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سؤال... إلى المواطن؟؟

والصالة  وحده،  هلل  الحمد 
والسالم على من ال نبي بعده... 

وبعد:
معنـى  المـواطنـة...  فـإن 
عظيـم تـزهـو بـه النفـوس، 
وتسمو، وتسعى ألجله التطلعات 

والطموحات وتعلو... ولكن!!!
سألت  هل  المواطن...  أخي 
نفسك يوما ما معنى المواطنة؟ 

أهي بطاقة وهوية تحمل في الجيب؟ أم هي َعَلم ُ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 
السيارة؟  قيادة  أثناء  في  للسرعة  تجاوز  أهي  الدكان؟ 
أو  اليسار  إلى أقصى  اليمين  للسيارات من  أم هي تجاوز 
العكس؟ أهي ماء يخرج من البيوت هدًرا؟ أم هي نفاية 
ممتعة؟  برية  رحلة  بعد  الصحراء  في  يرمى  أكل  بقايا  أو 
أهي رمي ألعقاب »السجائر« في الشارع؟ أم هي تأخر في 
الحضور إلى الدوام؟ أهي خروج من المكتب قبل نهاية 
أثناءه؟ أم هي مقابلة الجمهور بوجه عابس؟  أو  الدوام 
للذات  جلد  هي  أم  رياضي؟  فريق  لفوز  تجمهر  أهي 
وتجاهل لإليجابيات دائًما وكأن الوطن كله تقصير وسلبيات؟ 

أهي نقد »ببغاوي« ؟ أم هي تجريح لذوات الناس؟
أم هي؟ أم هي؟ أم هي؟

ثم  أواًل  لنفسي  أوجهها  كثير،  وغيرها  أسئلة،  هذه 
لكل أخ كريم.

غير  أن  والغريب  مواطن،  كل  لدى  معروف  الجواب 
المواطن ال يجهله، ولكنه يتأثر بسلوك المواطن فيقلده!!

فلن  جيبك  في  مواطنتك  كانت  إن  المواطن...  أخي 
تجيب،  فسوف  قلبك  في  مواطنتك  كانت  وإن  تجيب، 

وتعرُف المعنى الحقيقي للمواطنة.
وتذكر أن إماطة األذى عن الطريق صدقة، كما قال 
المصطفى ]، فإذا كان الحال كذلك... فإن وضع األذى 

في الطريق إثم!!
القيم  يخالف  حضاري  غير  أسلوب  أنه  عن  فضاًل 

والنظم!!
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  العالمين. ،،،

ن�سرة دورية �سنويـة 

العدد الثالث - حمرم  1431هـ

د. محمد بن را�شد العثمان الهزاني

والأدبية  التاريخية  بالجوانب  تعنى  الن�شرة  هذه 

المقالت  بن�شر  تعنى  ول  والثقافية  والتربوية 

ال�شيا�شية اأو ذات التوجهات الفكرية اأو الختالفات 

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

كما ترحب بكل قلم هادف من القبيلة  ومن خارجها.

للمرا�سالت

nshrt-banyhezzan@hotmail.com

الم�شرف العام

د. محمد بن را�سد العثمان الهزاني

رئي�س التحرير

د. اإبراهيم بن عبداهلل اآل زامل الهزاني

هيئة التحرير

عبداهلل بن محمد بن منيع الهزاني

معاذ بن محمد بن زيد الهزاني

الكاتب  راأي  عن  يعبر  الن�شرة  هذه  في  ين�شر  ما 

تحريرها. اإدارة  اأو  الن�شرة  راأي  عن  يعبر  ول 

تتم طباعة الن�سرة بتربع من الدكتور 

حممد بن را�سد العثمان الهزاين

www.banyhezzan.com

طباعة واإخراج

موقع بني هزان



قال �سالح بن �سعود بن عمرية مبنا�سبة احتفال منطقة الريا�ض مببايعة خادم احلرمني 

ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود وتوليه مقاليد احلكم :

محـمـود       خــيــر  وأحـمـده  أبـــــدا  الله  بــاسم 
ــــهــــا حــــــدود              ــــال فــــضــــايــــلــــه جــــــل وعــــــــا م
ــــي مـــــن بـــــه الـــطـــيـــب مــعــهــود             ــــول مـــنـــهـــا ت
ــــا أعــــــــز مـــفـــقـــود              ــــقــــدن ـــــه ف ـــــل ــــــه ال عــــــــزا ب
وســـعـــود        تـــشـــريـــف  ـــلـــيـــل  ال ذا  ـــلـــه  ومـــقـــاب
ـــســـمـــو تــــرثــــة اجلــــود           مـــقـــابـــل أصــــحــــاب ال
زود          ـــعـــي  م مـــــا  ســــيــــدي  ذا  ــــــــــدي:  وال يـــــا 
ـــهـــاضـــه كـــمـــا الـــطـــود        ـــت فـــلـــة حـــجـــاجـــه وإن
ـــــــلـــــــدان وســـــــهـــــــول وجنـــــــود           ــــه ب ــــطــــق ــــن امل
ـــــــد ومــــولــــود(           ـــقـــولـــك فــــي صـــــوت )وال وت
ــــــــــودود               ــــــــــود مل يــــــــا مـــــرحـــــبـــــا كـــــلـــــمـــــة م
ـــود           ـــن ـــــــح ال ـــســـم راي وأخـــــــن وأنــــــــوج مــــن ن
ذود            الــــــهــــــواء  وجـــــــه  مي  ـــــن  م دشــــهــــا  إن 
ـــــن وقـــــــدود         ـــــدي ـــعـــب وق ـــــا أبـــــــو مـــت قـــــــده ي

ـــــده                ـــــزي شـــــكـــــر لـــــــزايـــــــد نــــعــــمــــتــــه واســـــت
ــــده              ـــــا عــــدي ـــا أشـــــي ـــن ـــن ـــي ــــمــــا ب ــــي فــــيــــنــــا وف
ـــده           مـــلـــيـــكـــنـــا راعـــــــــي الــــســــجــــايــــا احلـــمـــي
ــــه فـــــي مـــحـــل الـــفـــقـــيـــده              ــــل وعــــــــوض بـــــه ال
يـــــــوم أنــــقــــضــــى عــــيــــد رمــــــضــــــان يـــعـــيـــده         
ــــده             ــــدي ــــع ال املـــــكـــــرمـــــات  أم  الـــــشـــــجـــــرة 
ـــــشـــــاعـــــر مــــفــــيــــده                ـــــامل ــــــة ســــــمــــــوه ب ــــــف وق
تـــنـــبـــيـــك بــــــافــــــراح الــــــريــــــاض الـــســـعـــيـــده          
جتـــــــــدد رســـــــــــوم مــــبــــايــــعــــتــــهــــا األكــــــيــــــده               
ـــــا وهـــــــــا حتـــــيـــــا حــــــيــــــاة ســـعـــيـــده                 مـــــحـــــيَّ
عـــــــــدة نـــــخـــــل جنـــــــد وجـــــــنـــــــاه وجــــــريــــــده               
ـــــده         ـــــفـــــر ومـــــدي فــــــي روضــــــــــة خـــــضـــــرا وق
ــــــا اجلـــــديـــــده              ـــطـــف زمــــالــــيــــق اخلــــــزام ـــق  ي
ـــده              ـــجـــدي ب ـــك  ـــي ـــل ع املـــــقـــــود  ـــضـــة  ـــب ق وال 

العدد الثالث 1431هـ

�

الوطن حلن جميل تغرد به القلوب، وتت�صافح الأيدي ويف بالدنا احلبيبة تظل 

البيعة رمزاً للولء والوفاء بني الراعي والرعية، وقبيلة بني هزان كالأ�رس ال�صعودية 

الأخرى لها قدم �صدق يف البيعة لآل �صعود منذ عهد الإمام عبد العزيز بن 

حممد بن �صعود حني بايعه حممد بن ر�صيد الهزاين عام 1188هـ. وق�صيدة ابن 

عمرية جت�صيد �صادق لرمز البيعة عند كل الأ�رس ال�صعودية.



ـــــــك جــنــود     واصـــــــل وحــــنــــا لــــك عـــلـــى درب
ـــــو خـــالـــد ســـنـــد كــــل مــضــهــود       ســـلـــطـــان أب
ــــلــــي بـــــه االمـــــــن مــعــقــود          وأبـــــــو ســــعــــود إل
قـــضـــى عـــلـــى اإلرهــــــــــاب واحلـــــبـــــل ممـــــدود
يـــا لــيــت بــعــض اجــــدادنــــا الـــيـــوم مــوجــود  
ـــاهـــم مـــشـــيـــد ومـــصـــمـــود      ـــن ـــب ـــــشـــــوف م وي
ويــــشــــوف نــهــضــتــنــا عـــقـــب عـــشـــرة عــقــود     
ـــــــان وصـــمـــود       ــخــطــيــط وإمي خـــطـــوه عـــلـــى ت
ســـــــرى بــــهــــا فــــــي قــــــل واملــــــلــــــك مـــفـــقـــود           
ولــــــــف قـــــلـــــوب كــــــــان طـــــــــارد ومـــــطـــــرود         
ــــة الـــــتـــــوحـــــيـــــد مــــــرفــــــوعــــــة بــــنــــود             ــــظــــل م
ـــــقـــــودهـــــا قــــود               وســــفــــيــــنــــة الــــتــــطــــويــــر ي
ـــه ســـهـــود ومـــهـــود        ـــل ـــر ال ـــأم حـــتـــى غـــــدت ب
جــــاهــــا شــــبــــاب وغـــــــاب فـــيـــهـــا وهـــــو عـــود      
ـــد بــــهــــا خـــلـــود               ـــخـــل عـــــســـــاه فـــــي اجلـــــنـــــه ي
كـــــل حـــكـــم بـــــإخـــــاص ويـــــقـــــوم بــجــهــود
ــــوم هـــــذا الــــوضــــع حـــاضـــر ومــشــهــود ــــي وال
والـــــلـــــي بـــنـــجـــد وجنــــــد مـــــا عـــنـــه مــنــشــود
ـــســـم وقـــــرهـــــود        ـــل ــــوم ب ــــظــــل عـــــن عــــلــــى امل
ســــلــــمــــان جـــعـــلـــك اســـــــم وصــــفــــه يـــكـــود        
ــــى ومــــــــــــردود ــــن ــــث ـــــي م وازكــــــــــــــى حتـــــيـــــات

وال خــــاب مـــن ســلــطــان االبـــلـــج وعــضــيــده   
ـــــــــده               وري فـــــــي  املـــــعـــــتـــــدي  غـــــيـــــظ  رداد 
بــــكــــيــــده                   رده  بــــكــــيــــد  يــــبــــيــــه  ــــــي  ــــــل ال
ـــــه ويــــلــــقــــى حـــصـــيـــده ـــــن عـــــــاد عــــدنــــا ل م
يـــــشـــــوف مـــوقـــفـــكـــم ومــــــوقــــــف حـــفـــيـــده
شــــــديــــــده                  وروس  أمــــــيــــــنــــــه  ــــــــان  ــــــــأمي ب
الـــســـديـــده       عـــبـــدالـــعـــزيـــز  خـــطـــى  أول  مــــن 
ــــــخ عــــصــــمــــا فـــــريـــــده             ــــــاري ــــــت يـــــعـــــدهـــــا ال
ـــقـــد مــســتــعــيــده       وأصــــبــــح قــــــوى وإلــــلــــي ف
ـــده               ـــعـــي ووحــــــــــد ديــــــــــار عــــــن بـــعـــضـــهـــا ب
جــيــده         الـــســـيـــف  ـــضـــرب  ي عــنــهــا  زاغ  مــــن 
ــــده                    ــــي ــــرغ ــــــاة ال ـــــم احلــــــي ــــــ ـــــعـــــا وي ــــم ال ـــــ ي
مـــــــا بـــــــه ميـــــــن يــــــســــــار مـــــــا غـــــيـــــر ســــيــــده                
مـــســـتـــفـــيـــده               ــــــــي  وه إال  يــــســــتــــريــــح  ــــــا  م
ــــعــــهــــود املـــجـــيـــده             هـــــو واملــــــلــــــوك أهـــــــل ال
ـــده                بـــــــــاق لـــــهـــــا بـــــصـــــمـــــات آثـــــــــــار شـــهـــي
كـــــــل الـــــــبـــــــاد بــــخــــيــــر والـــــــلـــــــه يـــــزيـــــده
راعـــــــيـــــــه راعـــــــيـــــــه بــــضــــمــــيــــر وعــــقــــيــــده              
ـــده             ـــده وصـــي ـــصـــي ـــى الــــظــــالــــم ت ـــل وعــــــن ع
ــــه أريـــــده           ــــه مـــيـــر طــــاري ــــه ب ــــا يــنــحــكــى ب م
ــشــعــب بـــاتـــا الــقــصــيــده  ـــا حــبــيــب ال ـــك ي ل

�شالح بن �شعود بن عميرة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على الر�شول الأمني.

ال�شـــالم عليكــم اأيـــهـا الأخــــوة والأبنـاء..

لقد عـرفت الأخ حممد العثمان الهزاين، فوجدته من اأنبل الرجال واأف�شلهم ُخلقًا، عرفتــه 

اأجنح مدير يف  البنات يف تبوك، فكان  لتعليم  التعليم، عرفته مديـرًا عـامًا  رائـــدًا مــن رواد 
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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 فكرًا نيرًا وروحًا وثابة.



اأ.د/ حممد بن اأحمد الر�سيد

وزير الرتبية والتعليم ــ �سابقاً ــ

هذا اجلزء من بالدنا، وعرفته وكياًل م�شاعدًا يف تعليم البنات فكان خري عون يل يف 

اأن يكون هناك تن�شيق وتكامل ما بني تعليم البنني والبنات، ودامت �شحبتنا و�شداقتنا 

طوياًل فكانت كلها �شعدًا وخريًا، ودفعًا بالرتبية والتعليم لالأمام.

متناهية،  و�شهامة  ومروءة  فريدة،  اإن�شانية  و�شمات  خا�شة،  ذاتية  ذو  رجل  حممد 

دعوين اأ�شارحكم يا بني هزان حني اأهنئكم باأن يكون من بينكم هذا الرجل الفا�شل، 

فالرجل ُيفخر به ملكانته، ولأدبه، وعلمه، ولثقافته الوا�شعة.

ن�شي و�شعادتي اأن اأح�شر 
ُ
دعاين م�شكورًا اأن اأكون معكم هذه الليلة، وهذا هو حمل اأ

مع اأخي ومعكم اأنتم يا اأبناء هذه الأ�شرة الكرمية.

ل عجب اأن يبذل هو كل هذه اجلهود يف اإن�شاء هذه اجلائزة، وما ذلك اإل لأنه من 

تربية  ح�شن  على  يعتمد  الدنيا  بالد  كل  بل  بالدنا،  م�شتقبل  باأن  الإميان  كل  املوؤمنني 

وتعليم النا�شئة، والدفع بهم اإىل الأمام، هو يريد من نا�شئة اأ�شرته وطالبها اأن يكونوا 

مبدعني، ويتمنى اأن يكون اإ�شهامهم اإ�شهامًا بارزًا يف م�شرية هذه البالد وتطويرها، لذا 

فهو ي�شتحق مني ومنكم جميعًا ال�شكر والعرفان على هذا العمل اجلليل.

املركز  هذا  على  ح�شلوا  الذين  والطالبات،  الطالب  لهوؤلء  خال�شة  التهنئة  اأقدم 

يقني  لعلى  واإين  والرتبوي،  العلمي  التفوق  الكرمية يف جمال  الأ�شرة  املتقدم من هذه 

اأبناءكم يدركون اأن ح�شولهم على هذه اجلوائز حافز لهم نحو مزيد من التاألق،  اأن 

ووافر من العطاء، و�شعي دوؤوب لحتالل املراكز العليا علميًّا ثم وظيفيًّا يف هذه البالد 

املحفوظة، وامل�شاهمة يف م�شريتها التقدمية.

الليلة  هذه  يف  معكم  اأكون  اأن  الكرمية  لدعوته  حممد  لأخي  والثناء  التحية  اأكرر 

اأخيكم  وم�شاركة  باحل�شور  اإ�شهامكم  على  ال�شكر  ت�شتحقون  جميعًا  واأنتم  متحدثًا، 

وزميلكم يف هذه املنا�شبة.

حفظكم اهلل جميعًا.. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
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�أ�شرف  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

�لأنبياء و�ملر�شلني، نبينا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني وبعد: 

اأحييكم بتحية الإ�شالم اخلالدة، فال�شالم عليكم ورحمة 

بن  الدكتور/ حممد  الأ�شتاذ  املعايل  وبركاته، �شاحب  اهلل 

اأحمد الر�شيد، اأعمامي، اأبناء الأعمام، �شيوفنا الكرام.

اإنني خجل يف وقويف اأمامكم لأ�شباب.. اأحدها: اأنني 

اأقف اأمام رمز من رموز الرتبية والتعليم يف بالدنا، حينما 

تعّد الرموز املوؤثرة يف تعليمنا يعّد الدكتور حممد الأحمد 

امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  بدًءا  منهم  واحًدا  الر�شيد 

مديًرا  ثم  لها،  ثم عميًدا  بها،  اأ�شتاذا  كان  �شعود حينما 

مبجل�س  ع�شًوا  ثم  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  ملكتب 

ال�شورى، ثم وزيرا للرتبية والتعليم.

وجنة  يف  الرتبوية  وماآثره  اآثاره  ذلك  كل  من  له  بقي 

قاد  ومرفق  حقل  كل  يف  تراها  ب�شماته  وروحه،  التعليم 

زمامه، وهو مم�شك بيديه الثنتني اثنتني: واحدة معا�شرة 

والأخرى ح�شارة.

العدد الثالث 1431هـ

�

لي�صبح  العطاء  مع  الوفاء  يتعانق  عندما 

اأ�رسة  حفل  ويف  اأثرًا  وللمعنى  معنى  للكلمة 

بني هزان الثالث كان املوؤ�ص�س وراعي اجلائزة 

الهزاين  العثمان  را�صد  بن  حممد  الدكتور 

لتعانق  احلرف  جداول  يف  ان�صابت  كلمات 

ل�صلة  النبيلة  املعاين  على  مركزة  الوجدان 

الرحم والتعاون الإيجابي بني اأفراد العائلة.



امل�شاركة  بهذه  علينا  يبخل  مل  م�شاغله  من  بالرغم 

هزان  بني  جائزة  حلفل  معاليه  من  الكرمية  والرعاية 

والتقدير  ال�شكر  جزيل  جميًعا  منا  فله  العلمي،  للتفوق 

على تف�شله ورعايته لهذا احلفل الرتبوي الذي ي�شّجع فيه 

العلم وطالبه.

اأما ال�شبب الثاين يف خجلي: اأنني اأقف اأمام اأعمامي 

واأبناء عمي الذين تكبدوا م�شقة وعناء احل�شور اإىل هذا 

احلفل لتكرمي اأبنائهم بجوائز رمزية ل ت�شل اإىل قدرهم 

يل  ت�شجيعهم  على  لهم  و�شكًرا  لهم،  فعذًرا  وتقديرهم، 

بح�شورهم وم�شاركتهم يف تكرمي اأبنائنا وبناتنا.

الطالبات  وبناتي  الطالب  لأبنائي  التهنئة  اأقدم  كما 

على هذا التفوق يف التح�شيل العلمي واأ�شاأل اهلل �شبحانه 

لبنة �شاحلة يف خدمة  يكونوا  واأن  بهم،  ينفع  اأن  وتعاىل 

دينهم ومليكهم ووطنهم.

ول يفوتني يف هذا املقام اأن اأ�شيد باجلهود التي تبذل 

العـم/  واأخـ�س  ال�شمـل  مّل  يف  العم  واأبناء  الأعمام  من 

�شعود بن حممد بن ح�شن الهزاين على ما بذل من جهود 

متميزة يف التوفيق بني وجهات النظر املتفاوتة، كما اأ�شكر 

من �شاهم معه مثل العم / �شعد بن را�شد الهزاين، والعم/ 

�شعود  بن  حممد   / العم  وابن  الهزاين،  را�شد  بن  زامل 

الهزاين،  بن عبدالعزيز  العم / عبداهلل  وابن  الهزاين، 

فريًقا  كانوا  فقد  الهزاين،  علي  بن  العم/ عبداهلل  وابن 

يحمل �شعار »نعم للوحدة ول للفرقة« فجزاهم اهلل خري 

اجلزاء على �شنعهم و�شنيعهم.

ح�شن  اآل  اأ�شرة  من  العم  واأبناء  الأعمام  اأ�شكر  كما 

الهزاين يف حمافظة اخلرج على ا�شت�شافتهم حلفل املعايدة 

اآل ح�شن  اأ�شرة  العم  واأبناء  الأعمام  واأ�شكر  1429هـ،  لعام 

دعوتهم  على  املزاحمية  حمافظة  يف  الهزاين  ر�شيد  بن 

ل�شت�شافة حفل املعايدة يف العام القادم اإن �شاء اهلل.

اأمني  من  املبذولة  باجلهود  اأ�شيد  اأن  يفوتني  ل  كما 

الهزاين،  علي  بن  اهلل  عبد   / العم  ابن  اجلائزة  عام 

وع�شو جلنة اجلائزة ابن العم / علي بن ح�شني العثمان 

الهزاين كما اأ�شكر الدكتور / اإبراهيم بن عبداهلل الزامل 

الهزاين رئي�س حترير ن�شرة بني هزان، واأ�شكر �شكرتري 

بن  زيد  بن  عبدالرحمن   / املهند�س  العم  ابن  الن�شرة 

را�شد الهزاين على جهودهما يف الن�شرة واإىل كل اللجان 

العاملة يف تنظيم احلفل.

اأ�شكر �شيوفنا الكرام الذين لّبوا الدعوة  ويف اخلتام 

و�شاركونا يف هذه املنا�شبة.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني،،،

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

د. محمد بن را�شد العثمان الهزاني

موؤ�ش�س وراعي الجائزة
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بن  حممد   / الدكتور  الفا�ضل  الأخ  �ضعادة 

را�ضد العثمان الهزاين وفقه اهلل، 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، واأرجو اهلل 

ل�ضعادتكم العون و�ضداد اخلطى، وبعد:

ب�رسور بالغ تلقيت ر�ضالتكم الكرمية وم�ضفوعها 

ن�ضخة من ن�رسة )بني هزان(، وقمت بجولة يف 

ربوعها، واأخذت اأُ�ضائل نف�ضي عن هذا الن�ضاط 

املكّثف واملتعدد الأوجه، واملكلف جهًدا ومادًة، 

ومدارات ومراعاة خواطر!

 اجلواب ومتنيت لو ا�ضتقيته 
ّ
وقد ا�ضتع�ضى علي

حوار..  جل�ضة  �ضعادتكم.. من خالل  ل�ضان  من 

لعّلي اأكت�ضب معلومة اأُ�رسية جديدة ت�ضاف اإىل 

ر�ضيد �ضيخوختي.

واأتنف�س  اأقول  اأن  بوّدي  الدكتور:  �ضعادة 

ال�ضعداء  من خالل هذه الر�ضالة.. لكن بواعث 

من ال�ضجن، وحمطات مير بها الإن�ضان عرب م�ضار 

حياته.. جتعله متحفظا، ويتلم�س م�ضالك تقيه 

وهذا  الطريق،  اأ�ضواك  من  وحتميه  احلّر،  وهج 

بيت الق�ضيد ملبعث ت�ضاوؤيل.

املجال  ثّرة يف  ل�ضعادتكم جتربة  اأن  �ضك  ل 

الأ�رسي، وما يعرتي العمل التطوعي خاللها من 

وقفات تدعو للت�ضاوؤل.

مع  والفالح..  بالنجاح  ل�ضعادتكم  دعائي 

متنياتي لكم مبوفور ال�ضحة وال�ضالمة.

رعاكم اهلل،،،

ال�سيخ عبد اهلل بن عبد املح�سن املا�سي

العدد الثالث 1431هـ

10



العدد الثالث 1431هـ

11

األقاها نيابة عنهم الطالب

عبداهلل بن علي بن حممد الهزاين

احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه: وبعد

، �شاحب ال�شعادة الدكتور/ حممد بن را�شد  �شاحب املعايل الدكتور / حممد الأحمد الر�شيد، وزير الرتبية والتعليمـ  �شابقاـ 

العثمان الهزاين، موؤ�ش�س اجلائزة، اآباءنا الكرام، اأ�شحاب ال�شعادة، �شيوفنا الأفا�شل.

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

بهجة  زادها  للمتفوقني، ومما  العلمية  اأح�شان جائزتنا  غامرة يف  وفرحة  �شويًّا،  واإياكم  نعي�شها  �شعيدة،  اإنها حلظات 

وت�شريًفا ح�شوركم الكرمي اأيها الآباء وال�شيوف الأوفياء، حتت رعاية كرمية من رجل عا�شر الرتبية والتعليم �شنني عديدة، 

اأ�شهم خاللها بجهده يف م�شرية التعليم املباركة يف بالدنا.

اأيها احلفل الكرمي: اإنه ل�شرف لنا اأن ننتظم يف �شلك املتفوقني لهذه اجلائزة، والتي اأ�شبحت م�شدًرا ل�شحذ هممنا نحو 

امل�شارعة اإىل التفوق والتميز يف اآفاق املجال العلمي واملعريف لأبناء اأ�شرتنا، واإننا لن�شكر اهلل ـ تعاىل ـ اأول، ثم ن�شكر اآباءنا 

الكرام الذين منحونا من جهدهم ووقتهم، واإنه بالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن اإخواين واأبناء عمومتي من الطالب نثمن 

غالًيا ونقدر تلك اجلهود املباركة التي تف�شل بها اأحد اأبناء اأ�شرتنا املبادرين، والذي اأخذ على عاتقه تاأ�شي�س ورعاية هذه 

ا،  اجلائزة خدمة لدينه ووطنه وجمتمعه، فلي�س ذلك بغريب عليه وهو اأحد اأبناء هذا الوطن الغايل ومن رجال التعليم اأي�شً

اأمرنا  اأكمل رعاية وذلك بتوجيهات ولة  اإل ل�شعور اجلميع باأن هذه الدولة املباركة ترعى التعليم يف بالدنا على  وما ذاك 

حفظهم اهلل ورعاهم، كما نعد اجلميع ـ باإذن اهلل تعاىل ـ، اأن نبذل املزيد من اجلهد نحو التفوق والإبداع ملا فيه خدمة ديننا 

ووطننا املعطاء، بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و ويل عهده الأمني و�شمو النائب الثاين.

اآملني اأن تكون هذه اجلائزة دافًعا لنا لبذل املزيد من العطاء والتوا�شل بيننا. 

�شاكرين ملعاليكم ح�شوركم ومقدرين لكم هذه اللفتة الطيبة.

                                                                                   و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.



املولود عام 1160هـ املتوفى عام 1269هـ

من أعالم القبيلة

علي بن �شعد اآل ع�شبان الهزاني

ع�شو اللجنة التاريخية

ال�شاعر  ق�شائد  يف  نتمعن  عندما  اخلام�سة:  الوقفة 

حممد بن ع�شبان ت 1269هـ جند �شعره اجلزل متاأثرًا من 

ال�شاعر امل�شهور حم�شن اآل عثمان الهزاين بل خريج مدر�شته 

قول  ومن  احلريق  يف  وطفولته  الراأ�س  م�شقط  بحكم  وهذا 

ال�شاعر حممد بن ع�شبان:

يف منامي ويال ح�س املنادي

                     طري النوم عني واأده�سنيه 

قلت ا�ساليك جمرى كل وادي

                     وي�س دلك مكاين و اأوكدنيه

قال اأنا خربي ما نيب غادي

             قطع الرما�س ربي عودنيه 

يوم علمي ومنزله البالدي

              والق�سري ال�سمايل زين بنية ... اإلخ

و اأحب اأن اأو�شح اأنه عندما نقارن ق�شائده امل�شهورة مع 

ق�شائد ال�شاعر الكبري حم�شن جند تاأثريًا فكريًا كبريًا من 

مدر�شة ال�شاعر الكبري حم�شن اآل عثمان الهزاين ولو يت�شع 

ع�شبان  وابن  م�شلم  ابن  ال�شاعر  ق�شائد  لب�شطت  املجال 

الذي  بلدتهم  ب�شاعر  الفكري  تاأثرهم  عن  درا�شة  وتقدمي 

اأ�شبح اأثره كبريًا بحكم تقارب ع�شرهم.

