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ûfسرI دQhية �سنƒيـة 

العدد الرابع - ªLادi ا’NBرI  1432هـ

�االأدبية  التاريخية  بالجوانب  تعنى  الن�شرة  هذه 

المقاالت  بن�شر  تعنى  �ال  �الثقافية  �التربوية 

ال�شيا�شية اأ� ذات التوجهات الفكرية اأ� االختالفات 

المذهبية، �ال تقبل المفاخرة اأ� الطعن في االأن�شاب. 

كما ترحب بكل قلم هادف من القبيلة  �من خارجها.
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طباعة واإخراج

موقع بني هزان
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النفو�ض،  يف  ا  تاأثÒاً الأ�شلحة  اأم�شى  من   ìشال� الطيبة  الكلمة 

وهي مفتاì من اأهم مفاتيح القلوب والوجدان، ولأن كل مفتاì له 

اأ�شنان ل بد من العناية بها ليفتح هòا املفتاì الأبواب بي�شر و�شهولة 

فكòل∂ الكلمة الطيبة لها معطيات و�شواب§ ل بد من العناية بها 

ا اإ¤ كل القلوب! واللتفات لأهميتها لكي تكون مفتاحاً

ÒZ اأنه من امل�شتقر يف وجدان كل عاقل اأن لكل ع�شر خطابه واآلياته 

واأدواته، فهو يدرك اأن الكلمة تتاأثر بطبيعة الع�شر وتوؤثر فيها، ومن 

ثمÁ sكن القول اإن هòا الع�شر هو ع�شر الإعالم، والكلمة مادته و�شالحه، واأنه ل Áكن اإنكار اأثره 

يف بناء الأ·، وهدمها، واإعزاز ثقافة }ماz اأو تهمي�شها، وتفتيâ املجتمع وتفريقه اأو تقويته وجمع 

كلمته، ومتزيق قطر و–ييده اأو تر�شيخ مقوماته وتوحيده، وبهòه القوة التاأثÒية اأ�شبح الإعالم 

‡ا  والبناد¥،  واخلناجر  ال�شيوف  عن  ف�شالاً  والطائرات،  والدبابات  القنابل  من  اأم�شى  اليوم 

يجعل ‹ال ا�شتثماره بالكلمة الطيبة والتعامل الراTشد يف املجال الأ�شر… والجتماعي والوطني 

��� وخطاب الآخر �شرورة ل بد اأن يعيها كل عاقل، يف �شوء قوله تعا¤: {

باأن ل  اأمر  125، فاهلل عز وجل  الآية:  النحل  �شورة   | �

تoقابل الإ�شاءة بالإ�شاءة، واإ‰ا تقابل الإ�شاءة بالإح�شان، بل اإن اهلل - �شبحانه وتعا¤ - نهى عن �شب 

ا ابتداءاً وحكمة انتهاءاً - فقال تعا¤: {    اآلهة الكفار - ترفعاً

| �شورة الأنعام الآية: 108.

والقواعد الكلية يف الإ�شالم تراعي م�شلحة الأمة والفرد، فحيثما تكون امل�شلحة فثمT sشرع اهلل.

ال�شدقة،  الطيبة، حيå جعلها من  الكلمة  على  ا  النا�ض حر�شاً اأTشد   [ اهلل  ر�شول  وكان 

ا اأو لي�شكzâ (اأخرجه  ا }من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خÒاً واأمر باأن ل تكون اإل خÒاً

البخار… وم�شلم)، وهكòا كان �شحابته ر�شي اهلل عنهم الكرام مثالاً يف ح�شن القول والعفو عن 

زلل الكالم وخطئه.

ا يف ا�شتثمار الكلمة  واملل∂ عبداهلل بن عبدالعزيز - اأدام اهلل عزه وتوفيقه - �شرب مثالاً رائعاً

الطيبة من خالل موؤمتر مدريد الò… افتتحه واملل∂ خوان كارلو�ض يف يوم الأربعاء املوافق 

2008/7/16م.

رفâ من خالل كلمات هòا املوؤمتر املبارك حقائقo عن الإ�شالم يجهلها الكثÒ من  oفقد ع

اأنه  اأبرزت الإ�شالم على   åحي ،iو… الديانات الأخرP املفكرين، ف�شالاً عن عامة النا�ض من

دين �شالم وبة ووئام.

ا، ودعته امراأة يهودية اإ¤ طعام  vالمه يهوديZ ولنا يف ر�شول اهلل ] قدوة ح�شنة، فقد كان

ا، وحقن دماء املعاهدين بقوله ] : }من  vفاأجاب، ورهن درعه عند يهود…، وكان جاره يهودي

ا ⁄ يرì رائحة اجلنةz (اأخرجه البخار… وم�شلم). قتل معاهداً

ا فاإن قيمة الكلمة الطيبة ت�شبح اأ�شمى واأنفع حÚ تقÎن بالتطبيق واملمار�شة وتل∂  وختاماً

هي القدوة احل�شنة.

واهلل الهاد… اإ¤ �شواء ال�شبيل،،،



اإجنازات امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - اأيده اهلل - 

يف اخلم�شة اأعوام منذ اأن توىل مقاليد احلكم يف اململكة 

العربية ال�شعودية - حر�شها اهلل - �شرب من اخليال �لو 

اأغم�شت عينيك �ا�شتعر�شتها �كاأنك مل تعاي�شها �مل ترها 

لظننت اأنها اأ�شطورة اأ� اأنها اأجنزت يف خم�شني عاما .

فعلى �شبيل املثال - ال احل�شر - تلك التو�شعة ال�شخمة 

اجلمرات  ج�شر  �ثم  �امل�شعى  احلرام  للم�شجد  �الهائلة 

اهلل  عبد  امللك  �جامعة  احلرمني  �قطار  امل�شاعر  �قطار 

�مركز امللك عبد اهلل املايل �جامعة االأمرية نورة بنت عبد 

الرحمن �مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني �تو�شعة 

يف  العزيز  عبد  بن  حممد  االأمري  مطار  �منها  املطارات 

�املدن  بجده  العزيز  عبد  امللك  �مطار  املنورة  املدينة 

االقت�شادية يف معظم مناطق اململكة �بقية امل�شاريع التي 

يف مكة املكرمة �املدينة املنورة �الريا�س �التي ال ح�شر 

لها �كلها م�شاريع جبارة ��شخمة جًدا .

�يف اجلوانب االإن�شانية اأمر خادم احلرمني ال�شريفني - 

حفظه اهلل - باإعفاء املتوفني عن ما اقرت�شوه من �شند�ق 

التنمية العقاري �الزراعي �دعم هذين ال�شند�قني �بنك 

كما  كان  اأينما  املواطن  بخدمة  لتقوم  باملليارات  الت�شليف 
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�حدة  مليون  ببناء   - اهلل  اأيده  اأمر- 

�زيادة خم�ش�شات  للمحتاجني  �شكنية 

�اجلمعيـــــات  االجتمـــاعـــي  ال�شمـــــان 

اخليــــريــة �د�ر االأيتـــــام، �باختــــ�شار 

�اإن  �يكافحه  الفقر  كافح  فقد  �شديد 

يد  على  الفقر  �شُيهزم  اأنه  اهلل  �شــــاء 

اهلل  فو  العزيـــز-  عبد  بن  اهلل  عبد 

ثالثا- اأنه - اأيده اهلل �حفظه - حمب 

قال  �قد  كيف  همه،  �يعي�س  لل�شعب 

زيادة  اإبان  للمواطنني  خطابه  يف 

البنزين  �تخفي�س   %15 الر�اتب 

اإال  يعد�  ال  به  قمت  ما  »اإن   %30

اأن يكون تفهما لهمومنا امل�شرتكة 

اآمـــالنا الواحـــدة  عــن  �تعبيــــًرا 

زاهر  مل�شتقبل  جميًعـا  �تطلعاتـــنــا 

جميعا  فيه  نعرب  �قـــدرته  اهلل  بحول 

�الوحــــدة  ململكــة التوحيـــد  ك�شعـــب 

الواحـــد  اجل�شد  حلمة  عن  �االإن�شانية 

ال�شلبة  �االإرادة  الــواحـــدة  �الــــر�ح 

الواعدة بعون من اهلل «.

�ال نن�شى عفوه عن �شجناء احلـــق 

العام �ت�شــديـــــده لكثيــــــــر من ديــــون 

امل�شجونني يف حقوق خا�شة  �م�شاعدته 

- حفظه اهلل - للمنكوبني يف الكوارث 

يف كل مكان.

ريب  فال  ال�شحي  املجال  يف  اأما 

اأده�شت  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن 

ال�شحيــــة  اجلـــوانب  يف  العـــامل 

� اأعاهد الله Kم اأعاهدكم اأن اأتîذ 
القراBن د�ستورا والإ�سالم منهجا واأن يكون 

Tس¨ل« ال�ساZل اإحقا¥ احل≤ واإر�ساA ال©دل 

وNدمá املواWنÚ كاáa بال تفرقK áم 

ت�سدوا  اأن  منكم  اإليكم Wالبا  اأتوLه 

اأRري واأن ت©ينوÊ عل≈ حمل الأمانá واأن 

 .Aسح والدعاüبالن 
q

ل تبîلوا عل«

اهلل  توفيق  علـــى  يدل  ذلك  كـــل 

خلادم احلرمني ال�شريفني يف اختياره 

بتلك  اإليهم  عهـد  الذيــن  للرجــال 

املهــام  بتلك  �كلفهم  امل�شوؤ�ليات 

ال�شكـــر  �لهم  الدعـــاء  منـا  فله 

�الثناء �للجميع من اهلل اجلزاء 

االأ�فى، حفظ اهلل خادم احلرمني 

�األب�شه  عمره  يف  �اأمد  ال�شريفيـــن 

كـيـف  عــــرف  فقد  �العافية  ال�شحـــة 

يخطط �اإىل من ي�شند املهمات �عرف 

كيف يختار الرجال .

حممد بن عبد اهلل الع�سبان الهزاين

ال�شيامية  التوائم  ف�شل  م�شر�ع  �ما 

�التطورات الهائلة يف القطاع ال�شحي 

اإال �شاهد حي على ذلك .

م�شر�ع  بداأ  التعليم  جمال  يف  اأما 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير 

جبارة  �جهود  رائدة  �بخطى  التعليم 

متوا�شلة .

�التعليم العايل زاد عدد اجلامعات 

من  يقرب  ما  اإىل  جامعات  �شبع  من 

ثالثني جامعة يف جميع مناطق اململكة 

�زيدت  للخارج  االبتعاث  باب  �فتح 

مكافاآت املبتعثني �مرافقيهم.

�ال ريب اأن تكون هذه اجنازاته فهو 

ال�شعب  �ملك  املجد  ��شليل  املجد  كل 

احلرمني  خادم  اإنه  الفقراء  ��شديق 

عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني 

العزيز، الذي قال اإبان توليه احلكم :

q
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االأñ اŸكرم الدكتور حممد الهزاÊ                      حفظه الله

ال�شالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته .. �بعد :-

بني  اأ�شرة  الكرمية  االأ�شرة  جملة  من  الرابع  العدد  ت�شدر�ن  �شوف  اأنكم  علمت 

ال�شكر على ما  نبارك لكم �ن�شكركم جزيل  �اأننا  اأ�شر كثرية،  لها  التي ينتمي  هزان 

تقوم به من جهود ت�شكر�ن عليها، �من اأهمها اجتماع االأ�شرة الكرمية اأ�شرة بني هزان 

�من يرتبط بهم من االأ�شر الكرمية التي يرجع ن�شبهم اإىل هذه االأ�شرة العريقة.

لقد ح�شرت عدة مرات اجتماعكم ��شرين م�شاهدة هوؤالء الرجال الذين على 

م�شتوى من التقدير �االحرتام، �عن هذه االأ�شرة راأينا اأن عالمة اجلزيرة العربية 

ال�شيخ حمد اجلا�شر رحمه اهلل كتب عنهم  يف كتابة »جمهرة االأن�شاب« حيث جاء 

يف ال�شفحة 889 من اجلزء الثاين )الهزازنة بنو هزان(:

بن عنزة بن اأ�شد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

كتاب  يف  جاء  عنزة،  من  هزان  بنو  قدميًا  �شكانها  من  كان  بالدًا  حتل  �هي 

نعام،  اأ�شفل احلوطة، بقرب  �املجازة هذه  لبني هزان  �املجازة   : العرب«  »بالد 

ر��شة االآن.

�جاء يف »معجم البلدان« نعام / �اد باليمامة لبني هزان، يف اأعلى املجازة من 

اأر�س اليمامة كثري النخل �الزرع، قال اأحمد بن حممد الهمداين : اأ�ل ديار ربيعه 

باليمامة مبد�ؤها من اأعالها اأ�اًل دار هزان �هو �اد يقال له برك، ��اد يقال له 

املجازة، اأعاله �ادي نعام / �ا�شم الوادي نف�شه نعامة.
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�مما ذكر املتقدمون من بالد بني هزان : العالة �العلية قال الراجز:

اأتتك هزانك من نعامها 

ومن عالتها ومن اآكامها

��شهوان جبل قرب املجازة �هي قرية لبني هزان يف �اد معهم فيه اأخالط من النا�س 

من موايل قري�س �غريهم، �شكنوا املجازة بعد قتل م�شيلمة، �مل تدخل يف �شلح خالد بن 

الوليد، ��ادي املجازة ي�شب يف برك �نعام.

�اأ�رد الهجري يف نوادره اأرجوزة طويلة يف ��شف �قعة جرت بني بني عبيد اأهل الريب 

)الرين( من ق�شري �بني بني هزان �اأتباعهم من جرم يف القرن الثالث �االأرجوزة للمختار 

بن �هب العبيدي قال فيها:

�ضارت لنا هزان من ام�ضارها 

حم�ضدة جرما على اوتارها

وخيمت باخلرج يف ع�ضكارها

�قال الهمداين : بعد ذكر قرية بني �شد�د : �من جانب اليمامة االآخر قرية يقال لها 

املجازة بها بنو هزان من عنزة، �اإىل جانبها قرية يقال لها ما�ان، بها بنو هزان، �بنو 

ربيعة نا�س من النمر بن �شاقط.

�قال اأي�شًا : قال اجلرمُي: اإجلة جلرم اأ�شفل بريك، �املجازة لبني هزان - اإىل اأن قال : 

�نعام يعرف الآل را�شد من بادية بني عبيد ... انتهى.

�لعل عبيدًا املذكور هو عبيد بن يربوع احلنفي، فله �شلة ببني هزان حني قدمت بنو 

حنيفة اإىل اليمامة، فحالف رئي�س بني حنيفة �شعدانة بن العاتك من بني �ايل من هزان، 

�قويت ال�شلة بينهم �بني بني حنيفة، اإذ يجمعهم اأ�شل �احد.

هذه الن�شو�س تفيد قدم بني هزان يف هذه البالد، �الأ�شرة الهزازنة فر�ع منت�شرة يف 

بلدان جند �بقية مناطق اململكة.

اأمتنى لهذه االأ�شرة التوفيق �النجاح �الرتابط فيما بينهم كما �شاهدناه يف اجتماعهم ال�شنوي.

وتقبلوا –ياتي واحÎامي.

اأخيكم / ثنيان بن فهد بن الثنيان احلوTشان
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املتنبي �شاعــر يف الذاكــرة العربـية 

املتنبي �شاعر ا�شتطاع اأن ي�شـد القاريء 

نقـر�ؤه  العمـــر  مراحــل  خمتلف  يف  اإليه 

فيزيدنا  كبارا  �نقر�ؤه  في�شحرنا  �شغارا 

الزمـن بني  فـارق  ب�شعـره رغـم  اإعجابـا 

اأنه ميلك قدره  هـــذا  �معنى  القراءتني 

العديـــد  الكثري من �شعر  مغنية فن�شينا 

ال�شعراء �بقينـا حافظني �مرددين  من 

نن�شده  منا�شـــبة  كـــل  يف  املتنبي  �شعر 

�نتغنى به نقــراأ �شعره �نن�شى نرج�شيته 

جزاله  �من  عواطف  من  �شعره  يف  ملا 

لغويـــة  درا�شــات  �هناك  �حكمــة  �قوة 

تلغي  اأن  ت�شتطع  �نقدية عنه �لكنهـا مل 

اإبداعه �مازال �شعره بحاجة اإىل قراءة 

جديدة، �الغرابه اأن يحظى �شعر املتنبي 

ع�شر  كل  يف  �النقاد  االأدباء  باهتمام 

عنه  احلديث  يكرث�ن  النا�س  �مازال 

الكالم  الينتهي  ثالثة  قدميا  قيل  حتى 

الطيب  �اأبو  �العفاريت  الثعابني  فيهم 

�لقد قال ابن ر�شيق »جاء املتنبي فمالأ 

النا�س« �قد اهتم دار�شوا  الدنيا ��شغل 

حياته ��شعره بناحيتني اإحداهما جوانب 

يلفها  م�شطربــه  كانــت  حيث  حياتــــه 

الغمو�س من بع�س جوانبها �يخرج بها 

حياة  يف  النا�س  األفه  الذي  الن�شق  عن 

اأتيح  املتنبي �ما  �الثانية �شعر  ال�شعراء 

له من ذيوع ��شهرة مل تتح ل�شاعر قبله 

حيث �شارت يف خمتلف االأرجاء �مازالت 

م�شرية �شعره ممتده اإىل اليوم فما من 

من  �شيئا  �يحفظ  اإال  اأديب  اأ�  �شاعر 

�شعره �ير�ي له من الق�شائد �االأ�شعار 

ال�شعــراء  من  لغــريه  ير�ي  مما  اأكرث 

�لذا  �املعا�شرين  القدماء  من  االأفذاذ 

قال العقاد اإن احل�شد هو ال�شبب االكرب 

ل�شهرة اأبي الطيب الأنه خلط بني ال�شبب 

�النتيجة �كما قال اأبو متام:

واذا اأراد اهلل ن�ضر ف�ضيلة

طويت اتاح لها ل�ضان ح�ضود

كبري  ن�شاأته  منذ  املتنبي  كان  لقد 

النف�س عايل الهمه طموحا اإىل املجد 

بيعته  اىل  دعا  اأن  نف�شه  كرب  من  بلغ 

��شجن  ال�شن  حديث  �هو  باخلالفه 

يزل  مل  الريا�شة  حب  �لكن  اطلق  ثم 

النبوة يف  ادعى  ثم  نف�شه  من  متمكنًا 

ال�شام �فنت جمموعة من النا�س بقوة 

عليه  قب�س  حتى  بيانه  ��شحر  اأدبه 

امري حم�س فاأ�ثقه ثم اأطلقه بعد اأن 

�جت�شم  البلدان  بني  �تنقل  ا�شتتابه 

االأ�شفار كما قال:

وحيد من اخلالن يف كل بلدة

اذا عظم املطلوب قل امل�ضاعد

�لعل الذي ا�د احلديث عنه يف هذه 

�مامتيزت  �شعره  يف  احلكمة  العجالة 

اأمثله  �شـــارت  حيث  احلكمــه  تلك  به 

�جرت  االأقوال  �زينة  النا�س  ين�شدها 

عبد اهلل بن حمد احلقيل

اأمني عام دارة امللك عبد العزيز ال�سابق
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جمرى االأمثال �من ذلك قوله :

ان بع�ضا من القري�ض هذاء

        لي�ض �ضيئا وبع�ضه اأحكام

منه مايجلب الرباعه والفـــ�ضـــ

     ــــل ومنه مايجلب الرب�ضام

�يقول بع�س دار�شي �شعره: لو متت 

�حمته  حريته  من  الأراحته  له  الواليه 

من هواجي�شه �اأحالمه كما قال:

واتعب خلق اهلل من زاد همه

  وق�ّضر عما ت�ضتهي النف�ض وجده

�لقد كان ير�م املعايل كما قال:

اإذا غاَمْرَت يف �َضَرٍف َمُروِم

       َفال َتقَنْع مبا دوَن الّنجوِم

فَطْعُم املَْوِت يف اأْمٍر َحِقريٍ  

      كَطْعِم املَْوِت يف اأْمٍر َعظيِم

�لقد اأح�س باحلاجه اإىل ال�شديق 

حيث مل ي�شتطع اأن يتحمل �حده عبء 

احلياة �قال:

�ضــر البالد مكان ال �ضديق بــه 

و�ضـــر ما يك�ضب االإن�ضان مـا ي�ضـم

�يرى اأن ال�شديق الويف قليل حيث قال:

خليلك انت المن قلت خلي

      وان كرث التجمل والكالم

موقف  �خالل  اخرى  ق�شيدة  �يف 

اآخر يقول:

ومن نكد الدنيا على احلر ان يرى

    عدوا له ما من �ضداقته بد

لقد حظي يف �شعره باحلكم �االمثال 

مددا  ع�شره  يف  �شعره  كان  يقال  �كما 

لكل كاتب �مثال لكل خاطب. �لقد طرق 

�اال�شت�شهاد   .. ال�شعر  يف  �شتى  اغرا�شا 

على كل ذلك يذهب بنا اإىل االطالة �لكن 

املق�شود هو احلكمة يف �شعره �من ذلك:

ماذا لقيت من الدنيا واعجبه

      اين مبا انا باك منه حم�ضود

�قوله:

ذكر الفتى عمره الثاين وحاجته

 مـا قاته وف�ضـول الـعي�ض اأ�ضـغال

�قوله:

ومن �ضحب الدنيا طويال تك�ضفت

على عينه حتى يرى �ضدقها كذبا

���شف املجد قائاًل:

وال حت�ضنب املجد زقا وقينه

فماملجد اال ال�ضيف والفتكة البكر

العقل  على  املتنبي  حكمة  �تقوم 

فقد جمده كما قال:

واأنف�ض ما للفتى لبه

         وذو اللب يكره انفاقه

يـــرى العقـــــل ف�شيلـــة كــمـــا يف  فــهـــو 

ق�شيدته:

الراأي قبل �ضجاعه ال�ضجعان

     هو اأول وهي املحل الثاين

فاذا هما اجتمعا لنف�ض حرة

    بلغت من العلياء كل مكان

لوال العقول لكان اأدنى �ضيغم

    اأدنى اإىل �ضرف من االن�ضان

�نختم احلديث بقوله امل�شهور:

ذو العقل ي�ضقى يف النعيم بعقله

  واأخو اجلهالة يف ال�ضقاوة ينعم

�بتمجيده للكتاب:

اأعز مكان يف الدنا �ضرج �ضابح

 وخري جلي�ض يف الزمان كتاب

اأ�شحى  ال�شعري  اإبداعه  فاإن  �بعد 

م�شدرًا الميكن اإغفاله للكتاب �النقاد 

�ال�شعراء �البحاثني .
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�لأ�ضرة قو�م �ملجتمع ��أ�ضا�ضها �أع�ضا�ؤها فكل ع�ضو 

ففاعلية  �تر�بطها  فاعليتها  يف  �أثر  له  فيها 

�لع�ضو هي �لأ�ضا�س.

