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الحمد هلل رب العالمين والصالة 
األنبياء  أشرف  على  والسالم 
وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين 

آله وصحبه أجمعين، وبعد :
فإن الوحدة قوة، والقوة منعة، 
والمنعة عز، والترابط هو الطريق 
مجتمع  وماترابط  الوحدة.  إلى 
وما  اآلخرين،  عيون  في  َكُبر  إال 
اتََّحَدت أسرة إال زاد قدرها عند 

ومن  الجماعة  مع  اهلل  يد  ألن  قط  الفرقُة  وماُمِدَحت  الناس. 
َجِميعًا  اهلّلِ  ِبَحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموْا   : تعالى  . قال  النار  شذَّ شذَّ في 
َفَألََّف  َأْعَداء  ُكنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم  اهلّلِ  ِنْعَمَت  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َواَل 
وقال    .103 عمران  آل   ﴾ ِإْخَوانًا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوِبُكْم  َبْيَن 
المصطفى ] : ) ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل من 
قرابة  لي  إن   : فقال   [ للنبي  رجل  وجاء   ) قطعه  من  يصل 
فكأنما  تقول  كما  كنَت  )إن   :  [ فقال  ويقطعونني،  أصلهم 
وجوههم.  في  الحار  الرمل  تقذف  كأنما  أي  المّل(  تسّفهم 
ولماذا القطيعة وعندنا وعٌد صادق بجائزة كبرى في الوصل؟ 
له في  وُيْنَسَأ  رزقه  له في  ُيْبَسَط  أن  أراد  : )من   [ فقد قال 

أجله ـ أي يطول عمره ـ فليصل رحمه ( . وقال الشاعر: 
    تـأبى الرمـاح إذا اجتمعـن تكسـرًا             

                                     وإذا افـتـرقـن تكسـرت آحـادًا 
وهذه سانحة أقتنصها ـ أبناء عمي ـ ألنصح نفسي وإخواني 
بتجنب القطيعة، وأن نكونـ  جميعًاـ  يدًا واحدة في اإلصالح 
بين المتخالفين في الرأي، والنكون عونًا للشيطان على أحد 
أبناء العم نصرًة آلخر، فهذه ليست من األمانة وال من المروءة 
أن  والشرعًا  عقاًل  اليصح  ألنه  الشرفاء؛  العقالء  شيم  والمن 
يكون االختالف في الرأي سببًا للجفاء وقطيعة الرحم ؛ فكيف 
األمارة  النفس  لتسويالت  عاقل  يستجيب  ـ  كذلك  والحال  ـ 

بالسوء فيقطع قرابته الذين هم أهله ورحمه ؟!
ولنتعاهد على أن نرد الشارد عن السرب إلى سربه؛ لينعم 
مع جماعته برضا الرحمن وهناء العيش واستقامة السلوك؛ 
فإن سكينة النفس في االجتماع والتآلف وليست في االفتراق 

والتخالف، وهذا ما حث عليه ديننا وطبقه مليكنا.
ولنتق اهلل، ولنتذكر في كل األوقات أن مفرق الجماعات ـ 

المناص ـ آت آت . 
               وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . 

الم�شرف العام

د. محمد بن را�صد العثمان الهزاني

رئي�س التحرير

د. اإبراهيم بن عبداهلل اآل زامل الهزاني

اأمين التحرير

م. عبدالرحمن بن زيد بن را�صد الهزاني

ن�شرة دورية �شنويـة ت�شدرها قبيلة بني هزان

العدد الثاين - حمرم  1430هـ

د. محمد بن را�شد العثمان الهزاني

والأدبية  التاريخية  بالجوانب  تعنى  الن�شرة  هذه 

المقالت  بن�شر  تعنى  ول  والثقافية  والتربوية 

ال�شيا�شية اأو ذات التوجهات الفكرية اأو الختالفات 

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

كما ترحب بكل قلم هادف من القبيلة  ومن خارجها.

www.banyhezzan.com
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�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

وبعد،

اآخر  َمنَّ علينا وعليكم يف  اأن اهلل �شبحانه  تفهمون 

نعمة  وهي  ج�شيمة  ومّنة  عظيمة  بنعمة  الزمان  هذا 

الإ�شالم التي منَّ اهلل بتجديدها على يد �شيخ الإ�شالم 

حممد بن عبد الوهاب رحمه اهلل، ومنَّ علينا بن�شرها 

وتعبدنا  وحمايتها  رعايتها  علينا  واأوجب  بها  والقيام 

بذلك. ومن اأعظم ما يكون �شببا لزوالها ووقوع اخللل 

فيها جماوزتها اإىل ما مل ي�شرعه اهلل ومل ياأمر به، واأكرث 

النعمة والقيام بها ونبذها  اأعر�س عن هذه  اخللق قد 

من  وقع  قد  والقليل  النا�س،  من  القليل  اإل  ظهره  وراء 

وقيامنا  لنق�شها،  �شببا  يكون  ما  التجاوز  من  بع�شهم 

وتاأديبنا لبع�س املنت�شبني لي�س عن بغ�س ول عداوة.

فلرمبا بع�س ال�شياطني الذين ينقمون على الإخوان 

واملنت�شبني لهذا الدين يوؤول اأن فعلنا هذا، الق�شد منه 

على  ويتجاوز  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  ترك 

الإخوان واملنت�شبني مبا ل يليق بحقهم، حا�شا، ل واهلل 

واإمنا ق�شدنا بذلك خمافة عليهم من الغلو واألَّ يتجاوز 

كالم اهلل و�شنة ر�شول اهلل ] والآن يثبت عندكم جميع 

امل�شلمني معلوم اأن من تعاطى يف �شيء من الأحوال التي 

يكرهها الإخوان واملنت�شبون واهلل العظيم وباهلل الكرمي 

يا من حكى فيهم اأو اأعابهم من �شغري وكبري اأن اأكون 

والذب  ون�شرتهم  حبهم  على  اهلل  ن�شهد  لأننا  عاقبته 

يريد  و�شيلة حتى  له  يجعل  ول  ياأخذ حذره  فكل  عنهم 

به باطال.

من عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �آل في�صل 

�إلى من ير�ه من �لم�صلمين وفقنا �هلل و�إياهم 

لفعل �لخير�ت وترك �لمنكر�ت. �آمين.

من خطب الملك عبد العزيز
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اأننا  اهلل  �شاء  اإن  عندكم  يثبت  املنت�شبني  يا  واأنتم 

كائنا  �شدكم،  وبغ�س  وموالتكم  حبكم  على  جازمون 

من كان فاأو�شيكم بتقوى اهلل تعاىل واتباع �شنة ر�شول 

اهلل ] والتوقع يف الأقــوال والأفعــال، ول يخفـاكم اأن 

اأخطاأ  فقد  بغري علم  ر�شوله  اأو على  قال على اهلل  من 

�شاء  اإن  ـ  اأننا  تفهمون  هلل  واحلمد  ونحن  اأ�شاب،  ولو 

اهلل ـ جمتهدون يف تقوية كلمة التوحيد واإبعاد �شدها، 

ومــوالتــها واملعـــاداة لهــا ومنفــذيــن اأوامــر اهلل والأمر 

اأحد  باملعروف والنهي عن املنكر كما لي�س يخفى على 

ولكن نرى من بع�س اأنا�س جهال التجاوز والأمر والنهي 

بغري علم وهذا منهي عنه فاأحببنا ردعهم خمافة عليهم 

وعلى من األقوا عليهم اأن يقولوا على اهلل وعلى ر�شوله 

ما ل يعلمون ولي�س عندهم دليل على ذلك ل بطلب علم 

عامل  من  اإجازة  ول  امل�شهورين  العلماء  من  اأحد  عند 

فلهذا ال�شبب منعناهم.

بعد  كان  ومن  و�شغريهم  كبريهم  امل�شلمني  واأحذر 

اهلل  بحول  فهو  والولية  التوحيد  لكلمة  مبغ�شا  ذلك 

اهلل  يخاف  من  على  والواجب  اهلل،  �شاء  اإن  خمذول 

اأن يعتقد ويجزم اأن حممد بن عبد الوهاب واآل �شعود 

على  قام  ومن  اآخرهم  اإىل  اأولهم  من  اهلل  رحمهم 

اإن �شاء اهلل على حق وعلى ما جاء به  اإنهم  طريقتهم 

اإما  �شبهة  فيه  اأمًرا  راأى  اأو  �شمع  فاإذا   [ ر�شول اهلل 

من جاهل غافل اأو منافق يدور عورات امل�شلمني فريفع 

اإلينا واإىل م�شايخنا املذكورين بهذا الكتاب ومن ل يرفع 

الأمر فهو مني بحرج واأنتم يا املنت�شبني من اأراد منكم 

فيبني  للحاجة  ذلك  عن  قا�شرة  ويده  العلم  يتعلم  اأن 

اأمره، ومن يرى  اإن �شاء اهلل على  لنا حاله حتى نعينه 

يف نف�شه لياقة اإىل الدعوة اإىل اهلل فيعر�س نف�شه وما 

فعلى  بالعار�س  كان  اإن  املذكورين  امل�شايخ  على  عنده 

�شيخنا واإمامنا اأيده اهلل واأبقاه ال�شيخ عبد اهلل بن عبد 

اللطيف، واإن كان بالو�شم فعلى اأخيه ال�شيخ حممد بن 

عبد اللطيف، واإن كان يف �شدير فعلى ال�شيخ عبد اهلل 

العنقري، واإن كان يف الق�شيم فعلى ال�شيخ عبد اهلل بن 

حممد اآل �شليم، ومن جتاوز ب�شيء غري ما ذكرنا وعلى 

غري اأمر امل�شايخ املذكورين فال ياأمن العتبى اإل النواب 

املرتبني يف البلدان الذين ياأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر فهم على �شنعهم ونحن والأمراء اأعوان لهم على 

ذلك اإن �شاء اهلل تعاىل.

م�شايخنا  على  يعرت�شون  اأنا�ًشا  اأن  بلغني  كذلك 

وعلمائنا. فاأما نحن وم�شايخنا فال عندنا �شك يف ديننا 

ول حول ول قوة اإل باهلل.

ويرى خلاًل  ن�شيحة  الذي عنده  فالإن�شان  الآن  اأما 

لذلك  كفء  وهو  للم�شايخ  منا�شحة  ويريد  الولية  يف 

والدين  واإليهم،  اإلينا  الأمر  فريفع  وعقله  باعتقاده 

وعامتهم،  امل�شلمني  ولأئمة  ولر�شوله  هلل  الن�شيحة 

وبحول اهلل يرى ما ي�شره ونعينه على ما يوافق ال�شريعة 

املحمدية نحن وم�شايخنا. واأما الذي ما ق�شده اإل كلمة 

مقموع  منافق  مارد  �شيطان  فهو  باطال  بها  يريد  حق 

جميع  عند  فيثبت  العوام  على  به  يثبته  بكالم  ويتكلم 

النا�س معلوم اخلا�س والعام الكبري وال�شغري اأن تعاطى 

اأو باطل  اأو على الولية بحق  بكالم قذف على العلماء 

العتبى  ياأمن  اأعاله فال  التي ذكرنا  على غري الطريقة 

وهو امل�شوؤول عن نف�شه ومن اأنذر فقد اأعذر.

نرجو اأن اهلل يوقفنا واإياكم ال�شواب ويرزقنا واإياكم 

امل�شتقيم  ال�شراط  على  واإياكم  ويهدينا  والعمل  القول 

ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم و�شلى اهلل على 

نبينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني و�شّلم ت�شليًما كثريا.
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من كتاب خمتارات من اخلطب امللكية 

اجلزء الأول



بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على �صيد 

الأنبياء واملر�صلني وبعد..

اأيها القارئ الكرمي، ال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

اإنه لي�شعدين اأن اأ�شيد ب�شدور العدد الأول من ن�شرة 

اأ�شحت  والتي   ، هـ   1428 املن�شرم  العام  يف  هزاَّن  بني 

�شعلة تتوهج مبختلف �شفحاتها وفنونها . 

وي�شعدين اأي�شا اأن اأ�شيد بجهود امل�شرف العام ورئي�س 

هذه  على  القائمة  واللجنة  التحرير  و�شكرتري  التحرير 

الن�شرة والُكتاب الذين اأثروا هذه الن�شرة ، فلقد اأ�شهمت 

هذه العالقة بينهم يف اأن يعمل اجلميع كمنظومة متناغمة 

مثيالتها،  بني  متميزة  الن�شرة  هذه  تظل  اأن  اإىل  ت�شعى 

من  الن�شرة  هذه  �شفحات  على  اآثارها  انعك�شت  والتي 

ي�شهد  عالية  وجودة  وتقني  فني  واإخراج  قيمة  موا�شيع 

ويراها جميع القراء الكرام.

وما ذلك اإل دليل على التفوق والإبداع يف هذا املجال 

للنهو�س بالوعي اإىل اآفاق اأرحب للقارئ، وما هذه اخلطوة 

اخلطـــوات  كمـــا  اإل  الن�شــرة  هذه  �شدور  من  الناجحة 

)اللقـــاء  القبيلـة  هــــذه  اأبنـــاء  اأجنــزها  التي  ال�شابقـــة 

ال�شنــــوي، ال�شندوق، الكتــاب ، املوقــع اللكرتونـــي على 

ال�شبكـــة ، جـــائزة التفوق العلمي( والتي لها الأثر الكبري 

يف الرتابط الأ�شري بني اأبناء هذه القبيلة خلدمة الدين 

ثم املليك والوطن .

وهاهو التوا�شل بني الأحبة يتجدد ، حيث بني يديك 

اأيها القارئ الكرمي �شفحات العدد الثاين من ن�شرة حتوي 

بني دفتيها ِحكمًا جتعلك تنظر اإىل احلياة من جبل عال 

اإىل ُلب  ي�شعرك باملهابة والإجالل ليو�شلك عن طريقها 

الأمور وحقيقتها من اأق�شر الطرق ، وت�شيف لك جتارب 

واملمتعـــة،  واملفيــدة  املوؤثـــرة  الق�ش�س  من  �شبقك  من 

ويثري  الفتنة  يبعث  وما  و�شاقطه  القول  فاح�س  واملجتنبة 

احلقد يف النفو�س .

حلكمة،  ال�شعر  من  وان  ل�شحرًا،  البيان  من  اإن  حقًا 

والكلمة ال�شادقة لها يف النف�س اأثر كبري ودللة وا�شحة.

فهي  الفكر،  رو�س  �شميتها  الكرمي  اأخي  الن�شرة  وهذه 

قالئد ل تنظمها الأيدي ، تنقلك من ق�ش�س نادرة وطرائف 

حا�شرة ومعلومات دينية واجتماعية زاخرة واأ�شعار جميلة 

خ�شرة  الغناء  كاحلديقة  فهي  متنوعة  با�شمة  وفكاهات 

ن�شرة ومكان ظليل وهواء عليل وماء رقراق .

ن�شال اهلل اأن ي�شرح �شدوركم ويجمع بني املتعة والفائدة.

ويتولكــم برعايتـه وي�شبغ عليكـم نعمـه غفـر اهلل لنـا 

ولكم، واللهم لك احلمد وعليك الثناء يف النتهاء كما كان 

ذلك يف البتداء .

علي بن ح�سين العثمان الهزاني

ع�شو لجنة الجائزة
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ال�ساعر / فهد بن �سعود بن را�سد الهزاني

ثــــــــــــوب الــكـــــــرم مــــــا يلب�صـــــه غـــيــــر الـكــــرام                الــــي تــمـد بطـانـــــتـــه و قـــــايـــر مـــــن �صيـتـهـــا

يزهى و نا�صيتـه علــى خطاة الملوك الغمام                مــثــل مــا تــزهــــى الــــــدرر فـــي يـــواقــــيـتــــهــــــــا

�صـيــخــة منـــي تلقــــى من ال�صمع كل اإن�صجام                مــــن النظــر �صخ�ض ودبــور كــــل مـــا وريــتـهــا

يــــر�صخ �صنــام ال�صعـــر عنـــدي ي�صـد الخطــام                و تـــمــرج بـــــحـــوره فــــــنـــار هيــــبة اإل جـريتها 

لـتـرثــة مـــــعــزي تنــمــق بالتحـيــــة و الــ�صــالم                 و المحـــبــــــه و الــــول و الــغـــــــال اأبـــديــتـــــهـــــــا 

ال�صــــمــوخ الـــي تـــغـــريـــف في مقاليد الزمام                 و هم فـــهــار�صــة الكـــتــب كـــــل مــــا فـــلــيتــهـــــا

ينطــبـــق عنـــدي عليــهــم قـــولـــة بلــوغ التمام                 و ينثـنــي عــنـــدي بعــدهــــم غــ�صـونا تذريتها

اآل �صـــعــود جــــود مـــن خــــده ه�صيـــــم حــــطـــام                كـــواكــــب بــــال�صــمــــا و هــيــاكـــــــــل فــــــي هيــتهـا

مـــرخ�صين الكــــوم ل عــــاف الدخـيل الع�صام                واهــون عليهـــم ل الـتـقى الجمــع تـــــ�صتيتــهــا

فـــي كـــرمــهـم عـــرابـــة و عـز يو�صف لهم �صام                و اثقـــل مـــن الــتــبـــع مــجــد قــوما ال لقيتها

�صــــاليــل مــــــن وايـــــل و ذوايــب مـــــن هـــمــــــام                و فـــ�صــايلــت حــنيــفـــة كـــــــل مــــــــا عــــديـــتـــهــــا

اإنــــــــي اراهـــــم عـــ�صــات الـــذل يبلــــون الكمـــام                �صيمتهم بيـــن الن�صريـــن و القمـــم توطيتها

و يا طير يــالــي مبطي من على حوران حام                ال�صعـــــايـــب ليمنــــاك تنحنــــــي ان مـــديــتـــهــا 

منقيتك و�صح الخ�صال مثل ما لون الحرام                 حنكـــة وعــــــــدل و�صــيــا�صـة عـــن ظهــر خذيتها

البــــ�صـــوت الـــي تــــــــوارد طولـــها دون الرجــام                نــــــوهـــــا مـــــن كــــــود عيـــــط  بالعــــــزم دنـيـتــهـا 

واهلل ان تــبـــرك غطــــار�صــــة الحكـــــم الـرخام                 فــــــــي جناب طــــويـــق مــــا �صفرا بــما اوتيتها

ذرة لخيـــــرة مــلــــوك مجدهم مجــد الع�صام                يـاقـف الـتـاريــــــــــخ جــــل ل طــــــــرا ت�صــميـتــهـــــا

و الحقايق منطق الي ينح�صب بين الح�صام                كلمــتـــه قـــبـــل ان تـــثـــــــــور يــحــتــرا تـــوقــــيتها

يعـــنــــي ان المــــد كـــــــــــان �صــــترة ابدان الكرام                فــــــال�صـــعـــر عـــــنـــدي مــــالذ و �صــــــردة قفيتها

و العظـــــايــــــم ان ردت امــــــــرها يـــــم العـــظــــام                فالعظـــام مـــــــلــــوك نــــجـــد والعظايـم بيــتـهـــا
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جتري الأيام ويتعاقب الليل و النهار و تت�شل�شل الف�شول و تتهاوى القرون مثل اأعجاز النخل و يبقى املنقو�س على 

ال�شخور ل يغريه الزمن و ل متحوه الرياح اإل باإذن اهلل، هكذا هو حال الدهر قبل اأن نكون يف هذا الع�شر �شنني 

غابرة تتالت على القبائل العربية فكان منها ما تكاتفت احلظوظ معها فما برحت بالدها و ن�شبها القدمي ومنها ما 

تكالبت الظروف �شدها فارحتلت اإىل غري منزلها وتداخلت مع غريها من القبائل، فاملتتبع لتاريخ قبيلة الهزازنة 

يجده تاريخا متنوع امل�شادر، امل�شادر التي اتفقت وتعا�شدت على �شل�شلة ن�شبها و�شراحته وهذه امل�شادر اأ�شناف، 

منها املتوارث على مدى التاريخ بني اأفرادها وما كتبوه يف خطوطهم ومبايعاتهم ومنها ما دونه الن�شابة يف فهار�شهم 

واملوؤرخون يف كتبهم و تراجمهم ومنها ما تغنى به ال�شعراء يف اأ�شعارهم وغريها من امل�شادر.

واملتتبع لتاريخ اآل هزان يجد يف كتاباتهم حفظا لن�شبهم واعتزازا به وقد ورثوا ذلك كابرا عن كابر ونقلوه جيال 

بعد جيل فكانت ال�شل�شلة التي �شماها الن�شابة بال�شل�شلة الذهبية.

و يطيب لنا اأن نعر�س بع�س ما توارثه الهزازين عن اأجدادهم وحفظوه يف بع�س وثائقهم وخطاباتهم اخلا�شة 

وهي اأحد اأنواع م�شادر التاريخ.

فهذه وثيقة لرا�شد بن زامل املتوفى بالكويت رحمه اهلل يذكر اأن اأقرب من يكون له من الع�شبة زامل بن �شعد 

من بني هـِّزان هكذا كما يف الوثيقة.

توثيق الن�سب وتواتره

م. عبد الرحمن بن زيد بن را�سد 

اآل زامل الهّزاني

10
ـ 1430هـ العدد الثاينـ 



 وكتب يف وثيقة �شفاعة م�شرتى من عيال علي بن ح�شني بنو هزاءن كتبت هكذا ويظهر ذلك يف الوثيقة.

 ويف هذا اخلط جند اإقرار نا�شر بن �شعود من بني هـِزّان ت�شلمه ملفاتيح بيت عمه عمر بن نا�شر من بني ِهـزّان 

اإ�شرار من اأفراد قبيلة الهزازنة كما هو يف الوثيقة على تدوين تاريخهم يف كل ال�شبل رغم تف�شي الأمية.

هذا  جند  الدهور  تلك  تلت  التي  الع�شور  هذه  وحتى   

التوارث وهذا التواتر يف اأفراد هذه القبيلة التليدة كما جاء 

اأوراق احلر�س الوطني للعم ال�شيخ �شعود بن را�شد بن  يف 

�شعود اآل زامل الهزاين.

