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رئي�س التحرير

د� .إبراهيم بن عبداهلل �آل زامل الهزاني
هيئة التحرير

عبداهلل بن محمد بن منيع الهزاني
معاذ بن محمد بن زيد الهزاني
ما ين�شر في هذه الن�شرة يعبر عن ر�أي الكاتب
وال يعبر عن ر�أي الن�شرة �أو �إدارة تحريرها.
هذه الن�شرة تعنى بالجوانب التاريخية والأدبية
والتربوية والثقافية وال تعنى بن�شر المقاالت
ال�سيا�سية �أو ذات التوجهات الفكرية �أو االختالفات
المذهبية ،وال تقبل المفاخرة �أو الطعن في الأن�ساب.
كما ترحب بكل قلم هادف من القبيلة ومن خارجها.

للمرا�سالت

nshrt-banyhezzan@hotmail.com

موقع بني هزان

www.banyhezzan.com

تتم طباعة الن�شرة بتربع من الدكتور
حممد بن را�شد العثمان الهزاين
طباعة و�إخراج

سؤال ...إلى المواطن؟؟
الحمد هلل وحده ،والصالة
والسالم على من ال نبي بعده...
وبعد:
فـإن المـواطنـة ...معنـى
عظيـم تـزهـو بـه النفـوس،
وتسمو ،وتسعى ألجله التطلعات
والطموحات وتعلو ...ولكن!!!
أخي المواطن ...هل سألت
نفسك يوما ما معنى المواطنة؟
أهي بطاقة وهوية تحمل في الجيب؟ أم هي َعلَم ُيحمل
في اليوم الوطني؟ أهي أصباغ توضع على الوجوه ؟ أم
هي منديل يرمى من نافذة السيارة؟ أهي وقوف بالسيارة
في مكان يمنع فيه الوقوف؟ أم هي علبة ترمى عند باب
الدكان؟ أهي تجاوز للسرعة في أثناء قيادة السيارة؟
أم هي تجاوز للسيارات من اليمين إلى أقصى اليسار أو
هدرا؟ أم هي نفاية
العكس؟ أهي ماء يخرج من البيوت
ً
أو بقايا أكل يرمى في الصحراء بعد رحلة برية ممتعة؟
أهي رمي ألعقاب «السجائر» في الشارع؟ أم هي تأخر في
الحضور إلى الدوام؟ أهي خروج من المكتب قبل نهاية
الدوام أو أثناءه؟ أم هي مقابلة الجمهور بوجه عابس؟
أهي تجمهر لفوز فريق رياضي؟ أم هي جلد للذات
دائما وكأن الوطن كله تقصير وسلبيات؟
وتجاهل لإليجابيات ً
أهي نقد «ببغاوي» ؟ أم هي تجريح لذوات الناس؟
أم هي؟ أم هي؟ أم هي؟
هذه أسئلة ،وغيرها كثير ،أوجهها لنفسي أولاً ثم
لكل أخ كريم.
الجواب معروف لدى كل مواطن ،والغريب أن غير
المواطن ال يجهله ،ولكنه يتأثر بسلوك المواطن فيقلده!!
أخي المواطن ...إن كانت مواطنتك في جيبك فلن
تجيب ،وإن كانت مواطنتك في قلبك فسوف تجيب،
وتعرف المعنى الحقيقي للمواطنة.
ُ
وتذكر أن إماطة األذى عن الطريق صدقة ،كما قال
المصطفى [ ،فإذا كان الحال كذلك ...فإن وضع األذى
في الطريق إثم!!
فضلاً عن أنه أسلوب غير حضاري يخالف القيم
والنظم!!
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،، .

د .محمد بن را�شد العثمان الهزاني

الوطن حلن جميل تغرد به القلوب ،وتت�صافح الأيدي ويف بالدنا احلبيبة تظل
البيعة رمزاً للوالء والوفاء بني الراعي والرعية ،وقبيلة بني هزان كالأ�رس ال�سعودية
الأخرى لها قدم �صدق يف البيعة لآل �سعود منذ عهد الإمام عبد العزيز بن
حممد بن �سعود حني بايعه حممد بن ر�شيد الهزاين عام 1188هـ .وق�صيدة ابن
عمرية جت�سيد �صادق لرمز البيعة عند كل الأ�رس ال�سعودية.
قال �صالح بن �سعود بن عمرية مبنا�سبة احتفال منطقة الريا�ض مببايعة خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود وتوليه مقاليد احلكم :



بــاسم الله أب��ـ��دا وأحـمـده خ ـيــر محـمـود
ف����ض����اي����ل����ه ج������ل وع����ل���ا م����ال����ه����ا ح������دود
م���ن���ه���ا ت����ول����ي م�����ن ب�����ه ال���ط���ي���ب م��ع��ه��ود
ع��������زا ب������ه ال�����ل�����ه ف����ق����دن����ا أع��������ز م���ف���ق���ود
وم���ق���اب���ل���ه ذا ال���ل���ي���ل ت���ش���ري���ف وس���ع���ود
م���ق���اب���ل أص����ح����اب ال���س���م���و ت����رث����ة اجل����ود
ي�����ا وال����������دي :ذا س����ي����دي م�����ا م���ع���ي زود
ف���ل���ة ح���ج���اج���ه وإن���ت���ه���اض���ه ك���م���ا ال���ط���ود
امل����ن����ط����ق����ه ب�������ل�������دان وس�������ه�������ول وجن�������ود
وت���ق���ول���ك ف����ي ص�����وت (وال�������د وم����ول����ود)
ي��������ا م�����رح�����ب�����ا ك�����ل�����م�����ة م����������ود مل����������ودود
وأخ�������ن وأن��������وج م����ن ن���س���م راي�������ح ال���ن���ود
إن دش����ه����ا م�����ن مي وج�������ه ال������ه������واء ذود
ق�������ده ي�����ا أب�������و م���ت���ع���ب وق�����دي�����ن وق�������دود
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ش�����ك�����ر ل�������زاي�������د ن����ع����م����ت����ه واس�����ت�����زي�����ده
ف����ي����ن����ا وف����ي����م����ا ب���ي���ن���ن���ا أش�����ي�����ا ع����دي����ده
م���ل���ي���ك���ن���ا راع���������ي ال����س����ج����اي����ا احل���م���ي���ده
وع��������وض ب�����ه ال����ل����ه ف�����ي م���ح���ل ال���ف���ق���ي���ده
ي�������وم أن����ق����ض����ى ع����ي����د رم������ض������ان ي���ع���ي���ده
ال�����ش�����ج�����رة أم امل�����ك�����رم�����ات ال����ع����دي����ده
وق������ف������ة س������م������وه ب�����امل�����ش�����اع�����ر م����ف����ي����ده
ت���ن���ب���ي���ك ب������اف������راح ال������ري������اض ال���س���ع���ي���ده
جت���������دد رس�����������وم م����ب����اي����ع����ت����ه����ا األك������ي������ده
م�����ح����� َّي�����ا وه����ل����ا حت�����ي�����ا ح������ي������اة س���ع���ي���ده
ع���������دة ن�����خ�����ل جن�������د وج�������ن�������اه وج������ري������ده
ف������ي روض����������ة خ�����ض�����را وق�����ف�����ر وم�����دي�����ده
ي���ق���ط���ف زم����ال����ي����ق اخل������زام������ا اجل�����دي�����ده
وال ق���ب���ض���ة امل�����ق�����ود ع���ل���ي���ك ب���ج���دي���ده

واص�������ل وح����ن����ا ل����ك ع���ل���ى درب�������ك ج��ن��ود
س���ل���ط���ان أب�����و خ���ال���د س���ن���د ك����ل م��ض��ه��ود
وأب�������و س����ع����ود إل����ل����ي ب�����ه االم�������ن م��ع��ق��ود
ق���ض���ى ع���ل���ى اإلره����������اب واحل�����ب�����ل مم�����دود
ي���ا ل��ي��ت ب��ع��ض اج����دادن����ا ال���ي���وم م��وج��ود
وي�����ش�����وف م���ب���ن���اه���م م���ش���ي���د وم���ص���م���ود
وي����ش����وف ن��ه��ض��ت��ن��ا ع���ق���ب ع���ش���رة ع��ق��ود
خ���ط���وه ع���ل���ى ت��خ��ط��ي��ط وإمي�������ان وص���م���ود
س�������رى ب����ه����ا ف������ي ق������ل وامل������ل������ك م���ف���ق���ود
ول��������ف ق�����ل�����وب ك��������ان ط���������ارد وم�����ط�����رود
م����ظ����ل����ة ال�����ت�����وح�����ي�����د م������رف������وع������ة ب����ن����ود
وس����ف����ي����ن����ة ال����ت����ط����وي����ر ي�����ق�����وده�����ا ق����ود
ح���ت���ى غ�����دت ب���أم���ر ال���ل���ه س���ه���ود وم���ه���ود
ج����اه����ا ش����ب����اب وغ�������اب ف���ي���ه���ا وه�����و ع���ود
ع�����س�����اه ف�����ي اجل�����ن�����ه ي���خ���ل���د ب����ه����ا خ���ل���ود
ك�����ل ح���ك���م ب�����إخ��ل��اص وي�����ق�����وم ب��ج��ه��ود
وال����ي����وم ه�����ذا ال����وض����ع ح���اض���ر وم��ش��ه��ود
وال�����ل�����ي ب���ن���ج���د وجن������د م�����ا ع���ن���ه م��ن��ش��ود
ع��ي��ن ع����ل����ى امل����ظ����ل����وم ب���ل���س���م وق�����ره�����ود
س����ل����م����ان ج���ع���ل���ك اس�������م وص����ف����ه ي���ك���ود
وازك��������������ى حت�����ي�����ات�����ي م����ث����ن����ى وم������������ردود

وال خ����اب م���ن س��ل��ط��ان االب���ل���ج وع��ض��ي��ده
رداد غ�����ي�����ظ امل�����ع�����ت�����دي ف�������ي وري���������ده
ال������ل������ي ي����ب����ي����ه ب����ك����ي����د رده ب����ك����ي����ده
م�����ن ع�������اد ع����دن����ا ل�����ه وي����ل����ق����ى ح���ص���ي���ده
ي�����ش�����وف م���وق���ف���ك���م وم������وق������ف ح���ف���ي���ده
ب��������أمي��������ان أم������ي������ن������ه وروس ش������دي������ده
م����ن أول خ���ط���ى ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���س���دي���ده
ي�����ع�����ده�����ا ال������ت������اري������خ ع����ص����م����ا ف�����ري�����ده
وأص����ب����ح ق������وى وإل����ل����ي ف���ق���د م��س��ت��ع��ي��ده
ووح����������د دي����������ار ع������ن ب���ع���ض���ه���ا ب���ع���ي���ده
م����ن زاغ ع��ن��ه��ا ي���ض���رب ال���س���ي���ف ج��ي��ده
ي����ـ����م ال�����ع��ل��ا وي�����ـ�����م احل������ي������اة ال����رغ����ي����ده
م�������ا ب�������ه مي���ي���ن ي������س������ار م�������ا غ�����ي�����ر س����ي����ده
م������ا ي����س����ت����ري����ح إال وه��������ي م���س���ت���ف���ي���ده
ه�����و وامل������ل������وك أه�������ل ال����ع����ه����ود امل���ج���ي���ده
ب���������اق ل�����ه�����ا ب�����ص�����م�����ات آث�����������ار ش���ه���ي���ده
ك�������ل ال�������ب���ل���اد ب����خ����ي����ر وال�������ل�������ه ي�����زي�����ده
راع�������ي�������ه راع�������ي�������ه ب����ض����م����ي����ر وع����ق����ي����ده
وع���ي��ن ع���ل���ى ال����ظ����ال����م ت���ص���ي���ده وص���ي���ده
م����ا ي��ن��ح��ك��ى ب����ه ب����ه م���ي���ر ط����اري����ه أري�����ده
ل���ك ي���ا ح��ب��ي��ب ال��ش��ع��ب ب���ات�ل�ا ال��ق��ص��ي��ده

�صالح بن �سعود بن عميرة
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الرموز في المجتمع وقود الحراك وقوة الدافع وحضورهم الفكري والبدني
مهم لحفز القدرات وإنهاض الهمم.
وقبيلة بني هزان أسعدها معالي األستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد
في حفلها بكلمة جميلة تحمل فكر ًا نير ًا وروح ًا وثابة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على الر�سول الأمني.
ال�س ــالم عليكــم �أيـ ـهـا الأخـ ــوة والأبنـاء..
لقد عـرفت الأخ حممد العثمان الهزاين ،فوجدته من �أنبل الرجال و�أف�ضلهم خُ لق ًا ،عرفتــه
رائ ــد ًا مــن رواد التعليم ،عرفته مديـر ًا عـام ًا لتعليم البنات يف تبوك ،فكان �أجنح مدير يف
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هذا اجلزء من بالدنا ،وعرفته وكي ًال م�ساعد ًا يف تعليم البنات فكان خري عون يل يف
�أن يكون هناك تن�سيق وتكامل ما بني تعليم البنني والبنات ،ودامت �صحبتنا و�صداقتنا
طوي ًال فكانت كلها �سعد ًا وخري ًا ،ودفع ًا بالرتبية والتعليم للأمام.
حممد رجل ذو ذاتية خا�صة ،و�سمات �إن�سانية فريدة ،ومروءة و�شهامة متناهية،
دعوين �أ�صارحكم يا بني هزان حني �أهنئكم ب�أن يكون من بينكم هذا الرجل الفا�ضل،
فالرجل ُيفخر به ملكانته ،ولأدبه ،وعلمه ،ولثقافته الوا�سعة.
دعاين م�شكور ًا �أن �أكون معكم هذه الليلة ،وهذا هو حمل �أُن�سي و�سعادتي �أن �أح�ضر
مع �أخي ومعكم �أنتم يا �أبناء هذه الأ�سرة الكرمية.
ال عجب �أن يبذل هو كل هذه اجلهود يف �إن�شاء هذه اجلائزة ،وما ذلك �إال لأنه من
امل�ؤمنني كل الإميان ب�أن م�ستقبل بالدنا ،بل كل بالد الدنيا يعتمد على ح�سن تربية
وتعليم النا�شئة ،والدفع بهم �إىل الأمام ،هو يريد من نا�شئة �أ�سرته وطالبها �أن يكونوا
مبدعني ،ويتمنى �أن يكون �إ�سهامهم �إ�سهام ًا بارز ًا يف م�سرية هذه البالد وتطويرها ،لذا
فهو ي�ستحق مني ومنكم جميع ًا ال�شكر والعرفان على هذا العمل اجلليل.
�أقدم التهنئة خال�صة له�ؤالء الطالب والطالبات ،الذين ح�صلوا على هذا املركز
املتقدم من هذه الأ�سرة الكرمية يف جمال التفوق العلمي والرتبوي ،و�إين لعلى يقني
�أن �أبناءكم يدركون �أن ح�صولهم على هذه اجلوائز حافز لهم نحو مزيد من الت�ألق،
ووافر من العطاء ،و�سعي د�ؤوب الحتالل املراكز العليا علم ًّيا ثم وظيف ًّيا يف هذه البالد
املحفوظة ،وامل�ساهمة يف م�سريتها التقدمية.
�أكرر التحية والثناء لأخي حممد لدعوته الكرمية �أن �أكون معكم يف هذه الليلة
متحدث ًا ،و�أنتم جميع ًا ت�ستحقون ال�شكر على �إ�سهامكم باحل�ضور وم�شاركة �أخيكم
وزميلكم يف هذه املنا�سبة.
حفظكم اهلل جميع ًا ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
�أ.د /حممد بن �أحمد الر�شيد
وزير الرتبية والتعليم ـ �سابقاً ـ
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد:
�أحييكم بتحية الإ�سالم اخلالدة ،فال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته� ،صاحب املعايل الأ�ستاذ الدكتور /حممد بن
�أحمد الر�شيد� ،أعمامي� ،أبناء الأعمام� ،ضيوفنا الكرام.
عندما يتعانق الوفاء مع العطاء لي�صبح
للكلمة معنى وللمعنى �أثر ًا ويف حفل �أ�رسة
بني هزان الثالث كان امل�ؤ�س�س وراعي اجلائزة
الدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين
كلمات ان�سابت يف جداول احلرف لتعانق
الوجدان مركزة على املعاين النبيلة ل�صلة
الرحم والتعاون الإيجابي بني �أفراد العائلة.

�إنني خجل يف وقويف �أمامكم لأ�سباب� ..أحدها� :أنني
�أقف �أمام رمز من رموز الرتبية والتعليم يف بالدنا ،حينما
تع ّد الرموز امل�ؤثرة يف تعليمنا يع ّد الدكتور حممد الأحمد
الر�شيد واحدً ا منهم بد ًءا بكلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود حينما كان �أ�ستاذا بها ،ثم عميدً ا لها ،ثم مدي ًرا
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،ثم ع�ض ًوا مبجل�س
ال�شورى ،ثم وزيرا للرتبية والتعليم.
بقي له من كل ذلك �آثاره وم�آثره الرتبوية يف وجنة
التعليم وروحه ،ب�صماته تراها يف كل حقل ومرفق قاد
زمامه ،وهو مم�سك بيديه االثنتني اثنتني :واحدة معا�صرة
والأخرى ح�ضارة.
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بالرغم من م�شاغله مل يبخل علينا بهذه امل�شاركة

كما �أ�شكر الأعمام و�أبناء العم من �أ�سرة �آل ح�سن

والرعاية الكرمية من معاليه حلفل جائزة بني هزان

الهزاين يف حمافظة اخلرج على ا�ست�ضافتهم حلفل املعايدة

للتفوق العلمي ،فله منا جمي ًعا جزيل ال�شكر والتقدير

لعام 1429هـ ،و�أ�شكر الأعمام و�أبناء العم �أ�سرة �آل ح�سن

ي�شجع فيه
على تف�ضله ورعايته لهذا احلفل الرتبوي الذي ّ

بن ر�شيد الهزاين يف حمافظة املزاحمية على دعوتهم

العلم وطالبه.

ال�ست�ضافة حفل املعايدة يف العام القادم �إن �شاء اهلل.

�أما ال�سبب الثاين يف خجلي� :أنني �أقف �أمام �أعمامي

كما ال يفوتني �أن �أ�شيد باجلهود املبذولة من �أمني

و�أبناء عمي الذين تكبدوا م�شقة وعناء احل�ضور �إىل هذا

عام اجلائزة ابن العم  /عبد اهلل بن علي الهزاين،

احلفل لتكرمي �أبنائهم بجوائز رمزية ال ت�صل �إىل قدرهم

وع�ضو جلنة اجلائزة ابن العم  /علي بن ح�سني العثمان

وتقديرهم ،فعذ ًرا لهم ،و�شك ًرا لهم على ت�شجيعهم يل

الهزاين كما �أ�شكر الدكتور � /إبراهيم بن عبداهلل الزامل

بح�ضورهم وم�شاركتهم يف تكرمي �أبنائنا وبناتنا.

الهزاين رئي�س حترير ن�شرة بني هزان ،و�أ�شكر �سكرتري

كما �أقدم التهنئة لأبنائي الطالب وبناتي الطالبات
على هذا التفوق يف التح�صيل العلمي و�أ�س�أل اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن ينفع بهم ،و�أن يكونوا لبنة �صاحلة يف خدمة
دينهم ومليكهم ووطنهم.
وال يفوتني يف هذا املقام �أن �أ�شيد باجلهود التي تبذل
من الأعمام و�أبناء العم يف ّمل ال�شمـل و�أخـ�ص العـم/
�سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين على ما بذل من جهود

الن�شرة ابن العم املهند�س  /عبدالرحمن بن زيد بن
را�شد الهزاين على جهودهما يف الن�شرة و�إىل كل اللجان
العاملة يف تنظيم احلفل.
ويف اخلتام �أ�شكر �ضيوفنا الكرام الذين ل ّبوا الدعوة
و�شاركونا يف هذه املنا�سبة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني،،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

متميزة يف التوفيق بني وجهات النظر املتفاوتة ،كما �أ�شكر
من �ساهم معه مثل العم � /سعد بن را�شد الهزاين ،والعم/
زامل بن را�شد الهزاين ،وابن العم  /حممد بن �سعود

د .محمد بن را�شد العثمان الهزاني
م�ؤ�س�س وراعي الجائزة

الهزاين ،وابن العم  /عبداهلل بن عبدالعزيز الهزاين،
وابن العم /عبداهلل بن علي الهزاين ،فقد كانوا فري ًقا
يحمل �شعار «نعم للوحدة وال للفرقة» فجزاهم اهلل خري
اجلزاء على �صنعهم و�صنيعهم.
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ال�شيخ عبد اهلل بن عبد املح�سن املا�ضي
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�سعادة الأخ الفا�ضل الدكتور  /حممد بن
را�شد العثمان الهزاين وفقه اهلل،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،و�أرجو اهلل
ل�سعادتكم العون و�سداد اخلطى ،وبعد:
ب�رسور بالغ تلقيت ر�سالتكم الكرمية وم�شفوعها
ن�سخة من ن�رشة (بني هزان) ،وقمت بجولة يف
ربوعها ،و�أخذت �أُ�سائل نف�سي عن هذا الن�شاط
املكثّف واملتعدد الأوجه ،واملكلف جهدً ا وماد ًة،
ومدارات ومراعاة خواطر!
علي اجلواب ومتنيت لو ا�ستقيته
وقد ا�ستع�صى ّ
من ل�سان �سعادتكم ..من خالل جل�سة حوار..
لع ّلي �أكت�سب معلومة �أُ�رسية جديدة ت�ضاف �إىل
ر�صيد �شيخوختي.
بودي �أن �أقول و�أتنف�س
�سعادة الدكتورّ :
ال�صعداء من خالل هذه الر�سالة ..لكن بواعث
من ال�شجن ،وحمطات مير بها الإن�سان عرب م�سار
حياته ..جتعله متحفظا ،ويتلم�س م�سالك تقيه
احلر ،وحتميه من �أ�شواك الطريق ،وهذا
وهج
ّ
بيت الق�صيد ملبعث ت�سا�ؤيل.
ال �شك �أن ل�سعادتكم جتربة ّثرة يف املجال
الأ�رسي ،وما يعرتي العمل التطوعي خاللها من
وقفات تدعو للت�سا�ؤل.
دعائي ل�سعادتكم بالنجاح والفالح ..مع
متنياتي لكم مبوفور ال�صحة وال�سالمة.
رعاكم اهلل،،،

�ألقاها نيابة عنهم الطالب
عبداهلل بن علي بن حممد الهزاين

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه :وبعد
�صاحب املعايل الدكتور  /حممد الأحمد الر�شيد ،وزير الرتبية والتعليم ـ �سابقا ـ� ،صاحب ال�سعادة الدكتور /حممد بن را�شد
العثمان الهزاين ،م�ؤ�س�س اجلائزة� ،آباءنا الكرام� ،أ�صحاب ال�سعادة� ،ضيوفنا الأفا�ضل.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
�إنها حلظات �سعيدة ،نعي�شها و�إياكم �سو ًّيا ،وفرحة غامرة يف �أح�ضان جائزتنا العلمية للمتفوقني ،ومما زادها بهجة
وت�شري ًفا ح�ضوركم الكرمي �أيها الآباء وال�ضيوف الأوفياء ،حتت رعاية كرمية من رجل عا�صر الرتبية والتعليم �سنني عديدة،
�أ�سهم خاللها بجهده يف م�سرية التعليم املباركة يف بالدنا.
�أيها احلفل الكرمي� :إنه ل�شرف لنا �أن ننتظم يف �سلك املتفوقني لهذه اجلائزة ،والتي �أ�صبحت م�صد ًرا ل�شحذ هممنا نحو
امل�سارعة �إىل التفوق والتميز يف �آفاق املجال العلمي واملعريف لأبناء �أ�سرتنا ،و�إننا لن�شكر اهلل ـ تعاىل ـ �أوال ،ثم ن�شكر �آباءنا
الكرام الذين منحونا من جهدهم ووقتهم ،و�إنه بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �إخواين و�أبناء عمومتي من الطالب نثمن
غال ًيا ونقدر تلك اجلهود املباركة التي تف�ضل بها �أحد �أبناء �أ�سرتنا املبادرين ،والذي �أخذ على عاتقه ت�أ�سي�س ورعاية هذه
اجلائزة خدمة لدينه ووطنه وجمتمعه ،فلي�س ذلك بغريب عليه وهو �أحد �أبناء هذا الوطن الغايل ومن رجال التعليم � ً
أي�ضا،
وما ذاك �إال ل�شعور اجلميع ب�أن هذه الدولة املباركة ترعى التعليم يف بالدنا على �أكمل رعاية وذلك بتوجيهات والة �أمرنا
حفظهم اهلل ورعاهم ،كما نعد اجلميع ـ ب�إذن اهلل تعاىل ـ� ،أن نبذل املزيد من اجلهد نحو التفوق والإبداع ملا فيه خدمة ديننا
ووطننا املعطاء ،بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و ويل عهده الأمني و�سمو النائب الثاين.
�آملني �أن تكون هذه اجلائزة داف ًعا لنا لبذل املزيد من العطاء والتوا�صل بيننا.
�شاكرين ملعاليكم ح�ضوركم ومقدرين لكم هذه اللفتة الطيبة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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من أعالم القبيلة

املولود عام 1160هـ املتوفى عام 1269هـ

ال�شعر ديوان العرب وهو الت�صوير احلي للخارطة
الذهنية عند الإن�سان بل ويف املجتمع وال�شاعر حممد
بن ع�شبان الهزاين �شاعر جزل ي�شرق ويغرب يف بحور
املعاين التي حتتاج �إىل ا�ستنطاق وت�أمل.
الوقفة اخلام�سة :عندما نتمعن يف ق�صائد ال�شاعر
حممد بن ع�شبان ت 1269هـ جند �شعره اجلزل مت�أثر ًا من
ال�شاعر امل�شهور حم�سن �آل عثمان الهزاين بل خريج مدر�سته
وهذا بحكم م�سقط الر�أ�س وطفولته يف احلريق ومن قول
ال�شاعر حممد بن ع�شبان:
يف منامي ويال ح�س املنادي
طري النوم عني و�أده�شنيه
قلت ا�ساليك جمرى كل وادي
وي�ش دلك مكاين و �أوكدنيه
قال �أنا خربي ما نيب غادي
قطع الرما�س ربي عودنيه
يوم علمي ومنزله البالدي
والق�صري ال�شمايل زين بنية � ...إلخ
و �أحب �أن �أو�ضح �أنه عندما نقارن ق�صائده امل�شهورة مع
ق�صائد ال�شاعر الكبري حم�سن جند ت�أثري ًا فكري ًا كبري ًا من
مدر�سة ال�شاعر الكبري حم�سن �آل عثمان الهزاين ولو يت�سع
املجال لب�سطت ق�صائد ال�شاعر ابن م�سلم وابن ع�شبان
12
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علي بن �سعد �آل ع�شبان الهزاني
ع�ضو اللجنة التاريخية