الوقفة ال�ساد�سة: مكانة ال�شاعر حممد بن ع�شبان م 1160هـ

تفرز  واأفعال  واأقوال  الرجال  ت�شرفات  فيه  �شك  ل  مما 

بني  مكانته  تعرف  �شريته  خالل  ومن  املثالب  اأو  املناقب 

جمتمعه فلقد اأحتفتنا �شرية �شاعرنا باأن له مكانة اجتماعية 

كبرية مع وجهاء واأمراء ع�شره وعلى �شبيل املثال كانت تربط 

ال�شاعر حممد بن ع�شبان عالقات وطيدة ومالزمة مع اأحمد 

بن  في�شل  لالإمام  املعا�شر  امل�شهور  الإح�شاء  اأمري  ال�شديري 

وله  ذاك  حني  الأح�شاء  اأمري  يف  م�شهورة  ق�شائد  وله  تركي 

عالقات وطيدة و�شداقة حميمية مع ال�شيخ م�شعان بن هذال 

�شيخ قبيلة عنزة وله ق�شيدة م�شهورة وطويلة فيها رثاء لل�شيخ 

مع  قتال  بعد  ال�شما�شية  قرب  معركة  قتل يف  ما  بعد  م�شعان 

قبيلة  وابن م�شيان من  الرتك  ومعه ع�شاكر  الدوي�س  في�شل 

ول�شاعرنا  تاريخه(  يف  ب�شر  )ابن  ذكره  1240هـ  �شنة  حرب 

ق�شيدة فذة اأي�شًا يف ال�شيخ زيد بن مغيليث بن هذال وهذه 

معظم  فقد  وقد  البادية  يف  تعاي�شه  على  تن�س  اأي�شًا  دلئل 

خيار  كتاب  �شوى  عنه  يتحدث  قدميًا  ن�شًا  اأجد  ومل  تاريخه 

1387هـ  الثانية عام  الطبعة  النبط ج1  ال�شعر  يلتقط من  ما 

جلامعه عبد اهلل احلامت قال مبا هو ن�شه ) ال�شاعر امل�شهور 

ال�شجعان  ومن  ال�شعراء  م�شاهري  من  ع�شبان  بن  حممد 

البوا�شل وق�شيده كله من النوع املمتاز املرغوب وله ق�شيدة 

غراء يرثي بها م�شعان بن هذال مل اأعرث عليها وكان ال�شاعر 
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ال�صعر ديوان العرب وهو الت�صوير احلي للخارطة 

الذهنية عند الإن�صان بل ويف املجتمع وال�صاعر حممد 

بن ع�صبان الهزاين �صاعر جزل ي�صرق ويغرب يف بحور 

املعاين التي حتتاج اإىل ا�صتنطاق وتاأمل.



من املعا�شرين لعبد اهلل اآل �شعود وابنه الإمام تركي وفي�شل 

1269هـ وهذه الق�شيدة ميدح فيها الأمري اأحمد  ومات �شنة 

هذه  خالل  ومن  حامت.  ن�س  انتهى  ال�شديري(  حممد  بن 

معا�شر  ع�شبـان  بـن  حممـد  ال�شاعـر  اأن  لنـــا  يت�شـح  الرواية 

لالإمام عبد اهلل بن �شعود وابنه الإمام تركي وفي�شل ومعا�شر 

حلمالت اإبراهيم با�شا الع�شكرية على البلدان النجدية منذ 

ن�س  من  وي�شتفاد  ال�شتقرار  زعزعت  التي  1229هـ  عام 

احلامت باأنه من م�شاهري ال�شعراء ومن ال�شجعان الب�شالء.

بن  حممد  اأ�شمه  اأي�شًا  �شاعر  هناك  ال�سابعة:  الوقفة 

من  حمي�شان  بن  اإبراهيم  اأخربنا  وقد  قريب  عهده  ع�شبان 

: )كنا  اأهل املزاحمية قال رحمه اهلل  عبادلة متيم وهو من 

اهلل  رحمه  م�شاعد  بن  العزيز  عبد  حائل  اأمري  عند  خويا( 

وكان من �شمن خويا الأمري عبد العزيز بن م�شاعد يف وقعات 

ولي�س  جزًل  �شاعرًا  وكان  ر�شمه  اأم  منها  الأمن  ل�شتتباب 

الغبــار  غ�شاها  التي  املعلومة  هذه  وبعد  اهلل  رحمه  عقب  له 

تــو�شلت مـــــن خــــالل بحثي اأنــه حممــد بن عبد اهلل بـــن ر�شيد 

وبعد  ُعمان  اإىل  1327هـ  اآل ع�شبان هاجر من احلريق عام 

فرتة رجع اإىل جند ولي�س هذا مكان ذكره وخ�شية من اخللط 

بن  وحممد  املتقدم  ع�شبان  بن  حممد  ال�شاعر  �شعر  بني 

ع�شبان املتاأخر اأحببت التنويه عن ذلك لقاء ت�شابه ا�شميهما 

وتباعد ع�شريهما.

له  اأ�شبح  كبري  اأدبي  حقل  ال�شعر  الثامنة:  الوقفة 

�شاهم  وقد  العربي  املجتمع  بني  وموؤثرة  كبرية  م�شاهمات 

اأدلة الن�شابة  عرب الع�شور يف علم الأن�شاب حتى اأ�شبح من 

فهذا  ع�شورهم  مر  على  كتبهم  يف  واملتاأخرين  املتقدمني 

ال�شاعر الكبري حممد بن ع�شبان م 1160هـ قال عزوته من 

ل�شانه قالها يف ق�شيدته امل�شهورة يف ال�شيخ زيد بن مغيليث 

بن هذال قال منها:

من حني تلفي للرجال امل�ساكيل

              ذروة بني وايل مناعري الأبطال

اإىل اأن قال:

  من الوايلي هو واجلدود املعاقيل

              فرز الوغى مقعد �سغا كل من عال

  هم �سواة الزمل خزٍم مقابيل

              بال�سيق حما ما قفه كل فعال

   وان �سب بارود ت�سيب املطافيل

              وانقاد عج اخليل باقفاأي واقبال

اإىل اآخر الق�شيدة.

وعزوته  املمدوح  معرفة  الق�شيدة  فوائد هذه  واأقول من 

وايل  بني  ابن هذال كما تقدم عندما قال ذروة  ال�شيخ  وهو 

وعزوته  ع�شبان  بن  حممد  ال�شاعر  املادح  معرفة  وكذلك 

عندما قال كما تقدم )من الوايلي( واخلطاب هنا موجه من 

ال�شاعر حممد بن ع�شبان اإىل ال�شيخ ابن هذال.

وهنا يت�شح عزوة ال�شاعر حممد بن ع�شبان يف ق�شيدته 

الوايلي  من  تقدم  كما  قال  عندما  هذال  ابن  يف  امل�شهورة 

التي  الع�شر  هذا  املتعجلني يف  الكتاب  لبع�س  تو�شيح  وهذا 

ن�شت مقالتهم ) باأن الوائلية عزوة حم�شورة فقط يف قبائل 

م�شهورة وكرمية ب�شر وم�شلم وغريهم يعترب وائليته حديثة يف 

هذا الع�شر الزاهر(.

ولزال من قبيلة بني هزان فروع كثرية يف بلدان اليمامة 

فروع  وهناك  هزان(  )بني  القدمي  ن�شبهم  وعلى  القدمية 

هزانية متموجة دخلت يف قبائل اأخرى بعد تفرق بني هزان 

مع  هزانية  ع�شرية  املثال:  �شبيل  وعلى  تقريبًا  850هـ  عام 

قبيلة الغييثات من الدوا�شر وفروع هزانية اأي�شًا اأ�شبحت مع 

اإىل  ال�شهول واحلقبان واحلوا�شني  �شبيع اجلنوب ومع قبيلة 

هنا نقف عن نقل حقائق تاريخية توارثت وتواترت يف الكتب 

املتقدمة واملتاأخرة عن قبيلة بني هزان وفروعها املعا�شرة.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

�س240،  ج2  الكلبي  لبن  الن�شب  جمهرة  القدمية(:  )امل�شادر 

ال�شتقاق لبن دريد �س 321 ، البيهقي �س 470، جمهرة الن�شب لبن 

حزم �س 294 ، ال�شمعاين �س 640، عنوان املجد يف تاريخ جند لبن 

ب�شر. امل�شادر املتاأخرة: تاريخ العرب يف الع�شـر اجلاهلي عبد العزيز 

الرحمن  عبد  جند  تاريخ  من  الغام�شة  �شنة  الألف   ،905 �س  �شامل 

اأن�شاب  جمهرة  الدبل،  للدكتور  احلريق  كتاب   ،213 �س  ال�شويداء 

الأ�شر املتح�شرة يف جند لعالمة اجلزيرة، �شدو�س لالأ�شتاذ املعمر �س 

156، اأ�شدق الدلئل لالأ�شتاذ عبد اهلل العبار، امليزان يف تاريخ بني 

هزان د/ حممد بن را�شد الهزاين، خيار ما يلتقط من ال�شعر النبط 

واملتاخرة  املتقدمة  امل�شادر  عبد اهلل احلامت، مذكراتي وغريها من 

التي تطرقت عن بني هزان وفروعها املعا�شرة.
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تظل الذكريات مثريًا من مثريات احلنني اإىل املرابع وال�شبا، 

بناء �شخ�شية  ت�شكل  فاإنها  الذهن؛  وتظل م�شاهدها حا�شرة يف 

براأ�شها  الذكريات  تلك  تطل  الإن�شان  تطور  ومع  ذاته،  الإن�شان 

ومعها هدايا احلنني واملرابع وال�شبا معًا!.

يف دوار �شالم وملن ل يعرفه فهو ال�شارع الرابط بني طريق 

احلجاز وطريق دخنة يف قلب الريا�س اأيام اأن كان لها قلب 

ينب�س بحق!

من بقعة على دوار �شارع �شالم متتد اإىل حدود معكال وت�شافح 

�شارع الأع�شى اأحدثكم الآن، حيث يقع بيت الهزاين!

هذه  يف  اأ�شكنه  الذي  احلي  يف  النا�س  اإن  اأقول  اجلديد  للجيل 

البقعة كانوا اأ�شرة واحدة بكل معنًى حتمله هذه العبارة، واإىل درجة 

ل ت�شدق، فمفاتيح بع�س البيوت تفتح بع�شًا وهذه حقيقة ل خيال، 

ول ادعاء فيها.

بيتًا هو  اأحد اجلريان، وميلك  ــ  �شعد  اأبو  ــ  الهزاين  زيد  ال�شيخ 

ــ من اأكرب بيوت احلارة، ول عجب يف ذلك  ــ البكر  وبيت الهديب 

ذلك  وكان  الق�شيبي،  خليفة  �شركة  كبري يف  م�شوؤول  زيد  فال�شيخ 

وا�شحًا بالن�شبة لنا نحن ال�شغار يف ذلك الوقت من خالل ارتباطه 

العملي الدائب بهذه ال�شركة و�شفرياته امل�شتمرة.

امللون  التلفزيوين  البث  بداأ  عنها  اأحتدث  التي  الفرتة  تلك  يف 

احلي  هذا  يف  الوحيد  اجلهاز  وكان  اليوم،  يف  حمددة  وب�شاعات 

يف بيت ال�شيخ زيد الهزاين، الذي فتح بيته ل�شت�شافة ع�شاق هذا 

ال�شندوق العجيب.

وب�شفتي �شديقًا لبنه �شعد كنت اأحد الذين اأتيحت لهم الفر�شة 

بل  واإعجاب  ب�شغف  نتابع  ال�شحري  ال�شندوق  هذا  حول  للتحلق 

وذهول ما يجود به من الأعاجيب، ولو راأى اأحد �شباب هذا اجليل 

البث يف تلك الأيام ل�شحك حتى تخر قواه!

ــ  البيت  هذا  اأبناء  من  واحدًا  نف�شي  اأرى  كنت  احلني  ذلك  يف 

من  ابن  معاملة  يعاملونني  فيه  وال�شغري  فالكبري  ــ  الهزاين  بيت 

احل�شارية  النقائ�س  تكن  مل  فحينذاك  عجب  ول  الأ�شرة،  اأبناء 

موجودة، وبالتايل فاإن الو�شائج الرابطة بني اجلميع لي�شت �شوى 

الأخوة ال�شادقة واملودة ال�شافية يف اأ�شمى معانيها حتى بالن�شبة 

خالل  من  الكبار  بني  نراه  ما  وهي  اأنذاك،  مثلنا  ال�شن  ل�شغار 

بني  يدور  الذي  واملاعون  اجلريان،  عوائل  بني  امل�شتمر  التزاور 

البيوت ول ميكن اأن مينع اأبدًا.

هذه املعاين �شكنت بني اجلوانح فاأقامت ورمبا هجعت اإىل حني 

ا�شم  ابنتي  دفرت  يف  قراأت  عندما  الهاجع  لتوقظ  جاءت  حلظة 

معلمتها فاإذا ا�شمها يوافق ا�شم اإحدى بنات ال�شيخ زيد الهزاين 

هذه  عن  الكثري  الكثري  ذكرياتي  خمزن  يف  لأجد  هي  واإذاهي 

الأ�شرة الكرمية!!

باأ�شماء  الذاكرة  احتفظت  عنه  اأحدثكم  الذي  احلي  ذلك  يف 

ـ  البكر  ـ  الهديب  مثل  ين�شينيها  اأن  التالية  الأيام  قحط  ي�شتطيع  ل 

تزال  ل  بع�شها  والعواد،  ــ  الرا�شد  ــ  واملبارك  والوطبان،  والرويتع، 

تعرث  وبع�شها  نب�شها!!  اختلف  واإن  م�شتمرة  به  الت�شال  و�شائل 

الت�شال به اأو فقدناه بعد تطور احلياة وات�شاع مدينة الريا�س.

ويف خمزن الذاكرة الكثري، غري اأين ما ق�شدت ال�شرد بقدر 

ما اأحببت اأن اأ�شتعيد حالوة تلك الذكريات التي ع�شتها يف بيت 

كرمي هو بيت الهزاين؛ موؤماًل اأن يكون بيانًا لكرم بيت من بيوت 

هذه الأ�شرة الكرمية ـ بني هزان ـ 

                                                             وباهلل التوفيق.

بقلم الدكتور/ اإبراهيم بن عبداهلل ال�سماري
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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.



الفئة  ب�شفة عامة  ال�شعودي  ال�شباب يف جمتمعنا  يعترب 

الأهم يف اخلارطة ال�شكانية التي يقع عليها عبء املحافظة 

املختلفة  بخ�شائ�شها  والجتماعية  الثقافية  الهوية  على 

فاإن  هنا  ومن  و�شانعوها  التنمية  وقود  هم  الوقت  نف�س  ويف 

الهتمام بهذه ال�شريحة يظل الأمر الذي يجب اأن نوليه ُجل 

اهتمامنا واأن نعمل على ال�شتثمار الإيجابي لهذه الفئة لكي 

يكونوا مادة للتغري والبناء يف املجتمع بدًل من اأن يكونوا معول 

هدم و�شبب يف حالة من التخلف ميكن اأن ت�شيب املجتمع.

علينا اأن نعمل على ا�شتغالل ما تتميز به هذه الفئة العمرية 

دائمًا اجلوانب  من خ�شائ�س بطريقة ر�شيدة بحيث ندعم 

الإيجابية لديهم ونعمل على معاجلة اجلوانب ال�شلبية بطرق 

فال�شباب  ال�شليم،  الطريق  اإىل  بهم  و�شولنا  ت�شمن  علمية 

طاقة متفجرة يتوقف عليهم م�شري املجتمع وم�شتقبله ولذا 

فاإن كبار ال�شن يف جمتمعنا عليهم م�شوؤولية كبرية اإىل جانب 

موؤ�ش�شاتنا التعليمية يف نقل تراثنا الثقايف الإيجابي اإىل هذه 

الفئة دون اأن نغفل اأمرًا مهمًا وهو اأن ال�شباب عندما يعجزون 

عن التفاق مع منط �شخ�شية الآباء كنموذج يجب اأن يحتذى 

به؛ فاإنهم يذهبون بعيدًا عندما يعمدون اإىل تبني �شلوكيات 

على  واإمنا  فقط  عليهم  لي�س  وباًل  تكون  قد  التي  الآخر 

الأ�شرية  الروابط  وتقوية  دعم  فاإن  وبالتايل  باأ�شره  املجتمع 

والجتماعية لدى فئة ال�شباب يعمل على دعم تنمية �شعورهم 

بالنتماء والولء، وهذا ما يجعلنا نوؤكد على نقل تراثنا لهم 

من  ا�شتفادتهم  على  احلر�س  على  وف�شاًل  مقبولة  بطريقة 

مكتبة الع�شر احلديث التي ت�شاهم يف ُرقي التفكري والعمل 

املجتمع  وبناء  تعمري  جمال  يف  كبرية  قفزات  حتقيق  على 

للو�شول به اإىل م�شاف الدول املتقدمة.

       وباهلل التوفيق.

في�سل بن حممد الفقيه العنقري
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الشباب مرحلة عمرية مهمة في بناء اإلنسان 

والبناء يحتاج إلى تخطيط واستراتيجيات تكفل له 

ديمومة البقاء واستمرار النجاج.







بقلم : عبد اهلل بن علي بن زيد

 اآل عثمان الهزاين

ع�سو اللجنة الجتماعية 

واأمني جائزة التفوق العلمي
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احلمـد هلل وحــده و ال�شالة و ال�شــالم على مـن ل نبي بعـده و على اآله 

و�شحبه، و بعد: 

اإين  عبادي  يا   « القد�شي:  احلديث  �شحيحه  يف  م�شلم  الإمام  روى 

حرمت الظلم على نف�شي وجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملوا «، فجعل اهلل 

تعاىل بن�س هذا احلديث الظلم حــرامًا علـى نف�شه العلية، وحمـرمًا بني 

ېئ    } تعــالـــى:  فقـال  كتابـــه  الظامليــــن يف حمكم   تـــوعـــد  و  عبــاده، 

جئ     ی   ی     یی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
حئ  مئ  ىئ   يئ } �شـــورة اإبـــراهيم )42(، وقـــــال �شبحـانــــه : 
{  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ     ڌ          ڎ } �شورة البقرة)193(، وغريها من 

الآيات.  ومن اأنواع الظلم املتنوعة ظلم الإن�شان لنف�شه و ظلمه لغريه يف 

و غالب  ال�شور،  تلك  �شيئًا من  يعي�س  املعا�شر  و جمتمعنا  متعددة  �شور 

ذلك  مثال  املمتلكات،  و  الأموال  يف  يحدث  اإمنا  الظلم  من  ال�شور  تلك 

ر، حيث  ما يكون من اأكل مواريث الورثة و خا�شة اإذا كانوا ن�شاًء اأو ق�شّ

وقد  لهم،  اهلل  �شرعها  التي  حقوقهم  يعطوهم  األ  ال�شيطان  ي�شتهويهم 

االقتصاد عصب احلياة ليس بالنسبة لألفراد فحسب بل ولألمم أيضاً...
وألن تطلعات الناس ومطامعهم وطموحاتهم تتعارض وتتقاطع منذ أصبح الظلم 

خطراً يهدد هذا العصب املهم.



يكل  ومل  بنف�شه  الفرائ�س  ق�شمة  وجل   عز  اهلل   توىل 

قلوب  اأعمى  املال  اأن حب  اإل  اأحد من خلقه،  اإىل  ذلك 

ف�شولت  مراقبته  وذهبت  اهلل  من  خوفهم  فقل  هوؤلء، 

لهم اأنف�شهم اأن يقدموا على مثل ذلك، متعللني بحجج 

هي اأوهى من بيت العنكبوت وكاأن هوؤلء ن�شوا اأو تنا�شوا 

اأن اهلل �شبحانه مطلع عليهم، وحما�شب لهم على جميع 

اأعمالهم ومنتقم منهم على ظلمهم واإن اأمهلهم مدة من 

الزمن فال يغرتوا بذلك، فقد جاء عن النبي ــ �شلى اهلل 

عليه و�شلم ــ اأنه قال: » اإن اهلل ليملي للظامل، حتى اإذا 

اأخذه مل يفلته « ثم قراأ: {  ڑ  ک  ک  ک       ک  

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ   } �شورة 
هود )102( متفق عليه. 

و ما يكون من ت�شلط اأ�شحاب النفوذ على ال�شعفاء 

وامل�شاكني واأكل اأموالهم اأو بخ�س حقوقهم. واأ�شد اأنواع 

على  الأقارب  من  يقع  ما  النف�س  على  وقوعًا  الظلم 

اأقاربهم فاإن الأمر يعظم وي�شتد، قال ال�شاعر: 

       وظلُم ذوي القربى اأ�سُد م�سا�سة ً 

                           على النف�ِس من وقِع احل�ساِم املهنِد

واأكرث الظلم يقع من الإخوان اأو من الأعمام واأبناء 

يف  م�شاهد  وهذا  والأن�شـــاب،  الأ�شهـــار  اأو  العمـــومــة 

الواقع، فاأدى ذلك اإىل قطع الأرحام، والعــداوات بيـــن 

الأموال  اأو  املالية  النقود  ب�شبب  والأرحام،  الأقـــارب، 

الفرائ�س،  ق�شمة  تعطيل  �شببها  كان  والتي  العينية، 

واجلور فيها، فكيف يكون حال القريب حينما يقع عليه 

الظلم من اأحد اأقربائه؟! 

اإنـــه قــد يكون القريب ذا مـــال و�شعة وله من  ثــم 

ب�شيء  لهم  يده  متتد  فال  وفقراء،  �شعفاء  الأقارب 

يجبــر خواطرهم،  ل �شـك اأنهم قد يجدون يف اأنف�شهم 

عليه، واللــه تعــــالــــى يقـــول : {وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   } �شورة 

الإ�شــــراء )26(، و ال�شدقــة علـى القـريـب ) �شدقـــة 

و�شلة ( كما �شح اخلرب بذلك عن ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم، يقول ال�شيخ عبد الرحمن ال�شعدي رحمه 

اهلل  يف كتاب بهجة قلوب الأبرار ما ن�شه: )... ونفهم 

من هذا احلديث اأن الظلم املايل ل يخت�س باأخذ مال 

الغري بغري حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغري 

اأو على حقه باأي وجه يكون. فمن غ�شب مال الغري اأو 

�شرقه اأو جحد حقًا عنده للغري، اأو بع�شه، اأو ادعى عليه 

ما لي�س له من اأ�شل احلق اأو و�شفه، اأو ماطله بحقه من 

وقـت اإلـى اآخـر، اأو اأدى اإليـه اأقـل ممـا وجب يف ذمتـه 

ــ و�شفًا اأو قدرًا ــ فكل هوؤلء ظاملون بح�شب اأحوالهم، 

والظلم ظلمات يوم القيامة على اأهله(.
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نا�شر عبد الرحمن بن نا�شر الهزاني

اإن ما ميز اهلل به الإن�شان وكرمه يف الدنيا هي تلك 

احلياة التي يحياها يف ظل الأهل والقرابة، فتجده دائمًا 

النوازل  نزلت  فاإذا  عمومته،  واأبناء  بقرابته  حمفوظًا 

راأيته يفزع اإىل تلك القرابة يطلب ن�شرها وعونها بعد 

القرابة  تلك  راأيت  الأفراح  جاءت  واإذا  �شبحانه،  اهلل 

ت�شاركه فرحته في�شرون ل�شروره وي�شر هو بقربهم منه 

التي  والرحم  القرابة  رباط  هي  تلك  اإليه،  وح�شورهم 

خري  و�شلها  من  بها  وجازى  و�شلها  على  الإ�شالم  حث 

ينقطع  الذي ل  املقد�س  الطاهر  الرباط  اجلزاء، ذلك 

اأجره اإىل يوم القيامة، يقول امل�شطفى ]  يف احلديث 

عبداهلل  بن  جابر  عن  الطرباين  الإمام  رواه  الذي 

ونحن   [ اهلل  ر�شول  علينا  قال: خرج   ] البجلي 

و�شلوا  اتقوا اهلل  امل�شلمني  »يا مع�شر  جمتمعون فقال: 

اأرحامكم فاإنه لي�س من ثواب اأ�شرع من �شلة الرحم«.

ويقول �شلوات اهلل و�شالمه عليه »تعلموا من 

اأن�شابكم ما ت�شلون به اأرحامكم«.

و�شلة الرحم كما هو معلوم �شبب لطول العمر وكرثة الرزق 

واأن  رزقـه  يف  لـه  يب�شـط  اأن  �شره  »من   [ النبي  اأخرب  كما 

يـوؤخر لـه يف اأجله فلي�شـل رحمه« اأخرجه البخاري وم�شلم.

اأمرًا  وتطبيقها  الفكرة  هذه  تاأكيد  يف  ال�شعي  كان  لذا 

بع�شهم  القرابة  تربط  ح�شنة  �شنة  على  و�شريًا  حممودًا 

تق�شي  اأن  وكادت  املاديات  فيه  حا�شرتنا  زمن  يف  ببع�س 

الكثري من م�شاعرنا جتاه بع�شنا، لهذا جاء اجتماع  على 

وحتقيقًا  ال�شامية  املعاين  لتلك  جت�شيدًا  الكرمية  اأ�شرتنا 

لهذا الهدف النبيل لتعميق اأوا�شر احلب والوفاء والتوا�شل 

والرتاحم فيما بيننا واحلمد هلل اأن حتقق هذا العمل واأ�شبح 

واقعًا ملمو�شًا يراه اجلميع ويلم�س فائدته، اإذ ل رئي�س ول 

مروؤو�س يف هذا الجتماع فالهم واحد وال�شعور وامل�شارب 

متفقة على نيل الهدف و�شمو العالقة عن �شفا�شف الأمور 

ودرن العالئق املادية والدنيوية.