 وختاما ل ي�شعنا اإل اأن ن�شكر كل من زودنا بالوثائق التي تخ�س القبيلة و�شعا يف ن�شرها ملا فيه من اخلري والعلم 

الأمر  ولة  واللتفاف على  و�شلم  نبيه �شلى اهلل علية  ون�شرة  بدين اهلل  التم�شك  ونهيب باجلميع  والعون عليهما 

حفظهم اهلل والدفاع عن هذا البلد ووحدته وان ل نن�شى اأننا كلنا من اآدم واآدم من تراب واأن اأكرمنا عند اهلل اأتقانا 

ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفقنا يف ديننا ودنيانا اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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فهو  به،  ون�شتعني  ون�شكره  نحمده   ، العاملني  رب  هلل  احلمد 

باأن  علما  ليتعارفوا،  وقبائل  �شعوبا  وجعلهم  اخللق  خلق  الذي 

الإ�شالم اأرفع واأ�شمى من اأن ينظر باعتبار اإىل عرق اأو لون. بل 

امل�شلم اأخو امل�شلم بغ�س النظر عن جن�شه ولونه.

قال اهلل تعاىل: ﴿يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى 

وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم﴾.

وعلم  باملكان  ومرتبط  التاريخ  اأحد م�شابيح  الأن�شاب  فعلم 

القرون  ويف  الإ�شالم  فجر  منذ  رواد  له  اأ�شبح  حتى  ذاته  بحد 

املتاأخرة ن�شت روايات علماء الأن�شاب باأنه علم �شائك من اأ�شباب 

اجلهد  بذل  املعا�شر  باحثه  على  يتحتم  مما  قا�شية  اجتماعية 

ال�شاأن  اأهل  من  املهتمني  ومقابلة  امل�شادر  على  لالإطالع  والوقت 

حتى ي�شل للغاية املطلوبة.. ولهذا العلم فوائد كثرية وغايات نبيلة 

ولي�س هذا مكان ب�شطها ولكنه يغنيك عن الأ�شفار وتاأمالت وبعد 

وعلى  تعددت  واأ�شماء  قرونًا تالحقت  لأنه ي�شور لك  الأنظار  يف 

الأماكن حا�شرة وبادية تعاقبت، و�شري اأعالم ت�شل�شلت، �شتقتدي 

غابت  مثالبهم،  عن  قطعًا  و�شتبتعد  مناقبهم  يف  اهلل  مب�شيئة 

�شم�شهم، ولزالت الكتب والأر�س حتمل اآثارهم، �شتزداد فطنةً  

ويقينًا وخ�شية من رب العاملني اإىل هنا نقف وننتقل لطرح وقفات 

موجزة يف هذا املقال لأمري من اأمراء ال�شعر النبطي بل �شخ�شية 

كان  وقت  يف  الإعالمي  دورها  ومثلت  فذة  م�شاركات  لها  اأ�شبح 

ال�شعر النبطي الو�شيلة الإعالمية الوحيدة للمجتمع ال�شابق.

ولول خ�صال �صّنها ال�صعر ما درى

                                                بناة العلـى مـن اأيـن توؤتى املكارم

لي�س هذا مكان ت�شليط ال�شوء على �شعر هذه ال�شخ�شية بل 

م�شتعينًا  واأقول  ومكانته  وقبيلته  ون�شاأته  راأ�شه  وم�شقط  ع�شره 

باهلل يف هذه الوقفات.

�شعد  الدكتور  الأخ  الكتابة  يف  �شبقني  لقد  الأوىل:  الوقفة 

بن اأحمد اآل ح�شن الهزاين وذلك من خالل كتاباته عن اأعالم 

القبيلة املتقدمني واملتاأخرين ومما ل �شك فيه اأن ال�شخ�شية التي 

ن�شاأت يف وقت غابر حتتاج وقتًا طوياًل وبحثًا كثيبًا و�شربًا وجهدًا 

يف حت�شيل معلومات قيمة تهم البحث للمقال لهذا ا�شمحوا يل 

اأحمد من  بن  �شعد  الدكتور  به  قام  ملا  بال�شكر اجلزيل  اأعرب  اأن 

جهد كبري يف �شائر كتاباته القيمة يف حق القبيلة.

يف  الع�شر  هذا  يف  نحن  اهلل:  رحمه  اجلزيرة  عالمة  قال 

اأم�س احلاجة اإىل باحثني ذوي عزمات قوية يف نف�س الغبار عن 

تاريخنا.. اإىل اأن قال: اإن كثريًا من الأ�شر والقبائل يف جند قريبة 

من الأخرى ولكنها جتهل ال�شلة .. انتهى.

واأقول: الذي يتمح�س حقل الأن�شاب التاريخي الكبري على 

الباحث  الع�شور يكت�شف معلومات تاريخية قيمة حتتم على  مر 

زمنية  حقبة  يف  اختفت  معاملها  لأن  عنها  الأوهام  غبار  نف�س 

ظروف  عن  متخ�شت  التي  الغاب  �شريعة  ت�شود  كانت  مظلمة 

اإلخ.   ... و  الأمية  وتف�شي  اأمنية ومعي�شية  اجتماعية قا�شية منها 

وبالتايل اأحدثت تفرقًا للمجتمع الثابت - اأهل القرى - وحتالفًا 

التي  والثارات  احلروب  اإثر  على  املتموج  املجتمع  بني  وتداخاًل 

متعددة  قبلية  كتل  تتجمع  ثم  ومن  �شملهم  وتفرق  بيتهم  متزق 

وبالتايل ت�شبح ذات مناعة ومناقب يف حق  ال�شوكة  لك�شب قوة 

الدخيل والتحالف اأمام الأفراد والأحياء ال�شغرية الأخرى التي 

اأ�شبحت  املنطلق  هذا  ومن  �شوكتها  و�شعفت  قبائلها  تفرقت 

املتعددة  اأحيائها  ون�شبًا جلميع  رابطة  القبلية  الكتل  اأ�شماء هذه 

التي اأ�شبح لها تاريخ حافل وم�شرف يغني بطونها املعا�شرة عن 

تاريخها القدمي.. حتى حتتم عليها جهله وقد اأطلق عليها موؤرخ 

املولود عام 1160هـ املتوفى عام 1269هـ

من أعالم قبيلة الهزازنة

علي بن �سعد اآل ع�سبان الهزاني

ع�شو اللجنة التاريخية
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بعد  �شوى  تتكون  مل  وبنيتها  اأ�شماءها  لأن  حديثة  قبائل  الع�شر 

القرن ال�شابع تقريبًا.. فقد ا�شتمرت جاهلية ثانية قرونًا متعددة 

القبائل  بني  ال�شطو  متنع  التي  الإ�شالمية  الكومات  �شعف  بعد 

من  اجلزيرة  و�شقر  الوحدة  وباين  التوحيد  جمدد  اهلل  فقي�س 

املت�شتت  املجتمع  لهذا  البوا�شل رحمهم اهلل  ورجاله  ديارنا  عقر 

املتعددة روابطه بني مئات الروابط القبلية والإقليمية يف معظم 

اأ�شبح جمتمعنا  وكفاح طويل  وبعد جهاد  العربية  �شبه اجلزيرة 

على قواعد ثابتة من الكتاب وال�شنة �شعاره ل اإله اإل اهلل حممد 

ر�شول اهلل وينعم بالأمن وال�شتقرار ورغد العي�س.

الوقفة الثانية: ال�شاعر حممد بن ع�شبان ولد تقريبا عام 

به  تقاذفت  ثم  ومن  فيها  طفولته  ون�شاأت  احلريق  يف  1160هـ 

الأمواج من بلد اإىل بلد وذلك من ظروف اجتماعية قا�شية كما 

التي  الأدبية  �شوره  �شورة جميلة من  على  �شاأقت�شر  وهنا  تقدم 

متخ�س  التي  القا�شية  الجتماعية  حياتهم  من  منطًا  لنا  تعك�س 

زعزعة ال�شتقرار قال �شاعرنا رحمه اهلل:

�صفا حطام الكف ما من حما�صيل 

                                      واأم�صيت خال الكف من غايل املال

والقيل بار و�صار يف مدح ذا اجليل

                                      عــار وعـاب وخـاب من قاله اإن قــال

واملال حا�صوه اللئام الدعابيل

                                      البـايرين وليــ�ض ي�صخـون بخــالل

مالقة باحلكي دقم مفا�صيل

                                      مبـيــــــات عــنـــد المــــواجيـــب كـــــالل

واخلريين ام�صوا �صعاف مهازيل

                             لو بغوا اجلودا ما يثورون بعقال ... الخ

اأما التفرق يف الع�شور املتقدمة فحدث ول حرج ، كالفتوحات 

العربية  القبائل  من  كبرية  ن�شبة  ا�شتقطبت  التي  الإ�شالمية 

منذ  وراءها  وما  اخل�شيب  الهالل  بلدان  يف  امل�شكن  لها  وطاب 

جندًا  باأن  ت�شت�شف  القدمية  امل�شادر  خالل  ومن  الإ�شالم  فجر 

واحلجاز واليمن رحم العرب.

 الوقفة الثالثة: ع�شر ون�شاأة ال�شاعر حممد بن ع�شبان ما 

بني عام 1160هـ اإىل عام 1269هـ تقريبًا وقد ترعرعت طفولته 

ب�شبب  منها  نزح  طفولته  وبعد  احلريق  بلدة  الأوىل  مدر�شته  يف 

ظروف �شيا�شية واجتماعية على اأثر الغارات الرتكية على البلدان 

غايتها  العقول  تذهل  كثرية  وقعات  ب�شر  ابن  ذكر  وقد  النجدية 

الإمام  بقيادة  ال�شلفية  الدعوة  احت�شنت  التي  الدولة  اجتثاث 

ف�شاعرنا  اهلل  رحمهم  في�شل  الأمري  وابنه  اهلل  عبد  بن  تركي 

القومي  الأمن  زعزعت  التي  التاريخية  الأحداث  لهذه  معا�شر 

ال�شاعر حممد بن عب�شان و  للبلدان النجدية ناهيك عن مكانة 

ب�شالته وغزارة �شعرة و�شداد راأيه جعلته مل ي�شتقر يف مكان معني 

وعندما نتمعن يف تاريخ بلدة احلريق وغريها جند خروج رجال 

ومعظمهم  متعددة  بلدان  اإىل  ومتاأخرين  متقدمني  كثرية  واأ�شر 

ا�شتقر قبل هذا العهد الزاهر ومن البادية تنقطع �شلته مع اأهل 

بلدته يف وقت منقطعة فيه املوا�شالت على �شبيل املثال اأ�شرة اآل 

وغريهم  تقريبًا  قرنني  منذ  نزحت  البحرين  يف  الهزانيه  عامر 

ممن انتقل عن بلدته وع�شريته فهذا ال�شاعر حممد بن ع�شبان 

من عام 1160هـ مل ي�شتقر يف بلد معني بل انتقل اإىل عدة بلدان 

اأحمد  اأمريها  ولزم  الإح�شاء  ثم  ومن  والزبري  الكويت  منها 

بلدة  اإىل  انتقل  ثم  الغاط  يف  �شكن  ثم  ومن  امل�شهور  ال�شديري 

واملهتم يف  املوؤرخ  الأ�شتاذ  وقد اخربين  له عقب.  ولي�س  جالجل 

اآل عثمان  الرا�شد بن علي  الأخ عبد اهلل بن ح�شني  هذا احلقل 

الهزاين قال: لقد حدثني اأحد كبار ال�شن من بلدة جالجل وهو 

اأبناء عمومه يقال  عبد اهلل بن عبدالرحمن الأحيدب قال: لكم 

لهم اآل ع�شبان من بني هزان عندنا يف جالجل وجدهم قادم من 

ومل  الأ�شرة يف جالجل  هذه  انقر�شت(  )اأي  وانقطعت  احلريق 

يتبق منهم �شوى امراأة يطلق عليها الأثلة لكرب �شنها رحمها اهلل. 

ومن م�شببات فقدان معظم ق�شائده هي عدم ا�شتقراره فغزارة 

�شعره تدل على املوهبة الكبرية التي وهبها اهلل له.

 الوقفة الرابعة: حدثني اأحد املهتمني بال�شاعر حممد بن 

ع�شبان عن الكثري من �شريته الأدبية والجتماعية وكان يعتقد اأن 

ا�شم ع�شبان اأب اأو جد ثان لل�شاعر م 1160هـ وهذا خطاأ �شائد 

ي�شف  جند  يف  احلا�شرة  اأن�شاب  عن  كتب  ممكن  بع�س  عند 

فروعًا متح�شرة قدمية حملت ا�شمها منذ �شبعه قرون كاآل مدلج 

واآل جربين مثاًل تو�شف باأ�شرة وهذا ت�شوير خاطئ للمطلع لأن 

اهلل  مب�شيئة  و�شاأخ�ش�س  املعا�شرة  وذريته  رجل  تعني  الأ�شرة 

على  نتعرف  لكي  وطبقاتها  القبائل  م�شميات  عن  لحقًا  مقاًل 

ا�شم الفرع وحجمه وتقدمه من تاأخره اإىل هنا نقف واأقول: ا�شم 

)ع�شبان( ا�شم قدمي اأ�شبح اأحد الفروع القدمية لبني هزان ومن 

خالل البحث وح�شب وثائق اأوقاف قدمية ترتاوح اإىل اأربعه قرون 

اآل ع�شبان ومعنى )اآل( تدل على اجلمع ولي�س الفرد وقد �شنفت 

اأحمد  الن�شابة  فهذا  النجدية  الأ�شر  اأقدم  من  ع�شبان  اآل  اأ�شرة 

الأ�شرة  )اأ�شول  بعنوان  قيمًا  مقاًل  كتب  العنقري  �شليمان  بن 

1400هـ(  عام   15 ج3-4�س  العرب  الريا�س  مدينة  يف  القدمية 

القدمية يف  الأ�شر  اأ�شول  وقال يف مقدمة مقاله قبل ذكر �شائر 
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الريا�س �س197 قال: وقد تتبعت هذه الأ�شر و�شاألت عن اأ�شولها 

الجتماع  على  حر�شت  كما  اأ�شرة  كل  اأفراد  من  به  يوثق  ممن 

التي  والقبائل  الريا�س  اأ�شر  مبعرفة  امل�شهورين  بالأ�شخا�س 

تنت�شب اإليها. منهم العالمة الفقيه ال�شيخ اإبراهيم بن حممد بن 

عثمان والن�شابة ال�شيخ �شالح بن حمد بن ري�س والن�شابة الراوية 

اإبراهيم بن عبد اهلل بن ري�س فلهوؤلء الأجالء ولكل من  ال�شيخ 

البحث  وهذا  انتهى.  ال�شكر  البحث  هذا  يف  مب�شاعدتي  تف�شل 

الريا�س  يف  القدمية  الأ�شر  اأ�شول  عن  مبعلوماته  وثيقة  ل�شك 

ن�شابة  مع  بحثه  ن�شر  قبل  والجتماع  الكاتب  تتبع  عن  ناهيك 

عبد  الن�شابة  الأ�شتاذ  قال  والورع  بالعلم  امل�شهورين  الريا�س 

اهلل نور: عوائل الريا�س عريقون يف قدمهم منذ اأن كان ا�شمها 

ع�شبان  اآل  اأ�شرة  ذكر  ورد  اأنه  اإليه  اأ�شل  اأن  اأحب  والذي  حجر 

�شمن الأ�شر القدمية يف الريا�س ون�شبها هزان من عنزة يف هذا 

الريا�س  يف  القدمية  الأ�شر  اأ�شول  بعنوان  1400هـ  عام  البحث 

حتمل  قدمية  ممتلكات  ولزالت  العنقري  ال�شليمان  اأحمد  بقلم 

قدمي  لهم حي  ن�شب  ولقدمهم  �شرعية  وثائق  اأ�شماءهم مبوجب 

يف الريا�س ) كظهرة اآل ع�شبان حي قدمي يف الريا�س تفا�شيلها 

يف جملة الريا�س مبنا�شبة مرور خم�شني عامًا على اأمانة مدينة 

الريا�س(. فال ميكن ن�شبة موقع يف بلد ما لأ�شرة ما بني ع�شية 

اآل  اأ�شرة  ولقدم  �شواهم.  يكن هناك قدم عمن  ما مل  و�شحاها 

اأ�شرة ال�شريفي »بالياء  ع�شبان تفرقت يف البلدان وا�شتقل منها 

الأ�شرة  ا�شم هذه  وقف يف احلريق حتمل  وثيقة  ولدي  امل�شددة« 

واآخرهم يف احلريق را�شد بن ع�شبان ال�شريفي اآل ع�شبان قتل يف 

اإحدى املعارك التي قادها �شقر اجلزيرة اأثناء توحيد البالد.

ومن اآثار اآل ع�شبان القدمية يف احلريق ات�شح يل من خالل 

بحث عن هذه البلدة الأبية والتعاقب عليها منذ الع�شور الغابرة 

ومنازل مهجورة  باأ�شماء خمتلفة  اأمالك قدمية  �شتة  باأن هناك 

باأ�شماء متعددة يف احلي القدمي املت�شل بناوؤه بني جامع ال�شرقي 

احلي  هذا  اأزيل  املحزن  ومن  الكبري(  واجلامع  الذنب  )�شوق 

القدمي امل�شيد بالزخارف الإ�شالمية ومل تراع حقوق هذه الآثار 

لت�شبح درة �شياحية وتاأملية.

وثائقها وخ�شية  نعام فقد عرثت على  اآل ع�شبان يف  اأوقاف  اأما 

وهذه  التملك  يف  القدم  على  تدل  وثيقة  بذكر  �شاأكتفي  الإطالة  من 

الوثيقة التي فيها بيع اأحد اأمالكهم يف احلريق وي�شمى« العو�شني« عام 

1133هـ مع العلم اأن البائع قد ورث هذا »الق�شر« واإليك الوثيقة :

 اأما اآل ع�شبان يف امل�شانع فهم من اأقدم اأ�شرها يف التملك 

قدما  القادر  عبد  وابن  اهلل  رحمه  �شلمه  ابن  ال�شيخ  اأن  فاأذكر 

اإلينا يف احلريق عام 1415هـ واأخربنا باأن هناك مزرعة قدمية 

والده  اأخوال  لأنهم  والده  يد  امل�شانع وقفت على  لآل ع�شبان يف 

ويرغب ت�شليمها لقاء كرب �شنه وخ�شية من �شياعها.. والذي اأحب 

فروع  لأحد  لقبًا  اأ�شبح  قدمي  اأب  ا�شم  ع�شبان  اأن  اإليه  اأ�شل  اأن 

قبيلة الهزازنة القدمية ولقدم اآل ع�شبان اأ�شبح لها اآثار وامتداد 

يف الريا�س وامل�شانع واملربز وال�شرقية والكويت وغريها.

�س  ج2  الكلبي  لبن  الن�شب  جمهرة  القدمية:  امل�شادر   (

240، ال�شتقاق لبن دريد �س 321 ، البيهقي �س 470، جمهرة 

الن�شب لبن حزم �س 294 ، ال�شمعاين �س 640، عنوان املجد يف 

تاريخ جند لبن ب�شر. امل�شادر املتاأخرة: تاريخ العرب يف الع�شر 

من  الغام�شة  �شنة  الألف   ،905 �س  �شامل  العزيز  عبد  اجلاهلي 

احلريق  كتاب   ،213 �س  ال�شويداء  الرحمن  عبد  جند  تاريخ 

للدكتور الدبل، جمهرة اأن�شاب الأ�شر املتح�شرة يف جند لعالمة 

الدلئل  اأ�شدق   ،156 �س  املعمر  لالأ�شتاذ  �شدو�س  اجلزيرة، 

لالأ�شتاذ عبد اهلل العبار امليزان يف تاريخ بني هزان د/ حممد بن 

را�شد الهزاين، خيار ما يلتقط من ال�شعر النبط عبد اهلل احلامت 

التي تطرقت  مذكراتي وغريها من امل�شادر املتقدمة واملتاخرة 

عن بني هزان وفروعها املعا�شرة.
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يف قبيلة بني هزان كثرٌي من املتفوقني واملبدعني ، واأمام اجليل 

الالحق فر�س اأكرث للحاق بالركب ، وهذا املقال حماولة للم�شاعدة 

على فتح اآفاق رحبة لتهيئة بيئة منا�شبة للتفوق والتميز .

واملوؤكد اأن الرتبية ال�شاحلة �شرورة من �شرورات الإ�شالح 

واأ�شا�س مهم من اأ�ش�شه. وكل اإ�شالح و�شالح فاإمنا �شببه بعد توفيق 

اهلل الرتبية اجليدة. والعك�س كذلك وقد ربَّى اهلل �شبحانه وتعاىل 

نبي  كلُّ  وربَّى  الر�شالة.  باأعباء  للقيام  اإعدادهم  فاأح�شن  اأنبياءه 

اأمَته على اخلري والهدى املثمر ل�شالح النف�س واإ�شالح الغري.

للموؤمنني  ح�شنة  اأ�شوة  و�شلم  عليهم  اهلل  �شلى  الر�شل  ولأن 

اأولده لأنه راع  تربية  بيته عليه واجب وم�شوؤولية  اأب يف  فاإن كل 

اإىل ذلك نبي الهدى �شلى اهلل  اأر�شدنا  وم�شوؤول عن رعيته كما 

عليه و�شلم. والهدف من ذلك هو اإ�شالح الفرد الذي هو اللبنة 

الوالد  ذهن  يف  يخطر  ما  واأول  والأمة.  املجتمع  ل�شالح  الأوىل 

هانئة  ال�شبل حلياة  اأف�شل  تهيئة  كيفية  هو  يرزق مبولود  عندما 

كرمية لهذا البن واإن �شقي الأب وتعب. 