احلمد لله وحده , وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده, 

اأما بعد :

الزمـــن،  مر�ر  مع  احلياة  يف  االأ�شرة  ترابط  اأهمية  تزداد 

�تتــاأكــد هذه االأهميـــة عنـــد تفرق اأبـــناء االأ�شــــرة، �تباعدهم 

املدن،  ات�شـــاع  مع  �شيمــا  �ال  البع�س،  بع�شهم  عن  �ان�شغالهم 

�كرثة االأ�شفار، �تزايد اأعداد ال�شباب �ال�شابات، حيث تتقل�س 

اإىل  االأهمية  هذه  �ترتقي  �التعا�ن،  �التعارف  اللقاء  اأ�ا�شر 

ترابطها  يف  االأ�شرة  ُت�شتهدف  حينما  االأعلى  الواجب  درجة 

�توا�شلها  �اجتماعها  القوي، �عندما ُي�شتهدف �شباب الوطن  

يف عقيدته �انتمائه لدينه ��طنه ��الة اأمره .

�اأظن اأن هناك كثريا من امل�شكالت اجلديدة التي �شتعاين 

منها االأ�شرة يف جمتمعنا، �هي نتاج الأ�شباب عديدة لي�س املقام  

بثاقب  اأدركت  جنوما  نرى  نف�شه  الوقت  يف  لكننا  لذكرها، 

نظرها �عمق ر�ؤيتها �اجب الت�شدي  لكل ما يزحف اإىل االأ�شرة 

�يقو�س حلمتها  �ي�شعف تاآزرها، �اأخي ف�شيلة الدكتور/ حممد 

الذين  االأفذاذ  اأ�لئك  من  �احد  الهزاين  العثمان  را�شد  بن 

بادر�ا اإىل العمل االإيجابي، ف�شرب مثال رائعا يف بذل جهود  

�شعوبة  مع  الواحدة  االأ�شرة  اأبناء  تعارف  لتحقيق   خمل�شة  

املهمة يف الوقت احلا�شر،  لكنه ع�شو فاعل  �عن�شر متاأمل، 

�رجل يتمتع باحلكمة �بعد النظر، فكانت اأعماله اجلليلة للعام 

للمحافظة على  بن�شاطه �حيويته  �شاهدة  التوايل  الرابع على 

املنجز الذي ��شل اإليه . 

الت�شويق  بني  جتمع  �مفيدة  منوعة  اإجنازاته  كانت  �لقد 

�االإمتاع �الفائدة، فهناك حوافز على  اجلد �االجتهاد،  �جوائز 

ت�شجيعية على التفوق  �التميز �االإبداع، �لقاء تعريفي اأ�شري، 

�جملة يانعة تفوح باحلب �العطاء جت�شد م�شاركة اأبناء اململكة 

الوجدان  يف  حا�شرة  الوطنية  كانت  حيث  ال�شعودية،  العربية 

االأ�شري، �مرتجمة على اأر�س الواقع، �من يتابع هذه الفاعلية 

االإيجابية يراها مت�شمة بدعوة اأبناء اململكة للم�شاركة يف اأعداد 

املجلة �ح�شور جوائزها، �لي�س هذا غريبا، الأن الدكتور حممد 

بالغ  التي يحر�س باهتمام  الفريدة  يتمتع بع�شاميته ��طنيته 

ديننا  تعاليم  ي�شتقيها من  �هو  ملمو�شا،  �اقعا  على جت�شيدها 

احلنيف الذي يدعو اإىل  االجتماع ��جوب ال�شمع �الطاعة لويل 

االأمر، �ينبذ الفرقة �االختالف . 

  اإن العمل على تعارف االأ�شرة �توثيق ر�ابطها  �تعارفها 

�م�شر�ع خريي  �التقوى،  الرب  تعا�ن على  الوطن  اأ�شر  ببقية 

ينبغي تو�شيع  دائرته، �عدم ح�شره يف جمال �شيق اأ� حمد�د،  

�هو ما �شبق اإليه الدكتور حممد فا�شتحق بالغ ال�شكر �التقدير 

�املحبة من اجلميع .

�ال يغيب عنا االإ�شادة  برجاالت هزان الذين رحبوا �باركوا 

للدكتور حممد فاعليته ��قفوا معه  ��شاند�ه، �ترجموا  قيم 

الوفاء �املحبة �االإح�شان .

ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يحفظ لنا ديننا �بالدنا، �ما نعي�شه 

من اأمن �رخاء �ا�شتقرار �اجتماع حتت ظل قيادتنا الر�شيدة  

�فقهم اهلل  ��شدد خطاهم. 

                                    �اهلل املوفق .

اأ.د بندر بن فهد ال�سويلم

ع�سو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود

وكيل جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ل�سوؤون املعاهد العلمية ـ �سابًقاـ
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    اأ�ل ما يلتحق املرء بال�شلك الق�شائي 

به ق�شايا  بالذهول عندما متر  ي�شاب 

اأطرافها �الد ��لده اأ� اأخ �اأخوه اأ� ذ�� 

رحم ، �يفاجاأ من �شداقة تنقلب عدا�ة 

بني ع�شية ��شحها، �من عالقة حميمة 

يفجرها نزاع ميكن حله، �من خالفات 

املحاكم،  اأر�قة  يف  اإال  حتل  ال  ز�جية 

�من رحم قطعها خالف كامن.

     �لكن ما يلبث مدة ي�شرية اإال �يجد 

ينقطع،  ال  �م�شهد  متكررة،  �شور  اأنها 

النحـــو،  هـــذا  على  االإح�شـــا�س  فيتبلد 

�ي�شبــح اأمرا ماألوفا بعد اأن كان �شيئا 

غريبا �مده�شا.

تعنتا  �لد  احلــوار  ثقافة  غيـــاب      اإن 

بيـن املختلفيـن، �هجــرا بيــن املتحابني، 

بيــن  �تــدابـــرا  املتاآخيـن،  بيـن  �قطيعــة 

املتنازعني .

الأهمــــية  بع�شنــا  اإدراك  عــدم      �اإن 

مـــن اخلالفــات  كثيــر  حـــل  احلوار يف 

النزاعات  من  كثري  ن�شوب  اإىل  اأدى 

خمتلفة،  ب�شور  �تكررها  �ا�شتمرارها 

احلوار جعل  اأبجديات  فقدان  اأن  كما 

يوؤججها،  �قــــودا  اللفظـــي  الرتا�شـــق 

تفا�شيلها،  �يعقد  حدتها،  من  �ي�شعد 

مل  اإن  بع�شها،  على  النفو�س  �ي�شحن 

ت�شل اإىل اأبعد من ذلك. 

    �يزداد العجب عندما تعلم اأن اأ�شل 

ميكن  ي�شري  �شيء  بع�شها  يف  النزاع 

التدابر  لكن  مهده،  يف  عليه  الق�شاء 

�القال،  القيل  �تراكم  الزمن،  �عامل 

من  فاقم  �قتها  يف  احلقوق  �تعطيل 

االأزمة ، �اأدى اإىل �جود بع�س الرت�شبات 

اأن  ال�شلبيةـ، �ع�شرها بعد  �الت�شورات 

كانت ي�شرية، ��لد الكراهية، �التي قد 

يتوارثها جيل بعد جيل .

�اخل�شومات  النزاعات  كل      لي�شت 

كل  �ال  �تركها،  عنها  بال�شكوت  تندثر 

احلقوق تنتهي بالتقادم  �الغفلة عنها، 

خا�شة ما يتعلق بالرتكات �املرياث، كما 

ي�شعلها  قد  الرماد  النار حتت  ترك  اأن 

مرة اأخرى، لذا ينبغي ح�شم النزاعات 

يف  الأهلها  احلقوق  �اأداء  حينها،  يف 

غري  غالبا  م�شريها  فاإن  �اإال  �قتها، 

حممود، �قد تنتقل من جيل اإىل جيل، 

�بدال من اأن تكون الق�شية بني �شخ�شني 

ت�شبح بني عائلتني اأ� اأكرث .

     اإن كثــيـــــــرا مــــــــــــــن النـــــزاعــــــــــــات  

قبل  ت�شويتها  ميكن  �اال�شتحقاقات 

اللجوء اإىل الق�شاء عرب احلوار البناء، 

اإلـــى مرجعيــة  الرجـــــوع  �بع�شها يحتم 

االأمر  لزم  �اإذا  بح�شبه،  �شيء  كل  يف 

حتكيم خبري يف حما�شبة اأ� اأمر هند�شي 

اأ� تقني اأ� فني اأ� غريه فينبغي اأن يكون 

هو  يختار  فطنا  �كي�شا  ح�شيفا  امل�شلم 

يف�شل  عليه  يرتا�شون  خبريا  �خ�شمه 

بينهما، �ليعلما اأن ال�شلح خري .

ال�سيخ علي بن حممد الع�سبان الهزاين

القا�سي باملحكمة العامة بالريا�س

�لأفكار  تالقح  بو�بة  هو  �حلو�ر 

�عندما  �ضيانتها  معمل  �هو 

�ملهم  �لعمل  هذ�  �أد�ء  ي�ضعف 

�لنز�عات  تن�ضاأ  �لأ�ضا�س  ��لبو�بة 

�تكرث �لأخطاء ��ل�ضلبيات.
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اأ�  فقيهــا  املو�شــوع  ي�شتلـــزم  �قد      

مفتيا اأ� عاملا باملواريث فلماذا ال يتفق 

اأ�  فقيه  اإىل  ال�شخو�س  على  الطرفـــان 

مفت ليجيبهما حول ما اأ�شكل ؟!

االأمر  يتطلب  ال  اأخرى  نزاعات       �يف 

فقيها اأ� مفتيا بقدر ما يتطلب من يدير 

احلوار بينهما ، فليختارا حكيما يح�شن 

�تقريب  املتخالفني،  بني  ال�شدع  ربء 

�جهات النظر بني املتنازعني، �اخلر�ج 

بهما اإىل بر الوفاق �الرتا�شي.

حنكة  اهلل  اأعطاه  من  النا�س  �من      

�حكمة، يح�شن من خاللها جمع �شتات 

حل  ثم  �ق�شره،  ح�شره  ثم  اخلالف، 

�يح�شــــن  االأخرى،  تلو  �احدة  عقده 

املطول،  �اخت�شار  املتفرق،  �شمل  مل 

�تو�شيح العائم �املجمل.

     �ما اأعظمها من �شدقة !!

��شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  قال      

الأبي اأيوب : اأال اأدلك على �شدقة يحب 

باأبي  بلى   : : قلت  اهلل مو�شعها ؟! قال 

النا�س  بني  »ت�شلح   : قال   ، �اأمي  اأنت 

فاإنها �شدقة يحب اهلل مو�شعها« .

االأمر  يتطلب  ال  كثرية  نزاعات  �يف       

يكون  اأن  يتطلب  �اإمنا  ذاك،  �ال  ذا  ال 

ثقافة  من  كاف  قدر  على  الطرفان 

ح�شن  يف   .. باأبجدياته  �اإملام  احلوار، 

ا�شتماع �اإن�شات مع ت�شامح .

     قال �شلى اهلل عليه ��شلم : » ال�شلح 

حرم  �شلحا  اإال  امل�شلمني،  بني  جائز 

حالال اأ� اأحل حراما « .

     

�الظهور  الغلبة  �حب  اخل�شومة  اإن 

بالـــراأي  �االعتـــداد  الـــذات  �فـــر�س 

تعمي  قد  اال�شتئثار  �حب  �اال�شتعالء 

�ت�شم، بل قد حتيل الباطل حقا �احلق 

يكون  قد  لذا   ، �شاحبها  عند  باطال 

يدخل  منفذ  �اال�شت�شارة  احلوار  يف 

�يذكر  اجلاهل،  يب�شر  نور  خالله  من 

�يب�شر  املعرفة،  نوافذ  �يفتح  العامل، 

له  املرء بطرائق �حلول مل تكن تخطر 

على بال.

خمل�س  اإىل  فليلجاأ  املرء  جلاأ  �اإذا       

نا�شح ال اإىل من يعينه يف خ�شومته.

     فهـــذا اأبو �شلمة بن عبــد الرحمـــن، 

كانت بينه �بني اأنا�س خ�شومة يف اأر�س، 

عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شـــة  على  فدخـــل 

�شلمة،  اأبا  يا   : لــه  فقالـــت  ي�شت�شريها، 

�شلى  اهلل  ر�شول  فاإن  االأر�س،  اجتنب 

اهلل عليه ��شلم قال : »من ظلم قيد �شرب 

طوقه من �شبع اأر�شني «.

عليه  اهلل  �شلى  قال   : املقابل  �يف       

اأعان على خ�شومة بظلم  : »من  ��شلم 

اأ� يعني على ظلم مل يزل يف �شخط اهلل 

حتى ينزع« .

ال�شريعة  حتكيم  اأن  امل�شلم  �ليعلم       

بل  فقط،  املحاكم  على  قا�شرا  لي�س 

يجب عليك اأن حتكم ال�شريعة يف نف�شك 

�اأهلك �يف نزاعاتك �خالفاتك �لو مل 

ت�شل اإىل املحاكم. 

�حت�شر  املتخا�شمان  يتحا�ر  عندما       

اأد�اتــــــه،  �ميلكـــان  احلـــوار،  ثقــافــــة 

يعتقد  منهما  �كل  بالت�شامح،  �يتحليان 

اأنه ال ميلك احلق �احلقيقة لوحده، �اأن 

جزء  يتجزاأ،  قد  اخل�شومة  يف  احلق 

لك، �جزء عليك، �يوازنان بني امل�شالح 

�املفا�شد، �ي�شت�شعران قوله تعاىل : }

  }، �ي�شتح�شران حق اجلوار �حق 
�غريها  �االأخوة  ال�شداقة  �حق  الرحم 

من احلقوق، فال اأظنهما اإال �شيخرجان 

بنتيجة مر�شية لهما .

�االأنفة  �التكرب  اال�شتنكاف  �لكن       

ال  اأن  منهما  �احد  لكل  �شولت  املعوجة 

اأن  مع  �احلوار،  اجللو�س  لطلب  يبادر 

اأن  يريد  ال  لكنه  لذلك،  يتطلع  بع�شهم 

اأن  ياأمل  �اإمنا  نف�شه،  تلقاء  من  يبادر 

اأ�شر  �اإذا  االآخر،  من  املبادرة  تكون 

كل منهما مكثا على هذه احلال دهرا، 

حتى ياأتي ذلك اليوم الذي ينفجر فيه 

ذلك االحتقان الذي ت�شكل من تر�شبات 

اهلل  �شلى  الر�شول  قال  لذلك  املا�شي، 

يهجر  اأن  مل�شلم  يحل  » ال   : ��شلم  عليه 

اأخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان : فيعر�س 

الذي  �خريهما  هذا،  �يعر�س  هذا، 

يبداأ بال�شالم « ، �ال �شك اأن املبادر هو 

ال�شابق لهذه اخلريية .

 : ��شلم  عليه  الر�شول �شلى اهلل  قال       

�شمحا  باع،  اإذا  �شمحا  عبدا  اهلل  »رحم 

اإذا ا�شرتى، �شمحا اإذا ق�شى ، �شمحا اإذا 

اقت�شى «، �قــــال �شلى اهلل عليه ��شلم:  

» اأف�شل االإميان ال�شرب � ال�شماحة «.

اهلل  اأقال  م�شلما  اأقال  »من   : �قال 

عرثته «.
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     �من املفرت�س قبل اخلو�س يف احلوار 

مع االآخر اأن يجري امل�شلم حوارا مع الذات 

�شمريه  اإىل  �يحتكم  قلبه،  فيه  ي�شتفتي 

�ح�شاب  �خمافته  اهلل  تقوى  م�شت�شعرا 

االآخرة كي ين�شف النا�س نف�شه .

عنه:  ر�شي اهلل  يا�شر   بن  قال عمار       

 : االإميان  جمع  فقد  جمعهن  من  ثالث 

ال�شالم  �بذل  نف�شك،  من  االإن�شاف 

للعامل ، �االإنفاق من االإقتار .

     �يف احلديث : بينما ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه ��شلم يق�شم ق�شما اأقبل رجل 

فاأكب عليه فطعنه ر�شول اهلل �شلى اهلل 

فجرح  معه  كان  بعرجون  ��شلم  عليه 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  له  فقال  �جهه 

)اقت�س(  فا�شتقد  تعال   : ��شلم  عليه 

فقال : بل عفوت يا ر�شول اهلل .

بينما   : قال  ح�شري  بن  اأ�شيد  �عن       

هو يحدث القوم ، �كان فيه مزاح ، بينا 

ي�شحكهم ، فطعنه النبي �شلى اهلل عليه 

��شلم يف خا�شرته بعود ، فقال : اأ�شربين 

ــ فقال : ا�شطرب . قال:  ــــ طلب الق�شا�سـ 

قمي�س،  علي  �لي�س   ، قمي�شا  عليك  اإن 

عن  ��شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فرفع 

قمي�شه ، فاحت�شنه �جعل يقبل ك�شحه، 

قال : اإمنا اأردت هذا يا ر�شول اهلل.

الذي  �القلب  احلي  ال�شمري       اإن 

يخاف اهلل �يرجوه قد يكون حكما عدال 

�قوال ف�شال يف ق�شية قد يعجز احلكام 

عنها.

     اأما ال�شح يف التعاطي مع النزاعات، 

�الرعونة يف نقا�س اخلالفات، �التطا�ل 

يف العبارات �االألفاظ فاإنها ال تنتج اإال 

مزيدا من االحتقان �ال�شحن النف�شي، 

بل قد يتولد من الق�شية الواحدة عدة 

ق�شايا .

     جاء رجالن من االأن�شار يخت�شمان 

��شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اإىل 

لي�س  در�شت،  قد  بينهما  مواريث  يف 

�شلى  اهلل  ر�شول  فقال  بينة،  عندهما 

اهلل عليه ��شلم : »اإنكم تخت�شمون اإيل، 

يكون  اأن  بع�شكم  �لعل  ب�شر،  اأنا  �اإمنا 

اأق�شي  �اإمنا  بع�س،  من  بحجته  اأحلن 

بينكم على نحو مما اأ�شمع، فمن ق�شيت 

له من حق اأخيه �شيئا فال ياأخذه؛ فاإمنا 

اأقطع له قطعة من النار فبكى الرجالن 

فقال  الأخي.  حقي   : منهما  كل  �قال 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه ��شلم : اأما اإذ 

قلتما فاذهبا فاقت�شما، ثم توخيا احلق 

بينكما، ثم ا�شتهما، ثم ليحلل كل �احد 

منكما �شاحبه.

     �اإذا كان بع�س املتنازعني قد جترد 

من الظلم ، �كل منهم يف قرارة نف�شه 

يعتقد اأنه حمق، فال اأظنهما اأ� اأحدهما 

قد �شلم من ال�شح، فمن �شلم من الظلم 

مل ي�شلم من ال�شح اإال يف بع�س الق�شايا 

الظاهرة.

عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  قال  �لهذا       

الظلم  فاإن  الظلــم،  »اتقــوا   : ��شـــلــم 

فاإن  ال�شح  �اتقوا  القيامة،  يوم  ظلمات 

حملهم  قبلكم،  كان  من  اأهلك  ال�شح 

�ا�شتحلوا  دماءهم  �شفكوا  اأن  على 

حمارمهم« .

هلك  فاإمنا  �ال�شح  »اإياكم   : �قال       

بالبخل  اأمرهم  بال�شح،  من كان قبلكم 

فقطعوا،  بالقطيعة  �اأمرهم  فبخلوا، 

�اأمرهم بالفجور ففجر�ا« .

اهلل  �شبيل  يجتمع غبار يف  »ال   : �قال       

�ال  اأبدا،  عبد  جوف  يف  جهنم  �دخان 

يجتمع ال�شح �االإميان يف قلب عبد اأبدا «.

     يقول تعاىل :}     

     

  { تكره،  من  مع  حتى  مطلب  فالعدل 

كان  �اإذا  درجة،  منه  اأعلى  �االإح�شان 

مع القريب فله �قع اأكرب .

     �ليحت�شب املرء عند اهلل ما �شمحت 

به نف�شه �عفا عنه، فما نق�شت �شدقة 

من مال، �ما زاد اهلل عبدا بعفو اإال عزا، 

�ما توا�شع اأحد هلل اإال رفعه اهلل .

     قال �شلى اهلل عليه ��شلم : »اإن اهلل 

عفو يحب العفو « }  

.{ 

ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

14
ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

15

{

، {



ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

14
ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

15



يف  رئي�س  ك�شبب  االأقارب  ز�اج  مو�شوع  النا�س  تدا�ل 

اإملام  لهم  من  �خا�شة  �ن�شرها،  الوراثية  االأمرا�س  اإحداث 

اأ� املعرفة الطبية رغم اأن الكثريين منا يعرفون من  بالطب 

االأ�شر �القبائل التي مل تخرج امل�شاهرة عن اأفرادها يتمتعون 

مبميزات ج�شمانية �عقلية �جمالية ظاهرة. 