وتقدمي درا�سة عن ت�أثرهم الفكري ب�شاعر بلدتهم الذي
�أ�صبح �أثره كبري ًا بحكم تقارب ع�صرهم.
الوقفة ال�ساد�سة :مكانة ال�شاعر حممد بن ع�شبان م 1160هـ
مما ال �شك فيه ت�صرفات الرجال و�أقوال و�أفعال تفرز
املناقب �أو املثالب ومن خالل �سريته تعرف مكانته بني
جمتمعه فلقد �أحتفتنا �سرية �شاعرنا ب�أن له مكانة اجتماعية
كبرية مع وجهاء و�أمراء ع�صره وعلى �سبيل املثال كانت تربط
ال�شاعر حممد بن ع�شبان عالقات وطيدة ومالزمة مع �أحمد
ال�سديري �أمري الإح�ساء امل�شهور املعا�صر للإمام في�صل بن
تركي وله ق�صائد م�شهورة يف �أمري الأح�ساء حني ذاك وله
عالقات وطيدة و�صداقة حميمية مع ال�شيخ م�شعان بن هذال
�شيخ قبيلة عنزة وله ق�صيدة م�شهورة وطويلة فيها رثاء لل�شيخ
م�شعان بعد ما قتل يف معركة قرب ال�شما�سية بعد قتال مع
في�صل الدوي�ش ومعه ع�ساكر الرتك وابن م�ضيان من قبيلة
حرب �سنة 1240هـ ذكره (ابن ب�شر يف تاريخه) ول�شاعرنا
ق�صيدة فذة �أي�ض ًا يف ال�شيخ زيد بن مغيليث بن هذال وهذه
دالئل �أي�ض ًا تن�ص على تعاي�شه يف البادية وقد فقد معظم
تاريخه ومل �أجد ن�ص ًا قدمي ًا يتحدث عنه �سوى كتاب خيار
ما يلتقط من ال�شعر النبط ج 1الطبعة الثانية عام 1387هـ
جلامعه عبد اهلل احلامت قال مبا هو ن�صه ( ال�شاعر امل�شهور
حممد بن ع�شبان من م�شاهري ال�شعراء ومن ال�شجعان
البوا�سل وق�صيده كله من النوع املمتاز املرغوب وله ق�صيدة
غراء يرثي بها م�شعان بن هذال مل �أعرث عليها وكان ال�شاعر

من املعا�صرين لعبد اهلل �آل �سعود وابنه الإمام تركي وفي�صل
ومات �سنة 1269هـ وهذه الق�صيدة ميدح فيها الأمري �أحمد
بن حممد ال�سديري) انتهى ن�ص حامت .ومن خالل هذه
الرواية يت�ضـح لن ــا �أن ال�شاعـر حممـد بـن ع�شبـان معا�صر
للإمام عبد اهلل بن �سعود وابنه الإمام تركي وفي�صل ومعا�صر
حلمالت �إبراهيم با�شا الع�سكرية على البلدان النجدية منذ
عام 1229هـ التي زعزعت اال�ستقرار وي�ستفاد من ن�ص
احلامت ب�أنه من م�شاهري ال�شعراء ومن ال�شجعان الب�سالء.
الوقفة ال�سابعة :هناك �شاعر �أي�ض ًا �أ�سمه حممد بن
ع�شبان عهده قريب وقد �أخربنا �إبراهيم بن حمي�سان من
عبادلة متيم وهو من �أهل املزاحمية قال رحمه اهلل ( :كنا
خويا) عند �أمري حائل عبد العزيز بن م�ساعد رحمه اهلل
وكان من �ضمن خويا الأمري عبد العزيز بن م�ساعد يف وقعات
ال�ستتباب الأمن منها �أم ر�ضمه وكان �شاعر ًا جز ًال ولي�س
له عقب رحمه اهلل وبعد هذه املعلومة التي غ�شاها الغبــار
تــو�صلت م ـ ــن خـ ــالل بحثي �أنــه حممــد بن عبد اهلل ب ــن ر�شيد
�آل ع�شبان هاجر من احلريق عام 1327هـ �إىل ُعمان وبعد
فرتة رجع �إىل جند ولي�س هذا مكان ذكره وخ�شية من اخللط
بني �شعر ال�شاعر حممد بن ع�شبان املتقدم وحممد بن
ع�شبان املت�أخر �أحببت التنويه عن ذلك لقاء ت�شابه ا�سميهما
وتباعد ع�صريهما.
الوقفة الثامنة :ال�شعر حقل �أدبي كبري �أ�صبح له
م�ساهمات كبرية وم�ؤثرة بني املجتمع العربي وقد �ساهم
عرب الع�صور يف علم الأن�ساب حتى �أ�صبح من �أدلة الن�سابة
املتقدمني واملت�أخرين يف كتبهم على مر ع�صورهم فهذا
ال�شاعر الكبري حممد بن ع�شبان م 1160هـ قال عزوته من
ل�سانه قالها يف ق�صيدته امل�شهورة يف ال�شيخ زيد بن مغيليث
بن هذال قال منها:
من حني تلفي للرجال امل�شاكيل
ذروة بني وايل مناعري الأبطال
�إىل �أن قال:
من الوايلي هو واجلدود املعاقيل
فرز الوغى مقعد �صغا كل من عال
هم �سواة الزمل خز ٍم مقابيل
بال�ضيق حما ما قفه كل فعال

وان �شب بارود ت�شيب املطافيل
وانقاد عج اخليل باقف�أي واقبال
�إىل �آخر الق�صيدة.
و�أقول من فوائد هذه الق�صيدة معرفة املمدوح وعزوته
وهو ال�شيخ ابن هذال كما تقدم عندما قال ذروة بني وايل
وكذلك معرفة املادح ال�شاعر حممد بن ع�شبان وعزوته
عندما قال كما تقدم (من الوايلي) واخلطاب هنا موجه من
ال�شاعر حممد بن ع�شبان �إىل ال�شيخ ابن هذال.
وهنا يت�ضح عزوة ال�شاعر حممد بن ع�شبان يف ق�صيدته
امل�شهورة يف ابن هذال عندما قال كما تقدم من الوايلي
وهذا تو�ضيح لبع�ض الكتاب املتعجلني يف هذا الع�صر التي
ن�صت مقاالتهم ( ب�أن الوائلية عزوة حم�صورة فقط يف قبائل
م�شهورة وكرمية ب�شر وم�سلم وغريهم يعترب وائليته حديثة يف
هذا الع�صر الزاهر).
والزال من قبيلة بني هزان فروع كثرية يف بلدان اليمامة
القدمية وعلى ن�سبهم القدمي (بني هزان) وهناك فروع
هزانية متموجة دخلت يف قبائل �أخرى بعد تفرق بني هزان
عام 850هـ تقريب ًا وعلى �سبيل املثال :ع�شرية هزانية مع
قبيلة الغييثات من الدوا�سر وفروع هزانية �أي�ض ًا �أ�صبحت مع
�سبيع اجلنوب ومع قبيلة ال�سهول واحلقبان واحلوا�شني �إىل
هنا نقف عن نقل حقائق تاريخية توارثت وتواترت يف الكتب
املتقدمة واملت�أخرة عن قبيلة بني هزان وفروعها املعا�صرة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

(امل�صادر القدمية) :جمهرة الن�سب البن الكلبي ج� 2ص,240
اال�شتقاق البن دريد �ص  , 321البيهقي �ص  ,470جمهرة الن�سب البن
حزم �ص  , 294ال�سمعاين �ص  ,640عنوان املجد يف تاريخ جند البن
ب�شر .امل�صادر املت�أخرة :تاريخ العرب يف الع�صـر اجلاهلي عبد العزيز
�سامل �ص  ,905الألف �سنة الغام�ضة من تاريخ جند عبد الرحمن
ال�سويداء �ص  ,213كتاب احلريق للدكتور الدبل ,جمهرة �أن�ساب
الأ�سر املتح�ضرة يف جند لعالمة اجلزيرة� ,سدو�س للأ�ستاذ املعمر �ص
� ,156أ�صدق الدالئل للأ�ستاذ عبد اهلل العبار ،امليزان يف تاريخ بني
هزان د /حممد بن را�شد الهزاين ,خيار ما يلتقط من ال�شعر النبط
عبد اهلل احلامت ،مذكراتي وغريها من امل�صادر املتقدمة واملتاخرة
التي تطرقت عن بني هزان وفروعها املعا�صرة.
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بقلم الدكتور� /إبراهيم بن عبداهلل ال�سماري

الذكريات في النفوس كالجذور في األشجار
تمتد وتنبت وتثمر .وفي داخل أسوار البيوت
أسرار لكنها تستحق النشر ألنها تعطي صورة
واضحة المالمح للمجتمع األسري السعودي في
أدق تفاصيل حياته.

تظل الذكريات مثري ًا من مثريات احلنني �إىل املرابع وال�صبا،
وتظل م�شاهدها حا�ضرة يف الذهن؛ ف�إنها ت�شكل بناء �شخ�صية
الإن�سان ذاته ،ومع تطور الإن�سان تطل تلك الذكريات بر�أ�سها
ومعها هدايا احلنني واملرابع وال�صبا مع ًا!.
يف دوار �سالم وملن ال يعرفه فهو ال�شارع الرابط بني طريق
احلجاز وطريق دخنة يف قلب الريا�ض �أيام �أن كان لها قلب
ينب�ض بحق!
من بقعة على دوار �شارع �سالم متتد �إىل حدود معكال وت�صافح
�شارع الأع�شى �أحدثكم الآن ،حيث يقع بيت الهزاين!
للجيل اجلديد �أقول �إن النا�س يف احلي الذي �أ�سكنه يف هذه
معنى حتمله هذه العبارة ،و�إىل درجة
البقعة كانوا �أ�سرة واحدة بكل ً
ال ت�صدق ،فمفاتيح بع�ض البيوت تفتح بع�ض ًا وهذه حقيقة ال خيال،
وال ادعاء فيها.
ال�شيخ زيد الهزاين ـ �أبو �سعد ـ �أحد اجلريان ،وميلك بيت ًا هو
وبيت الهديب ـ البكر ـ من �أكرب بيوت احلارة ،وال عجب يف ذلك
فال�شيخ زيد م�س�ؤول كبري يف �شركة خليفة الق�صيبي ،وكان ذلك
وا�ضح ًا بالن�سبة لنا نحن ال�صغار يف ذلك الوقت من خالل ارتباطه
العملي الدائب بهذه ال�شركة و�سفرياته امل�ستمرة.
يف تلك الفرتة التي �أحتدث عنها بد�أ البث التلفزيوين امللون
وب�ساعات حمددة يف اليوم ،وكان اجلهاز الوحيد يف هذا احلي
يف بيت ال�شيخ زيد الهزاين ،الذي فتح بيته ال�ست�ضافة ع�شاق هذا
ال�صندوق العجيب.
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وب�صفتي �صديق ًا البنه �سعد كنت �أحد الذين �أتيحت لهم الفر�صة
للتحلق حول هذا ال�صندوق ال�سحري نتابع ب�شغف و�إعجاب بل
وذهول ما يجود به من الأعاجيب ،ولو ر�أى �أحد �شباب هذا اجليل
البث يف تلك الأيام ل�ضحك حتى تخر قواه!
يف ذلك احلني كنت �أرى نف�سي واحد ًا من �أبناء هذا البيت ـ
بيت الهزاين ـ فالكبري وال�صغري فيه يعاملونني معاملة ابن من
�أبناء الأ�سرة ،وال عجب فحينذاك مل تكن النقائ�ص احل�ضارية
موجودة ،وبالتايل ف�إن الو�شائج الرابطة بني اجلميع لي�ست �سوى
الأخوة ال�صادقة واملودة ال�صافية يف �أ�سمى معانيها حتى بالن�سبة
ل�صغار ال�سن مثلنا �أنذاك ،وهي ما نراه بني الكبار من خالل
التزاور امل�ستمر بني عوائل اجلريان ،واملاعون الذي يدور بني
البيوت وال ميكن �أن مينع �أبد ًا.
هذه املعاين �سكنت بني اجلوانح ف�أقامت ورمبا هجعت �إىل حني
حلظة جاءت لتوقظ الهاجع عندما قر�أت يف دفرت ابنتي ا�سم
معلمتها ف�إذا ا�سمها يوافق ا�سم �إحدى بنات ال�شيخ زيد الهزاين
و�إذاهي هي لأجد يف خمزن ذكرياتي الكثري الكثري عن هذه
الأ�سرة الكرمية!!
يف ذلك احلي الذي �أحدثكم عنه احتفظت الذاكرة ب�أ�سماء
ال ي�ستطيع قحط الأيام التالية �أن ين�سينيها مثل الهديب ـ البكر ـ
والرويتع ،والوطبان ،واملبارك ـ الرا�شد ـ والعواد ،بع�ضها ال تزال
و�سائل االت�صال به م�ستمرة و�إن اختلف نب�ضها!! وبع�ضها تعرث
االت�صال به �أو فقدناه بعد تطور احلياة وات�ساع مدينة الريا�ض.
ويف خمزن الذاكرة الكثري ،غري �أين ما ق�صدت ال�سرد بقدر
ما �أحببت �أن �أ�ستعيد حالوة تلك الذكريات التي ع�شتها يف بيت
كرمي هو بيت الهزاين؛ م�ؤم ًال �أن يكون بيان ًا لكرم بيت من بيوت
هذه الأ�سرة الكرمية ـ بني هزان ـ
وباهلل التوفيق.

في�صل بن حممد الفقيه العنقري

الشباب مرحلة عمرية مهمة في بناء اإلنسان
والبناء يحتاج إلى تخطيط واستراتيجيات تكفل له
ديمومة البقاء واستمرار النجاج.

يعترب ال�شباب يف جمتمعنا ال�سعودي ب�صفة عامة الفئة
الأهم يف اخلارطة ال�سكانية التي يقع عليها عبء املحافظة
على الهوية الثقافية واالجتماعية بخ�صائ�صها املختلفة
ويف نف�س الوقت هم وقود التنمية و�صانعوها ومن هنا ف�إن
االهتمام بهذه ال�شريحة يظل الأمر الذي يجب �أن نوليه ُجل
اهتمامنا و�أن نعمل على اال�ستثمار الإيجابي لهذه الفئة لكي
يكونوا مادة للتغري والبناء يف املجتمع بد ًال من �أن يكونوا معول
هدم و�سبب يف حالة من التخلف ميكن �أن ت�صيب املجتمع.
علينا �أن نعمل على ا�ستغالل ما تتميز به هذه الفئة العمرية
من خ�صائ�ص بطريقة ر�شيدة بحيث ندعم دائم ًا اجلوانب
الإيجابية لديهم ونعمل على معاجلة اجلوانب ال�سلبية بطرق
علمية ت�ضمن و�صولنا بهم �إىل الطريق ال�سليم ،فال�شباب
طاقة متفجرة يتوقف عليهم م�صري املجتمع وم�ستقبله ولذا
ف�إن كبار ال�سن يف جمتمعنا عليهم م�س�ؤولية كبرية �إىل جانب
م�ؤ�س�ساتنا التعليمية يف نقل تراثنا الثقايف الإيجابي �إىل هذه
الفئة دون �أن نغفل �أمر ًا مهم ًا وهو �أن ال�شباب عندما يعجزون
عن االتفاق مع منط �شخ�صية الآباء كنموذج يجب �أن يحتذى
به؛ ف�إنهم يذهبون بعيد ًا عندما يعمدون �إىل تبني �سلوكيات
الآخر التي قد تكون وبا ًال لي�س عليهم فقط و�إمنا على
املجتمع ب�أ�سره وبالتايل ف�إن دعم وتقوية الروابط الأ�سرية
واالجتماعية لدى فئة ال�شباب يعمل على دعم تنمية �شعورهم
باالنتماء والوالء ،وهذا ما يجعلنا ن�ؤكد على نقل تراثنا لهم
بطريقة مقبولة وف�ض ًال على احلر�ص على ا�ستفادتهم من
مكتبة الع�صر احلديث التي ت�ساهم يف ُرقي التفكري والعمل
على حتقيق قفزات كبرية يف جمال تعمري وبناء املجتمع
للو�صول به �إىل م�صاف الدول املتقدمة.
وباهلل التوفيق.
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االقتصاد عصب احلياة ليس بالنسبة لألفراد فحسب بل ولألمم أيضاً...
وألن تطلعات الناس ومطامعهم وطموحاتهم تتعارض وتتقاطع منذ أصبح الظلم
خطرا ً يهدد هذا العصب املهم.

بقلم  :عبد اهلل بن علي بن زيد
�آل عثمان الهزاين
ع�ضو اللجنة االجتماعية
و�أمني جائزة التفوق العلمي
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احلمـد هلل وحــده و ال�صالة و ال�ســالم على مـن ال نبي بعـده و على �آله
و�صحبه ،و بعد:
روى الإمام م�سلم يف �صحيحه احلديث القد�سي « :يا عبادي �إين
حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرم ًا فال تظاملوا » ،فجعل اهلل
تعاىل بن�ص هذا احلديث الظلم حــرام ًا علـى نف�سه العلية ،وحمـرم ًا بني
عبــاده ،و ت ــوع ــد الظامليـ ــن يف حمكم كتاب ــه فقـال تعــال ــى } :ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ { �س ــورة �إب ــراهيم ( ،)42وق ـ ــال �سبحـانـ ــه :
} ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ { �سورة البقرة( ،)193وغريها من
الآيات .ومن �أنواع الظلم املتنوعة ظلم الإن�سان لنف�سه و ظلمه لغريه يف
�صور متعددة و جمتمعنا املعا�صر يعي�ش �شيئ ًا من تلك ال�صور ،و غالب
تلك ال�صور من الظلم �إمنا يحدث يف الأموال و املمتلكات ،مثال ذلك
ق�صر ،حيث
ما يكون من �أكل مواريث الورثة و خا�صة �إذا كانوا ن�سا ًء �أو ّ
ي�ستهويهم ال�شيطان �أال يعطوهم حقوقهم التي �شرعها اهلل لهم ،وقد

توىل اهلل عز وجل ق�سمة الفرائ�ض بنف�سه ومل يكل
ذلك �إىل �أحد من خلقه� ،إال �أن حب املال �أعمى قلوب
ه�ؤالء ،فقل خوفهم من اهلل وذهبت مراقبته ف�سولت
لهم �أنف�سهم �أن يقدموا على مثل ذلك ،متعللني بحجج
هي �أوهى من بيت العنكبوت وك�أن ه�ؤالء ن�سوا �أو تنا�سوا
�أن اهلل �سبحانه مطلع عليهم ،وحما�سب لهم على جميع
�أعمالهم ومنتقم منهم على ظلمهم و�إن �أمهلهم مدة من
الزمن فال يغرتوا بذلك ،فقد جاء عن النبي ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ �أنه قال� « :إن اهلل ليملي للظامل ،حتى �إذا
�أخذه مل يفلته » ثم قر�أ } :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ { �سورة
هود ( )102متفق عليه.
و ما يكون من ت�سلط �أ�صحاب النفوذ على ال�ضعفاء
وامل�ساكني و�أكل �أموالهم �أو بخ�س حقوقهم .و�أ�شد �أنواع
الظلم وقوع ًا على النف�س ما يقع من الأقارب على
�أقاربهم ف�إن الأمر يعظم وي�شتد ،قال ال�شاعر:
وظل ُم ذوي القربى �أ�ش ُد م�ضا�ضة ً
على
النف�س من وق ِع احل�سا ِم املهندِ
ِ
و�أكرث الظلم يقع من الإخوان �أو من الأعمام و�أبناء
العم ــومــة �أو الأ�صه ــار والأن�س ــاب ،وهذا م�شاهد يف
الواقع ،ف�أدى ذلك �إىل قطع الأرحام ،والعــداوات بي ــن
الأق ــارب ،والأرحام ،ب�سبب النقود املالية �أو الأموال
العينية ،والتي كان �سببها تعطيل ق�سمة الفرائ�ض،

واجلور فيها ،فكيف يكون حال القريب حينما يقع عليه
الظلم من �أحد �أقربائه؟!
ثــم �إن ــه قــد يكون القريب ذا م ــال و�سعة وله من
الأقارب �ضعفاء وفقراء ،فال متتد يده لهم ب�شيء
يجبــر خواطرهم ،ال �شـك �أنهم قد يجدون يف �أنف�سهم
عليه ،واللــه تعـ ــالـ ــى يق ــول } :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ { �سورة
الإ�سـ ــراء ( ،)26و ال�صدقــة علـى القـريـب ( �صدق ــة
و�صلة ) كما �صح اخلرب بذلك عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،يقول ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي رحمه
اهلل يف كتاب بهجة قلوب الأبرار ما ن�صه ...( :ونفهم
من هذا احلديث �أن الظلم املايل ال يخت�ص ب�أخذ مال
الغري بغري حق ،بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغري
�أو على حقه ب�أي وجه يكون .فمن غ�صب مال الغري �أو
�سرقه �أو جحد حق ًا عنده للغري� ،أو بع�ضه� ،أو ادعى عليه
ما لي�س له من �أ�صل احلق �أو و�صفه� ،أو ماطله بحقه من
وقـت �إلـى �آخـر� ،أو �أدى �إليـه �أقـل ممـا وجب يف ذمتـه
ـ و�صف ًا �أو قدر ًا ـ فكل ه�ؤالء ظاملون بح�سب �أحوالهم،
والظلم ظلمات يوم القيامة على �أهله).
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نا�صر عبد الرحمن بن نا�صر الهزاني
االجتماع ال يأتي إال بخير والفرقة ال تنجب إال الشر واجتماع أسرة بني هزان يهدف
إلى التواصل وصلة الرحم ولذا فهو اجتماع مبارك وتجسيد للمعاني السامية.

�إن ما ميز اهلل به الإن�سان وكرمه يف الدنيا هي تلك
احلياة التي يحياها يف ظل الأهل والقرابة ،فتجده دائم ًا
حمفوظ ًا بقرابته و�أبناء عمومته ،ف�إذا نزلت النوازل
ر�أيته يفزع �إىل تلك القرابة يطلب ن�صرها وعونها بعد
اهلل �سبحانه ،و�إذا جاءت الأفراح ر�أيت تلك القرابة
ت�شاركه فرحته في�سرون ل�سروره وي�سر هو بقربهم منه
وح�ضورهم �إليه ،تلك هي رباط القرابة والرحم التي
حث الإ�سالم على و�صلها وجازى بها من و�صلها خري
اجلزاء ،ذلك الرباط الطاهر املقد�س الذي ال ينقطع
�أجره �إىل يوم القيامة ،يقول امل�صطفى [ يف احلديث
الذي رواه الإمام الطرباين عن جابر بن عبداهلل
البجلي ] قال :خرج علينا ر�سول اهلل [ ونحن
جمتمعون فقال« :يا مع�شر امل�سلمني اتقوا اهلل و�صلوا
�أرحامكم ف�إنه لي�س من ثواب �أ�سرع من �صلة الرحم».
ويقول �صلوات اهلل و�سالمه عليه «تعلموا من
�أن�سابكم ما ت�صلون به �أرحامكم».
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و�صلة الرحم كما هو معلوم �سبب لطول العمر وكرثة الرزق
كما �أخرب النبي [ «من �سره �أن يب�سـط لـه يف رزقـه و�أن
يـ�ؤخر لـه يف �أجله فلي�صـل رحمه» �أخرجه البخاري وم�سلم.
لذا كان ال�سعي يف ت�أكيد هذه الفكرة وتطبيقها �أمر ًا
حممود ًا و�سري ًا على �سنة ح�سنة تربط القرابة بع�ضهم
ببع�ض يف زمن حا�صرتنا فيه املاديات وكادت �أن تق�ضي
على الكثري من م�شاعرنا جتاه بع�ضنا ،لهذا جاء اجتماع
�أ�سرتنا الكرمية جت�سيد ًا لتلك املعاين ال�سامية وحتقيق ًا
لهذا الهدف النبيل لتعميق �أوا�صر احلب والوفاء والتوا�صل
والرتاحم فيما بيننا واحلمد هلل �أن حتقق هذا العمل و�أ�صبح
واقع ًا ملمو�س ًا يراه اجلميع ويلم�س فائدته� ،إذ ال رئي�س وال
مر�ؤو�س يف هذا االجتماع فالهم واحد وال�شعور وامل�شارب
متفقة على نيل الهدف و�سمو العالقة عن �سفا�سف الأمور
ودرن العالئق املادية والدنيوية.
ال �أبعد اهلل قلبي عن لقائكم
يا من لهم يف احل�شا والقلب تذكار

طلبة املرحلة االبتدائية بنني
م
1

اال�سم
نايف بن هزان بن زامل الهزاين

ال�صف الدرا�سي
متهيدي

2
3
4
5
6
7

نايف بن عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين
عبد العزيز بن خالد بن ح�سن الهزاين
براء بن ه�شام بن عبد املح�سن بن حممد الزامل الهزاين
مازن بن حمد بن حممد الهزاين
عبد الهادي بن علي بن حممد الهزاين
ب�سام بن ح�سني بن �سلمان الهزاين

�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي

� 8أحمد بن را�شد بن زيد الهزاين
 9عبد اهلل بن عبد العزيز بن علي الهزاين
 10خالد بن حممد بن فهد الهزاين
 11عبد العزيز بن عادل بن عبد العزيز الزامل الهزاين
12
13
14
15
16
17

م�شعل بن عبد الرحمن بن �سعد بن منيع الهزاين
عبد احلكيم بن علي بن حممد الهزاين
حممد بن �سليمان بن حممد الهزاين
في�صل بن حممد بن �أحمد الهزاين
�سعد بن عبد اهلل بن �سعود الهزاين
فهد بن حممد بن فهد الهزاين

 18خالد بن �سعد بن �إبراهيم الهزاين
 19تركي بن �سعد بن عبد اهلل بن منيع الهزاين

ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي
ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي

20
21
22
23
24
25
26
27

يو�سف بن را�شد بن زيد الهزاين
نواف بن را�شد بن ح�سني �آل عثمان الهزاين
حممد بن خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين
ريان بن هزان بن زامل الهزاين
نواف بن ح�سن بن فهد الهزاين
عبد العزيز بن ح�سن بن عبد العزيز الهزاين
�سعود بن حممد بن �سعود الهزاين
عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين

رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي

 28نواف بن عبد الرحمن بن �سعد بن منيع الهزاين خام�س ابتدائي
خام�س ابتدائي
 29خالد بن عبد اهلل بن ح�سن الهزاين
خام�س ابتدائي
 30زياد بن حمد بن حممد الهزاين
خام�س ابتدائي
 31حممد بن ابراهيم بن علي الهزاين
خام�س ابتدائي
 32عبد املجيد بن علي بن حممد الهزاين
خام�س ابتدائي
 33عبد اهلل بن ح�سن بن فهد الهزاين
 34عبد املح�سن بن �صالح بن عبد املح�سن الهزاين خام�س ابتدائي
خام�س ابتدائي
 35حممد بن عبد اهلل بن �سعود الهزاين
خام�س ابتدائي
 36علي بن عبد اهلل بن علي الهزاين
37
38
39
40
41

زيد بن را�شد بن زيد الهزاين
في�صل بن �إبراهيم بن زيد الع�شبان الهزاين
في�صل بن فهد بن حمد الزامل الهزاين
طارق بن حممد بن را�شد العثمان الهزاين
حممد بن ح�سن بن فهد الهزاين

�ساد�س االبتدائي
�ساد�س االبتدائي
�ساد�س االبتدائي
�ساد�س االبتدائي
�ساد�س االبتدائي

بنني جامعي
الدرجة

التخ�ص�ص

م

اال�سـ ـ ــم

1

ح�سن بن عبد العزيز بن عبد اهلل الهزاين

ماج�ستري

طرق تدري�س الكيمياء

2

حممد بن عثمان بن حممد العثمان الهزاين

ماج�ستري

عدالة جنائية

3

نايف بن �سعود بن عبد اهلل بن حممد الهزاين بكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف

4

بكالوريو�س الهند�سة التقنية

عبد الرحمن بن زيد بن را�شد الهزاين

عمارة �إ�سالمية
ميكانيكا
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طلبة املرحلة املتو�سطة بنني

طلبة املرحلة الثانوية بنني

م

اال�سـ ـ ــم

ال�صف الدرا�سي

م

ال�صف الدرا�سي

اال�سـ ـ ــم

1

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علي الهزاين

�أوىل متو�سط

1

يا�سر بن حمد بن حممد الهزاين

�أول ثانوي

2

عبد امللك بن خالد بن ح�سن الهزاين

�أوىل متو�سط

2

عبد اهلل بن خالد بن ح�سن الهزاين

�أول ثانوي

3

عزام بن عبد العزيز بن علي الهزاين

�أوىل متو�سط

4

نايف بن فهد بن حمد الزامل الهزاين

�أوىل متو�سط

3

�سعود بن عبد العزيز بن ح�سني �آل عثمان الهزاين

ثاين ثانوي

5

�إبراهيم بن �صالح بن �إبراهيم احلريقي الهزاين

�أوىل متو�سط

4

عبد الرحمن بن علي بن حممد الهزاين

ثاين ثانوي

6

�أحمد بن حممد بن علي الهزاين

�أوىل متو�سط

5

�سعود بن عبد اهلل بن �سعود الهزاين

ثاين ثانوي

6

زيد بن حممد بن عبد املح�سن الهزاين

ثاين ثانوي

7

حممد بن عبد العزيز بن حممد بن منيع الهزاين

ثاين متو�سط

8

يا�سر بن �إبراهيم بن زيد الع�شبان الهزاين

ثاين متو�سط

7

را�شد بن حممد بن را�شد العثمان الهزاين

ثالث ثانوي

9

عبد اهلل بن عبد املح�سن بن حممد الزامل الهزاين

ثاين متو�سط

8

فهد بن علي بن زيد الهزاين

ثالث ثانوي

9

عبد العزيز بن حممد بن علي الهزاين

ثالث ثانوي

 10م�شعل بن عبد احلكيم بن زامل الزامل الهزاين

ثالث متو�سط

 11في�صل بن �سعد الهزاين

ثالث متو�سط

 12خالد بن �إبراهيم بن حممد الع�شبان الهزاين

ثالث متو�سط

 13يزيد بن خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين

ثالث متو�سط

 14نواف بن حمد بن حممد الهزاين

ثالث متو�سط

 15فهد بن ح�سن بن فهد الهزاين

ثالث متو�سط

 16عبد الإله بن عثمان بن حممد الهزاين

ثالث متو�سط

 17حممد بن �إبراهيم بن زيد الع�شبان الهزاين

ثالث متو�سط

 18عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد الزامل الهزاين

ثالث متو�سط

حتفيظ القر�آن الكرمي
م
1

حفظ القر�آن الكرمي

اال�سـ ـ ــم
عبد الرحمن بن حممد بن �سعد
الهزاين

 15جزءاً

درا�سات عليا بنات

اال�سم

م

امل�ستوى اجلامعي

التخ�ص�ص

البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف

لغة عربية

البكالوريو�س

يف احلا�سب الآيل نظم املعلومات

1

اجلوهرة بنت عبد اهلل بن را�شد �آل عثمان الهزاين

2

هيا بنت حممد بن علي بن عبد اهلل الع�شبان الهزاين

3

منرية بنت �سليمان بن حممد الهزاين

امل�ستوى الثاين جامعي

4

�أ�سماء بنت عبد اهلل بن علي الهزاين

امل�ستوى الأول جامعي

5

نوال بنت �سليمان بن حممد الهزاين

امل�ستوى الأول جامعي

6

منال بنت خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين

امل�ستوى الأول جامعي
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طالبات املرحلة االبتدائية بنات
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اال�سم
ابتهال بنت �صالح بن عبد املح�سن الهزاين
رهف بنت عثمان بن حممد الهزاين
نوف بنت حممد بن �سعود الهزاين
�سند�س بنت علي بن �سعد الع�شبان الهزاين
هيا بنت عبد العزيز بن فهد الهزاين
لطيفة بنت عبد اهلل بن زيد الهزاين
رمي بنت عبد العزيز بن حممد املنيع الهزاين
�سارة بنت ح�سن بن فهد الهزاين

ال�صف الدرا�سي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي
�أوىل ابتدائي

9
10
11
12
13

غادة بنت را�شد بن ح�سني �آل عثمان الهزاين
غادة بنت خالد بن حممد الهزاين
�شادن بنت عثمان بن �سعود �آل عثمان الهزاين
هيا بنت �سلمان الهزاين
جنالء بنت �إبراهيم بن زيد الع�شبان الهزاين

ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي
ثاين ابتدائي

 14مهرة بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين
 15لولوه بنت علي بن �سعد الع�شبان الهزاين
� 16سارة بنت عبد العزيز بن حممد الزامل الهزاين

ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي
ثالث ابتدائي

�أجماد بنت خالد بن ح�سن الهزاين
منري ة بنت عبد العزيز بن ح�سني �آل عثمان الهزاين
ربي بنت عثمان بن حممد الهزاين
ملياء بنت خالد بن حممد الهزاين
ملى بنت عثمان بن �سعود �آل عثمان الهزاين
�شوق بنت عادل بن عبد العزيز الزامل الهزاين
هيفاء بنت حممد بن علي الهزاين

رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي
رابع ابتدائي

17
18
19
20
21
22
23

 24ملى بنت عبد احلكيم بن زامل الزامل الهزاين
� 25سريين بنت �صالح بن �إبراهيم احلريقي الهزاين
 26فاطمة بنت عبد العزيز بن حممد املنيع الهزاين
27
28
29
30

نوف بنت علي بن حممد الهزاين
اجلوهرة بنت حممد بن �سعود الهزاين
�شموخ بنت حممد بن عبد املح�سن الهزاين
�شهد بنت حممد بن فهد الهزاين

خام�س ابتدائي
خام�س ابتدائي
خام�س ابتدائي
�ساد�س ابتدائي
�ساد�س ابتدائي
�ساد�س ابتدائي
�ساد�س ابتدائي

طالبات املرحلة املتو�سطة بنات
م
1
2
3

اال�سـ ـ ــم
�أمل بنت علي بن زيد الهزاين
خولة بنت را�شد بن زيد الهزاين
منار بنت �صالح بن عبد املح�سن الهزاين

ال�صف الدرا�سي
�أوىل متو�سط
�أوىل متو�سط
�أوىل متو�سط

4
5
6
7
8
9

جنالء بنت زيد بن را�شد الهزاين
ميمونة بنت عبد اهلل بن علي الهزاين
رندا بنت �صالح بن عبد املح�سن الهزاين
روان بنت عثمان بن حممد الهزاين
�سارة بنت عبد العزيز بن ح�سني �آل عثمان الهزاين
هيا بنت علي بن حممد الهزاين

ثاين متو�سط
ثاين متو�سط
ثاين متو�سط
ثاين متو�سط
ثاين متو�سط
ثاين متو�سط

10
11
12
13

منى بنت �سعد بن عبد اهلل املنيع الهزاين
�أفنان بنت خالد بن ح�سن الهزاين
�أميمه بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين
�أ�ضواء بنت را�شد بن ح�سني �آل عثمان الهزاين

ثالث متو�سط
ثالث متو�سط
ثالث متو�سط
ثالث متو�سط

طالبات املرحلة الثانوية بنات
م
1
2
3
4
5

ال�صف الدرا�سي
اال�سم
�أول ثانوي
نورة بنت حممد بن علي الهزاين
�أول ثانوي
خولة بنت عثمان بن �سعود �آل عثمان الهزاين
�أول ثانوي
عهود بنت علي بن حممد الهزاين
لطيفة بنت خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين
هيا بنت �سعد الهزاين

ثاين ثانوي
ثاين ثانوي

 6جواهر بنت عبد اهلل بن علي الهزاين
 7م�شاعل بنت زيد بن را�شد الهزاين
 8خولة بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين
 9ح�صة بنت �صالح �إبراهيم احلريقي الهزاين
 10ملى بنت را�شد بن ح�سني �آل عثمان الهزاين

ثالث ثانوي
ثالث ثانوي
ثالث ثانوي
ثالث ثانوي
ثالث ثانوي
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�صورة معربة من احلفل
حلظة ا�ستقبال معايل الدكتور حممد بن �أحمد الر�شيد راعي احلفل

علي بن ح�سني العثمان الهزاين والدكتور عبد العزيز اللعبون وعبد اهلل بن علي الهزاين
الدكتور عبد اهلل بن �أحمد الر�شيد و الدكتور عبد العزيز اللعبون

الدكتور خالد بن دهي�ش والأ�ستاذ عبد الرحمن املهيدب والأ�ستاذ حممد املجلي

الدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين والدكتور خالد بن دهي�ش والأ�ستاذ علي بن ح�سني الهزاين

را�شد بن ح�سني العثمان الهزاين وزيد بن را�شد بن �سعود الهزاين

جانب من انتقال ال�ضيوف �إىل �صالة الع�شاء

حممد الن�شوان وعبد العزيز النا�صر وعبد اهلل الن�شوان
خالد النا�صر وحممد بن �سعد الهزاين وفهد بن �سعد العثمان الهزاين

وليد العثمان وعلي اخل�ضري
جتاذب احلديث بني جانب �آخر من ال�ضيوف

انتقال راعي احلفل وال�ضيوف �إىل �صالة الطعام
العم عثمان بن عبد اهلل �آل عثمان الهزاين والعم �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين

العم �سعد بن را�شد الهزاين والأ�ستاذ حممد املجلي والدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين

�سعد بن را�شد الهزاين و�إبراهيم احلركان

البخل مر�ض تعاين منه النفو�س �إذا فقدت بريقها

�سعد بن حممد الهزاين

وثقتها يف ذاتها وهو خلق دينء يهدد �أركان ال�صداقة
وي�شوه التوا�صل الإن�ساين النبيل.

كم من بخيل ،ترجتف يداه
وكم كرمي ،ي�ضحك حمياه

�إذا قيل له ادفع مقدم ًا

�إذا �أقبل �ضيفه لو كان معدم ًا

وكم �صديق ،خمل�ص تدمع عيناه

�إن ر�آك مري�ض ًا �أو مت�أمل ًا

وكم من لئيم ،بعد �أن ربك �أعطاه
ح�سب �أن احلياة عز وجاه
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ح�سب �أنه يف احلياة �صار خملداً
�أما علم �أن الدنيا �سكن م�ؤقت ًا

ما أروع الصبر حين يصبح ُخُل ًقا يتوهج في سلوك اإلنسان
ونتاجا بشري ًا يسمو بالنفوس إلى المرتقيات الرفيعة!
ً
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد.
ال�صرب �أمره عظيم ورد ذكره يف القر�آن الكرمي �أكرث من مئة مرة يف
موا�ضع خمتلفة .ولذا قال الر�سول [ « :ال�صرب �ضياء» رواه م�سلم.
معنى ال�صرب:
قال ابن حجر ـ رحمه اهلل ـ  :ال�صرب هو حب�س النف�س عن الت�أمل
مبا يفعل بها .وقيل  :ال�صرب احلب�س والكف ومنه قوله تعالــى :
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ} (�سورة الكهف�)28 :أي �أحب�س
نف�سك معهم.
وقال الطرباين ـ رحمه اهلل ـ  :ال�صرب منع النف�س حمالها وكفها
عن هواها.
�أنواع ال�صرب:
 -1ال�صرب على طاعة اهلل:
وهو �أف�ضل �أنواع ال�صرب لأن فعل الطاعة �آكد من ترك املع�صية
وال�صرب على طاعة اهلل �إمنا يكون مبجاهدة النف�س على التقى
لتفوز بر�ضى املوىل ولذلك قال ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ  :ال تقوم
التقوى �إال على �ساق ال�صرب وقال تعاىل  } :ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}
(�سورة يو�سف)90:
 -2ال�صرب عن املع�صية:
�إم�ساك النف�س من الوقوع يف املحرمات.
قال عمر بن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ  :لي�س التقوى قيام الليل
و�صيام النهار ولكن التقوى ترك ما حرم اهلل.
 -3ال�صرب على �أقدار اهلل امل�ؤملة:
وهو موقوف مع البالء بح�سن الأدب والنا�س يف عافية �سواء،
ف�إذا جاءت الباليات ظهر ال�صادق من الكاذب.

را�شد بن حممد العثمان الهزاين

�صورة من �صرب ال�سلف ال�صالح:
ح�ضرت اخلن�ساء ـ ر�ضي اهلل عنها ـ معركة القاد�سية ومعها
بنوها الأربعة الرجال فوعظتهم وحر�ضتهم على القتال وعدم
الفرار وقالت� :إنكم لأب واحد و�أم واحدة ما خنت �أباكم وال
ف�ضحت �أخوالكم فلما �أ�صبحوا با�شروا بالقتال واحد ًا بعد
الواحد حتى قتلوا فلما بلغها اخلرب قالت  :احلمد هلل الذي
�شرفني بقتلهم.
ف�ضل ال�صرب يف الدنيا والآخرة:
 1ـ معي ـ ــة اهلل لل�صــابــرين قــال تعــالـى  { :ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ} (�سورة البقرة.)153:
 2ـ توفيتهم �أجورهم بغري ح�ساب قال تعاىل  { :ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ}(�سورة الزمر.)10:
 3ـ �ضمان الن�صرة واملدد لهم جاء يف احلديث (اعلم �أن الن�صر
مع ال�صرب).
 4ـ ا�ستحقاق دخول اجلنة قال تعاىل{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ} (�سورة الإن�سان.)12:
ما يعني على ال�صرب:
 1ـ مع ــرفــة الإن�س ــان نف�ســه قــال تعــالــى { :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}
(�سورة النحل.)53 :
 2ـ اال�ست ـع ــان ــة باهلل قـ ــال تـ ـ ـع ــالـ ـ ــى  } :ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ} (�سورة الأنفال.)46:
 3ـ اليقـ ـي ــن بــال ـفــرج :ق ــال تع ــالـ ــى } :ﮮ ﮯ}
(�سورة يو�سف.)83 :
 4ـ االقتداء ب�أهل ال�صرب والعزائم.
 5ـ الإميان بالقدر و�سننه.
هذا واهلل تعاىل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني.
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ال�شيخ �سعد الهزاين والدكتور خالد بن دهي�ش

العم ح�سن بن عبد اهلل الهزاين رحمه اهلل
وخلفه ابنه حممد وخالد

ال�شيخ ثنيان بن فهد الثنيان ومعايل الدكتور حممد بن �أحمد الر�شيد

ال�شيخ عبد اهلل بن علي الهزاين يقدم احلفل

الدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين ومعايل الدكتور حممد �أحمد الر�شيد

الدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين يف ا�ستقبال حممد العنقري وابنه في�صل

الدكتور عبد العزيز بن عثمان الهزاين وح�سام النا�صر وعبد الرحمن النا�صر

العم �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين والدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين

ا�ستقبال معايل الدكتور حممد �أحمد الر�شيد

العم �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين ي�ستلم درع �إ�صالح ذات البني

عبد اهلل بن حممد الن�شوان وابنه حممد

الدكتور عبد اهلل املهيدب والدكتور عبد العزيز العثمان الهزاين

نا�صر بن حممد الهزاين و�سعد بن عبد اهلل الهزاين

�سعد بن حممد الهزاين وحممد بن عبد اهلل �آل عثمان الهزاين رحمه اهلل

م�شاري بن عبد العزيز الهزاين وعبد العزيز بن حممد الهزاين

معايل الدكتور حممد �أحمد الر�شيد ي�ستلم درع جائزة بني هزان

يا�سر بن ح�سني العثمان الهزاين ي�ستلم جائزه بالإنابة من معايل الوزير

نايف بن �سعود بن عبد اهلل الهزاين وعلي بن زيد الهزاين

بقلم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علي �آل عثمان الهزاين

القلق سلوك سوي ووقود للطاقة البشرية البد
منه إذا كان في حدود المشروع فمن ال يقلق
ال ينتج عم ًال جيدًا لكن المحذور هو القلق السلبي
الذي يعيق حركة اإلنسان وطموحه.
يو�صف ع�صرنا ب�أنه ع�صر القلق ،وهناك �أ�سباب متعددة لهذا
القلق و ّلدتها احل�ضارة احلديثة ،و�أبرزها التعقيدات احلياتية
التي �أفرزتها الآالت والتكنولوجيا وامل�صانع احلديثة ،وقد زادت
احلربان العامليتان اللتان وقعتا يف الن�صف الأول من القرن
الع�شرين من حجم القلق الذي تعانيه الب�شرية ،وال �شك �أنّ
الإح�سا�س بالقلق �إح�سا�س قدمي رافق الإن�سان منذ وجوده على
ظهر الأر�ض ،لكن حجمه ازداد يف الع�صر احلا�ضر ،والقلق يف
�أجلى �صوره هو اخلوف من امل�ستقبل والقادم املجهول ،فكيف
عالج الإ�سالم القلق عند الإن�سان؟ اعرتف الإ�سالم منذ البداية
ب�أنّ الإن�سان مفطور على اخلوف فقال �سبحانه وتعاىل } :ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ { (املعارج ،)21-19:وقد �أو�ضحت �آيات متعددة
خوف بع�ض الأنبياء يف بع�ض املواقف ،فذكر القر�آن الكرمي
خوف مو�سى وهارون ـ عليهما ال�سالم ـ من مواجهة فرعون فقال
�سبحانه وتعاىل } :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{
(طه ،)45:وذكر القر�آن يف مو�ضع �آخر �أنّ مو�سى عليه ال�سالم
يخاف من قتل فرعون فقال �سبحانه وتعاىل } :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ{ (ال�شعراء ،)14:وبعدما اعرتف الإ�سالم
بفطرية اخلوف عند الإن�سان ،و�أنّ كل �إن�سان ال حمالة خائف،
عالج اخلوف بخطوتني مرتافقتني:
الأوىل :ا�ستح�ضار وا�ست�شعار معية اهلل �سبحانه وتعاىل :وميكن
�أن منثل على ذلك بواقعة �أمر اهلل ملو�سى وهارون ـ عليهما ال�سالم ـ و�أن
اهلل �أخربهما ب�أنّ عليهما �أ ّال يخافا من بط�ش فرعون ،و�أ ّال يخافا
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من تلك املواجهة لأن اهلل معهما ي�سمع ويرى فقال �سبحانه وتعاىل:
} ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{ (طه.)46-45:
الثانية :توجيه القلب �إىل اخلوف من عذاب اهلل �سبحانه وتعاىل؛
طلب القر�آن الكرمي من امل�سلم �أن يخاف من عذاب اهلل فقال
�سبحانه وتعاىل} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ{ (النحل ،)51:وقال �سبحانه
وتعاىل } :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ { (الرحمن ،)46:وقال
�سبحانه وتعاىل } :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
يوجه امل�سلم
ﯲ { (النازعات ،)40:واملق�صود من كل ذلك �أن ّ
قلبه �إىل اخلوف من �أمر يقيني وهو عذاب اهلل �سبحانه وتعاىل،
ورجاء �أمر يقيني وهي رحمة اهلل �سبحانه وتعاىل.
و �أمر ثالث على امل�سلم �أن يطرد من قلبه خوف ًا موهوم ًا يو�سو�س
به ال�شيطان ويثري به خماوفه على نف�سه وماله وولده وم�ستقبله
و�صحته ومتاعه �إلخ . . .قــال �سبحــانــه وتعاىل:
} ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ{ (�آل عمران ،)175:لأنّ ما ي�صيب امل�سلم
ال ي�أتي اعتباط ًا �إمنا يكون مقدر ًا من اهلل �سبحانه وتعاىل قبل
�أن يخلق ال�سماوات والأر�ض ،قال �سبحانه وتعاىل } :ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ { (التوبة ، )51،ف�إنه بهذا يطرد
القلق عن نف�سه ب�إذن اهلل تعاىل ،و�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم حي ــث قــال يف حـ ــديث قــد�سي :ق ــال اهلل ع ّز وج ّل:
« وعزتي وجاليل �إين ال �أجمع على عبدي خوفني ،وال �أمنني ،من
خافني يف الدنيا �أمنته يف الآخرة ،ومن �أمنني يف الدنيا �أخفته
يف الآخرة »( .رواه �أبو نعيم يف «احللية» وابن املبارك يف «الزهد»
والألباين يف «ال�صحيحة»).

ال������������دي������������ن م�������ح�������م�������ي وال���������ب���������ل���������د م����ح����م����ي����ه
ب�����ك�����������س�����ر ال�����������رق�����������اب وه��������ن��������دم��������ه و��������س�������ي�������اده
ح�������������������ول ل����������ه����������ا خ������������ال������������د وه�������������������ز رح����������اه����������ا
ي����������ق����������ول ه���������������ذي م�������ه�������ي�������ب ح���������������رب ع������ن������دي
ن�����������������رده�����������������ا ون����������������������������رد م�����������������ن ي�������دع�������م�������ه�������ا
غ���������ي���������ه ق�����������������ض��������ى ع���������ل���������ى ب���������ل��������اد وع���������ال���������م
واط���������ل���������ب���������ك ي���������اق���������اي���������د ل������������������واء ال�����ج�����ب�����ه�����ه
اط����������������ى ع��������ل��������ى خ���������������ش�������م ال��������������زن��������������اد وف������������ره
ذخ�����������������اي�����������������را ��������ص�������ف�������ق�������ات�������ه�������ا م��������ب��������روم��������ه
وك�������ي�������ل�������ه�������ا م�������ع�������ط�������ي ���������ض��������م��������ان ال����������ج����������وده
ك����������د ال������ف�������������ش������ق م����������ن ج���������دت���������ه ب�����م�����خ�����زون�����ه
�أم����������������������رك ي���������ط���������اع وك���������������ل ج���������ن���������دك واع�����������ي
�����������������ص����������������ادرك ح������������������زم ل���������ل���������ف���������رق م������اث������ن������ي
ي�������������ص������رف ت������م������ام������ه م���������ن ال��������������وال ل���������ك ح���ت���ى
ج������������������ره ع���������ل���������ى ب�������������ر ال�����������ج�����������ن�����������وب وج�������������وه
م���������ن ال�����������������دوي خ���������ل ال���������ق���������وي ي�������س���ت�������ض���ع���ف
م���������������ن ال����������ه����������ل����������ع ك���������������ل ي������������������������ردد ن�����ف�����������س�����ي
ح������ت������ى ال��������وح��������و���������ش ت������ح������ر ف���������ي م����رب���������ض����ه����ا
ه��������ر���������ش ال��������ف��������ح��������ول ال�������������ي ت����������ه����������ادر ت����ط����ل����ع
و���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ب��ن��ـ��ـ��ف�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك ب��ق��ول��ـ��ـ��ه �شايـ ـ ـ ـ ــع
ت�������������������روي ب�����������ه ال���������������ش�������ي�������ب�������ان ن��������ق����ل���ا ع����ن����ه����ا
ي�������ق�������ل�������ون ج��������������دك ب���������ال���������ح���������روب م����������ن اول
وال �����س����م����ع����ت ال������ف������ر�������س������ان �������ص������وت ح�������ص���ان���ه
ت��������ع��������ي��������ي ال�������������م�������������ري�������������وم ت��������ل��������ع��������ب ��������ض�������ده
ه����������دي����������ب �����������ش����������ام ال����������ك����������اي����������ده ف�����������ي زن�����������ده
ف�������������������ض ه������������م������������ام ������������ص�����������ام�����������دا ال ي�����ق�����ه�����ر
م���������ن ل�������������ؤل�������������ؤة اي��������ج��������ه �إل���������ي���������ن ال������ع������ار�������ض
م�������اي�������ج�������ه�������ل م����������ع����������زي ���������ض��������ري��������ر واك��������م��������ا
الم�������ح���������������ص�������ل زي���������������ه وال ه���������������وب ح�����ا������ص�����ل
ي�����ت�����م�����خ�����������ض�����ا ال������ب������ي�������������ض ع�������ن�������د ال�����ت�����ا������س�����ع
وخ����������ال����������د ت����������������راه ال������ع�������������ش������م ف�������ي�������ك م�����وق�����ر
ح�������ال�������ف ي�����م�����ي�����ن ان������������ك ت�����ح�����������س�����م ال�����م�����وق�����ف
ع����������������واي����������������د االج������������������������������������واد ج���������������������ود ت���������������� ّرث
ت�����������م ال�������ق���������������ص�������ي�������ده ي��������اف��������ه��������د واخ������ت������م������ه������ا
ح������������ق ال������������وط������������ن ك�������ي�������ل�������ه ع������ل������ي������ن������ا غ������ال������ي
خ�������ذي�������ت�������ه�������ا م������������ن را��������������������س ع�������������������ودا ج����ع����ل����ه
اردى خ���������������ص�������ال�������ه ع��������ر���������ض��������ة ل�����ل�����ج�����ان�����ب
وال ي������ع������ج������ب ال���������غ���������رب���������ي ب�������ري�������ح�������ة خ�������دا
م����ت���������س����ل���������س����ل م���������ن ������ض�����ل�����ع واي���������������ل �����س����ا�����س����ه
وو����������ص���������ي���������ت���������ه ف�������������ي ع���������ات���������ق���������ي م�����ح�����م�����ل�����ه�����ا
وال�������������دي�������������ن م������ح������م������ي وال���������ب���������ل���������د م����ح����م����ي����ه