املجالت  اإحدى  يف  طالعت  املهمة  الدائرة  هذه  داخل  ويف 

اأجري  الغرب  يف  للراأي  ا�شتطالعني  بني  املقارنة  عن  تقريرًا 

اأحدهما �شنة 1977م واأجري الثاين عام 1998م واختريت عينة 

الناجحني وممن  اأبناوؤهم من  كان  الذين  الآباء  ال�شتطالع من 

جتاوزوا �شن احلادية والع�شرين وممن ي�شغلون منا�شب مرموقة 

وكان مو�شوع ال�شتطالعني واحدًا هو الإجابة على ال�شوؤال التايل: 

تاأ�شي�شًا على خربتك ال�شخ�شية مع اأبنائك ما اأهم الن�شائح التي 

ميكنك اأن ت�شديها لالآباء اجلدد فيما يخت�س برتبية اأبنائهم؟

الزمني  الفارق  برغم  اأنه  اإىل  ال�شتطالعني  حمللو  انتهى 

بينهما وهو اأكرث من ع�شرين �شنة اإل اأنه تبني اأن هناك �شبه اتفاق 

على اأهم اخلطوط الرئي�شة يف الرتبية التي ذكرها امل�شتنطقون 

بال�شتطالعني. ومت جتميع الإجابات واختريت من بينها الن�شائح 

الأكرث تكرارًا وجاءت على النحو التايل:

ودعهم  حبًا  اأولدك  على  اأغدق  األولى:  النصيحة 
املقرتن  هو احلب  الأ�شمى  اإن احلب  لهم.  ي�شعرون مبدى حبك 

اأن ي�شاحب هذا احلب  ال�شرورة  ولكن من  والت�شحية.  بالكرم 

اإ�شعار الطفل بالأمان بحيث يكون على يقني اأنه اإذا ارتكب �شلوكًا 

خاطئًا فاإن حب والده له لن يتاأثر واإمنا �شوف ي�شعى اإىل اإ�شالحه 

فح�شب مع احلر�س على تاأكيد حب الوالد لولده يف هذه احلالة.

اأن  يجب  اإذ  اأولدك  عن  تن�شغل  ل  الثانية:  النصيحة 
يحظى كل طفل بوقت كاف من كل من والديه ي�شعره بالهتمام 

اللعب  يف  لولده  الوالد  م�شاركة  خالل  من  ال�شعور  هذا  ويتحقق 

والرتفيه الربيء والنزهة والقراءة اأي يف جميع اأن�شطته وهواياته. 

م�شاركة  �شرورة  من  ال�شتطالع  اإليه  ماتو�شل  هنا  املهم  ومن 

الوالد لولده يف الن�شاطات املدر�شية ريا�شية اأو ثقافية.

اأولدك لأن خفة الظل  النصيحة الثالثة: كن مرحًا مع 
�شرورية حلفز همم الطفل واإثارة كوامنه وعلى الأب األ يخاف 

من وقوعه يف اخلطاأ ب�شبب مرحه لأن هذه هي طبيعة الب�شر.

النصيحة الرابعة: �شع نظامًا لل�شلوك الأ�شري ولكن مع 
احلر�س على اأن يكون هذا النظام مرنًا ولي�س نظامًا �شارمًا كما 

يجب يف كل الأحوال اأن يدعم هذا النظام مبداأ الثواب والعقاب؛ 

لأن هذا النظام اإذا كان بدافع احلب فهو من اأهم و�شائل جلب 

ال�شعادة. ويف البيت امل�شلم فاإن اللتزام الديني بدون اإفراط اأو 

تفريط هو النظام الأمثل لل�شعادة الأ�شرية.

د/ اإبراهيم بن عبداهلل ال�صماري

ع�صو اجلمعية العلمية ال�صعودية للدرا�صات الدعوية

alsmariibrahim@hotmail.com
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النصيحة الخامسة: على الأب اأن ميار�س �شلطاته الأبوية 
فاإىل جانب املرح واحلب الذي يغدقه الأب على اأولده فاإن كلمة 

»ل«  لت�شلح  ولكن  �شرورية.  تكون  احلاجة  اإليها  دعت  اإذا  »ل« 

هذه جمردة بل ليكن الأب على ا�شتعداد لي�شرح �شبب معار�شته 

لرغبة اأولده اأو منعهم من �شيء وخلفيات ذلك كله.

اإذا  اأكرث  تك�شب  اإنك  ال�شتطالع:  امل�شاركني يف  بع�س  يقول 

ا�شتعملت الع�شل بدًل من اخلل. املكافاأة لها اآثار اإيجابية اأكرث من 

العقاب. من املمكن اأن تظهر الغ�شب ولكن يجب اأن ليعني هذا 

للطفل اأنه اأ�شبح منبوذًا اأو غري حمبوب.

النصيحة السادسة: يجب اأن يتعاون الوالدان يف تربية 
ولدهما واأن يكونا جبهة تربوية واحدة. على الوالد اأن ي�شاعد الأم 

يف اأعباء تربية الولد، واأن ل تظهر اأمام الولد اأية بوادر للخالفات 

بينهما يف الراأي اأو يف غريه.

الطفل  يعامال  األ  الوالدين  على  السابعة:  النصيحة 
باأكرب من قدراته اإذا ما اأحتت اأمام الطفل خيارات غري حمددة 

وامللب�س  الأكل  نوعية  عن  كثرية  لتعليقات  املجال  اأمامه  وفتحت 

هنا  فالو�شطية  اإغالقه  ت�شتطيع  لن  �شر  باب  تفتح  فاإنك  مثاًل 

واللطافة  والليونة  �شررها  لها  الزائدة  ال�شرامة  لأن  مطلوبة، 

الزائدة عن احلد قد يكون �شررها اأكرب وقد تفتح الطريق اأمام 

الطفل ليتالعب باأبويه.

هذا  لأن  باهتمام؛  لولدك  اأن�شت  الثامنة:  النصيحة 
وهو  باأهميته  واإ�شعاره  الطفل  م�شاعر  فهم  مفتاح  هو  الإن�شات 

م�شجع له على اإبداء مايف جوانحه من هموم وت�شاوؤلت.. كما اأنه 

و�شيلة مهمة لك�شب ثقة الولد واإذا ك�شب الوالد ثقة الطفل منذ 

�شن مبكرة كان التوا�شل بينهما اأمرًا اأ�شهل. اإل اأنه يجب اأن ينتبه 

اأهمية وقت الن�شات فكلما دعت احلاجة لالإن�شات  اإىل  الآباء 

فعلى الأب اأن يخ�ش�س وقتًا لالإن�شات لولده وعدم تاأجيله بحجة 

البحث عن وقت اآخر اأطول.

اأن  وحاول  لأولدك  ح�شنة  قدوة  كن  التاسعة:  النصيحة 
تكون مثاًل طيبًا لهم ل تاأمرهم ب�شيء وتفعل �شده اأو تنهاهم عن �شيء 

وتفعله لأن القدوة هي اأمثل طريقة لنقل القيم من الآباء اإىل الأولد.

النصيحة العاشرة: احر�س على حتديد امل�شوؤوليات يف 
البيت بحيث يعرف كل �شخ�س واجباته وم�شوؤولياته مع �شرورة 

هذا  يف  ع�شو  كل  عند  الأدبية  لل�شجاعة  حقيقية  مناذج  تر�شيخ 

البيت  خارج  العمل  ممار�شة  على  الولد  ت�شجيع  و�شرورة  البيت 

وحتت اإ�شراف الوالد مبا يوافق �شنه.

الوالد  يحر�س  اأن  يجب  عشرة:  الحادية  النصيحة 
على التدرج يف تربيته لبنه حتى ي�شبح قادرًا على اتخاذ القرار 

اأن يكون هذا التدرج منا�شبًا ل�شنه ودرجة ن�شجه  املنا�شب على 

وقدراته النف�شية والبدنية وموازيًا لتحميله بع�س امل�شوؤوليات؛ لأن 

ذلك �شوف يف�شي اإىل حتفيز ثقته بنف�شه واملثل ال�شيني يقول: 

»بدل من اأن تعطي ولدك �شمكة علمه كيف ي�شطادها«.

النصيحة الثانية عشرة: على الوالد اأن يحفظ كرامة 
ابنه وان ل يحرجه اأمام الآخرين مهما كان عمره وان لي�شفهه 

اأو يتكا�شل عنه. ولكن  النقد ملا ينجزه  واأن يبتعد عن �شدة  اأبدًا 

بدل ذلك عليه اأن ي�شعره باأنه بذل اأق�شى جهد ممكن واأنه ميكنه 

املحاولة مرة اأخرى فيما بعد؛ لأنه اإذا مل يعط الوالد ولده الثقة 

فلن ي�شتطيع اأي فرد اآخر اأن يعطيها له.

النصيحة الثالثة عشرة: على الوالد اأن يتحمل تبعات 
الأبوة مت�شلحًا بالعلم عن طريق البحث والقراءة يف كيفية تربية 

ولده؛ لأن خربات وحكمة الآخرين تفيده جدًا وقد جتنبه الوقوع 

يف املواقف املحرجة. 

النصيحة الرابعة عشرة: على الأب اأن ي�شتمتع باأبوته 
الأبوة  عليه  ت�شفي  واأن  ولده  م�شاعر  منو  مع  م�شاعره  تنمو  واأن 

�شعورًا عميقًا باملتعة. كما اأن ا�شتمرار الوالد بني اأولده يف جتربته 

مينحه دون ريب احلكمة والفهم وثراء التجربة في�شعره ذلك كله 

بالفخر والعتزاز حني ينجح اأولده يف حياتهم.

امل�شلم  جمتمعنا  يف  عنه  التعبري  ماميكن  بال�شبط  هذا  اإن 

ب�شكر اهلل عز وجل على نعمة الأبوة فالأبوة نعمة كربى يجب �شكر 

املنعم عليها حق �شكره قال تعاىل: ﴿ يخلق ماي�شاء يهب ملن ي�شاء 

اإناثًا ويهب ملن ي�شاء الذكور اأو يزوجهم ذكرانًا واإناثًا ويجعل من 

ي�شاء عقيمًا اإنه عليم قدير﴾ )�شورة الزخرف الآيتان 49 و50(.

امل�شاركون  اإليهما  نبه  جدًا  الأهمية  غاية  يف  اأمران  هناك 

يف ال�شتطالع واأفردتهما هنا ل�شدة احلاجة اإليهما يف جمتمعنا 

اليوم؛ فقد ركزوا كثريًا على اأهمية النتماء الديني واأ�شاروا اإىل 

اأهمية اهتمام الأبوين ببع�شهما واأل يف�شي الهتمام بالأولد اإىل 

ان�شغال اأحد الأبوين عن �شريك حياته؛ لأن ذلك �شوف يوؤدي اإىل 

خلل يف العالقة الأ�شرية و�شوف يوؤثر �شلبًا يف تربية الطفل.

�شبب تركيزي على هذين العن�شرين اأنه يف املجتمع الغربي 

حيث تطحن املادة كل �شلوكيات التعامل جند اأن اآباء الناجحني 

ويف  دينية  تربية  اأبنائهم  تربية  على  كانوا حري�شني  واملتميزين 

اأجواء اأ�شرة متعاونة وهو مايحر�س عليه الإ�شالم. فالأب امل�شلم 

التي  م�شوؤوليته  لأنه  الوازع  هذا  مراعاة  على  يحافظ  اأن  اأحق 

الرتبية  تربيته  على  مثاب  ولأنه  القيامة  يوم  عنها  ي�شاأل  �شوف 

ال�شحيحة. وباهلل التوفيق..
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ل وطن بدون اأمن ول اأمن بدون وطن، فالأمن هو الركيزة 

قواعدها  على  تن�شاأ  و  الأمم  اأثرها  على  تقوم  التي  الأ�شا�شية 

احل�شارات، ومن هذا املنطلق فاإن بالدنا احلبيبة قد حباها اهلل 

الأمة  وموحد  الراية  رافع  وحدها  اأن  بعد  والأمان  الأمن  بنعمة 

الذي  اهلل،  يرحمه  �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك 

اأر�شى قواعد وثوابت ال�شريعة الإ�شالمية، وذلك عند قيامة بجمع 

م�شمى  وحتت  واحدة  قيادة  حتت  املباركة  البالد  هذه  اأطراف 

واحد بعد اأن كانت �شتاتًا ومرتعًا خ�شبًا لكل العابثني.

ومن هذا املنطلق فلقد قطعت مملكتنا �شوطًا طوياًل يف جميع 

املجالت وخا�شة فيما يتعلق بال�شتقرار الأمني، فعندما نتحدث 

وعلى  الداخلية  وزارة  يف  ممثلة  بالدنا-  فاإن  اجلانب  هذا  عن 

بن  نايف  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الأول  الأمن  رجل  راأ�شها 

عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل و�شدد على طريق اخلري خطاه، 

قد اأجنزت وعملت مبرحلة هامة تعد بطولية ومميزة يف مكافحة 

تفاين  بكل  الإرهاب( حيث عملت  ي�شمى )حماربة  ما  وجمابهة 

على جتفيف منابع الإرهاب والق�شاء على خاليا الهدم والظالم 

التي ت�شببت يف اإزهاق الأنف�س الربيئة بغري حق، وذلك من خالل 

متابعة جحورهم وك�شف نواياهم واأفكارهم احلقرية التي تتنافى 

مع مبادئ الأديان والأحكام ال�شماوية وخا�شة الدين الإ�شالمي 

ونبذ  وامل�شتاأمنة  الربيئة  الأنف�س  قتل  يدين ويحرم  الذي  ال�شمح 

كل طوائف العنف والإرهاب.

اإجناز  من  اأمننا  اإليه  و�شل  مبا  نفخر  اأن  لنا  يحق  واليوم 

الذين  منهم  ال�شهداء  وخا�شة  البوا�شل  الرجال  بكل  وكذلك 

�شحوا باأرواحهم يف �شبيل اأمن وا�شتقرار هذا البلد املبارك بلد 

احلرمني ال�شريفني.

باإذن اهلل عزيزًا �شاخمًا و واحة من  يا وطني  ختاما بقيت 

الأمن والأمان حتت رايًة عظيمة وحكومة ر�شيدة....

خالد بن حممد بن عبد اهلل بن عثمان الهزاين

 اأحد اأحفاد رجال امللك عبد العزيز الأوفياء
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�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�رشف �لأنبياء و�ملر�صلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

�إن �لنف�س لتفرح باجتماع �أبناء �لعم على �خلري و�لربكة و�لتعا�صد عليهما و�صلة �لرحم و�لولء للوطن وولة 

�أمره فالفرح عم �جلميع من �أعيان بني هز�ن ومن �أ�صبالها �ملتفوقني بهذه �ملنا�صبة �لتي تخللها برنامج 

�حلفل و�جلائزة وما �لقيا فيهما من كلمات وفقر�ت وقد �رشفه �صعادة �لدكتور عبد�للعزيز بن حممد �لدبيان 

مدير عام �لرتبية و�لتعليم مبنطقة �لريا�س وجمع غفري من �ل�صيوف �لكر�م.

الفيصل  وبقصر  1428هـ  شوال   13 اخلميس  يوم  ففي 
مبدينة الرياض قام حفل معايدة )بني هزان( فقد بدء احلفل 
الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم بآيات عطرة من القرآن 
احلضور  مسامع  على  ألقاها  احلفل  كلمة  تالها  ثم  الكرمي 
فيها  الهزاني ذكر  بن زيد  بن علي  املهندس عبدالله  الشيخ 
الرحم  وصلة  الصف  وتوحيد  اإلجتماع  فضل  الله  حفظه 

وفضله على املسلم في دينه ودنياه.

سعادة  ومؤسسها  اجلائزة  راعي  تكلم  ذلك  وبعد   
بني  بكلمته  الهزاني  العثمان  راشد  بن  محمد  الدكتور 
أيدي احلضور الكرمي والتي شكر فيها احلضور والقائمني 
على احلفل وبني فيها اجلوانب االجابية للمعايدة واجلائزة 

وقد قال فيها:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

الأنبياء واملر�صلني نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمني ..

وبعد،

اهلل  ورحمة  عليكم  فال�صالم  الإ�صالم..  بتحية  اأحييكم 

وبركاته، و كل عام وانتم بخري، وتقبل اهلل منا ومنكم ال�صيام 
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جميع  وعلى  وعليكم  علينا  العيد  هذا  اهلل  واأعاد  والقيام، 

امل�صلمني باخلري والربكة.

الرتبية  عام  مدير  ب�صعادة  اأرحب  اأن  البداية  يف  ي�صرين 

حممد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  الريا�ض  مبنطقة  والتعليم 

للتفوق  هزان  بني  جائزة  حفل  برعاية  تف�صله  على  الدبيان 

العلمي يف عامها الثاين.

كما اأرحب بال�صيوف الكرام على تف�صلهم باحل�صور وم�صاركتنا 

على  الهزاين  زامل  اآل  اأ�صرة  العم  اأبناء  اأ�صكر  كما  احلفل.  هذا  يف 

اأ�صكر لالأعمام  العام. كما  املعايدة لهذا  با�صت�صافة حفل  تف�صلهم 

واأبناء العم تف�صلهم باحل�صور وامل�صاركة يف احلفل.

يف  واأثره  التعليم  اأهمية  تعلمون  الكرمي..  احلفل  اأيها 

يف  وامل�صاركة  جمتمعاتهم  لبناء  واإعدادهم  الأجيال  �صناعة 

يف  اإليه  و�صلت  مبا  اإل  وال�صعوب  الأمم  تقا�ض  ول  تطويرها، 

تعليمها.

ومن هذا املنطلق فاإن بني هزان كواحدة من الأ�صر التي 

يف  املا�صي  العام  منذ  بداأت  اهتمامها  من  جانباً  التعليم  اأولت 

تكرمي املتفوقني واملتفوقات، وقد وجدت جلنة اجلائزة تدافعاً 

من اجلميع لتكرمي الطالب والطالبات، مما يوؤكد اأن اجلميع 

مدرك لأهمية اجلائزة واأثرها يف اجلد واملثابرة و�صحذ الهمم 

للتفوق العلمي.

حفلنا الكرمي..

اإن وجود منا�صبتني يف منا�صبة واحدة لهو اكرب دليل على 

التالحم والتعاون بني اأفراد هذه القبيلة.

فاملعايدة تزين اجلائزة، واجلائزة تزين املعايدة.

فالفرحة اليوم فرحتان )معايدة وجائزة( بل هناك فرحة 

مدير  راأ�صهم  وعلى  الكرمي  احلفل  هذا  ح�صور  وهي  ثالثة 

عام الرتبية والتعليم الدكتور عبد العزيز بن حممد الدبيان 

و�صحبه الكرام.

اأيها احلفل الكرمي...

والفطر..  الطبائع  تطلبه  اأمر  الأ�صري  الرتابط  اإن 

اخلري  اإىل  ي�صعى  كان  اإذا  فكيف  بطبعه،  اجتماعي  فالإن�صان 

وينمي  واملحتاج،  الفقري  وم�صاعدة  الرحم  و�صلة  والتوا�صل 

الولء والإخال�ض للوطن من خالل تذكري اجلميع بان هذا 

الكيان الذي وحده امللك عبد العزيز – رحمه اهلل رحمة وا�صعة 

 – ا�صتطاع  والأ�صر فقد  القبائل  – قام على موؤازرة وم�صاندة 
يف  �صتاتها  ويجمع  املتناحرة  القبائل  يوؤلف  – اأن  اهلل  بتوفيق 

دولة واحدة تدين بالإ�صالم �صريعة ود�صتور حياة. كما ا�صتطاع 

اأن يعزز الولء لدى القبائل والأ�صر بكل حكمة وبعد نظر.

اأيها احلفل الكرمي..

يف  وت�صهرهم  جتمعهم  روابط  هزان  بني  اأفراد  بني  اإن 

جمموعة واحده، ف�صاًل عن الدين والولء لهذا الوطن.

اإنها روابط عدة.. منها الربط التاريخي.. من خالل كتاب 

األف عن تاريخ هذه القبيلة وجمع ما كتب عنها، ومنها الربط 

الثقايف.. من خالل موقع القبيلة على الإنرتنت والن�صرة التي 

املعايدة  خالل  من  الجتماعي..  الربط  ومنها  اأيديكم،  بني 

ال�صنوية التي نعي�ض فرحتها هذا اليوم والجتماعات الف�صلية 

وال�صهرية، ومنها الربط الرتبوي.. من خالل جائزة التفوق 

العلمي، ومنها الربط املايل.. من خالل ال�صندوق الذي يعنى 

مب�صاعدة املحتاجني.

حفلنا الكرمي..

اإننا يف هذه البالد نعي�ض يف نعم نح�صد عليها ،، من اأهمها 

نعمة الأمن التي قلما توجد يف بالد اأخرى.. وعلينا اأن ن�صكر 

اهلل – �صبحانه وتعاىل – عليها ون�صاأله اأن يحفظ علينا ديننا 

الذي هو ع�صمة اأمرنا واأن يدمي علينا نعمة الأمن يف ظل هذه 

الدولة املباركة اأدام اهلل عزها ون�صرها.

ويف اخلتام ل يفوتني اأن اأ�صكر كل من �صاهم يف اأعمال هذه 

اللجان املنظمة يف حفل املعايدة اأو حفل اجلائزة.

كما ي�صرين اأن اأتوجه بال�صكر والتقدير اإىل كل من �صاهم 

اهلل  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  بالذكر  واأخ�ض  ال�صندوق  دعم  يف 

والت�صنيع  لالإنتاج  العثمان  �صركة  �صاحب  الهزاين  العثمان 

لدعم  ريال  األف  خم�صني  مببلغ  تربعه  على  »ندى«  الزراعي 

ن�صاطات ال�صندوق.

جزاه اهلل خرياً وجعل ذلك يف ميزان ح�صناته.

عليكم  وال�شالم  العاملني،  رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر 

ورحمة اهلل وبركاته«
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الرياض  مبنطقة  والتعليم  التربية  عام  مدير  ألقى  ثم 
سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدبيان كلمته التي 
شكر فيها مؤسس اجلائزة والقائمني عليها وكذلك أبناء 
القبيلة على كرم الضيافة وحسن االستقبال ومدى فائدة 
اجلائزة على تشجيع اجليل القادم لكي ينهض بأمته ووطنه 

إلى قمة املجد وكانت كلمة سعادته:
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل 

النبي الأمني

اأما بعد..

الهزاين  العثمان  را�صد  بن  حممد  الدكتور  الكرمي  الأخ 

الإخوة  اأيها  العلمي  للتفوق  هزان  بني  جائزة  وراعي  موؤ�ص�ض 

اللقاء  �صيوف  احل�صور  الإخوة  اأيها  هزان  بني  اأبناء  الكرام 

اأبنائي الطالب ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اأما بعد..

املبارك،  الجتماع  لهذا  وفقنا  الذي  اإليكم  اهلل  فاأحمد 

الذين  وطالبات  طالباً  وبناتنا  اأبنائنا  من  بكوكبة  لنحتفل 

جدوا لنيل اأف�صل الدرجات فا�صتحقوا التكرمي.