لذا جند اأن االأطباء عند اأخذهم التاريخ املر�شي ي�شاألون 

�يعطون  �احدة  عائلة  من  هم  �هل  اأقرباء  هم  هل  املر�شى 

تلك القرابة اأهمية خا�شة.

اخلوف  االإ�شالمية  االأمة  يف  النا�س  من  كثري  �يرجع 

ر�شول  حديث  عن  ر�ى  ما  اإىل  االأقارب  ز�اج  من  �التحذير 

»تخري�ا  حديث  مثل  االأباعد  بز�اج  ين�شح  �كاأنه   [ اهلل 

لنطفكم فاإن العرق د�شا�س« اأ� يرجعون اإىل االأثر املر�ي عن 

عمر بن اخلطاب [ يف قوله: »اغترب�ا �ال ت�شو�ا«.

االأطباء  النا�س �خا�شة  اأمام تخوف بع�س  ��قفت كثرًيا 

اأخرى  ناحية  �من  االأقارب  ز�اج  من  منهم  العارفني  اأ� 

اأقارب يف  بني  ز�اج  انت�شار حاالت  بحث يل عن  اأ�شفر  فقد 

جمتمعنا ��شمنهم اأ�شر مرموقة �معر�فة يف جمتمعنا )�على 

راأ�شها االأ�شرة املالكة(، �مل يدل البحث عن �جود اأي زيادة 

يف االأمرا�س اأ� يف ن�شبة االإجها�س اأ� موت االأجنة اأ� زيادة يف 

ت�شوهات االأجنة باالأطفال. �عند مقارنة ذلك بحاالت االأ�شر 

تدعو  بينة  فر�قات  اأي  اأجد  فلم  االأباعد  من  تزا�جت  التي 

اإىل اال�شتناد عليها اأ� ترجيح اأي من احلالتني �هذه النتيجة 

اأن نحذر من  الت�شا�ؤل، هل فعاًل يجب  اأثارت يف نف�شي هذا 

التزا�ج من االأقارب؟

االأ�شباب اأ� املوانع االأ�شا�شية التي بني عليها التحذير من 

ز�اج االأقارب هما:

1( املانع ال�شرعي 

2( �املانع الطبي.

يف  ال�شرعي  املانع  اأ�  ال�شرعية  الناحية  اإىل  فلننظر  اإًذا 

ثم  القراآن،  �هو  االأ�شا�شي  ال�شرعي  بامل�شدر  �نبداأ  ذلك... 

احلديث.

اأ�شار  بل  االأقارب  ز�اج  من  يحذر  مل  الكرمي  فالقراآن 

قال   50 اآية  االأحزاب  �شورة  ففي  االأقارب،  بني  الز�اج  اإىل 

   }  : تــعــالـــى  اهلل 

} االآية، لذا �من هذه االآية جند اأن 

اهلل �شبحانه �تعاىل قد اأحل ز�اج االأقارب بل رمبا حبذه.

اإًذا »لو كان يف ز�اج االأقارب �شرر اأكيد ما اأحل اهلل تعاىل 

عمه  بنات  اأقاربه  ز�اج  اإىل  ب�شراحة  اإليه  �اأ�شار  لر�شوله 

�بنات عماته �بنات خاله �بنات خاالته«.

جند  النبوي  احلديث  �هو  االآخر  امل�شدر  اإىل  عدنا  اإًذا 

احلديث  �هو  ذلك  يف  دائما  يذكر  �الذي  حديث  هناك  اأن 

»تخري�ا لنطفكم فاإن العرق د�شا�س« .

�االأحاديث كما يعرفها النا�س منها القوي �منها ال�شعيف 

اأ.د عبد اهلل ح�سني با�سالمة

العميد املوؤ�س�س لكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة 

امللك عبد العزيز بجدة
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�منها ال�شحيح �منها احل�شن... اإلخ، �اإذا بحثنا عن قوة هذا 

احلديث ��شنده جند اأنه �عند �شوؤايل الأحد اأعالم احلديث... 

هو ال�شيخ مال خاطر - اأ�شتاذ احلديث يف اجلامعة االإ�شالمية 

�كذلك  احلديث  هذا  ��شند  قوة  عن   - املنورة  باملدينة 

باالطالع على راأي علماء اآخرين الذين قاموا مبراجعة �شند 

هذا احلديث الذي ي�شتند عليه البع�س »تخري�ا لنطفكم فاإن 

العرق د�سا�س« �جد�ا اأنه حديث مل تثبت �شحة اإ�شناده اإىل 

ر�شول اهلل )مل يثبت �شحة اإ�شناده اإىل ر�شول اهلل بهذا املعنى 

اأ� هذه الكلمات �اإمنا هناك حديث اآخر �شحيح �مهم يف هذه 

الناحية اذكره فيما بعد(.

ومن الناحية الطبية:

الأمرا�ض الوراثية:

يف  منت�شرة  �اأنها  م�شكلة  الوراثية  االأمرا�س  اأن  �شك  ال 

كل املجتمعات �اأنها تنتقل من االآباء �االأمهات اإىل اأطفالهم 

�جودها  �اأن  �اأقاربهم  اأجدادهم  من  يرثونها  االأطفال  �اإن 

بني اأطفال ز�اج اأقارب رمبا يكون اأكرث انت�شاًرا. قد دل بحث 

عمل يف الكويت )الدكتور �شوقي اإبراهيم �الدكتورة �شديقة 

العو�شي( عن ز�اج االأقارب دل على ن�شبة االأطفال املر�شى 

غري  اأطفال  من  منها  ن�شبيًّا  اأكرث  اأقارب  �اأمهات  اآباء  من 

االأقارب. �لكن �اإن كان هذا �شحيًحا ففي راأيي لي�س ال�شبب  

ناجت اأ�شا�ًشا الأنه ز�اج بني اأقارب اإمنا لكونه ز�اج مل يتخري�ا 

االأز�اج لنطفهم �ينكحوا االأكفاء. ففي حديث �شحيح �رمبا 

هو احلديث ال�شحيح يف هذا املجال �لي�س احلديث ال�شابق،  

عن  البيهقي  �ر�اه  احلاكم  ��شححه  ماجه  ابن  ر�ى  فقد 

ال�شيدة عائ�شة مرفوًعا اأن النبي ] قال: »تخري�ا لنطفكم 

انكحوا االأكفاء انكحوا اإليهم«. ففي هذا احلديث اأمر النبي 

االأقارب(.  ز�اج  من  يحذر  �مل  ز�اج  كل  يف  )بالتخري   [
�اجلدير بالذكر اأن النبي ] قد تز�ج من ابنة عّمه زينب 

بنت  فاطمة  من  تز�ج  طالب  اأبي  بن  علي  �اأن  جح�س  بنت 

ا. حممد بن عبداهلل عليه ال�شالة �ال�شالم �هم اأقرباء جدًّ

اآباء �اأمهات اإىل  اإًذا فاالأمرا�س الوراثية �شوف تنتقل من 

اأ�  االأمرا�س  تلك  كانت  فاإن  احلاالت  كل  يف  �االأحفاد  االأبناء 

ا منها موجود بني االأقارب فاإن انتقاله يكون اأكرث �اإن كانت  بع�شً

االأمرا�س  من  �خالية  �شليمة  اأ�شرة  اأقارب  من  املكونة  االأ�شرة 

يعر�س  قد  االأباعد  من  �الز�اج  عنها  اخلر�ج  فاإن  الوراثية 

االأجنة املنتظرة اإىل اأمرا�س �راثية اأكرث �العك�س �شحيح.

يف  خلل  لوجود  نتيجة  حتدث  عادة  الوراثية  �االأمرا�س 

عامل �راثي موجود يف اخللية �العامل الوراثي الذي ي�شبب 

القدرة  له  فهذا  )�شائد(  �راثيًّا  عاماًل  يكون  اأن  اإما  املر�س 

على اإحداث املر�س على اجلنني مبفرده اأي لي�س للز�ج االآخر 

دخل يف حد�ثه )�شواء كان الز�ج االآخر من االأقارب اأ� من 

االأباعد(، �اإما اأن يكون العامل الوراثي الناقل للمر�س عامل 

)متنحي(. ففي هذه احلالة ال ي�شتطيع مبفرده نقل املر�س 

اإذا  هنا  �من  االآخر.  الز�ج  من  اآخر  عامل  اإىل  يحتاج  اإمنا 

اجتمع ز�جان �كل منهما يحمل عامل مر�س �راثي متنحي 

مبر�س  م�شابون  اأطفال  اأجيالهم  �شمن  يكون  �شوف  فاإنه 

هذه  �جود  االأقارب  بني  تكرث  قد  اأنه  ��شحيح  ظاهر  �راثي 

ا قد  العوامل الوراثية املنتجة فتظهر يف االأطفال. �لكن اأي�شً

�باالنتقال  مر�شية  �راثية  عوامل  اأي  االأقارب  بني  تكون  ال 

اإىل اخلارج �الز�اج من غري االأقارب فتح باب للعوامل غري 

ال�شليمة كما اأنه بالبعد عن االأقارب قد يكون يف ذلك فقدان 

لبع�س العوامل الوراثية احل�شنة �الطبية �املرغوب فيها مثل 

�غري  البدنية  املتانة  اأ�  الطول  اأ�  الذكاء  اأ�  اجلمال  �شفات 

ذلك من ال�شفات املرغوبة.

الطريقة املثلى يف الزواج:

اإًذا فاحلل االأمثل يف هذا املو�شوع هو الرجوع اإىل الهدي 

�اإن  عنه  غفلة  يف  امل�شلمني  نحن  االأ�شف  مع  �الذي  النبوي 

ا اإىل هذا  كان الغربيون �الد�ل املتقدمة علميًّا اهتد�ا عمليًّ

الهدي... الهدي الذي قدم منذ اأربعة ع�شر قرًنا قبل ��شول 

ففي  الز�اج«  قبل  الوراثي  »التخرّي  �هو  اإليه  الغربي  العلم 

الغرب ي�شتفيد�ن االآن من اال�شت�شارات الوراثية قبل الز�اج 

�هي التي اأمرنا بها ر�شول اهلل ] قال: »تخري�ا لنطفكم« 

�التخري يف ع�شرنا احلا�شر قد يكون بالفح�س يف العيادات 

اال�شت�شارية لالأمرا�س الوراثية �ذلك ملن ي�شك يف اأن �شريكة 

الوراثية  لالأمرا�س  ناقاًل  يكون  قد  حياتها  �شريك  اأ�  حياته 

متنحي. هذه اال�شت�شارة �شواء يف ز�اج من االأقارب اأ� الز�اج 

اأ� الز�جة  من االأباعد �اأهم من ذلك يف البحث عن الز�ج 

املطلوبة �هي )انكحوا االأكفاء( �االأكفاء فقط!
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د. عبد الرحمن عبد احلميد ال�سمÒي

ارتكاب  ��شائل  من  ��شاذة  معر�فة  غري  اأمناط  ظهور  اإن 

اإىل  بحاجة  اأ�شبحت  الفردية،  اأ�  منها  املنظمة  �شواء  اجلرمية 

��اأدها يف  الوقوف على تلك الظواهر  اأجل  مواجهة مدر��شة من 

االأجهزة  جهود  ت�شافر  ت�شتدعي  اأخذت  بال�شر�رة  �هي  مهدها. 

الفعالة  امل�شاهمة  االأهلية  للجهود  يت�شنى  �لن  �االأهلية  االأمنية 

لهذا  باأن كاًل منهم خادم  اإال من خالل �شعورهم  املجال  يف هذا 

الوطن �اأن �اجبهم الديني �االأخالقي �االأدبي ي�شتوجب الت�شدي 

احلقة.  املواطنة  يج�شد  الذي  هو  حيث  امل�شوؤ�لية  هذه  لتحمل 

�تعترب امل�شوؤ�لية يف احلفاظ على االأمن تنبع من احلاجة االإن�شانية 

اإىل العي�س يف جو من االأمن �الطماأنينة �االإ�شتقرار �حب الوطن.

�من هذا املنطلق جند اأن نظرية امللك عبدالعزيز االأمنية 

تقوم على قواعد ثالث:

 )حماية الــديـــن - حماية الوطـــن - حمايــة املواطن(. 

عبارته  يكرر  ثراه  اهلل  طيب  العزيز  عبد  امللك  ظـــل  �قـــد 

بالنواجـــــذ  عليــه  �نعــ�س  عليه،  نحافظ  �شيء  اأ�ل  )اإن 

��طننا(.  ديننا  هو  االأر�س،  اأهل  اأجمع  �لو  د�نه  �نحارب 

لرئي�س  الثاين  النائب  �شيدي  االأمن  اأمري  يردده  ما  �كذلك 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الداخلية  �زير  الوزراء  جمل�س 

م�شوؤ�لية  )االأمن  باأن  منا�شبة  كل  يف  العزيز  عبد  بن  نايف 

على  املحافظة  يف  �املقيم  املواطن  م�شوؤ�لية  حيث  اجلميع(. 

من  �م�شاعد  م�شاند  كرديف  د�ره  خالل  من  تتحقق  االأمن 

اإىل  معلومات  من  ي�شل  ما  �اإنهاء  �املتابعة  املراقبة  خالل 

من  الد�ر  بهذا  مكلفة  جهة  باعتبارهم  املخت�شة،  اجلهات 

من  النوع  هذا  مثل  ملواجهة  احلقيقي  العون  يقدم  اأن  �شاأنه 

د�ل  اأ�ش�شت  �حيث  خطرها،  ي�شت�شري  اأن  قبل  اجلرائم 

اأدت  التي  االأمن  الأجهزة  امل�شاندة  االأهلية  اللجان  عديدة 

من  احلد  يف  االأمنية  االأجهزة  مع  امل�شاهمة  يف  فاعاًل  د�رًا 

يف  �املخت�شني  املواطنني  بني  التعا�ن  خالل  من  اجلرمية 

االأجهزة االأمنية �اأجهزة الد�لة االأخرى حتت م�شمى جمعية 

االجتماعي  للدفاع  الوطنية  اجلمعية  اأ�  ال�شرطة  اأ�شدقاء 

فاعـــل  بــد�ر  اجلمعيــات  تلك  قامت  حيث  اجلرميـة.  �شد 

�منتج يف احلد من ظاهرة اجلرمية بكل �شنوفها �اأنواعها. 

�من هذا املنطلق فاإنه ي�شتح�شن االآتي:

)مثل  جمعية  اأ�  جلنة  تكوين  اأ�  اإن�شاء  على  العمل  اأولاً: 

م�شمى جمعية الدفاع االجتماعي �شد اجلرمية( اأ� اأي م�شمى 

اآخر بحيث يتم ��شع اخلطط االإ�شرتاتيجية املنا�شبة لد�ر هذه 

�االأمن  الدين  التعا�ن بني رجال  ت�شجيع  اجلمعية من خالل 

�امل�شاركات  االأحياء  �عمد  �املدر�شة  االأ�شرة  د�ر  �تفعيل 

الدينية  املحا�شرات  خالل  من  املختلفة  ب�شورها  ال�شعبية 

�الند�ات العلمية �امل�شابقات الريا�شية �احلمالت االإعالمية 

التي تو�شح اأهمية اال�شتقرار �املحافظة على االأمن.

 ثانيااً: اأن يتم اإن�شاء مراكز اأبحاث للجرمية يف كل منطقة 

االإجرامية  البوؤر  �اأماكن  اجلرمية  اجتاهات  درا�شة  يتوىل 

�معرفة اأ�شبابها �طرق احلد منها �اأن تو�شع خطة اإ�شرتاتيجية 

اأمنية لهذا ال�شاأن �اأن يتم تبادل املعلومات بني اجلهات املعنية 

مع اال�شتعانة ببقية مراكز البحث العلمي يف اجلامعات �مراكز 

ن�شاط  اأي  الرتكاب  ثغرات  اأي  لتدارك  املتخ�ش�شة  البحوث 

اإجرامي حتى يتحقق الهدف املن�شود مب�شيئة اهلل. 

مدير ا◊قو¥ اÿاUسة باإمارة منطقة Jبو∑
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اجل���زي���رة ن����ور  وح����ل  ال���ظ���الم  زال 

�سهرية ل���ه  ك��ل��م��ٍة  ي����ردد  دامي 

ح��ن��ا الأب����و م��ت��ع��ب ���س��الح وذخ���رية

دي��رة ك��ل  يف  لل�سعب  ب��ذل  م��ا  ي��ا 

وب�سرية ي��ق��ن  ال��ل��ه  ب�����رع  ي��ح��ك��م 

ق�سريه ع��ل��ي��ن��ا  م���ا  ل��ل��ه  وال�����س��ك��ر 

ال���ل���ه ي���دمي���ه ق����اي����ٍد ل��ل��م�����س��رية

يعافيه الله  ع�سى  متعب  اأب��و  بقدوم 

فيه اأن��ا  م���ادام ك��م يف خ��ري فاخلري 

نفديه دوم  واأم��وال��ن��ا  ب��اأرواح��ن��ا 

معاديه ي��ح��ري  واحل��ك��م��ة  ب���ال���راي 

حمييه وال�����رع  الد�ستور  حكم  م��ا 

م��ه��م��ا ب��ذل��ن��ا ح���ال���ٍف م���ا جن��ازي��ه

يحييه �سعبه  وك��ل  ال��ع��روب��ة  �سقر 

�سعر 

عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد الهزاين
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ح�سن بن عبد اهلل بن اأحمد ا’أ�سمري

 iجل�س ال�سورÃ äمدير عام اإدارة �سوون ا÷ل�سا

اأمني عام جاFزة بلل�سمر للتØو¥

اإن ال�شورى جاء ذكرها يف القراآن الكرمي يف عدة موا�شع 

اأنها  �جاءت   ، بال�شورى  الكرمي  القراآن  �شور  اإحدى  ��شميت 

�الق�شايا  امل�شاكل  حل  يف  بها  ي�شتعان  املوؤمنني  �شفات  من 

التي حتدث بالت�شا�ر فيما بينهم قال تعاىل : {  

 {

. iQƒسûال IQƒس�

كثرية  اململــكـة حافلــة مبعطيـــات  الــ�شورى يف  �م�شـــرية 

الطاهرة  البالد  هذه  يف  عهد  حديثة  لي�شت  فهي  اكت�شبتها 

تاأ�شي�س  مراحل  مع  متالزمتان  �التطبيق  امل�شرية  كانت  بل 

اهلل  رحمه  عبدالعزيز  امللك  له  املغفور  يد  على  البالد  هذه 

نفاخر  الذي  الكبري  الكيان  هذا  َد  �حَّ الذي  االأفذاذ  �رجاله 

االأمر  هذا  يف  �شاهم  �»ممن  كافة.  الوطن  هذا  كاأبناء  به 

اأحد اأبناء قبيلة بني هزان املرحوم اإن �شاء اهلل عبداهلل بن 

امللك  مع  دخلوا  الذين  العظام  الر�اد  . من  الهزاين  عثمان 

�شهر  من  اخلام�س  يف  الريا�س  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

على  للحكم  التاأ�شي�س  بداية  فكانت  1319هـ«،  عام  �شوال 

العربية كافة،  اإ�شالمية جمعت �شتات قبائل اجلزيرة  اأ�ش�س 

�بعد دخول املوؤ�ش�س اإىل مكة املكرمة يف جمادى االأ�ىل لعام 

1343هـ بداأت م�شرية ال�شورى حيث �جه كلمته التي جاء فيها  

» هذا بالغ ملن يف مكة ��شواحيها من �شكان احلجاز احلا�شر 

اإاّل هو رب هذا  اإله  الذي ال  اإليكم اهلل  : نحمد  �الباد  منهم 

اأنبيائه حممد �شلى  العتيق �ن�شلي �ن�شلم على خامت  البيت 

اإاّل  اإليكم  ديارنا  من  يقدمنا  فلم   : بعد  اأما  ��شلم  عليه  اهلل 

انت�شارًا لدين اهلل الذي انتهكت حمارمه �دفعًا لل�شر�ر التي 

كان يكيدها لنا �لديارنا من ا�شتبد باالأمر فيكم قبلنا، �قد 

�شرحنا لكم غايتنا هذه من قبل، �ها نحن اأ�الء بعد اأن بلغنا 

حرم اهلل نو�شح لكم اخلطة التي �شن�شري عليها يف هذه الديار 

املقد�شة لتكون معلومة عند اجلميع فنقول : �شنجعل االأمر يف 

لكافة  اأبرقنا  امل�شلمني، �قد  البالد املقد�شة �شورى بني  هذه 

موؤمتر  لعقد  �فودهم  ير�شلوا  اأن  االأنحاء  �شائر  يف  امل�شلمني 

اإ�شالمي عام يقرر �شكل احلكومة التي ير�نها �شاحلة الإنفاذ 

اأحكام اهلل يف هذه البالد املطهرة.

اإن هذا النداء اإىل علماء مكة املكرمة �اأعيانها لالجتماع 

بنّي اأ�شلوبه يف احلكم، �قد مت ت�شكيل اأ�ل جمل�س لل�شورى يف 

عددًا  املدة  تلك  يف  ال�شورى  جمل�س  اأجنز  �قد  ال�شنة.  تلك 

االأمور  يف  البالد  اأمور  ت�شرّي  التي  �التعليمات  االأنظمة  من 
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من  �الكثــيــر  �االإداريــة،  �االجتماعية  �املالية،  الق�شائية، 

التعليمات التي تنظم اأمور الد�لة . 

�يف عام 1349هـ افتتح امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اأمرت  لقد   «  : قائاًل  الد�رة  تلك  يف  ال�شورى  جمل�س  جل�شة 

اأن يعر�س  ُي�َشنَّ نظاٌم يف البالد �يجري العمل به قبل  اأن ال 

مبنتهى  �تنقحوه  العامة،  النيابة  قبل  من  جمل�شكم  على 

حرية الراأي على ال�شكل الذي يكون منه الفائدة لهذه البالد 

�لقا�شديها من حجاج بيت اهلل احلرام«.