ل اأبعد اهلل قلبي عن لقائكم          

           يا من لهم يف احل�شا والقلب تذكار
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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.
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خام�س ابتدائيحممد بن ابراهيم بن علي الهزاين31

خام�س ابتدائيعبد املجيد بن علي بن حممد الهزاين32

خام�س ابتدائيعبد اهلل بن ح�سن بن فهد الهزاين33

خام�س ابتدائيعبد املح�سن بن �سالح بن عبد املح�سن الهزاين34

خام�س ابتدائيحممد بن عبد اهلل بن �سعود الهزاين35

خام�س ابتدائيعلي بن عبد اهلل بن علي الهزاين36

�ساد�س البتدائيزيد بن را�سد بن زيد الهزاين37

�ساد�س البتدائيفي�سل بن اإبراهيم بن زيد الع�سبان الهزاين38

�ساد�س البتدائيفي�سل بن فهد بن حمد الزامل الهزاين39

�ساد�س البتدائيطارق بن حممد بن را�سد العثمان الهزاين40

�ساد�س البتدائيحممد بن ح�سن بن فهد الهزاين41

  طلبة املرحلة االبتدائية بنني  

التخ�س�سالدرجةال�ســــــمم

طرق تدري�س الكيمياءماج�ستريح�سن بن عبد العزيز بن عبد اهلل الهزاين1

عدالة جنائيةماج�ستريحممد بن عثمان بن حممد العثمان الهزاين2

عمارة اإ�سالميةبكالوريو�س مع مرتبة ال�سرفنايف بن �سعود بن عبد اهلل بن حممد الهزاين3

ميكانيكابكالوريو�س الهند�سة التقنيةعبد الرحمن بن زيد بن را�سد الهزاين4

بنني جامعي



التخ�س�سامل�ستوى اجلامعيال�سمم

لغة عربيةالبكالوريو�س مع مرتبة ال�سرفاجلوهرة بنت عبد اهلل بن را�سد اآل عثمان الهزاين1

يف احلا�سب الآيل  نظم املعلوماتالبكالوريو�س هيا بنت حممد بن علي بن عبد اهلل الع�سبان الهزاين2

امل�ستوى الثاين جامعيمنرية بنت �سليمان بن حممد الهزاين3

امل�ستوى الأول جامعياأ�سماء بنت عبد اهلل بن علي الهزاين4

امل�ستوى الأول جامعينوال بنت �سليمان بن حممد الهزاين5

امل�ستوى الأول جامعيمنال بنت خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين6

درا�سات عليا بنات  

ال�سف الدرا�سيال�ســــــمم

اأوىل متو�سطعبد الرحمن بن عبد اهلل بن علي الهزاين1

اأوىل متو�سطعبد امللك بن خالد بن ح�سن الهزاين2

اأوىل متو�سطعزام بن عبد العزيز بن علي الهزاين3

اأوىل متو�سطنايف بن فهد بن حمد الزامل الهزاين4

اأوىل متو�سطاإبراهيم بن �سالح بن اإبراهيم احلريقي الهزاين5

اأوىل متو�سطاأحمد بن حممد بن علي الهزاين6

ثاين متو�سطحممد بن عبد العزيز بن حممد بن منيع الهزاين7

ثاين متو�سطيا�سر بن اإبراهيم بن زيد الع�سبان الهزاين8

ثاين متو�سطعبد اهلل بن عبد املح�سن بن حممد الزامل الهزاين9

ثالث متو�سطم�سعل بن عبد احلكيم بن زامل الزامل الهزاين10

ثالث متو�سطفي�سل بن �سعد الهزاين11

ثالث متو�سطخالد بن اإبراهيم بن حممد الع�سبان الهزاين12

ثالث متو�سطيزيد بن خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين13

ثالث متو�سطنواف بن حمد بن حممد الهزاين14

ثالث متو�سطفهد بن ح�سن بن فهد الهزاين15

ثالث متو�سطعبد الإله بن عثمان بن حممد الهزاين16

ثالث متو�سطحممد بن اإبراهيم بن زيد الع�سبان الهزاين17

ثالث متو�سطعبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد الزامل الهزاين18

ال�سف الدرا�سيال�ســــــمم

اأول ثانوييا�سر بن حمد بن حممد الهزاين1

اأول ثانويعبد اهلل بن خالد بن ح�سن الهزاين2

ثاين ثانوي�سعود بن عبد العزيز بن ح�سني اآل عثمان الهزاين3

ثاين ثانويعبد الرحمن بن علي بن حممد الهزاين4

ثاين ثانوي�سعود بن عبد اهلل بن �سعود الهزاين5

ثاين ثانويزيد بن حممد بن عبد املح�سن الهزاين6

ثالث ثانويرا�سد بن حممد بن را�سد العثمان الهزاين7

ثالث ثانويفهد بن علي بن زيد الهزاين8

ثالث ثانويعبد العزيز بن حممد بن علي الهزاين9

حفظ القراآن الكرميال�ســــــمم

1
عبد الرحمن بن حممد بن �سعد

 الهزاين

15 جزءاً

  طلبة املرحلة الثانوية بنني    طلبة املرحلة املتو�سطة بنني  

  حتفيظ القراآن الكرمي  
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  طالبات املرحلة االبتدائية بنات  

ال�سف الدرا�سيال�سمم

اأوىل ابتدائيابتهال بنت �سالح بن عبد املح�سن الهزاين1

اأوىل ابتدائيرهف بنت عثمان بن حممد الهزاين2

اأوىل ابتدائينوف بنت حممد بن �سعود الهزاين3

اأوىل ابتدائي�سند�س بنت علي بن �سعد الع�سبان الهزاين4

اأوىل ابتدائيهيا بنت عبد العزيز بن فهد الهزاين5

اأوىل ابتدائيلطيفة بنت عبد اهلل بن زيد الهزاين6

اأوىل ابتدائيرمي بنت عبد العزيز بن حممد املنيع الهزاين7

اأوىل ابتدائي�سارة بنت ح�سن بن فهد الهزاين8

ثاين ابتدائيغادة بنت را�سد بن ح�سني اآل عثمان الهزاين9

ثاين ابتدائيغادة بنت خالد بن حممد الهزاين10

ثاين ابتدائي�سادن بنت عثمان بن �سعود اآل عثمان الهزاين11

ثاين ابتدائيهيا بنت �سلمان الهزاين12

ثاين ابتدائيجنالء بنت اإبراهيم بن زيد الع�سبان الهزاين13

ثالث ابتدائيمهرة بنت حممد بن را�سد العثمان الهزاين14

ثالث ابتدائيلولوه بنت علي بن �سعد الع�سبان الهزاين15

ثالث ابتدائي�سارة بنت عبد العزيز بن حممد الزامل الهزاين16

رابع ابتدائياأجماد بنت خالد بن ح�سن الهزاين17

رابع ابتدائيمنري ة بنت عبد العزيز بن ح�سني اآل عثمان الهزاين18

رابع ابتدائيربي بنت عثمان بن حممد الهزاين19

رابع ابتدائيملياء بنت خالد بن حممد الهزاين20

رابع ابتدائيملى بنت عثمان بن �سعود اآل عثمان الهزاين21

رابع ابتدائي�سوق بنت عادل بن عبد العزيز الزامل الهزاين22

رابع ابتدائيهيفاء بنت حممد بن علي الهزاين23

خام�س ابتدائيملى بنت عبد احلكيم بن زامل الزامل الهزاين24

خام�س ابتدائي�سريين بنت �سالح بن اإبراهيم احلريقي الهزاين25

خام�س ابتدائيفاطمة بنت عبد العزيز بن حممد املنيع الهزاين26

�ساد�س ابتدائينوف بنت علي بن حممد الهزاين27

�ساد�س ابتدائياجلوهرة بنت حممد بن �سعود الهزاين28

�ساد�س ابتدائي�سموخ بنت حممد بن عبد املح�سن الهزاين29

�ساد�س ابتدائي�سهد بنت حممد بن فهد الهزاين30

ال�سف الدرا�سيال�ســــــمم

اأوىل متو�سطاأمل بنت علي بن زيد الهزاين1

اأوىل متو�سطخولة بنت را�سد بن زيد الهزاين2

اأوىل متو�سطمنار بنت �سالح بن عبد املح�سن الهزاين3

ثاين متو�سطجنالء بنت زيد بن را�سد الهزاين4

ثاين متو�سطميمونة بنت عبد اهلل بن علي الهزاين5

ثاين متو�سطرندا بنت �سالح بن عبد املح�سن الهزاين6

ثاين متو�سطروان بنت عثمان بن حممد الهزاين7

ثاين متو�سط�سارة بنت عبد العزيز بن ح�سني اآل عثمان الهزاين8

ثاين متو�سطهيا بنت علي بن حممد الهزاين 9

ثالث متو�سطمنى بنت �سعد بن عبد اهلل املنيع الهزاين10

ثالث متو�سطاأفنان بنت خالد بن ح�سن الهزاين11

ثالث متو�سطاأميمه بنت حممد بن را�سد العثمان الهزاين12

ثالث متو�سطاأ�سواء بنت را�سد بن ح�سني اآل عثمان الهزاين13

  طالبات املرحلة املتو�سطة بنات  

ال�سف الدرا�سيال�سمم

اأول ثانوينورة بنت حممد بن علي الهزاين1

اأول ثانويخولة بنت عثمان بن �سعود اآل عثمان الهزاين2

اأول ثانويعهود بنت علي بن حممد الهزاين3

ثاين ثانويلطيفة بنت خالد بن عبد اهلل الزامل الهزاين4

ثاين ثانويهيا بنت �سعد الهزاين5

ثالث ثانويجواهر بنت عبد اهلل بن علي الهزاين6

ثالث ثانويم�ساعل بنت زيد بن را�سد الهزاين7

ثالث ثانويخولة بنت حممد بن را�سد العثمان الهزاين8

ثالث ثانويح�سة بنت �سالح اإبراهيم احلريقي الهزاين9

ثالث ثانويملى بنت را�سد بن ح�سني اآل عثمان الهزاين10

  طالبات املرحلة الثانوية بنات  



حلظة ا�ستقبال معايل الدكتور حممد بن اأحمد الر�سيد راعي احلفل

الدكتور عبد اهلل بن اأحمد الر�سيد و الدكتور عبد العزيز اللعبون

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

�سورة معربة من احلفل

علي بن ح�سني العثمان الهزاين والدكتور عبد العزيز اللعبون وعبد اهلل بن علي الهزاين

الدكتور حممد بن را�سد العثمان الهزاين والدكتور خالد بن دهي�س والأ�ستاذ علي بن ح�سني الهزاين



جانب من انتقال ال�سيوف اإىل �سالة الع�ساءرا�سد بن ح�سني العثمان الهزاين وزيد بن را�سد بن �سعود الهزاين

خالد النا�سر وحممد بن �سعد الهزاين وفهد بن �سعد العثمان الهزاين

حممد الن�سوان وعبد العزيز النا�سر وعبد اهلل الن�سوان

وليد العثمان وعلي اخل�سري

انتقال راعي احلفل وال�سيوف اإىل �سالة الطعام

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

جتاذب احلديث بني جانب اآخر من ال�سيوف

العم عثمان بن عبد اهلل اآل عثمان الهزاين والعم �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين

�سعد بن را�سد الهزاين واإبراهيم احلركان



كم من بخيل، ترجتف يداه                                             

                                اإذا قيل له ادفع مقدمًا

وكم كرمي، ي�ضحك حمياه                                           

                                اإذا اأقبل �ضيفه لو كان معدمًا

وكم �ضديق، خمل�ص تدمع عيناه                                      

                                اإن راآك مري�ضًا اأو متاأملًا          

وكم من لئيم، بعد اأن ربك اأعطاه                        

                                ح�ضب اأنه يف احلياة �ضار خملداً

ح�ضب اأن احلياة عز وجاه                           

                                اأما علم اأن الدنيا �ضكن موؤقتًا                            

�سعد بن حممد الهزاين
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بريقها  فقدت  اإذا  النفو�ض  منه  تعاين  مر�ض  البخل 

وثقتها يف ذاتها وهو خلق دينء يهدد اأركان ال�سداقة 

وي�سوه التوا�سل الإن�ساين النبيل.



احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني 

�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد.

ال�شرب اأمره عظيم ورد ذكره يف القراآن الكرمي اأكرث من مئة مرة يف 

موا�شع خمتلفة. ولذا قال الر�شول ] : »ال�شرب �شياء« رواه م�شلم.

معنى ال�شرب:

ـ : ال�شرب هو حب�س النف�س عن التاأمل  ـ رحمه اهللـ  قال ابن حجرـ 

مبا يفعل بها. وقيل : ال�شرب احلب�س والكف ومنه قوله تعالــى :

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }
اأحب�س  28(اأي  الكهف:  )�شورة  ڀڀ}  پ   پ   

نف�شك معهم.

ـ : ال�شرب منع النف�س حمالها وكفها  ـ رحمه اهللـ  وقال الطرباينـ 

عن هواها.

اأنواع ال�شرب:

1- ال�سرب على طاعة اهلل:

وهو اأف�شل اأنواع ال�شرب لأن فعل الطاعة اآكد من ترك املع�شية 

وال�شرب على طاعة اهلل اإمنا يكون مبجاهدة النف�س على التقى 

ـ : ل تقوم  ـ رحمه اهللـ  لتفوز بر�شى املوىل ولذلك قال ابن القيمـ 

{  ڳ  ڱ  ڱ    : تعاىل  وقال  ال�شرب  �شاق  على  اإل  التقوى 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ}  
                                                                   )�شورة يو�شف:90(

2- ال�سرب عن املع�سية:

اإم�شاك النف�س من الوقوع يف املحرمات.

الليل  التقوى قيام  لي�س   : ــ  ــ رحمه اهلل  قال عمر بن عبدالعزيز 

و�شيام النهار ولكن التقوى ترك ما حرم اهلل.

3- ال�سرب على اأقدار اهلل املوؤملة:

�شواء،  عافية  يف  والنا�س  الأدب  بح�شن  البالء  مع  موقوف  وهو 

فاإذا جاءت الباليات ظهر ال�شادق من الكاذب.

�شورة من �شرب ال�شلف ال�شالح:

القاد�شية ومعها  ــ معركة  ــ ر�شي اهلل عنها  ح�شرت اخلن�شاء 

بنوها الأربعة الرجال فوعظتهم وحر�شتهم على القتال وعدم 

ول  اأباكم  ما خنت  واحدة  واأم  واحد  لأب  اإنكم  وقالت:  الفرار 

بعد  واحدًا  بالقتال  با�شروا  اأ�شبحوا  فلما  اأخوالكم  ف�شحت 

الذي  هلل  احلمد   : قالت  اخلرب  بلغها  فلما  قتلوا  حتى  الواحد 

�شرفني بقتلهم.

ف�شل ال�شرب يف الدنيا والآخرة:

ىئ   ېئ   ېئ    }  : تعــالـى  قــال  لل�شــابــرين  اهلل  معيـــــة  ـ   1

ىئ  ىئ} )�شورة البقرة:153(.

2 ـ توفيتهم اأجورهم بغري ح�شاب قال تعاىل : {   ىث   يث   حج  

مج  جح  مح  جخ})�شورة الزمر:10(.

اأن الن�شر  ـ �شمان الن�شرة واملدد لهم جاء يف احلديث )اعلم   3

مع ال�شرب(.

ڈ   ڎ   ڎ   {ڌ   تعاىل:  قال  اجلنة  دخول  ا�شتحقاق  ـ   4

ڈ   ژ} )�شورة الإن�شان:12(.
ما يعني على ال�شرب:

1 ـ معـــرفــة الإن�شـــان نف�شــه قــال تعــالــى : {ىئ  ىئ  ی   ی    

خب}  حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ   ی  
)�شورة النحل: 53(.

2 ـ ال�شتــعـــانـــة باهلل قــــال تـــــعـــالــــــى : { ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ} )�شورة الأنفال:46(.
3 ـ اليقـــيـــن بــالــفــرج: قـــال تعـــالــــى: { ے  ے}

                                                                       )�شورة يو�شف: 83(.

4 ـ القتداء باأهل ال�شرب والعزائم.

5 ـ الإميان بالقدر و�شننه.

هذا واهلل تعاىل اأعلم و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 

اآله و�شحبه اأجمعني.

را�سد بن حممد العثمان الهزاين
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اإلنسان  سلوك  في  يتوهج  ُخُلًقا  يصبح  حين  الصبر  أروع  ما 
ونتاًجا بشريًا يسمو بالنفوس إلى المرتقيات الرفيعة! 



ال�سيخ �سعد الهزاين والدكتور خالد بن دهي�س

ال�سيخ ثنيان بن فهد الثنيان ومعايل الدكتور حممد بن اأحمد الر�سيد

العم ح�سن بن عبد اهلل الهزاين رحمه اهلل 

وخلفه ابنه حممد وخالد

الدكتور حممد بن را�سد العثمان الهزاين يف ا�ستقبال حممد العنقري وابنه في�سلالدكتور حممد بن را�سد العثمان الهزاين ومعايل الدكتور حممد اأحمد الر�سيد

العم �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين والدكتور حممد بن را�سد العثمان الهزاينالدكتور عبد العزيز بن عثمان الهزاين وح�سام النا�سر وعبد الرحمن النا�سر

العم �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين ي�ستلم درع اإ�سالح ذات البنيا�ستقبال معايل الدكتور حممد اأحمد الر�سيد

ال�سيخ عبد اهلل بن علي الهزاين يقدم احلفل



الدكتور عبد اهلل املهيدب والدكتور عبد العزيز العثمان الهزاينعبد اهلل بن حممد الن�سوان وابنه حممد

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

نايف بن �سعود بن عبد اهلل الهزاين وعلي بن زيد الهزاينيا�سر بن ح�سني العثمان الهزاين ي�ستلم جائزه بالإنابة من معايل الوزير

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

معايل الدكتور حممد اأحمد الر�سيد ي�ستلم درع جائزة بني هزانم�ساري بن عبد العزيز الهزاين وعبد العزيز بن حممد الهزاين



لهذا  اأ�شباب متعددة  القلق، وهناك  باأنه ع�شر  يو�شف ع�شرنا 

احلياتية  التعقيدات  واأبرزها  احلديثة،  احل�شارة  وّلدتها  القلق 

التي اأفرزتها الآلت والتكنولوجيا وامل�شانع احلديثة، وقد زادت 

القرن  من  الأول  الن�شف  يف  وقعتا  اللتان  العامليتان  احلربان 

اأّن  �شك  ول  الب�شرية،  تعانيه  الذي  القلق  حجم  من  الع�شرين 

الإن�شان منذ وجوده على  رافق  اإح�شا�س قدمي  بالقلق  الإح�شا�س 

ظهر الأر�س، لكن حجمه ازداد يف الع�شر احلا�شر، والقلق يف 

فكيف  املجهول،  والقادم  امل�شتقبل  من  اخلوف  هو  �شوره  اأجلى 

عالج الإ�شالم القلق عند الإن�شان؟ اعرتف الإ�شالم منذ البداية 

باأّن الإن�شان مفطور على اخلوف فقال �شبحانه وتعاىل: {  چ  چ  

چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ     ڈ  } )املعارج:19-21(، وقد اأو�شحت اآيات متعددة 
الكرمي  القراآن  فذكر  املواقف،  بع�س  يف  الأنبياء  بع�س  خوف 

خوف مو�شى وهارون ـ عليهما ال�شالم ـ من مواجهة فرعون فقال 

ۈ}  ۆ   ۆ     ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      } وتعاىل:  �شبحانه 

)طه:45(، وذكر القراآن يف مو�شع اآخر اأّن مو�شى عليه ال�شالم 

يخاف من قتل فرعون فقال �شبحانه وتعاىل: {  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ} )ال�شعراء:14(، وبعدما اعرتف الإ�شالم 
اإن�شان ل حمالة خائف،  كل  واأّن  الإن�شان،  عند  بفطرية اخلوف 

عالج اخلوف بخطوتني مرتافقتني: 

الأوىل: ا�شتح�شار وا�شت�شعار معية اهلل �شبحانه وتعاىل: وميكن 

اأن منثل على ذلك بواقعة اأمر اهلل ملو�شى وهارون ـ عليهما ال�شالم ـ واأن 

اهلل اأخربهما باأّن عليهما اأّل يخافا من بط�س فرعون، واأّل يخافا 

من تلك املواجهة لأن اهلل معهما ي�شمع ويرى فقال �شبحانه وتعاىل: 

{ ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې} )طه:46-45(.
الثانية: توجيه القلب اإىل اخلوف من عذاب اهلل �شبحانه وتعاىل؛ 

فقال  اأن يخاف من عذاب اهلل  امل�شلم  الكرمي من  القراآن  طلب 

�شبحانه وتعاىل: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉې  ې    

�شبحانه  وقال  )النحل:51(،  ائ}  ائ   ىى   ې  ې  
وتعاىل: { ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  } )الرحمن:46(، وقال 

�شبحانه وتعاىل: {  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  

ۆئ  } )النازعات:40(، واملق�شود من كل ذلك اأن يوّجه امل�شلم 
قلبه اإىل اخلوف من اأمر يقيني وهو عذاب اهلل �شبحانه وتعاىل، 

ورجاء اأمر يقيني وهي رحمة اهلل �شبحانه وتعاىل. 

و اأمر ثالث على امل�شلم اأن يطرد من قلبه خوفًا موهومًا يو�شو�س 

به ال�شيطان ويثري به خماوفه على نف�شه وماله وولده وم�شتقبله 

و�شحته ومتاعه اإلخ. . . قــال �شبحــانــه وتعاىل:

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ     ٿ   ٿ    }

امل�شلم  ي�شيب  ما  لأّن  عمران:175(،  )اآل  ڤ}  ڤ  ڤ  
قبل  وتعاىل  �شبحانه  يكون مقدرًا من اهلل  اإمنا  اعتباطًا  ياأتي  ل 

ڎ   ڎ    } وتعاىل:  �شبحانه  قال  والأر�س،  ال�شماوات  يخلق  اأن 

ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  
گ  گ } )التوبة،51( ، فاإنه بهذا يطرد 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  و�شدق  تعاىل،  اهلل  باإذن  نف�شه  عن  القلق 

عليه و�شلم حيـــث قــال يف حــــديث قــد�شي: قـــال اهلل عّز وجّل: 

» وعزتي وجاليل اإين ل اأجمع على عبدي خوفني، ول اأمنني، من 

اأخفته  اأمنني يف الدنيا  اأمنته يف الآخرة، ومن  خافني يف الدنيا 

يف الآخرة «. )رواه اأبو نعيم يف »احللية« وابن املبارك يف »الزهد« 

والألباين يف »ال�شحيحة«(.

بقلم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علي اآل عثمان الهزاين
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القلق سلوك سوي ووقود للطاقة البشرية البد 
منه إذا كان في حدود المشروع فمن ال يقلق 
ال ينتج عماًل جيدًا لكن المحذور هو القلق السلبي 

الذي يعيق حركة اإلنسان وطموحه.



ــــه الــــــــــــديــــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــي والـــــــــبـــــــــلـــــــــد مــــحــــمــــي

بـــــكـــــ�ـــــســـــر الـــــــــــرقـــــــــــاب وهــــــــنــــــــدمــــــــه و�ـــــــســـــــيـــــــاده

حـــــــــــــــــــول لــــــــــهــــــــــا خــــــــــــالــــــــــــد وهـــــــــــــــــــز رحــــــــــاهــــــــــا

يــــــــــقــــــــــول هـــــــــــــــذي مـــــــهـــــــيـــــــب حـــــــــــــــرب عــــــنــــــدي

نـــــــــــــــــردهـــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــن يـــــــدعـــــــمـــــــهـــــــا

ـــــــــى بــــــــــــــــــالد وعـــــــــالـــــــــم غـــــــــيـــــــــه قــــــــ�ــــــــســــــــى عـــــــــل

واطـــــــــلـــــــــبـــــــــك يـــــــــاقـــــــــايـــــــــد لــــــــــــــــــواء الـــــجـــــبـــــهـــــه

ــــــــى خـــــــ�ـــــــســـــــم الــــــــــــــزنــــــــــــــاد وفــــــــــــره اطــــــــــــــــى عــــــــل

ذخـــــــــــــــــايـــــــــــــــــرا �ـــــــســـــــفـــــــقـــــــاتـــــــهـــــــا مــــــــبــــــــرومــــــــه

وكـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا مـــــــعـــــــطـــــــي �ــــــــســــــــمــــــــان الــــــــــجــــــــــوده

ـــــه ـــــمـــــخـــــزون ــــــق مــــــــــن جـــــــــدتـــــــــه ب كــــــــــد الــــــفــــــ�ــــــس

ـــــــــدك واعـــــــــــي ـــــــــطـــــــــاع وكـــــــــــــــل جـــــــــن اأمــــــــــــــــــــــرك ي

�ــــــــــــــــســــــــــــــــادرك حــــــــــــــــــزم لـــــــــلـــــــــفـــــــــرق مــــــاثــــــنــــــي

يــــــ�ــــــســــــرف تــــــمــــــامــــــه مـــــــــن الــــــــــــــول لـــــــــك حـــتـــى

جــــــــــــــــــره عـــــــــلـــــــــى بـــــــــــــر الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــوب وجـــــــــــــوه

ـــعـــف ـــتـــ�ـــس مـــــــــن الـــــــــــــــــدوي خـــــــــل الـــــــــقـــــــــوي يـــ�ـــس

ـــــي مـــــــــــــــن الــــــــــهــــــــــلــــــــــع كـــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــردد نـــــفـــــ�ـــــس

حــــــتــــــى الــــــــوحــــــــو�ــــــــس تــــــحــــــر فـــــــــي مــــربــــ�ــــســــهــــا

هــــــــر�ــــــــس الــــــــفــــــــحــــــــول الـــــــــــــي تــــــــــهــــــــــادر تــــطــــلــــع

�سايــــــــــع ـــــه  بــقــولـــ لــــــــــــــــــــك  بــنــــــــفــ�ــســــــــــــــــــــي  و�ــســـــــــــــــــــــــي 

تـــــــــــــــــــروي بـــــــــــه الـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــبـــــــان نــــــــقــــــــال عــــنــــهــــا

اول مــــــــــن  ـــــــــالـــــــــحـــــــــروب  ب جــــــــــــــدك  ـــــــون  يـــــــقـــــــل

ـــانـــه حـــ�ـــس �ــــــســــــوت  الــــــفــــــر�ــــــســــــان  �ــــســــمــــعــــت  ول 

ــــــــعــــــــب �ـــــــســـــــده تــــــــعــــــــيــــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــريـــــــــــــوم تــــــــل

هــــــــــديــــــــــب �ــــــــــســــــــــام الــــــــــكــــــــــايــــــــــده فـــــــــــي زنـــــــــــده

يـــــقـــــهـــــر ل  �ـــــــــــســـــــــــامـــــــــــدا  هــــــــــــمــــــــــــام  فـــــــــ�ـــــــــس 

ــــــعــــــار�ــــــس مـــــــــن لــــــــــــوؤلــــــــــــوؤة ايــــــــجــــــــه اإلـــــــــيـــــــــن ال

ــــــــر واكــــــــمــــــــا ــــــــري مـــــــايـــــــجـــــــهـــــــل مــــــــــعــــــــــزي �ــــــــس

ـــــل حـــــا�ـــــس هـــــــــــــــوب  ول  زيـــــــــــــــه  لمـــــــحـــــــ�ـــــــســـــــل 

ــــــ�ــــــس عـــــــنـــــــد الـــــتـــــا�ـــــســـــع ــــــي ــــــب يـــــتـــــمـــــخـــــ�ـــــســـــا ال

وخــــــــــالــــــــــد تــــــــــــــــراه الــــــعــــــ�ــــــســــــم فـــــــيـــــــك مـــــوقـــــر

حـــــــالـــــــف يـــــمـــــيـــــن انــــــــــــك تـــــحـــــ�ـــــســـــم الـــــمـــــوقـــــف

عــــــــــــــــوايــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد جـــــــــــــــــــــود تــــــــــــــــّرث

ـــــــــــم الـــــــقـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــده يــــــــافــــــــهــــــــد واخــــــتــــــمــــــهــــــا ت

ــــــيــــــنــــــا غــــــالــــــي حــــــــــــق الــــــــــــوطــــــــــــن كـــــــيـــــــلـــــــه عــــــل

ــــه خـــــــذيـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــــــن را�ـــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــودا جــــعــــل

لـــــلـــــجـــــانـــــب عــــــــر�ــــــــســــــــة  خـــــــ�ـــــــســـــــالـــــــه  اردى 

خـــــــدا بـــــــريـــــــحـــــــة  الـــــــــغـــــــــربـــــــــي  يــــــعــــــجــــــب  ول 

ــــا�ــــســــه ــــل مـــــــــن �ـــــســـــلـــــع وايـــــــــــــــل �ــــس ــــ�ــــس ــــل ــــ�ــــس مــــت