ونتوا�صل يف جو  نلتقي  اأن  اأجمل  ما  الأعزاء  الإخوة  اأيها 

تربوي ن�صعد فيه مع الأبناء لنزرع فيهم معنى الوفاء فمن جد 

وجد ومن زرع ح�صد فحق لهم هذا الثناء وهذا التكرمي كيف ل 

وهم فئة غالية يف جمتمع كرمي اأ�صيل، كرمي بعطاء قيادته التي 

ارت�صمت تقدير العلم والعلماء منهجاً يف قيادتها ل�صعبها منذ 

توحيدها على يد امللك املوؤ�ص�ض عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل 

�صعود طيب اهلل ثراه حتى عهدنا الزاهر عهد خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود حفظه اهلل 

املوهوبني  وخ�ض  الطالب  لأبنائه  متزايدة  رعاية  اأوىل  الذي 

اأن  العناية فكانت �صنة حميدة ملن بعده كما  منهم مبزيد من 

جمتمعنا اأ�صيل مبنهجه القومي على الكتاب وال�صنة وفق فهم 

لي�ض  والنماء،  واخلري  والبناء،  التقدم  ين�صد  ال�صالح،  ال�صلف 

لأفراده فقط بل لالإن�صانية جمعاء. يف وقت تتالطم فيه اأمواج 

الفنت، وتختلط على البع�ض الأمور فال يلوي على �صيء، ول 

منقذ بعد توفيق اهلل اإل بال�صري على ما �صارت عليه هذه البالد 

املباركة من احلر�ض على اجتماع  الكلمة ووحدة ال�صف حتت 

قيادته للحفاظ على منجزاته وتربية اجليل على ذلك فاإن يد 

اهلل مع اجلماعة ومن رام غري ذلك طلب ع�صريا، وتكلف اأمراً 

خطرياً ول عا�صم من اأمر اهلل اإل من رحم.

النا�ض  الأخوة احل�صور نحن يف زمن تغريت طبائع  اأيها 

فيه وانت�صرت ثقافات و�صلوكيات غريبة على ديننا وجمتمعنا 

يف  لبا�صهم،  يف  نا�صئتنا،  بع�ض  يف  والأخرى  الفينة  بني  نراها 

كالمهم، يف ت�صرفاتهم يف اأ�صكالهم، اإن تلك املمار�صات اخلاطئة 

فلي�صت  منها  يعانون  وق�صايا  م�صاكل  عن  لتعرب  �صبابنا  من 

احلاجة الأوىل اإل من يحل م�صاكلهم بل اإن حاجتهم احلقيقية 

يف هذا الوقت هي من ميلك القدرة على اأن ي�صتمع لهم حتى 

النهاية. اإنهم بحاجة اإىل رعايتكم مع حنانكم واإىل ن�صيحتكم 

الأكباد فال  القيمون على فلذات  القائمون  اأنتم  مع �صفقتكم. 

يف  امل�صتهدفون  فهم  �صواكم  الدور  بهذا  يقوم  اأحداً  تنتظروا 

حياتكم وهم نتاج اآمالكم فازرعوا اخلري جتدوه.

اأيها الإخوة الكرام العمل �صاق واجلهد كبري والنتائج حتتاج 

اإىل �صرب وحلم واأناة و�صدق توجه، فاإخال�ض العمل هلل واجب 

لبلوغ الهدف، فاإذا كانت ال�صمكة ل تعي�ض اإل يف املاء فاإن العمل 

ال�صالح ل ينبت اإل بنية خال�صة. فكم هو جميل ح�صول الثمرة 

وبقاء الأجر.
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مبارك  هذا  اجتماعكم  اإن  هزان  بني  من  الإخوة  اأيها 

وموفق واإح�صا�ض جميل و�صعور فيا�ض لت�صجيع املتفوقني من 

البارز  بالدور  والبنات وتخ�صي�ض جوائز لهم اعرتافا  الأبناء 

والقيادي لكوكبة من اأبنائنا الطالب، اإن مثل هذه اجلوائز يعد 

عمال رائعاً ومظهراً ح�صارياً وركناً رئي�صاً يف التنمية الب�صرية 

لهذا البلد الغايل.

واملتفوقات  املتفوقني  من  وبناتي  لأبنائي  اأبارك  واأخرياً 

هذا  على  حافظوا  لهم  واأقول  التميز  هذا  اأمورهم  ولأولياء 

من  مزيد  اإىل  مباركة  انطالقة  التكرمي  هذا  وليكن  التفوق 

اأن  نتمنى  الذين  لإخوانكم  القدوة  فانتم  ال�صريف  التناف�ض 

يحالفهم احلظ يف املرات القادمة مب�صيئة اهلل.

واأختم بحمد اهلل ثم ال�صكر اجلزيل لأخي وزميلي الدكتور 

حممد بن را�صد العثمان الهزاين لتاأ�صي�صه هذه اجلائزة ورعايته 

لها اأجزل اهلل له املثوبة وجعلها يف ميزان اأعماله �صاكرا الدعوة 

اأن يوفق اجلميع  املوىل عز وجل  �صائاًل  الكرمية لهذا احلفل 

اإىل ما فيه �صالح اأبنائنا الطالب اإنه اأكرم م�صئوول.«

من  املكرمني  على  اجلوائز  بتوزيع  سعادته  قام  ثم 
أبناء القبيلة أو أولياء أمورهم  وقد أرفقت صور التكرمي 

وتغطية املعايدة بني صفحات هذه املجلة.
آل  سعود  بن  راشد  بن  سعد  الشيخ  استلم  ثم  ومن 
زامل الهزاني نيابة عن أسرة آل زامل الهزازنة درع شكر 

وتقدير من يد سعادة الدكتور عبدالعزيز الدبيان.

املدير العام للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض
د/ عبد العزيز بن حممد الدبيان

 ثم سلم سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدبيان 
العثمان  عبدالله  بن  محمد  للشيخ  وتقدير  شكر  درع 
الزراعي  والتصنيع  لإلنتاج  ندى  شركة  مالك  الهزاني 
نظير تبرعه لصندوق القبيلة استلمه بالنيابة عنه ابن العم 

عبدالله بن حسني العثمان الهزاني.

محمد  بن  عبدالعزيز  الدكتور  سعادة  استلم  ثم   
الدبيان درع شكر وتقدير نظير تشريفه حلفل جائزة بني 

هزان للتفوق العلمي في عامها الثاني.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد  ولك  اأغنيت  و  كفيت  احلمد  لك  اللهم 

جمعت القلوب واألفت وهديت لك احلمد حتى تر�صى 

اإذا ر�صيت �صعادة  ولك احلمد بعد الر�صا ولك احلمد 

الكرمي  احلفل  اأيها  الأفا�صل  ال�صيوف  اأيها  الكرام  العم  واأبناء  اأعمامي  التعليم  عام  الدبيان مدير  بن حممد  عبدالعزيز  الدكتور 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اإن اأ�صرة اآل زامل الهزاين وهي ت�صرف وت�صعد با�صت�صافتكم لتملوؤها الغبطة وال�صرور ويحدوها 

الأمل اأن ي�صتمر التوا�صل ويتجدد العهد بكم يف تقوية اأوا�صر املحبة والإخاء بني اأفراد هذه القبيلة املباركة حتقيقا ملا اأمر به �صرع 

ربنا تبارك وتعاىل من احلث على ال�صلة وتوثيق عرى املحبة والأخوة ونعلم اأننا مهما بذلنا فلن نوفيكم حقكم وما جهدنا اإل جهد 

املقل ويف اخلتام ا�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يدمي علينا نعمة الإ�صالم ونعمة الأمن والرخاء يف ظل هذه الدولة املباركة كما اأ�صاأله 

�صبحانه اأن يوفقنا لال�صتقامة على �صرعة واأن يوؤلف بني القلوب و ي�صرف عنا كيد كل حا�صد و�صانئ و�صلى اهلل و�صلم وبارك على 

نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني«.

ثم دعا عبدالله بن عبدالعزيز آل حسن الهزاني أبناء 
العم إلى إجتماع بني هزان 1429هـ الذي ستقيمه أسرة آل 

حسن الهزاني.

مجلة  من  األول  العدد  توزيع  جرى  احلفل  وخالل   
بني هزان على الضيوف الكرام وأبناء القبيلة وقد نالت 
املجلة وهي في بداية بزوغها استحسان اجلميع وشكرهم 

للقائمني عليها.
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ألقاها عن أسرة آل   كلمة األسرة املستضيفة 
بن  عبدالله  بن  إبراهيم  الدكتور  الهزاني  زامل 

محمد آل زامل الهزاني.



 وبعد ذلك تفضل اجلمع الغفير لتناول وجبة الغداء بعد فقرات برنامج احلفل.

  وكان لقناة املجد الفضائية السبق في نقل وقائع هذا احلفل الكرمي  ونسأل الله عز وجل أن يدمي علينا نعمة األمن 
والوحدة حتت هذه القيادة احلكيمة واحلمد لله رب العاملني.
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اال�شـــــم م

اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم الهزاين 1

اأحمد بن حممد بن علي الهزاين2

بندر بن حممد بن اإبراهيم الهزاين 3

م�صعل بن عبدالرحمن بن �صعد اآل منيع الهزاين 4

نواف بن عبدالرحمن بن �صعد اآل منيع الهزاين5

علي بن عبداهلل بن علي الهزاين 6

عبداهلل بن عبدالعزيز بن علي الهزاين7

حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الهزاين8

عبدالرحمن بن عبداهلل بن علي الهزاين9

عزام بن عبدالعزيز بن علي الهزاين 10

خالد بن حممد بن فهد الهزاين11

فهد بن حممد بن فهد الهزاين 12

حممد بن خالد بن عبداهلل اآل زامل الهزاين13

في�صل بن عبدالعزيز بن عبداهلل اآل زامل الهزاين14

عبداهلل بن ح�صن بن فهد الهزاين15

طارق بن حممد بن را�صد الهزاين16

حممد بن ح�صن بن فهد الهزاين 17

تركي بن �صعد اآل منيع الهزاين18

في�صل بن حممد بن اأحمد اآل ح�صن الهزاين19

نواف بن را�صد بن ح�صني اآل عثمان الهزاين20

اإبراهيم بن حمد بن اإبراهيم احلريقي الهزاين21

عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز الهزاين22

زيد بن را�صد بن زيد الهزاين23

اأحمد بن را�صد بن زيد الهزاين24

يو�صف بن را�صد بن زيد الهزاين25

عمر بن اإبراهيم بن عبداهلل اآل زامل الهزاين26

وائل بن عبداهلل بن را�صد بن زيد الهزاين27

في�صل بن اإبراهيم بن زيد اآل �صامل الهزاين28

يا�صر بن عبداهلل بن اإبراهيم احلريقي الهزاين29

عبدامللك بن خالد بن ح�صن الهزاين30

وائل بن عبداهلل بن ح�صن الهزاين31

ح�صن بن حممد الهزاين 32

اال�شـــــم م

اأحمد بن عبداهلل بن را�صد الهزاين1

حممد بن عبدالعزيز بن حممد اآل منيع الهزاين2

�صعد بن اإبراهيم بن �صعد الهزاين3

يا�صر بن عبداهلل بن حممد الهزاين4

  طلبة املرحلة االبتدائية بنني  

  طلبة املرحلة املتو�سطة بنني  

اال�شـــــم م

�صعود بن عبدالعزيز بن ح�صني اآل عثمان الهزاين1

حممد بن عبداهلل بن حممد الهزاين2

را�صد بن حممد بن را�صد الهزاين3

عبدالعزيز بن حممد بن علي الهزاين4

في�صل بن �صعد بن عبداهلل الهزاين5

حممد بن عثمان بن حممد الهزاين6

في�صل بن عبداهلل بن حممد الهزاين7

حامت بن اإبراهيم بن زيد اآل �صامل الهزاين8

يا�صر بن اإبراهيم بن زيد اآل �صامل الهزاين9

وائل بن عبداهلل بن ح�صن الهزاين10

عبدالرحمن بن عثمان بن �صعود اآل عثمان الهزاين11

زيد بن حممد بن عبداملح�صن الهزاين12

  طلبة املرحلة الثانوية بنني  

  درا�سات عليا  

ال�سهــادة اال�شـــــم م

بن 1 اأحمد  بن  �صعد  د/ 

�صعد اآل ح�صن الهزاين 

بكالوريو�ض طب الأ�صنان.

بن 2 حممد  بن  يزيد 

را�صد العثمان الهزاين

بكالوريو�ض حا�صب اآيل.

د/ ريا�ض بن حممد بن 3

زيد اآل ع�صبان الهزاين 

والأدوية  لالأغذية  املركزي  املخترب  مدير 

بوزارة ال�صحة وقد ح�صل على �صهادة تكرمي 

من وزير ال�صحة.

م/ خالد بن عبداهلل بن 4

حممد الهزاين

الهيئة  يف  املعمارية  امل�صاريع  برنامج  مدير 

، وقد ح�صل  الريا�ض  العليا لتطوير مدينة 

يوم  �صعار  ملل�صق  ت�صميم  اأف�صل  جائزة  على 

الإ�صكان العربي لعام 2007 م.

بن 3 نا�صر  بن  طالل 

حممد الهزاين 

منطقة  يف  املثايل  املعلم  جائزة  على  ح�صل 

الزلفي لعام 1428هـ.

ريان بن حمد بن حممد الهزاين5

نواف بن حمد بن حممد الهزاين6

فهد بن ح�صن بن فهد الهزاين7

يزيد بن خالد بن عبداهلل اآل زامل الهزاين8

يا�صر بن حمد بن حممد الهزاين9

عبدالإله بن عثمان بن حممد الهزاين10

عبداهلل بن اإبراهيم بن عبداهلل اآل زامل الهزاين11

حممد بن اإبراهيم بن عبداهلل اآل زامل الهزاين12

عبدالرحمن بن عثمان بن �صعود اآل عثمان الهزاين13

م�صعل بن حممد بن زيد اآل �صامل الهزاين14

مهند بن حممد بن زيد اآل �صامل الهزاين15

م�صعل بن عبداحلكيم بن زامل اآل زامل الهزاين 16

2�
ـ 1430هـ العدد الثاينـ 



اال�شــــــم م

�صارة بنت عبدالعزيز بن ح�صني اآل عثمان الهزاين1

ميمونة بنت عبداهلل بن علي الهزاين2

منى بنت �صعد بن عبداهلل اآل منيع الهزاين 3

جنالء بنت زيد بن را�صد الهزاين4

اأميمة بنت حممد بن را�صد الهزاين 5

نورة بنت حممد بن علي الهزاين 6

ا�صواء بنت را�صد بن ح�صني اآل عثمان الهزاين7

اال�شــــــم م

فاطمة بنت عبدالعزيز اآل منيع الهزاين 1

منرية بنت عبدالعزيز بن ح�صني اآل عثمان الهزاين 2

مهره بنت حممد بن را�صد الهزاين 3

�صهد بنت حممد بن فهد الهزاين4

جنود بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اآل زامل الهزاين5

اأمل بنت علي بن زيد الهزاين 6

غادة بنت را�صد بن ح�صني اآل عثمان الهزاين7

ربى بنت عثمان بن حممد الهزاين8

مليا بنت خالد بن حممد الهزاين9

غادة بنت خالد بن حممد الهزاين10

خولة بنت را�صد بن زيد الهزاين11

�صريين بنت �صالح بن اإبراهيم احلريقي الهزاين12

ب�صرى بنت حمد بن اإبراهيم احلريقي الهزاين13

ريوف بنت عبداهلل بن اإبراهيم احلريقي الهزاين14

روان بنت عبداهلل بن ر�صيد الهزاين 15

اأجماد بنت خالد بن ح�صن الهزاين16

منال بنت عبداهلل بن ر�صيد  الوايلي الهزاين17

لولوة بنت علي بن �صعد الع�صبان الهزاين18

رميا�ض بنت حممد الهزاين19

ملى بنت عثمان بن �صعود اآل عثمان الهزاين20

�صادن بنت عثمان بن �صعود اآل عثمان الهزاين21

اال�شــــــم م

اأ�صماء بنت عبداهلل بن علي الهزاين 1

جواهر بنت عبداهلل بن علي الهزاين 2

مالك بنت عبداهلل بن را�صد الهزاين 3

م�صاعل بنت زيد بن را�صد الهزاين 4

لطيفة بنت حمد بن عبداهلل اآل زامل الهزاين 5

خولة بنت حممد بن را�صد الهزاين 6

اأحالم بنت علي بن زيد الهزاين7

اأجماد بنت حمد بن حممد الهزاين 8

ملى بنت را�صد بن ح�صني اآل عثمان الهزاين 9

ح�صه بنت حمد بن اإبراهيم احلريقي الهزاين10

مزنه بنت حمد بن اإبراهيم احلريقي الهزاين11

ح�صة بنت �صالح بن اإبراهيم احلريقي الهزاين12

  طلبة املرحلة االبتدائية بنات  

  طلبة املرحلة املتو�سطة بنات  

  طلبة املرحلة الثانوية بنات  

روان بنت عثمان بن حممد الهزاين8

اأفنان بنت خالد بن ح�صن الهزاين 9

هاجر بنت حمد بن اإبراهيم احلريقي الهزاين10

اأبرار بنت اإبراهيم بن زيد الهزاين11

منرية بنت عبداهلل بن ر�صيد الوايلي الهزاين12

خولة بنت عثمان بن �صعود اآل عثمان الهزاين13

ال�سهادة اال�شم م

1

د/ اأمل بنت عبدالعزيز بن حممد 

اآل عقيل الهزاين 

الدكتوراه،  �صهادة  على  حا�صلة 

البحث  جمال  يف  ومتيزها 

ببحث  تقدمت  حيث  العلمي 

لالأمن   DNA الـــ  خدمة 

حتليل  جمال  يف   ( الوطني 

احلم�ض النووي (.

2

اآل  علي  بن  حممد  بنت  منال 

ع�صبان الهزاين 

حا�صلة على �صهادة املاج�صتري.

3

هالل  اآل  عبدالعزيز  بنت  العنود 

الهزاين 

دبلوم حما�صبة.

4

اآل  �صعود  بن  عثمان  بنت  �صحر 

عثمان الهزاين 

بكالوريو�ض لغة عربية.

 درا�سات عليا 
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تدعو الجائزة من وراء تاأ�صيها اإىل اإيجاد وعي مبفهوم 
املناف�صة  من  جو  وخلق  عام  ب�صكل  العلم  بطلب  العناية 

ال�صريفة وحفز الهتمام بالتفوق والإبداع والتميز بني اأبناء 

والرتقاء  التعليمية،  املراحل  خمتلف  يف  هزان،  بني  وبنات 

دور  تاأكيد  خالل  من  وذلك  واملعريف،  العلمي  مب�صتواهم 

الفرد ال�صالح املنتج والنافع لنف�صه واأ�صرته وجمتمعه.

كما تهدف جائزة التفوق العلمي لبني هزان، اإىل تر�صيخ 
مفهوم وطنية التعلم، وذلك باإبراز هوية املجتمع وعراقة 

ال�صعودية يف  العربية  اململكة  �صهدت  املجيد، حيث  تاريخه 

هذا العهد الزاهر بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو 

ويل عهده الأمني نه�صة �صملت اأوجه احلياة املختلفة ، لذا 

�صعت اجلائزة اإىل حفز همم اأبناء وبنات القبيلة اإىل الأخذ 

امل�صاحب للرتبية الأخالقية  العلم  اإىل قمة  الرقي  ب�صبل 

البالد  هذه  تفخر  والتي  الغراء،  �صريعتنا  من  امل�صتمدة 

املباركة بانتمائها اإليها.

والجائزة لزالت يف �صن مبكرة وهي تخطو خطواتها 
عمرها  من  الثالثة  ال�صنة  فهذه  وتوؤدة،  ثقة  بكل  الأوىل 

املديد اإن �صاء اهلل تعاىل ، حيث رعاها فكرة واأ�ص�صها �صعادة 

الدكتور حممد بن را�صد العثمان الهزاين ولزال يدعمها 

بكل قوة.

نحو  بثبات  تعاىل  اهلل  باإذن  ت�صتمر  �صوف  والجائزة 
التطور والتقدم يف الكيف والكم، يف ظل دعم وتكاتف اأبناء 

واأ�صر قبيلة بني هزان الذين كان تفاعلهم كبريا ً مع بزوغ 

عام  للجائزة يف  اأول حفل  اأقيم  وقد  ، هذا  �صم�ض اجلائزة 

1427هـ خالل الجتماع ال�صنوي بالزلفي.

على  والإعانة  التوفيق  وجل  عز  املوىل  من  راجني 

اخلري ، اآملني من اجلميع دعم اجلائزة بكل معاين الدعم. 

واهلل املوفق.

عبد اهلل بن علي بن زيد الهزاني

ع�شو لجنة الجائزة
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عبد العزيز بن عبد الرحمن اليو�سف

Azizz22@hotmail.com

حني يكون احلديث عن الرتابط الجتماعي قد يعد 

ذلك اأن الأمر يبدو م�شتهلكًا، ومماًل وقد تخامر عقولنا 

فكرة اأن حقيقة الرتابط مفقودة اأ�شا�شًا يف وقتنا احلا�شر، 

�شبه  الرتابط  وغاية  هدف  حتقيق  اأن  البع�س  يظن  وقد 

الجتماعية  والتغريات  امل�شتجدات  �شوء  يف  م�شتحيلة 

احلديثة ولكن من يتعمق ب�شره يف بع�س مناذج الن�شاطات 

الجتماعية يف بالدنا ومنها هذه القبيلة الأ�شيلة والأ�شرة 

ن�شاط اجتماعي  الكبرية من بني هزان فيما قدمته من 

جميل ي�شر به جمتمعنا الكبري ويعد به الوطن خ�شو�شًا 

حني تكون منطلقات هذا الحتاد الأ�شري الكبري منطلقًا 

من الدين والتم�شك بتعاليمه الأخالقية و�شلة الرحم ثم 

منطلقًا من �شور الولء القدمي احلديث الذي امتد عرب 

الكبرية  الأ�شرة  لهذه  والولء  ال�شجاعة  و�شواهد  الزمن، 

اأن  كما  تاريخها.  تدوين  قبل  الوطن  تاريخ  يف  معروفة 

هذا الرتابط اأعطانا مثال حيًا لباقي جمتمعنا اأن اخلري 

مباركة  الجتماعية  والوحدة  منت�شر،  واحلب  موجود، 

باأعني ولة الأمر، قادتنا احلكماء الطيبني.