فكان ملجل�س ال�شورى د�ره العظيم يف تنظيم اأمور البالد 

حيث  ملكي،  اأمر  للمجل�س  �الت�شكيل  بالتمديد  ي�شدر  �كان 

كان اآخر متديد عمل ملجل�س ال�شورى يف عهد امللك عبدالعزيز 

اأع�شاء  عدد  �كان  1372هـ  عام  من  �شفر  �شهر  يف  �شدر 

املجل�س اآنذاك )20( ع�شوًا ، �ا�شتمر املجل�س يوؤدي اأعماله 

اإىل اأن اأ�شدر خادم احلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه 

الأعمال  متميزًا  �حتديثًا  تطويرًا  يعترب  ملكيًا  توجيهًا  اهلل، 

جمل�س ال�شورى، حيث �شدر نظام جديد ملجل�س ال�شورى يف 

اأجل  ال�شابق من  1412/8/27هـ �هو مبثابة تطوير لنظامه 

اململكة  اإليه  ��شلت  الذي  احل�شاري  �التطور  النمو  حتقيق 

حيث يقع النظام اجلديد يف )30( مادة ، اإ�شافة اإىل الالئحة 

الداخلية التي حتوي )34( مادة، ثم �شدر االأمر امللكي الكرمي 

ثوبه اجلديد.  ال�شورى يف  بت�شكيل جمل�س  1414/3/3هـ  يف 

حيث يتكون املجل�س من الرئي�س �)60( ع�شوًا فكان الت�شكيل 

متنوعًا يف التخ�ش�شات �االهتمامات لالأع�شاء �ميثل كافة 

قطاعات املجتمع �اأن�شطته .

افتتح  1414هـ  لعام  رجب  �شهر  من  ع�شر  ال�شاد�س  �يف 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل 

الد�رة االأ�ىل الأعمال جمل�س ال�شورى �عقدت اأ�ىل جل�شات 

1414/7/20هـ برئا�شة معايل ال�شيخ حممد بن  املجل�س يف 

اإبراهيم بن جبري رحمه اهلل .

�ا�شتمر املجل�س يوؤدي اأعماله املوكلة اإليه مبوجب نظامه، 

�يف الثاين من �شهر ربيع االأ�ل لعام 1418هـ �شدر االأمر امللكي 

بت�شكيل جمل�س ال�شورى يف د�رته الثانية �زيادة عدد اأع�شائه 

اإىل )90( ع�شوًا �يف بداية الد�رة الثالثة �شدر االأمر امللكي 

يف بداية �شهر ربيع االأ�ل لعام 1422هـ بزيادة اأع�شاء جمل�س 

ال�شورى اإىل )150( ع�شوًا .

خادم  من  اإليه  املوكلة  اأعماله  يوؤدي  املجل�س  �اليزال 

حفظه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

الد�لة  اهلل، حيث ميثل املجل�س بيت اخلربة جلميع �زارات 

املجل�س  قرارات  من  فكثريًا   ، املختلفة  االأخرى  �القطاعات 

التي ت�شدر عنه ذات �شلة مبا�شرة اأ� غري مبا�شرة باملواطنني 

�حياتهم اليومية. �املوؤمل من اأع�شاء املجل�س الذين حتملوا 

�الوطن  املواطن  �شوت  يكونوا  اأن  اختيارهم،  يف  الثقة 

�االهتمام بالق�شايا التي مت�س احلياة اليومية الأبناء الوطن 

�عونًا لويل االأمر يف اإبداء الراأي �امل�شورة التي ين�شدها منهم 

�التي تت�شف باحلكمة �املو�شوعية .

االأ�شرية  الن�شرة  هذه  يف  مب�شاركتي  جدًا  ل�شعيد  �اإنني 

الن�شرة  لهذه  �شاأكتب  فماذا  حرية  يف  اأ�قعتني  التي  املميزة 

التي تخ�س اأ�شرة من ر�اد هذا الوطن ؟

غري اأنني اخرتت هذا املو�شوع الأنني قريب مما يد�ر فيه، 

ي�شرف  عمل  يف  امل�شاركة  بهذه  فعاًل  كبرية  �شعادتي  �كانت 

 / الدكتور  �شعادة  هو  فريدة  �خا�شية  �شمة  ذ�  رجل  عليه 

حممد بن را�شد العثمان الهزاين الذي مل ت�شغله م�شوؤ�لياته 

الذي يخ�س  النبيل  العمل  العمل احلكومي عن مثل هذا  يف 

اأ�شرته �لي�س هذا مب�شتغرب من اأحد اأبناء اأ�شرة بني هزان 

الكرمية.

�ال�شالم  �ال�شداد  بالتوفيق  لكم  اهلل  اأدعو  اخلتام  �يف 

عليكم �رحمة اهلل �بركاته .
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ب�شبب قطرات املطر التي تنهمر من ال�شماء بف�شل اهلل 

تعاىل، جتّمعت املياه � �شالت االأ�دية �ال�شعاب ففرح النا�س 

�انتفعوا، �اجلبال ال�شوامخ تكونت من احل�شى فجعلها اهلل 

ر�ا�شي لالأر�س، � هكذا هي اجلهود من اأهل البذل � العطاء، 

فكٌل ي�شع يده من اأجل التعا�ن على الرب � التقوى،  فتت�شافر 

�اجلهود  باهرة  النتائج  فتكون  العزائم،  �تقوى  اجلهود 

مثمرة، �القليل مع القليل ي�شبح كثريًا جدًا بل �نافعًا، �قد 

من  حتقرّن  ال   ( احلديث:  يف  �ال�شالم  ال�شالة  عليه  قال 

ال�شنــد�ق  على  بالتمـــام  ينطبق  �هذا   ،) �شيئًا...  املعر�ف 

اخلـريي ) التعا�ين ( لبني هزان. 

تتدفق  باخلري  ينابيٌع  هناك  احلمد  هلل   � يزال  فال 

يدفعون  ال�شند�ق،  هذا  الأجل  ت�شارك   � تدفع   � تعطي 

م�شاركتهم ال�شهرية ��شدقاتهم �زكواتهم ليعم نفعها 

لقرابتهم �ذ�ي رحمهم، حيث عم نفعـــه الكثيـــر 

�اخليــر  املحتاجيـن،  القبيلة  �اأ�شر  اأبناء  من 

�هلل احلمد يتوالــى من اأهـــله، �هـــذه االأ�شرة الهزانية غنية 

اأياديهم بالف�شــل �االإح�شان  بالرجال الكرام الذين امتدت 

املنهمر لدعم هذا ال�شند�ق اخلريي )التعا�ين(، �لوال اأنهم 

رغبوا اأن يكون ذلك �شرًا بينهم �بني ربهم، لتم االإعالن عن 

اأ�شمائهم، فواجب علينا احرتام رغبتهم �هم � هلل احلمد 

كثري. 

مواقفهم  �نثّمن  الرجال،  هوؤالء  اأمثال  نقدر  بهذا  �نحن 

يف  ق�شر  من  كل  ندعو  اأننا  كما  ال�شند�ق،  لهذا  �دعمهم 

التوا�شل مع ال�شند�ق اأن يراجع نف�شه � ال يبخل بالقليل من 

��شله،  القريب �شدقة  زكاة فهي على  اأ�  اأ� �شدقة  م�شاركة 

�االجتماعي  الديني  بواجبهم  اجلميع  نذكر  بهذا  �نحن 

�االأدبي �االأ�شري جتاه ال�شند�ق اخلريي ) التعا�ين (، لبني 

هزان، فهو من اأقوى ��شائل ال�شلة �الرب �التوا�شل بني اأفراد 

اأن القليل مع القليل ي�شبح باإذن  االأ�شرة الواحدة، �ال تن�س 

اهلل تعاىل كثريًا نافعًا. 

رقم ح�شاب ال�شند�ق يف م�شرف الراجحي 

(sa7880000296608010480005)

بقلم : عبد اهلل بن علي الهزاين
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اأ�شرف  على  �ال�شالم  �ال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

االأنبياء �املر�شلني نبينا حممد عليه �على اآله اأف�شل ال�شالة 

�اأمت الت�شليم .

يف العام املا�شي غيب املوت �الدي ـــ عبد اهلل بن حممد بن 

عبد اهلل الهزاين.

الواحدة  ال�شاعة  رم�شان  من  ال�شاد�س  اخلمي�س  يوم  ففي 

ظهرًا فجعنا مبوته رحمة اهلل عليه .

�اآخي  �الدتي  نف�س  يف  �احلزن  االأثر  اأبلغ  لفراقه  فكان 

�جميع اإخواين .

فقد انطفاأت �شمعة من حياتنا بل اأغالها فهو نعم االأب احلنون 

كل حال،  على  �احلمد هلل  رجعة..  د�ن  رحل  الويف  �ال�شديق 

فلله ما اأعطى �هلل ما اأخذ �كل �شيء عنده باأجل م�شمى .

فقد �شارع �الدي املر�س �لكن مل ميهله طوياًل بعد .. توفاه 

اهلل �هو على ال�شرير االأبي�س .

حياته :

�لد عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الهزاين يف مدينة احلريق 

الذي  الهزاين  ، �هو حفيد عبد اهلل بن عثمان  هـ  �سنة 1379 

ت�شرف بدخول الريا�س مع امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه.

ن�شاأ �تربى يف كنف �الديه �ا�شتد عوده، ثم �شار �شابا �جاء 

للريا�س ليكون جندًيا من جنود بلده يف قوى االأمن الداخلي، 

حمماًل  �رجع  للدرا�شة  العربية  م�شر  لد�لة  ابتعاثه  مت  ثم 

بال�شهادات، فتعني بالد�ريات �النجدة ملدة ع�شرين �شنة ثم 

�شابطًا يف ال�شرطة �حمل االأمانة على اأكتافه حلفظ بالده، 

فكان نعم الرجل الويف االأمني .

فقد كانوا �شباطه �اأفراده ي�شهد�ن له يف عمله . 

تركي بن عبد اهلل بن حممد الهزاين

فكان رحمه اهلل حمبًا مل�شقط راأ�شه بلدة احلريق، ��شغفه 

اإليها دائم، كما �قد فقده اأعز اأ�شدقائه عبد اهلل بن �شليمان 

الذي فجع مبوته رحمه اهلل �حزن على فراقه .

زوجته :

له ز�جة �احدة �هي �الدتي الغالية اجلوهرة بنت حممد 

البعيجان حفظها اهلل .

اأبناوؤه :

له من االأبناء خم�شه حممد ، تركي، فرا�س، نايف، رائد، 

حفظهم اهلل جميعًا .

وقفات من حياته :

كان رحمه اهلل متوا�شعا �كرميًا حمبًا للجميع، �كان حري�شا 

باأن تكون اأيام االأعياد كل �شنة يف مدينة احلريق، حيث يجتمع 

مع �الدته �اإخوته �اأبنائهم �ان يكون بني اأقاربه �جماعته يف 

هذه الفرحة، كما كان حري�شًا على ح�شور جميع املنا�شبات 

االجتماعية جلماعته رغم مر�شه �كان �شاكرًا �قنوعًا مبا رزقه 

اهلل فقد كان �شابرا على مر�شه �را�شيًا بقدر اهلل عليه.

اخلامتة :

احلمد هلل على كل حال، اللهم ارحم �الدنا رحمة �ا�شعة 

القرب  يف  �اأن�س  مدخله  ��شع  اللهم  جناتك،  ف�شيح  �اأ�شكنه 

�ح�شته ، اللهم اجعل قربه ر��شة من ريا�س اجلنة �ال جتعله 

حفرة من حفر النار، اللهم اإن كان حم�شنًا فزد من ح�شناته، 

�اإن كان م�شيئًا فتجا�ز عن �شيئاته، �اجزه عنا خري اجلزاء 

يا اأكرم االأكرمني.

ن�شاأل اهلل اأن يتغمده بوا�شع رحمته �اأن يلهمنا ال�شرب على 

فراقه.
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 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

 انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم الأحد املوافق 1431/07/29هـ العم / �سعد بن حممد 

بن �سعد اآل عثمان الهزاين عن عمر يقارب الثمانني عاما تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته 

واأ�سكنه ف�سيح جناته واألهم ذويه ال�سرب وال�سلوان ... اإنا هلل واإنا اإليه راجعون..... 

 انتقل اإىل رحمة اهلل حرم وابن حمافظ الدوادمي الأ�ستاذ حممد �سعود ين هالل الهزاين  

وذلك يوم اجلمعة املـوافق 1431/12/27هـ  تغمد اهلل الفقيــدة بوا�ســع رحمته واأ�سكنها 

ف�سيح جناتـــه واألهم ذويها ال�سرب وال�سلوان ... اإنا هلل واإنا اإليه راجعون..... 

 انتقلت اإىل رحمة اهلل اأ�سماء بنت �سعد بن عبد اهلل بن منيع الهزاين يف يوم ال�سبت 

28 / 12 / 1431هـ تغمد اهلل الفقيدة بـــوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيـــح جناتـــه واألهــم 

ذويها ال�سبــر وال�سلوان ... اإنا هلل واإنا اإليــه راجعون..... 

 انتقلت اإىل رحمة اهلل والدة كل من عثمان وزيد اأبناء �سعود اآل عثمان الهزاين يف يوم 

اخلمي�س املـوافق 1432/2/2هـ  تغمد اهلل الفقيــدة بوا�ســع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناتـــه 

واألهم ذويها ال�سرب وال�سلوان ... اإنا هلل واإنا اإليه راجعون..... 

 انتقلت اإىل رحمة اهلل العمة / لولوة بنت حمد بن اأحمد الهزاين والدة كل من ر�سود 

وحمد اأبناء �سعود احلوتان التميمي  تغمد اهلل الفقيــدة بوا�ســع رحمته واأ�سكنها ف�سيح 

جناتـــه واألهم ذويها ال�سرب وال�سلوان ... 

 انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل العم / بداح بن حممد العبود يوم الأحد 19 / 2 / 1432هـ  

تغمد اهلل الفقيــد بوا�ســع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناتـــه واألهم ذويه ال�سرب وال�سلوان ... 

زواج

اأخبار بني هزان

 احتفل ال�ساب حممد بن عبداملح�سن الزامل الهزاين بزواجه يف 1431/11/4هـ.

 احتفل ال�ساب عبدالرحمن بن حممد الع�سبان الهزاين بزواجه من كرمية الدكتور اللواء عبد

      الرحمن املطلق .

 احتفل ال�ساب بدر بن حممد بن ابراهيم القمري الهزاين بزواجه من كرمية را�سد بن علي الهزاين. 

 احتفل ال�ساب  م�ساري بن �سعد اآل م�سعان الهزاين بزواجه من كرمية العميد/ �ساطي بن حممد 

      ال�سمري يوم الثالثاء املوافق/1431/7/24هـ.

 احتفل العم حممد بن اإبراهيم القمري الهزاين بزفاف كرميته اإىل عتيق بن عبد اهلل بن عبد

     الرحمن الفواز م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 7 / 3 / 1432هـ.

 احتفل ال�ساب عبد الرحمن بن �سعد بن علي الع�سبان الهزاين بزواجه.

 احتفل ال�ساب عبد العزيز بن را�سد الهزاين بزواجه.

�ألف مربوك

                            

الوفيات
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 �شدر قرار معايل مدير جامعة امللك �شعود اأ.د/ عبداهلل العثمان بتعيني د/ اأمل بنت 

العلوم  لكلية  اإىل عملها كوكيلة  باالإ�شافة  الهزاين م�شت�شارة ملعاليه  عبدالعزيز بن عقيل 

بجامعة امللك �شعود - ..ما �شاء اهلل- بد�رنا نبارك لها  مع دعائنا لها باملزيد من النجاح 

�التوفيق باإذن اهلل..

الثاين  النائب  عبدالعزيز  بن  نايف  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  اإنفاذًا   

العام  االأمن  مدير  معايل  اأ�شدر  اهلل-  -حفظه  الداخلية  �زير  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

االأمنية  القيادات  من  عدد  بتعيني  تق�شي  قرارات  القحطاين  عبداهلل  بن  �شعيد  الفريق 

يف عدد من االإدارات االأمنية جاء من بينها -: تعيني العميد �شعود بن عبدالعزيز الهالل 

الهزاين مديرًا ل�شرطة منطقة الريا�س. اأجمل التهاين �التربيكات الأبي عبدالعزيز..... 

 نبارك البن العم اال�شتاذ / ح�شني بن عبدالرحمن اآل عثمان الهزاين ترقيته اإىل املرتبه 

الثانيه ع�شر بــ �زراة اخلدمة املدنية جعلها اهلل عونا له يف طاعة اهلل �خدمة الوطن فهو 

من الكفاءات االإداريه الناجحه يف الوزاره �فقه اهلل.

ترقيات 
وتعييناتوتعييناتوتعيينات

المواليد
 ُرزق ابن العم، النقيب/ عبدالرحمن بن عبداملح�شن بن حممد اآل زامل الهزاين مبولود، 

اأ�شماه /عبداهلل، مرب�ك الأبي عبداهلل. فبارك اهلل له يف املوهوب له، ��شكر الواهب، �بلغ 

اأ�شده، �رزق بره.

    رزق ابن العم اأبو في�شل عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد اآل زامل الهزاين، مبولود اأ�شماه 

       �شلطان مرب�ك الأبي في�شل يف املوهوب له، ��شكر الواهب، �بلغ اأ�شده، �رزق بره.
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 انتقلت اإىل رحمة اهلل �الدة العم / اأحمد بن �شعد بن اأحمد الهزاين باخلرج  تغمد اهلل 

الفقيــدة بوا�شــع رحمته �اأ�شكنها ف�شيح جناتـــه �األهم ذ�يها ال�شرب �ال�شلوان ... 

 انتقلت اإىل رحمة اهلل ز�جة العم / عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الهزاين يوم ا÷ªعة 

27 / 4 / 1432هـ ��شلي عليها بامل�شحد احلرام مبكة املكرمة  تغمد اهلل الفقيــدة بوا�شــع 

رحمته �اأ�شكنها ف�شيح جناتـــه �األهم ذ�يها ال�شرب �ال�شلوان ... 

 انتقلت اإىل رحمة اهلل �شارة بنت علي بن نا�شر الهزاين �الدة زامل ��شعد بن را�شد الهزاين  

تغمد اهلل الفقيــدة بوا�شــع رحمته �اأ�شكنها ف�شيح جناتـــه �األهم ذ�يها ال�شرب �ال�شلوان ...

 انتقلت اإىل رحمة اهلل نورة بنت ر�شيد بن ح�شن الهزاين �الـــدة عـبـد العـزيـز �زامــل 

�ر�شيد اأبناء ح�شن الهـزانــي  تغمد اهلل الفقيــدة بوا�شــع رحمته �اأ�شكنها ف�شيــح جناتـــه 

�األهم ذ�يها ال�شرب �ال�شلوان ... 

  انتقلت اإىل رحمة اهلل نورة بنت حممد بن �شعود اآل هالل الهزاين �الدة حمافظ الد�ادمي ــ 

حممد بن �شعود اآل هالل الهزاين ��الدة الدكتور ح�شيـن بن �شعـود اآل هــالل الهــزانـي  تغمد 

اهلل الفقيــدة بوا�شــع رحمته �اأ�شكنها ف�شيح جناتـــه �األهم ذ�يها ال�شرب �ال�شلوان ... 

الوفيات
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

تت�شرف اأ�شرة اآل عبد املح�شن الهزاين بدعوة جميع اأفراد االأ�شرة حلفل 

املعايدة ال�شنوي يف عيد الفطر املبارك، � الذي �شيقام مبدينة حائل

اآملني من اجلميع ت�شريفنا باحل�شور ، مقدرين ا�شتجابة الدعوة 

�تقبلوا حتياتنا �تقديرنا،،، 

فاأهاًل ��شهاًل بكم �على الرحب �ال�شعة..
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  لو راأينا اأنف�صنا كما يراها االآخرون ملا –دثنا لهم حل¶ه.

  اإذا اأردä اأن يكون مات�صنعه متقن ال�صنع فا�صنعه بنف�صك.

  ذكر اهلل �صفاء وذكر النا�ش داء.

  اأقدام متعبه و�صمري م�صÎيح خري من �صمري متعب واأقدام م�صÎيحه.

  الكلمة الطيبه لي�صت �صهًما لكنها تخرق القلب.

  اإذا رغبت يف اأن تختÈ اإن�صانا ف�صع يف يد√ �صلطة.

  علمت اأن رRقي لن ياأخذ√ غريي فاطماأن قلبي وعلمت اأن عملي اليقوم به غريي فا�صتغلت به وحدي.

ÑYد اˆ �سعد الهزاين



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وزارة  1342هـ وعمل يف  عام  املزاحميه  الهزاين يف  حمافظة  بن حممد ح�سن  �سعود  ال�سيخ   ولد 

اإلـى رئا�سـة هيئـات الأمـر باملعروف والنهى عن املنكر  املوا�سالت �سابقا النقل حاليا، ثم انتقل 

وعمل بهيئة �سويقه )منطقة ق�رص احلكم(، ثـم انتقل اىل حمافظة املزاحميه وكيال للهيئة  وكان من 

وممن  والإحتفالت  املنا�سبات  جلان  وع�سو   باملزاحمية  اخلريية  والداعمني للجمعية  املوؤ�س�سني 

لدى  معروف  فهو  بالقبيلة  يتعلق   باملحافظة وفيما  يتعلق  ما  جميع  فى  واآراوؤه  م�سورته  توؤخذ 

ال�سغري والكبري فى �سعيه للم ال�سمل والإ�سالح وله مواقف عديدة ل يت�سع املجال لذكرها متزوج 

من بنت عمه ال�سيخ ر�سيد بن ح�سن ر�سيد الهزانى وله من الأولد حممد وعبداهلل وعدد من البنات وله 

من الإخـــوان ح�ســن و�سـعد وعبدالعزيز وعدد من الأخوات رحمهم اهلل جميعا.