وو�ـــــــــســـــــــيـــــــــتـــــــــه فـــــــــــــي عـــــــــاتـــــــــقـــــــــي مـــــحـــــمـــــلـــــهـــــا

والـــــــــــــديـــــــــــــن مــــــحــــــمــــــي والـــــــــبـــــــــلـــــــــد مــــحــــمــــيــــه

ـــــــه  ـــــــحـــــــوثـــــــي ــــــــى نــــــــــــاجــــــــــــاد وال ــــــا عــــــــل ــــــب غــــــ�ــــــس

مـــــــاخـــــــلـــــــقـــــــت الـــــــــهـــــــــدنـــــــــه لـــــــهـــــــل الــــــهــــــنــــــديــــــه

وخــــــــــــــال الـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــوم الـــــــــفـــــــــارعـــــــــه حـــــــدريـــــــه

عـــــــــاديـــــــــه  تـــــــــــــــــرى  ا�ـــــــــســـــــــيـــــــــا  عـــــــــنـــــــــدنـــــــــا  ذي 

ــــــــك غــــيــــه طـــــــحـــــــنـــــــا قــــــــبــــــــل بـــــــــعـــــــــرو�ـــــــــس مــــــــل

ـــــــــــه مـــــطـــــويـــــه ـــــــــــرت وفـــــــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــنـــــــا دي

ـــــه  ـــــي ـــــن ال تــــــ�ــــــســــــفــــــي  ل  خــــــــــالــــــــــد  يـــــــــــا  كــــــــفــــــــى 

وخـــــــــــــــل الــــــــــذخــــــــــايــــــــــر فــــــــــــي دويــــــــــــهــــــــــــا حــــيــــه

لتــــــيــــــنــــــيــــــه فـــــــــــــــي  ول  رو�ـــــــــــســـــــــــيـــــــــــا  فـــــــــــــــي 

مــــــــــــن �ـــــــســـــــوتـــــــهـــــــا تـــــــجـــــــفـــــــل لــــــــــــو الـــــجـــــنـــــيـــــه 

ــــــــــــــوًل بـــــــــــالـــــــــــوغـــــــــــى جــــــــــذريــــــــــه  نــــــــــبــــــــــي حــــــــــــــل

رهــــــــــــــــن الإ�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــارة خــــــــطــــــــوتــــــــه مــــــقــــــريــــــه 

فـــــــــــــــــي خــــــــــــدمــــــــــــتــــــــــــك بــــــــــــــريــــــــــــــه وجــــــــــــويــــــــــــه 

ـــــــــــــس الــــحــــيــــه  يــــ�ــــســــغــــي لــــــــه مــــــــن الــــــــطــــــــوع را�

ــــــه ــــــجــــــوفــــــي ــــــــد بــــــــــه الـــــــقـــــــيـــــــعـــــــان وال واحــــــــ�ــــــــس

ـــــــــــــــر بـــــــيـــــــن خــــــــــي وخـــــيـــــه  ــــــــــرا الأوا�ـــــــــــــــس ــــــــــب وت

وقـــــــــومـــــــــيـــــــــه  حـــــــــــزبـــــــــــيـــــــــــه  بــــــــــــــــه  عـــــــــــــــــــــاد  ل 

وتــــــــــهــــــــــاجــــــــــر الــــــــ�ــــــــســــــــيــــــــهــــــــان والــــــــــوكــــــــــريــــــــــه 

مـــــــــــن وقـــــــعـــــــنـــــــا مـــــــ�ـــــــســـــــروبـــــــه ومـــــخـــــ�ـــــســـــيـــــه

ــــــه  ــــــخــــــي ــــــاري مــــــــــــاهــــــــــــوب حــــــــكــــــــي امــــــــــــجــــــــــــاد ت

تــــــركــــــيــــــه  لــــــــــــي  نــــــــجــــــــد  مــــــــــــن  ـــــــــقـــــــــه  وثـــــــــاي و 

ـّـــــه ـــــــ ـــــــــوفـــــــــة فــــــي يـــــــــــفـــــــــــرق الــــــــــــطــــــــــــابــــــــــــور �ـــــــــس

ــــــه  تـــــــــــعـــــــــــذر الــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــدان عـــــــــقـــــــــب الــــــجــــــيـــــــ

والــــــــــثــــــــــامــــــــــريــــــــــه لـــــــــــه بــــــــهــــــــا نـــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

و�ـــــــــســـــــــريـــــــــتـــــــــه مـــــــــــاهـــــــــــي بـــــــــعـــــــــد مـــــحـــــ�ـــــســـــيـــــه

�ـــــــســـــــيـــــــب �ـــــــســـــــبـــــــابـــــــه عــــــــــــار�ــــــــــــس الــــــكــــــوفــــــيــــــة 

مــــــــــخــــــــــبــــــــــور لـــــــــــــــــالأعـــــــــــــــــالم والـــــــــعـــــــــامـــــــــيـــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــارد وهــــــــــــــــــــــي مــــــثــــــنــــــيــــــه ركـــــــــــــايـــــــــــــبـــــــــــــه ت

حــــــــتــــــــى الــــــــ�ــــــــســــــــعــــــــاع يــــــــطــــــــل مــــــــــــن غـــــربـــــيـــــه

وعـــــــــــــــــــزي لــــــــهــــــــن عــــــــــــجــــــــــــزاً يـــــــجـــــــيـــــــبـــــــاً زيــــــــه

ـــــيـــــه مـــــــامـــــــ�ـــــــســـــــه مـــــــــــن الـــــــ�ـــــــســـــــن �ـــــــســـــــك و�ـــــس

وتــــــــطــــــــهــــــــر الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــه مــــــــــــن الــــــدنــــــ�ــــــســــــيــــــه 

ـــــــل الـــــــفـــــــحـــــــل لطـــــــــــــــــاب لـــــــــــه مـــــــاريـــــــه  ونـــــــ�ـــــــس

يـــــــــــم الـــــــــــوطـــــــــــن هـــــــــــز الـــــــغـــــــ�ـــــــســـــــن ثـــــــــــم ريـــــــه

ورجــــــــــــــاحــــــــــــــتــــــــــــــه ارواحـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا عـــــــانـــــــيـــــــه

ـــــــه  لـــــــّي ــــــــه  بــــــــيــــــــا�ــــــــس يــــــــبــــــــطــــــــي  الــــــــــــــهــــــــــــــوا  ع 

وا�ـــــــــــســـــــــــهـــــــــــر كــــــــــــالمــــــــــــه لـــــــلـــــــمـــــــهـــــــلـــــــي حـــــيـــــه

يــــــــــدفــــــــــن عــــــــــــــــــــروق الــــــــــفــــــــــل والــــــــــجــــــــــوريــــــــــه

مـــــــــنـــــــــا�ـــــــــســـــــــل الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــام والـــــــــفـــــــــوقـــــــــيـــــــــه 

الــــــــــذريــــــــــه لــــــمــــــعــــــ�ــــــســــــر  اهلل  قــــــــالــــــــهــــــــا  ان 

غــــــ�ــــــســــــب عـــــــلـــــــى الـــــــــمـــــــــاخـــــــــوذ والــــــحــــــوثــــــيــــــه 

ال�شاعر / 

فهد بن �شعود بن را�شد الهزاني
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الطالب عبد الرحمن بن عبد اهلل الهزاين يتلو اآيات القراآن�سبل من اأ�سبال بني هزان

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

نايف بن �سعود الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

م�سعل بن عبد الرحمن بن �سعد املنيع الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزيرنايف بن هزان بن زامل الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

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



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

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

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

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

عبد الإله بن عثمان بن حممد الهزاين ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

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



لمحة عن مدينة الرياض

عبداهلل بن ح�شين بن علي العثمان الهزاني

ع�شو اللجنة التاريخية

الأنبياء  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  لله  احلمد 

واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله و�شحبة اأجمعني وبعد ..

املباركة  الن�شرة  هذه  من  ال�شابق  العدد  يف  به  بداأت  ملا  ا�شتكماًل 

مبقال حول احلديث عن مدينة الريا�ض ) القرية اخل�شراء وما حولها ( 

فاإين اأقدم لك اأيها القارئ الكرمي اجلزء الثاين من هذا املقال مع ما فيه 

من ق�شور ونق�ض اأرجوا ممن قراأه اأن يعذر كاتبه عن النق�ض واخللل، 

فاأقول م�شتعينًا بالله وحده .

�شدو�س :

كم   70 بحدود  الريا�س  مدينة  من  الغربي  ال�شمال  يف  �شدو�س  تقع 

وت�شري النقو�س الأثرية املوجودة يف القرية القدمية على اأحد حوائط البلدة 

والنقو�س الثمودية القدمية القريبة منها على عمقها التاريخي وقد اأكدت 

منرب  وفيها  �شدو�س  بني  قرية   (  : احلربي  قال   .. ذلك  القدمية  امل�شادر 

.
)1(

وق�شر بناه �شليمان بن داود عليه ال�شالم من حجر اأوله اإىل اآخره (

ت�شبق  �شدو�س  يف  قدمية  اأطالل  وجود  على  الهمداين  واأكد 

الإ�شالم قائاًل : ) قرية بني �شدو�س بن ذهل بن ثعلبة وهي قرية 

بحجر  مبني  ال�شالم  عليه  داود  بن  �شليمان  ق�شر  وفيها  جيدة 

.
)2(

منحوت عجيب خراب(

واأكد ذلك احلموي اأي�شا بقوله : ) وقال احلف�شي قرية بني 

عليه  داود  بن  ل�شليمان  اجلن  بناه  ق�شر  بها  باليمامة  �شدو�س 

.
)3(

ال�شالم وهو من �شخر (

ويف القرن الثالث ع�شر الهجري قام الرحالة » بلي « برحلة 

اإىل الريا�س مارًا بقرية �شدو�س موؤكدًا على وجود اأطالل اأثرية 

.
)4(

قدمية ممثلة يف عامود ا�شطواين ال�شكل وبقايا ابنيه .. اإلخ 

حرميالء :

تقع مدينة حرميالء يف ال�شمال الغربي من مدينة الريا�س يف 

 واأ�شيف اإليها حرف الياء 
)5(

حدود 70 كم وكانت ت�شمى حرمالء

قبل حرف امليم وحرفت على ّمر الع�شور لت�شبح حرميالء قال 

البكري : ) حرمالء .. مو�شع تلقاء ملهم ..( قال اأو�س بن حجر : 

 .
)6(

)جتلل غدر حرمالء واأقلعت .... �شحائبه ملا راأى اأهل ملهما(

القرينة : 

كم   65 حدود  يف  الريا�س  مدينة  �شمال  القرينة  بلدة  تقع 

 وعلى ّمر 
)7(

جتاور بلدة ملهم غربًا وكانت قدميًا ت�شمى » قران «

اأثرية تعود  الع�شور حرفت لت�شبح مب�شمى القرينة و بها دلئل 

اإىل ما قبل الإ�شالم .

وقال 
)8(

قال احلربي : ) ملهم بها منرب .. وهي وقران منربهما واحد (

الهمداين : ) قرية يقال لها قران وهو الذي يعني علقمة بقولة : 

�شالءة كع�شى األنهدي غل بها   ....    ذو فيئه من نوى قران معجوم

.
)9(

وبقران هذه القرية بنو �شحيم (

واأ�شار البكري اإىل مكانة قران )القرينة( قائاًل : )واأهل قران 

اليمامة اأف�شح بني حنيفة لأنها بعيدة من حجر ومنها هوذة ابن 

علي ذو التاج و �شهبان بن �شمر .. ، وعني امل�شلمني على بني حنيفة 

 .
)10(

حني ارتدوا و تنباأ فيهم م�شيلمة وقران هذه قبل ملهم (

بن  �شحيم  لبني  باليمامة  قريتان  وقران  ملهم   (  : قال احلموي 

مرة بن الدول بن حنيفة ..

وقال ابن �شريين يف تاريخه وفيها يعني �شنة 310 هـ انتقل اأهل 

قران من اليمامة اإىل الب�شرة حليف حلقهم من ابن الأخي�شر 

.
)11(

يف مقا�شمتهم وجوب اأر�شهم (

ملهم :

تقع بلدة ملهم �شمال مدينة الريا�س يف حدود 75 كم و بها 

دلئل اأثرية تعود اإىل ما قبل الإ�شالم مما يدل على قدمها .

.
)12(

قال احلربي : ) ملهم بها منرب وهي وقران منربهما واحد (

وقال الهمداين : ) قرية يقال لها ملهم قال مرق�س :

)13(

 بل هل �شجتك الظعن باكرة   ....    كاأنهن النخل من ملهم(

قال البكري : ) ملهم .. ح�شن باأر�س اليمامة لبني غرب من بني 

.
)14(

ي�شكر (

وقال ال�شيخ حمد اجلا�شر » رحمه اهلل «  من بني هّزان اأنا�س 
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لمحة عن مدينة الرياض

كان لهم يف العهد اجلاهلي ح�شن يف » ملهم « ويظهر اأن هوؤل هم 

.
)15(

ان « الفرع امل�شهور من عنزة  »بنوهزَّ

العيينة :

يف  الريا�س  مدينة  من  الغربي  ال�شمال  يف  العيينة  بلدة  تقع 

حدود 50 كم وكانت قدميًا ت�شمى العيني بحيث اأ�شيفت الهاء يف 

اآخر الكلمة لت�شبح با�شم العيينة ..

لبني  وهي  والعيني  العر�س  بفرع  مت�شى  ثم   (  : الهمداين  قال 

. 
)16(

عامر (

احلي�شية :

تقع احلي�شية �شمال الريا�س يف حدود 60 كم بالقرب من بلدة 

العيينة وهو واد طويل يربط ما بني البطني و اأعلى وادي حنيفة 

خمرتقًا جبال العار�س وكان لهذا الوادي دورًا هام للو�شول اإىل 

مدينة حجر وقد �شلك هذا الوادي �شحابة ر�شول اهلل ] بقيادة 

خالد بن الوليد [ ملحاربة املرتدين .

وكان ا�شمها الأحي�شي قدميًا وحرف ا�شمها كغريها .

لولد  نخيل  عليها  ماءة  وهي  الأحي�شي  ثنية   (  : الأ�شفهاين  قال 

.
)17(

ال�شماخ موىل اأمري املوؤمنني (

لبني  وهي  والعيني  العر�س  بفرع  مت�شي  ثم   (  : الهمداين  قال 

.
)18(

عامر وعن ي�شارها ثنية الأحي�شي (

العمارية :

يف  الريا�س  مدينة  من  الغربي  ال�شمال  يف  تقع  العمارية  بلدة 

حدود 35 كم وهي لزالت حتتفظ با�شمها القدمي على ّمر الع�شور ، 

غري اأن بع�س امل�شادر القدمية اأ�شمتها بالعامرية .

قال ابن خرداذبة : ) والعر�س وهو واد ي�شق اليمامة من اأعالها 

.
)19(

اإىل اأ�شفلها وفية قرى .. غرباء ومه�شمة والعامرية .. (

وقال الهمداين : ) وفوق ذلك قرية يقال لها مه�شمة والعمارية 

.
)20(

مقرونة بها بنو عبداهلل بن الدول (

)21(

وقال الإدري�شي : ) وبرة والقرفة وغربا وبهي�شة وال�شال والعامرية .. (

وقال احلموي : )العمارية كاأنها من�شوبة اإىل عمار : قرية باليمامة 

.
)22(

لبني عبداهلل بن الدول (

عقرباء :

تقع عقرباء يف اجلهة ال�شمالية من مدينة الريا�س يف حدود 

وهي  ال�شرقية  ال�شمالية  اجلهة  من  اجلبيلة  بلدة  جتاور  كم   40

موقع  اأن  ويبدو  ال�شيول  فيها  جتتمع  كبرية  رو�شة  عن  عبارة 

عقرباء ي�شمل موقع اجلبيلة وما حولها حيث وجد فيها اآثار من 

الع�شر العبا�شي وكذلك مقربة اجلبيلة ت�شمى مقربة ال�شحابة 

فيها  انت�شر  واملرتدين  امل�شلمني  بني  معركة  بها  جرى  وعقرباء 

امل�شلمون على املرتدين .

يلقاك منرب  : ) فاإذا خرجت من مراآة فاأول منرب  قال احلربي 

بعقرباء وهي من اأعايل العار�س وهي لقوم من ربيع يقال لهم بنو 

.
)23(

عامر و�شاحبها حممد بن عطاء فار�س مذكور (

وي�شري الهمداين باأن : ) عقرباء وبها قتل جي�س خالد بن الوليد 

قبور  العر�س  من  وبعقرباء   .. احلنفي  حبيب  بن  م�شيلمة  يوم 

)24(

ال�شهداء ، وعقرباء اليوم لبني بكر من بني ظامل من منري (

وقائع  بها  كانت  باليمامة  مو�شع  عقرباء..   (  : احلازمي  وقال 

  .
)25(

للم�شلمني مع م�شيلمة الكذاب (

طرق  يف  اليمامة  اأر�س  من  منزل  وعقرباء   (  : احلموي  وقال 

لقوم من  العر�س وهو  اأعمال  النباج قريب من قرقرى وهو من 

.
)26(

بني عامر بن ربيعة (

عرقة : 

20كم جنوب  الريا�س يف حدود  �شمال مدينة  تقع عرقة يف 

عرب  الكلمة  وحرفت   
)27(

» عوقة   « قدميًا  ت�شمى  وكانت  الدرعية 

الزمن واأبدلت الواو بحرف الراء لت�شبح عرقة.

يقول الهمداين : ) باأن عوقة » عرقة « كانت قرية من قرى 

وادي العر�س » وادي حنيفة » حيث قال وفوق ذلك قرية يقال لها 

 .
)28(

عرقة فيها نا�س من بني عدي بن حنيفة (
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املراجع :

1 - املنا�شك �س 617 -  618

2 - �شفة جزيرة العرب �س 285

3 -  معجم البلدان ج 4 �س 341

4 -  رحلة اإىل الريا�س �س 65 – 66

5 -  ابن خمي�س معجم اليمامة ج 1 �س 317

6 -  معجم ما ا�شتعجم ج 2 �س 440

7 - ابن خمي�س معجم اليمامة ج 2 �س  268

8 -  املنا�شك  �س 618

9 -  �شفة جزيرة العرب �س 308

10-  معجم ما ا�شتعجم ج 3 �س 1063

11-  معجم البلدان ج 4 �س 329

12-  املنا�شك �س 618

13-  �شفة جزيرة العرب �س 308

14-  معجم ما ا�شتعجم ج 4 �س 1259

15-  جملة العرب ج 11- 12 �س 18 �س 1123

16-  �شفة جزيرة العرب �س 285

17-  بالد العرب �س 362

18-  �شفة جزيرة العرب �س 285

19- امل�شالك واملمالك �س 151

20-  �شفة جزيرة العرب �س 307

21-  نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الأفاق ج 1 �س 161

22-  معجم البلدان ج 4 �س 149

23-  املنا�شك �س 616

24-  �شفة جزيرة العرب �س 284 – 308

25-  الأماكن ج 2 �س 686

26-  معجم البلدان ج 4 �س 135

27-  ابن خمي�س معجم اليمامة ج 2 �س 191

28-  �شفة جزيرة العرب �س 307



من اليمني عبد الرحمن الهزاين وعبد اهلل الهزاين ونايف الهزاين و�سعود الهزاين

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

طالب متفوق ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

طالب من املتفوقني ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

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

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

طالب اآخر ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

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



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

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

�سبل من اأ�سبال 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

�سبل من اأ�سبال بني هزان ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

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

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

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



)ط( منفـوحــة :

وهي  احلا�شر  الوقت  اإىل  ال�شتيطان  فيها  ا�شتمر  قدمية  بلدة 

األن حي من اأحيا مدينة الريا�س وذكرت امل�شادر القدمية باأنها 

ا�شتوطنت قبل الإ�شالم .

قال ال�شفهاين ) اأتت بنو قي�س بن ثعلبة عبيدا فقالوا له انفح لنا 

مما اأ�شبت اأي هب لنا فجعل لهم قرية ف�شميت منفوحة من اجل 

قولهم » انفح » وهي بني حجر ومهب اجلنوب على طريق جو من 

 .
)1(

حجر وهي من �شوق حجر على ميلني (

وقال ابن خرداذبه ) والعر�س وهو واد ي�شق اليمامة من اأعالها 

 .
)2(

اإىل اأ�شفلها وفيه قري واملنفوحة و وبرة (

.
)3(

قال الهمداين ) منفوحتان وهم املنافيح لبني قي�س بن ثعلبة (

قال البكري ) قال الأع�شى :   

.
)4(

فركن مهرا�س اإىل مارد          فقاع منفوحة ذي احلائر (

حنيفة  وادي  جنبات  على  تعي�س  التي  القرى  اإىل  الإدري�شي  وتطرق 

 .
)5(

بقوله )وهذه القرى هي منفوحة ووبرة والقرفة(

كذلك احلموي ذكر بان منفوحة موطن الأع�شى ال�شاعر املعروف بقوله 

اأ�شفلها واىل جانبه  اإىل  اأعالها  ي�شقها من  واد  اليمامة  بالعر�س من   (

منفوحة قرية م�شهورة من نواحي اليمامة كان ي�شكنها الأع�شى وبها قربه 

 .
)6(

وهي لبني قي�س بن ثعلبة ( 

كذلك اأ�شار العمري يف القرن الثامن الهجري مو�شحا ا�شتمرارية 

يزيد  بنو   ( اإىل  ينتمون  �شكانها  بان  مبينا  منفوحة  ا�شتيطان 

 .
)7(

ودارهم ملهم وبنبان وحجر ومنفوحة و�شياح ( 

)ي( نـــمــــــــار :

منار احد روافد وادي حنيفة يف مدينة الريا�س يف اجلهة الغربية 

منها .

العر�س  يف  يفرع  فمه  واد  بطن  وهو  ومنار   ( ال�شفهاين  قال 

.
)8(

واأعاله يذهب مغربا ( 

وقد ورد يف �شعر الأع�شى كما ذكر ذلك الهمداين بقوله :

     ) قالوا منار فبطن اخلال جادهما       

 .
)9(

                             فالع�شجدية فالبالء فالرجل (

ي�شق  مو�شع   ( الوادي  ذلك  ملكية  وحمددا  احلموي  عنه  وقال 

اليمامة قال احلف�شي : منار واد لبني ج�شم بن احلارث وبنمار 

 .
)10(

عار�س يقال له املكرعة (

قلت : وبني ج�شم هوؤلء هم الذين قال فيهم جرير : 

           بني ج�شم ل�شتم لهزان فاأنتمــــوا           

                               لأعلى الروابي من لوؤى بن غــالب 

            ول تنكحوا يف اآل �شور ن�شائكم           

)11(

                                ول يف �شكي�س بئ�س مثوى الغرائب

: وكانوا يدعون يف هزان  األف عنز ربي ويقال مئة قال  فاأعطوه 

و�شك�س و�شور فلما قال جرير هذا ال�شعر قالوا : نحن بنو ج�شم 

.
)12(

بن لوؤي بن غالب 

)ك( �شــيــــاح :

�شياح موقع زراعي معروف يف و�شط مدينة الريا�س وبه مقربة قدمية 

ونقو�س اإ�شالمية قدمية ويظهر اأن ا�شمها قدميا)�شياحه( وحذفت الها 

مع مرور الزمن فاأ�شبحت )�شياح( .

قال احلموي ) ال�شياحه نخل باليمامة قال ال�شاعر : 

         قلبي ب�شياحات جو مرتهن          

 .
)13(

                                اإذا ذكرت اأهلها هاج احلزن ( 

وحجر  وبنبان  ملهم  ودارهم  يزيد  بنو   ( العمري  قال  كذلك 

 .
)14(

ومنفوحة و�شياح .. ( 

)ل( الأيــ�شـــــن :

الأي�شن يقع يف مدينة الريا�س وهو عبارة عن احد روافد وادي 

اأوًل: ما هي الإيجابية ؟

الناجحة  و  الفاعلة  �شمات ال�شخ�شية  من  �شمة  الإيجابية 

على  النفتاح  اإىل  الذات  التمركز حول  من  اخلروج  وتعني 

الآخرين، برغبة حقيقية يف اإ�شالح الذات واإ�شالح املجتمع، 

ووجود اإرادة التغيري لالأف�شل، والقدرة على التفاعل اجليد 

مع الآخـــرين، ومبعنــى اآخــر الإيجابيــة هــي اإرادة احليــاة 

احلقيقية واإثبات �شرعية الوجود املعنوي. 

ثانياً: اأهمية الإيجابية تكمن يف النقاط التالية:

بالأمر باملعروف  تعاىل  اهلل  ياأمرنا  حيث  اهلل:  طاعة  1ــ 

العبـــادات،  على  واملــداومــة  املنكـــر،  عــن  والنهـــى 

النا�س،  مع  والأخالق احل�شنة  اجليدة  واملعامالت 

فكلما كنت اإيجابيًا كلمًا كنت مطيعًا هلل، فالإيجابية 

خلــق كـريــم يبعـث على التفاعـــل والتعـــاون مع اأفراد 

املجتمع لتحقيق  ال�شالح العام.

حيث ياأمرنا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  2ــ  طاعة 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم باأن نكون اإيجابيني 

يد  وفى  قامت ال�شاعة  اإذا   « احلديث  يف  فيقول 

اأحـــدكم ف�شيلـة فليــغر�شـها «، و يقـول عليـه ال�شـالة 

وال�شــــالم  » اليــد العليــا خيــر مـــن اليـد ال�شفلـى «،

        ويقــول » املــوؤمــن القـــوي خــري و اأحـــب اإىل اهلل مـن 

       املوؤمن ال�شعيف و يف كل خري «.

3ــ تكــــويـن مفهــوم اإيجـابي عن الذات، وهـــى من دعائم

      ال�شحة النف�شية. 

4ــ احل�شول على التقدير من الآخرين.

5ــ النجاح يف احليــاة، فالإيجابــي يرغـب اأن يكــون اأجنح 

اإن�شان يف جمال عمله اأيًا كان هذا العمل.

6ــ اكت�شاف الـذات : اكت�شــاف اجلوانب الإيجابيـة ونقاط

       القوة، والقدرات والإمكانيات.  

7ــ الفـــوز باجلـائــزة الكبــرى و هي ) اجلنة ( اإذا �شاحب

    ذلك اإخال�س هلل تعاىل و متابعة لر�شول اهلل �شلى اهلل

     عليه و �شلم.

ثالثاً : معوقات الإيجابية:

يجب اأن نغ�شل الكوب قبل اأن منالأه .. التخلية قبل التحلية 

على  نتعرف  اأن  يجب  النطالق..  قبل  القيود  فك  يجب   ..

معوقات الإيجابية كي نتخل�س منها وننطلق نحو الإيجابية. 

و تتلخ�س معوقات الإيجابية يف النقاط التالية: 

يعد  بالنف�س  الثقة  نق�س  بالنف�س:  الثقة  عدم   -1

الفريو�س الذي يعطل الإيجابية.
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لتحفيز  مهًما  مطلًبا  �أ�صبح  �حلا�صر  ع�صرنا  يف  �لنف�س  علم 

ولعل  �لنافعة  �لوجهة  وتوجيهها  �ل�صلوك  �أمناط  ودر��صة  �لنا�س 

�لأفكار  يف  و�ل�صلبي  �لإيجابي  �جلانب  بهذ�  يتعلق  ما  �أخطر 

و�ل�صلوكيات.



الرتدد: العقل امل�شو�س و املرتدد ل يتخذ قرارًا. 2 ــ 

من  اأو اخلوف  الآخرين،  من  �شواء اخلوف  اخلوف:  ــ    3

الف�شل يف النتائج.