غ�������������ص������ب������ا ع��������ل��������ى ن������������اج������������اد وال�������ح�������وث�������ي�������ه
م�������اخ�������ل�������ق�������ت ال���������ه���������دن���������ه ل�������ه�������ل ال������ه������ن������دي������ه
وخ�������ل������ا ال�������خ���������������ش�������وم ال���������ف���������ارع���������ه ح�������دري�������ه
ذي ع���������ن���������دن���������ا ا����������ش���������ي���������ا ت�����������������رى ع���������ادي���������ه
ط�������ح�������ن�������ا ق��������ب��������ل ب���������ع���������رو����������ش م��������ل��������ك غ����ي����ه
وف���������������ي م�������واج�������ه�������ت�������ن�������ا دي�����������رت�����������ه م�����ط�����وي�����ه
ك��������ف��������ى ي�����������ا خ����������ال����������د ال ت�������������ص������ف������ي ال�����ن�����ي�����ه
وخ���������������ل ال����������ذخ����������اي����������ر ف������������ي دوي������������ه������������ا ح����ي����ه
ف���������������ي رو������������س�����������ي�����������ا وال ف���������������ي الت������ي������ن������ي������ه
م������������ن ��������ص�������وت�������ه�������ا ت�������ج�������ف�������ل ل������������و ال�����ج�����ن�����ي�����ه
ن����������ب����������ي ح��������������ل��������������و ًل ب�����������ال�����������وغ�����������ى ج����������ذري����������ه
ره����������������ن الإ������������������ش�����������������ارة خ��������ط��������وت��������ه م������ق������ري������ه
ف�����������������ي خ������������دم������������ت������������ك ب��������������ري��������������ه وج������������وي������������ه
ي���������ص����غ����ي ل��������ه م��������ن ال��������ط��������وع را��������������س ال����ح����ي����ه
واح�����������������ش��������د ب����������ه ال�������ق�������ي�������ع�������ان وال������ج������وف������ي������ه
وت����������ب����������را الأوا����������������ص���������������ر ب�������ي�������ن خ����������ي وخ�����ي�����ه
ال ع���������������������اد ب����������������ه ح�����������زب�����������ي�����������ه وق���������وم���������ي���������ه
وت����������ه����������اج����������ر ال�����������������ش��������ي��������ه��������ان وال����������وك����������ري����������ه
م�����������ن وق�������ع�������ن�������ا م���������������ض�������روب�������ه وم�����خ�����������ص�����ي�����ه
م������������اه������������وب ح��������ك��������ي ام������������ج������������اد ت������اري������خ������ي������ه
و وث���������اي���������ق���������ه م������������ن ن��������ج��������د ل������������ي ت������رك������ي������ه
ي�����������ف�����������رق ال������������ط������������اب������������ور ����������ش���������وف���������ة ف������ي������ـّ������ه
ت�����������ع�����������ذر ال������������م������������ي������������دان ع���������ق���������ب ال������ج������ي������ـ������ه
وال����������ث����������ام����������ري����������ه ل�����������ه ب��������ه��������ا ن�����دي�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ه
و����������س���������ري���������ت���������ه م�����������اه�����������ي ب���������ع���������د م�����ح�����������ص�����ي�����ه
��������ش�������ي�������ب ��������ش�������ب�������اب�������ه ع������������ار�������������ض ال������ك������وف������ي������ة
م����������خ����������ب����������ور ل��������ل���������أع��������ل��������ام وال���������ع���������ام���������ي���������ه
رك�������������اي�������������ب�������������ه ت���������������������������ارد وه����������������������ي م������ث������ن������ي������ه
ح��������ت��������ى ال�����������������ش��������ع��������اع ي��������ط��������ل م������������ن غ�����رب�����ي�����ه
وع�������������������زي ل��������ه��������ن ع������������ج������������زاً ي�������ج�������ي�������ب�������اً زي��������ه
م�������ام���������������س�������ه م�����������ن ال���������������ض�������ن ��������ش�������ك و������س�����ي�����ه
وت��������ط��������ه��������ر ال�������ج�������ب�������ه�������ه م������������ن ال������دن�������������س������ي������ه
ون���������������س�������ل ال�������ف�������ح�������ل الط�����������������اب ل�����������ه م�������اري�������ه
ي�����������م ال�����������وط�����������ن ه�����������ز ال�������غ���������������ص�������ن ث�����������م ري�������ه
ورج��������������اح��������������ت��������������ه ارواح���������������������ن���������������������ا ع�������ان�������ي�������ه
ع ال��������������ه��������������وا ي��������ب��������ط��������ي ب��������ي��������ا���������ض��������ه ل������� ّي�������ه
وا������������ش�����������ه�����������ر ك������ل�����ام������������ه ل�������ل�������م�������ه�������ل�������ي ح�����ي�����ه
ي����������دف����������ن ع��������������������روق ال����������ف����������ل وال����������ج����������وري����������ه
م���������ن���������ا����������س���������ل ال������������ح������������ك������������ام وال���������ف���������وق���������ي���������ه
ان ق��������ال��������ه��������ا اهلل ل������م������ع�������������ش������ر ال����������ذري����������ه
غ�������������ص������ب ع�������ل�������ى ال���������م���������اخ���������وذ وال������ح������وث������ي������ه

ال�شاعر /
فهد بن �سعود بن را�شد الهزاني
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نايف بن �سعود الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�شبل من �أ�شبال بني هزان

نواف بن را�شد بن ح�سن العثمان الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

الطالب عبد الرحمن بن عبد اهلل الهزاين يتلو �آيات القر�آن

نايف بن هزان بن زامل الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

م�شعل بن عبد الرحمن بن �سعد املنيع الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

نواف بن حمد بن حممد الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

نواف بن عبد الرحمن بن �سعد الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد اهلل بن منيع الهزاين ي�ستلم جائزة بالإنابة من معايل الوزير
عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد امللك بن خالد بن ح�سن الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد املجيد بن زيد بن را�شد الهزاين ي�ستلم جائزة بالإنابة من معايل الوزير

عزام بن عبد العزيز بن علي الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد الإله بن عثمان بن حممد الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير
عبد الرحمن بن زيد الهزاين وعبد اهلل بن ح�سني الهزاين

يا�سر بن حمد بن حممد الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد الإله بن علي الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير
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عبداهلل بن ح�سين بن علي العثمان الهزاني
ع�ضو اللجنة التاريخية
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احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبة �أجمعني وبعد ..
ا�ستكما ًال ملا بد�أت به يف العدد ال�سابق من هذه الن�شرة املباركة
مبقال حول احلديث عن مدينة الريا�ض ( القرية اخل�ضراء وما حولها )
ف�إين �أقدم لك �أيها القارئ الكرمي اجلزء الثاين من هذا املقال مع ما فيه
من ق�صور ونق�ص �أرجوا ممن قر�أه �أن يعذر كاتبه عن النق�ص واخللل،
ف�أقول م�ستعين ًا بالله وحده .
�سدو�س :
تقع �سدو�س يف ال�شمال الغربي من مدينة الريا�ض بحدود  70كم
وت�شري النقو�ش الأثرية املوجودة يف القرية القدمية على �أحد حوائط البلدة
والنقو�ش الثمودية القدمية القريبة منها على عمقها التاريخي وقد �أكدت
امل�صادر القدمية ذلك  ..قال احلربي  ( :قرية بني �سدو�س وفيها منرب
وق�صر بناه �سليمان بن داود عليه ال�سالم من حجر �أوله �إىل �آخره )(.)1
و�أكد الهمداين على وجود �أطالل قدمية يف �سدو�س ت�سبق
الإ�سالم قائ ًال  ( :قرية بني �سدو�س بن ذهل بن ثعلبة وهي قرية
جيدة وفيها ق�صر �سليمان بن داود عليه ال�سالم مبني بحجر
منحوت عجيب خراب)(.)2
و�أكد ذلك احلموي �أي�ضا بقوله  ( :وقال احلف�صي قرية بني
�سدو�س باليمامة بها ق�صر بناه اجلن ل�سليمان بن داود عليه
ال�سالم وهو من �صخر )(.)3
ويف القرن الثالث ع�شر الهجري قام الرحالة « بلي » برحلة
�إىل الريا�ض مار ًا بقرية �سدو�س م�ؤكد ًا على وجود �أطالل �أثرية
قدمية ممثلة يف عامود ا�سطواين ال�شكل وبقايا ابنيه � ..إلخ (.)4
حرميالء :
تقع مدينة حرميالء يف ال�شمال الغربي من مدينة الريا�ض يف
حدود  70كم وكانت ت�سمى حرمالء( )5و�أ�ضيف �إليها حرف الياء
قبل حرف امليم وحرفت على ّمر الع�صور لت�صبح حرميالء قال
البكري  ( :حرمالء  ..مو�ضع تلقاء ملهم  )..قال �أو�س بن حجر :
(جتلل غدر حرمالء و�أقلعت � ....سحائبه ملا ر�أى �أهل ملهما)(.)6
العدد الثالث 1431هـ

القرينة :
تقع بلدة القرينة �شمال مدينة الريا�ض يف حدود  65كم
جتاور بلدة ملهم غرب ًا وكانت قدمي ًا ت�سمى « قران »( )7وعلى ّمر
الع�صور حرفت لت�صبح مب�سمى القرينة و بها دالئل �أثرية تعود
�إىل ما قبل الإ�سالم .
()8
قال احلربي  ( :ملهم بها منرب  ..وهي وقران منربهما واحد ) وقال
الهمداين  ( :قرية يقال لها قران وهو الذي يعني علقمة بقولة :
�سالءة كع�صى �ألنهدي غل بها  ....ذو فيئه من نوى قران معجوم
وبقران هذه القرية بنو �سحيم )(.)9
و�أ�شار البكري �إىل مكانة قران (القرينة) قائ ًال ( :و�أهل قران
اليمامة �أف�صح بني حنيفة لأنها بعيدة من حجر ومنها هوذة ابن
علي ذو التاج و �صهبان بن �شمر  ، ..وعني امل�سلمني على بني حنيفة
حني ارتدوا و تنب�أ فيهم م�سيلمة وقران هذه قبل ملهم )(.)10
قال احلموي  ( :ملهم وقران قريتان باليمامة لبني �سحيم بن
مرة بن الدول بن حنيفة ..
وقال ابن �سريين يف تاريخه وفيها يعني �سنة  310هـ انتقل �أهل
قران من اليمامة �إىل الب�صرة حليف حلقهم من ابن الأخي�ضر
يف مقا�سمتهم وجوب �أر�ضهم )(.)11
ملهم :
تقع بلدة ملهم �شمال مدينة الريا�ض يف حدود  75كم و بها
دالئل �أثرية تعود �إىل ما قبل الإ�سالم مما يدل على قدمها .
()12
قال احلربي  ( :ملهم بها منرب وهي وقران منربهما واحد ) .
وقال الهمداين  ( :قرية يقال لها ملهم قال مرق�ش :
()13
بل هل �شجتك الظعن باكرة  ....ك�أنهن النخل من ملهم)
قال البكري  ( :ملهم  ..ح�صن ب�أر�ض اليمامة لبني غرب من بني
ي�شكر )(.)14
وقال ال�شيخ حمد اجلا�سر « رحمه اهلل » من بني هزّان �أنا�س
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كان لهم يف العهد اجلاهلي ح�صن يف « ملهم » ويظهر �أن ه�ؤال هم
«بنوهزَّان » الفرع امل�شهور من عنزة (.)15
العيينة :
تقع بلدة العيينة يف ال�شمال الغربي من مدينة الريا�ض يف
حدود  50كم وكانت قدمي ًا ت�سمى العيني بحيث �أ�ضيفت الهاء يف
�آخر الكلمة لت�صبح با�سم العيينة ..
قال الهمداين  ( :ثم مت�ضى بفرع العر�ض والعيني وهي لبني
عامر )(. )16
احلي�سية :
تقع احلي�سية �شمال الريا�ض يف حدود  60كم بالقرب من بلدة
العيينة وهو واد طويل يربط ما بني البطني و �أعلى وادي حنيفة
خمرتق ًا جبال العار�ض وكان لهذا الوادي دور ًا هام للو�صول �إىل
مدينة حجر وقد �سلك هذا الوادي �صحابة ر�سول اهلل [ بقيادة
خالد بن الوليد ] ملحاربة املرتدين .
وكان ا�سمها الأحي�سي قدمي ًا وحرف ا�سمها كغريها .
قال الأ�صفهاين  ( :ثنية الأحي�سي وهي ماءة عليها نخيل لولد
ال�شماخ موىل �أمري امل�ؤمنني )(.)17
قال الهمداين  ( :ثم مت�ضي بفرع العر�ض والعيني وهي لبني
عامر وعن ي�سارها ثنية الأحي�سي )(.)18
العمارية :
بلدة العمارية تقع يف ال�شمال الغربي من مدينة الريا�ض يف
حدود  35كم وهي الزالت حتتفظ با�سمها القدمي على ّمر الع�صور ،
غري �أن بع�ض امل�صادر القدمية �أ�سمتها بالعامرية .
قال ابن خرداذبة  ( :والعر�ض وهو واد ي�شق اليمامة من �أعالها
�إىل �أ�سفلها وفية قرى  ..غرباء ومه�شمة والعامرية .)19() ..
وقال الهمداين  ( :وفوق ذلك قرية يقال لها مه�شمة والعمارية
مقرونة بها بنو عبداهلل بن الدول )(.)20
()21
وقال الإدري�سي  ( :وبرة والقرفة وغربا وبهي�شة وال�سال والعامرية ) ..
وقال احلموي ( :العمارية ك�أنها من�سوبة �إىل عمار  :قرية باليمامة
لبني عبداهلل بن الدول )(.)22
عقرباء :
تقع عقرباء يف اجلهة ال�شمالية من مدينة الريا�ض يف حدود
 40كم جتاور بلدة اجلبيلة من اجلهة ال�شمالية ال�شرقية وهي
عبارة عن رو�ضة كبرية جتتمع فيها ال�سيول ويبدو �أن موقع
عقرباء ي�شمل موقع اجلبيلة وما حولها حيث وجد فيها �آثار من
الع�صر العبا�سي وكذلك مقربة اجلبيلة ت�سمى مقربة ال�صحابة
وعقرباء جرى بها معركة بني امل�سلمني واملرتدين انت�صر فيها
امل�سلمون على املرتدين .
قال احلربي  ( :ف�إذا خرجت من مر�آة ف�أول منرب يلقاك منرب
بعقرباء وهي من �أعايل العار�ض وهي لقوم من ربيع يقال لهم بنو

عامر و�صاحبها حممد بن عطاء فار�س مذكور )(.)23
وي�شري الهمداين ب�أن  ( :عقرباء وبها قتل جي�ش خالد بن الوليد
يوم م�سيلمة بن حبيب احلنفي  ..وبعقرباء من العر�ض قبور
()24
ال�شهداء  ،وعقرباء اليوم لبني بكر من بني ظامل من منري )
وقال احلازمي  ( :عقرباء ..مو�ضع باليمامة كانت بها وقائع
للم�سلمني مع م�سيلمة الكذاب )(.)25
وقال احلموي  ( :وعقرباء منزل من �أر�ض اليمامة يف طرق
النباج قريب من قرقرى وهو من �أعمال العر�ض وهو لقوم من
بني عامر بن ربيعة )(.)26
عرقة :
تقع عرقة يف �شمال مدينة الريا�ض يف حدود 20كم جنوب
الدرعية وكانت ت�سمى قدمي ًا « عوقة »( )27وحرفت الكلمة عرب
الزمن و�أبدلت الواو بحرف الراء لت�صبح عرقة.
يقول الهمداين  ( :ب�أن عوقة « عرقة » كانت قرية من قرى
وادي العر�ض « وادي حنيفة « حيث قال وفوق ذلك قرية يقال لها
عرقة فيها نا�س من بني عدي بن حنيفة )(.)28

املراجع :

 - 1املنا�سك �ص 618 - 617
� - 2صفة جزيرة العرب �ص 285
 - 3معجم البلدان ج � 4ص 341
 - 4رحلة �إىل الريا�ض �ص 66 – 65
 - 5ابن خمي�س معجم اليمامة ج � 1ص 317
 - 6معجم ما ا�ستعجم ج � 2ص 440
 - 7ابن خمي�س معجم اليمامة ج � 2ص 268
 - 8املنا�سك �ص 618
� - 9صفة جزيرة العرب �ص 308
 -10معجم ما ا�ستعجم ج � 3ص 1063
 -11معجم البلدان ج � 4ص 329
 -12املنا�سك �ص 618
� -13صفة جزيرة العرب �ص 308
 -14معجم ما ا�ستعجم ج � 4ص 1259
 -15جملة العرب ج � 12 -11س � 18ص 1123
� -16صفة جزيرة العرب �ص 285
 -17بالد العرب �ص 362
� -18صفة جزيرة العرب �ص 285
 -19امل�سالك واملمالك �ص 151
� -20صفة جزيرة العرب �ص 307
 -21نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الأفاق ج � 1ص 161
 -22معجم البلدان ج � 4ص 149
 -23املنا�سك �ص 616
� -24صفة جزيرة العرب �ص 308 – 284
 -25الأماكن ج � 2ص 686
 -26معجم البلدان ج � 4ص 135
 -27ابن خمي�س معجم اليمامة ج � 2ص 191
� -28صفة جزيرة العرب �ص 307
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من اليمني عبد الرحمن الهزاين وعبد اهلل الهزاين ونايف الهزاين و�سعود الهزاين
عبد اهلل بن عبد العزيز بن علي الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علي الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

علي بن عبد اهلل بن علي الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

طالب متفوق ي�ستلم جائزته من معايل الوزير
طالب �آخر ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

طالب من املتفوقني ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

طارق بن حممد العثمان الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

طارق بن حممد العثمان الهزاين ي�ستلم جائزه بالإنابة من معايل الوزير

�شبل من �أ�شبال بني هزان ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�سعود بن عبد اهلل بن �سعود الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

خالد بن عبد اهلل بن ح�سن الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�شبل من �أ�شبال بني هزان ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�سلطان بن �سعد بن منيع الهزاين ي�ستلم جائزة بالإنابة من معايل الوزير

را�شد بن حممد العثمان الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

تركي بن �سعد بن منيع الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

(ط) منفـوحــة :
بلدة قدمية ا�ستمر فيها اال�ستيطان �إىل الوقت احلا�ضر وهي
�أالن حي من �أحيا مدينة الريا�ض وذكرت امل�صادر القدمية ب�أنها
ا�ستوطنت قبل الإ�سالم .
قال اال�صفهاين ( �أتت بنو قي�س بن ثعلبة عبيدا فقالوا له انفح لنا
مما �أ�صبت �أي هب لنا فجعل لهم قرية ف�سميت منفوحة من اجل
لتحفيز
على مه ًما
اجلنوبمطل ًبا
ومهبأ�صبح
احلا�ضر �
قولهم «النف�س
علم
طريق جو من
ع�صرناحجر
انفح «يفوهي بني
()1
على ميلني )
أمناطحجر
�سوق
النا�سوهي من
حجر
وتوجيهها .الوجهة النافعة ولعل
ال�سلوك
ودرا�سة �
أعالها
وهو واد
بهذاوالعر�ض
خرداذبه (
�وقال
اليمامة يفمن ا�لأفكار
إيجابيي�شقوال�سلبي
اجلانب ال
ابن يتعلق
أخطر ما
وفيه قري واملنفوحة و وبرة )(.)2
�إىل �أ�سفلها
وال�سلوكيات.
قال الهمداين ( منفوحتان وهم املنافيح لبني قي�س بن ثعلبة )(.)3
قال ال
البكري (
أع�شى :؟
إيجابية
هي ال
�أوقال ًال :ما
()4
فركن مهرا�س �إىل مارد فقاع منفوحة ذي احلائر ) .
الإيجابية �سمة من �سمات ال�شخ�صية الفاعلة و الناجحة
وتطرق الإدري�سي �إىل القرى التي تعي�ش على جنبات وادي حنيفة
وتعني اخلروج من التمركز حول الذات � ()5
إىل .االنفتاح على
بقوله (وهذه القرى هي منفوحة ووبرة والقرفة)
املعروف بقوله
ال�شاعر
إ�صالحلأع�شى
يف �موطن ا
منفوحة
ذكر بان
كذلك
املجتمع،
إ�صالح
الذات و�
حقيقية
احلمويبرغبة
آخرين،
ال
( بالعر�ض من اليمامة واد ي�شقها من �أعالها �إىل �أ�سفلها واىل جانبه
ووجود �إرادة التغيري للأف�ضل ،والقدرة على التفاعل اجليد
منفوحة قرية م�شهورة من نواحي اليمامة كان ي�سكنها الأع�شى وبها قربه
ثعلبةنـ)ـى(�)6آ.خــر الإيجابيــة هــي �إرادة احليــاة
ـرين،بنومبع
وهيالآخ
مع
لبني ـقي�س
املعنوي .مو�ضحا ا�ستمرارية
الثامن الهجري
العمري يف
كذلك �
القرنالوجود
�شرعية
أ�شارو�إثبات
احلقيقية
ا�ستيطان منفوحة مبينا بان �سكانها ينتمون �إىل ( بنو يزيد
التالية:
ثانياً� :أهمية الإيجابية تكمن يف النقاط
ودارهم ملهم وبنبان وحجر ومنفوحة و�صياح ) (.)7
حيث ي�أمرنا اهلل تعاىل بالأمر باملعروف
طاعة اهلل:
نـــمــــــــار :
 1ـ (ي)
اجلهة ـالغربية
الريا�ض يف
منار احد
ـادات،
على العب
مدينةـداومــة
حنيفةـر،يف واملـ
وادي املنك ـ
روافد عــن
والنه ــى
منها .واملعامالت اجليدة والأخالق احل�سنة مع النا�س،
قال اال�صفهاين ( ومنار وهو بطن واد فمه يفرع يف العر�ض
إيجابيً .ا كلم ًا كنت مطيع ًا هلل ،فالإيجابية
فكلما كنت � ()8
و�أعاله يذهب مغربا )
بقوله :مع �أفراد
الهمداينــاون
ذلكع ــل والتع
أع�شىـثكماعلىذكرالتفا
�شعريـالـم يبع
وردلـيفـق كـر
وقد خ
جادهما
لتحقيقاخلال
منار فبطن
( قالوا
العام.
ال�صالح
املجتمع
فالع�سجدية فاالبالء فالرجل )(.)9
أمرنا
و�سلم( :حيث ي
ملكية عليه
�صلى اهلل
2ـ
مو�ضع� ي�شق
ذلك الوادي
الر�سولوحمددا
طاعةاحلموي
وقال عنه
إيجابيني
ج�شم�أنبننكون �
و�سلم ب
�صلى :اهلل
ر�سول اهلل
احلارث وبنمار
عليهلبني
منار واد
احلف�صي
اليمامة قال
()10
فيقول لهيفاملكرعة )
عار�ض يقال
احلديث � «.إذا قامت ال�ساعة وفى يد
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قلت  :وبني ج�شم ه�ؤالء هم الذين قال فيهم جرير :
بني ج�شم ل�ستم لهزان ف�أنتمـ ــوا
لأعلى الروابي من ل�ؤى بن غــالب
وال تنكحوا يف �آل �ضور ن�سائكم
()11
وال يف �شكي�س بئ�س مثوى الغرائب
ف�أعطوه �ألف عنز ربي ويقال مئة قال  :وكانوا يدعون يف هزان
ال�صج�شم
نحن بنو
ال�شعر يققالوا
ـدكمفلما
و�شك�سح ـو�ضور
ـالة
ـول :عليـه
هذاـها » ،و
جريرـغر�س
قال فليـ
ف�سيلـة
�أ
()12
بنسـ ـغالب
ـالم « .اليــد العليــا خيــر م ــن اليـد ال�سفلـى »،
بن ل�ؤيوال�
(ك) �صــيــــاح :
ـن
م
اهلل
إىل
�
ـب
ـ
ح
�
أ
و
ـري
ـ
خ
ـوي
ـ
ق
ال
ـن
زراعيمل ـ�ؤمـ
موقعـول « ا
�صياح ويقـ
معروف يف و�سط مدينة الريا�ض وبه مقربة قدمية
خري ».
ال�ضعيف و
ونقو�شامل��ؤمن
قدميا(�صياحه) وحذفت الها
ويظهريف�أنكلا�سمها
إ�سالمية قدمية
الزمن ف
(�صياح) .عن الذات ،وه ــى من دعائم
أ�صبحتإيجـابي
مف�هــوم �
مرورـويـن
3معـ تكـ ـ
قال احلموي ( ال�صياحه نخل باليمامة قال ال�شاعر :
ال�صحة النف�سية.
قلبي ب�صياحات جو مرتهن
آخرين.
من ال
التقدير
احلزن ) (.)13
أهلها هاج
ذكرت �
 4ـ احل�صول على �إذا
وحجر
وبنبان
العمرييـ(ـاة،بنوفاليزيد
كذلك قال
ـون �أجنح
ملهمأن يكـ
ودارهمغـب �
إيجابــي ير
النجاح يف احل
5ـ
()14
ومنفوحة و�صياح . ) ..
�إن�سان يف جمال عمله �أي ًا كان هذا العمل.
(ل) الأيــ�ســـــن :
روافدونقاط
إيجابيـة
اجلوانب ا
الريا�ضـاف
مدينة :اكت�شـ
اكت�شاف ايفلـذات
وادي
عنلاحد
وهو عبارة
ا6لـأي�سن يقع

القوة ،والقدرات والإمكانيات.
 7ـ الف ــوز باجلـائــزة الكبــرى و هي ( اجلنة ) �إذا �صاحب
ذلك �إخال�ص هلل تعاىل و متابعة لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و �سلم.
ثالثاً  :معوقات الإيجابية:
يجب �أن نغ�سل الكوب قبل �أن منلأه  ..التخلية قبل التحلية
 ..يجب فك القيود قبل االنطالق ..يجب �أن نتعرف على
معوقات الإيجابية كي نتخل�ص منها وننطلق نحو الإيجابية.
و تتلخ�ص معوقات الإيجابية يف النقاط التالية:
 -1عدم الثقة بالنف�س :نق�ص الثقة بالنف�س يعد
الفريو�س الذي يعطل الإيجابية.