بقلم / حممد بن �سعود بن حممد بن ح�سن الهزاين

في سطــــور
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عبد اهلل بن علي بن زيد

 اآل عثمان الهزاين

احلمد هلل... ما اأجمل التعا�ن، احلمد هلل... ما اأح�شن الت�شايف، احلمد 

هلل... ما اأر�ع ُح�شن النوايا، ثم احلمد هلل... الذي يعني االإن�شان على القيام 

بعمل متعٍد نفعه اإىل االآخرين، �ذلك حينما تتناغم اجلهود �تتالقح االأفكار، 

�تت�شافح االأيدي، �تت�شامى االأهداف، ي�شبح العمل اأحلى من الع�شل، �تربز 

النتائج يف اأبهى احللل، هذا ما ج�شدتــه لك عزيـزي القارئ ) ن�شرة ِهزان ( يف 

عامها الرابع �التي ي�شعها القائمون عليها بني يديك، فخالل اأربع �شنوات 

نكن  مل  فكرة  كانت  االأ�ىل  �شنتها  يف  �بالتحديد  الن�شرة،  عمر  هي  �شمان 

نعريها ذاك االهتمام، بل كنا ن�شت�شعبها، �ما كنا نظن اأن ن�شرة با�شم قبيلة 

من قبائل اجلزيرة العربية يف جند العر�بة �شوف يكون لها هذا التميز �هذا 

االإبداع �هذا التقدم، �لكن حني تكون الهمة عالية �الهدف �ا�شًحا �الطريق 

�شالًكا، فاإن الو�شول باإذن اهلل تعاىل لي�س �شعبًا، �هو ما حتقق لن�شرتنا �هلل 

احلمد، من خالل هذه الثلة املباركة من اأ�شحاب االأقالم �امل�شتويات العلمية 

�شفحات  �عنا�ين  موا�شيع  الإثراء  �مدادها  بفكرها  ت�شهم  �هي  املتميزة 

ن�شرتنا الغالية، � هذا من ف�شل اهلل تعاىل علينا، ثم بعزمية الرجال �همة 

ال�شباب فلم يكن التحدي �شهاًل �خا�شة اأنك تطمح يف تقدمي مادة حترتم 

من خاللها ذلك القارئ الر�شني الذي يت�شفح � يقلب �رقات هذه الن�شرة، 

�يف الوقت نف�شه حترتم القلم ال�شّيال املبدع باأن تقدمه يف �عاٍء يليق به.  

فهذه اأربع �شنوات لي�شت عجاف من عمر ن�شرتنا نفخر ب�شد�رها �نبتهج 

ت�شعى تتخطفها  مبيالدها، كيف ال �هي كانت حتبوا ثم مت�شي ثم ها هي 

اأيادي القراء �املتلهفني، حيث كان الطلب عليها حتى بعد �شد�رها باأ�شهر 

لي�شت قليلة فـ هلل احلمد من قبل �من بعد.
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اأ�اًل:  ذلك  من  الكثري،  ال�شيء  منها  نتعلم  اأن  املوقف  علينا  يحتم  در��س  لنا  ذلك  �يف 

التوكل على اهلل تعاىل � اال�شتعانة به �شبحانه، ثم امل�شا�رة، ثم العزمية � التعا�ن � تدار�س 

تطوير   � اإبداعاتهم  الإخراج  االأ�شرة  اأبناء  من  الواعي  ال�شباب  اأمام  املجال  �فتح  االأفكار، 

�املتقاع�شني،  اإىل املخذلني  االلتفات  ينبغي عدم  اأنه  االأن�شطة، كما  مهاراتهم يف مثل هذه 

ذ�ي النظرة ال�شيقة لالأمور فاأمثال هوؤالء يقتلون االإبداع �يئد�ن الفكرة يف مهدها، فنحن 

كبار  لرجال  االأقالم  هذه  الأن  بل  فح�شب،  ن�شرتنا  لكونها  ال  هذه  �بن�شرتنا  ب�شبابنا  نفخر 

اأ�شهمت عن �عي منها �اإدراك باأن الكتابة يف مثل هذه الن�شرات له مدلوله �اأبعاده التي ال 

تخفى على الكاتب � القارئ. 

ثم اإن هذا العدد املتميز من ) ن�شرة ِهزان ( يحتم علينا جميعًا نحن الذين ننتمي اإىل 

هذه االأ�شرة اأن يكون لكل فرد منا م�شاهمته يف كل ما يجمع ال�شمل �يقرب القلوب �ينّمي 

املهارة � االإبداع يف حميط االأ�شرة � القبيلة � املجتمع، � ال يحقر نف�شه من تقدمي اأي م�شاركة 

يعم نفعها، حتى نكون لبنة �شاحلة يف بناء م�شرية هذا الوطن املبارك، اأما القائمون على 

�شئون الن�شرة فاحلمل عليهم اأكرب �الطريق عليهم اأطول لتخطي ما قد يعرت�س الن�شرة من 

�شعاب � م�شاق يف امل�شتقبل، � ذلك بتذليلها من كل �جه.

الن�شرة،  اأكتب يف هذه  �الأنني  ال فخر(   �( االأ�شرة  لهذه  اأنتمي  الأنني  اأ�اًل  نف�شي  اأهنئ 

القائمني  �اأهنئ  ن�شرتنا،  �شفحات  على  فكره  من  ��شطر  مبداده  اأ�شهم  قلم  كل  اأهنئ  ثم 

على الن�شرة مبا�شرة هذا النجاح �هذا التميز يف ا�شتكتاب اأ�شحاب االأقالم املبدعة، �هذا 

االإخراج اجلميل. 

ثم ال�شكر هلل تعاىل اأ�اًل � اآخرًا على ما �فقنا اإليه من هذه االأعمال داخل اأ�شرتنا، ن�شاأل 

اهلل تعاىل االإخال�س، �اأن يرزقنا ح�شن النية ��شالح العمل. �اهلل تعاىل اأعلم..
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ـ  الإدارة  علم  اأن  جند  احلياة  جمالت  من  جمال  كاأي 

قواعد  حتكمه  ...ـ  الخ  واملنزل  والأ�سرة  املكتب  اإدارة 

وحمددات ت�سكل مفاتيح النجاح يف هذا املجال اأو ذاك. 

الإن�سان  �سلوك  حمددات  من  واحدًا  يتناول  املقال  وهذا 

اأو  بيته  اأو  مكتبه  اإدارة  يف  جناحه  عوامل  من   
ً
وعامال

اأ�سرته وب�سكل عام النجاح يف تنظيم عالقاته و�سلوكه 

يف احلياة كلها . 

ي�شعى االإن�شان العاقل يف كل عمل يقوم به يف هذه احلياة 

اإىل النجاح ، غري اأنه يدرك اأنه البد لتحقيق هدفه من توافر 

هنا  من  يجنيها  التي  املعرفية  �الرتاكمات  جناحه،  عوامل 

�هناك ت�شكل لديه ر�شيدًا من تلك العوامل �شواء عن طريق 

التلقي من م�شادر املعرفة ب�شتى اأنواعها، اأ� بوا�شطة اال�شتقاء 

من القد�ة �اخلربة لدى االآخرين �شواء اأكانت عملية يراها 

اأ� منطوقة ي�شمعها اأ� مكتوبة يقر�ؤها ففي كل خري !

�جتارب  �قائع  من  امل�شتنطقة  الناجحة  احلياة  جتارب 

اأردنا  )اإذا  املقال  هذا  بها  املعنون  القاعدة  توؤكد  الناجحني 

العمل ؟!( هذه  تعلم هذا  نتعب يف  اأن  عماًل بال تعب فعلينا 

بيئة  كل  بح�شب  عبارة  من  باأكرث  �شياغتها   ميكن  القاعدة 

�خطابها الفكري �مدلوالته الثقافية، �ميكن القول اإنها هي 

ذاتها تلك القاعدة التي تعلمناها يف ال�شفوف االأ�ىل حتت 

عنوان ) من زرع ح�شد( !

 بقلم د. اإبراهيم بن عبداهلل ال�سماري

ع�سو اجلمعية العلمية ال�سعودية للدرا�سات الدعوية
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�هي قاعدة عامة لكل زمان �مكان ��شخ�س �اإمنا تت�شكل 

اإمكانات  بح�شب  العملية  �شورتها  �تتكيف  التطبيق  عند 

�شلوكها  يف  اأهميتها  اإغفال  الميكن  التي  �بيئته  ال�شخ�س 

�ع�شره الذي يحدد االآليات �املعارف املمكن ا�شتخدامها .

�لذا جند اأن تطبيق هذه القاعدة يف ع�شرنا احلا�شر 

يتلون بعدة �شور لعل من اأهمها بر�ز اأهمية التدريب ب�شكل 

الفت مل يكن ماألوفًا يف ع�شور �شلفت قبل ظهور االإنرتنت 

�حتليل  درا�شة  يف  �التعمق  املتنوعة  الثقافية  �امل�شارب 

نظريات علم االإدارة ) اإدارة النف�س �الغري !( 

التي  جماالته  تنوع  خالل  من  التدريب  اأهمية  ظهرت 

باملهارات  العناية  ��شر�رة  الذات،  تطوير  اأهمية  اأبرزت 

ال�شلوكية، �تنمية القدرات .

اإذا اأردنا عماًل ناجحًا منار�شه بد�ن تعب فعلينا اأ�اًل 

اأنف�شنا  نوؤهل  باأن  العمل  لهذا  اأنف�شنا  تهيئة  يف  نتعب  اأن 

التخطيط  �شر�ط جناحه من  ن�شتويف  �اأن  �عمليًا  علميًا 

ف�شي�شبح  ثمَّ  �من  �ا�شتفراغ اجلهد  �املحا�شبة  �املتابعة 

العمل �شهاًل عندما منار�شه !   

ـ  ـ بنني �بنات  اأ�الدنا  يف املنزل عندما نتعب يف تربية 

�يف تعلم اأ�شباب العالقة االأ�شرية الناجحة ف�شتكون الثمار 

حياة اأ�شرية �شعيدة بد�ن تعب !

املعرفة  م�شادر  تتبع  يف  نتعب  عندما  املدر�شة  �يف 

منهم  �اال�شتفادة  اأ�شاتذتنا  متابعة  يف  نتعب  �عندما 

ف�شنح�شد التفوق بد�ن تعب  !

اأنف�شنا  �تطوير  تاأهيل  يف  نتعب  عندما  العمل  �يف 

ال�شحيحة  االإدارية  النظريات  �تطبيق  �العلم  بالتدريب 

ف�شتكون انطالقتنا يف ال�شلم الوظيفي مثالية بد�ن تعب !

يف  نتعب  حني  احليـــاة  جمــاالت  كـــل  يف  �هكـــذا 

الزراعــة ف�شنح�شد بد�ن تعب! 

اأن هذه املجلة احلبيبة )جملة ِهزان( تعد  راأيي  �يف 

متيزًا �ميكن اأن تكون تطبيقًا لهذه القاعدة التي نتحدث 

عنها يف هذا املقال ؛ فقد كان التعب يف عملية التاأ�شي�س ، 

�هاهم م�شوؤ�لوها يخرفون ثمار النجاح �اأمطار الثناء من 

�شماء التفوق د�ن اأن يربحوا اأريكتهم، اأي بد�ن تعب!!

املجلــة  هــذه  لقـــراء  د�مــًا  ال�شادقــة  �اأمنيــــاتــي 

احلبيبة )جملة ِهزان( اأن تكون حياتهم اأبدًا ربيعًا مزهرًا 

بتتايل النجاحات �التميز .

�باهلل التوفيق �منه العون �ال�شداد .  



�شدر عن هيئة كبار العلماء اليوم البيان التالي:

بيان من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية ال�شعودية 

بتاريخ 1432/4/1 هـ

الحمد هلل رب العالمين �ال�شالة �ال�شالم على عبداهلل 

�ر�شوله االأمين �على اآله ��شحبه اأجمعين اأما بعد:

فلقد اأخذ اهلل - عز �جل - على العلماء العهد �الميثاق 

الكريم: {   كتابه  �شبحانه في  بالبيان قال 

} اآل عمران: 187.

�قـال جــل �عال: {   

  
} البقرة: 159.

�يتاأكد البيان على العلماء في اأ�قات الفتن �االأزمات؛ اإذ ال 

يخفى ما يجري في هذه االأيام من اأحداث �ا�شطرابات �فتن 

اإذ ت�شاأل  اأنحاء متفرقة من العالم، �اإن هيئة كبار العلماء  في 

اهلل - عز �جل - لعموم الم�شلمين العافية �اال�شتقرار �االجتماع 

على الحق حكاًما �محكومين، لتحمد اهلل �شبحانه على ما منَّ 

�توحد  كلمتها  اجتماع  من  ال�شعودية  العربية  المملكة  على  به 

] في ظل  �شفها على كتاب اهلل عز �جل، ��شنة ر�شول اهلل 

قيادة حكيمة لها بيعتها ال�شرعية اأدام اهلل توفيقها �ت�شديدها، 

�حفظ اهلل لنا هذه النعمة �اأتمها.

�اإن المحافظة على الجماعة من اأعظم اأ�شول االإ�شالم، 

�هو مما عظمت ��شية اهلل تعالى به في كتابه العزيز، �عظم 

ذم من تركه، اإذ يقول جل �عال: {  

} اآل عمران: 103.

  } �شبحانه:  �قال 

} اآل عمران: 105، �قال 

ڍ   جل ذكره: {

} االأنعام: 159.

�هذا االأ�شل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت 

به في مواطن عامة �خا�شة، مثل قوله عليه   [ النبي  ��شية 

ال�شالة �ال�شالم: »يد اهلل مع الجماعة« ر�اه الترمذي.

�قوله عليه ال�شالة �ال�شالم: »من خلع يًدا من طاعة لقي 

بيعة  �لي�س في عنقه  له �من مات  القيامة ال حجة  يوم  اهلل 

مات ميتة جاهلية« ر�اه م�شلم.

�قوله عليه ال�شالة �ال�شالم: »اإنه �شتكون هنات �هنات 

فا�شربوه  جميع  �هي  االأمة  هذه  اأمر  يفرق  اأن  اأراد  فمن 

بال�شيف كائًنا من كان« ر�اه م�شلم.

اإال  ال�شف  ��حدة  الكلمة  باجتماع  الو�شية  عظمت  �ما 

لما يترتب على ذلك من م�شالح كبرى، �في مقابل ذلك لما 

يترتب على فقدها من مفا�شد عظمى يعرفها العقالء، �لها 

�شواهدها في القديم �الحديث.

حول  باجتماعهم  البالد  هذه  اأهل  على  اهلل  اأنعم  �لقد 

ي�شتت  اأ�  بينهم،  يفرق  ال  �ال�شنة،  الكتاب  قادتهم على هدي 

المتغايرة  منطلقاتها  لها  اأحزاب  اأ�  �افدة،  تيارات  اأمرهم 

�شبحانه:{     لقوله  امتثااًل 

  
} الر�م: 31 - 32.

فمع  االإ�شالمية  الهوية  هذه  على  المملكة  حافظت  �قد 

تقدمها �تطورها، �اأخذها باالأ�شباب الدنيوية المباحة، فاإنها 

لم �لن ت�شمح - بحول اهلل �قدرته - باأفكار �افدة من الغرب 

اأ� ال�شرق تنتق�س من هذه الهوية اأ� تفرق هذه الجماعة. 

حكاًما  البالد  هذه  اأهل  على  �جل  عز  اهلل  نعم  من  �اإن 

�له  اللذين   - ال�شريفين  الحرمين  بخدمة  �شرفهم  اأن  �محكومين 

الحمد �الف�شل �شبحانه - يناالن الرعاية التامة من حكومة المملكة 

العربية ال�شعودية عماًل بقوله �شبحانه: {     
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} البقرة: 125.

�قد نالت المملكة بهذه الخدمة مزية خا�شة في العالم 

االإ�شالمي، فهي قبلة الم�شلمين �بالد الحرمين، �الم�شلمون 

يوؤمونها من كل حدب ��شوب في مو�شم الحج حجاًجا �على 

مدار العام عماًرا �ز�اًرا.

�هيئة كبار علماء اإذا ت�شت�شعر نعمة اجتماع الكلمة على 

فاإنها تدعو  الكتاب �ال�شنة في ظل قيادة حكيمة،  هدي من 

�توثق  اللحمة  من  تزيد  التي  االأ�شباب  كل  بذل  اإلى  الجميع 

االألفة، �تحذر من كل االأ�شباب التي توؤدي اإلى �شد ذلك، �هي 

بهذه المنا�شبة توؤكد على �جوب التنا�شح �التفاهم �التعا�ن 

على البر �التقوى، �التناهي عن االإثم �العد�ان، �تحذر من 

�شد ذلك من الجور �البغي، �غمط الحق.

كما تحذر من االرتباطات الفكرية �الحزبية المنحرفة، اإذ 

االأمة في هذه البالد جماعة �احدة متم�شكة بما عليه ال�شلف 

ال�شالح �تابعوهم، �ما عليه اأئمة االإ�شالم قديًما �حديًثا من 

لز�م الجماعة �المنا�شحة ال�شادقة، �عدم اختالف العيوب 

�اإ�شاعتها، مع االعتراف بعدم الكمال، ��جود الخطاأ �اأهمية 

االإ�شالح على كل حال �في كل �قت.

�اإن الهيئة اإذ تقرر ما للن�شيحة من مقام عال في الدين حيث 

قال النبي ] »الدين الن�شيحة« قيل لمن يا ر�شول اهلل؟ قال: 

»هلل �لكتابه �لر�شوله �الأئمة الم�شلمين �عامتهم« ر�اه م�شلم.

عليه  قال  حيث  االأمر  �لي  ُينا�شح  َمن  اآكد  من  اأنه  �مع 

ال�شالة �ال�شالم: »اإن اهلل ير�شى لكم ثالًثا، اأن تعبد�ه، �ال 

ت�شركوا به �شيًئا، �اأن تعت�شموا بحبل اهلل جميًعا �ال تفرقوا، 

�اأن تنا�شحوا من �اله اهلل اأمركم« ر�اه االإمام اأحمد.

فاإن الهيئة توؤكد اأن لالإ�شالح �الن�شيحة اأ�شلوبها ال�شرعي 

الذي يجلب الم�شلحة �يدراأ المف�شدة، �لي�س باإ�شدار بيانات 

لمخالفة ذلك  التواقيع عليها،  �اأخذ  فتن  �اإثارة  تهويل  فيها 

ما اأمر اهلل عز �جل به في قوله جل �عال: {

} الن�شاء: 83.

�بما اأن المملكة العربية ال�شعودية قائمة على الكتاب �ال�شنة 

�البيعة �لز�م الجماعة �الطاعة فاإن االإ�شالح �الن�شيحة فيها 

الفتن  تثير  التي  �االأ�شاليب  �الو�شائل  بالمظاهرات  تكون  ال 

�تفرق الجماعة، �هذا ما قرره علماء هذه البالد قديًما �حديًثا 

من تحريمها، �التحذير منها.

�الهيئة اإذ توؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البالد، 

فاإن االأ�شلوب ال�شرعي الذي يحقق الم�شلحة، �ال يكون معه 

��شار   ،[ النبي  �شنها  التي  �هي  المنا�شحة  هو  مف�شدة، 

عليها �شحابته الكرام �اأتباعهم باإح�شان.

ال�شرعية  الجهات  ا�شطالع  اأهمية  على  الهيئة  �توؤكد 

�الرقابية �التنفيذية بواجبها كما ق�شت بذلك اأنظمة الد�لة 

�توجيهات �الة اأمرها �محا�شبة كل مق�شر.

من  الم�شلمين  �بالد  بالدنا  يحفظ  اأن  ن�شاأل  تعالى  �اهلل 

كل �شوء �مكر�ه، �اأن يجمع كلمتنا على الحق، �اأن ي�شلح ذات 

�يرزقنا  ا،  حقًّ الحق  يرينا  �اأن  ال�شالم،  �شبل  �يهدينا  بيننا، 

يهدي  �اأن  اجتنابه،  �يرزقنا  باطاًل،  الباطل  �يرينا  اتباعه، 

�شال الم�شلمين، �هو الم�شوؤ�ل �شبحانه اأن يوفق �الة االأمر لما 

القادر عليه، ��شلى  اإنه �لي ذلك  �البالد،  العباد  فيه �شالح 

اهلل ��شلم على نبينا محمد �على اآله ��شحبه اأجمعين.

هيئة كبار العلماء

رئي�ض هيئة كبار العلماء

عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد اآل ال�شيخ

عبداهلل بن �شليمان المنيع

�شالح بن محمد اللحيدان

الدكتور �شالح بن فوزان الفوزان

الدكتور عبدالوهاب بن اإبراهيم اأبو �شليمان

الدكتور عبداهلل بن عبدالمح�شن التركي

الدكتور عبداهلل بن محمد اآل ال�شيخ

الدكتور اأحمد بن علي �شير المباركي

الدكتور �شالح بن عبداهلل بن حميد

الدكتور عبداهلل بن محمد المطلق

الدكتور محمد بن عبدالكريم العي�شى

�شالح بن عبدالرحمن الح�شين

عبداهلل بن محمد بن خنين

الدكتور عبدالكريم بن عبداهلل الخ�شير

محمد بن ح�شن اآل ال�شيخ

الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباح�شين

الدكتور علي بن عبا�ض حكمي

الدكتور محمد بن محمد المختار محمد

الدكتور قي�ض بن محمد اآل ال�شيخ مبارك
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ال�شاقة،  بلدات  �شكان  معاناة  عاي�شُت 

اإىل  اأدناه  من  الوطن  اأبناء  عاي�شها  كما 

اأق�شاه من خالل ��شائل االإعالم �بيانات 

ال�شعوديـــة  اجليولوجيـــة  امل�شاحــة  هيئة 

اآثاره  �راأيت  االإخالء،  مبعنى  �اأح�ش�شت 

يف العي�س �ما حولها من بلدات.

االإعالم  اأغفله  املعاناة  لتلك  اإن هناك جانًبا 

�كل من كتب عن زالزل العي�س، اإنه جانب ينم عن طيبة 

مبادئ  �تاأ�شل  �عمق  ال�شاقــــة  حـــرة  �شكـــان  من  اأهلنا 

االإ�شالم يف �جـدانهم، مل يخطر يف بايل اإنني �شاأقف على 

معاناة بهائم العي�س، فالبهائم �شائبة يف اأر�شها، ظننتها 

طليقة، ت�شتمتع بحرية انطالقها د�ن قيد، �لكن رب قيد 

اأعز من حرية، فها هي تهيم على �جهها د�ن رعاية راع.