والإيحاء  ال�شامت،  القاتل  وهو  ال�سلبي:  4 ــ  التفكري 

من  لالإيحاء  القابلية  اأو  القدرة،  بعدم  الذاتي 

الآخرين.

الك�سل:وهو داء ع�شال كان النبي ] ي�شتعيذ باهلل  5 ـــ 

منه مرارًا.

6 ــ  اخلجل: وهو من اآفات العلم والعمل.

ال�سعور بالإحباط: رمبا بعد القيام ببع�س الأعمال  7 ــ 

والف�شل فيها، ورمبا ل�شتعجال النتائج وطلب الأجر 

من النا�س.

وفقدان  التغيري  الياأ�س من  الأمل:  وفقدان  الياأ�س  8 ــ 

الأمل فيه.

�شيء  اأو  �شخ�س  على  العتماد  وهى  العتمادية:  9 ــ 

وهى العتماد النف�شي اأو الع�شوي. 

10 ــ  م�ساحبة ال�سلبيني: اأعداء النجاح وقتلة الطموح.

اأ�شخا�س  عن  ن�شمع  اأو  نرى  ما  كثريًا  ال�شياق  هذا  يف  و 

لياًل والنور  النهار  فريون  �شوداوي  مبنظار  الدنيا  يرون 

اأنهم  اأو  �شلبيًا  تفكريًا  لديهم  اإن  عنهم  فنقول  ظالمًا 

ويكتفوا  النا�س  مع  باأل يتفاعلوا  �شلبية  اأفكارًا  يحملون 

يف  النظر  اأمعنا  التاأهب .... واإذا  بعني  لالأمور  بالنظر 

جوانب احلياة لوجدنا هناك الكثري من التفكري ال�شلبي؛ 

خا�شة بعد حالت الإحباط التي ت�شيب املرء بعد جتارب 

 . العمل اليجابي  و  بالتفكري  مّر بها ....لذلك فاإننا نطالب 

ولكن ما هي الإيجابية يف التفكري ؟ ما هي الإيجابيــــة؟ 

املمتنع  ال�شهل  هو  اأو  البع�س  عند  �شعب الإجابة  �شوؤال 

لكن الإجابة عنه بب�شاطة،  الإيجابية : اأن تتفاعل مع كل 

وتوؤثر فيه،  متعددة  زوايا  من  له  وتنظر  حولك  يدور  ما 

الإح�شا�س  تنبع من  الفعالة وهي  امل�شاركة  الإيجابية هي 

بامل�شوؤولية ، الإيجابية اأن تتقبل املحيطني بك بعالتهم ثم 

لتعديل العالت، الإيجابية هي  للتاأثري فيهم  جتد طريقة 

التاأثري يف كل من حولك  واأنت حتاول  اأن حتت�شب الأجر 

اأوًل،  وجل  عز  اهلل  تر�شي  اأن  هو  فيها  والهدف الأ�شمى 

عندما  الإيجابية  درجات  من  درجة  اأرقى  اأن  واأعتقد 

يف  تكمن  نظري  يف  الإيجابية  بالتفاوؤل،  مقرونة  تكون 

اإدراكي الكامل اأنني اإن�شان.. يل اأخطاء و هفوات ونزوات 

كل  مني  ت�شتحق  رائعة  واأ�شياء  وح�شنات  اإ�شراقات  ويل 

التقدير، الإيجابية اأن اأقدر نف�شي و اأحرتمها و اأ�شكرها 

على التزامها و �شموها بروحي.. و اأن اأزجرها و اأعرتف 

بخطاأي و اأحا�شب نف�شي عندما اأقع يف خطاأ ما.. ثم اأعود 

اإىل الطريق لأم�شي بابت�شامة ر�شا و قلب �شكور، اأن اأقدر 

الآخرين لأنهم ب�شر مثلي متامًا فال اأنتقد اأحدًا و ل اأقلل 

من قيمة اأحد فيما عمل فيه و اجتهد، و من الإيجابية اأن 

األتم�س العذر لهم. و فقنا اهلل و اإياكم..

بناتكم

اأ�سماء و جواهر و ميمونة بنات 

  عبد اهلل بن علي بن زيد الهزاين

العدد الثالث 1431هـ
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اأحد اأ�سبال بني هزان ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

اأحد املتفوقني ي�ستلم جائزته من معايل الوزير

عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين ي�ستلم جائزة اأخيه ح�سن بن عبد العزيز الهزاين درجة املاج�ستري

الدكتور الرباء الأمريي والأ�ستاذ اأحمد ال�سلفان

درع تكرميي لأ�سرة اآل ح�سن الهزاين ل�ست�سافتهم حفل املعايدة باخلرج 1429هـ

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

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

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



ال�سيخ �سعد بن حممد الهزاين ونا�سر بن حممد الهزاين

في�سل العنقري ور�سيد بن ح�سن الهزاين

�سباب من اأبناء العم اآل منيع الهزاين

عبد اهلل بن عبد العزيز الهزاين وهزان بن حممد اآل عثمان الهزاين وعبد اهلل بن عبد العزيز

معايل الدكتور حممد اأحمد الر�سيد والدكتور حممد بن را�سد العثمان الهزاين يطلعان على العدد ال�سابق من ن�سرة بني هزان

الأ�ستاذ اأحمد ال�سلفان والأ�ستاذ عبد الرحمن العليق

ال�سيخ عبد العزيز بن حممد 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�شاوئ الأخالق ت�شان بها

                      واأ�شواأ ال�شوء �شوء اخللق.

ح�شن اخللق حالة نف�شية تبعث على معا�شرة النا�س وجماملتهم بالب�شا�شة وطيب القول 

ولطف املبادرة من الأماين والآمال التي يطمع اإليها كل عاقل ح�شيف وي�شعى جاهدًا 

يف ك�شبها وحتقيقها واأن يكون ذا �شخ�شية جذابة ومكانة مرموقة حمببًا لدى النا�س 

عزيزًا لديهم واإنها لأمنية غالية وهدف �شام.

قال ] » اإن اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�شنهم خلقًا واألطفهم باأهله «.

وقال تعاىل: {ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ}  �شورة اآل عمران الآية 134.

رانية �شعد الهزاني

العدد الثالث 1431هـ
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اإىل الأف�سل  التغيري  اليوم يكاد يكون �رشورة... ولكن  التغيري يف احلياة 

لي�ض لقتل امللل فح�سب بل للح�سول على الثقة.

اأ�شعر باخلمول ول اأرغب  )اأ�شعر بامللل، روتني قاتل، لي�س لدي رغبة يف القيام باأي عمل، 

بروؤية اأحد، لي�س هناك ما اأكمله، كل �شيء يفتقد املتعة والإح�شا�س( وغريها من العبارات 

التي نرددها كثريًا، فنت�شائل يف هذه احلالة يا ترى ما الذي ينق�س حياتنا، ما الذي جعلنا 

ن�شل اإىل هذه املرحلة من اخلمول احلياتي؟

والإجابة التي قد جندها تعي�س يف كل نف�س ب�شرية؛ اأن النف�س بحاجة اإىل التغيري، بحاجة 

اإىل ك�شر الروتني الذي يجتاح حياتنا لبد اأن نحدث نوعًا من الإثارة يف املحيط الذي نعي�س 

فيه وبذلك ن�شتطيع اأن ن�شعر مبدى متعة القيام باأي اأمر واأي عمل ولو اأن النف�س الب�شرية قد 

تن�شجم مع الي�شر يف احلياة على ن�شق واحد ملا اأوجد اهلل عز وجل الليل والنهار وال�شيف 

وال�شتاء واحلزن وال�شعادة وما اأوجد ذلك اإل حلكمة وهي اأن النف�س ت�شاأم اإن كان كل �شيء 

على وترية واحدة كذلك فلنحاول اأن ن�شفي مل�شات جديدة على حياتنا.

منيرة �شعد الهزاني

العدد الثالث 1431هـ
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جانب من اأبناء العم الذين ح�سروا احلفل

علي بن �سعد الع�سبان الهزاين ونا�سر بن حممد الهزاين ورا�سد بن حممد الهزاين

جمموعة من �سباب الأ�سرة يف حفل املعايدة

العم زامل بن را�سد الهزاين والعم �سعد بن ع�سبان الهزاين

جانب من �سباب اأ�سرة اآل ح�سن م�ست�سيفي احلفل

�سورة ت�سم جمموعة من �سباب الأ�سرة

�سورة ملجموعة من �سباب الأ�سرة ح�سروا احلفل

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



جانب من احل�سورالعم علي بن زيد الهزاين وعبد العزيز بن عبد الرحمن العثمان الهزاين وعبد اهلل بن عبد العزيز العثمان الهزاين

حممد بن �سعد الهزاين وحممد وم�سعل ابني حمود الهزاينجانب من احل�سورالعم حممد بن ع�سبان وابني العم حمد وخالد اأبناء حممد بن عبد اهلل الهزاين

العم �سعد بن را�سد الهزاين و ال�سيخ علي بن ع�سبان الهزاينالعم �سعود واأبناء العم د. حممد بن را�سد وحممد بن حمد اآل را�سد الهزاين

بع�س اأبناء العم الذين ح�سروا احلفلالعم حممد بن عبد املح�سن الهزاين اأثناء دعوته للمعايدة يف حائلال�سيخ عبد اهلل اآل عثمان الهزاين اأثناء دعوة اآل عثمان

ابن العم عبد اهلل بن عبد العزيز اأثناء تقدمي فقرات احلفل ابن العم حمود بن ح�سن اأثناء اإلقاء الكلمة الرتحيبية للحفل ال�سيخ �سعد بن حممد وابن العم عثمان بن �سعود وابن العم د. عبد العزيز العثمان الهزاين



المقـدمـة

احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على ر�شولنا حممد وعلى اآله 

و�شحبه اأما بعد...

فقد كرثت الأمرا�س يف هذا الع�شر وتنوعت، والتداوي م�شروع 

فاإنه  املخت�شني،  الأطباء  اإىل  بالرجوع  يكون  وكما  الإ�شالم،  يف 

التداوي  اأي�شا  ذلك  ومن  وال�شنة،  بالكتاب  بالرقية  اأي�شا  يكون 

واألبان  والتلبينة  الزيتون  وزيت  الع�شل  و�شرب  والكي  باحلجامة 

التنبيه هنا  بد من  ولكن ل  ال�شوداء،  واأكل احلبة  واأبوالها  الإبل 

اإىل م�شاألتني:

مثل:  وال�شنة  الكتاب  من  بالأوراد  التح�شني  اأولهما:اأهمية 

منزل  اأحد  نزل  وكلما  واملعوذتني،  الكر�شي  واآية  الفاحتة  قراءة 

ن الإن�شان  قال: اأعوذ بكلمات اهلل التامات من �شر ما خلق. فيح�شّ

نف�شه واأهله واأولده وبيته ومكتبه و�شيارته حتى ل ي�شابوا - باإذن 

اهلل - بعني اأو م�ّس اأو �شحر اأو غريها من ال�شرور؛ فدرهم وقاية 

خرٌي من قنطار عالج، وقد قرر الفقهاء يف قواعدهم: اإن )الدفع 

اأقوى من الرفع( كما قرروا يف قواعدهم اأي�شا: اإن )الدفع اأ�شهل 

من الرفع(.

ومن  الأوهام  من  التخل�س  �شرورة  فهي:   الثانية  امل�شاألة  اأما 

حقيقية  اأمرا�س  من  يعانون  ل  النا�س  بع�س  فاإن  ال�شيطان:  و�شو�شة 

واإمنا هي جمرد اأوهام وو�شاو�س ي�شتجيبون لها فيقعون �شحايا حتت 

يل  اهلل  ي�ّشر  وقد  العظيم،  العلي  باهلل  اإل  قوة  ول  حول  ول  وطاأتها، 

قبل �شنتني تقريبا �شماع برنامج معكم على الهواء من اإذاعة القراآن 

ق�شة  ذكر  حيث  امل�شايخ  اأحد  اللقاء  �شيف  وكان  بالريا�س،  الكرمي 

امل�شت�شفيات،  اأحد  يف  �شهرا  ع�شر  اأحد  مدة  غيبوبة  يف  دخلت  امراأة 

اأن موتها قريب جًدا  اأبنائها  اأكرب  اأخربوا  وكان كثري من الأطباء قد 

ولكن ال�شيخ قال له: ل تياأ�س من رحمة اهلل وعليك بالإكثار من الدعاء 

واإح�شار من يرقيها، ويف اأحد الأيام جاء ابنها وبرفقته اأحد الرقاة، 

وكان ال�شيخ املنوه عنه متواجدا مع اأحد اأطباء امل�شت�شفى يف الغرفة، 

ال�شيخ  فاأح�س  عنها  املنوه  املراأة  على  الإحياء  اآيات  من  الراقي  فقراأ 

بوجود حركة فيها فناداها با�شمها، فقالت: نعم، ثم طلب منها حتريك 

بع�س اأع�شائها فا�شتجابت له، وبعد اأيام معدودة اكتملت عودة خاليا 

املخ اإليها وخرجت من امل�شت�شفى �شليمة معافاة. اهـ.

فيها  اأجد  ومل  الرقية  كتب  بقراءة  عناية  يل  اإن  وحيث  هذا؛ 

ثم  جمعها،  يف  باهلل  ا�شتعنت  فقد  الإحياء(  )اآيات  م�شطلح 

املر�شى  لعالج  اإنها  وكتبت  واحدة  ورقة  يف  اأولية  طبعة  طبعتها 

وبخا�شة امل�شابني باجللطة اأو الغيبوبة اأو الإيدز اأو ال�شرطان اأو 

ال�شلل اأو الك�شور التي يتاأخر التئامها و�شفائهم باإذن اهلل تعاىل، 

واإمنا كتبت هذه الأمرا�س بجامع موت اخلاليا فيها كلها علما باأن 

هذه الآيات متت قراءتها وال�شفاء بف�شل اهلل ثم ب�شببها لعدد من 

هذه الأمرا�س، وقد اأحلقت بالورقة اآيات �شرح ال�شدر حيث كنت 

ال�شدر  �شرح  اآيات  بجمع  علّي  فاأ�شاروا  الدعاة  بع�س  مع  جال�شا 

قد  الأخرية  الآيات  وهذه  ال�شكينة  اآيات  اإليها  �شممت  ثم  اأي�شا، 

»مدارج  كتابه  يف  القيم  ابن  اإليها  واأ�شار  �شابقون  علماء  جمعها 

ال�شالكني«، ثم اإنه ملا مت ن�شر هذه الورقة املحتوية على الأ�شناف 

الثالثة نفع اهلل بها، ومن ذلك ما اأخربين به اأحد امل�شايخ حيث 

ومت  بجلطة  اأ�شيبت  التي  والدته  �شديقة  على  قراأ  باأنه  اأفادين 

تنوميها يف م�شت�شفى اأرامكو بالظهران حيث قراأ عليها مرة واحدة 

الورقة  العامة، ثم ترك هذه  الرقية  اآيات  اآيات الإحياء ومن  من 

فرتة  وخالل  اأمهم،  على  منها  بالقراءة  واأو�شاهم  اأولدها  عند 

وجيزة �شفاها اهلل وخرجت من امل�شت�شفى �شليمة معافاة. ا هـ.

كما اأفادين اأحد امل�شت�شارين الجتماعيني والنف�شيني اأنه يف بداية 

جمع واإعداد ف�شيلة ال�شيخ الدكتور/

فوؤاد بن محمد بن عبد العزيز الماجد الهزاني

العدد الثالث 1431هـ
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من �ملقوالت �خلالدة قول عمر [ : )و�لله ما �سبقنا �أبو بكر 

�إنه �ن�رش�ح  �أو �سيام و�إمنا ب�سيء وقر يف �سدره(  بكرثة �سالة 

�ل�سدر باالإميان وحب �لعبادة فماذ� عن �آيات �الإحياء؟



اأو  الغيبوبة  اأو  باجللطة  امل�شابني  وبخا�شة  املر�شى  )لعالج 

الإيدز اأو ال�شرطان اأو ال�شلل اأو الك�شور التي يتاأخر التئامها 

.
)1(

و�شفائهم باإذن اهلل تعاىل( 

ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک   ـ  ﴿   1
گ   گ  گ  گ  ڳ ﴾ )البقرة: 73(

2 ـ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

چ  چ  چ ﴾ )البقرة : 164(

3 ـ ﴿ ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ  
ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ ﴾ )البقرة : 243(

ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ﴿ۈ   ـ   4
ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ ﴾ )األنفال : 24(

5ـ   ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  
ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ ﴾ )النحل : 65(

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ    ﴿ ـ    6
ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴾ )النحل : 97(

7 ـ  ﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  
ڀ          ڀ  ڀ   ٺ ﴾ )الحج : 6(

�شهر رم�شان املبارك عام 1429هـ ات�شل به اأحد معارفه واأخربه 

باأنه اأ�شيب ب�شلل يف رجليه منذ �شبعة ع�شر يوما وطلب منه الدعاء 

ن�شخة  اأر�شل  ثم  لديه  الورقة  هذه  بوجود  ال�شت�شاري  فاأخربه  له، 

الأوىل ثم  الآيات على نف�شه يف املرة  امل�شلول هذه  اإليه فقراأ  منها 

قراأها عليه ابنه يف املرة الثانية ثم اغت�شل مباء مقروءة فيه هذه 

الآيات، ف�شفاه اهلل عز وجل واأ�شبح مي�شي على رجليه. اهـ.

يح�شل  فقد  املنهج  هذا  نف�س  على  ال�شري  �شرورة  هذا  يعني  ول 

ال�شفاء بعد قراءة الآيات مرة واحدة وقد ل يح�شل اإل بعد مرات 

عديدة، وهذا يرجع اإىل حال الراقي واملرقي يف طاعة اهلل، فيجب 

على امل�شلمني وامل�شلمات اجتناب املحرمات من م�شاهدة امل�شل�شالت 

والأفالم واملجالت ومواقع الإنرتنت الهابطة ومن ا�شتماع املو�شيقى 

وقتها  يف  ال�شالة  راأ�شها  وعلى  الطاعات  فعل  وعليهم  والأغاين، 

املحافظة  وكذلك  امل�شجد  اجلماعة يف  مع  توؤدى  للرجال  وبالن�شبة 

ويديها  وجهها  كا�شفة  متربجة  تخرج  األ  املراأة  وعلى  ال�شنن،  على 

اأو  الكتف  على  التي  العباءات  تلب�س  واأل  الأجانب  الرجال  اأمام 

تلب�س  واأل  ال�شفافة،  اأو  املزخرفة  اأو  للج�شم  اأو  لليدين  املف�شلة 

البنطلون عند غري الزوج، واأل تظهر مفاتنها الداخلية يف الأفراح، 

واإل فقد ل ي�شتفاد من القراءة، ول بد من ح�شن الظن باهلل و�شحة 

املعتقد واليقني باأن ال�شفاء منه وحده �شبحانه.

وقد ُيطرح ت�شاوؤل: ملاذا مت تخ�شي�س اآيات معّينة لأمرا�س 

معّينة مع اأن القراآن كله �شفاء؟

واجلواب عن ذلك: اإن القراآن الكرمي فيه اآيات ي�شميها اأهل 

وفيه  الأمرا�س،  كافة  بها  ترقى  اأي  العامة.  الرقية  اآيات  العلم: 

اآيات خا�شة تنا�شب اأمرا�شا معينة، وقد اأو�شح ذلك الإمام ابن 

القيم حني قال:

هنا اأمور ثالثة موافقة الدواء للداء وبذل الطبيب له وقبول طبيعة 

�شبحانه  اهلل  باإذن  بد  ول  ال�شفاء  ح�شل  اجتمعت  فاإذا  العليل، 

ومّيز  الرقى  اأ�شرار  له  تبني  ينبغي  كما  ومن عرف هذا  وتعاىل، 

بني النافع منها وغريه، ورقى الداء مبا ينا�شبه من الرقى. اهـ.

اإليها يف  الرجوع  وللرقية ميكن  وللمرقي  للراقي  �شروط  وهناك 

كتب الرقى املب�شوطة.

هذا واأ�شاأل اهلل جلت قدرته اأن يجمع ملر�شى امل�شلمني الأجر مع 

ويل  اإنه  ورحمته  وف�شله  وقوته  بحوله  العاجل  وال�شفاء  العافية 

)1(ينبغي قراءتها مع اآيات الرقية العامة واآيات ال�شفاء ال�شت.ذلك والقادر عليه.

من آيات اإلحياء
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8ـ   ﴿ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴾ )الحج : 66(

9 ـ  ﴿ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ ﴾ )الشعراء : 81(

10 ـ ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  
ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ې  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ﴾ )الروم : 24(

11ـ   ﴿ ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   ەئوئ  

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی ﴾ )الروم : 40(

12 ـ ﴿ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  
مت   خت          حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ    

ىت  يت ﴾ )الروم : 50(

ۓ   ے   ے    ھ   ھ    ھ   ﴿ھ   ـ   13
ۈ        ۆۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     

ۈ  ٴۇ ﴾ )فاطر : 9(

ک   ڑ   ڑ   ژ   ﴿ڈ  ژ   ـ   14
ک     ک   ک  گ  گ ﴾ )يس : 33(

15 ـ  ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      
ھ  ھ   ھ ﴾ )يس : 79(

16 ـ ﴿ 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(

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ـ ﴿   17
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ        ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 ﴾ ڇ    ڇ   چ        چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

)الجاثية : 3 ـ 5(

18ـ  ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ے       ھ    ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ      ہ   ۀ   ۀ  

ے  ۓ            ۓ  ڭ    ڭ   ﴾ )األحقاف : 33(

19ـ ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ﴾       
                                                    )ق : 9 ـ 11(

20 ـ ﴿حس  خس  مس  حص  مص ﴾ ) النجم : 17(

ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ﴿وئ   ـ   21
ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی ﴾ )الحديد : 17(

آيات شرح الصدر

اأو  التوتر  اأو  القلق  من  يعانون  الذين  املر�شى  )لعالج 

�شرعة  اأو  الطبيعي  غري  اخلوف  اأو  القلب  ا�شطراب 

ال�شيطاين اخلارجي  الإيذاء  اأو  الغ�شب  �شدة  اأو  الغ�شب 

.
)1(

و�شفائهم باإذن اهلل تعاىل( 

1ـ  ﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  
ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
 ﴾ ڦ    ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ     ٹ  

)األنعام : 125( تقرأ سبع مرات.

2 ـ ﴿ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ 
                          )طه : 25( تقرأ سبع مرات.

3 ـ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  
پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴾ 
                         )الزمر : 22( تقرأ سبع مرات.

)1(ي�شع املري�س يده اليمنى على قلبه.
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اأو  ال�شدر  على  ثقل  من  يعانون  الذين  املر�شى  )لعالج 

باإذن  و�شفائهم  الكتئاب  اأو  احلزن  اأو  ال�شدر  يف  �شيق 

.
)1(

اهلل تعاىل( 

وردت السكينة في ستة مواضع من القرآن الكرمي:
1 ـ ﴿  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ې  ى  ى  
ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ    ۇئ  

ىئ             ىئ  ی  ﴾ )البقرة : 248(

2ـ   ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ېى  ې  ې  ې    ۉ   ۉ   ۅ  

ى ائ  ائ  ەئ ﴾ )التوبة : 26( 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ﴿ ـ   3
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ  
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائائ    ى  
ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ﴾ )التوبة : 40( 

4 ـ ﴿ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ   ھ  ے   
ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ﴾ 
                  )الشرح : 1 ـ 8( تقرأ سبع مرات.

آيــات السكينــة

ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ﴿ڤ   ـ   4
چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ  

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ )الفتح : 4(

5ـ   ﴿ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ں  ڻ  ڻ  ﴾ )الفتح : 18(

6 ـ ﴿ گ  گ  گ گڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ  

ے  ے ﴾ )الفتح : 26( 

)1( وهي تقراأ اأي�شا عند الكرب وا�شتداد الأمور قال الإمام ابن 

القيم: كان �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل اإذا ا�شتدت عليه 

الأمور قراأ اآيات ال�شكينة، انظر: مدارج ال�شالكني 503،502/2.

خـاتــمـة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات، ول بد من الإ�شارة 

اإىل  الرجوع  عدم  تعني  ل  ال�شرعية  الرقية  اأن  اإىل  هنا 

الأطباء وامل�شت�شفيات املتخ�ش�شة فالعالج بالطب والعالج 

وفق  م�شروعان  وكالهما  خمتلفان،  ل  موؤتلفان  بالرقية 

�شوابط معينة، وما هما اإل اأ�شباب اإىل الهدف املن�شود وهو 

اأن  قدرته  جلت  فاأ�شاأله  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  من  ال�شفاء 

اأعددته  ما  يرزق  واأن  امل�شلمني،  الآيات مر�شى  بهذه  ينفع 

القبول عنده ثم عند النا�س.

و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم.

                                                                 1429/9/9 هـ
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اأربعة �شوائل  اأربعة يف واحد: » �شبحان من وازن بخلقه 

خمتلفة يف راأ�س الإن�شان ويف وقت واحد ، مالح يف عينيه 

الطعام  به  ي�شوغ  فمه  يف  وعذب   ، اليب�س  من  مينعها 

اأذنيه  يف  ومرٌّ  الغبار،  ليكفَّ  اأنفه  يف  ولزج   ، وال�شراب 

ليحميه من احل�شرات « . 

 ، الآخرين  تهاب  ل  حقيقة  حامل  كن   « احلقيقة:  حامل 

اأفكارك  يف  حرًا  وكن   ، اهلل  اإل  يخ�شى  ل  احلقيقة  فحامل 

وتوجيهاتك ، واعمل مبا تقول ، ول تكن عبدًا اإل خلالقك « .

 

طاقة متحركة: » قد متل النف�س اجلمود، وقد متل �شيئًا 

اعتادت عليه، فال جتعل عبادتك هلل جامدة، ول جتعلها 

روحية  اجعلها طاقة  بل  فعله،  على  اعتدت  روتينيًا  �شيئًا 

جبارة متحركة، ت�شتمد منها الأمل وال�شرب، يقول تعاىل: 

{ پ  پ   پ } �شورة مرمي الآية : 56 «. 

ل تظن نف�سك عاملاً: » من ظن اأنه نال العلم، وهو قد نال 

وقتًا،  للعلم  اأجهل اجلاهلني. فال حت�شب  فهو  طرفًا منه 

ِخْلَت بنف�شك  واعمل حياتك متعلمًا ولو كنت عاملًا، فاإذا 

العلم فقد جهلت « .

الهمة العالية: » ابتغ الهمة العالية التي تدفعك اإىل العمل 

مبقت�شاها فاإذا ا�شتثقلت العمل، فرتت همتك «.

حلظات من ال�سرور: يقول ابن تيمية رحمه اهلل : » اإنها 

متر بالقلب حلظات من ال�شرور اأقول : اإن كان اأهل اجلنة 

يف مثل هذا العي�س ، اإنهم لفي عي�س طيب « . 

َحُقرت،  اأو  م�شيبتك  عظمت  اإذا   « �سغرت:  اأو  عظمت 

اأنواره  من  قوتك  وا�شتمد  اهلل  كنف  يف  ذاتك  فاجعل 

اهلل  على  يتوكل  فمن  الوكيل،  ونعم  اهلل  ح�شبنا  بقولك: 

فهو ح�شبه «.

 

الهمـــوم  اأمـــورك، وخــاجلتـك  تع�ّشــرت  اإذا   « اتـــــق اهلل: 

وتي�شري  همك،  بتفريج  كفيل  فهو  اهلل،  فاتق  والأحزان 

اأمرك { ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ} �شورة 

الطالق الآية : 4 « . 

الدنيا  اأبواب  تفتح  حينما   « الف�سل:  ل�ساحب  ال�سكر 

للعبد ويغدق اهلل عليه من ف�شله ، وتتواىل النعم فعليه اأن 

ليل  وي�شكره  الف�شل،  اإىل �شاحب  الف�شل  يرجع كل هذا 

نهار حتى يزيد من عطاياه : { ڤ  ڦ   ڦ  

ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ  

ڃ  ڃ } �شورة اإبراهيم الآية : 7 « .