 2ـ الرتدد :العقل امل�شو�ش و املرتدد ال يتخذ قرار ًا.
 3ـ اخلوف� :سواء اخلوف من الآخرين� ،أو اخلوف من
الف�شل يف النتائج.
 4ـ التفكري ال�سلبي :وهو القاتل ال�صامت ،والإيحاء
الذاتي بعدم القدرة� ،أو القابلية للإيحاء من
الآخرين.
 5ـ ـ الك�سل:وهو داء ع�ضال كان النبي [ ي�ستعيذ باهلل
منه مرار ًا.
 6ـ اخلجل :وهو من �آفات العلم والعمل.
 7ـ ال�شعور بالإحباط :رمبا بعد القيام ببع�ض الأعمال
والف�شل فيها ،ورمبا ال�ستعجال النتائج وطلب الأجر
من النا�س.
 8ـ الي�أ�س وفقدان الأمل :الي�أ�س من التغيري وفقدان
الأمل فيه.
 9ـ االعتمادية :وهى االعتماد على �شخ�ص �أو �شيء
وهى االعتماد النف�سي �أو الع�ضوي.
 10ـ م�صاحبة ال�سلبيني� :أعداء النجاح وقتلة الطموح.
و يف هذا ال�سياق كثري ًا ما نرى �أو ن�سمع عن �أ�شخا�ص
يرون الدنيا مبنظار �سوداوي فريون النهار لي ًال والنور
ظالم ًا فنقول عنهم �إن لديهم تفكري ًا �سلبي ًا �أو �أنهم
يحملون �أفكار ًا �سلبية ب�أال يتفاعلوا مع النا�س ويكتفوا
بالنظر للأمور بعني الت�أهب  ....و�إذا �أمعنا النظر يف
جوانب احلياة لوجدنا هناك الكثري من التفكري ال�سلبي؛
خا�صة بعد حاالت الإحباط التي ت�صيب املرء بعد جتارب
م ّر بها ....لذلك ف�إننا نطالب بالتفكري و العمل االيجابي .

ولكن ما هي الإيجابية يف التفكري ؟ ما هي الإيجابيـ ــة؟
�س�ؤال �صعب الإجابة عند البع�ض �أو هو ال�سهل املمتنع
لكن الإجابة عنه بب�ساطة ،الإيجابية � :أن تتفاعل مع كل
ما يدور حولك وتنظر له من زوايا متعددة وت�ؤثر فيه،
الإيجابية هي امل�شاركة الفعالة وهي تنبع من الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية  ،الإيجابية �أن تتقبل املحيطني بك بعالتهم ثم
جتد طريقة للت�أثري فيهم لتعديل العالت ،الإيجابية هي
�أن حتت�سب الأجر و�أنت حتاول الت�أثري يف كل من حولك
والهدف الأ�سمى فيها هو �أن تر�ضي اهلل عز وجل �أو ًال،
و�أعتقد �أن �أرقى درجة من درجات الإيجابية عندما
تكون مقرونة بالتفا�ؤل ،الإيجابية يف نظري تكمن يف
�إدراكي الكامل �أنني �إن�سان ..يل �أخطاء و هفوات ونزوات
ويل �إ�شراقات وح�سنات و�أ�شياء رائعة ت�ستحق مني كل
التقدير ،الإيجابية �أن �أقدر نف�سي و �أحرتمها و �أ�شكرها
على التزامها و �سموها بروحي ..و �أن �أزجرها و �أعرتف
بخط�أي و �أحا�سب نف�سي عندما �أقع يف خط�أ ما ..ثم �أعود
�إىل الطريق لأم�ضي بابت�سامة ر�ضا و قلب �شكور� ،أن �أقدر
الآخرين لأنهم ب�شر مثلي متام ًا فال �أنتقد �أحد ًا و ال �أقلل
من قيمة �أحد فيما عمل فيه و اجتهد ،و من الإيجابية �أن
�ألتم�س العذر لهم .و فقنا اهلل و �إياكم..
بناتكم
�أ�سماء و جواهر و ميمونة بنات
عبد اهلل بن علي بن زيد الهزاين
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�أحد �أ�شبال بني هزان ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�أحد املتفوقني ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�أحد رجال امل�ستقبل من بني هزان ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

�أحد الطالب املتفوقني من املرحلة املتو�سطة ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين ي�ستلم جائزة �أخيه ح�سن بن عبد العزيز الهزاين درجة املاج�ستري
درع تكرميي لأ�سرة �آل ح�سن الهزاين ال�ست�ضافتهم حفل املعايدة باخلرج 1429هـ

الدكتور الرباء الأمريي والأ�ستاذ �أحمد ال�شلفان

عبد الرحمن بن زيد الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

الأ�ستاذ �أحمد ال�شلفان والأ�ستاذ عبد الرحمن العليق
ال�شيخ �سعد بن حممد الهزاين ونا�صر بن حممد الهزاين

معايل الدكتور حممد �أحمد الر�شيد والدكتور حممد بن را�شد العثمان الهزاين يطلعان على العدد ال�سابق من ن�شرة بني هزان
في�صل العنقري ور�شيد بن ح�سن الهزاين

عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين وهزان بن حممد �آل عثمان الهزاين وعبد اهلل بن عبد العزيز
ال�شيخ عبد العزيز بن حممد الهزاين

�شباب من �أبناء العم �آل منيع الهزاين

علي بن ح�سني العثمان الهزاين وعبد الرحمن بن �سعد بن منيع الهزاين

لكل �شيء زينة يف الورى
وزينة املرء متام الأدب
❊❊❊
واحذر م�ساوئ الأخالق ت�شان بها
و�أ�سو�أ ال�سوء �سوء اخللق.
ح�سن اخللق حالة نف�سية تبعث على معا�شرة النا�س وجماملتهم بالب�شا�شة وطيب القول
ولطف املبادرة من الأماين والآمال التي يطمع �إليها كل عاقل ح�صيف وي�سعى جاهد ًا
يف ك�سبها وحتقيقها و�أن يكون ذا �شخ�صية جذابة ومكانة مرموقة حمبب ًا لدى النا�س
عزيز ًا لديهم و�إنها لأمنية غالية وهدف �سام.
قال [ « �إن �أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا �أح�سنهم خلق ًا و�ألطفهم ب�أهله ».
وقال تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} �سورة �آل عمران الآية .134
رانية �سعد الهزاني
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التغيري يف احلياة اليوم يكاد يكون �رضورة ...ولكن التغيري �إىل الأف�ضل
لي�س لقتل امللل فح�سب بل للح�صول على الثقة.

(�أ�شعر بامللل ،روتني قاتل ،لي�س لدي رغبة يف القيام ب�أي عمل� ،أ�شعر باخلمول وال �أرغب
بر�ؤية �أحد ،لي�س هناك ما �أكمله ،كل �شيء يفتقد املتعة والإح�سا�س) وغريها من العبارات
التي نرددها كثري ًا ،فنت�سائل يف هذه احلالة يا ترى ما الذي ينق�ص حياتنا ،ما الذي جعلنا
ن�صل �إىل هذه املرحلة من اخلمول احلياتي؟
والإجابة التي قد جندها تعي�ش يف كل نف�س ب�شرية؛ �أن النف�س بحاجة �إىل التغيري ،بحاجة
�إىل ك�سر الروتني الذي يجتاح حياتنا البد �أن نحدث نوع ًا من الإثارة يف املحيط الذي نعي�ش
فيه وبذلك ن�ستطيع �أن ن�شعر مبدى متعة القيام ب�أي �أمر و�أي عمل ولو �أن النف�س الب�شرية قد
تن�سجم مع الي�سر يف احلياة على ن�سق واحد ملا �أوجد اهلل عز وجل الليل والنهار وال�صيف
وال�شتاء واحلزن وال�سعادة وما �أوجد ذلك �إال حلكمة وهي �أن النف�س ت�س�أم �إن كان كل �شيء
على وترية واحدة كذلك فلنحاول �أن ن�ضفي مل�سات جديدة على حياتنا.
منيرة �سعد الهزاني
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جانب من �أبناء العم الذين ح�ضروا احلفل
جانب من �شباب �أ�سرة �آل ح�سن م�ست�ضيفي احلفل

علي بن �سعد الع�شبان الهزاين ونا�صر بن حممد الهزاين ورا�شد بن حممد الهزاين

�صورة ت�ضم جمموعة من �شباب الأ�سرة
جمموعة من �شباب الأ�سرة يف حفل املعايدة

العم زامل بن را�شد الهزاين والعم �سعد بن ع�شبان الهزاين

�صورة ملجموعة من �شباب الأ�سرة ح�ضروا احلفل

العم علي بن زيد الهزاين وعبد العزيز بن عبد الرحمن العثمان الهزاين وعبد اهلل بن عبد العزيز العثمان الهزاين

العم حممد بن ع�شبان وابني العم حمد وخالد �أبناء حممد بن عبد اهلل الهزاين

العم �سعود و�أبناء العم د .حممد بن را�شد وحممد بن حمد �آل را�شد الهزاين

ال�شيخ عبد اهلل �آل عثمان الهزاين �أثناء دعوة �آل عثمان

ال�شيخ �سعد بن حممد وابن العم عثمان بن �سعود وابن العم د .عبد العزيز العثمان الهزاين

جانب من احل�ضور

جانب من احل�ضور

حممد بن �سعد الهزاين وحممد وم�شعل ابني حمود الهزاين

العم �سعد بن را�شد الهزاين و ال�شيخ علي بن ع�شبان الهزاين

العم حممد بن عبد املح�سن الهزاين �أثناء دعوته للمعايدة يف حائل

ابن العم حمود بن ح�سن �أثناء �إلقاء الكلمة الرتحيبية للحفل

بع�ض �أبناء العم الذين ح�ضروا احلفل

ابن العم عبد اهلل بن عبد العزيز �أثناء تقدمي فقرات احلفل

جمع و�إعداد ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور/

ف�ؤاد بن محمد بن عبد العزيز الماجد الهزاني

من املقوالت اخلالدة قول عمر ] ( :والله ما �سبقنا �أبو بكر
بكرثة �صالة �أو �صيام و�إمنا ب�شيء وقر يف �صدره) �إنه ان�رشاح
ال�صدر بالإميان وحب العبادة فماذا عن �آيات الإحياء؟

المقـدمـة
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احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على ر�سولنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أما بعد...
فقد كرثت الأمرا�ض يف هذا الع�صر وتنوعت ،والتداوي م�شروع
يف الإ�سالم ،وكما يكون بالرجوع �إىل الأطباء املخت�صني ،ف�إنه
يكون �أي�ضا بالرقية بالكتاب وال�سنة ،ومن ذلك �أي�ضا التداوي
باحلجامة والكي و�شرب الع�سل وزيت الزيتون والتلبينة و�ألبان
الإبل و�أبوالها و�أكل احلبة ال�سوداء ،ولكن ال بد من التنبيه هنا
�إىل م�س�ألتني:
�أوالهما�:أهمية التح�صني بالأوراد من الكتاب وال�سنة مثل:
قراءة الفاحتة و�آية الكر�سي واملعوذتني ،وكلما نزل �أحد منزال
فيح�صن الإن�سان
قال� :أعوذ بكلمات اهلل التامات من �شر ما خلق.
ّ
نف�سه و�أهله و�أوالده وبيته ومكتبه و�سيارته حتى ال ي�صابوا  -ب�إذن
م�س �أو �سحر �أو غريها من ال�شرور؛ فدرهم وقاية
اهلل  -بعني �أو ّ
ري من قنطار عالج ،وقد قرر الفقهاء يف قواعدهم� :إن (الدفع
خ ٌ
�أقوى من الرفع) كما قرروا يف قواعدهم �أي�ضا� :إن (الدفع �أ�سهل
من الرفع).
العدد الثالث 1431هـ

�أما امل�س�ألة الثانية فهي� :ضرورة التخل�ص من الأوهام ومن
و�سو�سة ال�شيطان :ف�إن بع�ض النا�س ال يعانون من �أمرا�ض حقيقية
و�إمنا هي جمرد �أوهام وو�ساو�س ي�ستجيبون لها فيقعون �ضحايا حتت
وط�أتها ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم ،وقد ّي�سر اهلل يل
قبل �سنتني تقريبا �سماع برنامج معكم على الهواء من �إذاعة القر�آن
الكرمي بالريا�ض ،وكان �ضيف اللقاء �أحد امل�شايخ حيث ذكر ق�صة
امر�أة دخلت يف غيبوبة مدة �أحد ع�شر �شهرا يف �أحد امل�ست�شفيات،
وكان كثري من الأطباء قد �أخربوا �أكرب �أبنائها �أن موتها قريب جدًا
ولكن ال�شيخ قال له :ال تي�أ�س من رحمة اهلل وعليك بالإكثار من الدعاء
و�إح�ضار من يرقيها ،ويف �أحد الأيام جاء ابنها وبرفقته �أحد الرقاة،
وكان ال�شيخ املنوه عنه متواجدا مع �أحد �أطباء امل�ست�شفى يف الغرفة،
فقر�أ الراقي من �آيات الإحياء على املر�أة املنوه عنها ف�أح�س ال�شيخ
بوجود حركة فيها فناداها با�سمها ،فقالت :نعم ،ثم طلب منها حتريك
بع�ض �أع�ضائها فا�ستجابت له ،وبعد �أيام معدودة اكتملت عودة خاليا
املخ �إليها وخرجت من امل�ست�شفى �سليمة معافاة .اهـ.
هذا؛ وحيث �إن يل عناية بقراءة كتب الرقية ومل �أجد فيها
م�صطلح (�آيات الإحياء) فقد ا�ستعنت باهلل يف جمعها ،ثم
طبعتها طبعة �أولية يف ورقة واحدة وكتبت �إنها لعالج املر�ضى
وبخا�صة امل�صابني باجللطة �أو الغيبوبة �أو الإيدز �أو ال�سرطان �أو
ال�شلل �أو الك�سور التي يت�أخر التئامها و�شفائهم ب�إذن اهلل تعاىل،
و�إمنا كتبت هذه الأمرا�ض بجامع موت اخلاليا فيها كلها علما ب�أن
هذه الآيات متت قراءتها وال�شفاء بف�ضل اهلل ثم ب�سببها لعدد من
هذه الأمرا�ض ،وقد �أحلقت بالورقة �آيات �شرح ال�صدر حيث كنت
علي بجمع �آيات �شرح ال�صدر
جال�سا مع بع�ض الدعاة ف�أ�شاروا ّ
�أي�ضا ،ثم �ضممت �إليها �آيات ال�سكينة وهذه الآيات الأخرية قد
جمعها علماء �سابقون و�أ�شار �إليها ابن القيم يف كتابه «مدارج
ال�سالكني» ،ثم �إنه ملا مت ن�شر هذه الورقة املحتوية على الأ�صناف
الثالثة نفع اهلل بها ،ومن ذلك ما �أخربين به �أحد امل�شايخ حيث
�أفادين ب�أنه قر�أ على �صديقة والدته التي �أ�صيبت بجلطة ومت
تنوميها يف م�ست�شفى �أرامكو بالظهران حيث قر�أ عليها مرة واحدة
من �آيات الإحياء ومن �آيات الرقية العامة ،ثم ترك هذه الورقة
عند �أوالدها و�أو�صاهم بالقراءة منها على �أمهم ،وخالل فرتة
وجيزة �شفاها اهلل وخرجت من امل�ست�شفى �سليمة معافاة .ا هـ.
كما �أفادين �أحد امل�ست�شارين االجتماعيني والنف�سيني �أنه يف بداية

�شهر رم�ضان املبارك عام 1429هـ ات�صل به �أحد معارفه و�أخربه
ب�أنه �أ�صيب ب�شلل يف رجليه منذ �سبعة ع�شر يوما وطلب منه الدعاء
له ،ف�أخربه اال�ست�شاري بوجود هذه الورقة لديه ثم �أر�سل ن�سخة
منها �إليه فقر�أ امل�شلول هذه الآيات على نف�سه يف املرة الأوىل ثم
قر�أها عليه ابنه يف املرة الثانية ثم اغت�سل مباء مقروءة فيه هذه
الآيات ،ف�شفاه اهلل عز وجل و�أ�صبح مي�شي على رجليه .اهـ.
وال يعني هذا �ضرورة ال�سري على نف�س هذا املنهج فقد يح�صل
ال�شفاء بعد قراءة الآيات مرة واحدة وقد ال يح�صل �إال بعد مرات
عديدة ،وهذا يرجع �إىل حال الراقي واملرقي يف طاعة اهلل ،فيجب
على امل�سلمني وامل�سلمات اجتناب املحرمات من م�شاهدة امل�سل�سالت
والأفالم واملجالت ومواقع الإنرتنت الهابطة ومن ا�ستماع املو�سيقى
والأغاين ،وعليهم فعل الطاعات وعلى ر�أ�سها ال�صالة يف وقتها
وبالن�سبة للرجال ت�ؤدى مع اجلماعة يف امل�سجد وكذلك املحافظة
على ال�سنن ،وعلى املر�أة �أال تخرج متربجة كا�شفة وجهها ويديها
�أمام الرجال الأجانب و�أال تلب�س العباءات التي على الكتف �أو
املف�صلة لليدين �أو للج�سم �أو املزخرفة �أو ال�شفافة ،و�أال تلب�س
البنطلون عند غري الزوج ،و�أال تظهر مفاتنها الداخلية يف الأفراح،
و�إال فقد ال ي�ستفاد من القراءة ،وال بد من ح�سن الظن باهلل و�صحة
املعتقد واليقني ب�أن ال�شفاء منه وحده �سبحانه.
وقد ُيطرح ت�سا�ؤل :ملاذا مت تخ�صي�ص �آيات مع ّينة لأمرا�ض
مع ّينة مع �أن القر�آن كله �شفاء؟
واجلواب عن ذلك� :إن القر�آن الكرمي فيه �آيات ي�سميها �أهل
العلم� :آيات الرقية العامة� .أي ترقى بها كافة الأمرا�ض ،وفيه
�آيات خا�صة تنا�سب �أمرا�ضا معينة ،وقد �أو�ضح ذلك الإمام ابن
القيم حني قال:
هنا �أمور ثالثة موافقة الدواء للداء وبذل الطبيب له وقبول طبيعة
العليل ،ف�إذا اجتمعت ح�صل ال�شفاء وال بد ب�إذن اهلل �سبحانه
وتعاىل ،ومن عرف هذا كما ينبغي تبني له �أ�سرار الرقى وم ّيز
بني النافع منها وغريه ،ورقى الداء مبا ينا�سبه من الرقى .اهـ.
وهناك �شروط للراقي وللمرقي وللرقية ميكن الرجوع �إليها يف
كتب الرقى املب�سوطة.
هذا و�أ�س�أل اهلل جلت قدرته �أن يجمع ملر�ضى امل�سلمني الأجر مع
العافية وال�شفاء العاجل بحوله وقوته وف�ضله ورحمته �إنه ويل
ذلك والقادر عليه.

من آيات اإلحياء
(لعالج املر�ضى وبخا�صة امل�صابني باجللطة �أو الغيبوبة �أو
الإيدز �أو ال�سرطان �أو ال�شلل �أو الك�سور التي يت�أخر التئامها
و�شفائهم ب�إذن اهلل تعاىل) (.)1
 1ـ ﴿ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ (البقرة)73 :
 2ـ ﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ (البقرة )164 :
 3ـ ﴿ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ (البقرة )243 :
 4ـ ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ (األنفال )24 :
 5ـ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ (النحل )65 :
 6ـ ﴿ ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (النحل )97 :
 7ـ ﴿ ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ (الحج )6 :
()1ينبغي قراءتها مع �آيات الرقية العامة و�آيات ال�شفاء ال�ست.
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 8ـ ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ (الحج )66 :
 9ـ ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ (الشعراء )81 :
 10ـ ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ (الروم )24 :
 11ـ ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ (الروم )40 :
 12ـ ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﴾ (الروم )50 :
 13ـ ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﴾ (فاطر )9 :
 14ـ ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ (يس )33 :
 15ـ ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ (يس )79 :
 16ـ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (فصلت )39 :
 17ـ ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﴾
(الجاثية  3 :ـ )5
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 18ـ ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ (األحقاف )33 :
19ـ ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﴾
(ق  9 :ـ )11
 20ـ ﴿ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﴾ ( النجم )17 :
 21ـ ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ (الحديد )17 :

آيات شرح الصدر
(لعالج املر�ضى الذين يعانون من القلق �أو التوتر �أو
ا�ضطراب القلب �أو اخلوف غري الطبيعي �أو �سرعة
الغ�ضب �أو �شدة الغ�ضب �أو الإيذاء ال�شيطاين اخلارجي
و�شفائهم ب�إذن اهلل تعاىل) (.)1
 1ـ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﴾
(األنعام  )125 :تقرأ سبع مرات.
 2ـ ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾
(طه  )25 :تقرأ سبع مرات.
 3ـ ﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﴾
(الزمر  )22 :تقرأ سبع مرات.
()1ي�ضع املري�ض يده اليمنى على قلبه.

 4ـ ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ﴾
(الشرح  1 :ـ  )8تقرأ سبع مرات.

آيــات السكينــة
(لعالج املر�ضى الذين يعانون من ثقل على ال�صدر �أو
�ضيق يف ال�صدر �أو احلزن �أو االكتئاب و�شفائهم ب�إذن
اهلل تعاىل) (.)1
وردت السكينة في ستة مواضع من القرآن الكرمي:
 1ـ ﴿ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ (البقرة )248 :
 2ـ ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ (التوبة )26 :
 3ـ ﴿ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ (التوبة )40 :

 4ـ ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ (الفتح )4 :
 5ـ ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ (الفتح )18 :
 6ـ ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﴾ (الفتح )26 :

خـاتــمـة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال بد من الإ�شارة
هنا �إىل �أن الرقية ال�شرعية ال تعني عدم الرجوع �إىل
الأطباء وامل�ست�شفيات املتخ�ص�صة فالعالج بالطب والعالج
بالرقية م�ؤتلفان ال خمتلفان ،وكالهما م�شروعان وفق
�ضوابط معينة ،وما هما �إال �أ�سباب �إىل الهدف املن�شود وهو
ال�شفاء من اهلل �سبحانه وتعاىل ،ف�أ�س�أله جلت قدرته �أن
ينفع بهذه الآيات مر�ضى امل�سلمني ،و�أن يرزق ما �أعددته
القبول عنده ثم عند النا�س.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
 1429/9/9هـ

( )1وهي تقر�أ �أي�ضا عند الكرب وا�شتداد الأمور قال الإمام ابن
القيم :كان �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل �إذا ا�شتدت عليه
الأمور قر�أ �آيات ال�سكينة ،انظر :مدارج ال�سالكني .503،502/2
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بقلم علي بن عبد اهلل بن علي �آل عثمان الهزاين

�أربعة يف واحد� « :سبحان من وازن بخلقه �أربعة �سوائل
خمتلفة يف ر�أ�س الإن�سان ويف وقت واحد  ،مالح يف عينيه
مينعها من اليب�س  ،وعذب يف فمه ي�سوغ به الطعام
وال�شراب  ،ولزج يف �أنفه َّ
ليكف الغبار ،وم ٌّر يف �أذنيه
ليحميه من احل�شرات » .
حامل احلقيقة « :كن حامل حقيقة ال تهاب الآخرين ،
فحامل احلقيقة ال يخ�شى �إال اهلل  ،وكن حر ًا يف �أفكارك
وتوجيهاتك  ،واعمل مبا تقول  ،وال تكن عبد ًا �إال خلالقك » .
طاقة متحركة « :قد متل النف�س اجلمود ،وقد متل �شيئ ًا
اعتادت عليه ،فال جتعل عبادتك هلل جامدة ،وال جتعلها
�شيئ ًا روتيني ًا اعتدت على فعله ،بل اجعلها طاقة روحية
جبارة متحركة ،ت�ستمد منها الأمل وال�صرب ،يقول تعاىل:
} ﭖ ﭗ ﭘ { �سورة مرمي الآية .» 56 :
ال تظن نف�سك عاملاً « :من ظن �أنه نال العلم ،وهو قد نال
طرف ًا منه فهو �أجهل اجلاهلني .فال حت�سب للعلم وقت ًا،
واعمل حياتك متعلم ًا ولو كنت عامل ًا ،ف�إذا ِخ ْل َت بنف�سك
العلم فقد جهلت » .
الهمة العالية « :ابتغ الهمة العالية التي تدفعك �إىل العمل
مبقت�ضاها ف�إذا ا�ستثقلت العمل ،فرتت همتك ».
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حلظات من ال�سرور :يقول ابن تيمية رحمه اهلل � « :إنها
متر بالقلب حلظات من ال�سرور �أقول � :إن كان �أهل اجلنة
يف مثل هذا العي�ش � ،إنهم لفي عي�ش طيب » .
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عظمت �أو �صغرت� « :إذا عظمت م�صيبتك �أو َح ُقرت،
فاجعل ذاتك يف كنف اهلل وا�ستمد قوتك من �أنواره
بقولك :ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ،فمن يتوكل على اهلل
فهو ح�سبه ».
تع�ســرت �أم ــورك ،وخــاجلتـك الهم ــوم
ات ـ ــق اهلل� « :إذا ّ
والأحزان فاتق اهلل ،فهو كفيل بتفريج همك ،وتي�سري
�أمرك } ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{ �سورة
الطالق الآية . » 4 :
ال�شكر ل�صاحب الف�ضل « :حينما تفتح �أبواب الدنيا
للعبد ويغدق اهلل عليه من ف�ضله  ،وتتواىل النعم فعليه �أن
يرجع كل هذا الف�ضل �إىل �صاحب الف�ضل ،وي�شكره ليل
نهار حتى يزيد من عطاياه  } :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ { �سورة �إبراهيم الآية . » 7 :
اخرت اختيار اهلل « :اد ُع اهلل بثبات ،وا�ست�شعر اليقني يف
الإجابة ،ف�إن مل يجب املالك احلكيم فقد � ّأخر مبقت�ضى
حكمته ،وليعلم العبد �أن اختيار اهلل عز وجل خري من
اختياره لنف�سه ».