خرج �شكان العي�س يوم االثنني 1430/5/23هـ هلعني 

كل  تاركني  �الربكان،  االأر�شية  الهزات  مذعورين خ�شية 

�شيء �راءهم مبا يف ذلك البهائم التي تعر�شت للهالك، 

ما بقي يف البلدة من بهائم:  

اأغنام �ماعز �اإبل �حمري �غريها تت�شور 

جوًعا �عط�ًشا. 

قطــط �كـــالب �طيـــور االأليف منهــــا 

�الوح�شي يف �شراع من اأجل احلياة.

يوؤن�شها  كــان  من  افتقــدت  حيــوانــات 

�يعلفها �ي�شقيها �يوؤ�يها.

منها ما نفق �هلك ... �منها ما هام على �جهه ... 

�ظل حبي�ًشا ما انحب�س. 

عز  املوىل  من  لطف  لوال   � اأ��شع،  اهلل  رحمة  �لكن 

�جل، ثم التفاتات كرمية من كرام النا�س من اأهل العي�س 

لهلكت البهائم، �اإليكم االآتي:

الثمانني من عمره  بعد االإخالء بيومني رجل جتا�ز    

مب�شري  اأح�س  العي�س،  من  ُيخَل  مل  ما  اإىل  التفت 

تعليمات  ��شرامة  الزالزل  خطورة  �رغم  البهائم، 

االإخالء، قام بتفقد هذه املخلوقات ��شقيها �اإطعامها 

 د. عبد العزيز بن لعبون

م�ست�سار جولوجيا ــ ع�سو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود

عند �ملüضاÖF �جللل ت�ضر¥ �لنفو�س �لكرÁة �تتفتح �لأخال¥ �لكرÁة ��ملعاÊ �لEن�ضانية �لنبيلة.
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خ�شية اأن متوت، �بالفعل �جد بع�شا منها قد هلك، ��ا�شل تلك املهمة اجلليلة طيلة فرتة االإخالء.

اأر�شلت اإىل مدير امل�شتودع اخلريي يف العي�س بكي�س من الذرة، �كي�س من الدخن )حب(  عجوز طاعنة يف ال�شن    

�قالت: 

“يا �ليدي ذّرها يف �شوارع العي�س حتى ال متوت الطيور” !!!

  عجوز اأر�شلت اإىل مدير امل�شتودع اخلريي بكرتون تونة �200 علبة زبادي، �قالت: 

“افتحوها ��زعوها يف ال�شوارع للب�شو�س )القطط(  حتى ال متوت” !!

  جمموعة من الن�شاء اللواتي نزحن من العي�س اأمرن باإخراج ما يف ثالجاتهن من اللحوم، ���شعها يف اأماكن منا�شبة 

لل�شواري )احليوانات ال�شائبة( !!!

 �اإليكم االأغرب:

  عجوز طلبت من ابنها اأن ي�شرتي �شكرا ناعما �يذّره حول بيتهم يف العي�س، ملاذا؟

للنمل !!!!!

عندما �شمعت بهذه الر�ايات اغر�رقت عيناي تاأثًرا لتلك امل�شاعر املرهفة الأهلنا من �شكان بلدة العي�س. 

لقد ج�ّشد ذلك الرجل �تلك الن�شوة من اأهل العي�س رفق االإ�شالم باحليوان �بحثوا عن االأجر فوجد�ه يف اأكباد رطبة، 

جاء يف احلديث: »يف كل كبد رطبة اأجر«. 

اللهم اجعل قطرات تلك املياه �علب التونة �الزبادي �تلك احلبوب �حبيبات ال�شكر �شبًبا لدخول من بذلها اجلنة، 

اللهم اآمني.

�شمعت هذه الر�ايات يف جمل�س االأ�شتاذ من�شور بن خلف الرتكي يف املدينة النبوية �قيل يل اأن م�شدرها ال�شيخ �شعود 

ابن عبدالرحمن الرتكي املدير التنفيذي مل�شتودع املدينة املنورة اخلريي، فات�شلت بال�شيخ �شعود ��شاألته عن �شحة ما 

ن�شب اإليه فاأكد تلك الر�ايات �اأر�شلها يل خطًيا.
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ب�شدور هذا العدد الذي يحمل رقم )4( تكون هذه الن�شرة قد اأمتت عامها الرابع، 

ويف كل عام ت�شتقبله الن�شرة يكون لنا وقفة مع اأنف�شنا نحن العاملني بها ُنقيم فيها م�شرية 

العام املا�شي، ون�شت�شرف خطوات العام القادم، انطالًقا من م�شوؤوليتنا التي �شرفنا بها، من 

قبل امل�شرف العام، ورئي�س التحرير على هذه الن�شرة، وكذلك انطالًقا من م�شوؤوليتنا اأمام 

القراء، واأن نبداأ حيث انتهت عليه.

لقد ا�شتطاعت هذه الن�شرة بتوفيق من اهلل وبجهود العاملني عليها، وباإ�شهامات كل 

عن  عدد  كل  يف  واملتميزة  املتتالية  النجاحات  حتقيق  �شفحاتها،  على  بقلمه  اأدىل  كاتب 

�شابقه، وقد حر�شنا طوال هذه ال�شنوات اأن نحافظ على التزامنا الذي قطعناه على اأنف�شنا 

منذ العدد الأول، باأن تكون هذه الن�شرة منرًبا للكلمة ال�شادقة والهادفة، باأقالم الكتاب واملبدعني الذين �شطروا �شفحات هذه 

الن�شرة بنتاج عقولهم يف �شتى فروع املعرفة.

للتطوير الذي  لي�شاهموا معنا بكتاباتهم ومقرتحاتهم ومرئياتهم،  اأبنائها وقرائها بدعوة �شادقة  اإىل  ومن هذا تتوجه ن�شرة هزان 

نن�شده، حيث ت�شتمد هذه الن�شرة قوتها وا�شتمراريتها من متانة العالقة بينها وبني القارئ كاتًبا اأم مطلًعا ومتابًعا، فهم معنا بعقولهم 

النرية، وقلوبهم املفعمة باحلب والتقدير.

اإن اخل�شو�شية والتميز اللذين اأ�شبحت عليهما هذه الن�شرة، والنجاحات وال�شدى التي حققتها، كل هذا يزيد من م�شوؤوليتنا 

ويتطلب املزيد من اجلهد والتفاعل، واإدراك الغاية، من كل العاملني بها ومن اأبنائها، كما ي�شعدنا كثرًيا هذه الإ�شهامات وامل�شاركات 

التي ت�شلنا من كتاب هذه الن�شرة، حيث ميدون اأيديهم اإلينا ب�شدق واإخال�س، فهي الزاد الذي يدعم الن�شرة وي�شاعدها على تقدمي 

هذا التميز.

ا علينا جميًعا، اأن نوؤكد هذه اخل�شو�شية  اأمنيات غالية واآمال عري�شة نحملها مًعا ون�شت�شرف بها م�شتقباًل زاهًرا، ومن هنا ي�شبح حقًّ

والتميز والنجاح، ولتكون ن�شرة هزان، دائًما واأبًدا، ج�شر حمبة وترابط.

                                                                                                                   واهلل ويل التوفيق،،،

عبد اهلل بن حممد بن منيع الهزاين

ع�سو هيئة التحرير
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يف  الرتبيه  معوقات  اأكرث  من  اأن  اإىل  الدرا�شات  ت�شري 

بالتقليد..�نحن  �االكت�شاب  ال�شغر  يف  التلقني  جمتمعنا 

الزالت  ال�شنني  مئات  دامت  اإغفاءة  من  ناه�س  كمجتمع 

نعلم  اخلاطئه..�التي  �ال�شلوكيات  العادات  بع�س  لدينا 

انها خاطئه لكننا منار�شها يف حياتنا اليومية د�ن �عي مبا 

ترتكه يف عقول �شغارنا تلقيًنا �تقليًدا.

نظرهم  �جهات  اأ�  راأيهم  يبد�ن  االآباء  فمثال/بع�س 

الت�شتند  جزافية  بطريقة  معينه  اأحداث  اأ�  ا�شخا�س  يف 

فعل  �ردات  م�شاعر  على  �شليمة..بل  معرفية  خلفية  اإىل 

الغرية  بدافع  �بع�شها  انطباعي  �بع�شها  بع�شها عن�شري 

�احل�شد..�هذه باملنا�شبة لي�شت خ�شي�شة حملية فقط بل 

هي �شفة متاأ�شله يف معظم ال�شعوب �املجتمعات..

خارج  من  االآخرين  اأن  �عينا  يف  ا�شتقر  �شغرنا  �يف 

العائلة اأ� قريتنا اأ� منطقتنا اأ� بلدنا اأ� ديننا اأنا�س حقهم 

يجب اأن يكون اأقل من حقنا يف كل �شيء..الأنهم اأقل عرقا 

اأ� اأخالقا اأ� حمافظة اأ� دينا ..اإلخ.

البيت  يف  الوالدة  اأ�  الوالد  يردده  الذي  االعتقاد  هذا 

يولد لدى املتلقي ال�شغري يف مطلع حياته �جهة نظر مبنية 

منتهى  راأيه  يف  ميثالن  اللذين  �الديه  من  ما�شمعه  على 

العقل �املعرفة..�اأن ما يتفوهان به من امل�شلمات.. فين�شاأ 

الفتى منا م�شحونا �شد االآخر �ترت�شخ تلك الفكرة يف عقله 

الباطن..د�ن اأن يجهد نف�شه خالل ال�شنني التاليه يف بحث 

حقيقة االأمر �حتريه..�د�ن اأن يكلف نف�شه عناء ا�شتطالع 

اأباه  اأن  بلوغه �معرفته  اأبعادها حتى  �ا�شتق�شاء  احلقيقه 

غري حمق يف حكمه هذا على االآخرين..لكنه مع هذا ي�شتمر 

تربى  الأنه  حياته  طوال  اخلاطىء  االنطباع  ذلك  تبني  يف 

على التلقني �التقليد..�ابتعد متاما عن التحليل �اال�شتنتاج 

فتفاقم خطاأ املنهج مع خطاأ امل�شمون.

ما اأريد ان اأ�شل اإليه هو احلر�س على اأن ينتبه كل �الد 

مب�شاعر  حممال  اأ�الده..�اأاليكون  اأمام  بيته  يف  يقول  ملا 

حمايدة  بيئة  البنه  يوفر  �اأن  االآخرين..  �انتقا�س  الغرية 

تعوق  االآخرين  جتاه  �شلبية  مب�شاعر  حممال  ين�شاأ  الجتعله 

ات�شاله بهم �ت�شوه تفكريه �م�شاعره جتاههم.

م.عبداملح�سن بن عبد اهلل املا�سي

نا�رش واإعالمي
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فهي  منزلتها  �اأعلى  قدرها  �رفع  املراأة  االإ�شالم  كرم 

الفاحتني يف  املجاهدين  �اأخت  االأبطال  ��شانعة  الرجال  اأم 

من  االأ�ىل  الع�شور  يف  امل�شلمني  ن�شاء  كانت  لقد  االإ�شالم، 

االإ�شالم م�شاركات اأ�شا�شيات يف بناء كيان الد�لة االإ�شالمية 

�امل�شاهمة يف الدعوة اإىل اهلل �الذ�د عنها، �لعل يف مقدمة 

م�شرية  يف  الوا�شحة  ب�شمتهن  لهن  كانت  الالتي  الن�شاء 

املوؤمنني  اأم  التوحيد،  كلمة  اإعالء  اأجل  �الكفاح من  الن�شال 

خديجة بنت خويلد ر�شي اهلل عنها �اأر�شاها �التي تعد بحق 

اأبرز االأمثلة �اأر�عها يف تاريخنا االإ�شالمي احلافل بالعديد 

من ال�شخ�شيات الن�شائية اخلالدات فقد �شربت ر�شي اهلل 

ر�شولنا  مع  �ال�شدق  الوفاء  مواقف  اأر�ع  �اأر�شاها  عنها 

الكرمي �شلى اهلل عليه ��شلم اإذ �قفت معه ��شاندته بكل ما 

متلك من اأمور مادية �معنوية ��شخرت كافة طاقاتها خلدمته 

�لتحقيق هدفه، فبذلت املال �الدعم �حتملت االأذى يف �شبيل 

فعندما  يوا�شيه  اأحد  له  يبق  مل  يوم  ��ا�شته  الدعوة،  خدمة 

اأتاها يخربها بنباأ الوحي الذي اأتاه اأ�ل مرة قالت له ب�شوت 

الرحم  لت�شل  اإنك  اأبدًا  اهلل  يخزيك  ال  �اهلل   ( بربه  الواثق 

�ت�شدق احلديث �توؤدي االأمانة �تقري ال�شعيف �تعني على 

نوائب الدهر ( �قالت له اأب�شر اإنني الأرجو اأن تكون نبي هذه 

االأمة، �لقد قال فيها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه ��شلم »اآمنت 

بي اإذ كفر النا�س ��شدقتني اإذ كذبني النا�س ��ا�شتني مبالها 

من  غريها  د�ن  الولد  منها  اهلل  �رزقني  النا�س  حرمني  اإذ 

الن�شاء  اأمثلة  من  مثال  عنها  اهلل  ر�شي  �خديجة  الن�شاء« 

االإ�شالمية  ح�شارتنا  بهن  �اأ�شاءت  التاريخ  �شنعن  الالتي 

الرائدات يف تاريخنا املجيد  الن�شاء  الع�شور، فمن  على مر 

النطاقني  ذات  اأ�شماءهن  الذهب  بحر�ف  �شطرن  �التي 

�شاندت  التي  ال�شحابية  تلك  ال�شديق  بكر  اأبي  بنت  اأ�شماء 

ي�شتطيع  ال  قد  التي  ال�شجاعة  اأمثلة  اأر�ع  ��شربت  الدعوة 

بع�س الرجال عملها فقد كانت كامتة �شر الغار الذي الذ اإليه 

الر�شول �شلى اهلل عليه ��شلم �اأبوها اأبو بكر ر�شي اهلل عنه 

جاء  به  اأختباأ  الذي  املكان  ك�شف  قري�س  ت�شتطع  مل  �عندما 

تخربه  �مل  �ثبات  عزمية  بكل  فردته  ي�شاألها  جهل  اأبو  اإليها 

مبكانهما ف�شربها �شربة قوية �مع ذلك حتملت االأذى �كانت 

تذهب كل ليلة بالزاد �املاء اإليهما �هي اأم االأبطال فقد �لدت 

اأ�ل مولود يف االإ�شالم �هو عبد اهلل بن الزبري ر�شي اهلل عنه.

اإن تاريخنا االإ�شالمي حافل بالعديد من ال�شخ�شيات التي 

�الدعوة  االإ�شالمية  الد�لة  بناء  د�رًا مهما يف م�شرية  لعبت 

اإننا �نحن  �تبليغ ر�شالة نبي الرحمة �شلى اهلل عليه ��شلم، 

�االعتزاز  بالفخر  لن�شعر  البارزة  العالمات  تلك  �شري  نقراأ 

جيل  تربية  على  �العمل  بهن  االقتداء  نحو  اخلطى  �نحث 

�اٍع مدرك مل�شوؤ�لياته قادر على ا�شت�شراف امل�شتقبل �اإعادة 

اهلل  على  ذلك  �ما  �االإ�شالمية،  العربية  امتنا  نه�شة  بناء 

ببعيد فن�شاء امل�شلمني يف �قتنا احلا�شر هن امتداد الأمهات 

املوؤمنني ر�شي اهلل عنهن �اأر�شاهن �املوؤمل عليهن كثري �هن 

من  امل�شرقة  ال�شفحات  تلك  اإعادة  على  قادرات  �شك  بال 

تاريخنا االإ�شالمي امل�شئ، �فقهن اهلل لكل خري �اأجزل لهن 

املثوبة على ما قدمن �يقدمن للمجتمعات �لالأجيال العربية 

�االإ�شالمية.

نا�رص بن عبد الرحمن بن نا�رص الهزاين
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تعد مكتبة امللك فهد الوطنية منوذجا للتالحم بني القيادة 

مدينة  مواطنو  اأراد  تذكاري  معلم  اأ�شلها  يف  فهي  �ال�شعب، 

اإخال�شهم   � حبهم  مدى  عن  خالله  من  يعرب�ا  اأن  الريا�س 

 . توليه احلكم  ال�شريفني مبنا�شبة   � �الئهم خلادم احلرمني 

�مت البدء يف تنفيذ م�شر�ع املبنى يف عام 1406هـ. ثم اتخذت 

بعد ذلك خطوة رئي�شة متثلت يف اقرتاح �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري �شلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�س باال�شتفادة 

من م�شر�ع مكتبة امللك فهد �حتويله اإىل مكتبة �طنية للمملكة 

العربية ال�شعودية، �ذلك من خالل اخلطاب الذي رفع اإىل مقام 

هذا  1408هـ،�اأعقب   /01/14 يف  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

درا�شة  االقرتاحات  لدرا�شة  ر�شمية  اإجراءات  اتخاذ  اخلطاب 

علمية م�شتفي�شة من قبل اللجنة العليا لالإ�شالح االإداري .

تهدف املكتبة اقتناء االإنتاج الفكري �تنظيمه ��شبطه 

�توثيقه �التعريف به �ن�شره . �لها يف �شبيل حتقيق ذلك 

- من غري حتديد الخت�شا�شها - ما يلي :

اأبناء  ين�شره  ما  جمع  اململكة،  داخل  ن�شــــر  ما  كل  جمع 

اململكة خارجها، جمع ما ين�شر عن اململكة، جمع ما يعترب من 

املو�شوعات احليوية للمملكة من اإنتاج فكري عاملي، جمع كل ما 

ميكن جمعه من االإنتاج الفكري يف اخلارج، مما ي�شاعد على 

نواحيها،  خمتلف  يف  �م�شايرتها  االإن�شانية  احل�شارة  درا�شة 

جمع كتب الرتاث �املخطوطات �امل�شورات النادرة �املطبوعات 

العربية  له عالقة باحل�شارة  �باالأخ�س ما  املنتقاة،  �الوثائق 

اإ�شدار  لالأنظمة،  �فقا  لديها  يودع  ما  ت�شجيل  �االإ�شالمية، 

الببليوجرافيا الوطنية �الفهار�س املوحدة �غريها من اأد�ات 

تقدمي  الببليوجرافية،  للمعلومـــات  قواعــــد  اإن�شــاء  التوثيق، 

تقدمي  احلكومية،  �الهيئات  لالأجهزة  املرجعية  الدرا�شات 

�الهيئات  �االأجهزة  لالأفـــــراد  �االإعـــارة  املرجعية  اخلدمات 

احلكومية �اخلا�شة، اإقامة �تنظيم معار�س الكتب �الند�ات 

�املوؤمترات، متثيل اململكة يف اللقاءات �املوؤمترات التي تتطلب 

�تبادل  التعا�ن  اخت�شا�شها،  جمال  يف  �ذلك  د�ليًّا،  متثيال 

�املنظمات  �الهيئات  املكتبــــــات  مع  �املطبوعات  املعلومات 

�مراكز  املكتبات  �خدمات  اأعمال  �تطويـــــر  قيادة  الد�لية، 

املعلومات عن طريق :

اأ ــ  امل�شاركة بد�ر اأ�شا�شي يف ��شع اخلطط الوطنية الأنظمة

   املكتبات �املعلومات �الوثائق بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.

�سلطان بن عبد العزيز العقيل

مكتبة امللك فهد الوطنية
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�املقايي�س  املوا�شفات  ��شع  يف  اأ�شا�شي  بد�ر  امل�شاركة  ــ  ب 

الببليوجرافية الوطنية بالتن�شيق مع اجلهات املعنية �ت�شجيع 

�متابعة تطبيقها يف املكتبات �مراكز املعلومات.

ج ــ تنفيذ برامج ا�شتثمار املعلومات مبا يف ذلك اإن�شاء �شبكة 

معلومات تعا�نية بني املكتبات �مراكز املعلومات.

�االأدلة  �الدرا�شات  البحوث  �ن�شر  اإعداد  يف  امل�شاهمة  ــ  د 

اخلا�شة باأعمال املكتبات �املعلومات .

التجهيزات واملبنى:

تقع املكتبة يف قلب مدينة الريا�س بحي العليا �هي منطقة 

باحلركة،  تعج  التي  الرئي�شية  ال�شوارع  بها  حتيط  جتارية 

فيحدها غرًبا طريق امللك فهد ��شرًقا �شارع العليا العام .

مبنى املكتبة اجلديد:

الفكري  االإنتاج  �تنامي  املعارف  اآفاق  الت�شاع  �نظرا 

التي  ال�شاملة  التعليمية  النه�شة  بف�شل  الوطني  �الثقايف 

احليز  �شيق  من  تعاين  املكتبة  اأخذت  اململكة.  ت�شهدها 

لالإدارات،  مكاتب  �اإيجاد  املقتنيات،  لتخزين  املخ�ش�س 

يف  ي�شمم  مل  املكتبة  مبنى  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  �يعود 

االأ�شا�س ليكون مكتبة �طنية للمملكة العربية ال�شعودية التي 

ثم  عامة،  مكتبة  ليكون  �شمم  �اإمنا  مت�شارع،  ب�شكل  تنمو 

حتولت اإىل مكتبة �طنية، �بالتايل ظهرت اإدارات �خدمات 

كثرية مل تكن مو�شوعة يف احل�شبان عند اإن�شاء املبنى .

الإيداع النظامي:

لعل من اأهم ما حققته املكتبة �شد�ر نظام االإيداع باملر�شوم 

امللكي الكرمي رقم )م/26( يف 1412/09/7هـ، �منذ بداية 

اإدارة االإيداع حركة االإيداع مع  1414هـ، �تتابع  تطبيقه عام 

النا�شرين �تطوير �شهادات االإيداع �طباعتها اآليا.