اخرت اختيار اهلل: » ادُع اهلل بثبات، وا�شت�شعر اليقني يف 

الإجابة، فاإن مل يجب املالك احلكيم فقد اأّخر مبقت�شى 

من  خري  وجل  عز  اهلل  اختيار  اأن  العبد  وليعلم  حكمته، 

اختياره لنف�شه «. 

بقلم علي بن عبد اهلل بن علي اآل عثمان الهزاين
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دوما ما ترتبط ذاكرتنا بالأماكن ارتباطا وثيقا .. ودوما ماترتبط 

ذاكرتنا بالأ�شخا�س ارتباطا عميقا .. ودوما ماتكون الأ�شياء حولنا 

داخل  وتوقد   ، بالتذكر  اأذهاننا  فتحفز  بخيالت  تتاأرجح  لها �شور 

يف  و�شاخ   ، الزمن  عليه  عفا  الأحا�شي�س .. منزل  من  كثريا  قلوبنا 

العمر ، وانكم�س يف امل�شاحة ، و�شاقت جوانبه ، وكرث تهدمه اإل اأن له 

بناء يف القلب وعمارا يف الذهن لي�شقط اأبدا ترتبط به ذاكرتنا بكل 

تفا�شيله وتفا�شيل من فيه .. مكان �شيق وم�شاحة متوا�شعة يغطيها 

الغبار وميلوؤها الرتاب ، وتتوزع فيها احلفر اإل اأنه يحمل من الرتباط 

داخلنا ربع احلياة ، ون�شف التفكري غابت املح�شو�شات وحتركت كل 

للنوم  اأروع مكان  فهذا  تغيريه  العني لنحب  والأحداث يف  اخليالت 

وذلك اأحلى مكان للجلو�س ، وهذا اأهداأ مكان لال�شرتخاء .. مدر�شة 

قدمية .. ف�شل مدر�شي مالأناه بال�شغب والإزعاج واملقالب .. الطرق 

الذي  احلنني  عن  التعبري اأبدا  ن�شتطيع  لن  بها  ال�شري  اعتدنا  التي 

ن�شعر به و نحن نح�شن بعيوننا كل ر�شيف و حمل و ركن مررنا به..

 اأدراج و اأغرا�س بها الكثري من الأ�شياء التي قد يح�شبها البع�س 

مهمالت يجب رميها اإل اأننا نحتفظ بها .. و�شوق اأثري .. ودرب متهدم 

 .. و�شارع مليء بالتجاعيد كل ذلك نرتبط به واإن تغري اأو تغرينا.. 

على هالتهم  معتادين  بروؤياهم  ن�شتاأن�س  حولنا  اأماهم  اأ�شخا�س 

القريبة لأنف�شنا .. اأو اأ�شخا�س اإختفت اأج�شادهم واأزوالهم وبقيت 

�شورهم ومالحمهم و�شجت كلماتهم داخل اأروقة قلوبنا ، ودهاليز 

ذاكرتنا .. اأجندة قدمية مليئة باخلواطر ، والعبارات ، واخلطوط 

تكتب اإحدى حالتنا ، وت�شف بع�س مزاجنا ، وتعبق ببع�س م�شاعرنا 

لن ي�شتطيع اأحد فهمها .. كّم هائل من هذه الأوراق والر�شومات لن 

يعرف اأحد مق�شدها وحتى اأنا .. كتاب عتيق ت�شر على قراءته مرار 

بالرغم من وجود كتب حديثة اأخرى حمتواها اأجدر .. قلم ر�شا�س 

مهرتئ من كرثة الربي عبثنا به كثريًا و�شخبطنا به كل ال�شور التي 

ل نعرف كيف نر�شمها .. وحككنا به كل جدران البيوت .. وذاكرتنا 

التفا�شيل  من  كثري  كل  الذاكرة ونتذكر  فتتحرك   .. به  ترتبط 

والدقائق ونحادث اأنف�شنا ونهم�س لذواتنا هكذا ياهلل �شاعة اهداين 

وكحلة  وحقيبة  اأمي  هدية  وف�شتان   .. ولعبة  ودفرت  وقلم  اأبي  اإياها 

وحلوى .. ح�شالة قدمية فارغة اأغلب الوقت .. هدايا الأ�شدقاء .. 

ق�ش�شات ورقية .. ك�شاكيل .. وت�شتمر التفا�شيل وتن�شط الذاكرة 

وتتفتق امل�شاعر .. مرتبطني بالعام الدرا�شي وتفا�شيله وذكرى ثقل 

وخ�شو�شاــ  ــ  ال�شنة  ف�شول   .. ال�شبت  ويوم  الدرا�شي  العام  بداية 

ال�شتاء .. وتلك احلركات والتجهيزات التي يجب اأن نقوم بها يف كل 

�شتاء مير بنا من قراءة ق�شة رومان�شية اأو جذابة اأو ق�شة خيالية 

غائما  اجلو  يكون  حينما   .. ال�شرير  حتت   .. كانت  اأيا  وم�شورة 

و�شاكنا .. والربودة تلفح قدمي فتختلط برودتي مبتعتي بالقراءة .. 

وتلك الطقو�س الربيعية وال�شعور بالن�شوة والفرحة .. ليلــة رم�شــان 

ون�شتنكه  و  اأعيننا  اأمـام  األــوان احللـوى  تتقافــز  حيـن  العيــد  وليلة 

باأهمية  ن�شت�شعر  ونحن  عليها  احل�شول  قبل  وطعمها  مذاقها 

واأفالم  )انتيك(  تلفاز   .. حولنا  من  اأحاديث  يف  املنا�شبتني  تلك 

ومفيدة..  ناعمة  واأنا�شيد طفولة  بب�شاطة عر�شها..   كرتون ممتعة 

اأماكن، واأ�شخا�س، وتفا�شيل، وكتابات، وطقو�س، واأ�شياء، وتواريخ 

لدينا منذ �شنوات اإىل الآن، تختزنها القلوب قبل الذاكرة وتنفحنا 

عبقا ن�شتمد منها التفاوؤل نحو القادم ، وحني ندركها ونفهمها حقا 

اخلاطئة  امل�شارات  بع�س  ت�شحيح  على  كثريًا  فهي حتما ت�شاعدنا 

التي �شرقتنا من ذواتنا الب�شيطة واملطمئنة .

ل  اأننا  �شحيح  الأ�شياء،  نحو  ال�شلبية  النظرات  بع�س  وتغيري 

 ، حني  كل  اإل  الذكرى  ل�شتعادة  جنل�س  ل  وقد  يوميا،  نراجعها 

فن�شعر اأننا ن�شبح يف واد اآخر رائع عندما اأكون معها... اإنه ارتباط 

ن�شتطيع  ل  ال�شهولة؟!  بهذه  اأعمارنا  عن  نتخلى  عمر..فكيف  بل 

واجلدران.  امل�شافات  وجوهنا  يف  وقفت  مهما  ذلك  كل   ن�شيان 

والأ�شخا�س  والأماكن  بالأ�شياء  التي ترتبط  الب�شرية  النف�س  اإن 

لي�شت نف�شا عادية بل اإنها �شخ�شية مرهفة احل�س رقيقة ح�شا�شة، 

�شيء قد  باأي  ترتبط  اأنها  لدرجة  العاطفة  ملتهبة   ، ال�شعور  حانية 

ليبايل  من  الب�شر  من  وهناك   .. ذكرياتها  يف �شجل  ذكرى  حفر 

كل  عن  ي�شتطيع التخلي  معطل  هو  ب�شيء،  ذاكرته  وتتقد  وليفكر 

�شيء ليرتبط ب�شيء ولي�شعر وليح�س بقيمتها احلقيقية ول بقيمة 

يغري  اأن  ول  م�شاراته  يبدل  اأن  وليريد  �شيء  الذاكرة وليحفزها 

نظراته .. اإن ماي�شتفزه تذكر الأماكن والأ�شياء واملالمح يجب اأن 

اأمام  وواع يقف  بقوة فيفر�س على كل عاقل  بها  يجعلنا مرتبطني 

وحولنا   ، وبيننا   ، فينا  ا�شتجد  ما  لكل  والتقييم   ، باملراجعة  ذاته 

 ، �شلبي  كل  وتغيري   ، مائل  كل  وتعديل   ، عوج  كل  يبداأ بتقومي  ثم 

وت�شحيح كل خاطئ .. اإن الرتباط بكل ذلك يجعلنا لنفقد قيمنا 

احلقيقي بكل  الرتباط  اإن   .. ومتغري  م�شتجد  كل  مقابل  احلقيقة 

ويجعلنا   .. بع�شنا  ونن�شى  نفقدها  حني  ذواتنا  �شياغة  يعيد  ذلك 

اأ�شخا�شا لتفقدهم الذاكرة وليفقدهم الذاكرون ..فلندع الذاكرة 

ت�شرتخي و�شتجدون اأنكم خمتلفني

عبد العزيز بن عبد الرحمن اليو�سف
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 هل تعلم اأن  احلوت الأرزق اأكرب كائن حي، اإذ يبلغ وزنه 150طنا؟

 هل تعلم اأن تدخني �شيجارة عادية ينرث يف الهواء اأربعة ماليني جزء من الرماد؟

 هل تعلم اأن عدد الأهرامات املوجودة يف املك�شيك اأكرث من الأهرامات املوجودة مب�شر؟

 هل تعلم اأن ال�شفدع ل تقوى على التنف�س وفمها مفتوح، ولهذا فاإنك اإذا فتحت فمها بالقوة ماتت منخنقة؟

 هل تعلم اأن الربغوث ي�شتطيع اأن يقفز م�شافة تعادل حجمه مائتي مرة؟

 هل تعلم اأن ما بني 25 اإىل 33٪ من �شكان العامل يعط�شون عندما يتعر�شون فجاأة لل�شوء؟

 هل تعلم اأن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذي يدور مع حركة عقارب ال�شاعة؟

 هل تعلم اأن اأ�شعة الليزر اأقوى من اأ�شعة ال�شم�س باأربعة مرات؟

 هل تعلم اأن الدلفني هو اأذكى احليوانات الثديية؟

 هل تعلم اأن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف الثانية الواحدة؟

 هل تعلم اأن اأكرب �شحراء يف العامل تبلغ م�شاحتها 8 ماليني كيلومرت وهي ال�شحراء الكربى؟

 هل تعلم اأنه يوجد يف ج�شم الإن�شان نحو 32 بليون خلية؟

 هل تعلم اأن الأذن الي�شرى اأ�شعف �شمعا من الأذن اليمنى ب�شكل عام؟

 هل تعلم اأن القلب يدّق يف الدقيقة من 60 - 80 مرة ويف العام الواحد يدق 40 مليون مرة؟

 هل تعلم اأن الفيل يعي�س لأكرث من 100 عام؟

 هل تعلم اأن احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله؟

 هل تعلم اأن ج�شم الفرا�شة يحتوي على 49 ع�شلة؟

 هل تعلم اأن ال�شلحفاة والذبابة والأفعى ل متتلك حا�شة ال�شمع؟

 هل تعلم اأن الدلفني يغلق عينا واحدة عندما ينام؟

 هل تعلم اأن اأعلى �شالل يف العامل ارتفاعه 979 م؟

 هل تعلم اأن خري و�شيلة لتنظيم الوقت هي اأداء ال�شلوات اخلم�س على وقتها مع اجلماعة يف امل�شجد؟

 هل تعلم اأن النملة ت�شتطيع اأن حتمل وزنا يفوق وزنها بـ50 �شعفا؟

 هل تعلم اأن العقرب اإذا اأحيط بالنار يل�شع نف�شه وميوت؟

 هل تعلم اأن الفيل ميوت اإذا دخلت يف اأذنه منلة؟

خمتارات بقلم :

طارق بن حممد بن را�سد الهزاين
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 يف يوم اخلمي�س املوافق 1430/9/6هـ انتقل اإىل رحمة اهلل العم عبد اهلل بن حممد 

بن عبد اهلل الهزاين، وهو حفيد العم عبد اهلل بن عثمان الهزاين الذي ت�شرف 

بدخول الريا�س مع امللك عبد العزيز رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم ذويه 

ال�شرب وال�شلوان. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ال�شيخ ح�شن بن  اإىل رحمة اهلل العم  انتقل  1430/10/5هـ    ويف يوم اخلمي�س املوافق 

ال�شرب  ذويه  واألهم  جناته  ف�شيح  واأ�شكنه  اهلل  رحمه  الهزاين  ح�شن  بن  عبداهلل 

وال�شلوان. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

 ويف يوم ال�شبت املوافق 1430/10/21هـ انتقل اإىل رحمة اهلل العم ال�شيخ حممد بن زيد 

بن اإبراهيم الع�شبان الهزاين رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم ذويه ال�شرب 

وال�شلوان. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

 يف يوم اخلمي�س املوافق 1431/1/7هـ انتقل اإىل رحمة اهلل العم ال�شيخ حممد بن عبد اهلل 

بن عثمان اآل عثمان الهزاين » اأبو حم�شن « رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم ذويه 

ال�شرب وال�شلوان. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

زواج

أخبار بني هزان

 نبارك زواج ابن العم ح�شني بن را�شد اآل عثمان الهزاين على كرمية عبد اهلل 

بن حممد بن ر�شيد الهزاين.

كرمية  على  الهزاين  ر�شيد  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  وائل  العم  ابن  زواج  نبارك   

م�شاري بن عبدالعزيز الهزاين.

 تبارك اأ�شرة حترير ن�شرة بني هزان املالزم الأول عبدالرحمن 

الأول  الرتتيب  على  ح�شوله  على  الهزاين  منيع  بن  �شعد  بن 

مبدار�س  املنعقدة  الدورة  يف   98.90 بن�شبة  ممتاز  بتقرير 

احلر�س الوطني.

تهنئة

الوفيات

اأ�شماه في�شل جعله المواليد رزق ابن العم فهد بن ح�شني بن علي العثمان الهزاين مبولود   

اهلل بارًا بوالديه.
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احلمد هلل الذي ب�شكره تتم النعم، واحلمد هلل على 

ما ي�شره لنا من �شبل التوا�شل.

اإنه ملن دواعي �شروري وفخري اأن اأكتب لهذه املجلة 

التي حتمل ا�شًما عزيًزا على النف�س األ وهو ا�شم قبيلة 

)بني هزان(.

وقد ُحرت كثريا عن اأي املو�شوعات اأكتب، واإن كنت 

اأمتنى الكتابة عن ما يربط الأ�شراف اآل ح�شني اأهايل 

املفيجر بقبيلة بني هزان الكرام من ن�شب وم�شاهرة 

الإملام  ال�شعوبة  من  اأنه  راأيت  ولكن  وغريها،  وجوار 

فدلفت  الوثيقة،  احلميمية  العالقة  تلك  جوانب  بكل 

املعلومات  باب  وهو  األ  املجلة،  هذه  اأبواب  اأحد  عرب 

الكرام،  بني هزان  قراأتها عن  التي  القيمة  التاريخية 

تاريخها  عن  حتكي  التي  املو�شوعات  من  عددا  لأجد 

العريق، وهذا �شيء جميل وتوثيق مهم، ولك اأن تتخيل 

اأخي القارئ ما �شوف توثقه  هذه املجلة اإذا ا�شتمرت 

بهذا الزخم الرائع من املعلومات والوثائق، التي �شيطلع 

عليها �شباب هذا اليوم و�شترثي بال �شك ثقافتهم.

عبدالعزيز  بن  ح�شني  اأخي  مقال  مع  وتوقفت 

التي  للق�شة  ملا  الأول:  ل�شببني،  عثمان  اآل  ح�شني  بن 

رواها من قيمة تاريخية لدى اأهل املنطقة، وهي حول 

اآل عثمان الهزاين للملك عبدالعزيز طيب  ا�شت�شافة 

اهلل ثراه، وقد كنا ن�شمع بهذه الق�شة من بع�س كبار 

وي�شجل لأخي  نوعا ما،  بروايات خمتلفة  وتاأتي  ال�شن 

ح�شني اأولوية توثيقها يف مطبوعة تخ�س املنطقة.

ابن  هو  ح�شني  اأخي  فالأن  الثاين  ال�شبب  اأما 

ح�شني  بن  )عبدالعزيز  الفا�شل  ومعلمي  لأ�شتاذي 

ِنعم  كان  وقد  وا�شعة،  اآل عثمان( رحمه اهلل رحمة 

املربي وِنعم الرجل، اأحببناه اأ�شتاذا، ودعونا له بعد 

وفاته، ول نزال نذكره باخلري، و�شنظل كذلك نذكره 

وندعوا له بالرحمة واملغفرة.

فمنذ اأن تخرج من معهد املعلمني مت تعيينه مبدر�شة 

املفيجر عام 1392 هـ، وبقي بها ع�شر �شنوات، ليوؤدي 

القدوة  فينا  وليغر�س  وجه،  اأكمل  على  املعلم  ر�شالة 

احل�شنة وحب اخلري لالآخرين، حيث كان مثال يحتذى 

يف التعامل، األغى كل الفروقات التي كانت بني املعلم 

ويحفزنا.  يوجهننا  لنا  كبرًيا  اأًخا  فاأ�شبح  والطالب 

وحينما كنا نقابله كان ي�شتقبلنا بابت�شامته املعهودة، 

يف  وزمالئي  اإنني  قلت  اإذا  اأبالغ  ول  كاأبنائه،  عاملنا 

العدد الثالث 1431هـ

��

عبد اهلل بن عبد العزيز بن ح�سني اآل ح�سني



تلك املرحلة اأحدث فينا تعامله الفذ تغريا كبريا من 

حيث نظرتنا للمعلم، حيث كان املعلم يف تلك احلقبة 

اأ�شتاذنا  ولكن  للطالب،  خوف  م�شدر  الزمن  من 

الفا�شل عبدالعزيز بن ح�شني ا�شتبدل هذه ال�شورة 

ب�شورة م�شرقة.

تقيم  الوقت  ذلك  يف  كانت  املدر�شة  اأن  واأتذكر 

اخلرج  وعيون  الأفالج  عيون  اإىل  للطالب  رحالت 

حر�شنا  قدر  وعلى  ال�شياحية،  املناطق  من  وغريها 

على امل�شاركة يف تلك الرحالت اإل اأن احلر�س الأكرب 

هو على وجود معلمنا بتلك الرحالت، ملا ي�شفيه على 

الرحلة من فائدة ومتعة، ورغم اأنه معلم للرتبية الفنية 

يف  ويدعمنا  معنا  يكون  اأن  على  حري�شا  كان  اأنه  اإل 

كافة الأن�شطة وامل�شابقات الثقافية والريا�شية.

اأ�شتاذي ولكن  اأتوقف عن احلديث عن  اأن  اأريد  ل 

)اأ�شهد  اأقول  ولكن  كثرية،  وماآثره  حمدودة،  امل�شاحة 

اهلل على حمبته(، واأ�شاأل اهلل الكرمي اأن يجمعنا به يف 

دار كرامته، واأن يبارك يف ذريته.

وباملنا�شبة فاإن اأول مدر�شة ابتدائية افتتحت باملفيجر 

كانت عام 1375 هـ وكان مقرها منزل ال�شيخ / حممد 

ابن عبداهلل الهزاين )راعي مكة( رحمه اهلل.

وقبل اأن اأختم حديثي اأجدها فر�شة مواتية لدعوة 

اجلميع، وخا�شة من كان لهم يف املا�شي وجود باملفيجر 

من بني هزان الكرام، اأن يعيدوا اإحياء ذكر اأ�شالفهم، 

متمنيا اأن اأرى ق�شر اآل را�شد بن علي وق�شر ال�شيخ/ 

وعامرة  بناوؤها  اأعيد  وقد  وغريها،  �شامل  بن  زيد 

�شامل  بن  زيد   / ال�شيخ  وذرية  الكرمي،  بتواجدهم 

توا�شلهم  وقل  املنطقة  عن  كثريا  ابتعدوا  اهلل  رحمه 

واأجدادهم  اآباءهم  التي ربطت  الوثيقة  الروابط  رغم 

باملفيجر واأهلها، اإل اأن م�شاغل احلياة اأبعدتهم كثريا.

وكم اأ�شعد واأنا اأزور املفيجر واأرى مزرعة ال�شيخ / 

عبداهلل بن حممد الهزاين )اأبو خالد( عامرة بوجود 

اجلميع، وبت�شريفه ما بني الفينة والأخرى، ول غرابة 

يف ذلك فبني هزان جميعهم اأهل للكرم، وهو �شاهد 

اأبا  ورثه  لها  للمفيجر وحبه  حي على ذلك، وح�شوره 

عن جد، ول يزال متم�شكا بهذا احلب، فله من التحايا 

اأعطرها ومن ال�شكر اأجزله.

ويف اخلتام اأ�شكر القائمني على هذه املجلة الراقية، 

بن  حممد   / الدكتور  العام  امل�شرف  بال�شكر  واأخ�س 

كما  العدد،  بهذا  ل�شت�شافتي  الهزاين  العثمان  را�شد 

اأي�شا على ما خ�شنا به يف جملة املفيجر من  اأ�شكره 

يف  لنا  لتفتح  قلمه  قبل  م�شاعره  خطتها  كرمية  لفتة 

جملة املفيجر اآفاقا ل�شتحداث زاوية اأ�شميناها »�شيف 

العدد« لتتواىل ا�شت�شافات اأعالم من اأ�شر تربطنا بهم 

عالقات حميمة، وكان �شعادته هو اأول ال�شيوف.

جهود  له  رجل  ــ  اهلل  حفظه  ــ  يزيد  اأبو  واأخي 

كثرية تذكر فت�شكر، توجها بجائزة بني هزان للتفوق 

العلمي، اأ�شاأل اهلل الكرمي اأن يجعل ما يقدمه يف ميزان 

ح�شناته، واأن يكرث من اأمثاله.

                    واهلل يحفظكم ويرعاكم

اأخوكم الداعي لكم باخلري

عبداهلل بن عبدالعزيز بن ح�شني اآل ح�شني

مدير حترير جملة املفيجر
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من فكرة جلية ... نقية ... اإىل بذرة ترجو النماء

من اأيدي كرمية ... اختارت ... فكتبت يف حبور

بروح �شافية ... �شفاء مراآة عك�شت �شم�س ال�شعاع

بذلت جّل وقتها ... ومدادها ... لتكون الأجمل... يف عامل متالطم الأمواج

من اأنامل قا�رصات الطرف ... نهديكم بداية ركن حواء

متمنني لكم ق�شاء اأ�شعد الأوقات معنا يف ن�رصة بني هّزان

همسات :

هم�سة اإىل الزوج/ الزوجة

اإذا جعل الزوج غايته اإ�شعاد الزوجة ،

وجعلت الزوجة غايتها اإ�شعاد الزوج ..

�شعدا جميعًا ..

اإ�شعاد نف�شه �شقي  واإذا جعل كل منهما غايته وهدفه 

واأ�شقى ،

فـالأنانية اأول م�شمار  ُيدق يف نع�س الزوجية . 

هم�سة اإىل ابن/ ابنة

لي�س الرب اأن تنفذ ما اأمرا ..

بل اأن تنفذ قبل اأن ياأمرا ..

اعرف مايريدان ..

واأهدهم اإّياه .

�شابق اإىل برهم ..

هم�سة اإىل اأب/ اأم

يف الغالب يلجاأ الطفل اإىل البكاء لينال ماطلب ..

فلي�س احلل تنفيذ طلبه لكي ي�شكت عن البكاء ..

لأنه �شيبكي مرة اأخرى كلما اأراد �شيئًا ..

بل اإذا كانت امل�شلحة عدم تنفيذ طلبه فال ينفذ .. 

واإمنا تهداأته بـعطف ..

اأو قد يكون احلل تهمي�شه ..

واأي�شًا .. ل تعده ب�شيء لكي ي�شكت .. وتخلف وعدك ..

ف�شيعرف هذا يف املرة الأخرى اأنك ل تفي بوعدك ..

هم�سة اإىل الزوج/ الزوجة

يف الغالب جند اأن اأف�شل �شنة لدى املتزوجني هي اأّول 

�شنة )لكرثة التنازلت من الطرفني ( ..

فلماذا ل ن�شتمر هكذا مع اأريحية اأكرث وتفاهم اأكرب .. !

ختــامــًا

هم�سة اإىل جميع اأفراد الأ�سرة

)واإىل الأم والأب خ�شو�شًا (

متى ت�شيع كلمات احلب والعاطفة يف عالقاتنا الأ�شرية، 

ويك�شر الحتكار ؟..

اإعداد وجمع : اجلوهرة بنت حممد بن منيع الهزاين
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مختارات :
عددي مواهب اهلل عليِك

اآلآف  اأطل على  اأن ال�شباح قد  اأ�شبحِت فتذكري  اإذا 

واأنِت  اجلاآئعات  اآلآف  وعلى  منعمة،  واأنت  البائ�شاآت 

طليقة،  حرًة  واأنِت  املاأ�شورات  اآلآف  وعلى  �شبعانة، 

وعلى اآلآف امل�شابات والثكلى واأنِت �شعيدة �شاملة.، كم 

من دمعٍة على خد امراأة وكم من لوعة على قلب اأم ، 

وكم من �شراخ يف حنجرة طفلة واأنِت با�شمة را�شية، 

فاحمدي اهلل على لطفه وحفظه وكرمه.

كتاب أسعد امرأة في العالم
أفهم طفلك ونفسك والموقف

العمياء  الطاعة  اأطفالنا  نعلم  اأن  من اخلطورة مبكان 

يجـــربون  الــذين  فــالآباء  اليـــوم،  جمتمعنــا  ظــل  يف 

اأطفالهم على الطاعة غالبًا ماتكون النتيجة هي مترد 

الطاعة رمبا  يتعلمون  الذين  والأطفال  هوؤلءالأطفال. 

ال�شيطرة عليهم  اإىل طاعة من يحاول  اأي�شًا  يتحولون 

الزمالء  جمموعات  ثم  اأوًل،  الأ�شرة  نطاق  يف  فكريًا، 

الأفـــراد  وحتى  الطائفيــة  واجلماعــات  والع�شـابـات، 

ال�شتبداديني، فمن الأف�شل اأن تعلم اأطفالك التعاون، 

واحرتام  اأنف�شهم،  واحرتام  امل�شكالت،  حل  ومهارات 

لي�شت  الع�شا  باأن  يعظوننا  الدين  وعلماء  الآخرين. 

اإن  والتوجيه؛ حيث  لالإر�شاد  لكن  العقاب؛  اأو  لل�شرب 

الأطفال يف حاجة اإىل التوجيه ولي�س العقاب.

كتاب التهذيب اإليجابي
م�شاركة الأبناء يف اختيار هدية منا�شبة لأحدهم وكذلك 

امل�شاركة يف كيفية تقدميها له .

مثال ذلك :
كاأن يقول الأب : اإّن اأخاكم )اأحمد( مل يتخلف عن �شالة 

اجلماعة مدة اأ�شبوع اأو �شهر، اأو تفوق يف درا�شته، ونريد 

تقرتحون؟  فما  بها  نفرحه  منا�شبة  هدية  له  نقدم  اأن 

واأين  ؟  الر�شالة  يكتب  َمن  الأبناء  بقية  الأب  وي�شاأل 

ن�شعها ؟ وكيف نقدمها ؟ ومتى ؟ وغري ذلك من الأفكار 

التي ميكن اأن ي�شرتك فيها الأبناء .