عبد العزيز بن عبد الرحمن اليو�سف

دوما ما ترتبط ذاكرتنا بالأماكن ارتباطا وثيقا  ..ودوما ماترتبط
ذاكرتنا بالأ�شخا�ص ارتباطا عميقا  ..ودوما ماتكون الأ�شياء حولنا
لها �صور تت�أرجح بخياالت فتحفز �أذهاننا بالتذكر  ,وتوقد داخل
قلوبنا كثريا من الأحا�سي�س  ..منزل عفا عليه الزمن  ,و�شاخ يف
العمر  ,وانكم�ش يف امل�ساحة  ,و�ضاقت جوانبه  ,وكرث تهدمه �إال �أن له
بناء يف القلب وعمارا يف الذهن الي�سقط �أبدا ترتبط به ذاكرتنا بكل
تفا�صيله وتفا�صيل من فيه  ..مكان �ضيق وم�ساحة متوا�ضعة يغطيها
الغبار وميل�ؤها الرتاب  ,وتتوزع فيها احلفر �إال �أنه يحمل من االرتباط
داخلنا ربع احلياة  ,ون�صف التفكري غابت املح�سو�سات وحتركت كل
اخلياالت والأحداث يف العني النحب تغيريه فهذا �أروع مكان للنوم
وذلك �أحلى مكان للجلو�س  ,وهذا �أهد�أ مكان لال�سرتخاء  ..مدر�سة
قدمية  ..ف�صل مدر�سي ملأناه بال�شغب والإزعاج واملقالب  ..الطرق
التي اعتدنا ال�سري بها لن ن�ستطيع التعبري �أبدا عن احلنني الذي
ن�شعر به و نحن نح�ضن بعيوننا كل ر�صيف و حمل و ركن مررنا به..
�أدراج و �أغرا�ض بها الكثري من الأ�شياء التي قد يح�سبها البع�ض
مهمالت يجب رميها �إال �أننا نحتفظ بها  ..و�سوق �أثري  ..ودرب متهدم
 ..و�شارع مليء بالتجاعيد كل ذلك نرتبط به و�إن تغري �أو تغرينا..
�أ�شخا�ص �أماهم حولنا ن�ست�أن�س بر�ؤياهم معتادين على هاالتهم
القريبة لأنف�سنا � ..أو �أ�شخا�ص �إختفت �أج�سادهم و�أزوالهم وبقيت
�صورهم ومالحمهم و�ضجت كلماتهم داخل �أروقة قلوبنا  ,ودهاليز
ذاكرتنا � ..أجندة قدمية مليئة باخلواطر  ,والعبارات  ,واخلطوط
تكتب �إحدى حاالتنا  ,وت�صف بع�ض مزاجنا  ,وتعبق ببع�ض م�شاعرنا
كم هائل من هذه الأوراق والر�سومات لن
لن ي�ستطيع �أحد فهمها ّ ..
يعرف �أحد مق�صدها وحتى �أنا  ..كتاب عتيق ت�صر على قراءته مرار
بالرغم من وجود كتب حديثة �أخرى حمتواها �أجدر  ..قلم ر�صا�ص
مهرتئ من كرثة الربي عبثنا به كثري ًا و�شخبطنا به كل ال�صور التي
ال نعرف كيف نر�سمها  ..وحككنا به كل جدران البيوت  ..وذاكرتنا
ترتبط به  ..فتتحرك الذاكرة ونتذكر كل كثري من التفا�صيل
والدقائق ونحادث �أنف�سنا ونهم�س لذواتنا هكذا ياهلل �ساعة اهداين
�إياها �أبي وقلم ودفرت ولعبة  ..وف�ستان هدية �أمي وحقيبة وكحلة
وحلوى  ..ح�صالة قدمية فارغة �أغلب الوقت  ..هدايا الأ�صدقاء ..
ق�ص�صات ورقية  ..ك�شاكيل  ..وت�ستمر التفا�صيل وتن�شط الذاكرة
وتتفتق امل�شاعر  ..مرتبطني بالعام الدرا�سي وتفا�صيله وذكرى ثقل
بداية العام الدرا�سي ويوم ال�سبت  ..ف�صول ال�سنة ـ وخ�صو�صا ـ
ال�شتاء  ..وتلك احلركات والتجهيزات التي يجب �أن نقوم بها يف كل
�شتاء مير بنا من قراءة ق�صة رومان�سية �أو جذابة �أو ق�صة خيالية

وم�صورة �أيا كانت  ..حتت ال�سرير  ..حينما يكون اجلو غائما
و�ساكنا  ..والربودة تلفح قدمي فتختلط برودتي مبتعتي بالقراءة ..
وتلك الطقو�س الربيعية وال�شعور بالن�شوة والفرحة  ..ليلــة رم�ضــان
وليلة العيــد حيـن تتقافــز �ألــوان احللـوى �أمـام �أعيننا و ون�ستنكه
مذاقها وطعمها قبل احل�صول عليها ونحن ن�ست�شعر ب�أهمية
تلك املنا�سبتني يف �أحاديث من حولنا  ..تلفاز (انتيك) و�أفالم
كرتون ممتعة بب�ساطة عر�ضها ..و�أنا�شيد طفولة ناعمة ومفيدة..
�أماكن ,و�أ�شخا�ص ,وتفا�صيل ,وكتابات ,وطقو�س ,و�أ�شياء ,وتواريخ
لدينا منذ �سنوات �إىل الآن ،تختزنها القلوب قبل الذاكرة وتنفحنا
عبقا ن�ستمد منها التفا�ؤل نحو القادم  ,وحني ندركها ونفهمها حقا
فهي حتما ت�ساعدنا كثري ًا على ت�صحيح بع�ض امل�سارات اخلاطئة
التي �سرقتنا من ذواتنا الب�سيطة واملطمئنة .
وتغيري بع�ض النظرات ال�سلبية نحو الأ�شياء� ،صحيح �أننا ال
نراجعها يوميا ،وقد ال جنل�س ال�ستعادة الذكرى �إال كل حني ،
فن�شعر �أننا ن�صبح يف واد �آخر رائع عندما �أكون معها� ...إنه ارتباط
بل عمر..فكيف نتخلى عن �أعمارنا بهذه ال�سهولة؟! ال ن�ستطيع
ن�سيان كل ذلك مهما وقفت يف وجوهنا امل�سافات واجلدران.
�إن النف�س الب�شرية التي ترتبط بالأ�شياء والأماكن والأ�شخا�ص
لي�ست نف�سا عادية بل �إنها �شخ�صية مرهفة احل�س رقيقة ح�سا�سة،
حانية ال�شعور  ,ملتهبة العاطفة لدرجة �أنها ترتبط ب�أي �شيء قد
حفر ذكرى يف �سجل ذكرياتها  ..وهناك من الب�شر من اليبايل
واليفكر وتتقد ذاكرته ب�شيء ،هو معطل ي�ستطيع التخلي عن كل
�شيء اليرتبط ب�شيء والي�شعر واليح�س بقيمتها احلقيقية وال بقيمة
الذاكرة واليحفزها �شيء واليريد �أن يبدل م�ساراته وال �أن يغري
نظراته � ..إن ماي�ستفزه تذكر الأماكن والأ�شياء واملالمح يجب �أن
يجعلنا مرتبطني بها بقوة فيفر�ض على كل عاقل وواع يقف �أمام
ذاته باملراجعة  ,والتقييم لكل ما ا�ستجد فينا  ,وبيننا  ,وحولنا
ثم يبد�أ بتقومي كل عوج  ,وتعديل كل مائل  ,وتغيري كل �سلبي ,
وت�صحيح كل خاطئ � ..إن االرتباط بكل ذلك يجعلنا النفقد قيمنا
احلقيقة مقابل كل م�ستجد ومتغري � ..إن االرتباط احلقيقي بكل
ذلك يعيد �صياغة ذواتنا حني نفقدها ونن�سى بع�ضنا  ..ويجعلنا
�أ�شخا�صا التفقدهم الذاكرة واليفقدهم الذاكرون ..فلندع الذاكرة
ت�سرتخي و�ستجدون �أنكم خمتلفني
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خمتارات بقلم :
طارق بن حممد بن را�شد الهزاين

هل تعلم �أن احلوت الأرزق �أكرب كائن حي� ،إذ يبلغ وزنه 150طنا؟
هل تعلم �أن تدخني �سيجارة عادية ينرث يف الهواء �أربعة ماليني جزء من الرماد؟
هل تعلم �أن عدد الأهرامات املوجودة يف املك�سيك �أكرث من الأهرامات املوجودة مب�صر؟
هل تعلم �أن ال�ضفدع ال تقوى على التنف�س وفمها مفتوح ،ولهذا ف�إنك �إذا فتحت فمها بالقوة ماتت منخنقة؟
هل تعلم �أن الربغوث ي�ستطيع �أن يقفز م�سافة تعادل حجمه مائتي مرة؟
هل تعلم �أن ما بني � 25إىل  ٪33من �سكان العامل يعط�سون عندما يتعر�ضون فج�أة لل�ضوء؟
هل تعلم �أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذي يدور مع حركة عقارب ال�ساعة؟
هل تعلم �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة ال�شم�س ب�أربعة مرات؟
هل تعلم �أن الدلفني هو �أذكى احليوانات الثديية؟
هل تعلم �أن الذبابة تهز جناحها حوايل ( )32مرة يف الثانية الواحدة؟
هل تعلم �أن �أكرب �صحراء يف العامل تبلغ م�ساحتها  8ماليني كيلومرت وهي ال�صحراء الكربى؟
هل تعلم �أنه يوجد يف ج�سم الإن�سان نحو  32بليون خلية؟
هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعا من الأذن اليمنى ب�شكل عام؟
هل تعلم �أن القلب ّ
يدق يف الدقيقة من  80 - 60مرة ويف العام الواحد يدق  40مليون مرة؟
هل تعلم �أن الفيل يعي�ش لأكرث من  100عام؟
هل تعلم �أن احل�صان ميوت �إذا قطع ذيله؟
هل تعلم �أن ج�سم الفرا�شة يحتوي على  49ع�ضلة؟
هل تعلم �أن ال�سلحفاة والذبابة والأفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع؟
هل تعلم �أن الدلفني يغلق عينا واحدة عندما ينام؟
هل تعلم �أن �أعلى �شالل يف العامل ارتفاعه  979م؟
هل تعلم �أن خري و�سيلة لتنظيم الوقت هي �أداء ال�صلوات اخلم�س على وقتها مع اجلماعة يف امل�سجد؟
هل تعلم �أن النملة ت�ستطيع �أن حتمل وزنا يفوق وزنها بـ� 50ضعفا؟
هل تعلم �أن العقرب �إذا �أحيط بالنار يل�سع نف�سه وميوت؟
هل تعلم �أن الفيل ميوت �إذا دخلت يف �أذنه منلة؟
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أخبار بني هزان
تهنئة

تبارك �أ�سرة حترير ن�شرة بني هزان املالزم الأول عبدالرحمن
بن �سعد بن منيع الهزاين على ح�صوله على الرتتيب الأول
بتقرير ممتاز بن�سبة  98.90يف الدورة املنعقدة مبدار�س
احلر�س الوطني.

زواج

نبارك زواج ابن العم ح�سني بن را�شد �آل عثمان الهزاين على كرمية عبد اهلل
بن حممد بن ر�شيد الهزاين.
نبارك زواج ابن العم وائل بن عبداهلل بن حممد بن ر�شيد الهزاين على كرمية
م�شاري بن عبدالعزيز الهزاين.

المواليد

رزق ابن العم فهد بن ح�سني بن علي العثمان الهزاين مبولود �أ�سماه في�صل جعله
اهلل بار ًا بوالديه.

الوفيات

يف يوم اخلمي�س املوافق 1430/9/6هـ انتقل �إىل رحمة اهلل العم عبد اهلل بن حممد
بن عبد اهلل الهزاين ،وهو حفيد العم عبد اهلل بن عثمان الهزاين الذي ت�شرف
بدخول الريا�ض مع امللك عبد العزيز رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم ذويه
ال�صرب وال�سلوان� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
ويف يوم اخلمي�س املوافق 1430/10/5هـ انتقل �إىل رحمة اهلل العم ال�شيخ ح�سن بن
عبداهلل بن ح�سن الهزاين رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم ذويه ال�صرب
وال�سلوان� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
ويف يوم ال�سبت املوافق 1430/10/21هـ انتقل �إىل رحمة اهلل العم ال�شيخ حممد بن زيد
بن �إبراهيم الع�شبان الهزاين رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم ذويه ال�صرب
وال�سلوان� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
يف يوم اخلمي�س املوافق 1431/1/7هـ انتقل �إىل رحمة اهلل العم ال�شيخ حممد بن عبد اهلل
بن عثمان �آل عثمان الهزاين « �أبو حم�سن » رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم ذويه

ال�صرب وال�سلوان� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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عبد اهلل بن عبد العزيز بن ح�سني �آل ح�سني

احلمد هلل الذي ب�شكره تتم النعم ،واحلمد هلل على
ما ي�سره لنا من �سبل التوا�صل.
�إنه ملن دواعي �سروري وفخري �أن �أكتب لهذه املجلة
التي حتمل ا�س ًما عزيزً ا على النف�س �أال وهو ا�سم قبيلة
(بني هزان).
وقد ُحرت كثريا عن �أي املو�ضوعات �أكتب ،و�إن كنت
�أمتنى الكتابة عن ما يربط الأ�شراف �آل ح�سني �أهايل
املفيجر بقبيلة بني هزان الكرام من ن�سب وم�صاهرة
وجوار وغريها ،ولكن ر�أيت �أنه من ال�صعوبة الإملام
بكل جوانب تلك العالقة احلميمية الوثيقة ،فدلفت
عرب �أحد �أبواب هذه املجلة� ،أال وهو باب املعلومات
التاريخية القيمة التي قر�أتها عن بني هزان الكرام،
لأجد عددا من املو�ضوعات التي حتكي عن تاريخها
العريق ،وهذا �شيء جميل وتوثيق مهم ،ولك �أن تتخيل
�أخي القارئ ما �سوف توثقه هذه املجلة �إذا ا�ستمرت
بهذا الزخم الرائع من املعلومات والوثائق ،التي �سيطلع
عليها �شباب هذا اليوم و�سترثي بال �شك ثقافتهم.
وتوقفت مع مقال �أخي ح�سني بن عبدالعزيز
بن ح�سني �آل عثمان ل�سببني ،الأول :ملا للق�صة التي
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رواها من قيمة تاريخية لدى �أهل املنطقة ،وهي حول
ا�ست�ضافة �آل عثمان الهزاين للملك عبدالعزيز طيب
اهلل ثراه ،وقد كنا ن�سمع بهذه الق�صة من بع�ض كبار
ال�سن وت�أتي بروايات خمتلفة نوعا ما ،وي�سجل لأخي
ح�سني �أولوية توثيقها يف مطبوعة تخ�ص املنطقة.
�أما ال�سبب الثاين فلأن �أخي ح�سني هو ابن
لأ�ستاذي ومعلمي الفا�ضل (عبدالعزيز بن ح�سني
�آل عثمان) رحمه اهلل رحمة وا�سعة ،وقد كان ِنعم
املربي و ِنعم الرجل� ،أحببناه �أ�ستاذا ،ودعونا له بعد
وفاته ،وال نزال نذكره باخلري ،و�سنظل كذلك نذكره
وندعوا له بالرحمة واملغفرة.
فمنذ �أن تخرج من معهد املعلمني مت تعيينه مبدر�سة
املفيجر عام  1392هـ ،وبقي بها ع�شر �سنوات ،لي�ؤدي
ر�سالة املعلم على �أكمل وجه ،وليغر�س فينا القدوة
احل�سنة وحب اخلري للآخرين ،حيث كان مثاال يحتذى
يف التعامل� ،ألغى كل الفروقات التي كانت بني املعلم
والطالب ف�أ�صبح � ًأخا كب ًريا لنا يوجهننا ويحفزنا.
وحينما كنا نقابله كان ي�ستقبلنا بابت�سامته املعهودة،
عاملنا ك�أبنائه ،وال �أبالغ �إذا قلت �إنني وزمالئي يف

تلك املرحلة �أحدث فينا تعامله الفذ تغريا كبريا من
حيث نظرتنا للمعلم ،حيث كان املعلم يف تلك احلقبة
من الزمن م�صدر خوف للطالب ،ولكن �أ�ستاذنا
الفا�ضل عبدالعزيز بن ح�سني ا�ستبدل هذه ال�صورة
ب�صورة م�شرقة.
و�أتذكر �أن املدر�سة كانت يف ذلك الوقت تقيم
رحالت للطالب �إىل عيون الأفالج وعيون اخلرج
وغريها من املناطق ال�سياحية ،وعلى قدر حر�صنا
على امل�شاركة يف تلك الرحالت �إال �أن احلر�ص الأكرب
هو على وجود معلمنا بتلك الرحالت ،ملا ي�ضفيه على
الرحلة من فائدة ومتعة ،ورغم �أنه معلم للرتبية الفنية
�إال �أنه كان حري�صا على �أن يكون معنا ويدعمنا يف
كافة الأن�شطة وامل�سابقات الثقافية والريا�ضية.
ال �أريد �أن �أتوقف عن احلديث عن �أ�ستاذي ولكن
امل�ساحة حمدودة ،وم�آثره كثرية ،ولكن �أقول (�أ�شهد
اهلل على حمبته) ،و�أ�س�أل اهلل الكرمي �أن يجمعنا به يف
دار كرامته ،و�أن يبارك يف ذريته.
وباملنا�سبة ف�إن �أول مدر�سة ابتدائية افتتحت باملفيجر
كانت عام  1375هـ وكان مقرها منزل ال�شيخ  /حممد
ابن عبداهلل الهزاين (راعي مكة) رحمه اهلل.
وقبل �أن �أختم حديثي �أجدها فر�صة مواتية لدعوة
اجلميع ،وخا�صة من كان لهم يف املا�ضي وجود باملفيجر
من بني هزان الكرام� ،أن يعيدوا �إحياء ذكر �أ�سالفهم،
متمنيا �أن �أرى ق�صر �آل را�شد بن علي وق�صر ال�شيخ/
زيد بن �سامل وغريها ،وقد �أعيد بنا�ؤها وعامرة
بتواجدهم الكرمي ،وذرية ال�شيخ  /زيد بن �سامل

رحمه اهلل ابتعدوا كثريا عن املنطقة وقل توا�صلهم
رغم الروابط الوثيقة التي ربطت �آباءهم و�أجدادهم
باملفيجر و�أهلها� ،إال �أن م�شاغل احلياة �أبعدتهم كثريا.
وكم �أ�سعد و�أنا �أزور املفيجر و�أرى مزرعة ال�شيخ /
عبداهلل بن حممد الهزاين (�أبو خالد) عامرة بوجود
اجلميع ،وبت�شريفه ما بني الفينة والأخرى ،وال غرابة
يف ذلك فبني هزان جميعهم �أهل للكرم ،وهو �شاهد
حي على ذلك ،وح�ضوره للمفيجر وحبه لها ورثه �أبا
عن جد ،وال يزال متم�سكا بهذا احلب ،فله من التحايا
�أعطرها ومن ال�شكر �أجزله.
ويف اخلتام �أ�شكر القائمني على هذه املجلة الراقية،
و�أخ�ص بال�شكر امل�شرف العام الدكتور  /حممد بن
را�شد العثمان الهزاين ال�ست�ضافتي بهذا العدد ،كما
�أ�شكره �أي�ضا على ما خ�صنا به يف جملة املفيجر من
لفتة كرمية خطتها م�شاعره قبل قلمه لتفتح لنا يف
جملة املفيجر �آفاقا ال�ستحداث زاوية �أ�سميناها «�ضيف
العدد» لتتواىل ا�ست�ضافات �أعالم من �أ�سر تربطنا بهم
عالقات حميمة ،وكان �سعادته هو �أول ال�ضيوف.
و�أخي �أبو يزيد ـ حفظه اهلل ـ رجل له جهود
كثرية تذكر فت�شكر ،توجها بجائزة بني هزان للتفوق
العلمي� ،أ�س�أل اهلل الكرمي �أن يجعل ما يقدمه يف ميزان
ح�سناته ،و�أن يكرث من �أمثاله.
واهلل يحفظكم ويرعاكم
�أخوكم الداعي لكم باخلري
عبداهلل بن عبدالعزيز بن ح�سني �آل ح�سني
مدير حترير جملة املفيجر
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�إعداد وجمع  :اجلوهرة بنت حممد بن منيع الهزاين

همسات :

من فكرة جلية  ...نقية � ...إىل بذرة ترجو النماء
من �أيدي كرمية  ...اختارت  ...فكتبت يف حبور
بروح �صافية � ...صفاء مر�آة عك�ست �شم�س ال�شعاع
بذلت ّ
جل وقتها  ...ومدادها  ...لتكون الأجمل ...يف عامل متالطم الأمواج
من �أنامل قا�رصات الطرف  ...نهديكم بداية ركن حواء
متمنني لكم ق�ضاء �أ�سعد الأوقات معنا يف ن�رشة بني ّهزان

هم�سة �إىل الزوج /الزوجة
�إذا جعل الزوج غايته �إ�سعاد الزوجة ،
وجعلت الزوجة غايتها �إ�سعاد الزوج ..
�سعدا جميع ًا ..
و�إذا جعل كل منهما غايته وهدفه �إ�سعاد نف�سه �شقي
و�أ�شقى ،
فـالأنانية �أول م�سمار ُيدق يف نع�ش الزوجية .
هم�سة �إىل ابن /ابنة
لي�س الرب �أن تنفذ ما �أمرا ..
بل �أن تنفذ قبل �أن ي�أمرا ..
اعرف مايريدان ..
و�أهدهم �إ ّياه .
�سابق �إىل برهم ..
هم�سة �إىل �أب� /أم
يف الغالب يلج�أ الطفل �إىل البكاء لينال ماطلب ..
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فلي�س احلل تنفيذ طلبه لكي ي�سكت عن البكاء ..
لأنه �سيبكي مرة �أخرى كلما �أراد �شيئ ًا ..
بل �إذا كانت امل�صلحة عدم تنفيذ طلبه فال ينفذ ..
و�إمنا تهد�أته بـعطف ..
�أو قد يكون احلل تهمي�شه ..
و�أي�ض ًا  ..ال تعده ب�شيء لكي ي�سكت  ..وتخلف وعدك ..
ف�سيعرف هذا يف املرة الأخرى �أنك ال تفي بوعدك ..
هم�سة �إىل الزوج /الزوجة
يف الغالب جند �أن �أف�ضل �سنة لدى املتزوجني هي �أ ّول
�سنة (لكرثة التنازالت من الطرفني ) ..
فلماذا ال ن�ستمر هكذا مع �أريحية �أكرث وتفاهم �أكرب ! ..
ختــامــ ًا
هم�سة �إىل جميع �أفراد الأ�سرة
(و�إىل الأم والأب خ�صو�ص ًا )
متى ت�شيع كلمات احلب والعاطفة يف عالقاتنا الأ�سرية,
ويك�سر االحتكار ؟..

مختارات :
عليك
عددي مواهب اهلل
ِ
أ�صبحت فتذكري �أن ال�صباح قد �أطل على �آلآف
�إذا �
ِ
أنت
البائ�س�آت و�أنت منعمة ،وعلى �آلآف اجل�آئعات و� ِ
أنت حر ًة طليقة،
�شبعانة ،وعلى �آلآف امل�أ�سورات و� ِ
أنت �سعيدة �ساملة ،.كم
وعلى �آلآف امل�صابات والثكلى و� ِ
من دمع ٍة على خد امر�أة وكم من لوعة على قلب �أم ،
أنت با�سمة را�ضية،
وكم من �صراخ يف حنجرة طفلة و� ِ
فاحمدي اهلل على لطفه وحفظه وكرمه.
كتاب أسعد امرأة في العالم
أفهم طفلك ونفسك والموقف
من اخلطورة مبكان �أن نعلم �أطفالنا الطاعة العمياء
يف ظــل جمتمعنــا الي ــوم ،فــالآباء الــذين يج ــربون
�أطفالهم على الطاعة غالب ًا ماتكون النتيجة هي مترد
ه�ؤالءالأطفال .والأطفال الذين يتعلمون الطاعة رمبا
يتحولون �أي�ض ًا �إىل طاعة من يحاول ال�سيطرة عليهم
فكري ًا ،يف نطاق الأ�سرة �أو ًال ،ثم جمموعات الزمالء
والع�صـابـات ،واجلماعــات الطائفيــة وحتى الأف ــراد
اال�ستبداديني ،فمن الأف�ضل �أن تعلم �أطفالك التعاون،
ومهارات حل امل�شكالت ،واحرتام �أنف�سهم ،واحرتام
الآخرين .وعلماء الدين يعظوننا ب�أن الع�صا لي�ست
لل�ضرب �أو العقاب؛ لكن للإر�شاد والتوجيه؛ حيث �إن
الأطفال يف حاجة �إىل التوجيه ولي�س العقاب.
كتاب التهذيب اإليجابي
م�شاركة الأبناء يف اختيار هدية منا�سبة لأحدهم وكذلك
امل�شاركة يف كيفية تقدميها له .
مثال ذلك :
ك�أن يقول الأب � :إنّ �أخاكم (�أحمد) مل يتخلف عن �صالة
اجلماعة مدة �أ�سبوع �أو �شهر� ،أو تفوق يف درا�سته ،ونريد

�أن نقدم له هدية منا�سبة نفرحه بها فما تقرتحون؟
وي�س�أل الأب بقية الأبناء َمن يكتب الر�سالة ؟ و�أين
ن�ضعها ؟ وكيف نقدمها ؟ ومتى ؟ وغري ذلك من الأفكار
التي ميكن �أن ي�شرتك فيها الأبناء .
والهدف منها ظاهر  :فيعلم الأبناء ملاذا حر�ص الوالد
على مكاف�أة ابنه؟ وهذا دافع لهم لالقتداء به .كما
�أن م�شاركتهم يف تقدمي الهدية يزيد من حمبة الأبناء
لبع�ضهم ،ويزيل نار الغرية عنهم .وغري ذلك من الفوائد
التي �ستالحظونها عند التطبيق ـ ب�إذن اهلل تعاىل ـ .
مطبخ الجمانة
سلطة مناديل السفرة
املقادير:
ـ طماطم قطع �صغرية.
ـ مكعبات جنب «مالح» �أو على ح�سب الرغبة.
ـ زيتون «�شرائح».
ـ بقدون�س مفروم ناعم وجزر مب�شور «للتزيني».
الطريقة:
نفرد ورقة اخل�س ون�ضع فيها جنب �أبي�ض مالح وزيتون
�شرائح ،ثم نلفها مثل لفة ال�سوي�سرول ،ثم نح�ضر خيار
مقطع حلقات عري�ضة ونفرغها من الداخل ،ثم ندخل
لفة اخل�س فيها بحيث تكون حلقات اخليار ما�سك لها
وبعد ماننتهي من عمل الكمية كلها ن�ضعها على اجلزر
املب�شور والليمون �أو على ح�سب رغبتك.
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مِ َ
العال الإ�سالمي «اخلوارزمي» ا�شتهر بعلومه
هل تعلم �أن

بالريا�ضيات و�أنه وراء �إيجاد عمليات اجلذر ويعطي املعادالت

الريا�ضية الأخرى و�أنه هو مبتكر علم اجلرب.