اإن العائلة الكبرية هي نظام اجتماعي رئي�شي ي�شكل 

اأ�شا�س وجود املجتمع، وم�شدرًا للنمو الجتماعي ي�شرف 

الثقافية.  اأو  الجتماعية  اأو  الفردية،  الفروق  عن  النظر 

فالأ�شرة الكبرية تلبي حاجات الأفراد الإن�شانية كاحلاجة 

والقيم  التقاليد  عامل  اإىل  وتنقله  والنتماء  احلب  اإىل 

الثقافية والروحية والأخالقية.

اجتماعي  اأو  اأ�شري،  ن�شاط  اأي  اأن  القول  نافلة  من 

القبيلة  يف  الفردية  للعالقات  توطيد  اأي  اأو  عائلي، 

الواحدة، اأو الع�شرية، اأو الأ�شرة الكبرية يعد ذلك من اأهم 

فالتفاعل  الأوطان،  ووحدة  الجتماعي،  التما�شك  عوامل 

الجتماعي هو اأول واأهم اخلربات التي مير بها الإن�شان يف 

حياته ، ورمبا يكون الدور احلا�شم لهذا التفاعل ونتائجه 

ول   .. �شخ�شيته  بناء  ويف  الإن�شان  �شلوك  ت�شكيل  يف  اأثر 

الجتماعية،  امل�شاركة  تفعيل  اإىل  دومًا  احلاجة  اأن  �شك 

والت�شال بني اأفراد املجتمع اأيا كانوا... ذلك من الق�شايا 

القليلة التي ل يختلف ب�شاأنها الخت�شا�شيون يف الأو�شاط 

الجتماعية والنف�شية والرتبوية.

ول �شك اأن اخلربة الأ�شرية تر�شم مالمح منو الإن�شان 

اأو يف  وقدراته وتكيفه مع الآخر يف جمتمعه ال�شغري، 

ا�شتقالليته  مدى  يتحدد  هنا  من  الكبري  جمتمعه 

وحتــدد  املراهقــة،  مرحلة  يف  لــذاتـه  ومفهومــه 

حتقيقــه  ومــدى  بالطماأنينة  �شعــوره  م�شتــوى 

بعــد ذلك  اأهدافه فيكون  لذاتــه وو�شوح 

داعمًا لأمن الفــرد واملجتمع.
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ولد �ل�صيخ ر�صيد بن عبد�هلل بن ر�صيد �لو�يلي �لهز�ين عام 1337هـ )�صنة �لرحمة( يف بلدة �حلريق 

وقد بد�أ حياته يف �لعمل مع و�لده عبد�هلل �لو�يلي �لهز�ين, وبعد وفاة و�لده �صافر للمنطقة �ل�رشقية لطلب 

�ل�رشقية  بالعمل يف بلدية �ملنطقة  �لتحاقه  �أولها  و�لتحق بعدة وظائف  �صنة تقريبا,  و�أقام ع�رشين  �لرزق 

ثم �نتقل للعمل يف �إمارة �ملنطقة وكان �لأمري حني ذلك �لأمري �صعود بن جلوي رحمه �هلل, وبعدها كلف 

برئا�صة هيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر لعدة �صنو�ت ثم عر�س عليه �أن يكون �أمري� يف بلدة �خلا�رشة 

�إل �أنه وب�صبب ظروفه �لعائلية ��صطر للرجوع �إىل �حلريق ليرب بو�لدته ولريعى �صوؤون عائلته.

وحاليا يعي�س �ل�صيخ ر�صيد �لو�يلي مع �أبنائه يف مدينة �لريا�س �أمد �هلل يف عمرهم جميعا. وقد ��صتهر 

حفظه �هلل مبكارم �لأخالق ومنها �لكرم و�ل�صجاعة و�حلكمة و�لتقوى وقد ��صتهر �أي�صا مبعرفته �لأن�صاب و�لأدب 

و�ل�صعر وذلك ل�صغفه بقر�ءة كتب �لتاريخ و�لأن�صاب وجمال�صة وم�صاحبة بع�س من كبار �لعلماء و�أعيان بلدة 

�حلريق من كبار �ل�صن, وله من �لبناء عبد�هلل و عبد�لعزيز و حممد و�صعد وتركي.

تركي بن ر�سيد بن عبداهلل الوايلي الهزاني
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�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل و على �آله و �صحبه و من و�له, �أما بعد: 

فهذه �صطورٌ �أحببت �أن �أن�رشها على �صفحات ن�رشتنا �لفتية, تذكريً� لأ�صحاب �لهمم 

�لعالية, و��صتنها�صاً وحتريكاً ملن ق�رشت بهم هممهم عن �حلر�س على معايل �لأمور, 

وقد ر�عيت فيها �لإيجاز, وحر�صت على و�صوح �لفكرة ) قدر �مل�صتطاع ( نظرً� ل�صيق 

�لوقت و حمدودية �مل�صاحة, و�هلل �أ�صاأل �أن يجعله خال�صاً لوجهه �لكرمي, نافعاً ملن 

كتبه و قر�أه . 

تعريف علو الهمة: 

الهمة يف اللغة: ما هم به من الأمر ليفعله. 

والهمة يف ال�صطالح: هو الباعث على الفعل، وعرف بع�شهم علو الهمة باأنه: ا�شت�شغار ما 

دون النهاية من معايل الأمور. 

قال ال�شاعر : 

             اإذا كـنـت يف اأمــــر مـــــروم                      فــال تقنع مبــا دون النجــوم

احلث على علو الهمة والتحذير من �سقوطها : 

 قال اخلليفة عمر الفاروق ر�شي اهلل عنه: ) ل ت�شغرّن همتك فاإين مل اأر اأقعد بالرجل من 

�شقوط همته (.     

وقال ابن القيم: ) ل بد لل�شالك من همة ت�شريه وترقيه وعلم يب�شره ويهديه (.

عبد اهلل بن علي بن زيد اآل عثمان الهزاني
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اأق�ســــام الهمة:

 تـنَق�شم الهمة اإىل ق�شمني، من حيث الرفعة و�شدها اإىل عالية و�شاقطة، 

ُوتق�شم من حيث ال�شتعداد الفطري اإىل هبة اإلهيه ومكت�شبة، وهي مثل باقي 

ال�شفات العقلية واخللقية كالذكاء وح�شن اخللق و احللم و قابلية التعلم.  َعْن 

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم  ْدِريِّ ر�شي اهلُل عنه،   َقاَل �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلِل  �شَ ِبي �َشِعيٍد اخْلُ
َ
   اأ

ِجُد 
َ
ُه اهلُل َوَما اأ ُه اهلُل َوَمْن َي�ْشَتْغِن ُيْغِنِه اهلُل َوَمْن َي�ْشَتْعِفْف ُيِعفَّ ْ ربِّ ْ ُي�شَ ربَّ  َيُقوُل   »  َمْن َيَت�شَ

« رواه الإمام اأحمد.  رْبِ ْو�َشَع ِمْن ال�شَّ
َ
َلُكْم ِرْزًقا اأ

بع�س  واإمنا تق�شر  الآدمي،  الهمة مولودة مع  اأن  بالدليل  القيم: ) وقد عرفُت  ابن  قال   

الهمم يف بع�س الأوقات فاإذا �شحذت �شارت( اأ.هـ بت�شرف.

مـراتـب الهمـم:

قول  عليه  وي�شدق  اإليها  الو�شول  يف  همة  لـه  ولي�س  بل�شانه  املعايل  يطلب  من  منهم  ـ   1

ال�شاعر: 

                    وما نيل املطالب بالتمني                   ولكن توؤخذ الدنيا غالبا

اإن اهتدى  اإل �شفا�شف الأمور ودناياها ويجتهد يف حت�شيلها، وهذا  ـ ومنهم من ل يطلب   2

يكون �شباقًا للخريات: ) خياركم يف اجلاهلية خياركم يف الإ�شالم اإذا فقهوا( حديث عن 

النبي �شلى اهلل عليه و �شلم.

3 ـ وفريق �شاقط الهمة يهوى �شفا�شف الأمور ويقعد به العجز عنها، فهو من �شقط املتاع وهو 

كمن و�شفه ال�شاعر: 

                   اإين راأيت من املكارم ح�شبكم                اأن تلب�شوا خز الثياب وت�شبعوا

                    فــــاإذا تــذكــرت املكــارم يومـا               يف جملــ�س اأنـتـــم بـــه فتقنعــوا

4 ـ واأعلى النا�س هّمة من ت�شمو مطالبهم اإىل ما يحبه اهلل ور�شوله من جميع الأعمال، 

فهنيئًا له، وبني كل مرتبتني مراتب كثرية يتفاوت النا�س فيها تفاوتًا بينا، واإذا 

ا�شتعر�شنا التاريخ جنـد اأن العليـة مــن النـا�س والقـادة الـذين تـركـوا اأثرهم 

و ب�شمتهم يف التاريخ هم اأ�شحاب الهمم العالية. و �شكر اهلل لكم.. 
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ُمـــــّدي اإلــّي و�صــاَحــك الــَمـــرنـــا                          فـــالــليــل والأفــــالك تـنــظـــرنـــا

وتـــظـللــي فـــــــي معطـــفـــي واأنـــا                          �صــاأهــد مــن جنبـيـــِك مـا وهــنــا

ل تـــهــمــ�صــي فـالإنـــ�ُض �صارقـــة ٌ                          ما �صــّط اأو مــا بـــان مـــن فــمـنــا

اإيــــاِك اأرجـــــو وا�صمعــــي طلــبــي                          ل ُتـــظـهــري للـــنــا�ض مــا بــطنـا

هـــاتــي عيونــك �صــوف اأمـلــوؤهــا                          مــن مـــاء عـــينــي ما �صفا وهناأ

حـــــتــى اإذا مـــا حــان مبـتـــــعـــدي                          تبكــيـــن مــنـــــه مــــا اأ�صــــــــاء اأنـــــــا

ولــعل �صافي الدمع حين ثوى                          فــي مــدمعيــك يــزيــح مــا اأ�صـنـا

لــتـــذوق عــيـنــاك الأ�صــى فـكــمــا                          ذقـــُت الأ�صـــى ذوقـــيــه لــي زمناً

حـــتــى يـكـــــون هـــــــــــــواك لـّلــقـيــا                          كهواك اأن يغ�صى الفتى الِمحنا

يـــكــفي البعــيــَد لـــقــاُء جـــافــــيـٍة                          اإن اللقــــاَء �صـفــــاُء َمـــن حــــِزنـــــا

طـــول الجـفــا يــــــا روُح يـــغــفــرُه                          ما انـــثــال منا في المدى عــلنا

ومـــ�صــائــُل الــعـــــــــذال ُيـــذهــبــهـا                          مـن حـّركــت في القلب ما�صكنا

اإن كـــــان للــوا�صــيـــن مـــن �صـبـٍب                          فيـمــا م�صــى فــالــيـوَم تغبطــنــا

اأو كــــان فـــي بغــــــــــداد مـــنـتـجـــٌع                          فهنـــــاك دفٌء �صـــاحـــٌر وهــنـــــــــــا

اإنـــــــــــي خ�صيت عليِك من ح�صٍد                          فــاخــ�صـي عــلـــّي فـــاأنت اأنــت اأنــا

محمد بن را�سد بن محمد اآل عثمان الهزاني

ـ 1430هـ العدد الثاينـ 
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أعالم من قبيلة بني هزان
الوقفة الثانية

ر�سوله  و  نبيه  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  لله  احلمد 

حممد, وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ... وبعد

الن�سرة  هذه  من  ال�سابق  العدد  يف  مباركة  وقفة  لنا  كان 

بني  قبيلة  ن�سب  عن  الأوىل  الوقفة  يف  تتحدث  وكانت  املباركة 

اأعالم من بني هزان  الثانية �سنتحدث عن  الوقفة  هزان ونحن يف 

حفظ التاريخ لنا اأخبارهم فاأحببنا اأن تكون بني اأيديكم يف العدد 

الثاين من الن�سرة فاأبداء م�ستعينا به عز وجل:

اأبو عمر الهزاين:

.
)1(

ث �شمع حممد بن علي، وروى عنه حجاج بن ح�شان  حمدِّ

اأبو الأ�صود الهزاين: 

، فلما قتل م�شيلمُة حبيَب  �شحابي كان نازًل يف بني حنيفة 

ابن عبد اهلل ر�شول اأبي بكر ال�شديق اأنكر ذلك ، وقال: اإن 

قتل الر�شول من حادث الدهر عظيم يف �شالف الأيام، واظهر 

.
)2(

اإ�شالمه حينئٍذ

فرات بن ثعلبة الهزاين:

حمّدث روى عن اأبي م�شلم اخلولين، قال اأبو م�شلم : �شهد 

 [ اهلل  ر�شول  �شمعا  اأنهما  هريرة  واأبو  �شعيد  اأبو  عندي 

بهم  حّفت  اإّل  وجل  عز  اهلل  يذكرون  قوم  اجتمع  »ما  يقول: 

وذكرهم  الرحمة  وغ�شيتهم  ال�شكينة  عليهم  ونزلت  املالئكة 

.
)3(

اهلل فيمن عنده«

عقبة بن �صامل الهزاين:

فار�س له خيل ا�شمها »مياح« قال يف خيله:

       داويــت مياحًا لــهـا و�شنعُتــه 

.
)4(

                      فداويت ملء العني ما فيه َمزعُم

�صعدانة بن العاتك الهزاين:

هو �شعدانة بن العاتك بن النمارق بن حماد بن �شعد بن وائل 

بن هزان، وهو الذي اأدركه عبيد بن يربوع بن ثعلبة احلنفي 

وهو جال�س حتت نخلة �شموق يخرف رطبها وهو قاعد يقول: 

  تقـا�شري اآخــذ جنـاك قاعــدا 

                      اإنـي اأرى حملـك ينمـي �شـاعــدا 

 فاأهوى له بالرمح ليقتله، فقال: ل تقتلني، ولكني اأحالفك، 

.
)5(

واأكون معك فدلهم على ما اأرادوا، و�شار فيهم اإىل اليوم

عبادة بن �صك�ض الهزاين:

هو عبادة بن �شك�س بن الأ�شود بن الأع�شر بن معاوية بن وائل 

.
)6(

بن هزان، كان فار�شًا، �شاعرًا 

ال�صوا بنت الأع�صر الهزانية:

هي ال�شوا بنت الأع�شر بن معاوية بن وائل بن هزان، كانت من 

الن�شوة الآتي كان طالقهن اإليهن، هي واأم خارجة البجلية، 

.
)7(

ومارية بنت اجلعيد، من عبدالقي�س

المراجع :

1( اجلرح والتعديل/الرازي/ج9 �س 408.

2( الإ�شابة يف متييز ال�شحابة/ابن حجر الع�شقالين /ج7 �س 27.

3( املعجم الأو�شط/الطرباين/ج2 �س 1373.

4( اأ�شماء خيل العرب وفر�شانها/اأبو عبد اهلل حممد الأعرابي/�س 146.

5( جمهري ابن الكلبي/ابن الكلبي/�س 471.

6( جمهرة ابن الكلبي /ابن الكلبي/�س 472، معجم اليمامة/ابن خمي�س/ج1�س313، 

جملة العرب/ج7م3�س663.

7( جملة العرب/ج7م3�س663، معجم اليمامة/ابن خمي�س/ج1�س313.

  من اأراد ال�شتزادة يرجع اإىل كتاب »امليزان يف تاريخ بني هزان » للدكتور حممد بن 

را�شد العثمان الهزاين

عبداهلل بن ح�سين بن علي العثمان الهزاني

ع�شو اللجنة التاريخية
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الحمد هلل رب العالمين

نبينا  واملر�شلني  الأنبياء  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة 

حممد عليه وعلى اآله اأف�شل ال�شالة واأمت الت�شليم. 

العام املن�شرم غّيب املوُت ال�شيخ الزاهد العم / حممد 

بن عبداهلل بن حممد املنيع  وكان ذلك يف يوم الإثنني الثاين 

ع�شر من �شهر رم�شان املبارك لعام ثماٍن وع�شرين واأربعمائة 

واألف  للهجرة، فكان لفراقه اأبلغ الأثر واحلزَن يف نف�شي  ولقد 

طرحت يف منتدى قبيلتي  بني هزان مو�شوع بعنوان )رحل 

ال�شيخ الزاهد( رحمه اهلل رحمَة وا�شعَة .

يوم  من  م�شاًء  ال�شابعه  ال�شاعة  متام  يف  العام  هذا  ويف 

الثالثاء الرابع من �شهر �شعبان لعام ت�شٍع وع�شرين واأربعمائه 

واألف للهجرة رحل الوالد الغايل/�شعد بن عبداهلل بن حممد 

املنيع وبرحيله اإنطفاأت �شمعٌة من حياتي بل اأغالها، فلم يكن 

اأبًا فح�شب بل كان رفيقًا و�شديقًا واأبًا حانيًا لزمته يف اأفراحه 

واأتراحه ويف �شحته ومر�شه فاأ�شبحت قريبًا منه اأح�س مبا 

ي�شعر ومبا يريد قبل اأن يقول.

رحل الوالد الغايل دون رجعه ، رحل اإىل رٍب رحيم، رٍب 

كرمي نرجو رحمته وكرمه .....

فاهلل ما اأعطى وله ما اأخذ وكل �شيء عنده باأجل م�شمى .

حـيـاتــه :

هـ.  1351 �شنـــة  نـعـــام  فـــي  تـــعــالـــى  اهلل  رحمـــه  ولـــد 

تويف والده وهو ر�شيع فرتّبى بني اأح�شان والدته / هياء 

ون�شاء حتت رعايتها  تعاىل،  الرافعي رحمها اهلل  بنت فهيد 

كان  والذي  حممد  اأخيه  مع  يرحتل  اأخذ  �شابًا  اأ�شبح  وحني 

وكان  وترحاله  حّله  يف  ويتوله  ويرعاه  يعلمه  الأب  مبثابة  له 

)زهوة(  امل�شمات  مزرعتهم  يف  اأخيه  مع  بالفالحة  يعمل 

نف�شه  على  بالإعتماد  فكر  عوده  اإ�شتد  وعندما  ال�شعبة  بحي 

اأخيه حممد  مثل  الفالحه  يهوى  يعد  فلم  بذاته  والإ�شتقالل 

يف  يفكر  واأخذ  وتزوج  املزرعه  يف  ن�شيبه  اأخيه  على  باع  بل 

م�شروع يدير به حياته حتى قرر �شراء �شيارة لعدم وجودها 

بكرثه يف نعام وحلاجة النا�س لها يف ال�شفر للريا�س ولأداء 

منا�شك احلج ، فتم له ذلك واإ�شرتى �شياره فورد موديل 65 م 

وكانت العقبه الوحيده حينها اأنه ل يجيد القيادة مما اإ�شطره 

لالإ�شتعانه مبن يجيد القيادة وقتها .

ال�شياره  قيادة  تولوا  من  مع  رفقًة  اهلل  رحمه  له  فكان 

ل  بينهم  ومواقف  طيب  وذكر  وحمبه  وتفاين  طيبة  و�شحبًة 

تعد ول حت�شى اأذكر من هوؤلء  ) �شعد بن جرب ــ حممد بن 

ــ �شعد بن هزاع رحمه  ــ حممد بن مانع )احلوطي(  مزيعل 

اهلل ــ حممد بن جرب ــ زيد بن دري�س (.

وعندما كرث عدد ال�شيارات اأح�س بحاجته لتعلم القياده فقرر 

الإعتماد على نف�شه وبالفعل مت له ذلك وبداأ م�شوارًا جديدًا يف 

التجارة حيث فكر رحمه اهلل بفتح بقاله يف نعام والتي مل ي�شبقه 

عليها اأحد نظرًا حلاجة البلد والأهايل لذلك .

 وكانت هذه الفكرة م�شدر خري ورزق وفري لوالدي رحمه 

اهلل، فهو مل يعرف الوظيفه طيلة حياته ومل يعمل لدى احلكومه  

يف اأي عمل بل اإعتمد على نف�شه يكّد ويكدح  فلقَي م�شروع البقاله 
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جناحًا باهرًا، وكان مقر هذه البقاله �شغري جدًا يف زاوية بيت 

الطني الذي ي�شكن فيه يف حي حو�شه بنعام، ولقد �شاعده على 

ب�شكل  يذهب  كان  حيث  ال�شياره  وجود  النا�س  حاجيات  توفري 

يومي ملدينة اخلرج ل�شراء املواد الغذائية ملعرفته بتجار جمله 

اأن  ــ الطفيل (  وبعد  يف ال�شيح اأذكر منهم :) زيد بن خمي�س 

تعددت البقالت يف نعام رجع كما بداأ رحمه اهلل يف الإهتمام 

من  عدد  من  النخيل  ثمر  ي�شرتي  البدايه  يف  فكان  بالفالحه 

اإ�شرتى له مزرعه بالطوالع بنعام وبداأ  اأن  املزارع يف نعام اإىل 

املزرعه  بهذه  تعلقه  واإزداد  بها  والإهتمام  وزراعتها  بفالحتها 

ولكن املنطقة باأ�شرها كانت تعاين من نق�س يف املياه وكان هذا 

اأنه يفكر بذلك وهو يف امل�شت�شفى وكان ينوي  ما يقلقه لدرجة 

تعميق بئر الإرتواز ولكن املوت كان اأ�شرع منه .

زوجـــاتــــه :

ــ منرية بنت عبداهلل احلوتان  ..... رحمها اهلل 

ــ هياء بنت فرحان الهزاين  ..... رحمها اهلل 

ــ �شارة بنت حمد بن عبدالعزيز اآل هالل .... اأمدها اهلل 

بال�شحة والعافيه

وقـفـات يف حيـاتـه :

واإحرتامه  باأ�شه  قوة  على  تدل  مواقف  للوالد  كانت  ــ 

للكلمةوالوعد ومن رافقه يعرف ذلك.