الت�شجيل �الرتقيمات الد�لية  للمن�شورات ال�شعودية:

اتفقت املكتبة مــع املــركـــز الـــد�يل لت�شجيـــل املطبوعات 

)ردمك،  �الــد�ريــات  للكتب  املعياريــة  االأرقــام  �تخ�شي�س 

ردمد(لتكون املكتبة هي املركز الوطني امل�شوؤ�ل عن ت�شجيل 

العربـــي  امل�شتـــوى  املطبوعات، ��شهل عملية �شبطهـــا علـــى 

�الد�يل.

احلا�شب الآيل:

تقنيـة  عـن  امل�شوؤ�لة  االإدارة  هـي  االآلـي  احلا�شـب  اإدارة 

املعلومات �االأجهزة �ال�شبكات التي حتتاجها املكتبة لتطوير 

قدراتها املعلوماتية االآلية .

�تركز املكتبة اعتمادًا على اأهدافها االأ�شا�شية على اقتناء 

اأ�عية املعلومات ال�شعودية من كتب �مطبوعات حكومية �كتب 

مدر�شية �ر�شائل جامعية �خمطوطات �د�ريات �م�شكوكات 

�ن�شرات �خرائط � اأ�شرطة �شمعية �اأ�شرطة فيديو �طوابع، 

باململكة  ال�شلة  ذات  املعلومات  اأ�عية  اقتناء  على  تركز  كما 

اإىل  اإ�شافة  االإ�شالم   � االأ��شط  �ال�شرق  ال�شعودية  العربية 

العامة  �الكتب  الرتاث  �كتب  �املتخ�ش�شة  العامة  املراجع 

بالعربية �االإجنليزية � الفرن�شية � االإ�شبانية.

اإدارة تنمية املجموعات :

باأ�عية  املكتبة  تز�يد  يف  كبري  بد�ر  االإدارة  هذه  تقوم 

املعلومات املختلفة عربية �اأجنبية من خالل قنوات التز�يد، 

ال�شراء اأ� االإهداء �التبادل.

اإدارة الت�شنيف والفهر�شة:

العمليات  كل  بتنفيذ  �الفهر�شة  الت�شنيف  اإدارة  تقوم 

�حتديثها  �مراجعتها  املقتنيات  اأنواع  جميع  لتنظيم  الالزمة 

�مراقبة جودة البيانات املدخلة يف قاعدة البيانات املركزية.

التك�شيف:

ال�شعــــوديـــة  الــــد�ريــات  ملحتويــات  التك�شيــف  يجــــري 

من املقاالت االأ�شلية �املرتجمة �عـــر��س الكتب، �الر�شائل 

�البحوث  الببليوجرافية  �االإ�شهامات  �مراجعاتها  اجلامعية 

الت�شريعيـــة  �االأنظمــة  �املــواد  �املوؤمترات  للند�ات  املقدمة 

املن�شورة مف�شلة، خدمة للباحثني، كما يتم تك�شيف حمتويات 

اململكـــة  تتنا�ل  التي  ال�شعـــوديـــة  �غري  ال�شعودية  الد�ريات 

العربية ال�شعودية �اجلزيرة العربية.

�شيانة املقتنيات:

1-التعقيم:

  تبذل املكتبة العناية الالزمة للحفاظ على مقتنياتها من 

التلف ، ب�شبب العوامل احليوية �اجلوية �اال�شتخدامية؛ لذا 
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من  حلمايتها  �الوثائق  �النوادر  املخطوطات  تعقيم  يجري 

التاأثريات الفطرية �احل�شرية، �تتويجا ملا تبذله املكتبة من 

للتعقيم  جهازا  اقتنت  فقد   ، مقتنياتها  على  للحفاظ  جهود 

باأحدث االأ�شاليب التقنية.

2-ترميم املخطوطات والكتب:  

تويل املكتبة اهتماما خا�شا باملخطوطات �بواكري الطباعة 

العربية ؛ �للمحافظة على هذه النفائ�س �اإطالة عمرها حتى 

يف  االأمة  اأبدعته  ما  م�شاهدة  من  القادمة  االأجيال  تتمكن 

تاريخها الفكري راأت املكتبة �شر�رة اإن�شاء معمل ترميم.

3-التجليد:

ت�شم املكتبة �ر�شة للتجليد الفني يتم من خاللها جتليد 

الكتب املطبوعة للحفاظ عليها، اإ�شافة اإىل جتليد م�شورات 

الكتب.. اأما بالن�شبة للكتب النادرة التي يتم جتليدها جتليدا 

الكتابة  �تتم  ال�شيانة  عملية  التجليد  عملية  في�شبق  فاخرا 

املذهبة عليها.

4-الت�شوير امل�شغر :

يتيح الت�شوير امل�شغر للمكتبة احلفاظ على ر�شيدها من 

ب�شورة  �الوثائق  �املخطوطات  �الكتب  �املجالت  ال�شحف 

م�شتدمية اأكرث.

 5- ال�شتن�شاخ:

االأفراد  من  للم�شتفيدين  اال�شتن�شاخ  خدمة  املكتبة  تتيح 

�املكتبات �الهيئات احلكومية؛ الأن االإعارة اخلارجية لالأفراد 

غري متاحة؛ حفاظا من املكتبة على جمموعاتها الوطنية من 

الفقدان �التلف.

الن�شــــر:

يف  املكتبة  د�ر  الوطنية«  فهد  امللك  مكتبة  »نظام  اأكد 

اخلا�شة  �االأدلة  �الدرا�شات  البحوث  اإعداد  يف  االإ�شهام 

باأعمال املكتبات �املعلومات �ن�شرها.

خدمات املعلومات:

اخلدمات املرجعية :

كثريا  للم�شتفيدين  املقدمة  املرجعية  اخلدمات  تطورت 

اإدارة  مع زيادة م�شادر �قواعد املعلومات املتاحة، �حتتفظ 

املعلومات  م�شادر  من  كبرية  مبجموعة  املرجعية  اخلدمات 

اأ� املربوطة بال�شبكات املحلية  املختزنة على القر�س املدمج 

�اخلارجية .

الإعارة التبادلية :

ت�شم هذه االتفاقية اإحدى ع�شرة مكتبة �مركزا للمعلومات 

حتى االآن، �يتم تطبيق النظام حتت اإ�شراف مكتبة امللك فهد 

الوطنية .

اإتاحة م�شتخرجات احلا�شب:

تقدم املكتبة م�شتخرجات احلا�شب للم�شتفيدين ؛ لتلبية 

حاجتهم، �هي م�شتخرجات ببليوجرافية �ن�شية من خمتلف 

املراجع �امل�شادر على اختالف اأ�عيتها.

املجموعات اخلا�شة:

يوجد يف املكتبة قاعات خا�شة يرتادها الباحثون، �تتميز 

من  معني  بحقل  املتخ�ش�شة  مبجموعاتها  القاعات  هذه 

حقول املعرفة ، اأ� باأ�شكال معينة من اأ�عية املعلومات اقت�شت 

القاعات،  تلك  يف  توزيعها  �اال�شتخدام  التنظيم  متطلبات 

�منها:

1-مركز معلومات اململكة.

2-قاعة املخطوطات �النوادر.

3- اإدارة حماية املخطوطات.

4-ق�شم الد�ريات.

5-مركز الوثائق.

6- قاعة الو�شائل ال�شمعية �الب�شرية.

7- قاعة املطبوعات العثمانية �الرتكية.
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هناك حقيقة يجب اأن نعرتف بها �هي اإن العامل ي�شهد تطورات 

 (Inter-Net( االإنرتنت  �شبكة  �تقنية  تكنولوجيا  عامل  يف  �شريعة 

يف  الب�شرية  خلدمة  مميزة  ��ظائف  بن�شاطات  تقوم  التي  الد�لية 

اإطار حياتنا اليومية. �على الرغم من االختالفات الثقافية  العاملية 

التي  القانونية  �احلد�د   )Cultural Global Differences(

تف�شل بني الد�ل اإال اأنه بف�شل تطور ��شائل االت�شاالت اأ�شبح العامل 

يعي�س يف )قرية �شغرية عاملية Small Global Village( �احدة. 

املعلومات  ثورة  جعلت  االت�شاالت  �تنظيم  احلديثة  فالتكنولوجيا 

ت�شل اإىل اأي جزء من اأجزاء العامل يف �قت قيا�شي ق�شري.

��اكبها  تطورت  عامة  االإعالم  ��شائل  باأن  علينا  يخفى  �ال 

االإن�شان يف هذا التطور حتى اأ�شبح ع�شرنا احلايل ع�شر حرية 

 .(Freedom of Information Explosion( ثورة االت�شاالت �املعلومات

االأقمار  عرب  مبا�شر  تليفزيوين  �نقل  د�يل  تبادل  هناك  �اأ�شبح 

�الع�شكرية،  �االجتماعية  ال�شيا�شية  ال�شاعة  الأحداث  ال�شناعية 

�البـرامج  الــمواد  ي�شتقــبل  اأن  امل�شتقبل  اأ�  للم�شـاهــد  اأتـاح  ممـا 

مع  خمتلفة  لغات  بعدة  �املرئية  �املكتوبة  امل�شموعة  االإعالمية 

االختالف يف الثقافات �العادات �التقاليد االجتماعية.

�قــد تــوّلــد مــن هــذا التطــــور املـذهل �العظيــم يف ��شائـل 

الد�يل(  امل�شاهد  اأ�  امل�شتمـــع  اأ�  )القــارئ  ي�شمى  مـــا  االإعـــالم 

الر�شائل  جميع  ي�شتقبل  الذي   )International Audience(

االإعالمية العاملية �هو يف منزله اأ� مكتبه اأ� �شيارته، مع بر�ز �ظهور 

)الراأي العام العاملي( )International Public Opinion( الذي 

يعرب عن االأحا�شي�س ��جهات النظر �رجوع ال�شدى من قبل اجلمهور 

�ذلك عن طريق تقييمهم �نقدهم �رد�د فعلهم الناجت من ا�شتقبالهم 

الر�شائل �املواد �الربامج االإعالمية عرب االأقمار ال�شناعية.

االإعالم  ��شائل  �خدمت  جمعت  )االإنرتنت(  �تكنولوجيا 

امل�شموعة �املكتوبة �املرئية يف جهاز �احد، فمن خالل �شبكة 

االإنرتنت ي�شتطيع ال�شخ�س احل�شول على املعلومات بال�شوت 

ا. امل�شموع �ال�شورة املتحركة �املكتوبة ن�شًّ

�تعترب هذه اخلدمات االإعالمية من اأهم �شبكات املعلومات 

من  االآالف  تربط  عاملية  ات�شاالت  �شبكة  �هي  الكمبيوترية 

من  املاليني  �ي�شتخدمها  ببع�س  بع�شها  الكمبيوتر  �شبكات 

 (24( مدار  على  حاليًّا  االإلكرت�نية  احلا�شبات  م�شتخدمي 

ال�شبكة  بهذه  العمل  بداأ  �قد  العامل،  اأنحاء  معظم  يف  �شاعة 

لكنه  االأمريكية،  الدفاع  لوزارة  كم�شر�ع  ال�شتينيات  نهاية  يف 

�شرعان ما حتّول اإىل م�شر�ع اأكادميي، ثم اقت�شادي يهدف اإىل 

�شريع،  د�يل  معلومات  لطريق  االأ�شا�س  مكّوًنا  العامة  اخلدمة 

.(Super Information Highway(

فخدمة )االإنرتنت( هي خدمات د�لية تخدم املعلومات �تنقل 

 (Newsgroups( االإخبارية  �املجموعات  االإعالمية  الر�شائل 

رقيب  �بد�ن  حرية  �بكل  عظيمة  ب�شرعة  �تن�شرها  �املعلومات 

احلية  �اللقطات  �الن�شو�س  ال�شور  تر�شل  بحيث  ت�شوي�س،  اأ� 

�طرح  ل�شوتك  �ال�شماع  �االأجنبية  العربية  �االأغاين  �املو�شيقى 

اآرائك �ا�شتف�شاراتك �اإجاباتك على املاليني من م�شتخدمي �شبكة 

الرابطة  خالل  من  �ذلك  العامل،  اأنحاء  يف  املنت�شرين  االإنرتنت 

الد�لية الأقمار االت�شال )Intelsat( ��شا�شات االأجهزة املتطورة. 

فقد حتكمت ��شيطرت خدمات االإنرتنت بجميع قوانينها �براجمها 

االإيجابية اأ� ال�شلبية على عقول �تفكري �ت�شرفات النا�س املثقفني 

�املتخ�ش�شني �ال�شباب )ذكور �اإناث( يف العامل.

�شّبه �شبكات )االإنرتنت( بـ)االأخطبوط االإعالمي( 
ُ
�اأنني اأ

اإىل  مكان  من  �يتنقل  القارات  جميع  يعرب  بل  حد�د  له  لي�س 

مكان حول العامل بد�ن تاأ�شرية دخول اأ� خر�ج اأ� حار�س بوابة 

برامج  بع�س  �جند  الدخول.  من  مينعها   )Gate Keeper(

االإنرتنت تك�شر حجاب ��شر�ط العادات �التقاليد االجتماعية 

بقلم د. فهد بن عبد الرحمن املليµي

NبÒ ا’إعالم الدh ‹hاNتال± الثقافات
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املتعارف عليها تاريخيًّا بد�ن احرتام اأ� تقدير.

عن  اإعدادها  مّت  غربية  �بحوث  درا�شات  عدة  ك�شفت  �قد 

�شلبيات خدمتها، حيث ات�شح من هذه الدرا�شات باأن هناك م�شكلة 

)م�شكلة  �هي  العامل  يف  املجتمعات  بع�س  منها  تعاين  اجتماعية 

االإدمان( يف ا�شتخدام جهاز )االإنرتنت( من قبل ال�شباب )ذكور 

التناق�شات  ب�شبب  غريبة  اأحا�شي�س  يف  يعي�شون  الذين  �اإناث( 

حجم  ب�شبب  �كذلك  نفو�شهم،  داخل  يف  جتول  التي  االجتماعية 

املعلومات �اختالف الثقافات �العادات �التقاليد التي ي�شاهد�نها 

�ي�شمعونها عرب هذه التقنية احلديثة يف عاملنا، فعامل التكنولوجيا 

�االت�شاالت اأحدثت الكثري من املتغريات االجتماعية يف املع�شكر 

ال�شرقي �املع�شكر الغربي، �اأ�شبح هناك اإعالم حّر مفتوح بد�ن 

رقيب اأمام االأخطبوط االإعالمي )االإنرتنت(.

�بكل اأ�شف �حزن، يوجد هناك بع�س الع�شابات املجرمة 

�الطائ�س  املراهق  ال�شباب  من  بت�شرفاتهم  املدركة  �غري 

يت�شرفون  �االإ�شالمية  العربية  جمتمعاتنا  يف  العقل  �ناق�س 

�االآداب  العربية  النخوة  عن  خارجة  طبيعية  غري  بت�شرفات 

املحافظة،  االأ�شر  اأفراد  اأعرا�س  بانتهاك  �ذلك  االإ�شالمية، 

 hCا  (Facebook( موقع  عرب  االإنرتنت  خدمات  �ا�شتخدام 

اأعمالهم  تنفيذ  يف   )Chat( الغرامية  �احلوارات  املحادثات 

العفيفة  الطيبة  العوائل  اأ�شماء  ت�شويه  حما�لني  ال�شريرة، 

�الدعايات  �اخليالية  اخلرافية  الق�ش�س  �ن�شر  �امل�شتورة 

االإنرتنت  �شبكات  عرب  اخلا�شة  �املعلومات  �ال�شور  الكاذبة 

الد�لية من اأجل الت�شلية اأ� ال�شعور باحلقد �الكراهية �االنتقام 

من بع�س النا�س اأ� الهر�ب من املواجهة ال�شخ�شية.

فوائد  لها  االإنرتنت  خدمات  باأن  �تدركون  تعلمون،  �اأنتم 

 ،)Negative( كذلك لها فوائد �شلبية� ،)Positive( اإيجابية

�ما حدث يف جمتمعنا هو العك�س ال�شلبي با�شتخدام )االإنرتنت( 

الذي �شيطر على اأ�قات �شبابنا، فقد اأفرطوا يف ا�شتخدامها بد�ن 

اإح�شا�س بقيمة اأ�قاتهم. فالتاأثريات االإيديولوجية التي تقوم بها 

خدمة االإنرتنت جلبت لهم ال�شغوط النف�شية مما جعلهم يعملون 

اأنف�شهم �قبول �ا�شتقبال الربامج �املواد االإعالمية  على تكيف 

ذات امل�شادر االأجنبية املر�شلة عرب جهاز �شا�شات الكمبيوتر.

االت�شالية  �مواقعها  �معلوماتها  اخلدمة  هذه  اأ�شبحت  فقد 

تتحكم مب�شاعرهم �اإح�شا�شاتهم العاطفية �تغذية اأفكارهم باأفكار 

�االإ�شالمية،  العربية  جمتمعاتهم  �عادات  اأ�شلوب  عن  خارجة 

املراهقة  �شن  يعي�شون  ��شباب  اأطفال  الفري�شة  كانت  اإذا  خا�شة 

يف  الوقوع  اإىل  مغٍر  باأ�شلوب  �اإخ�شاعهم  عاًما(،   20  -  13 )من 

االأخطاء االجتماعية عن طريق املحادثات الغزلية )Chat( بني 

عالقات  عنها  تنتج  نف�شية  م�شاكل  لهم  ي�شبب  مما  اجلن�شني، 

فقد  مفيدة...  نهاية  اأ�  حد�د  اأ�  اأهداف  بد�ن  اإن�شانية  عاطفية 

زادت اأهمية ا�شتخدام تقنية االإنرتنت عند ال�شباب املراهقني مما 

جعلهم ال ي�شتغنون عنها يف حياتهم اليومية... فاإذا مل ي�شتخدموها 

ي�شابون بال�شيقة النف�شية �يح�شون بالوحدانية �العزلة �يكونون 

الرجوع  اإىل  �يتلهفون  �انطوائيني  انفعاليني  ع�شبيني  ا  اأ�شخا�شً

اإليها. كما يتلهف الطفل اإىل اأمه من اأجل احل�شول على احلليب، 

اأفراد عوائلهم �ال يجتمعون معهم يف  يعي�شون يف عزلة عن  فهم 

منا�شباتهم �ن�شاطاتهم االجتماعية، بل معظم اأ�قاتهم يف غرفهم 

�شعادة  بكل  االآخرين  مع  �ي�شحكون  مرتفعة  باأ�شوات  يتحدثون 

��شر�ر مع االإح�شا�س باالأمان �الثقة، بل يفتحون قلوبهم �اأ�شرارهم 

جراأة  بكل  �رغباتهم  العائلية  م�شاكلهم  �ي�شرحون  ال�شخ�شية 

اأمام  عليهم  ي�شيطر  كان  الذي  �االحرتام  باخلجل  ال�شعور  بد�ن 

اأفراد عوائلهم عندما يد�ر باب احلديث بينهم. فقد اأ�شابهم داء 

احلب �الغرام املجهول من خالل �شا�شات �جهاز الكمبيوتر الذي 

اأفقدهم �شفة االأدب �االأخالق �احرتام النف�س الذي تعّود�ا عليه 

قادرين  �اأ�شبحوا غري  االجتماعية،  �ن�شاأتهم  تربيتهم  خالل  من 

الكمبيوتر  ا�شتخدام  يف  �املقا�مة  �التحكم  النف�س  �شبط  على 

)احلا�شب االآيل(، فاأمام هذا اجلهاز يكونون �شعاف ال�شخ�شية 

�ال ي�شتغنون عنه �يخ�شون فقدانه �انقطاعه عنهم، الأنهم ارتبطوا 

يف  �االإزد�اجية  املزمن  االإدمان  عنه  توّلد  �شخ�شيًّا  ارتباًطا  به 

ال�شخ�شية �ال�شعور بال�شداقة امل�شتعارة �غري الواقعية.

�بكل �شراحة، نحن نحتاج اإىل حملة اإعالمية علمية �شحية 

يف  االإنرتنت  ا�شتخدام  اأ�شرار  عن  �االإي�شاح  بالرت�شيد  تقوم 

اأغرا�س غري مفيدة ��شرح الهدف من تقنية االإنرتنت �كيفية 

اال�شتفادة منها.

الوقت احلا�شر  التي نراها  باأن معظم احلمالت  �كذلك ندرك 

تهدف اإىل ت�شويق �تر�يج خدمات االإنرتنت، فقد اأ�شبح لدينا اأ�شواق 

متخ�ش�شة ��شركات مناف�شة يف تقدمي هذه اخلدمات �مقاٍه خا�شة، 

بد�ن االإدراك اأ� التعقل اأ� التفكري عن العواقب �النتائج ال�شلبية التي 

�شوف ت�شيب عقول �شبابنا العربي امل�شلم. �قد قيل »ال�شيء اإذا زاد 

عن حّده انقلب اإىل �شّده« )�خري االأمور اأ��شطها(.
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اهلل  من  راجًيا  املقالة  هذه  يف  اأ�شارك  اأن  ي�شرفني  مما 

التوفيق �ال�شداد، �قد ا�شتنبطتها من �شري متقدمة �متاأخرة 

للقبائل القدمية �تغري معظم  التفرق �االختالط  اأ�شباب  عن 

اأ�شمائها املعا�شرة �ذ�بانها �تعترب هذه القبائل القدمية جذ�ر 

ال�شعوب العربية برمتها.

:Úا يرجع اإ¤ �شببòوه

ال�شبب الأول اإ¤ عدة اأمور هامة منها:

د�ر  احلنيف  لالإ�شالم  القبائل:  بني  �املعارك  احلر�ب   

بارز بعد بز�غه يف قمع املعارك بني القبائل املتناحرة، �قد 

الأهداف  اإىل جيو�س جمحفلة  متناحرة  قبائل  نظمها من 

�شامية �غايات نبيلة، �متخ�س عنها ح�شارات اإ�شالمية، 

اآثارها يف بقاع االأر�س يف امل�شارق �املغارب، مما  الزالت 

اأتاح االختالط يف البلدان.