والهدف منها ظاهر : فيعلم الأبناء ملاذا حر�س الوالد 

كما  به.  لالقتداء  لهم  دافع  وهذا  ابنه؟  مكافاأة  على 

الأبناء  حمبة  من  يزيد  الهدية  تقدمي  يف  م�شاركتهم  اأن 

لبع�شهم، ويزيل نار الغرية عنهم. وغري ذلك من الفوائد 

التي �شتالحظونها عند التطبيق ــ باإذن اهلل تعاىل ــ .

مطبخ الجمانة
سلطة مناديل السفرة

املقادير:

ــ طماطم قطع �شغرية.

ــ مكعبات جنب »مالح« اأو على ح�شب الرغبة.

ــ زيتون »�شرائح«.

ــ بقدون�س مفروم ناعم وجزر مب�شور »للتزيني«.

الطريقة:

نفرد ورقة اخل�س ون�شع فيها جنب اأبي�س مالح وزيتون 

�شرائح، ثم نلفها مثل لفة ال�شوي�شرول، ثم نح�شر خيار 

مقطع حلقات عري�شة ونفرغها من الداخل، ثم ندخل 

لفة اخل�س فيها بحيث تكون حلقات اخليار ما�شك لها

وبعد ماننتهي من عمل الكمية كلها ن�شعها على اجلزر 

املب�شور والليمون اأو على ح�شب رغبتك.
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بعلومه  ا�شتهر  »اخلوارزمي«  الإ�شالمي   َ العالمِ اأن  تعلم  هل   

املعادلت  ويعطي  اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�شيات 

الريا�شية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب.

العال  هو  وقواعده  الجتماع  علم  اأ�ش�س  وا�شع  اأن  تعلم  هل   

اأ�رسة  اإىل  وينت�شب  الجتماعي،  والفيل�شوف  املوؤرخ  »ابن خلدون« 

رجال  منها  وا�شتهر  اإ�شبيلية  يف  اأقامت  الأ�شل  ح�رسمية  اأندل�شية 

علم و�شيا�شة.

 هل تعلم اأن »اأبا بكر الرازي« هو مبتكر خيوط اجلراحة وكذلك 

هو من و�شف دائي اجلدري واحل�شبة، والرازي يعترب اأ�شهر اأطباء 

العرب يف الع�رس العبا�شي.

 هل تعلم اأن »ابن الهيثم« يعترب اأول من اكت�شف اأن العد�شة 

�رسح  اأول من  اأي�شاً  وهو  عليه  اأكرب مما هي  الأ�شياء  ترى  املحدبة 

تركيب العني ور�شمها بو�شوح تام.

والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�شف  من  اأن  تعلم  هل   

والتحويل هو العال الإ�شالمي »جابر بن حيان«. 

خمتارات بقلم :

 نواف بن را�سد بن ح�سني اآل عثمان الهزاين

العدد الثالث 1431هـ

��



الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد..
اإن العالقة التي تربط النا�س بع�شهم ببع�س ل تقوم على رابطة الدم فح�شب، بل اإن هناك روابط اأخرى جتمع النا�س وتوؤلف بينهم 

وترفع من م�شتوى وحجم تعاملهم فهناك مثال رابطة الفكر، واملبداأ، ورابطة العمل، والوظيفة، ورابطة ال�شداقة وال�شحبة... اإلخ قال 

الر�شول ] : »الأرواح جنود جمندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف« رواه البخاري.

وقال الر�شول ] : »الرجل على دين خليله، فلينظر اأحدكم من يخالل« رواه اأبو داوود والرتمذي.

ومن اآداب الع�سرة التي ينبغي على امل�سلم التحلي بها.. منها:

ال�سفح عن العرثات واإقالل العتاب:

تاأنيبهم عليها، قال الف�شيل بن عيا�س : )الفتوة ال�شفح عن عرثات الإخوان( وقال ابن  ومنها ال�شفح عن عرثات الإخوان، وترك 

الأعرابي : )تنا�شى م�شاوئ الإخوان يدم لك ودهم(.

ومنها الإغ�شاء عن ال�شديق يف بع�س املكاره، وين�شد:

                 واأن�شد ثعلب:

                     ولبع�شهم:

اإظهار الفرح والب�سا�سة:

ومنها ب�شا�شة الوجه، ولطف الل�شان، و�شعة القلب، وب�شط اليد، وكظم الغيظ، وترك الكرب، ومالزمة احلرمة، واإظهار الفرح مبا رزق 

من ع�شرتهم واأخوتهم.

راأي عمر يف املودة:

ومنها قول عمر بن اخلطاب [ : )ثالث ي�شفني لك ود اأخيك، اأن ت�شلم عليه اإذا لقيته، وتو�شع له يف املجل�س وتدعوه باأحب اأ�شمائه اإليه(.

ح�سن الظن و�سالمة القلب:

ومنها حمل كالم الإخوان على  اأح�شن الوجوه ما وجدت ذلك، قال �شعيد بن امل�شيب [ : )كتب اإيل بع�س اإخواين من ال�شحابة اأن 

�شع اأمر اأخيك على الأح�شن ما مل تغلب(.

فــعــّزت بنف�شي  نف�شي  عــن  ودافــعــت  كـــلـــه....  خـــوف  الأذى  بع�س  عــلــى  �ــشــربت 

عــــّزت بـــالـــتـــذلـــل  نــفــ�ــس  ـــــا رب  وي ذلــــــهــــــا....  ــفــ�ــس  ــن ــل ل �ـــشـــاق  عـــــّز  فـــيـــا رب 

وجــرعــتــهــا املــــكــــروه حــتــى جتـــــرعـــــت.... ولــــو مل اأجـــرعـــهـــا كــــذا ل�ـــشـــمـــاأزت

ــا.... كــــاأين مبـــا يـــاأتـــي مـــن الأمـــــر جــاهــل ــم ــش اأغــمــ�ــس عــيــنــي عـــن �ــشــديــقــي جتــ�

ـــره فــيــمــا حتـــاول ـــك ـــي جــهــل غـــري اأن خـــلـــيـــقـــتـــي.... تــطــيــق احـــتـــمـــال ال ــــا ب وم

تــعــاتــبــه ل  ـــــذي  ال تــلــق  مل  ــقــك  ــدي �ــش ـــا....  ـــب ـــات مـــع الأمـــــــور  ـــل  ك يف  كــنــت  اإذا 

ــه ــب ــس واحـــــــدا اأو �ـــشـــل اأخـــــــاك فــــــاإنــــــه.... مــــقــــارف ذنـــــب مـــــرة وجمــان ــ� ــع ف

م�شاربه ت�شفو  النا�س  واأي  ظمئت  الـــقـــذى....  على  مـــرارا  ت�شرب  مل  اأنـــت  اإذا 
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ومنها �شالمة قلبه لالإخوان والن�شيحة لهم وقبولها منهم، لقوله تعاىل : {ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ} )�شورة ال�شعراء : الآية 89(.

جمانبة احلقد:

ومنها جمانبة احلقد، ولزوم ال�شفح والعفو عن الإخوان، قال هالل بن العالء: جعلت على نف�شي األ اأكافئ اأحًدا ب�شر ول عقوق اقتداء 

بهذه الأبيات:

واأن�شد اأحمد بن عبيد عن املدائني:

جمانبة اخل�سال الذميمة:

ومنها جمانبة التباغ�س والتدابر والتحا�شد، فقد قال النبي ] : »ل تباغ�شوا ول حتا�شدوا ول تدابروا وكونوا عباد اهلل اإخوانا، ول يحل 

مل�شلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث« �شحيح م�شلم.

فاأمرهم باإ�شقاط ذلك يف حق الأخوة ونزهها عن هذه اخل�شال الذميمة.

ومنها األ يح�شدهم على ما يرى عليهم من اآثار نعمة اهلل بل يفرح بذلك ويحمد اهلل على ذلك كما يحمده اإذا كانت له. فاإن اهلل تعاىل 

ذم احلا�شدين على ذلك بقوله {ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  } )�شورة الن�شاء : الآية 54(.

حفظ اأ�شرار الإخوان فقد قال بع�س احلكماء : )قلوب الأحرار قبور الأ�شرار( وقيل : )اأف�شى رجل ل�شديق له �شرا من اأ�شراره فلما فرغ 

قال له حفظته قال ل، بل ن�شيته(.

                         ولبع�شهم:

العفو عن الهفوات والتغافل:

ومنها العفو عن هفوة الإخوان يف النف�س واملال دون اأمر الدين وال�شنة لقوله تعاىل: {ڈ  ڈ} )�شورة النور : الآية 22(

وقوله تعاىل: { ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ} )�شورة البقرة : الآية 237(.

ومنها التغافل عن الإخوان، قال جعفر بن حممد ال�شادق : )عظموا اأقداركم بالتغافل(.

قبول العتذار:

ومنها قبول العذر من فاعله، �شدق اأو كذب.

قال عبداهلل بن املبارك: )املوؤمن طالب عذر اإخوانه، واملنافق طالب عرثاتهم(

ومنها حت�شني ما يعاينه من عيوب اأ�شحابه، فقد قال ابن مازن : )املوؤمن يطلب معاذير اإخوانه، واملنافق يطلب عرثاتهم( وقال حمدون 

الق�شار : )اإذا زل اأخ من اإخوانك، فاطلب له ت�شعني عذرا فاإن مل يقبل ذلك فاأنت املعيب(.

ــــا عـــفـــوت ومل اأحـــقـــد عــلــى اأحـــــــــد.... اأرحــــــت نــفــ�ــشــي مـــن غـــم الــــعــــداوات ملّ

ــات ــحــي ــت ــال ب عـــنـــي  ـــر  ـــش ـــ� ال ــــــــع  روؤيــــــــتــــــــه.... لأدف عـــــــدوي حــــني  اأحــــيــــي  اإين 

ــبــي مــ�ــشــرات ــر لـــالإنـــ�ـــشـــان اأبـــغـــ�ـــشـــه.... كـــاأنـــه قـــد حــ�ــشــى قــل ــش ــ� ــب واأظــــهــــر ال

بــعــ�ــس مــا فــيــه ميــت وهـــو عاتب ــقــه.... وعـــن  ــدي ومـــن مل يغم�س عــيــنــه عــن �ــش

ـــدهـــر �ــشــاحــب ـــه ال ــجــدهــا ول يــ�ــشــلــم ل ومــــن يــتــتــبــع جـــاهـــدا كـــل عــــــــرثة.... ي

اأ�ــــشــــراره علما مـــن  ـــان  ك ــــذي  ال بـــث  اإن زل �ــشــاحــبــه....  ــــذي  ال الـــكـــرمي  لــيــ�ــس 

�ــشــرمــا واإن  �ــشــافــى  اإن  الــ�ــشــر  مـــودتـــه....ويـــحـــفـــظ  تــبــقــى  ــــذي  ال الـــكـــرمي  اإن 

ــــذرا....اإن يــــرو عــنــدك فــيــمــا قــــال اأو فــجــرا ــك مــــعــــت ــي ــاأت ــر مـــن ي ــاذي اقــبــل مــع

فــقــد اأطـــاعـــك مـــن اأر�ــــشــــاك ظــــاهــــره....وقــــد اأجـــلـــك مـــن يــعــ�ــشــيــك م�شترتا
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تفقد اخلالن والإخوان وحقوق الفقراء:

ومنها الرغبة يف زيارة الإخوان وال�شوؤال عن اأحوالهم، فقد قال النبي ] : »اإن رجال زار اأخا له يف قرية اأخرى فاأر�شد اهلل له على 

مدرجته ملكا فلما اأتى عليه قال : اأين تريد؟ قال : اأريد اأخا يل يف هذه القرية، قال : هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال : ل، غري اأين اأحببته 

يف اهلل عز وجل، قال فاإين ر�شول اهلل اإليك باأن اهلل قد اأحبك كما اأحببته فيه« �شحيح م�شلم.

ا كانت عيادة واإن كان م�شغوًل كانت عونا واإن كان غري ذلك  وكان عبداهلل بن م�شعود يقول : )كنا اإذا افتقدنا الأخ اأتيناه فاإن كان مري�شً

كانت زيارة(.

ومنها معرفة حقوق الفقراء، والقيام بحوائجهم واأ�شبابهم، قال ابن اأبي اأوفى : )كان ر�شول اهلل ] ل ياأنف ول ي�شتكرب، اأن مي�شي مع 

الأرملة و امل�شكني، فيق�شي حاجاتهما(.

التوقري والرحمة ومعرفة اأقدار الرجال:

ومنها تعظيم حرمة امل�شايخ، والرحمة وال�شفقة على الإخوان لقول النبي ] : » لي�س منا من مل يوقر كبرينا ويرحم �شغرينا« م�شند اأحمد.

وقال الر�شول ] : »من اإجالل اهلل تعاىل اإكرام ذي ال�شيبة يف الإ�شالم... احلديث« �شنن اأبي داوود.

ومنها معرفة الرجال ومعا�شرتهم على ح�شب ما ي�شتحقونه، فقد قيل : اإن فتى جاء اإىل �شفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال: يا 

�شفيان حدثني فالتفت �شفيان اإليه وقال: يا بني من جهل اأقدار الرجال فهو بنف�شه اأجهل.

حنث الوعد:

وؤمتن خان« �شحيح البخاري.
ُ
ومنها ل يعدهم ويخالفهم، فاإنه نفاق، وقال الر�شول ] : » اآية املنافق ثالث، اإذا حدث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اأ

وقال الثوري رحمه اهلل )ل تعد اأخاك وتخلفه فتعود املحبة بغ�شا( وان�شدوا:

الإيثار والتوا�سع:

ومنها اإيثار الإخوان بالكرامة على نف�شه، وقال اأبو عثمان : )من عا�شر النا�س ومل يكرمهم، وتكرب عليهم، فذلك لقلة راأيه وعقله فاإنه 

يعادي �شديقه ويكرم عدوه، فاإن اإخوانه يف اهلل اأ�شدقاوؤه، ونف�شه عدوه(.

ومنها التوا�شع لالإخوان وترك التكرب عليهم، وقال املربد : )النعمة التي ل يح�شد �شاحبها عليها التوا�شع، والبالء الذي ل يرحم 

�شاحبه العجب(.

التخلق مبكارم الأخالق:

ومنها التخلق مبحا�شن الأخالق، وقد قيل : )كمال الرجال يف ثالثة: الغربة، وال�شحبة، والفطنة، فالغربة لتذليل النف�س وال�شحبة 

للتخلق باأخالق الرجال، الفطنة للتمكني(.

�سحبة ال�سيف:

باإكرامك وحتريه  ومنته  ف�شله  وروؤية  ونهيه،  اأمره  وقبول  ال�شرور،  واإظهار  وطيب احلديث،  الوجه،  بالب�شر، وطالقة  ال�شيف  مع  كن 

لطعامك، قال ال�شاعر:

ـــوفـــا ــــــــــــده.... مــــا اخلــــلــــف مــــن �ــــشــــرية اأهـــــــل ال يــــا واعــــــــدا اأخــــلــــف يف وع

انــطــفــا ثـــــم  لح  ــــراجــــا  �ــــش اإل  ودنــــــــــــــا....  مـــــن  اأظــــــهــــــرت  مـــــا  كــــــان  مـــــا 

ــــيــــنــــا ـــــــــه الـــــــفـــــــ�ـــــــشـــــــل عــــل ـــــــــل ـــــــــا....ف ـــــــــن ـــــــــي ـــــــــاأب مـــــــــــن دعـــــــــــانـــــــــــا ف

ـــــل اإلــــــــــيــــــــــنــــــــــا..... ـــــ�ـــــش ـــــف فـــــــــــــــــاإذا نــــــحــــــن اأتــــــــــيــــــــــنــــــــــا....رجــــــــــع ال

اأمل بنت ح�سني بن علي العثمان الهزاين
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النف�س  مع  تعاملها  يف  الإ�شالمية  الرتبية  تنطلق 

الب�شرية من منطلق احلب الإمياين ال�شامي الذي ميالأ 

ال�شادق،  النتماء  بكل معاين  الب�شرية  النف�س  جوانب 

والولء اخلال�س.

ول �شك اأن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل 

الإن�شان عليها، فلي�س غريًبا اأبدا اأن يحب الإن�شان وطنه 

اأنه  ثراه، كما  اأر�شه، و�شّب وترعرع على  ن�شاأ على  الذي 

لوطنه  ال�شادق  باحلنني  الإن�شان  ي�شعر  اأن  غريبا  لي�س 

عندما يغادره اإىل مكان اآخر،  فما ذلك اإل دليل على قوة 

الرتباط و�شدق النتماء.

احلبيب،  الوطن  لهذا  خمل�شون  باأننا  نفتخر  اإننا 

ثم يف  �شبيل اهلل  اأجل رفعته وجماهدون يف  عاملون من 

�شبيل خريه، و�شنظل كذلك ما حيينا.

بها  يح�س  التي  القوية  العاطفة  تلك  هي  الوطنية 

املواطن نحو وطنه العزيز،  وتلك الرابطة الروحية املتينة 

يحب  اأن  املواطن  على  توجب  والوطنية  اإليه،  ت�شده  التي 

وطنه واأن يبذل كل ما يف و�شعه من اأجل رفعة وطنه، واأن 

ي�شحي بكل ما ميلك يف �شبيل اهلل ثم يف �شبيل املحافظة 

على �شالمة وطنه واأمنه وا�شتقراره.

وحتى يتحقق حب الوطن عند الإن�شان ل بد من حتقق 

�شدق النتماء اإىل الـــديـــن اأول ثــم الوطـن ثانيــا، اإذ اإن 

الإن�شان على حب  تعاليم ديننا الإ�شالمي احلنيف حتث 

الوطن، ولعل خري دليل على ذلك ما �شح عن النبي ] 

اأنه وقف يخاطب مكة املكرمة مودعا لها وهي وطنه الذي 

خرج منه، فقد روي عن عبد اهلل بن عبا�س ر�شي اهلل 
ُ
اأ

عنهما اأنه قال: قال ر�شول اهلل ] ملكة : » ما اأطيبك من 

بلد، واأحبك اإيّل ولو ل اأن قومي اأخرجوين منك ما �شكنت 

غريك« )رواه الرتمذي(.

اإذا كان الإن�شان يتاأثر بالبيئة التي ولد فيها ون�شاأ على 

ترابها وعا�س من خرياتها، فاإن لهذه البيئة عليه حقوقًا 

وواجبات كثرية تتمثل يف حقوق الأخوة، وحقوق اجلوار، 

على  التي  الأخرى  وغريها من احلقوق  القرابة،  وحقوق 

الإن�شان يف اأي زمان ومكان اأن يراعيها واأن يوؤديها على 

ا منه لوطنه. الوجه املطوب وفاًء وحبًّ

وميكن القول باأن متطلبات الوطنية يف نظر الإ�شالم 

مبحا�شن  التم�شك  هما:  هامتني  ركيزتني  على  تقوم 

الأخالق التي حددها الإ�شالم وحث على التخلق بها وهي 
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كثرية، والبتعاد عن م�شاوئ الأخالق التي حذر الإ�شالم 

منها وهي كثرية اأي�شا.

الحتاد والأخوة والتعاون، اأ�ش�س هامة من الأ�ش�س التي 

الناجحة يف حياتها، وهي  ال�شعيدة  الأمة  يقوم عليها كيان 

اأمور تدعو اإليها الفطرة ال�شليمة، واإذا �شادت هذه الف�شائل 

املتبادلة،  والثقة  والتقدير  احلب  �شاد  املجتمع  اأفراد  بني 

والرتاحم،  والتعاطف  واملحبة  والألفة  والوحدة   والت�شامن 

واإذا فقدت هذه الف�شائل �شاد الأمة التمزق والفرقة وتبدلت 

ال�شعادة �شقاء والأمن خوفا... من اأجل هذا جعل الإ�شالم 

هذه الف�شائل من اأهم عنا�شر املواطنة ال�شاحلة.

وقد اأمر اهلل بالتعاون على اخلري واأو�شى به وحذر من 

الفرقة والتمزق، واأثنى على وحدة الأمة وندد باختالفها.

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ﴿ەئ    : تعاىل  قال 

ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ﴾ )�شورة املائدة الآية 2(
كما حث على الأخوة بقوله تعاىل : ﴿ۈ  ٴۇ  

ۋ﴾ )�شورة احلجرات الآية 10(.

گ   ﴿ک    : وتعاىل  تبارك  وقال 

گ   گ  گ﴾ )�شورة التوبة الآية 71(.

اأ�شا�س  التنافر  ل  والتعاون  التقارب  اهلل  جعل  وقد 

﴿ڄ    : وتعاىل  تبارك  اهلل  قال  الب�شر  بني  العالئق 

چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ  

ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ ﴾ )�شورة احلجرات الآية 13(.

التعاون  باأوا�شر  امل�س  �شاأنه  من  ما  كل  عن  نهى 

وال�شخرية  والزدراء  التهكم  الأ�شياء  هذه  ومن  والأخوة 

﴿ى  ى    : تبارك وتعاىل  من الآخرين، يقول اهلل 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ     ەئ    ائ     ائ  

 ﴾ یی  ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ  

)�شورة احلجرات الآية 11(.

هو  هلل  العمل  يف  الجتاه  اأن  مبينا  تعاىل  اهلل  ويقول 

﴿ٱ    : املرهوبة  والقوة  املحقق  الن�شر  طريق 

 ﴾ پپ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
)�شورة الأنفال الآية 46(.

والتنازع  النق�شام  نتيجة  مو�شًحا  تعاىل  ويقول 

والع�شيان : ﴿ چ  چ  ڇ   ڇ  

ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   

ڱ  ںں    ﴾ )�شورة اآل عمران الآية 152(.
وقد حث على ذلك قول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل املوؤمنني 

يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�شد اإذا ا�شتكى 

منه ع�شو تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى« )رواه 

البخاري وم�شلم(.

ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شلم اأخو امل�شلم ل يظلمه ول يخذله ول 

يحقره، بح�شب امرئ من ال�شر اأن يحقر اأخاه امل�شلم... 

كل امل�شلم على امل�شلم حرام، دمه وماله وعر�شه« )رواه 

اأ�شحاب ال�شنن(.

عنا�شر  كاأحد  التوا�شع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ويقول 

املواطنة ال�شاحلة: »اإن اهلل اأوحى اإيل اأن توا�شعوا حتى 

ل يبغي اأحد على اأحد ول يفخر اأحد على اأحد« )رواه اأبو 

داوود(.

ويقول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حمذرا من التفرق: »ال�شيطان يهم 

بالواحد والثنني، فاإذا كانوا ثالثة مل يهم« )رواه مالك(.

ومن مقومات املواطنة ال�شاحلة يف الإ�شالم حماربة 

تقو�س  املجتمع،  يف  هدم  عامل  لأنها  الذميمة  الأخالق 

وت�شوه  الثقة،  وتزيل  اأفراده،  بني  ال�شقاق  وتزرع  وحدته 

ال�شمعة، فيعم البالء ويقل الإنتاج وتكرث امل�شاكل وتتفاقم 

املكايد  وتربز  الأهواء  وتتحكم  الأنانية  وت�شود  الأزمات 

وتنت�شر املفا�شد ويتحول الأمل يف امل�شتقبل ياأ�شا منه.
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ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم

الحمد هلل رب العالمين

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

نبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

والنصف  الثانية  الساعة  بتمام  العام  هذا  في 

لعام  الخامس من شهر شوال  الخميس  يوم  مساء 

ثالثين وأربع مائة بعد األلف للهجرة.

رحل وغيب الموت عنا والدي الغالي : حسن بن 

إلى  انتقل  اهلل«  »رحمه  الهزاني  حسن  بن  عبداهلل 

وله  أعطى  ما  فلله  فالحمد هلل،  تعالى  اهلل  رحمة 

بأجل مسمى. فقد صارع  ما أخذ وكل شيء عنده 

وبعدها  سنوات  ثالث  لمدة  اهلل«  »رحمه  المرض 

توفاه اهلل وهو على السرير األبيض.

حـيـاتــه :

ولد يف حمافظة املزاحمية �شنة 1345 هـ ون�شاأ وتربى 

يف كنف والديه وبعد ما ا�شتد عوده عمل مع والده يف 

مزرعتهم امل�شماة »الدروازة« الواقعة باملزاحمية وكان 

العلم  الهزاين  ح�شن  بن  ر�شيد  ال�شيخ  لعمه  مالزما 

الهيل«  اآنذاك وامللقب »مق�شم  البارز يف منطقة جند 

وذلك لكرمه »رحمه اهلل« وبعد وفاة والده عبداهلل بن 

ح�شن وعمه ر�شيد بن ح�شن »رحمهم اهلل« انتقل اإىل 

الأمري �شعود بن  ال�شرقية ولزم �شمو  باملنطقة  العمل 

عبداهلل بن جلوي اآل �شعود اأمري الأح�شاء اآنذاك، ثم 

الأمري  �شمو  ولزم  حائل  مبنطقة  للعمل  انتقل  بعدها 

عبدالعزيز بن م�شاعد بن جلوي اآل �شعود اأمري منطقة 

الق�شيم وحائل اآنذاك، ثم انتقل اإىل الريا�س والتحق 

الوطني  باحلر�س  التحق  ثم  ومن  املجاهدين،  باإدارة 

وكان  الوطني  احلر�س  يف  عاما   40 يقارب  ما  وخدم 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شعود  امللك  جلاللة  مالزما 

رحمه اهلل وكان امللك �شعود ي�شيد باأفعاله.



خالد بن ح�شن بن عبد اهلل الهزاني
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زوجاته :

هياء  والدتي  ومنهن:  الزوجات  من  عدد  له  كان 

بنت نا�شر ال�شجاء »رحمها اهلل«.

وقفات يف حياته :

- كان »رحمه اهلل« حري�شا على �شلة رحمه حيث كان 

منطقة  وخارج  داخل  لهم  بالزيارات  متوا�شال 

الريا�س.

حتى  العائلة  اجتماعات  ح�شور  على  حري�شا  كان   -

بعد مر�شه.

- كان متوا�شعا حمبا للجميع ويحبه النا�س.

- كان �شكورا قنوعا مبا رزقه اهلل.

- كان �شابرا على مر�شه ورا�شيا بقدر اهلل.

اخلامتـة :

الب�شر من  وبداأ خلق  الذي خلق ف�شوى  احلمد هلل 

وقدر  والأنثى  الذكر  الزوجني  منه  فجعل  مينى  منّي 

بينهم املوت والرحيل من الدنيا ورغبهم بالتزود للدار 

ل  اأن  واأ�شهد  اأعطى  ما  على  واأ�شكره  اأحمده  الآخرة، 

عبده  حممد  اأن  واأ�شهد  للورى  اخلالق  احلق،  اإل  اإله 

الدنيا والآخرة ورحيمهما  يا رحمان  اللهم  امل�شطفى 

ارحمنا وارحم اأمة حممد رحمة كافة، تغنينا عن رحمة 

من �شواك، اللهم من اأحييته منا فاأحيه على الإ�شالم 

اأرحم  اللهم  الإميان،  على  فتوفاه  منا  توفيته  ومن 

)والدي ح�شن( رحمة وا�شعة وتغمده برحمتك، اللهم 

)والدي  كان  اإن  اللهم  عبادك،  تبعث  يوم  عذابك  قه 

اأن  اأهال  فرحمتك  رحمتك  لو�شول  اأهل  غري  ح�شن( 

ت�شعه، اللهم انقله من �شيق اللحود ومن مراتع الدود 

واآن�س  مدخله  و�شع  اللهم  اخللود،  جنات  جنانك  اإىل 

يف القرب وح�شته، اللهم اكفه فتنة القرب و�شمة القرب 

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

يف  فزد  حم�شنا  كان  اإن  اللهم  النار،  حفر  من  حفرة 

و�شفع  �شيئاته،  عن  فتجاوز  م�شيئا  كان  واإن  اإح�شانه، 

فيه نبيك حممدًا ]  .