ــ كان غيورًا على بلده نعام حري�شًا على توفري كل اخلدمات 

الثانوية  للمرحلة  �شفوف  بفتح  طالب  من  اهلل  رحمه  فهو  بها 

عليه  الأمر  وطرح  بنف�شه  التعليم  ملدير  ذهابه  بعد  )بنني( 

فوعده بالرفع للوزارة فتمت املوافقه .

والنا�س  اجلميع  ويحبه  للجميع   حمبًا  متوا�شعًا  كان  ــ 

�شهود اهلل يف اأر�شه .

ــ كان �شكورًا قنوعًا مبا لديه متعففًا باذًل للخري .

ــ كان حري�شًا على التوا�شل و�شلة الرحم وكان له ولء 

وكان  النظري  اإعتزازًا منقطع  بقبيلة )بني هزان(  واعتزاز 

حري�شا على ح�شور اإجتماعات القبيلة رغم مر�شه .

اهلل  بحمد  يلهج  واوجاعه  اأمرا�شه  على  �شابرًا  كان  ــ 

و�شكره على كل وقت .

ــ كان دعاوؤه دائما قوله )اللهم هونها يل دنت( وبالفعل 

مت له ما اراد .

ــ كان ل يرتك �شالة الوتر وعلمنا عليها خم�س ركعات بعد 

�شالة الع�شاء فكانت عنده ك�شالة الفري�شه .

خاتــمــه :

لو كتبت جملدًا يف والدي فلن اأوفيه حقه من الثناء الذي 

ل يحتاجه فاأعماله ومواقفه مع اجلميع ت�شهد له ول حتتاج 

الأر�س والذي ح�شر جنازته  ل�شهادتي فنحن �شهود اهلل يف 

راأى احل�شود يف امل�شجد واملقربه فاهلل احلمد واملّنة ول يحتاج 

منكم الآن  اإل الدعاء منا جميعًا. 

وبني  بينه  باعد  اللهم  جناتك،  ف�شيح  واأ�شكنه  اأرحمه  اللهم 

من  نقه  اللهم  واملغرب،  امل�شرق  بني  باعدت  كما  خطاياه 

اخلطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبي�س من الدن�س، اللهم 

اأبدله دارًا خريًا من داره  اغ�شله بالثلج واملاء والربد، اللهم 

واأهاًل خريًا من اأهله، اللهم اجمعنا واإياه يف م�شتقر رحمتك

اللهم انا ن�شالك باأ�شمك العظم ان تو�شع مدخله، اللهم اآن�س 

اللهم لقنه حجته،   ال�شوؤال  اللهم ثبته عند  يف القرب وح�شته 

اللهم باعد القرب عن جنباته اللهم اكفه فتنة القرب  و�شمة 

ريا�س اجلنة ول جتعله  اللهم اجعل قربه رو�شة من  القرب، 

حفرة من حفر النار، اللهم اإن كان حم�شًنا فزد يف اإح�شانه، 

اللهم اأحلقه بال�شهداء  واإن كان م�شيًئا فتجاوز عن �شيئاته، 

نافذة  افتح عليه  اللهم  اأيامه،  اأ�شعد  اليوم  اللهم اجعل هذا 

من اجلنة00 واجعل قربه رو�شة من ريا�شها، اللهم �شفع فيه 

حممدًا �شلى اهلل عليه و�شلم .

عبد الرحمن بن �سعد بن عبد اهلل المنيع الهزاني

ع�شو اللجنة الثقافية
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اأذنت ال�شم�س باملغيب , والكون عاله عتمة من بعد نور ...

تالألأت النجوم يف كبد ال�شماء معلنة �شطوعها وملعانها لناظرها ....

اأنظُر اإليها واأعدها كي اأبدد الهموم ....

ولكن ....!

دون جدوى ...

الهموم بداخلي تثقل كاهلي ....

حقاً اإنه عام م�شى ب�شيفه و�شتائه ...م�شى بربيعه وخريفه ..

وكاأنه مل يكن ...

هكذا هي الأيام ترحل ب�شرعة ....

حتى من غري اأن ندركها 

كم من الأ�شقياء , وكم من التع�شاء , كم وكم من املاآ�شي والهموم والآلم

وبرغم هذه املاآ�شي

اإل اأن الدهر ي�شري ومل يتوقف حلظة واحدة

فهذا �شديق ودع �شديقه , واأم فقدت وليدها , وولد فقد اأبيه ...

كلهم قد يكونوا اليوم اأ�شقياء 

وكل منهم �شكب من الدموع وجّر الآهات

ولكن ماذا عني اأنا !

مرت �شنه ما اأثقلها من �شنه

وما اأق�شى حتى ذكرياتها

بدايتها كان من �شهر اهلل املحرم

فجعت بفقد اإن�شانة مالأت علينا الدنيا

كانت مثالً للحب والعطف والطيبة
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اإنها جدتي الغائبة عن الأنظار احلا�شرة يف القلوب 

جدتي / ح�شة العجالن رحمها اهلل واأ�شكنها اجلنة

هكذا الدنيا فال�شطور ل تكفي واحلروف لن تفي عن ما ي�شهده ال�شغري قبل الكبري فيها

هذا طفلي يقرر له عملية لزراعة كبد

فتمر علّى اأيام اأ�شد من ال�شخر اأيام ع�شيبة

جلاأت فيها اإىل اهلل �شبحانه ور�شيت مبا كتب اهلل علينا 

فاأدخل اأنا وطفلي ال�شغري للم�شت�شفى لأتربع له بجزء من كبدي

 م�شّلمة اأمري هلل را�شية مبا يقدر اهلل

فينعم اهلل علينا بنجاح العمليه

ثم ياأتي �شهر اخلري والرحمات �شهر رم�شان املبارك

لياأتي خرب وفاة الوالد الغايل / حممد املنيع رحمه اهلل 

خرب هز كياين وكان كال�شاعقة علّى

ل اأن�شى دموعه حني علم بعمليتي اأنا وطفلي

ل اأن�شى تلك الو�شايا يل بالإهتمام ب�شحتى ودموعه تنهمر

 يف م�شهد يج�شد فيه الرحمه والطيبه مع عجزه عن اأي �شيء

اأين اأنت الآن يا اأبي مكانك خاٍل

نخيالتك ت�شتكي يا اأبي و�شجرياتك التي طاملا ترعرعت ومنت �شاخمة يف الهواء الطلق

اآاآاآه يا اأبي الكلمات تعجز عن التعبري والقلم عجر عن امل�شري

وال�شطور تليه وبقلبي طويلة طويلة ......

ولكن عزائي يف هذه الدنيا اأن يطيل اهلل عمر والدتي الغالية / نورة بنت ح�شني اآل هالل

واأن يجعلها ممن طال عمره وح�شن عمله واأن ميتعها اهلل بال�شحة والعافية

اللهم اأجرين يف م�شيبتي واأخلفني خرياً منها

هم�شة اأهم�شها يف اأذن كل عاق لوالديه

)) اإغتنم وجود هذين الكنزين ..... لعلك ت�شعد يف الدارين ((

اأم زيــد الهـــالل
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أخبار بني هزان
  ترقية ابن العم عبدالرحمن بن عبداملح�شن بن حممد اآل زامل الهزاين يف قطاع اجلوازات 

من رتبة مالزم اأول اإىل رتبة نقيب األف مربوك للنقيب عبدالرحمن.

  نهنئ ابن العم عادل بن زيد اآل �شامل الهزاين على ح�شوله �شهادة الهند�شة امليكانيكية 

للمرتبة احلادية  الرتقية  اآل عثمان على  العم ح�شني بن عبدالرحمن  األف مربوك لبن 

ع�شر بوزارة اخلدمه املدنيه.

  نبارك لبن العم حامت بن حممد اآل حم�شن الهزاين الرتقية يف العمل ونتمنى له التوفيق.

الركاب يف  الهزاين مدير عام خدمة  زامل  بن  را�شد  بن  �شعد  ال�شيخ  العم  ترقية    متت 

مطار امللك خالد الدويل اإىل م�شاعد املدير العام للقطاع الأو�شط باخلطوط ال�شعوديه 

كل التهاين للعم اأبو نواف.

   متت ترقية ابن العم ح�شــن بن فــهـد بن عبداهلل اآل ح�شن الــهزاين اىل املرتبة احلادية 

ع�شر على وظيفة مدير اإدارة الرواتب يف املوؤ�ش�شة العامة لل�شناعات احلربية.

  نبارك لبن العم عبدالرحمن بن زيد بن را�شد الهزاين التح�شني للم�شتوى اخلام�س.

اآل عقيل الهزاين الأ�شتاذة امل�شاعدة  اأمل بنت عبد العزيز بن حممد    مربوك للدكتورة 

بق�شم النبات والحياء الدقيقة من�شب وكيلة كلية العلوم.

  مت موؤخرا ترقية ابن العم عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان اآل عثمان اىل رتبة عمـيد 

وبهذه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بـق�شر  اخلا�س  باللواء 

املنا�شبة نبارك لأبو عبدالرحمن هذه الرتقية واىل املراتب العليا اإن �شاءاهلل.

  ترقية ابن العم عبدالرحمن بن حممد بن عبدالرحمن اآل عثمان الهزاين من رتبة مالزم 

اإىل رتبة مالزم اأول األف مربوك.

  قلَّد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد الفي�شل بن عبد العزيز اأمري منطقة مكة املكرمة 

الرائد خالد بن زيد اآل �شامل الهزاين رتبته اجلديدة، وذلك مبكتب �شموه بديوان الإمارة 

مبكة املكرمة، وقد هناأه �شموه بهذه الرتبة اجلديدة، متمنيًا له التوفيق يف اأداء عمله األف 

مربوك لبن العم الرائد خالد بن زيد الهزاين الرتبة اجلديدة وبتوفيق اهلل.

  رجع اإىل اأر�س الوطن ابن العم عثمان بن ح�شني اآل عثمان بعد جناح العملية اجلراحية 

التي اأجراها يف ال�شني احلمد هلل على �شالمته.

 بف�شل من اهلل عز وجل مت اإجراء عملية جراحية لبن العم حامت بن حممد الهزاين بنجاح 

ودعواتنا له بال�شفاء العاجل واإىل حياة �شعيدة وعمر مديد على طاعة اهلل.

العملية  تكلل  بعد  الهزاين  زامل  اآل  �شعود  بن  را�شد  العم  ابن  �شالمة  على  اهلل  نحمد   

اجلراحية الب�شيطة التي اأجراها بنجاح ونتمنى له وافر ال�شحة والعافية.

الترقيات
والتعيينات

تهـانـي
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 رزق ابن العم زيد حممد بن ابراهيم بن �شعد بن زيد الهزاين باإبنة جعلها اهلل من مواليد ال�شعادة.

 املولود اأحمد يف منزل عبدالعزيز بن اأحمد بن �شعد اآل ح�شن الهزاين.

 فهد بن �شعود بن را�شد اآل را�شد بن حمد الهزاين من اأهل املوية يفرح باملولود خالد.

 رزق ابن العم تركي بن ح�شن بن حممد اآل ح�شن الهزاين مبولود اأ�شماه ح�شن جعله اهلل بارا بوالديه.

 جود تنري منزل ابن العم خالد بن علي بن زيد الهزاين.

 نبارك لبن العم املالزم م�شاري بن حمود بن ح�شن الهزاين املولود حمود.

 �شمعة ت�شيء منزل حامت بن حممد الهزاين األف مربوك املولودة.

 رزق ابن العم خالد بن زامل بن ح�شن اآل زامل الهزاين مبولود اأ�شماه في�شل بارك اهلل فيه ووالديه.

يحتفل  الهزاين  عثمان  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املهند�س  العم  ابن   

مبولودته الأوىل.

 رزق ابن العم املالزم اأول عبدالرحمن بن �شعد اآل منيع الهزاين مبولود اأ�شماه هزان بارك 

اهلل لأبي نواف هذا املولود.

مواليد  الهزاين مبولود جعله اهلل من  اآل عثمان  بن عبد اهلل  الأ�شتاذ خالد بن حممد  رزق   

ال�شعادة واأقر به عني والديه.

 املولودة الأوىل غـــــال يف اأ�شرة با�شم بن عبدالعزيز حممد اآل زامل الهزاين جعلها اهلل من 

مواليد ال�شعادة.

 انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثالثاء الثاين ع�شر من �شفر 1429هـ العم ال�شيخ عبد اهلل بن 

حممد بن �شعد اآل زيد اآل عثمان الهزاين يف نعام اإن هلل واإنا اإليه راجعون. 

 وفاة ابن العم ال�شاب فهد بن حممد بن علي الهزاين من اأهل ملهم  اإثر حادث مروري رحمه 

اهلل وا�شكنه ف�شيح جناته واللهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

اآل منيع الهزاين يوم الثالثاء   انتقل اإىل رحمة اهلل العم ال�شيخ �شعد بن عبداهلل بن حممد 

الرابع من �شعبان 1429هـ و�شلي عليه يف جامع نعام تغمد اهلل الفقيد بوا�شع رحمته.

المواليد

الوفيات

زواج

أخبار بني هزان
 نهنئ ابن العم الدكتور �شعد بن اأحمد الهزاين زواجه على كرمية عمر بن حممد بن عفي�شان 

وذلك يوم اخلمي�س ليلة اجلمعة املوافق 1429/4/4هـ يف قاعة املق�شورة باخلرج 

 األف مربوك زواج ابن العم عادل بن زيد اآل �شامل الهزاين يوم اخلمي�س املوافق 1429/5/17هـ 

بالقاعة الكربى اأبها.

 احتفل العم ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد اآل عقيل الهزاين بزفاف اإبنته وقد ح�شر احلفل كثري 

من اأقارب ال�شيخ وحمبيه الذين قدموا اأحر التهاين والتربيكات.

اأن   احتفل العم ال�شيخ ابراهيم بن علي بن زيد الهزاين بزفاف ابنته راجني من اهلل وحده 

يوفق اجلميع.

 تهانينا لبن العم حممد بن عبداهلل بن حممد اآل عثمان الهزاين زواجه من كرمية علي بن 

حممد الهديلي الف مربوك وبتوفيق اهلل.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده 

واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا      وبعد ..

فهذه ملحة يف ذكر مدينة الريا�س وما حولها دعاين اإىل جمعها 

منه  �شيء  يل  فوقع  جند  تاريخ  على  الطالع  يف  مولعًا  كنت  اأين 

الكتب  مطالعة  اإىل  فعمدت  التتبع  وكرثة  ال�شتزادة  على  حملني 

املو�شومة بهذا الفن ومل اأزل على ذلك، لذلك مل يكن بد من اإخراج 

هذا املقال فمن وقف عليه من اأهل الدراية بهذا ال�شاأن وراأى فيه 

التثبت فيه فاين بذلت  اإ�شالحه وتقوميه بعد  خلال فهو املثاب يف 

اجلهد يف التقاطه من مظان ال�شحة وحتريت فيه ح�شب ما و�شلت 

مت�شايقة  هذا  مثل  عن  واأحوال  عائقة  �شواغل  مع  اإليه  القدرة 

فليعذر الواقف عليه وليعلم اأن احلاجة املذكورة اأجلاأت اإليه ل اأن 

النف�س حتدثها الأماين من النتظام يف �شلك املوؤلفني ففي اأمثالهم 

اأين يل ذلك والب�شاعة من هذا  ال�شائرة )لكل عمل رجال( ومن 

العلم قدر منزور واملت�شبع مبا مل يعط كالب�س ثوبي زور حر�شنا اهلل 

تعاىل من الرتدي يف مهاوي الغواية وجعل لنا من العرفان باأقدارنا 

امنع وقاية مبنه وكرمه اأمني .

 الريا�ض )اأ�سل امل�سمى(

كلمة  معنى  بيان  يف  اللغوية  املعاجم  بع�س  اإىل  نعود  عندما 

الريا�س جندها تتفق بان الريا�س جمع رو�شة  قال ابن منظور : 

) واجلمع من ذلك كله رو�شات وريا�س ورو�س وري�شان �شارت 

 واأورد اأي�شا و�شفًا للرو�شة 
)1(

الواو ياء يف ريا�س للك�شرة قبلها (

لمحة عن مدينة الرياض

باأنها )اأماكن مطمئنة م�شتوية ي�شرتي�س فيها ماء ال�شماء فتنبت 

.
)2(

�شربا من الع�شب(

ار�س  : )قد  قائال  الرو�شة  معنى  اإىل  فاأ�شار  اأما اجلوهري 

هذا املكان واأرو�س اإذا كرثت ريا�شة واأرا�س الوادي وترا�س اأي 

.
)3(

ا�شتنقع فيه املاء(

من  جاءت  الريا�س  ت�شمية  بان  نظن  اأن  البديهي  من  لذا 

اأن  حتى  الوفرية  واملياه  العالية  اخل�شوبة  ذات  الأر�س  طبيعة 

حتيط  كانت  اأنها  �شيما  ل 
 )4(

اخل�شراء( )بالقرية  عرفت  حجر 

ورو�شة  الطنب  ورو�شة  �شوي�س  رو�شة  مثل  عديدة  ريا�س  بها 

.
)5(

البديع ورو�شة اجلرداء وهي من ريا�س ال�شلي

واأ�شار �شاحب معجم مدينة الريا�س بان اأ�شهر الريا�س فيها 

التي  املعاذير  ورو�شة  حجر  ورو�شة  احلبل  ورو�شة  ال�شلي  رو�شة 

.
)6(

تعرف الآن بحي التخ�ش�شي ورو�شة القميعة ورو�شة �شلطانة 

)القرن  يف  باأنه  اهلل(  )رحمه  اجلا�شر  حمد  ال�شيخ  وذكر 

املحالت  من  تبقى  ما  على  الريا�س  ا�شم  اأطلق  ع�شر  الثاين 

.
)7(

القدمية من مدينة حجر ومعكال ومقرن والعود وغريها(

مدينة  اأن  الآن  يعتقد  والتي  بحجر  ت�شميتها  �شبب  عن  اأما 

العربية  امل�شادر  اأ�شارت  فقد  اأطاللها  على  قامت  الريا�س 

ال�شتيطان  حنيفة  لبني  بها  متت  التي  والطريقة  الكيفية  عن 

باخت�شار   الإ�شارات  تلك  وجممل  اليمامة  ار�س  يف  وال�شتقرار 

من  قريبا  نزل  حنيفة  بني  �شيد  احلنفي  ثعلبه  بن  عبيد  اأن  هو 

اليمامة بالد ط�شم وجدي�س فم�شى احد غلمانه يتجول ويتفقد ما 

حوله فراأى ديار ونخيال فاأذهله ذلك املنظر فاخرب �شيده عبيد 
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بن ثعلبه ما راأى فاأ�شرع عبيد لروؤية هذا املكان فاأعجبه وا�شتوىل 

على ثالثني دارا وثالثني حديقة ف�شمي ذلك املكان حجر ن�شبة 

اإىل ما حجره من تلك الدور واحلدائق .

.
)8(

قال ابن منظور : ) احلجر واملنع حجر عليه يحجر (

افواجا  اقبلوا  عبيد  ك�شبه  ما  حنيفة  بني  علمت  ما  وبعد 

.
)9(

وجماعات اإىل اليمامة حتى ا�شتوطنوها جميًعا 

وقد خلد عبيد بن ثعلبه بيت من ال�شعر بهذه املنا�شبة قائال :

          حلـلنـا بـدار كــان فيـها انـي�شـهـا            

)10(

                              فــبـادوا وحــلــوا ذات �شــيـد ح�شـونـها

اجلاهلية  يف  امل�شهورة  العرب  اأ�شواق  من  �شوق  بحجر  وكان 

تقام فيها يوم عا�شورا اإىل اآخر املحرم .