هل تعلم �أن وا�ضع �أ�س�س علم االجتماع وقواعده هو العامل

«ابن خلدون» امل�ؤرخ والفيل�سوف االجتماعي ،وينت�سب �إىل �أ�رسة

خمتارات بقلم :
نواف بن را�شد بن ح�سني �آل عثمان الهزاين

�أندل�سية ح�رضمية الأ�صل �أقامت يف �إ�شبيلية وا�شتهر منها رجال
علم و�سيا�سة.

هل تعلم �أن «�أبا بكر الرازي» هو مبتكر خيوط اجلراحة وكذلك

هو من و�صف دائي اجلدري واحل�صبة ،والرازي يعترب �أ�شهر �أطباء

العرب يف الع�رص العبا�سي.

هل تعلم �أن «ابن الهيثم» يعترب �أول من اكت�شف �أن العد�سة

املحدبة ترى الأ�شياء �أكرب مما هي عليه وهو �أي�ضا ً �أول من �رشح

تركيب العني ور�سمها بو�ضوح تام.

هل تعلم �أن من و�صف �أعمال التقطري والتبلور والتذويب

والتحويل هو العامل الإ�سالمي «جابر بن حيان».
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد..

�إن العالقة التي تربط النا�س بع�ضهم ببع�ض ال تقوم على رابطة الدم فح�سب ،بل �إن هناك روابط �أخرى جتمع النا�س وت�ؤلف بينهم
وترفع من م�ستوى وحجم تعاملهم فهناك مثال رابطة الفكر ،واملبد�أ ،ورابطة العمل ،والوظيفة ،ورابطة ال�صداقة وال�صحبة� ...إلخ قال
الر�سول [ « :الأرواح جنود جمندة ،ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» رواه البخاري.
وقال الر�سول [ « :الرجل على دين خليله ،فلينظر �أحدكم من يخالل» رواه �أبو داوود والرتمذي.
ومن �آداب الع�شرة التي ينبغي على امل�سلم التحلي بها ..منها:
ال�صفح عن العرثات و�إقالل العتاب:
ومنها ال�صفح عن عرثات الإخوان ،وترك ت�أنيبهم عليها ،قال الف�ضيل بن عيا�ض ( :الفتوة ال�صفح عن عرثات الإخوان) وقال ابن
الأعرابي ( :تنا�سى م�ساوئ الإخوان يدم لك ودهم).
ومنها الإغ�ضاء عن ال�صديق يف بع�ض املكاره ،وين�شد:
���ص�برت ع��ل��ى بع�ض الأذى خ���وف ك���ل���ه ....وداف��ع��ت ع��ن نف�سي بنف�سي ف��ع��زّت
ف���ي���ا رب ع����� ّز ����س���اق ل��ل��ن��ف�����س ذل������ه������ا ....وي�����ا رب ن��ف�����س ب���ال���ت���ذل���ل ع����زّت
وج��رع��ت��ه��ا امل����ك����روه ح��ت��ى جت�����رع�����ت ....ول����و مل �أج���رع���ه���ا ك����ذا ال����ش���م����أزت
و�أن�شد ثعلب:
�أغ��م�����ض ع��ي��ن��ي ع���ن ���ص��دي��ق��ي جت�����س��م��ا ....ك�����أين مب���ا ي����أت���ي م���ن الأم�����ر ج��اه��ل
وم����ا ب���ي ج��ه��ل غ�ي�ر �أن خ���ل���ي���ق���ت���ي ....ت��ط��ي��ق اح���ت���م���ال ال���ك���ره ف��ي��م��ا حت���اول
ولبع�ضهم:

�إذا ك��ن��ت يف ك���ل الأم�������ور م���ع���ات���ب���ا��� ....ص��دي��ق��ك مل ت��ل��ق ال�����ذي ال ت��ع��ات��ب��ه
ف��ع�����ش واح�������دا �أو ����ص���ل �أخ�������اك ف�������إن������ه ....م����ق����ارف ذن�����ب م�����رة وجم��ان��ب��ه
�إذا �أن���ت مل ت�شرب م���رارا على ال���ق���ذى ....ظمئت و�أي النا�س ت�صفو م�شاربه

�إظهار الفرح والب�شا�شة:
ومنها ب�شا�شة الوجه ،ولطف الل�سان ،و�سعة القلب ،وب�سط اليد ،وكظم الغيظ ،وترك الكرب ،ومالزمة احلرمة ،و�إظهار الفرح مبا رزق
من ع�شرتهم و�أخوتهم.
ر�أي عمر يف املودة:
ومنها قول عمر بن اخلطاب ] ( :ثالث ي�صفني لك ود �أخيك� ،أن ت�سلم عليه �إذا لقيته ،وتو�سع له يف املجل�س وتدعوه ب�أحب �أ�سمائه �إليه).
ح�سن الظن و�سالمة القلب:
ومنها حمل كالم الإخوان على �أح�سن الوجوه ما وجدت ذلك ،قال �سعيد بن امل�سيب ] ( :كتب �إيل بع�ض �إخواين من ال�صحابة �أن
�ضع �أمر �أخيك على الأح�سن ما مل تغلب).
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ومنها �سالمة قلبه للإخوان والن�صيحة لهم وقبولها منهم ،لقوله تعاىل } :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{ (�سورة ال�شعراء  :الآية .)89
جمانبة احلقد:
ومنها جمانبة احلقد ،ولزوم ال�صفح والعفو عن الإخوان ،قال هالل بن العالء :جعلت على نف�سي �أال �أكافئ �أحدً ا ب�شر وال عقوق اقتداء
بهذه الأبيات:
ملّ����ا ع���ف���وت ومل �أح���ق���د ع��ل��ى �أح���������د� ....أرح������ت ن��ف�����س��ي م���ن غ���م ال����ع����داوات
�إين �أح����ي����ي ع�������دوي ح��ي�ن ر�ؤي��������ت��������ه ....لأدف��������ع ال�������ش���ر ع���ن���ي ب��ال��ت��ح��ي��ات
و�أظ����ه����ر ال��ب�����ش��ر ل�ل��إن�������س���ان �أب���غ�������ض���ه ....ك����أن���ه ق���د ح�����ش��ى ق��ل��ب��ي م�����س��رات
و�أن�شد �أحمد بن عبيد عن املدائني:
وم���ن مل يغم�ض ع��ي��ن��ه ع��ن ���ص��دي��ق��ه ....وع���ن ب��ع�����ض م��ا ف��ي��ه مي��ت وه���و عاتب
وم����ن ي��ت��ت��ب��ع ج���اه���دا ك���ل ع����ث���رة ....ي��ج��ده��ا وال ي�����س��ل��م ل���ه ال���ده���ر ���ص��اح��ب
جمانبة اخل�صال الذميمة:
ومنها جمانبة التباغ�ض والتدابر والتحا�سد ،فقد قال النبي [ « :ال تباغ�ضوا وال حتا�سدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل �إخوانا ،وال يحل
مل�سلم �أن يهجر �أخاه فوق ثالث» �صحيح م�سلم.
ف�أمرهم ب�إ�سقاط ذلك يف حق الأخوة ونزهها عن هذه اخل�صال الذميمة.
ومنها �أال يح�سدهم على ما يرى عليهم من �آثار نعمة اهلل بل يفرح بذلك ويحمد اهلل على ذلك كما يحمده �إذا كانت له .ف�إن اهلل تعاىل
ذم احلا�سدين على ذلك بقوله }ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ { (�سورة الن�ساء  :الآية .)54
حفظ �أ�سرار الإخوان فقد قال بع�ض احلكماء ( :قلوب الأحرار قبور الأ�سرار) وقيل �( :أف�شى رجل ل�صديق له �سرا من �أ�سراره فلما فرغ
قال له حفظته قال ال ،بل ن�سيته).
ولبع�ضهم:
ل��ي�����س ال���ك���رمي ال����ذي �إن زل ���ص��اح��ب��ه ....ب���ث ال����ذي ك���ان م���ن �أ�����س����راره علما
�إن ال���ك���رمي ال����ذي ت��ب��ق��ى م���ودت���ه....وي���ح���ف���ظ ال�����س��ر �إن ���ص��اف��ى و�إن ���ص��رم��ا
العفو عن الهفوات والتغافل:
ومنها العفو عن هفوة الإخوان يف النف�س واملال دون �أمر الدين وال�سنة لقوله تعاىل} :ﮈ ﮉ{ (�سورة النور  :الآية )22
وقوله تعاىل } :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ{ (�سورة البقرة  :الآية .)237
ومنها التغافل عن الإخوان ،قال جعفر بن حممد ال�صادق ( :عظموا �أقداركم بالتغافل).
قبول االعتذار:
ومنها قبول العذر من فاعله� ،صدق �أو كذب.
اق��ب��ل م��ع��اذي��ر م���ن ي���أت��ي��ك م����ع����ت����ذرا�....إن ي����رو ع��ن��دك ف��ي��م��ا ق����ال �أو ف��ج��را
ف��ق��د �أط���اع���ك م���ن �أر�����ض����اك ظ����اه����ره....وق����د �أج���ل���ك م���ن ي��ع�����ص��ي��ك م�سترتا
قال عبداهلل بن املبارك( :امل�ؤمن طالب عذر �إخوانه ،واملنافق طالب عرثاتهم)
ومنها حت�سني ما يعاينه من عيوب �أ�صحابه ،فقد قال ابن مازن ( :امل�ؤمن يطلب معاذير �إخوانه ،واملنافق يطلب عرثاتهم) وقال حمدون
الق�صار �( :إذا زل �أخ من �إخوانك ،فاطلب له ت�سعني عذرا ف�إن مل يقبل ذلك ف�أنت املعيب).
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تفقد اخلالن والإخوان وحقوق الفقراء:
ومنها الرغبة يف زيارة الإخوان وال�س�ؤال عن �أحوالهم ،فقد قال النبي [ �« :إن رجال زار �أخا له يف قرية �أخرى ف�أر�صد اهلل له على
مدرجته ملكا فلما �أتى عليه قال � :أين تريد؟ قال � :أريد �أخا يل يف هذه القرية ،قال  :هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال  :ال ،غري �أين �أحببته
يف اهلل عز وجل ،قال ف�إين ر�سول اهلل �إليك ب�أن اهلل قد �أحبك كما �أحببته فيه» �صحيح م�سلم.
وكان عبداهلل بن م�سعود يقول ( :كنا �إذا افتقدنا الأخ �أتيناه ف�إن كان ً
مري�ضا كانت عيادة و�إن كان م�شغو ًال كانت عونا و�إن كان غري ذلك
كانت زيارة).
ومنها معرفة حقوق الفقراء ،والقيام بحوائجهم و�أ�سبابهم ،قال ابن �أبي �أوفى ( :كان ر�سول اهلل [ ال ي�أنف وال ي�ستكرب� ،أن مي�شي مع
الأرملة و امل�سكني ،فيق�ضي حاجاتهما).
التوقري والرحمة ومعرفة �أقدار الرجال:
ومنها تعظيم حرمة امل�شايخ ،والرحمة وال�شفقة على الإخوان لقول النبي [  « :لي�س منا من مل يوقر كبرينا ويرحم �صغرينا» م�سند �أحمد.
وقال الر�سول [ « :من �إجالل اهلل تعاىل �إكرام ذي ال�شيبة يف الإ�سالم ...احلديث» �سنن �أبي داوود.
ومنها معرفة الرجال ومعا�شرتهم على ح�سب ما ي�ستحقونه ،فقد قيل � :إن فتى جاء �إىل �سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال :يا
�سفيان حدثني فالتفت �سفيان �إليه وقال :يا بني من جهل �أقدار الرجال فهو بنف�سه �أجهل.
حنث الوعد:
ومنها ال يعدهم ويخالفهم ،ف�إنه نفاق ،وقال الر�سول [ � « :آية املنافق ثالث� ،إذا حدث كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا �أُ�ؤمتن خان» �صحيح البخاري.
وقال الثوري رحمه اهلل (ال تعد �أخاك وتخلفه فتعود املحبة بغ�ضا) وان�شدوا:
ي����ا واع��������دا �أخ����ل����ف يف وع������������ده ....م����ا اخل����ل����ف م����ن �����س��ي�رة �أه�������ل ال���وف���ا
م�����ا ك������ان م�����ا �أظ������ه������رت م�����ن ودن��������������ا� ....إال �����س����راج����ا الح ث�����م ان��ط��ف��ا
الإيثار والتوا�ضع:
ومنها �إيثار الإخوان بالكرامة على نف�سه ،وقال �أبو عثمان ( :من عا�شر النا�س ومل يكرمهم ،وتكرب عليهم ،فذلك لقلة ر�أيه وعقله ف�إنه
يعادي �صديقه ويكرم عدوه ،ف�إن �إخوانه يف اهلل �أ�صدقا�ؤه ،ونف�سه عدوه).
ومنها التوا�ضع للإخوان وترك التكرب عليهم ،وقال املربد ( :النعمة التي ال يح�سد �صاحبها عليها التوا�ضع ،والبالء الذي ال يرحم
�صاحبه العجب).
التخلق مبكارم الأخالق:
ومنها التخلق مبحا�سن الأخالق ،وقد قيل ( :كمال الرجال يف ثالثة :الغربة ،وال�صحبة ،والفطنة ،فالغربة لتذليل النف�س وال�صحبة
للتخلق ب�أخالق الرجال ،الفطنة للتمكني).
�صحبة ال�ضيف:
كن مع ال�ضيف بالب�شر ،وطالقة الوجه ،وطيب احلديث ،و�إظهار ال�سرور ،وقبول �أمره ونهيه ،ور�ؤية ف�ضله ومنته ب�إكرامك وحتريه
لطعامك ،قال ال�شاعر:
م�����������ن دع�����������ان�����������ا ف����������أب���������ي���������ن���������ا....ف���������ل���������ه ال�������ف���������������ض�������ل ع����ل����ي����ن����ا
ف������������������إذا ن������ح������ن �أت����������ي����������ن����������ا....رج����������ع ال�����ف�����������ض�����ل �إل����������ي����������ن����������ا.....
�أمل بنت ح�سني بن علي العثمان الهزاين
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تنطلق الرتبية الإ�سالمية يف تعاملها مع النف�س
الب�شرية من منطلق احلب الإمياين ال�سامي الذي ميلأ
جوانب النف�س الب�شرية بكل معاين االنتماء ال�صادق،
والوالء اخلال�ص.
وال �شك �أن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل
الإن�سان عليها ،فلي�س غري ًبا �أبدا �أن يحب الإن�سان وطنه
و�شب وترعرع على ثراه ،كما �أنه
الذي ن�ش�أ على �أر�ضهّ ،
لي�س غريبا �أن ي�شعر الإن�سان باحلنني ال�صادق لوطنه
عندما يغادره �إىل مكان �آخر ،فما ذلك �إال دليل على قوة
االرتباط و�صدق االنتماء.
�إننا نفتخر ب�أننا خمل�صون لهذا الوطن احلبيب،
عاملون من �أجل رفعته وجماهدون يف �سبيل اهلل ثم يف
�سبيل خريه ،و�سنظل كذلك ما حيينا.
الوطنية هي تلك العاطفة القوية التي يح�س بها
املواطن نحو وطنه العزيز ،وتلك الرابطة الروحية املتينة
التي ت�شده �إليه ،والوطنية توجب على املواطن �أن يحب
وطنه و�أن يبذل كل ما يف و�سعه من �أجل رفعة وطنه ،و�أن
ي�ضحي بكل ما ميلك يف �سبيل اهلل ثم يف �سبيل املحافظة
على �سالمة وطنه و�أمنه وا�ستقراره.
وحتى يتحقق حب الوطن عند الإن�سان ال بد من حتقق
�صدق االنتماء �إىل ال ــدي ــن �أوال ثــم الوطـن ثانيــا� ،إذ �إن
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علي بن ح�سني العثمان الهزاين
ع�ضو جلنة اجلائزة

تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف حتث الإن�سان على حب
الوطن ،ولعل خري دليل على ذلك ما �صح عن النبي [
�أنه وقف يخاطب مكة املكرمة مودعا لها وهي وطنه الذي
�أُخرج منه ،فقد روي عن عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما �أنه قال :قال ر�سول اهلل [ ملكة  « :ما �أطيبك من
بلد ،و�أحبك �إ ّ
يل ولو ال �أن قومي �أخرجوين منك ما �سكنت
غريك» (رواه الرتمذي).
�إذا كان الإن�سان يت�أثر بالبيئة التي ولد فيها ون�ش�أ على
ترابها وعا�ش من خرياتها ،ف�إن لهذه البيئة عليه حقوق ًا
وواجبات كثرية تتمثل يف حقوق الأخوة ،وحقوق اجلوار،
وحقوق القرابة ،وغريها من احلقوق الأخرى التي على
الإن�سان يف �أي زمان ومكان �أن يراعيها و�أن ي�ؤديها على
الوجه املطوب وفا ًء وح ًّبا منه لوطنه.
وميكن القول ب�أن متطلبات الوطنية يف نظر الإ�سالم
تقوم على ركيزتني هامتني هما :التم�سك مبحا�سن
الأخالق التي حددها الإ�سالم وحث على التخلق بها وهي

كثرية ،واالبتعاد عن م�ساوئ الأخالق التي حذر الإ�سالم
منها وهي كثرية �أي�ضا.
االحتاد والأخوة والتعاون� ،أ�س�س هامة من الأ�س�س التي
يقوم عليها كيان الأمة ال�سعيدة الناجحة يف حياتها ،وهي
�أمور تدعو �إليها الفطرة ال�سليمة ،و�إذا �سادت هذه الف�ضائل
بني �أفراد املجتمع �ساد احلب والتقدير والثقة املتبادلة،
والت�ضامن والوحدة والألفة واملحبة والتعاطف والرتاحم،
و�إذا فقدت هذه الف�ضائل �ساد الأمة التمزق والفرقة وتبدلت
ال�سعادة �شقاء والأمن خوفا ...من �أجل هذا جعل الإ�سالم
هذه الف�ضائل من �أهم عنا�صر املواطنة ال�صاحلة.
وقد �أمر اهلل بالتعاون على اخلري و�أو�صى به وحذر من
الفرقة والتمزق ،و�أثنى على وحدة الأمة وندد باختالفها.
قال تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﴾ (�سورة املائدة الآية )2
كما حث على الأخوة بقوله تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ
ﯞ﴾ (�سورة احلجرات الآية .)10
وقال تبارك وتعاىل ﴿ :ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ﴾ (�سورة التوبة الآية .)71
وقد جعل اهلل التقارب والتعاون ال التنافر �أ�سا�س
العالئق بني الب�شر قال اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﴾ (�سورة احلجرات الآية .)13
نهى عن كل ما من �ش�أنه امل�س ب�أوا�صر التعاون
والأخوة ومن هذه الأ�شياء التهكم واالزدراء وال�سخرية
من الآخرين ،يقول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﴾
(�سورة احلجرات الآية .)11
ويقول اهلل تعاىل مبينا �أن االجتاه يف العمل هلل هو

طريق الن�صر املحقق والقوة املرهوبة ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﴾
(�سورة الأنفال الآية .)46
مو�ضحا نتيجة االنق�سام والتنازع
ويقول تعاىل
ً
والع�صيان  ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﴾ (�سورة �آل عمران الآية .)152
وقد حث على ذلك قول ر�سول اهلل ﷺ« :مثل امل�ؤمنني
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى
منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى» (رواه
البخاري وم�سلم).
ويقول ﷺ« :امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال
يحقره ،بح�سب امرئ من ال�شر �أن يحقر �أخاه امل�سلم...
كل امل�سلم علی امل�سلم حرام ،دمه وماله وعر�ضه» (رواه
�أ�صحاب ال�سنن).
ويقول ر�سول اهلل ﷺ عن التوا�ضع ك�أحد عنا�صر
املواطنة ال�صاحلة�« :إن اهلل �أوحى �إيل �أن توا�ضعوا حتى
ال يبغي �أحد على �أحد وال يفخر �أحد على �أحد» (رواه �أبو
داوود).
ويقول ر�سول اهلل ﷺ حمذرا من التفرق« :ال�شيطان يهم
بالواحد واالثنني ،ف�إذا كانوا ثالثة مل يهم» (رواه مالك).
ومن مقومات املواطنة ال�صاحلة يف الإ�سالم حماربة
الأخالق الذميمة لأنها عامل هدم يف املجتمع ،تقو�ض
وحدته وتزرع ال�شقاق بني �أفراده ،وتزيل الثقة ،وت�شوه
ال�سمعة ،فيعم البالء ويقل الإنتاج وتكرث امل�شاكل وتتفاقم
الأزمات وت�سود الأنانية وتتحكم الأهواء وتربز املكايد
وتنت�شر املفا�سد ويتحول الأمل يف امل�ستقبل ي�أ�سا منه.
63
العدد الثالث 1431هـ

ب�سم الله الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
نبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.
في هذا العام بتمام الساعة الثانية والنصف
مساء يوم الخميس الخامس من شهر شوال لعام
ثالثين وأربع مائة بعد األلف للهجرة.
رحل وغيب الموت عنا والدي الغالي  :حسن بن
عبداهلل بن حسن الهزاني «رحمه اهلل» انتقل إلى
رحمة اهلل تعالى فالحمد هلل ،فلله ما أعطى وله
ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى .فقد صارع
المرض «رحمه اهلل» لمدة ثالث سنوات وبعدها
توفاه اهلل وهو على السرير األبيض.
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حـيـاتــه :
ولد يف حمافظة املزاحمية �سنة  1345هـ ون�ش�أ وتربى
يف كنف والديه وبعد ما ا�شتد عوده عمل مع والده يف
مزرعتهم امل�سماة «الدروازة» الواقعة باملزاحمية وكان
مالزما لعمه ال�شيخ ر�شيد بن ح�سن الهزاين العلم
البارز يف منطقة جند �آنذاك وامللقب «مق�شم الهيل»
وذلك لكرمه «رحمه اهلل» وبعد وفاة والده عبداهلل بن
ح�سن وعمه ر�شيد بن ح�سن «رحمهم اهلل» انتقل �إىل
العمل باملنطقة ال�شرقية والزم �سمو الأمري �سعود بن
عبداهلل بن جلوي �آل �سعود �أمري الأح�ساء �آنذاك ،ثم
بعدها انتقل للعمل مبنطقة حائل والزم �سمو الأمري
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود �أمري منطقة
الق�صيم وحائل �آنذاك ،ثم انتقل �إىل الريا�ض والتحق
ب�إدارة املجاهدين ،ومن ثم التحق باحلر�س الوطني
وخدم ما يقارب  40عاما يف احلر�س الوطني وكان
مالزما جلاللة امللك �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود
رحمه اهلل وكان امللك �سعود ي�شيد ب�أفعاله.

زوجاته :
كان له عدد من الزوجات ومنهن :والدتي هياء
بنت نا�صر ال�سجاء «رحمها اهلل».
وقفات يف حياته :
 كان «رحمه اهلل» حري�صا على �صلة رحمه حيث كانمتوا�صال بالزيارات لهم داخل وخارج منطقة
الريا�ض.
 كان حري�صا على ح�ضور اجتماعات العائلة حتىبعد مر�ضه.
 كان متوا�ضعا حمبا للجميع ويحبه النا�س. كان �شكورا قنوعا مبا رزقه اهلل. كان �صابرا على مر�ضه ورا�ضيا بقدر اهلل.اخلامتـة :
احلمد هلل الذي خلق ف�سوى وبد�أ خلق الب�شر من
مني مينى فجعل منه الزوجني الذكر والأنثى وقدر
ّ
بينهم املوت والرحيل من الدنيا ورغبهم بالتزود للدار
الآخرة� ،أحمده و�أ�شكره على ما �أعطى و�أ�شهد �أن ال
�إله �إال احلق ،اخلالق للورى و�أ�شهد �أن حممد عبده
امل�صطفى اللهم يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما
ارحمنا وارحم �أمة حممد رحمة كافة ،تغنينا عن رحمة
من �سواك ،اللهم من �أحييته منا ف�أحيه على الإ�سالم
ومن توفيته منا فتوفاه على الإميان ،اللهم �أرحم
(والدي ح�سن) رحمة وا�سعة وتغمده برحمتك ،اللهم
قه عذابك يوم تبعث عبادك ،اللهم �إن كان (والدي
ح�سن) غري �أهل لو�صول رحمتك فرحمتك �أهال �أن

ت�سعه ،اللهم انقله من �ضيق اللحود ومن مراتع الدود
�إىل جنانك جنات اخللود ،اللهم و�سع مدخله و�آن�س
يف القرب وح�شته ،اللهم اكفه فتنة القرب و�ضمة القرب
اللهم اجعل قربه رو�ضة من ريا�ض اجلنة وال جتعله
حفرة من حفر النار ،اللهم �إن كان حم�سنا فزد يف
�إح�سانه ،و�إن كان م�سيئا فتجاوز عن �سيئاته ،و�شفع
فيه نبيك حممد ًا [ .
رحمك اهلل يا والدي رحمة وا�سعة و�أ�سكنك ف�سيح
جناته وندعو اهلل عز وجل �أن ي�ستجيب لدعوات
حمبيك وكل من دعا لك بظهر الغيب و�أن يجزيهم
اهلل عنا خري اجلزاء.
ن�س�أل اهلل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن
يلهمنا جميل ال�صرب على فراقه و (�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون).

خالد بن ح�سن بن عبد اهلل الهزاني
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قال اهلل تعاىل } :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ { �صدق اهلل العظيم.