رحمك اهلل يا والدي رحمة وا�شعة واأ�شكنك ف�شيح 

لدعوات  ي�شتجيب  اأن  وجل  عز  اهلل  وندعو  جناته 

يجزيهم  واأن  الغيب  بظهر  لك  دعا  من  وكل  حمبيك 

اهلل عنا خري اجلزاء.

واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  وجل  عز  اهلل  ن�شاأل 

اإليه  واإنا  هلل  )اإنا  و  فراقه  على  ال�شرب  جميل  يلهمنا 

راجعون(.



كل  يف  اجلوال  ر�شائل  تفقد  عدم  يف  نف�شي  عودت  لقد 

اجلنائز،  ر�شائل  اأجل  من  الظهر  �شالة  قبيل  اإل  �شباح، 

جلامع خادم احلرمني، والغريب ر�شالة فجاأة، حر�شت على 

معرفة حمتواها قبل املوعد، فاأوقفت �شيارتي، فاإذا بر�شالة 

زيد  بن  حممد  العم  )توفى  الوائلي:  ر�شيد  بن  تركي  اأخي 

الع�شبان، وال�شالة عليه ع�شر اليوم يف م�شجد امللك خالد 

باأم احلمام( ر�شالة اأ�شبحت يف اخليال، ل�شقت يف الذاكرة 

وم�شدق!!  مكذب  بني  اأ�شبحت  وحينها  حمتواها،  هول  من 

التب�شت  عيني  لعل  وقلت  اخلرب،  هذا  هول  من  فجعت  فقد 

وتهجيتها حرفا  الر�شالة  النظر يف  فاأعدت  عليها احلروف، 

حرفا، وكررت ذلك، فاإذا بالر�شائل تنهال عن هذا اخلرب، 

اخلرب،  هذا  تنفي  ر�شالة  لعل  ر�شالة،  ر�شالة  بفتحها  وقمت 

والقدر  للق�شاء  فا�شت�شلمت  اخلرب،  هذا  توؤكد  كلها  ولكنها 

اأم  ع�شماء  ك�شاحب  اأ�شبحت  وقد  �شديدا،  حزنا  وحزنت 

يف  ح�شن،  جاد  ح�شن  للدكتور  احلديث  الع�شر  يف  املراثي، 

ابنه الوحيد رحمه اهلل منها:

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   } �شدق اهلل العظيم.

مل اأدر هل اأنا يف حلم فقد ع�شفت

فجاأة اخلطب بالألباب والر�شد

خّلفتنا جنوى الّذكرى وحّرقتها

والبيت بعدك اأم�شى واهي العمد

نراك يف كل �شيء ماثال اأبدا

حتى كاأنك فينا غري مفتقد

قالوا ا�شطرب لق�شاء اهلل حمت�شًبا

وكفكف الّدمع من عينيك واقت�شد

قلت ما حيلتي يف الّدمع يغلبني

ويف فوؤاد بنار الوجد مّتقد

فقد الأحّبة اأق�شى ما نكابده

من احلياة فيا ويلي من الكبد

وللفراق تباريح واأفدحه

نوى حبيب بجوف الأر�س مفتاأد

اآمنت باهلل والآجال قدرها

اإذا انتهى العمر ما ينق�س ومل نزد... اإلخ

هزان  بني  ملجلة  مقالتي  حمتوى  يف  متحريا  كنت  نعم 

اإبراهيم  اأبي  لفقدان  ال�شديد  حزين  عن  اأكتب  هل  الغراء، 

رحمه اهلل؟

اأو  وتوا�شعه؟  اأخالقه  دماثة  اأو عن  مناقبه؟  اأكتب عن  اأو 

اأكتب عن تعامله مع من�شوبي موؤ�ش�شته؟ اأو اأكتب عن تعامله مع 

جريانه واأ�شدقائه؟ اأو اأكتب عن �شلته مع اأرحامه؟ اأو اأكتب 

ا�شتقباله  عن  اأكتب  اأو  و�شقيقاته؟  بيته  اأهل  مع  تعامله  عن 

واإكرامه لل�شيوف من اأقارب وغريهم؟ اأم اأكتب عن احرتامه 
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وتقديره لزمالء طفولته واأبناء اأ�شدقاء والده؟ اأم اأكتب عن 

يف  التامة  ال�شرية  عن  اأكتب  اأم  والت�شنع؟  للربوز  تهمي�شه 

اأهل احلاجات؟ نعم ت�شاوؤلت كثرية عا�شرت الي�شري  ق�شاء 

منها، لو طرحتها لطال احلديث.

ل  حد  اإىل  امل�شاعر  وتفي�س  والأفكار  الكلمات  تتداعى 

ت�شتطيع لها الأ�شطر بل حتتاج اإىل �شفحات، �شيما واأنا اأكتب 

عن كبري من عائلتي )اأبو اإبراهيم( رحمه اهلل.

العجز،  ر�شيف  على  الكلمات  تقف  املواقف  بع�س  ففي 

ومع امل�شاب اجللل والإن�شان الأمنوذج يغ�س القلم بحروف 

ت�شطر  كي  الأ�شطر  ت�شبح يف جلة  اأن  وتت�شوق  تتهياأ  وكلمات 

اهلل،  رحمه  ابراهيم(  )اأبو  الرجل  ذلك  ف�شائل  من  بع�شا 

الرجل الذي كان العتدال لديه عبارة عن خيط حرير يربط 

لآلئ الف�شيلة التي يت�شف بها بع�شا اإىل بع�س ويدجمها مع 

قوانني احلياة.

كان  فقد  الإن�شان  يف  ما  اأف�شل  من  التميز  كان  فاإذا 

وكانت  البي�شاء  الأمانة �شبغته  كانت  ميزة،  اأكرث من  ميلك 

الب�شا�شة والت�شامح عنوان تعامله واإذا كان التوا�شع هو الثقل 

الذي  يلب�شه، وهو  الذي  التاج  للكربياء فقد كان هو  املوازي 

اآمن باأن الت�شلب يف الراأي يولد اخلرق والرعونة، لذلك مل 

يكن ممن يت�شلبون براأيهم، بل كان رحمه اهلل عندما تختلف 

الآراء ي�شتخدم الدعابة بلطف وكانت هي اجل�شر الذي ينقل 

لالآخرين بها �شيئا من احلقائق، لأن الدعابة غالبا ما تكون 

و�شيلة لنقل احلقيقة.

مل تكن من حمبي الأ�شواء فقد كنت تكتنز بداخلك �شعاعا 

ول  جزاء  ترجو  اأن  دون  والكرم  والعطاء  والبذل  اخلري  من 

�شكورا من اأحد، اإل من خالقك عز وجل.

تكن  مل  بابت�شامة  معامالتك  كل  تغلف  اهلل  رحمك  كنت 

اإ�شعاع نورك يف يوم وفاتك فمن  تفارق حمياك وقد انعك�س 

اهلل«  »رحمه  خالد  امللك  م�شجد  يف   عليك  ال�شالة  ح�شر 

و�شاهد تلك اجلموع التي غ�س بها امل�شجد وراأى الكم الذي 

العزاء  اأيام  تتوافد طوال  التي  املعزين  ينقطع من جموع  مل 

وبعده، لقد كنت لالآخرين وكانوا لك.

هنا �شاأترك الآخرين يتحدثون عنك.

ولكنني �شاأكتفي مبقالة كتبها ف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شعد 

بن عبدالعزيز بن كليب وكيل هيئة الرقابة والتحقيق ل�شوؤون 

اجلزيرة  جريدة  هـ   1430 �شوال   29 الحد  يوم  التحقيق 

ل  هلل  )احلمد  قال:  امل�شاب(  )هول  بعنوان   13543 عدد 

ما  وله  اأخذ،  ما  وله  واقع،  وقدره  نافذ،  اأمره  لق�شائه،  راد 

اأعطى، وكل �شيء عنده مبقدار، كتب الفناء على كل خملوق، 

اإليه راجعون و�شدق وهو  اإنا هلل واإنا  ل تاأخذه �شنة ول نوم، 

ڱ     ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    }  : احلق  وقوله  القائل 

ڱ     ں  ں }.
قد مررت باملحب املحبوب من جميع معارفه، وزمالئه يف 

مررت  وقرابته...  وجريانه  ومروؤو�شيه،  وروؤ�شائه  الدرا�شة، 

عليه ووجدت الباب غري مفتوح كالعادة يف �شحى كل جمعة 

ملن اعتاد املرور عليه فرجعت وحملت الأمر على اأنه يف �شفر 

ودعوت له �شفرا �شهال، وعودا حميدا.

اأذان  قبل  1430/10/21هـ  املوافق  ال�شبت  يوم  وتفاجاأت 

الظهر بر�شالة يف هاتفي ن�شها: )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون( 

هذا  الع�شبان  زيد  بن  حممد  والدي  اهلل  رحمة  اإىل  )انتقل 

اليوم و�شي�شلى عليه �شالة الع�شر يف جامع امللك خالد باأم 

احلمام الرجاء اإبالغ اجلميع( ابنه ريا�س.

والرحمة.  باملغفرة  له  ودعوت  اهلل  فحمدت  جلل  م�شاب 

و�شالح الذرية وكررت ذلك ودارت بي الأوهام وال�شكوك بني 

م�شدق ومكذب واأمعنت يف الر�شالة مرارا وطلبت من غريي 

قراءتها علي ففعل فعذت باهلل من ال�شيطان الرجيم، ورّدْدُت 

حمد اهلل و�شكره على هون ميتته وح�شن خامتته. فمات بعد 

اأ�شرته  بني  العيد  واأداء  املبارك.  رم�شان  �شهر  �شيام   ق�شاء 

وحمبيه وثبت اإىل ربي بالدعاء له باملغفرة والرحمة ور�شيت 

بهول امل�شاب، ثم توالت علي الت�شالت من بع�س الأ�شدقاء 

واجلماعة منهم من ي�شتف�شر ومنهم من يعزي ومنهم من يبلغ 

بالوفاة فال حول ول قوة للجميع، بل احلول والقوة هلل وحده.

غفري  جمع  مبنزله  فيه  والعزاء  عليه  ال�شالة  اأدى  لقد 

من النا�س منهم من هو مبدينته الريا�س مقيما ومنهم من 

ح�شر من خارجها لل�شالة عليه. الكل منهم يلهج له بالدعاء 

يتقبل  اأن  اهلل  اأ�شاأل  عنه..  عليه مبا عرفوا  والثناء  واملغفرة 
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منهم �شفاعتهم فيه. وتذكرت تلك اجلنازة التي مر بها على 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ببقيع الغرقد حني اأثنى عليها 

خريا فاأوجب لها  اجلنة ملا �شهد لها باخلري واأقر �شلى اهلل 

هذا  اإن  عليها.  للثناء  عليه  �شهدوا  مبا  �شهودها  و�شلم  عليه 

الرجل يفني ماله، ومي�شي وقته ول يدري ب�شحته يف �شبيل 

ب�شحته!  يهتم  ول  غريه  ب�شحة  يهتم  غريه،  حوائج  ق�شاء 

فهو مرجع ومالذ ملن اأراد طبيبا اأو عيادة، اأو م�شتو�شفا، اأو 

م�شت�شفى، اأو �شفاعة، اأو عالجا فهو مورد عذب كثري الزحام 

فكاأن القائل يعنيه بقوله:

وحمرتما  اجلار  وحقوق  النا�س  وحقوق  اهلل  حقوق  موؤديا 

�شديقه،  ود  حافظا  حقهما،  والطريق  للجار  ويعطي  لهم، 

ول  ما،  اأمر  من  يتذمر  ول  ي�شكو،  ل  كتوما  والديه،  و�شديق 

يتدخل يف اأمور النا�س، حافظا ل�شر غريه، ول يقول اإل خريا 

اأو ي�شمت ل متر منا�شبة اأيا كان نوعها واأينما وقعت اإل وهذا 

ارتباطاته  من  الرغم  على  وم�شاهمة،  ح�شور،  منها  الرجل 

فيها، كرمي  ينيب غريه  اأعمال  بها كرجل  ينوء  التي  واأعماله 

الأخالق، �شمح التعامل، يعطف على الفقري، ويتطلف لل�شغري 

اإ�شارة،  جوابه  الكالم،  قليل  الل�شان،  عف  للكبري،  ويتوا�شع 

و�شوؤاله اإملاحة، ل يهرج اإل بقدر ومتى كان منه جوابا، مهذب 

الأخيار  من  �شفوة  يح�شره  جمل�شه،  يف  لطيف  حديثه،  يف 

بعيدا  وح�شبهم،  ح�شبي  واهلل  كذلك،  واأح�شبهم  واأح�شبه 

عن الهمز واللمز، والقيل والقال، اإل مبا هو مفيد �شواب ل 

يظهر عليه ملل ول �شجر، يواظب على زيارة املر�شى، وتفقد 

اأحوالهم م�شاعد ملن طلب منه م�شاعدة. ل يبتغي وراء اأعماله 

يفعل ول يرغب  يتحدث مبا  �شكورا من خملوق، ل  جزاء ول 

اأن يحمد مبا فعل ول ميكن اأن يويف حقه اأو حت�شر له �شجية 

والكمال هلل تعاىل ول اأرى اإل اأنه ينطبق  عليه قول القائل:

العريقة،  ولأ�شرته  واأ�شحابه  معارفه  جلميع  مني  والعزاء 

اإبراهيم، والدكتور ريا�س والدكتور  ولأولده كل من الدكتور 

زيد واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، اإىل هنا ينتهي ما 

كتبه الأخ الدكتور �شعد بن عبدالعزيز بن كليب.

الروايات من  وتلك  القول  مثل هذا  ن�شمع  اأن  يف احلقيقة 

اأنا�س لهم مكانتهم، يوؤكد لنا حقيقة نوؤمن بها دائما باأن اهلل 

عز وجل قد رزقنا رجال نفخر به.

واأ�شكنك ف�شيح  وا�شعة،  اإبراهيم رحمة  اأبا  يا  رحمك اهلل 

جناته وندعو اهلل عز وجل اأن ي�شتجيب لدعوات حمبيك وكل 

من دعا لك بظهر الغيب واأن يجزيهم اهلل عنا خري اجلزاء.

اإن�شانية  واأعمال  �شمعة عطرة  تركت من  عزاوؤنا فيك مبا 

اأن لكم من الأبناء  النا�س لك، ونحمد اهلل عز وجل  وحمبة 

بعدك  من  رايتك  �شيحملون  ممن  ال�شاحلني  والبنات 

و�شيوا�شلون م�شريتك اإن �شاء اهلل.

اأبي  املرحوم  يف  اخرتتهما  مبرثيتني  مقالتي  و�شاأختم 

اإبراهيم منها ق�شيدة رثاء:

لالأ�ستاذ عبدالرحمن بن حمد الربيعة قال:

وخري النا�س ما عا�س الورى رجل

تق�شي على يده للنا�س حاجات

هــيـهــات اأن يــاأتــي الزمـان مبثــلــه

اإن الــــزمــــــان مبـثـلــه لبـخيــــــل

يف �شهر ع�شره وع�شر من ال�شهر

�شبت اأكتوبر عقب �شهر ال�شيام

هل دمعي فوق خدي وانترث

واخلرب جاين مثل �شرب ال�شهام

اخلرب يا �شني واهلل ذا اخلرب

من عقب ما بان يل �شدق الكالم

كلنا واهلل نوؤمن بالقدر

ونحمد اهلل قعود ول قيام

املوت حق وقبلنا �شّيد الب�شر

مات اأبو القا�شم وهو خري الأنام

حممد الع�شبان يا �شبه البدر

غاب عنا و�شارت الدنيا ظالم

�شفت يف كرث الب�شر قدره ظهر

�شيبها وايل على حد الفطام
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اأما الأ�ستاذ/ خالد بن عبد العزيز اأبو زيد املوزان قال يف 

مرثيته:

عا�س بفعول املراجل م�شتهر

كا�شب الطيب يف �شرق و�شام

طيب فطرة يف الرخاء وع�شر الدهر

من املزايا كا�شب راأ�س ال�شنام

امل�شاعر تت�شف واهلل بال�شعر

عقب فقده قل على الدنيا ال�شالم

اهلل ايل نّزل طه والزمر

خالق الدنيا ول فيها دوام

من يعي�س وينتهي عمره �شدر

ويبقى عمره يف العقل كنه اأحالم

يا جعل من حطه  يف هاك القرب

جنة الفردو�س يا من�شئ الغمام

 اأ�شاأل اهلل يلهم اأهله بال�شرب

والعزاء يف فقده اأولد كرام

هو اأخوي واأحبه وبفتخر

�شحبته تبقى على �شدري و�شام

عاجز اأو�شف مزاياه ومني عذر

واأ�شاأل اهلل للجميع ح�شن اخلتام

املوت حق املوت وياأخذ اللي نوّده

اهلل قّدر للمخاليق الأعمار

اأخذ مالك املوت رجل اأوّده

والعبد يومن بامل�شايب والأقدار

حممد الع�شبان يا اهلل عّده

يف منزل عايل مع كل الأبرار

يا اهلل جتعل جنة اخللد ورده

وتكتب كتابه يف �شجالت الأبرار

ي�شّح دمع العني من حّر فقده

حزنه على قلبي مثل حامي النار

يعّدين ابراهيم واأنا اأعّده

يف منزلة اأبوي يف القدر والكار

يا اأبو حممد يا قدمي املوّدة

لكم العزا يف ال�شيخ مرفوع الأقدار

اأبوكم اللي راح يا طيب جمّده

بوجودكم ما ظن مبناه ينهار

هو يف املراجل ما خذ كل جّده

مع كل القرايب والبعيدين واجلار

كرمي واإن جيته على كل رّدة

عفة و�شيمة ول وطا �شاحة العار

قلبه يحب اخلري وب�شوق ميّده

ما قد جتافى اأو تقدم بالعذار

جزم على اجلزلت ما حد يرّده

ول هو تاأخر عنها بكل الأ�شوار

لكم العزا من واحد زاد وجده

مي�شي ويدعي له بال�شر 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: » اأبو ذر «
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بقلم الدكتور/ اإبراهيم بن عبداهلل ال�سماري

بـر الـوالديـن اأمر عظيـم ولـذا اقتـرن يف القـراآن الكـريـم بالتوحيـد الـذي هـو اأجـل مطلوب، قــال �شبحـانــه وتعـاىل: 

{ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں} �شورة الإ�شراء )23(، ومن هنا يتبني خطر العقوق )جاء 

رجل اإىل النبي ] فقال: يا ر�شول اهلل �شهدت اأن ل اإله اإل اهلل واأنك ر�شول اهلل، و�شليت اخلم�س، واأديت زكاة مايل، 

و�شمت رم�شان، فقال ] : » من مات على هذا كان مع النبيني وال�شديقني وال�شهداء يوم القيامة هكذا ــ ون�شب 

اأ�شبعيه ــ ما مل يعق والديه« اأراأيت كيف جعل امل�شطفى ] العقوق حمبطًا لالإميان والإ�شالم؟

هكذا فمن مل يكن بارًا بوالديه فلن يكون بارًا بزوجته واأقاربه اأو قبيلته ول ب�شديقه ول بعمله.

ثم اإنه من اأجل الأثر ال�شيء للعقوق كانت لرب الوالدين حمكات تطرد الزعم الكاذب والدعوى الباطلة ويعرف بها 

الإن�شان درجة بره بوالديه، واأم هذه املحكات:

اأوًل: اأن يوؤثر الولد ر�شا والديه على ر�شا نف�شه وزوجه واأولده واأ�شدقائه والنا�س اأجمعني، لأن برهما مقدم على 

كل بر، كما فعل عبداهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما عندما اأمره اأبوه بطالق زوجته التي يحبها لأنه راآها ل ت�شلح له.

ثانيًا: اأن يطيعهما يف كل ما ياأمرانه به اأو ينهيانه عنه، �شواء اأوافق رغباته اأم مل يوافقها، ما مل ياأمراه مبع�شية 

هلل تعاىل، ويتاأكد هذا الأمر عندما ي�شعف الوالدين ج�شدًا وفكرًا وماًل، فاجل�شد يبتلى بالأمرا�س و�شعف ال�شيخوخة 

فيحتاج الأبوان اإىل من يرعاهما ويقوم باأمرهما. ويعوزهما احللم والأناة فيحتاجون اإىل من ي�شرب على ت�شرعهما 

وغ�شبهما لأتفه الأ�شباب، واملال يقل يف الكرب غالبًا مع الرغبة يف جمعه فيحتاجـان اإىل مـن يوا�شيهمـا يف ذلك كله. 

قال الر�شول ]: » ثالثة ل ينظر اهلل اإليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن اخلمر، واملنان عطاءه «.

وقيل: الولد العاق اإن مات نغ�شك، واإن عا�س نق�شك!

وقيل لأعرابي: �شف ابنك ــ وكان عاقًا ــ فقال: هو عذاب َرَعَف به الدهر، وبالء ل يقاومه ال�شرب. وقيل: العقوق ثكل 

من ل ثكل به.
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عندما هرم اأمية بن اأبي ال�شلت و�شاخ بخل ابنه عليه يف الإنفاق والرعاية فان�شد اأمية:

ومن و�شايا �شيخي عبدالروؤوف احلناوي للبنني والبنات:

1ــ ل مت�س بجانب اأبيك اأو اأمك يف الطريق بل تاأخر عنهما قلياًل ول جتل�س يف مكان اأعلى من مكانهما، ولب نداءهما 

اإذا نادياك.

2 ــ �شاورهما يف اأعمالك واأمورك وعمل ما ي�شرهما من غري اأن ياأمراك به.

3 ــ اأكرث من الدعاء وال�شتغفار لهما يف ح�شورهما ويف غيابهما، يف حياتهما وبعد مماتهما، ول تكذب عليهما ول 

تاأخذ �شيئًا ول تفعله اإذا مل ياأذنا لك به.

4 ــ ل تقاطعهما يف الكالم ول جتادلهما يف اأمر ول تلمهما اإذا عمال عماًل ل يعجبك، ول متدن يدك اإىل الطعام 

قبلهما، ول تنم اأو ت�شطجع وهما جال�شان، ول متدن رجلك اأمامهما، واأح�شن ا�شتقبالهما اإذا دخال عليك ول 

تزعجهما يف نومهما.

5 ــ ل ت�شاحب غري البار بوالديه، لأن الرب عالمة ال�شالح، والعقوق عالمة الف�شاد.

ويف دائرة الرب والعقوق اأود التنبيه اإىل جانب مظلم يقع فيه الكثري، وهو دعاء الوالدين على اأولدهم بنني وبنات 

لأتفه الأ�شباب، فهذا مزلق خطري يجب النتباه له؛ قال الر�شول ]: » ثالث دعوات م�شتجابات ل �شك فيهن: امل�شافر 

ودعوة الوالد على ولده ودعوة املظلوم« فليحذر الأبناء من ر�شا�س دعوة الآباء عليهم اأن ت�شيبهم يف مقتل، وليحذر 

الآباء قبل اإطالقها! وباهلل التوفيق.

غ����ذوت����ك م������ول������وداً وع���ل���ت���ك ي���اف���ع���ًا
إذا ل��ي��ل��ة ن��اب��ت��ك ب��ال��ش��ج��و ل���م أب��ت
ك���أن���ي أن����ا امل����ط����روق دون�����ك ب��ال��ذي
ف��ل��م��ا ب��ل��غ��ت ال���س���ن وال����غ����اي����ة ال��ت��ي
ج���ع���ل���ت ج�����زائ�����ي غ���ل���ظ���ة وف���ظ���اظ���ة
ت�������رع ح������ق أب����وت����ي  ل������م  ف���ل���ي���ت���ك إذ 

ُت�����ع�����ل مب������ا أج�����ن�����ي ع���ل���ي���ك وت���ن���ه���ل
أمت����ل����م����ل س���������اه���������راً  إال  ل������ش������ك������واك 
ط����رق����ت ب�����ه دون��������ي ف���ع���ي���ن���ي ت��ه��م��ل
إل��ي��ه��ا م����دى م���ا ك��ن��ت ف��ي��ك ُأؤم����ل
ك������أن������ك أن����������ت امل�����ن�����ع�����م امل���ت���ف���ض���ل
ف��ع��ل��ت ك���م���ا اجل������ار امل����ج����اور ي��ف��ع��ل
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البحث عن المتميزين :
ي�سعى كل �أحد �إلى ��ستثمار �أمو�له وتنميتها وهذ� وال �سك مطلب بل هو طبيعة �الإن�سان لكن 

�أعظم ��ستثمار هو ��ستثمار �لعقول وخا�سة �لعقول �لموهوبة.

الحمد لله وحده، وال�شالة وال�شالم - الأتمان الأكمالن - على من ل نبي بعده، محمد وعلى 

اآله و�شحبه،

قد اقت�شت حكمة الله تبارك وتعالى اأن خلق بني الإن�شان متمايزين مختلفين في جوانب عديدة، فهذا 

طويل وذاك ق�شير وهذا اأ�شود وذاك اأبي�ض وهكذا لحكمة اأرادها �شبحانه وهو الحكيم العليم.

ول  والمدارك،  العقول  في  اختالفهم  بع�ض  على  بع�شهم  الخلق  به  تمايز  ما  اأعظم  من  وكان 

يخت�ض هذا التمييز بفئة اأو قبيلة اأو لون اأو بلد بل هو موجود في كل زمان ومكان ورحم الله 

الإمام ابن عبدالبر المالكي حين انتقد المقولة ال�شهيرة : )ما ترك الأول لالآخر( فقال : )بل كم 

 �شمع مقالتي 
ً
ترك الأول لالآخر(. ويوؤكد هذا التمايز قول الم�شطفى الحبيب ]: »رحم امراأ

هذه فوعاها فاأداها كما �شمعها، فرب مبلغ اأوعى من �شامع«.

وقد وعت مجتمعات هذا التمايز فبحثوا عن المتميزين و�شجعوهم ووفروا لهم كافة ال�شبل 

التي ت�شاعدهم على الرقي والنجاح.

ومجتمعنا ولله الحمد في هذا الوطن المبارك اأر�ض الحرمين ال�شريفين يزخر بعقول وقدرات 

فريدة لي�شت باأقل �شاأًنا ممن عرفهم العالم المعا�شر من النابغين والمخترعين، بل ربما فاقوهم 

ذكاًء ونبوًغا.

لكننا بحاجة ما�شة اإلى البحث عن هذه العقول وت�شجيعها وتهيئة الأجواء المنا�شبة لها ومن 

ثم ا�شتثمارها ال�شتثمار الأمثل وتوجيهها التوجيه الح�شن لينتفع بها الإ�شالم والم�شلمون بل 

وكل من يعي�ض على وجه هذه الب�شيطة، فاأمتنا اأمة ر�شالة واأمة رحمة للنا�ض كافة.

اأبنائه ومن حوله وليتفهم الفروقات التي  ولهذا ليبحث كل واحد منا عن مواطن النبوغ في 

و�شعها الله بينهم.

على  ال�شتيالء  اأو  تهمي�شها  محاولة  اأو  كبتها  اأو  العقول  تلك  اإهمال  من  الحذر  كل  وليحذر 

جهودها! بل ل بد من تنميتها واإبرازها ون�شبة الف�شل لها.

واأبناء هذه القبيلة المباركة جزء من هذا المجتمع ولحمة منه ول �شك عندي اأن فيهم - كما في 

غيرهم - من الموهوبين من هم بحاجة اإلى الت�شجيع والدعم والمتابعة وتوفير ما يحتاجون 

في �شبيل ا�شتثمار مواهبهم، فينعموا وينعم مجتمعهم ويكونوا لهذا الوطن عدة.

وفق الله الجميع وجعلنا مباركين اأينما كنا. دمتم بخير.

بقلم الدكتور/ اإبراهيم اآل زامل الهزاين

رئي�س التحرير

مقال :
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