تلك  ا�شتيطان  بداية  اهلل  رحمه  اجلا�شر  ال�شيخ  حدد  وقد 

القبيلة قائال : ) فتكون �شكنى بنو حنيفة لليمامة قبل الإ�شالم 

اأي يف عهد قريب من العهد الذي  مبا يقارب قرنني من الزمن 

القرن  اأول  قبيلة ط�شم يف  يكرب  اأبي  ا�شعد  بن  فيه ح�شان  غزا 

.
)11(

اخلام�س امليالدي �شنة 420 (

ولقد كان يخفى على الكثري منا يف ال�شابق اأن يرى اأو ي�شمع 

عن اأثار قدمية يف مدينة الريا�س وذلك ب�شبب التو�شع العمراين 

ملدينة الريا�س واأ�شباب اأخرى ومن اأهم الآثار القدمية املندثرة 

التي �شاهدها الأولون واملعا�شرون ما يلي :

البتيــل :

ي�شري ابن الفقيه اإىل اأثار حجر التي خلفها الط�شميون قائال 

.
)12(

) وبتيل حجر عليه ق�شر م�شيد عجيب من بناء ط�شم (

اإىل  الهجري  الثالث  القرن  يف  عا�س  الذي  الهمداين  واأ�شار 

حجر  مدينة  يف  كانت  التي  القدمية  الآثار  من  وجعلها  البتيل 

وو�شفها و�شفا دقيقا موؤكدا باأنها كانت موجودة يف ع�شره قائال 

)ثم القرية اخل�شراء خ�شراء حجر التي التقطها عبيد ابن ثعلبة 

وجدي�س  ط�شم  ح�شور  وهي  اأحدا  فيها  ي�شرك  ومل  الدول  ابن 

وفيها اأثارهم وح�شونهم وبتلهم الواحد بتيل وهو هن مربع مثل 

: حلقت  مالك  ابو  قال  ال�شماء من طني  م�شتطيل يف  ال�شومعة 

منها بناء طوله مائتا ذراع يف ال�شماء قال وقيل كان منها ما طوله 

.
)13(

خم�شمائة ذراع من اإحداها نظرت زرقاء اليمامة (

بناء هناك عادي مرتفع  بتيل حجر   ( اأي�شا  وقال احلازمي 

.
)14(

مربع الأ�شفل حمدد الأعلى على مرتفع نحو ثمانني ذراعا (

ق�سـر المعنـق :

ق�شر بناه الط�شميون قال ابن الفقيه ) ومعنق ق�شر عبيد 

اأكمة  على  ط�شم  بناء  من  اليمامة  ق�شور  اأ�شهر  وهو  ثعلبة  ابن 

.
)15(

مرتفعة (

واأو�شح احلموي بان ق�شر معنق يقع يف حجر قائال ) معنق 

اأ�شهر ق�شور اليمامة  ق�شر عبيد ابن ثعلبة بحجر اليمامة وهو 

.
)16(

يقال انه من بناء ط�شم وهو على اأكمة مرتفعة (

�سجن دوار :

يعترب �شجن دوار يف حجر اليمامة من اأبرز الأعمال التي قام 

.
)17(

بها وايل اليمامة اإبراهيم بن عربي يف الع�شر الأموي (

قال البكري ) دوار ا�شم �شجن باليمامة قال ال�شمهري وقد 

�شجن فيه :

كـانت منازلـنـا التي كـنا بـها           �شــتـى فـاألـــف بيـننــا دوار

وقال جرير وقد نهى قوما من بني كليب عن �شيء وقع بينهم 

فلم ينتهوا فحب�شوا وقيدوا يف �شجن اليمامة 

لمـا ع�شتني كليب الـلـوؤم قلت لـهـا    

)18(

                                  ذوقـــي الحـديـد و�شمـي ريـــــح دوار 

الـعــــار�ض :

ال�شمال  �شل�شلة جبال طويق من  العار�س على  م�شمى  يطلق 

اإىل اجلنوب بطول 1600 كم وتقع مدينة الريا�س يف و�شطه وعلى 

منطقة  بني  ما   ( على  يطلق  احلا�شر  الوقت  يف  وهو  حماذاته 

.
)19(

ال�شعيب اإىل منطقة اخلرج اأي الريا�س وملحقاتها (

.
)20(

قال الهمداين ) عار�س اليمامة وهو جبل م�شرية اأيام (

وقال ال�شفهاين ) العار�س جبل ف�شل اليمامة جمعاء فيه اأودية 

.
)21(

و�شعاب (

.
)22(

وقال البكري ) العار�س جبل اليمامة والعر�س واديها (

وقال احلموي ) عار�س اليمامة والعار�س ا�شم للجبل املعرت�س 

.
)23(

ومنه �شمي عار�س اليمامة وهو جبلها (

نــ�شــــاح :

وادي كبري يقع جنوب مدينة الريا�س يف حدود 70 كم يخرتق 

جبال طويق من الغرب اإىل ال�شرق ينحدر �شيله اإىل مدينة اخلرج 

)23(

وقد اأ�شار ال�شفهاين اإىل ثنايا العار�س ومنها )ثنية ن�شاح(

لمحة عن مدينة الرياض

��
ـ 1430هـ العدد الثاينـ 



لمحة عن مدينة الرياض

اأودية  ميامني  ومن   ( قال  حيث  الهمداين  ذلك  ذكر  كما 

.
)25(

اليمامة ن�شاح وملك وحلا (

.
)26(

وقال احلازمي )ملك واد باليمامة من ورائه وادي ن�شاح( 

وقد اأ�شار احلموي اإىل ملكية وادي ن�شاح بقوله )ن�شاح واد باليمامة 

.
)27(

قال ن�شر ن�شاح ناحية من جو اليمامة لآل رزان من بني عامر(

لـحـــا:

اأحد الأودية التي تقع جنوب مدينة الريا�س يف حدود 35 كم 

حيث يخرتق جبال طويق من الغرب اإىل ال�شرق وينتهي يف بلدة 

احلائر جنوب مدينة الريا�س وهو من روافد وادي حنيفة وقد عرث 

على دلئل اأثرية تعود اإىل الع�شر العبا�شي قال الهمداين ) ومن 

ميامني اأودية اليمامة ن�شاح وملك وحلا ... وادي حلا اأ�شفله لبني 

.
)28(

ي�شكر واأعاله ل�شور من قي�س بن ثعلبة (

قلت : وقد وهم الهمداين رحمه اهلل يف ن�شبة ) �شور ( لقي�س 

بن ثعلبة وال�شحيح بان �شورًا هذا هو �شور بن رزاح بن مالك بن 

�شعد بن وائل بن هزان كما ذكر ذلك ال�شيخ عبد اهلل بن خم�س 

434 عند ذكـره ) الوا�شلة ( حيـث  2 �س  يف معجـــم اليمامـــة ج 

قـال ) هي الوا�شلة من ار�س اليمامة �شعيب يف وادي حلا به فالة 

وكهوف وهي منتجع يق�شده املتنزهون وجباله �شاخمة وهي لبني 

.
)29(

�شور بن رزاح من بني هزان(

قـائــال  و�شاكنيه  املوقع  ا�شتيطانية  عـلى  احلموي  ويوؤكد 

ل  لعنزة  والنخل  الزرع  اليمامة كثري  اأودية  واد من   ... ) حلا 

.
)30(

يخالطهم فيه احد (

هــيـــت :

مورد ماء قدمي يقع يف اجلنوب ال�شرقي من مدينة الريا�س 

يف حدود 30 كم يف �شل�شلة جبال خ�شم العان اأو ما يعرف بجبل 

اجلبيل وهو عبارة عن خف�س يف �شفح اجلبل عميق قطرة ي�شل 

اإىل 20 مرت تقريبا وي�شيق كلما نزلنا اإىل الأ�شفل وبه ماء �شايف 

يجري عرب اأخاديد ويظهر انه كان يف املا�شي عني جارية قال بن 

.
)31(

الفقيه عند ذكره لعيون اليمامة ) عني يقال لها الهيت (

وحدد الهمداين موقع هيت حيث قال ) ويف و�شط ال�شلي من 

.
)32(

حتت خنزير هيت النجدية (

.
)33(

وخنزير هو جبل اجلبيل

 
)34(

قال احلموي ) وهيت اأي�شا دحل حتت عار�س جبل اليمامة ( 

ولعله يق�شد حتت خنزير .

الـمــ�ســـانــع :

بلدة قدمية ا�شتمر فيها ال�شتيطان اإىل الوقت احلا�شر وهي 

األن من اأحياء مدينة الريا�س يف الطرف اجلنوبي منها وقد عرث 

فيها على دلئل اأثرية تعود اإىل الع�شر العبا�شي .

قال الهمداين ) ثم ترجع اإىل بطن العر�س فالفارعة فاملو�شل 

.
)35(

لبني ي�شكر ثم امل�شانع ل�شور ثم منفوحتان (

واأ�شار البكري بيت من ال�شعر للمخبل ي�شري فيه اإىل امل�شانع 

قائال :

ومــا ذكـــره �شــلمـى وقــد حـال دونـهــا           

 .
)36(

                                 مــ�شــانــع حــجــر دوره ومــجــادلــه 

وقد اأكد احلموي بان امل�شانع م�شتوطنة �شكنية قائال ) وامل�شانع 

اأي�شا قرية من قرى اليمامة التي مل تدخل يف �شلح خالد بن الوليد 

 .
)37(

اأيام قتل م�شيلمة الكذاب وهو نخل لبني �شور بن رزاح ( 

مــنــفــوحــــة :

بلدة قدمية ا�شتمر فيها ال�شتيطان اإىل الوقت احلا�شر وهي 

القدمية  امل�شادر  وذكرت  الريا�س  مدينة  اأحياء  من  حي  الآن 

باأنها ا�شتوطنت قبل الإ�شالم .

له  فقالوا  عبيدا  ثعلبة  بن  قي�س  بنو  اأتت   ( ال�شفهاين  قال 

انفح لنا مما اأ�شبت اأي هب لنا فجعل لهم قرية ف�شميت منفوحة 

من اأجل قولهم » انفح « وهي بني حجر ومهب اجلنوب على طريق 

 .
)38(

جو من حجر وهي من �شوق حجر على ميلني (

من  اليمامة  ي�شق  واد  وهو  والعر�س   ( خرداذبه  ابن  وقال 

 .
)39(

اأعالها اإىل اأ�شفلها وفيه قري واملنفوحة و وبرة (

بن  قي�س  لبني  املنافيح  وهم  )منفوحتان  الهمداين  قال 

.
)40(

ثعلبة (

قال البكري ) قال الأع�شى :  

.
)41(

فركن مهرا�س اإىل مارد       فقاع منفوحة ذي احلائر (

وادي  جنبات  على  تعي�س  التي  القرى  اإىل  الإدري�شي  وتطرق 

 .
)42(

حنيفة بقوله )وهذه القرى هي منفوحة     و وبرة والقرفة( 

ال�شاعر  الأع�شى  موطن  منفوحة  بان  ذكر  احلموي  كذلك 

املعروف بقوله ) بالعر�س من اليمامة واد ي�شقها من اأعالها اإىل 

اليمامة  نواحي  من  م�شهورة  قرية  منفوحة  جانبه  واىل  اأ�شفلها 

.
)43(

كان ي�شكنها الأع�شى وبها قربه وهي لبني قي�س بن ثعلبة (

مو�شحا  الهجري  الثامن  القرن  يف  العمري  اأ�شار  كذلك 
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ا�شتمرارية ا�شتيطان منفوحة مبينا باأن �شكانها ينتمون اإىل ) بنو 

 .
)44(

يزيد ودارهم ملهم وبنبان وحجر ومنفوحة و�شياح (

نـــــمـــــار :

اجلهة  يف  الريا�س  مدينة  يف  حنيفة  وادي  روافد  اأحد  منار 

الغربية منها .

قال ال�شفهاين ) ومنار وهو بطن واد فمه يفرع يف العر�س 

 .
)45(

واأعاله يذهب مغربا (

وقد ورد يف �شعر الأع�شى كما ذكر ذلك الهمداين بقوله :

) قالوا منار فبطن اخلال جادهما       

 .
)46(

                                      فالع�شجدية فالبالء فالرجل (

وقال عنه احلموي وحمددا ملكية ذلك الوادي ) مو�شع ي�شق 

اليمامة قال احلف�شي : منار واد لبني ج�شم بن احلارث وبنمار 

 .
)47(

عار�س يقال له املكرعة (

قلت : وبني ج�شم هوؤلء هم الذين قال فيهم جرير : 

بني ج�شم ل�شتم لهزان فاأنتمــــوا          

                                  لأعــلــى الـروابـي مـن لـوؤى بـن غــالب 

ول تنكحوا يف اآل �شور ن�شـائكـم           

 .
)48(

                                  ول يف �شكي�س بئ�س مثوى الغرائب 

فاأعطوه األف عنز ربي ويقال مئة قال : وكانوا يدعون يف هزان 

و�شك�س و�شور فلما قال جرير هذا ال�شعر قالوا : نحن بنو ج�شم 

.
)49(

بن لوؤي بن غالب 

�ســـيـــــاح :

وبه  الريا�س  مدينة  و�شط  يف  معروف  زراعي  موقع  �شياح 

مقربة قدمية ونقو�س اإ�شالمية قدميـة ويظهـر اأن ا�شمهـا قدميـا 

) �شياحه( وحذفت الها مع مرور الزمن فاأ�شبحت ) �شياح ( .

قال احلموي ) ال�شياحه نخل باليمامة قال ال�شاعر : 

قــلبـي ب�شيـاحـات جو مـرتـهـن         

 .
)50(

                                    اإذا ذكـرت اأهلها هـاج الـحزن (

كذلك قال العمري ) بنو يزيد ودارهم ملهم وبنبان وحجر 

 .
)51(

ومنفوحة و�شياح .. (

الأيــ�ســــن :

روافد  احد  عن  عبارة  وهو  الريا�س  مدينة  يف  يقع  الأي�شن 

وادي حنيفة .

قال عنه احلموي ) الأي�شن بالنون ا�شم لبطن واد باليمامة 

.
)52(

لبني عبيد بن ثعلبة من بني حنيفة (

لــــبــــن :

لنب وهو اأحد روافد وادي حنيفة يف مدينة الريا�س .

قال عنه احلموي ) لنب من اأر�س اليمامة وهو واد فيه نخل 

 .
)53(

لبني عبيد بن ثعلبة (

اإىل الع�شر العبا�شي عبارة عن بقايا  اأثار تعود  وقد كان به 

يدل  مما  اجلبل  يف  وطريق  وغرف  �شدود  من  واأجزاء  فخارية 

اأ�شار اإىل ذلك ياقوت  اأن املوقع كان م�شتوطنه زراعية كما  على 

احلموي.

الـــ�ســلـــي :

ال�شرقي منها وقد و�شله  يقع يف مدينة الريا�س يف الطرف 

العمران وو�شفته امل�شادر العربية القدمية باأنه واد يحتوي على 

ريا�س قال عنه ال�شفهاين ) وتدع ريا�س ال�شلي عن ميينك واأنت 

.
)54(

جازع وادي بنبان تريد الب�شرة (

كذلك قال الهمداين ) اأما ال�شلي فواد عظيم وهو الذي ذكره 

الأع�شى بقوله : عجزاء ترزق بال�شلي عيالها .

 .
)55(

ففرع ال�شلي من دون قارات احلبل عن ميني حجر (

اإىل  اليمامة  طرق  يف  ريا�س   .. �شلي   ( احلازمي  عنه  وقال 

 .
)56(

الب�شرة (

ابو زياد  اأودية مدينة حجر ) قال  باأنه احد  واأ�شار احلموي 

طريق  يف  ريا�س  اأي�شا  وال�شلي  قال  وهجر  اليمامة  بني  ال�شلي 

اليمامة اإىل الب�شرة بني بنبان واد والطنب وقال ابو احل�شن .. 

 .
)57(

ال�شلي واد من حجر (

اأبـــا الجــرفـــان :

مو�شع قدمي عبارة عن واد يقع يف مدينة الريا�س يف اجلهة 

ال�شمالية منها وكان ا�شمه قدميا ذو جراف حَرف م�شماه قليال 

مع مرور الزمن فاأ�شبح اأبا اجلرفان .

حتيط  التي  الرو�شات  اإىل  اإ�شارته  عند  ال�شفهاين  قال 

مبدينة حجر ) رو�شة يقال لها اجلرداء وهي ت�شرب من وادي 

 .
)58(

جراف يف�شي فيها جراف (

 .
)59(

وقال احلازمي ) ذو جراف وادي يفرع يف ال�شلي (
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يفرع يف  واد   : فاء ذو جراف  اأخره  وقال احلموي ) جراف 

 .
)60(

ال�شلي (

بــنــبــان :

قرية قدمية تقع �شرق مدينة الريا�س يف حدود 40 كم وعرث 

بها على اأثار قدمية تعود للع�شر العبا�شي وقد اأ�شار ال�شفهاين 

بنبان  وادي  من  تتغذى  والتي  بحجر  حتيط  التي  الرو�شات  اإىل 

قائال : )ثم جتزع وادي بنبان وهو واد يفرع يف ريا�س يقال لها 

.
)61(

ال�شلي ( 

املراجع :

1 – ل�شان العرب ج 7 �س 163 

2 – امل�شدر ال�شابق ج 7 �س 164 

3 – ال�شحاح ج 3 �س 1081 

4 – �شفة جزيرة العرب �س 284 

5 – بالد العرب �س 303 – 305 

6 – معجم مدينة الريا�س �س 277 

7 – مدينة الريا�س �س 94 

8 – ل�شان العرب ج 4 �س 164 

9 – معجم البلدان ج 2 �س 221 ، الأخبار الطوال �س 17 ، معجم ما ا�شتعجم ج1 �س 

 85 – 83

10 – معجم البلدان ج 2 �س 221 

11 – مدينة الريا�س �س 41 – 42 

12 – خمت�شر كتاب البلدان �س 28 

13 – �شفة جزيرة العرب �س 284 

14 – الأماكن ج 2 �س 875 

15 – خمت�شر كتاب البلدان �س 28 

16 – معجم البلدان ج 5 �س 159 

17 – اجلا�شر : ابن عربي موطد احلكم الأموي �س 154 – 166 

18 – معجم ما ا�شتعجم ج 2 �س 567 

19 – ابن خمي�س معجم اليمامة ج 2 �س 129 

20 – �شفة جزيرة العرب �س 309 

21 – بالد العرب �س 231 

22 – معجم ما ا�شتعجم ج 3 �س 911 

23 – معجم البلدان ج 4 �س 65 

24 – بالد العرب �س 232 

25 – �شفة جزيرة العرب �س 283 

26 – الأماكن ج 2 �س 856 

27 – معجم البلدان ج 5 �س 282 – 283 

28 - �شفة جزيرة العرب �س 283 – 284 

29 – امليزان يف تاريخ بني هزان �س 77 

30 – معجم البلدان ج 5 �س 14 

31 – خمت�شر كتاب البلدان �س 38 

32 – �شفة جزيرة العرب �س 280 

33 – ابن خمي�س : معجم اليمامة ج 1 �س 398 

34 – معجم البلدان ج 5 �س 421 

35 – �شفة جزيرة العرب �س 284 

36 – معجم ما ا�شتعجم ج 2 �س 176 

37 – معجم البلدان ج 5 �س 136 

38 – بالد العرب  �س 360 -361 

39 – امل�شالك واملمالك �س 151 

40 – �شفة جزيرة العرب �س 284 

41 – معجم ما ا�شتعجم ج 4 �س 1368 

42 – نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الأفاق ج 1 �س 161 

43 – معجم البلدان ج 5 �س 214 

44 – م�شالك الأب�شار يف ممالك الأم�شار ج 3 �شورة خمطوط 

45 – بالد العرب �س 360 

46 – �شفة جزيرة العرب �س 437 

47 - معجم البلدان ج 5 �س 304 

48 – امليزان يف تاريخ بني هزان �س 31 

49 – املحرب لبن حبيب �س 168 ، ان�شاب ال�شراف للبالذري 1 / 45 

50 – معجم البلدان ج 3 �س 437 

51 – م�شالك الأب�شار يف ممالك الأم�شار ج 4 �شورة خمطوط 

52 – معجم البلدان ج 1 �س 290 

53 – معجم البلدان ج 5 �س 11 

54 – بالد العرب �س 303 

55 – �شفة جزيرة العرب �س 280 

56 – الأماكن ج 1 �س 548 

57 – معجم البلدان ج 3 �س 244 

58 – بالد العرب �س 304 

59 – الأماكن �س 398 

60 -  معجم البلدان ج 2 �س 117 

61 – بالد العرب �س 303 

62 – �شفة جزيرة العرب �س 308 

63 – معجم البلدان ج 1 �س 497 

64 – م�شالك الأب�شار يف ممالك الأم�شار ج 4 �شورة خمطوط 

قال الهمداين ) واأدنى اليمامة لق�شدها من العراق قرية يقال 

.
)62(

لها بنبان بها نا�س من بني �شعد بن زيد مناة بن متيم ( 

وقال احلموي ) بنبان .. قال احلف�شي بنبان منهل باليمامة 

من الدهناء به نخل لبني �شعد وان�شد 

قد علمت �شعد باأعلى بنبان          

.
)63(

                                          يوم الفريق والفتى رغمان (

وحجر  وبنبان  ملهم  ودارهم  يزيد  بنو   ( العمري  وقال 

 .
)64(

ومنفوحة و�شياح (
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اأبو واثلة اإيا�س بن معاوية بن ُقرة بن اإيا�س بن هالل بن رباب بن عبيد بن �شواءة بن �شارية بن ذبيان بن ثعلبة بن �ُشليم بن اأو�س 

بن ُمزينة املزين ، وهو الل�شن البليغ والأملعي امل�شيب ، واملعدود مثاًل يف الذكاء والفطنة ، وراأ�شًا لأهل الف�شاحة والرجاحة .

كان �شادق الظن لطيفًا يف الأمور ، م�شهورًا بفرط الذكاء وبه ُي�شرب املثل يف الذكاء ، واإياه َعنى احلريري يف » املقامات « 

بقوله يف املقامة ال�شابعة : ) فاإذا اأملعيتى اأملعية ابن عبا�س ، وفرا�شتي فرا�شة اإيا�س ( وكان عمر بن عبد العزيز قد وله ق�شاء 

حبة مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ، وقيل ملعاوية بن قرة والد اإيا�س : كيف ابُنك لك ؟ فقال:  الب�شرة وكان لإيا�س جد اأبيه �شُ

نعم البن،  كفاين اأمر دنياي وفرغني لآخرتي .

وكان اإيا�س اأحد العقالء الف�شالء الُدهاة.

�شمع اإيا�س بن معاوية يهوديًا يقول: ما اأحمق امل�شلمني ، يزعمون اأن اأهل اجلنة ياأكلون ول ُيحدثون ، فقال اإيا�س : اأفكُل ما تاأكله 

حتدثه ؟ قال : ل ، لأن اهلل تعاىل يجعله غذاء ، قال : فلَم تنكر اأن اهلل تعاىل يجعل كل ما ياأكله اأهل اجلنة غذاء ؟ .

ونظر يومًا اإىل اآُجرة فقال:الرحبة وهو مبدينة وا�شط ، فقال : حتت هذه الآُجرة دابة ، فنزعوا الآُجرة فاإذا حتتها حية منطوية، 

ف�شاألوه عن ذلك فقال : اإين راأيت ما بني الآُجرتني نديًا من بني جميع تلك الرحبة ، فعلمت اأن حتتها �شيئًا يتنف�س .

ومر يومًا مبكان فقال: اأ�شمع �شوت كلب غريب، فقيل له: كيف عرفت ذلك ؟ قال : بخ�شوع �شوته و�شدة ُنباح غريه من الكالب ، 

فك�شفوا عن ذلك فاإذا كلب غريب مربوط والكالب تنبُحه.

ونظر يومًا اإىل �شدع يف الأر�س فقال : يف هذا ال�شدع دابة ، فنظروا فاإذا فيه دابة ، ف�شاألوه عنه فقال اإن الأر�س ل تن�شدع اإل عن 

دابة اأو نبات .

قال اجلاحظ : اإذا نظر الإن�شان اإىل مو�شع منتفخ يف اأر�س م�شتوية فليتاأمله فاإن راآه يت�شدع يف تهُيل وكان تفُتحه م�شتويًا علم اأنها 

كماأة، واإن خلط يف الت�شدع واحلركة علم اأنها دابة .

وله يف هذا الباب من الفرا�شة اأ�شياء غريبة كثرية ، ولول خوف الإطالة لب�شطت القول يف ذلك ، وبع�س العلماء قد جمع جزءًا كبريًا من اأخباره.