لقد عودت نف�سي يف عدم تفقد ر�سائل اجلوال يف كل
�صباح� ،إال قبيل �صالة الظهر من �أجل ر�سائل اجلنائز،
جلامع خادم احلرمني ،والغريب ر�سالة فج�أة ،حر�صت على
معرفة حمتواها قبل املوعد ،ف�أوقفت �سيارتي ،ف�إذا بر�سالة
�أخي تركي بن ر�شيد الوائلي( :توفى العم حممد بن زيد
الع�شبان ،وال�صالة عليه ع�صر اليوم يف م�سجد امللك خالد
ب�أم احلمام) ر�سالة �أ�صبحت يف اخليال ،ل�صقت يف الذاكرة
من هول حمتواها ،وحينها �أ�صبحت بني مكذب وم�صدق!!
فقد فجعت من هول هذا اخلرب ،وقلت لعل عيني التب�ست
عليها احلروف ،ف�أعدت النظر يف الر�سالة وتهجيتها حرفا
حرفا ،وكررت ذلك ،ف�إذا بالر�سائل تنهال عن هذا اخلرب،
وقمت بفتحها ر�سالة ر�سالة ،لعل ر�سالة تنفي هذا اخلرب،
ولكنها كلها ت�ؤكد هذا اخلرب ،فا�ست�سلمت للق�ضاء والقدر
وحزنت حزنا �شديدا ،وقد �أ�صبحت ك�صاحب ع�صماء �أم
املراثي ،يف الع�صر احلديث للدكتور ح�سن جاد ح�سن ،يف
ابنه الوحيد رحمه اهلل منها:
مل �أدر هل �أنا يف حلم فقد ع�صفت
فج�أة اخلطب بالألباب والر�شد
خ ّلفتنا جنوى ال ّذكرى وح ّرقتها
والبيت بعدك �أم�سى واهي العمد
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نراك يف كل �شيء ماثال �أبدا
حتى ك�أنك فينا غري مفتقد
قالوا ا�صطرب لق�ضاء اهلل حمت�س ًبا
وكفكف ال ّدمع من عينيك واقت�صد
قلت ما حيلتي يف ال ّدمع يغلبني
ويف ف�ؤاد بنار الوجد متّقد
فقد الأح ّبة �أق�سى ما نكابده
من احلياة فيا ويلي من الكبد
وللفراق تباريح و�أفدحه
نوى حبيب بجوف الأر�ض مفت�أد
�آمنت باهلل والآجال قدرها
�إذا انتهى العمر ما ينق�ص ومل نزد� ...إلخ
نعم كنت متحريا يف حمتوى مقالتي ملجلة بني هزان
الغراء ،هل �أكتب عن حزين ال�شديد لفقدان �أبي �إبراهيم
رحمه اهلل؟
�أو �أكتب عن مناقبه؟ �أو عن دماثة �أخالقه وتوا�ضعه؟ �أو
�أكتب عن تعامله مع من�سوبي م�ؤ�س�سته؟ �أو �أكتب عن تعامله مع
جريانه و�أ�صدقائه؟ �أو �أكتب عن �صلته مع �أرحامه؟ �أو �أكتب
عن تعامله مع �أهل بيته و�شقيقاته؟ �أو �أكتب عن ا�ستقباله
و�إكرامه لل�ضيوف من �أقارب وغريهم؟ �أم �أكتب عن احرتامه

وتقديره لزمالء طفولته و�أبناء �أ�صدقاء والده؟ �أم �أكتب عن
تهمي�شه للربوز والت�صنع؟ �أم �أكتب عن ال�سرية التامة يف
ق�ضاء �أهل احلاجات؟ نعم ت�سا�ؤالت كثرية عا�صرت الي�سري
منها ،لو طرحتها لطال احلديث.
تتداعى الكلمات والأفكار وتفي�ض امل�شاعر �إىل حد ال
ت�ستطيع لها الأ�سطر بل حتتاج �إىل �صفحات� ،سيما و�أنا �أكتب
عن كبري من عائلتي (�أبو �إبراهيم) رحمه اهلل.
ففي بع�ض املواقف تقف الكلمات على ر�صيف العجز،
ومع امل�صاب اجللل والإن�سان الأمنوذج يغ�ص القلم بحروف
وكلمات تتهي�أ وتت�شوق �أن ت�سبح يف جلة الأ�سطر كي ت�سطر
بع�ضا من ف�ضائل ذلك الرجل (�أبو ابراهيم) رحمه اهلل،
الرجل الذي كان االعتدال لديه عبارة عن خيط حرير يربط
لآلئ الف�ضيلة التي يت�صف بها بع�ضا �إىل بع�ض ويدجمها مع
قوانني احلياة.
ف�إذا كان التميز من �أف�ضل ما يف الإن�سان فقد كان
ميلك �أكرث من ميزة ،كانت الأمانة �صبغته البي�ضاء وكانت
الب�شا�شة والت�سامح عنوان تعامله و�إذا كان التوا�ضع هو الثقل
املوازي للكربياء فقد كان هو التاج الذي يلب�سه ،وهو الذي
�آمن ب�أن الت�صلب يف الر�أي يولد اخلرق والرعونة ،لذلك مل
يكن ممن يت�صلبون بر�أيهم ،بل كان رحمه اهلل عندما تختلف
الآراء ي�ستخدم الدعابة بلطف وكانت هي اجل�سر الذي ينقل
للآخرين بها �شيئا من احلقائق ،لأن الدعابة غالبا ما تكون
و�سيلة لنقل احلقيقة.
مل تكن من حمبي الأ�ضواء فقد كنت تكتنز بداخلك �شعاعا
من اخلري والبذل والعطاء والكرم دون �أن ترجو جزاء وال
�شكورا من �أحد� ،إال من خالقك عز وجل.
كنت رحمك اهلل تغلف كل معامالتك بابت�سامة مل تكن
تفارق حمياك وقد انعك�س �إ�شعاع نورك يف يوم وفاتك فمن
ح�ضر ال�صالة عليك يف م�سجد امللك خالد «رحمه اهلل»
و�شاهد تلك اجلموع التي غ�ص بها امل�سجد ور�أى الكم الذي
مل ينقطع من جموع املعزين التي تتوافد طوال �أيام العزاء
وبعده ،لقد كنت للآخرين وكانوا لك.
هنا �س�أترك الآخرين يتحدثون عنك.

ولكنني �س�أكتفي مبقالة كتبها ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �سعد
بن عبدالعزيز بن كليب وكيل هيئة الرقابة والتحقيق ل�ش�ؤون
التحقيق يوم االحد � 29شوال  1430هـ جريدة اجلزيرة
عدد  13543بعنوان (هول امل�صاب) قال( :احلمد هلل ال
راد لق�ضائه� ،أمره نافذ ،وقدره واقع ،وله ما �أخذ ،وله ما
�أعطى ،وكل �شيء عنده مبقدار ،كتب الفناء على كل خملوق،
ال ت�أخذه �سنة وال نوم� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون و�صدق وهو
القائل وقوله احلق  } :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ {.
قد مررت باملحب املحبوب من جميع معارفه ،وزمالئه يف
الدرا�سة ،ور�ؤ�سائه ومر�ؤو�سيه ،وجريانه وقرابته ...مررت
عليه ووجدت الباب غري مفتوح كالعادة يف �ضحى كل جمعة
ملن اعتاد املرور عليه فرجعت وحملت الأمر على �أنه يف �سفر
ودعوت له �سفرا �سهال ،وعودا حميدا.
وتفاج�أت يوم ال�سبت املوافق 1430/10/21هـ قبل �أذان
الظهر بر�سالة يف هاتفي ن�صها�( :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون)
(انتقل �إىل رحمة اهلل والدي حممد بن زيد الع�شبان هذا
اليوم و�سي�صلى عليه �صالة الع�صر يف جامع امللك خالد ب�أم
احلمام الرجاء �إبالغ اجلميع) ابنه ريا�ض.
م�صاب جلل فحمدت اهلل ودعوت له باملغفرة والرحمة.
و�صالح الذرية وكررت ذلك ودارت بي الأوهام وال�شكوك بني
م�صدق ومكذب و�أمعنت يف الر�سالة مرارا وطلبت من غريي
قراءتها علي ففعل فعذت باهلل من ال�شيطان الرجيم ،ور ّددْتُ
حمد اهلل و�شكره على هون ميتته وح�سن خامتته .فمات بعد
ق�ضاء �صيام �شهر رم�ضان املبارك .و�أداء العيد بني �أ�سرته
وحمبيه وثبت �إىل ربي بالدعاء له باملغفرة والرحمة ور�ضيت
بهول امل�صاب ،ثم توالت علي االت�صاالت من بع�ض الأ�صدقاء
واجلماعة منهم من ي�ستف�سر ومنهم من يعزي ومنهم من يبلغ
بالوفاة فال حول وال قوة للجميع ،بل احلول والقوة هلل وحده.
لقد �أدى ال�صالة عليه والعزاء فيه مبنزله جمع غفري
من النا�س منهم من هو مبدينته الريا�ض مقيما ومنهم من
ح�ضر من خارجها لل�صالة عليه .الكل منهم يلهج له بالدعاء
واملغفرة والثناء عليه مبا عرفوا عنه� ..أ�س�أل اهلل �أن يتقبل
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منهم �شفاعتهم فيه .وتذكرت تلك اجلنازة التي مر بها على
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ببقيع الغرقد حني �أثنى عليها
خريا ف�أوجب لها اجلنة ملا �شهد لها باخلري و�أقر �صلى اهلل
عليه و�سلم �شهودها مبا �شهدوا عليه للثناء عليها� .إن هذا
الرجل يفني ماله ،ومي�ضي وقته وال يدري ب�صحته يف �سبيل
ق�ضاء حوائج غريه ،يهتم ب�صحة غريه وال يهتم ب�صحته!
فهو مرجع ومالذ ملن �أراد طبيبا �أو عيادة� ،أو م�ستو�صفا� ،أو
م�ست�شفى� ،أو �شفاعة� ،أو عالجا فهو مورد عذب كثري الزحام
فك�أن القائل يعنيه بقوله:
وخري النا�س ما عا�ش الورى رجل
تق�ضي على يده للنا�س حاجات
م�ؤديا حقوق اهلل وحقوق النا�س وحقوق اجلار وحمرتما
لهم ،ويعطي للجار والطريق حقهما ،حافظا ود �صديقه،
و�صديق والديه ،كتوما ال ي�شكو ،وال يتذمر من �أمر ما ،وال
يتدخل يف �أمور النا�س ،حافظا ل�سر غريه ،وال يقول �إال خريا
�أو ي�صمت ال متر منا�سبة �أيا كان نوعها و�أينما وقعت �إال وهذا
الرجل منها ح�ضور ،وم�ساهمة ،على الرغم من ارتباطاته
و�أعماله التي ينوء بها كرجل �أعمال ينيب غريه فيها ،كرمي
الأخالق� ،سمح التعامل ،يعطف على الفقري ،ويتطلف لل�صغري
ويتوا�ضع للكبري ،عف الل�سان ،قليل الكالم ،جوابه �إ�شارة،
و�س�ؤاله �إملاحة ،ال يهرج �إال بقدر ومتى كان منه جوابا ،مهذب
يف حديثه ،لطيف يف جمل�سه ،يح�ضره �صفوة من الأخيار
و�أح�سبه و�أح�سبهم كذلك ،واهلل ح�سبي وح�سبهم ،بعيدا
عن الهمز واللمز ،والقيل والقال� ،إال مبا هو مفيد �صواب ال
يظهر عليه ملل وال �ضجر ،يواظب على زيارة املر�ضى ،وتفقد
�أحوالهم م�ساعد ملن طلب منه م�ساعدة .ال يبتغي وراء �أعماله
جزاء وال �شكورا من خملوق ،ال يتحدث مبا يفعل وال يرغب
�أن يحمد مبا فعل وال ميكن �أن يويف حقه �أو حت�صر له �سجية
والكمال هلل تعاىل وال �أرى �إال �أنه ينطبق عليه قول القائل:
ه ـيـهــات �أن ي ـ�أتــي الزمـان مبث ـلــه
�إن الـ ــزمـ ـ ــان مبـثـلــه لبـخيـ ـ ــل
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والعزاء مني جلميع معارفه و�أ�صحابه ولأ�سرته العريقة،
ولأوالده كل من الدكتور �إبراهيم ،والدكتور ريا�ض والدكتور
زيد و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني� ،إىل هنا ينتهي ما
كتبه الأخ الدكتور �سعد بن عبدالعزيز بن كليب.
يف احلقيقة �أن ن�سمع مثل هذا القول وتلك الروايات من
�أنا�س لهم مكانتهم ،ي�ؤكد لنا حقيقة ن�ؤمن بها دائما ب�أن اهلل
عز وجل قد رزقنا رجال نفخر به.
رحمك اهلل يا �أبا �إبراهيم رحمة وا�سعة ،و�أ�سكنك ف�سيح
جناته وندعو اهلل عز وجل �أن ي�ستجيب لدعوات حمبيك وكل
من دعا لك بظهر الغيب و�أن يجزيهم اهلل عنا خري اجلزاء.
عزا�ؤنا فيك مبا تركت من �سمعة عطرة و�أعمال �إن�سانية
وحمبة النا�س لك ،ونحمد اهلل عز وجل �أن لكم من الأبناء
والبنات ال�صاحلني ممن �سيحملون رايتك من بعدك
و�سيوا�صلون م�سريتك �إن �شاء اهلل.
و�س�أختم مقالتي مبرثيتني اخرتتهما يف املرحوم �أبي
�إبراهيم منها ق�صيدة رثاء:
للأ�ستاذ عبدالرحمن بن حمد الربيعة قال:
يف �شهر ع�شره وع�شر من ال�شهر
�سبت �أكتوبر عقب �شهر ال�صيام
هل دمعي فوق خدي وانترث
واخلرب جاين مثل �ضرب ال�سهام
اخلرب يا �شني واهلل ذا اخلرب
من عقب ما بان يل �صدق الكالم
كلنا واهلل ن�ؤمن بالقدر
ونحمد اهلل قعود وال قيام
املوت حق وقبلنا �س ّيد الب�شر
مات �أبو القا�سم وهو خري الأنام
حممد الع�شبان يا �شبه البدر
غاب عنا و�صارت الدنيا ظالم
�شفت يف كرث الب�شر قدره ظهر
�شيبها وايل على حد الفطام

عا�ش بفعول املراجل م�شتهر
كا�سب الطيب يف �شرق و�شام
طيب فطرة يف الرخاء وع�سر الدهر
من املزايا كا�سب ر�أ�س ال�سنام
امل�شاعر تت�صف واهلل بال�شعر
عقب فقده قل على الدنيا ال�سالم
اهلل ايل نزّل طه والزمر
خالق الدنيا وال فيها دوام
من يعي�ش وينتهي عمره �صدر
ويبقى عمره يف العقل كنه �أحالم
يا جعل من حطه يف هاك القرب
جنة الفردو�س يا من�شئ الغمام
�أ�س�أل اهلل يلهم �أهله بال�صرب
والعزاء يف فقده �أوالد كرام
هو �أخوي و�أحبه وبفتخر
�صحبته تبقى على �صدري و�سام
عاجز �أو�صف مزاياه ومني عذر
و�أ�س�أل اهلل للجميع ح�سن اخلتام
�أما الأ�ستاذ /خالد بن عبد العزيز �أبو زيد املوزان قال يف
مرثيته:
املوت حق املوت وي�أخذ اللي نو ّده
اهلل ق ّدر للمخاليق الأعمار
�أخذ مالك املوت رجل �أو ّده
والعبد يومن بامل�صايب والأقدار
حممد الع�شبان يا اهلل ع ّده
يف منزل عايل مع كل الأبرار
يا اهلل جتعل جنة اخللد ورده
وتكتب كتابه يف �سجالت الأبرار
ي�سح دمع العني من ح ّر فقده
ّ
حزنه على قلبي مثل حامي النار

يع ّدين ابراهيم و�أنا �أع ّده
يف منزلة �أبوي يف القدر والكار
يا �أبو حممد يا قدمي املو ّدة
لكم العزا يف ال�شيخ مرفوع الأقدار
�أبوكم اللي راح يا طيب جم ّده
بوجودكم ما ظن مبناه ينهار
هو يف املراجل ما خذ كل ج ّده
مع كل القرايب والبعيدين واجلار
كرمي و�إن جيته على كل ر ّدة
عفة و�شيمة وال وطا �ساحة العار
قلبه يحب اخلري وب�شوق مي ّده
ما قد جتافى �أو تقدم باالعذار
جزم على اجلزالت ما حد ير ّده
وال هو ت�أخر عنها بكل الأ�شوار
لكم العزا من واحد زاد وجده
مي�شي ويدعي له بال�سر وجهار ....الخ
أسأل اهلل الكريم أن يرحم الفقيد ويجمعه في الفردوس
األعلى مع محبيه الذين شاركونا في العزاء سواء برقيا أو
هاتفيا أو حضوريا وممن كتب عن الفقيد فلهؤالء األوفياء
الشكر الجزيل وأن ال يريهم مكروها في الدنيا واآلخرة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

كتبه� « :أبو ذر »

علي بن �سعد الع�شبان الهزاني
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بـر الـوالديـن �أمر عظيـم ولـذا اقتـرن يف القـر�آن الكـريـم بالتوحيـد الـذي هـو �أجـل مطلوب ،قــال �سبحـانــه وتعـاىل:
{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} �سورة الإ�سراء ( ،)23ومن هنا يتبني خطر العقوق (جاء
رجل �إىل النبي [ فقال :يا ر�سول اهلل �شهدت �أن ال �إله �إال اهلل و�أنك ر�سول اهلل ،و�صليت اخلم�س ،و�أديت زكاة مايل،
و�صمت رم�ضان ،فقال [  « :من مات على هذا كان مع النبيني وال�صديقني وال�شهداء يوم القيامة هكذا ـ ون�صب
�أ�صبعيه ـ ما مل يعق والديه» �أر�أيت كيف جعل امل�صطفى [ العقوق حمبط ًا للإميان والإ�سالم؟
هكذا فمن مل يكن بار ًا بوالديه فلن يكون بار ًا بزوجته و�أقاربه �أو قبيلته وال ب�صديقه وال بعمله.
ثم �إنه من �أجل الأثر ال�سيء للعقوق كانت لرب الوالدين حمكات تطرد الزعم الكاذب والدعوى الباطلة ويعرف بها
الإن�سان درجة بره بوالديه ،و�أم هذه املحكات:
�أو ً
ال� :أن ي�ؤثر الولد ر�ضا والديه على ر�ضا نف�سه وزوجه و�أوالده و�أ�صدقائه والنا�س �أجمعني ،لأن برهما مقدم على
كل بر ،كما فعل عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما عندما �أمره �أبوه بطالق زوجته التي يحبها لأنه ر�آها ال ت�صلح له.
ثاني ًا� :أن يطيعهما يف كل ما ي�أمرانه به �أو ينهيانه عنه� ،سواء �أوافق رغباته �أم مل يوافقها ،ما مل ي�أمراه مبع�صية
هلل تعاىل ،ويت�أكد هذا الأمر عندما ي�ضعف الوالدين ج�سد ًا وفكر ًا وما ًال ،فاجل�سد يبتلى بالأمرا�ض و�ضعف ال�شيخوخة
فيحتاج الأبوان �إىل من يرعاهما ويقوم ب�أمرهما .ويعوزهما احللم والأناة فيحتاجون �إىل من ي�صرب على ت�سرعهما
وغ�ضبهما لأتفه الأ�سباب ،واملال يقل يف الكرب غالب ًا مع الرغبة يف جمعه فيحتاجـان �إىل مـن يوا�سيهمـا يف ذلك كله.
قال الر�سول [ « :ثالثة ال ينظر اهلل �إليهم يوم القيامة :العاق لوالديه ،ومدمن اخلمر ،واملنان عطاءه ».
وقيل :الولد العاق �إن مات نغ�صك ،و�إن عا�ش نق�صك!
وقيل لأعرابي� :صف ابنك ـ وكان عاق ًا ـ فقال :هو عذاب َر َع َف به الدهر ،وبالء ال يقاومه ال�صرب .وقيل :العقوق ثكل
من ال ثكل به.
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عندما هرم �أمية بن �أبي ال�صلت و�شاخ بخل ابنه عليه يف الإنفاق والرعاية فان�شد �أمية:

غ ��ذوت ��ك م � ��ول � ��وداً وع �ل �ت ��ك ي��اف �ع � ًا

ُت � �ع� ��ل مب � ��ا أج � �ن� ��ي ع �ل �ي ��ك وت �ن �ه��ل

إذا ل�ي�ل��ة ن��اب �ت��ك ب��ال�ش�ج��و ل ��م أب��ت

ل� � �ش� � �ك � ��واك إال س� � � ��اه� � � ��راً أمت� �ل� �م ��ل

ك��أن��ي أن ��ا امل� �ط ��روق دون � ��ك ب��ال��ذي

ط ��رق ��ت ب� ��ه دون � � ��ي ف �ع �ي �ن��ي ت�ه�م��ل

ف �ل �م��ا ب �ل �غ��ت ال �س ��ن وال� �غ ��اي ��ة ال �ت��ي

إل �ي �ه��ا م ��دى م ��ا ك �ن��ت ف �ي��ك ُأؤم ��ل

ج �ع �ل ��ت ج � ��زائ � ��ي غ �ل �ظ ��ة وف �ظ ��اظ ��ة

ك � ��أن � ��ك أن � � � ��ت امل � �ن � �ع� ��م امل �ت �ف �ض ��ل

ف �ل �ي �ت��ك إذ ل � ��م ت � � ��رع ح � ��ق أب ��وت ��ي

ف �ع �ل��ت ك �م��ا اجل � ��ار امل � �ج ��اور ي�ف�ع��ل

ومن و�صايا �شيخي عبدالر�ؤوف احلناوي للبنني والبنات:
 1ـ ال مت�ش بجانب �أبيك �أو �أمك يف الطريق بل ت�أخر عنهما قلي ًال وال جتل�س يف مكان �أعلى من مكانهما ،ولب نداءهما
�إذا نادياك.
 2ـ �شاورهما يف �أعمالك و�أمورك وعمل ما ي�سرهما من غري �أن ي�أمراك به.
 3ـ �أكرث من الدعاء واال�ستغفار لهما يف ح�ضورهما ويف غيابهما ،يف حياتهما وبعد مماتهما ،وال تكذب عليهما وال
ت�أخذ �شيئ ًا وال تفعله �إذا مل ي�أذنا لك به.
 4ـ ال تقاطعهما يف الكالم وال جتادلهما يف �أمر وال تلمهما �إذا عمال عم ًال ال يعجبك ،وال متدن يدك �إىل الطعام
قبلهما ،وال تنم �أو ت�ضطجع وهما جال�سان ،وال متدن رجلك �أمامهما ،و�أح�سن ا�ستقبالهما �إذا دخال عليك وال
تزعجهما يف نومهما.
 5ـ ال ت�صاحب غري البار بوالديه ،لأن الرب عالمة ال�صالح ،والعقوق عالمة الف�ساد.
ويف دائرة الرب والعقوق �أود التنبيه �إىل جانب مظلم يقع فيه الكثري ،وهو دعاء الوالدين على �أوالدهم بنني وبنات
لأتفه الأ�سباب ،فهذا مزلق خطري يجب االنتباه له؛ قال الر�سول [ « :ثالث دعوات م�ستجابات ال �شك فيهن :امل�سافر
ودعوة الوالد على ولده ودعوة املظلوم» فليحذر الأبناء من ر�صا�ص دعوة الآباء عليهم �أن ت�صيبهم يف مقتل ،وليحذر
الآباء قبل �إطالقها! وباهلل التوفيق.
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مقال :

البحث عن المتميزين :
ي�سعى كل �أحد �إلى ا�ستثمار �أمواله وتنميتها وهذا وال �شك مطلب بل هو طبيعة الإن�سان لكن
�أعظم ا�ستثمار هو ا�ستثمار العقول وخا�صة العقول الموهوبة.

بقلم الدكتور� /إبراهيم �آل زامل الهزاين
رئي�س التحرير
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الحمد لله وحده ،وال�صالة وال�سالم  -الأتمان الأكمالن  -على من ال نبي بعده ،محمد وعلى
�آله و�صحبه،
قد اقت�ضت حكمة الله تبارك وتعالى �أن خلق بني الإن�سان متمايزين مختلفين في جوانب عديدة ،فهذا
طويل وذاك ق�صير وهذا �أ�سود وذاك �أبي�ض وهكذا لحكمة �أرادها �سبحانه وهو الحكيم العليم.
وكان من �أعظم ما تمايز به الخلق بع�ضهم على بع�ض اختالفهم في العقول والمدارك ،وال
يخت�ص هذا التمييز بفئة �أو قبيلة �أو لون �أو بلد بل هو موجود في كل زمان ومكان ورحم الله
الإمام ابن عبدالبر المالكي حين انتقد المقولة ال�شهيرة ( :ما ترك الأول للآخر) فقال ( :بل كم
ترك الأول للآخر) .وي�ؤكد هذا التمايز قول الم�صطفى الحبيب [« :رحم امر�أً �سمع مقالتي
هذه فوعاها ف�أداها كما �سمعها ،فرب مبلغ �أوعى من �سامع».
وقد وعت مجتمعات هذا التمايز فبحثوا عن المتميزين و�شجعوهم ووفروا لهم كافة ال�سبل
التي ت�ساعدهم على الرقي والنجاح.
ومجتمعنا ولله الحمد في هذا الوطن المبارك �أر�ض الحرمين ال�شريفين يزخر بعقول وقدرات
فريدة لي�ست ب�أقل �ش�أنًا ممن عرفهم العالم المعا�صر من النابغين والمخترعين ،بل ربما فاقوهم
ذكا ًء ونبوغً ا.
لكننا بحاجة ما�سة �إلى البحث عن هذه العقول وت�شجيعها وتهيئة الأجواء المنا�سبة لها ومن
ثم ا�ستثمارها اال�ستثمار الأمثل وتوجيهها التوجيه الح�سن لينتفع بها الإ�سالم والم�سلمون بل
وكل من يعي�ش على وجه هذه الب�سيطة ،ف�أمتنا �أمة ر�سالة و�أمة رحمة للنا�س كافة.
ولهذا ليبحث كل واحد منا عن مواطن النبوغ في �أبنائه ومن حوله وليتفهم الفروقات التي
و�ضعها الله بينهم.
وليحذر كل الحذر من �إهمال تلك العقول �أو كبتها �أو محاولة تهمي�شها �أو اال�ستيالء على
جهودها! بل ال بد من تنميتها و�إبرازها ون�سبة الف�ضل لها.
و�أبناء هذه القبيلة المباركة جزء من هذا المجتمع ولحمة منه وال �شك عندي �أن فيهم  -كما في
غيرهم  -من الموهوبين من هم بحاجة �إلى الت�شجيع والدعم والمتابعة وتوفير ما يحتاجون
في �سبيل ا�ستثمار مواهبهم ،فينعموا وينعم مجتمعهم ويكونوا لهذا الوطن عدة.
وفق الله الجميع وجعلنا مباركين �أينما كنا .دمتم بخير.