وكتب عمر بن عبد العزيز الأموي [ يف اأيام خالفته اإىل نائبه بالعراق وهو عدي بن اأرطاة اأن اجمع بني اإيا�س بن معاوية والقا�شم 

بن ربيعة احلر�شي فوًل ق�شاء الب�شرة اأنفذهما ، فقال له اإيا�س : اأيها الأمري �شل عني وعن القا�شم فقيهي امل�شر احل�شن الب�شري وحممد بن 

�شريين ، وكان القا�شم ياأتيهما واإيا�س ل ياأتيهما ، فعلم القا�شم اأنه اإن �شاألهما اأ�شارا به ، فقال له : ل ت�شاأل عني ول عنه ، فو اهلل الذي ل اإله 

اإل هو اإن اإيا�س بن معاوية اأفقه مني واأعلم بالق�شاء فاإن كنت كاذبا فما يحل لك اأن توليني واأنا كاذب ، واإن كنت �شادقًا فينبغي لك اأن تقبل 

قويل، فقال له اإيا�س اإنك جئت برجل اأوقفته على �شفري جهنم فنجى نف�شه منها بيمني كاذبة ي�شتغفر اهلل منها وينجو مما يخاف ، فقال عدي 

بن اأرطاة: اأما اإذ فهمتها فاأنت لها ، وا�شتق�شاه .

وروي عن اإيا�س اأنه قال:اأنه قال: ما غلبني اأحد قط �شوى رجل واحد، وذلك اأين كنت يف جمل�س الق�شاء بالب�شرة، فدخل علي رجل �شهد عندي 

اأن الب�شتان الفالين ــ وذكر حدوده ــ هو ملك فالن، فقلت له: كم عدد �شجرة ؟ ف�شكت ثم قال: منذ كم يحكم �شيدنا القا�شي يف هذا املجل�س ؟ 

فقلت: له منذ كذا، فقال: كم عدد خ�شب �شقفه ؟ فقلت له : احلق معك ، واأجزت �شهادته .

وكان يومًا يف برية فاأعوزهم املاء ف�شمع ُنباح كلب فقال : هذا على راأ�س بئر ، فا�شتقروا النباح فوجدوه كما قال ، فقيل له يف ذلك فقال : 

لأين �شمعت ال�شوت كالذي يخرج من بئر ، وكان له يف ذلك غرائب .

وتراءى هالل �شهر رم�شان جماعة فيهم اأن�س بن مالك [ وقد قارب املائة ، فقال اأن�س : قد راأيته ، هو ذاك ، وجعل ي�شري اإليه فال 

يرونه ، ونظر اإيا�س اإىل اأن�س واإذا �شعرة من حاجبه قد انثنت ، فم�شحها اإيا�س و�شواها بحاجبه ، ثم قال له : يا اأبا حمزة ، اأرنا مو�شع الهالل، 

فجعل ينظر ويقول : ما اأراه .

وقال اأبو اإ�شحاق بن حف�س : راأى اإيا�س يف املنام اأنه ل يدرك النحر ، فخرج اإىل �شيعة له بعبد�شي ــ وعبد�شي: قرية من اأعمال د�شت مي�شان 

بني الب�شرة وخوز�شتان ــ فتويف بها يف �شنة اثنني وع�شرين ومائة ، وقال غريه : �شنة اإحدى وع�شرين ، وعمره �شت و�شبعون �شنة .

وقال اإيا�س يف العام الذي تويف فيه : راأيت يف املنام كاأين واأبي على فر�شني فجريا معًا فلم اأ�شبقه ومل ي�شبقني ، وعا�س اأبي �شتًا 

و�شبعني �شنة واأنا فيها ، فلما كان اآخر لياليه قال : اأتدرون اأي ليلة هذه ؟  ليلة ا�شتكمل فيها عمر اأبي ، ونام فاأ�شبح ميتًا ، وكانت وفاة 

اأبيه معاوية يف �شنة ثمانني للهجرة ، رحمه اهلل تعاىل .

واإيا�س : بك�شر الهمزة ، وقرة : ب�شم القاف .
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قابلتُه فاإذا به وجٌه هرٌم ق�ّشمتُه ال�شنوُن وتركت ب�شمتها على وجهِه، خطوٌط و�شقوٌق يف وجنتيِه وبني اأقرِن حاجبيِه، خطوٌط كالتي 

يرُتكها ال�شيُل يف بطِن الواِد اأو العط�ُس على �شفاِه الأولِد، ذلك ال�شيُخ الذي ل يكذب، ال�شيُخ الذي برفقتِه من عا�شوا معه وُكـتـِبوا على 

جبينِه، �شاألتُه: من تكون؟ فرد علي بعد برهٍة ب�شوٍت ثقيٍل: اأنا التاريُخ املوثُق، اأنا الذي ا�شفَر وجهي وت�شقَق، وجف جلدي وترقَق، 

دت دوين اأبواُب ال�شناديِق حتى ن�شيُت �شكل ال�شم�ِس، و�شمعُت �شراَخ النا�ِس كالهم�ِس، حتى جاء ذلك اليوُم الذي فـَتـََح باَب  و�شِ
ُ
اأ

زنزانتي من فـََتَحُه، فوِلدُت من جديٍد واأنا قدمٌي، قدمٌي يف نف�شي وجديٌد على من حللُت بزمنِه، فاأوُل ما �َشِمعتُه بعد �شباتي: عرثنا 

على خمطوطٍة جديدٍة!.

هذا هو حه الوثائق واملخطوطات املدونة يف التاريخ، بها من العجائب الكثري، �شكل الكتابة وطريقة ر�شمها ونوع ال�شحائف ما بني الورق 

الربدي واجللد، والتموج ما بني اللغة الف�شيحة واللهجة البي�شاء العامة يف البالد التي دونت فيها.

و�شيكون تناولنا يف هذه اجلولة لطريقة ر�شم الكتابة يف بع�س الوثائق الهزانية وما ي�شاحبها من ن�شب بدين وتعب ذهني يف فك 

رموزها مع اإندرا�س اأوراقها اأو تاأثرها بالزمن فحري بنا اأن نطلعك اأيها القارئ الكرمي على بع�س الكتابات وال�شور لهذه الوثائق مع 

تبيني ما بها من كتابات وقراءتها.

فاأولها وثيقة جاء فيها »من عبداهلل ابن حمد ابن زامل ال.......* فالنخل« فالكلمة »ابن« هي »بن« يف الأ�شل لأنها جاءت بني 

علمني فتحذف الألف، والكلمة »ال« هي  »اإىل« يف الأ�شل لكن الألف املق�شورة ُكتبت ممدودة و�شورة الوثيقة اأدناه تبني ذلك.

جولة مع قراءة الوثائق

 اأما ال�شورة التالية كتب فيها »من طرف الءثل الذي يف ار�س بن زامل ا�شهد ب هلل انهو من ع�شرين �شنه« فُكتبت كلمة 

»الءثل« وهي »الأثل« يف الأ�شل ثم ُكتبت كلمة زامل على �شقني ال�شق الأول »زا« وكتب يف نهاية ال�شطر وال�شق الثاين »مل« كتب يف 

بداية ال�شطر الذي يليه ثم ُكتبت »اأ�شهد باهلل« يف الوثيقة هكذا »ا�شهد ب هلل« ثم »اأنُه« كتبت »انهو« والتو�شيح اأكرث على املخطوطة 

يف ال�شورة التالية.

�2
ـ 1430هـ العدد الثاينـ 



 ومثل كتابة »زامل« يف الوثيقة ال�شابقة ُكتبت كلمة »الخري« على �شقني الأول »ال« كتب يف نهاية ال�شطر وال�شق الثاين »خري« كتب 

يف بداية ال�شطر الذي يليه كما يف الوثيقة بالأ�شفل والن�س »بعد ما �شراه من الأخري بالثمن املذكور«.

بال�شكل  »امراأة«  التالية  الكلمة   اأدناه  الوثيقة  يف  م�شاري«  بن  حمد  مرت  حم�شن  بن  �شيف  بنت  »باعت  التايل  الن�س  يف  وجاء   

»مرت«.

اأما الن�س »حنا ءكرب حمايل اهل الزللفي ن�شبناهم خذ منا« جاء فيه »ءكرب« وهي »اأكرب« يف الأ�شل كذلك »الزللفي« هي   

»الزلفي« يف الأ�شل و تكرار الالم يف كلمة »الزللفي« لت�شديد وقد جاءت الكلمة يف الوثيقة يف مو�شعني خمتلفني مما يبعد �شبهة 

اخلطاء يف الكتابة واملو�شع الثاين هو يف اجلملة »بني خي وال�شياب هل الزللفي يقولون انكم« وال�شور بالأ�شفل تبني ذلك.

 وختاما كانت هذه جولة خفيفة ي�شرية يف قراءة املخطوطات الهـِّزانية التي ل �شك اأنها متثل الكتابة النجدية يف اجلزيرة 

العربية يف الع�شور الغابرة وباأيدي خمتلفة، ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفقنا يف ديننا ودنيانا فاإن اأ�شبنا فمن اهلل وحده واإن 

اأخطاأنا فمن اأنف�شنا وال�شيطان.

م. عبد الرحمن بن زيد بن را�سد الهّزاني* النقاط يف الن�س تعني عدم و�شوحة يف الأ�شل.
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 �سبط اإيقاع اجل�سم:

تتوافق  امل�شلمني  �شالة  مواقيت  اأن  احلديثة  العلمية  البحوث  اأظهرت 

وكاأنها  يجعلها  مما  للج�شم،  الف�شيولوجي  الن�شاط  اأوقات  مع  متاما 

 « كله. وقد جاء يف كتاب  اإيقاع عمل اجل�شم  ي�شبط  الذي  القائد  هي 

ال�شت�شفاء بال�شالة للدكتور ) زهري رابح: ( اإن الكورتيزون الذي هو 

هرمون الن�شاط يف ج�شم الإن�شان يبداأ يف الزدياد وبحدة مع دخول وقت 

ي�شعر  ولهذا  الدم،  �شغط  من�شوب  ارتفاع  معه  ويتالزم  الفجر،  �شالة 

الإن�شان بن�شاط كبري بعد �شالة الفجر بني ال�شاد�شة والتا�شعة �شباحا، 

لذا جند هذا الوقت بعد ال�شالة هو وقت اجلـد والت�شمري للعمل وك�شب 

الرتمذي  رواه  فيما  و�شلم  عليه  �شلى اهلل  ر�شول اهلل  قال  وقد  الرزق، 

كذلك  بكورها(،  يف  لأمتي  بارك  )اللهم  اأحمد:  والإمام  ماجة  وابن 

تكون يف هذا الوقت اأعلى ن�شبة لغاز الأوزون يف اجلو، ولهذا الغاز تاأثري 

من�شط للجهاز الع�شبي ولالأعمال الذهنية والع�شلية، وجند العك�س من 

ذلك عند وقت ال�شحى، فيقل اإفراز الكورتيزون وي�شل حلده الأدنى، 

في�شعر الإن�شان بالإرهاق مع �شغط العمل ويكون يف حاجة اإىل راحة، 

وهنا  املبكر،  ال�شتيقاظ  من  �شاعات  �شبع  بعد  بالتقريب  هذا  ويكون 

يدخل وقت �شالة الظهر فتوؤدي دورها كاأح�شن ما يكون من بث الهدوء 

طلب  اإىل  امل�شلم  ي�شعى  بعدها  املتعبني.   واجل�شد  القلب  يف  وال�شكينة 

�شاعة من النوم تريحه وجتدد ن�شاطه، وذلك بعد �شالة الظهر وقبل 

�شالة الع�شر، وهو ما ن�شميه )القيلولة( وقد قال عنها ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم فيما رواه ابن ماجة عن ابن عبا�س )ا�شتعينوا بطعام 

ال�شحر على ال�شيام، وبالقيلولة على قيام الليل(  وقال �شلى اهلل عليه 

و�شلم: )اأقيلوا فاإن ال�شياطني ل تقيل( وقد ثبت علميا اأن ج�شم الإن�شان 

مير ب�شكل عام يف هذه الفرتة ب�شعوبة بالغة، حيث يرتفع معدل مادة 

هذا  ويكون  النـوم،  على  فتحر�شه  اجل�شم  يفرزها  خمدرة  كيميائية 

تقريبا بعد �شبع �شاعات من ال�شتيقاظ املبكر، فيكون اجلـ�شم يف اأقل 

حالت تركيزه ون�شاطه، واإذا ما ا�شتغنى الإن�شان عن نوم هذه الفرتة 

فاإن التوافق الع�شلي الع�شبي يتناق�س كثريا طوال هذا اليوم.

عبد الرحمن بن عبد اهلل

 ابن علي الهزاني
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الكتاُب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين ، وحساب الدواوين مع خفة نقله وصغر حجمه ، صامٌت ما أسكته ، وبليغ 
ما استنطقته .

ومن لك مبسامر ال يبتديك في حال ُشغلك ، ويدُعك في أوقات نشاطك ، وال ُيحوجك إلى التجُمل له والتذُم منه .
ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غًبا ، و وروده ْخمسا ، وإن شئت لزمك لزوم ظًلك ، وكان منك مكان بعضك .

والكتاُب هو اجلليس الذي ال ُيطريك ، والصديق الذي ال يْغريك ، والرفيق الذي ال ميُلك ، واملستميح )1( الذي ال يستريُثك )2(، 
واجلار الذي ال يستبطيك ، والصاحب الذي ال يريد استخراج ما عندك بامللق ، وال يعامُلك باملكر ، وال يخدعك بالنفاق ، وال يحتاُل 

لك بالكذب .
 والكتاُب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك ، وشحذ طباعك ، وبسط لسانك ، وجود بنانك ، وفخم ألفاظك ، وبجح )3( 
نفسك ، وعمر صدرك ، ومنحك تعظيم العلوم وصداقة امللوك ، وعرفت به في شهر ما ال تعرفه من أفواه الرجال في دهر،  
مع السالمة من الُغرم ، ومن كدَّ الطلب ، ومن الوقوف بباب املكتسب بالتعليم ، ومن اجللوس بني يدي من أنت أفضل منه 

ُخُلقًا ، وأكرُم منه عْرقا ، ومع السالمة من مجالسة الُبغضاء ومقارنة األغبياء .
بنوم ، وال يعتريه  السفر كطاعته في احلضر ، وال يعتلُّ  ، ويطيُعك في  بالنهار  بالليل كطاعته  ُيطيُعك  الذي  والكتاُب هو 
كالُل السهر ، وهو املعلُم الذي إن افتقرت إليه  لم ُيخفرك ، وإن قطعت عنه املادة لم يقطع عنك الفائدة ، وإن ُعزلت لم 
يدع طاعتك وإن هبْت ريُح أعاديك لم ينقلب عليك ، ومتى كنت منه متعلقًا بسبب أو معتصما بأدنى حْبل كان لك فيه غنى 
من غيره ، ولم تضطرك معه وحشُة الوحدة إلى جليس السوء ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إال منُعه لك من 
اجللوس على بابك ، والنظر إلى املارة بك ، مع ما في ذلك من التعُرض للحقوق التي تلزم ، ومن ُفضول النظر ومن عادة 
 ، الردية  ، وأخالقهم  الفاسدة  ، ومعانيهم  الساقطة  ألفاظهم  ، وحضور  الناس  ، ومن مالبسة صغار  يعنيك  فيما ال  اخلوض 
وجهاالتهم املذمومة ، لكن في ذلك السالمة ثم الغنيمة وإحراُز األصول ، مع استفادة الفرع ، ولو لم يكن ذلك إال أنه يشغُلك 

عن ُسخف املُنى وعن اعتياد الراحة ، وعن اللعب ، وكل ما أشبه اللعب ، لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم املّنة .
وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الُفّراغ نهارهم ، وأصحاُب الُفكاهات ساعات ليلهم » الكتاب «.

وهو الشيء الذي ال يرى لهم فيه مع النيل أثٌر في ازدياد جتربة وال عقل وال مروءة وال في صون عرض وال في إصالح دين 
وال في تثمير مال وال في رّبً صنيعة )4( وال في ابتداء إنعام  . 

1 – املستميح : طالب العرف .      2 – استراثة : استبطاء.
3 – البجح : الفرح.                        4 – رب الصنيعة : تعهدها.

من كتاب احليوان ج 1 ص50.
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حواء
تنظيف قارورة زجاج :

ت�شعب اإزالة اآثار الكل�س املتواجدة داخل قارورة الزجاج. ولكن باإمكانك التخل�س من هذه 

الآثار عرب ملء القارورة باملاء ال�شاخن و اإ�شافة كوب من اخلل الأبي�س ثم دعيها منقوعة 

لليلة كاملة قبل غ�شلها جيدًا .

لوؤلوؤة و �صدف : 

اإذا فـقـد اللــوؤلـــــوؤ وال�شـدف لـــونهـا وبــاتــت داكنــة ، قـــومــي بفـــركهـــا بخلـيط مـن املاء 

و الطب�شور.

تعطري املنزل : 

لتعطري املنزل ، تلزمك كمية من ق�شر الربتقال اأو اأي نوع اآخر من احلم�شيات، ت�شعينها �شويه يف قدر من املــاء و تقومني بغليها حتى 

تتبخر الرائحة داخل املنزل .

اخل�صب

لتنظيف القطع امل�شنوعة من اخل�شب ، ح�شري مزيجًا من ثلث من اخلل الأبي�س و ثلثني من الزيت ، �شعي بداخله قطعة قما�س و بللي 

بوا�شطتها القطع اخل�شبية ، ثم ام�شحيها جمددًا بقما�س جاف لتلميعها .

كيف تعرف باأن احد الفيتامينات ناق�ض لديك ؟

هذه هي الطريقة :

اإليك بع�س الأعرا�س التي متكن من معرفة اأي من الفيتامينات الناق�شة لديك ، وعندما 

الفواكة   ، الغذاء  من  جمموعة  يف  جتده  �شوف   ، ينق�شك  الذي  الفيتامني  هو  ما  تعرف 

واخل�شراوات التي ت�شتطيع احل�شول على هذه النواق�س بالفيتامني املنا�شب منها .

اإذا كنت تعاين من : 

 اللتهابات املتكررة وخ�شو�شا يف اجلزء العلوي من اجلهاز التنف�شي. 

 ظهور تقرحات يف الفم . 

 الع�شى الليلي. 

 جفاف وتق�شر اجللد. 

« وهو متواجد يف :  A « فاأنه يوجد لديك نق�ض يف فيتامني
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1. زيت كبد احلوت- اجلنب - اللنب - الق�صدة.

2. النباتات اخل�صراء وامللونة مثل : ال�صبانخ  ــ اجلزر ــ اخل�ض ــ الكرنب ــ الطماطم ــ البقول ــ اخلوخ ــ ع�صري الربتقال.

اإذا كنت تعاين من : 

 الإجهاد املتوا�شل. 

 عدم القدرة على الرتكيز. 

 ت�شقق ال�شفاه 

 التح�ش�س من ال�شوء . 

 القلق امل�شتمر. 

 الأرق. 

« وهو متواجد يف :  B « فاأنه يوجد لديك نق�ض يف فيتامني

اخلمرية - الكبد - اللحوم – �صفار البي�ض - اخل�صروات - الفواكه - الفول ال�صوداين - ال�صبانخ - الكرنب - اجلزر ..

اإذا كنت تعاين من :

 الإ�شابة املتكررة بالربد . 

 نزيف اللثة. 

 عدم التئام اجلروح ب�شهولة . 

« وهو متواجد يف:  C « فاإنه يوجد لديك نق�ض يف فيتامني

الكبــد ــ والطحـال ــ واملوالح بكثـرة ) ع�صري الليمون ــ الربتقـال ــ اليو�صفي( و الفـراولـة ــ اجلوافــة ــ الفجـل ــ التـفاح ــ الكرنب 

ــ البقدون�ض ــ الطماطم.

اإذا كنت تعاين من :

 اآلم املفا�شل ، اآلم الظهر. 

 ت�شاقط ال�شعر. 

« وهو متواجد يف:  D « فاأنه يوجد لديك نق�ض يف فيتامني

زيت كبد احلوت ــ والق�صدة ــ اللنب ــ �صفار البي�ض ــ ويف اأ�صعة ال�صم�ض.

اإذا كنت تعاين من:

 ال�شعور بالتعب عند اقل جهد . 

 بطيء التاأم اجلروح. 

« وهو متواجد يف :  E « فاأنه يوجد لديك نق�ض يف فيتامني

اخل�صار الورقية : اخل�ض و اجلرجري و البقدون�ض و ال�صبانخ  وزيت بذرة القطن وزيت ال�صويا وزيت الذرة و طحني القمح.
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وائل بن عبد اهلل 

بن را�شد الهزاني

يا�سر بن عبد اهلل

بن محمد الهزاني

را�شد بن محمد

بن را�شد الهزاني

حاتم بن اإبراهيم

بن زيد الهزاني

محمد بن عثمان 

بن محمد الهزاني

عبد العزيز بن عبد اهلل

بن عبد العزيز الهزاني

عبد الرحمن بن عبد اهلل

بن علي الهزاني

يا�شر بن حمد

بن محمد الهزاني

�سعد بن اإبراهيم 

بن �شعد الهزاني

عبد الإله بن عثمان

بن محمد الهزاني

محمد بن ح�شن 

بن فهد الهزاني

نواف بن عبد الرحمن

بن �شعد الهزاني

محمد بن عبد العزيز

بن محمد الهزاني

خالد بن عبد اهلل 

بن ح�شن الهزاني

اأحمد بن عبد اهلل

بن را�شد الهزاني

عزام بن عبد العزيز

بن علي الهزاني
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عبد اهلل بن ح�سن

بن فهد الهزاني

طارق بن محمد 

بن را�شد الهزاني

في�سل بن اإبراهيم

بن زيد الهزاني

عبد اهلل بن اإبراهيم

بن عبد اهلل الهزاني

م�سعل بن عبد الرحمن

بن �شعد الهزاني

عبد اهلل بن عبد العزيز

بن علي الهزاني

محمد بن عبد اهلل

بن عبد العزيز الهزاني

عبد الملك بن خالد

بن ح�شن الهزاني

محمد بن اإبراهيم

بن عبد اهلل الهزاني

ح�شن بن محمد

بن ح�شن الهزاني

بندر بن محمد

بن اإبراهيم الهزاني

م�سعل بن عبد الحكيم

بن زيد الهزاني

اإبراهيم بن محمد

بن زيد الهزاني

عمر بن اإبراهيم

 بن عبد اهلل الهزاني

خالد بن محمد

بن فهد الهزاني

فهد بن محمد

بن فهد الهزاني







الفــروق اخلم�ســة

املـتــــاهــــة
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