      فاأيام القبائل القدمية املريرة متخ�س عنها تفرق ��شتات، 

�من ثم حدث حتالف حتى اأ�شبح هناك كتل قبلية كبرية 

خمتلطة من عدة قبائل قدمية، فاأطلق عليها ن�شابة الع�شر 

قبائل حديثة.

 الفتوحات االإ�شالمية: ال �شك اأن تعبئة اجلي�س االإ�شالمي 

�العبا�شي  �االأموي،  �الرا�شدي،  االأ�ل،  االأربع:  مبراحله 

كانت تعبئته يف خمتلف املراحل من معظم القبائل العربية، 

فانطلقت هذه اجليو�س الفاحتة الظافرة يف م�شارق االأر�س 

�مغاربها، فطاب امل�شكن لهوؤالء اجلند يف هذه البلدان التي 

�شملها الفتح االإ�شالمي، قال ابن خلد�ن يف »مقدمته« عن 

االأن�شاب يف �شدر االإ�شالم: �قد كان �قع يف �شدر االإ�شالم 

دم�شق،  جند  قن�شرين،  جند  فيقال  الوطن،  اإىل  االنتماء 

جند العوا�شم، �انتقل ذلك اإىل االأندل�س، �مل يكن الإطراح 

العرب اأمر الن�شب، �اإمنا كان الخت�شا�شهم باملواطن بعد 

على  زائدة  عالمة  لهم  ��شارت  بها،  ُعرفوا  حتى  الفتح 

يف  االختالط  �قع  ثم  اأمرائهم،  عن  بها  يتميز�ن  الن�شب 

احلوا�شر مع العجم �غريهم، �ف�شدت االأن�شاب باجلملة، 

�فقدت ثمرتها من الع�شبية.

القدمية،  العرب  قبائل  من  كبرية  لن�شبة  ح�شل  ما  هذا 

جزيرة  خارج  خرجت  التي  االإ�شالمية  الفتوحات  اأثر  على 

العرب، �توغلت مع غري العرب، ناهيك عن تعدد احلكومات 

�ما متخ�س  االإ�شالم،  اأ� دم�شق منذ فجر  بغداد  املختلفة يف 

عنها من اأزمات، �فنت كقطع من الليل على العقيدة �املجتمع 

فن�شاأ عن جملة ذلك  �ال�شحي،  �املعي�شي،  القومي،  اأمنه  يف 

نز�ح ��شتات �اختالط، فهذه التقلبات ال�شيا�شية املختلفة يف 

�شيا�شاتها امل�شتمدة من عقائدها املتزندقة، لي�شت منح�شرة 

اآثارها الفتاكة على العقيدة، بل على ا�شتقرار البالد �العباد، 

بني  غاب  �شريــعة  املختلفــة  احلكومـــات  هــذه  عــن  �متخـ�س 

قبائل اجلزيرة العربيـة، فعــادت جاهليــة العــرب الثانية بني 

فاأ�شبح  االإ�شالم،  �شدر  منذ  �الثابتة  املتموجة،  القبائل  هذه 

ناهيك  �فر�ع،  اأفراد  م�شتوى  على  �تفرق  �حتالف،  تداخل 

عن الظر�ف االجتماعية القا�شية، �من هذا املنطلق اأ�شبحت 

هناك هجرات فردية، �جماعية خارج اجلزيرة العربية، �هذا 

بعد الفتوحات االإ�شالمية يف فجر االإ�شالم.

�منهم من ا�شتوطن يف قرى جند �احلجاز �ما حولها، �ال 

زالت هذه االأحياء �االأ�شر القدمية على اأن�شابها القدمية، الأنها 

االنحدار  خمتلط  املكان  �اأ�شبح  الن�شب،  ثابتة  املكان  ثابتة 

القبلي كما يف البلدان النجدية، �من البديهة اأن تكون الرابطة 

اإقليمية، ��شاأتطرق عنها الحًقا.

علي بن �سعد الع�سبان الهزاين
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(1(

جاء يف كتاب «االأغ�شان مل�شجرات عدنان �قحطان« 

»�من املعلومات امل�شهورة اأنه قد تفرع من عدنان �قحطان 

اجلزيرة  مالأت  التي  �االأفخاذ  �البطون  القبائل  من  الكثري 

اأ��شطية،  اأكرث البلدان ال�شرق  العربية، ثم �شاح منها ما مالأ 

�بلغت بعد ذلك اإىل االأندل�س غرًبا، �جزر اأند�ني�شيا �الفلبني 

ا اإرجاع كل اأ�شرة اإىل اأ�شلها،  �شرًقا، �اأ�شبح من ال�شعب جدًّ

اللهم اإال القليل. كما انت�شرت يف اأقطار اجلزيرة العربية �ما 

�اختلطت  �قحطان،  قبائل عدنان،  من  الكثري  الرافدين  بني 

يف  ُ�ِجَد  �قد  االأقطار،  كل  يف  قبائلها  �ت�شابكت  م�شاكنها 

القبيلتني  كلتي  من  املتجا�رة  �االأ�شر  البيوت  الواحدة  املدينة 

العظيمتني عدنان �قحطان، �مع ذلك فما تزال اأ�شولها قائمة 

�ثابتة يف اليمن  �احلجاز �جند«.

�من هذا املنطلق يت�شح لنا االختالط �م�شبباته ك�شريعة 

الغاب، التي حتتم احلر�ب القبلية �االإقليمية، فتجلب �شعًفا، 

�قوة، �تفرًقا، ��شتاًتا، �تداخاًل، �حتالًفا، حتت ا�شم ما لهذه 

االأجيال  تعدد  �مع  اختلطت،   التي  املتعددة  القبلية  االأحياء 

�تعاقب االأزمان، اأ�شبح هذا اال�شم كالع�شبة لقاء احلمية لها، 

فاأطلق عليها )قبائل حديثة( كما تقدم، حيث مل يرد ا�شمها يف 

الع�شر اجلاهلي، اأ� االأموي، اأ� العبا�شي، حتى القرن ال�شابع، 

�اإال فلي�س  من املعقول اأن يتخلى ابن البادية عن انحداره من 

غري  قبيلة  اأ�  حديثة  قبائل  اأ�شماء  اإىل  قدمية  قبائل  اأ�شماء 

قبيلته، تغنى التاريخ القدمي باأ�شمائها حتى اأ�شبحت كالنجوم،  

قال اأبو عبيدة: جاء االإ�شالم �لي�س يف العرب اأحد اأعّز داًرا، 

�ال اأمنع داًرا، �ال اأكرث حليًفا من �شيبان، فهل من املعقول على 

ما  ما،  قبيلة  ا�شم  �شيبان حتت  قبيلة  تنطوي  اأن  املثال  �شبيل 

اإىل �شعفها �تفرقها  القبيلة متفرقة فاأدى ذلك  مل تكن هذه 

�من البديه اأحيائها اأن تنظم  اإىل قبيلة متكافئة قريبة منها 

على  يحتم  الذي  اأخرى  قبلة  يف  اجلار  حقوق  اأ�  الن�شب،  يف 

العرب  عند  اجلار  على  االعتداء  حليث  االجتماعي  الرتابط 

�التحالف  التداخل  كرث  االأبواب  هذه  خالل  �من  عار  يعترب 

�التمازج بني قبائل العرب �بالذات املتموج منها �خا�شة بعد 

انهيار اخلالفة االإ�شالمية التي اأفرزت التطاحن القبلي.

االأخرى،  للقبيلة  ��شوكة  قوة  ُيك�ِشب  املتعدد  فالتحالف 

اإطالًقا  ميكن  ال  االإقليمية  اأ�  القبلية  الرابطة  اإىل  �االنتماء 

ال�شعف،  �هو  رئي�شي  �شبب  هناك  يكن  مل  ما  فيه،  التفرط 

�الرابطة القبلية لي�شت منح�شرة يف ا�شم �الد القبيلة الذي 

انحدر�ا منه بل خالف ذلك ��شاأتطرق له.

 فهو ت�شابه اأ�شمائها، فاإن ن�شبة كبرية من االأحياء �القبائل 

مت�شابهة اأ�شما�ؤها، �رمبا �قع تعاقب على اأماكنها، �مع طول 

ابة �العامة اأنهم من  الزمان �تعدد االأجيال يتوهم بع�س الن�شَّ

ن�شب �احد نظًرا لتطابق اال�شم.

 الـــدم: حيث اأن هناك اأفراًدا يهربون من قبائلهم خ�شية 

متكافئة،  اأخرى  قبيلة  اإىل  يلجوؤ�ن  ثم  غرمائهم،  من 

حيث تعد حماية الدخيل من �شيم العرب، �هذه املميزات 

القبائل،  هذه  �شمن  الدخالء  هوؤالء  جتعل  الدبلوما�شية 

�بعد تعدد االأجيال، �تعاقب االأزمان يجهل الدخيل ال�شلة 

االأ�ىل، �ي�شبح يف الثانية، �رمبا �قعت م�شاهرة �اأ�شبح 

يف  جاء  متواتر  �هذا  اأجارته  التي  القبيلة  هذه  يف  ن�شله 

اأخرى جاز  اإذا كان الرجل من قبيلة   :
(2(

�شبائك الذهب 

اأن ينت�شب اإىل قبيلته االأ�ىل، �اأن ينت�شب اإىل القبيلة التي 

دخل فيها... �ما اأ�شبهه ذلك.

لقد  الوبائية:  الأمرا�ض  وانت�شار  املعي�شية  الظروف   

اأ�شارت �شري متقدمة �متاأخرة عن تف�شي اأمرا�س �بائية، 

�اأهل  اأهل مدر  �اأ�شر من  اأحياء  �تفرق  �شتات  ت�شببت يف 

فاإنها  املعي�شية  الظر�ف  اأما  متعددة،  اأماكن  اإىل  �بر، 

ت�شبب يف هجرة فردية �جماعية، �على �شبيل املثال هجرة 

ت�شبب  �شك  ال  القا�شية  الظر�ف  �هذه  هالل،  بني  قبيلة 

اختالط عند اأهل الوبر �اأهل املدر التي تعترب اأن�شابها ثابتة 

النجدية  البلدان  �خا�شة  الن�شب  ثابتة  املكان  ثابتة  الأنها 

�ال�شام  العراق  اأرياف  عن  البعيدة  �اليمانية  �احلجازية 

التي تاأثرت اأن�شابها بل معظمها ف�شد لقاء قربها من بالد 

ال�شيا�شية  العوا�شم  من  قربها  عن  ناهيك  �فار�س  الر�م 

منذ فجر االإ�شالم �ما حدث لها.

)1( م. ابراهيم ح�شن حممد �س430.

)2( �شبائك الذهب للبغدادي �س18.
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على  وال�سالم  وال�سالة  العاŸن   Üر لله  احلمد 

اأ�ر± االأنبياA واŸر�سلن, وبعد

فاÊE اأحببâ اأ¿ اأVس™ بن اأيديكم اأ�سباL Üلب 

الرز¥ والتي Zفل عنها الكãري:

علي بن حممد الهزاين

الزلØي
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اعلم اأخي امل�شلم اأن للعلم �للعلماء �لطالبه ف�شائل كثريه 

�ردت يف كتاب اهلل ��شنة نبيه حممد �شلى اهلل عليه ��شلم.

فقد اأمر اهلل عز �جل ر�شوله بدعاء اهلل عز �جل اأن يزده 

{ علما �ف�شال قال تعاىل : {

�قال تعاىل :{   

{

هذه االآية تدل على اأهمية عظيمة الأهل العلم حيث اأخرب 

عز �جل اأنهم �شهداء معه �مع املالئكة �املراد بهم اأ�لو العلم 

ال�شرعي �يدخل فيهم من باب االأف�شلية ر�شله الكرام.

خمتارات بقلم : 

طارق حممد العثمان الهزاين
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ومن اأهم ف�شائل العلم:

 اأنه اإرث االأنبياء فاالأنبياء عليهم ال�شالة �ال�شالم مل 

بالعلم  اأخذ  فمن  العلم  �رثوا  �اإمنا  �الدينارا  درهما  يورثوا 

القرن  االآن يف  االأنبياء،فاأنت  اإرث  من  �افر  بحظ  اأخذ  فقد 

الع�شرين اإذا كنت من اأهل العلم ترث حممدًا �شلى اهلل عليه 

��شلم �هذا من اأكرب الف�شائل.

 اأنه يبقى �املال يفنى فهذا اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه 

من فقراء ال�شحابه حتى اأنه ي�شقط من اجلوع كاملغمى عليه 

يف  النا�س  بني  ذكر  هريره  الأبي  يجري  هل  باهلل  �اأ�شاألكم 

ع�شرنا اأم ال؟

انتفع  من  اأجر  هريرة  الأبي  فيكون  كثريا  يجري  نعم 

باأحاديثه،اإذ العلم يبقى �املال يفنى فعليك يا طالب العلم اأن 

تتم�شك بالعلم فقد ثبت يف احلديث اأن النبي �شلى اهلل عليه 

��شلم قال:»اإذا مات االن�شان انقطع عمله اإال من ثالث،�شدقة 

جارية اأ� علم ينتفع به،اأ� �لد �شالح يدعو له«.

 اإن االإن�شان يتو�شل به اإىل اأن يكون من ال�شهداء على 

تعاىل:{   قوله  �الدليل  احلق 

} اآل عمران ، االآيه :18

فهل قال:اأ�لو املال ؟ البل قال:»اأ�لو العلم قائما بالق�شط« 

فيكفيك فخرا ياطالب العلم اأن تكون ممن �شهد اهلل اأنه ال 

اإله اإال هو مع املالئكة الذي ي�شهد�ن بوحدانية اهلل عز �جل.

 اإن اأهل العلم هم اأحد �شنفي �الة االأمر الذين اأمر اهلل 

   }  : قوله  يف  بطاعتهم 

} الن�شاء،االآيه 59.

االأمراء  من  االأمور  �الة  ت�شمل  هنــا  االأمــور  �الة  فــــاإن 

بيان  يف  العلم  اأهل  فوالية  العلم،  �طلبة  �العلماء  �احلكام، 

�شريعة اهلل �دعوة النا�س اإليها ��الية االأمراء يف تنفيذ �شريعة 

اهلل �اإلزام النا�س بها.

اأن  اأحــدا  يــرغب  مل  �ال�شــالم  ال�شالة  عليـه  الر�شول  اأن   

اإال على  اأنعم اهلل بها  اأحدا على �شيء من النعم التي  يغبط 

نعمتني هما:

1-طلب العلم �العمل به.

2-التاجر الذي جعل ماله خدمة لالإ�شالم ، فعن عبداهلل 

بن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

��شلم: »الح�شد اإال يف اثنني: رجل اآتاه اهلل ماال ف�شلطه على 

هلكته يف احلق �رجل اآتاه اهلل حكمة فهو يق�شي بها �يعلمها«.

 اأنه طريق اجلنه كما دل على ذلك حديث اأبي هريرة 

ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه ��شلم قال:»من 

�شلك طريقا يلتم�س فيه علما �شهل اهلل به طريقا اإىل اجلنة« 

ر�اه م�شلم.

 اأن العامل نور يهتدي به النا�س يف اأمور دينهم �دنياهم، 

�اليخفى على كثري من ق�شة الرجل الذي من بني ا�شرائيل 

قتل ت�شعا �ت�شعني نف�شا ف�شاأل عن اأعلم اأهل االأر�س فدل على 

رجل عابد ف�شاأله هل له من توبه؟

فكـــاأن العابد ا�شتعظــم االأمــر فقــال : ال..فقتله فاأمت به 

املئة،ثم ذهب اإىل عامل ف�شاأله فاأخربه اأن له توبه �اأنه ال�شيء 

يحول بينه �بني التوبه، ثم دله على اأهل بلد �شاحلني ليخرج 

م�شهوره  الطريق....�الق�شة  اأثناء  املوت  فاأتاه  فخرج  اإليها 

فاأنظر الفرق بني العامل �اجلاهل.

�اأ�شرفه  �شيء  اأف�شل  �اأنه  ��شرفه،  العلم  عظم  فاأعلم 

ملن اأ�شلح اهلل نيته؛الأنه يتو�شل به اىل معرفة اأف�شل �اجب، 

به  �تو�شل  له،  �االخال�س  اهلل  توحيد  �هو  �اجب،  �اأعظم 

فهو  عباده،  على  اأ�جب  �ما  اهلل،  اأحكام  معرفة  اإىل  اأي�شا 

�اجب عظيم يو�شل اإىل اآداء �اجبات عظيمة ل�شعادة العباد 

�الجناة لهم اإال باهلل، ثم بالعلم بها �التم�شك بها �اال�شتقامه 

عليها.

اإنه  ماينفعنا  يعلمنا  �اأن  علمنا  ينفعنا مبا  اأن  اهلل  اأ�شاأل 

اآله  �على  حممد  نبينا  على  ��شلم  اهلل  ��شلى  جميب  �شميع 

��شحبه اأجمعني.
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اأ�سماA بنت عبد اهلل الهزاين

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

�بريام  �اإن�شياد  هارفارد   ( بجامعات  االأعمال  كلية  من 

�شنوات �شملت  ل�شت  ا�شتمرت  اأ�شاتذة، درا�شة  اأكمل  يو„ ( 

�املوؤ�ش�شات  ال�شركات  يف  بالكفاءة  لهم  م�شهوًدا  ا  اأ�شخا�شً

بلغوا  اأحراًرا،  يعملون  الذين  امل�شتقلني  من  �بع�شا  الكربى، 

3000 تنفيذي �500 من منظمي االأعمال املبدعني، �خالل 

بارزة  اأ�شماء  �بينهم  هوؤالء،  مع  مقابالت  عمل  مت  البحث 

�المعة اأبدعت يف جمال التقنية �املعلومات مثل: »مايكل ديل« 

موؤ�ش�س �شركة ديل ل�شناعة احلوا�شيب التي تربعت لفرتات 

مكتبة  موؤ�ش�س  بيوز«  �»جيف  ال�شناعة،  عر�س  على  طويلة 

جوبز«،  �»�شتيف  املجال،  ذلك  يف  الرائدة  الرقمية  اأماز�ن 

املدير التنفيذي يف �شركة اأبل ل�شناعة احلوا�شيب، اإذ يحلق 

بال�شركة منذ فرتة من اأفق اإىل اآخر اأعلى، �ي�شهد له القا�شي 

�الداين بقدرته الفائقة على االإدارة �االبتكار �االإبداع.. 

باأفكار ذكية هي  اللعب  اإطار تغيري قواعد  ياأتي ذلك يف 

التي جتعل اأنا�شا ناجحني للغاية فيا ترى ما ال�شر يف اإبداعهم 

�جناحهم ؟.  �شوؤال طاملا حري الكثريين، اأما االآن فاإن باحثني 

�باأنهم  عليه،  االإجابة  لديهم  باأن  يقولون  جامعات  عدة  من 

��شعوا اأيديهم على اأ�شرار االإبداع اخلم�شة التي جتعل منك 

مبدعا عظيما. 

�يف مقال ن�شرته مطبوعة تتبع لكلية االأعمال يف هارفارد 

2009م  دي�شمرب  عدد  يف  ريفيو(  بيزن�س  )هارفارد  �ا�شمها 

التي  هي  مهارات،  خم�س  على  تعرفوا  اإنهم  الباحثون  قال 

تف�شل املبدعني الذين يحلقون يف ال�شماء عن الباقني، �قام 

الباحثون بعنونة هذه االأ�شرار كالتايل: 

اأحد  االت�شال،  ــ  التجربة  ــ  املالحظة  ــ  ال�شوؤال  ــ  الربط 

الرجال الذين يقفون خلف هذه الدرا�شة �هو اأ�شتاذ يف اإن�شياد 

االأمريكية:  اإن«  اإن  »�شي  ل�شبكة  قال  جريجر�شن«  »هال  ا�شمه 

قدرتهم  فيه جميعا  �ي�شرتكون  املبدعون  هوؤالء  به  يتمتع  »مما 

�االأفكار معا يف جمموعات فريدة غالبا،  املعلومات  على ��شع 

قبل«.  من  النحو  هذا  على  جمعها  اإىل  �شواهم  اأحد  ي�شل  مل 

بالربط،  االأفكار  غزل  على  القدرة  هذه  الباحثون  اأ�شمى  �قد 

�يعد�نها قدرة اأ�شا�شية �مفتاحًا للتفكري خارج االأطر التقليدية 

طريقة  يف  الكامن  »ال�شر  اأ�شافوا:  الباحثني  اأن  بيد  املعر�فة، 

تفكري املبدعني العظام هو اأ�شلوب ت�شرفهم«،  اإنهم يت�شرفون 

االأجنا�س  الفعالة، مثل علماء  املراقبة  ت�شميته  على نحو ميكن 

�هم يتكلمون ب�شكل ال ي�شدق مع النا�س بر�ؤى خمتلفة ينظر�ن 

بها للعامل تتحدى الفر�شيات ال�شائدة، فبالن�شبة لهم كل �شيء 

�لEبد�´ طموì ت�ضرE� ÖFليه �لقامات �لطويلة �يف 

رMابه ت�ضتãمر �لقدر�ت �ملتميزة.
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ميكن جتربته، فكل هذه ال�شلوكيات تعزز بقوة اأن ن�شاأل اأ�شئلة 

م�شتفزة جريئة فيها حتد مل�شلمات العامل حولهم.

�الأن لهم قدرة على التفكري ب�شورة خمتلفة، فهم يت�شرفون 

اأي�شا ب�شكل خمتلف، �لذا باإمكان كل �شخ�س اأن يكون مبدعا 

لالإبداع،  اخلم�شة  املفاتيح  تلك  يتقن  اأن  اإال  عليه  �ما  كبريا، 

التي هي:

غري  تبد�  اأ�شياء  بني  الربط  على  القدرة  اأي  الربط: 

اأ� اأفكار من جماالت  ذات عالقة اأ� �شلة كاأ�شئلة اأ� م�شاكل 

خمتلفة.  

احلكمة  تتحدى  اأ�شئلة  ي�شاألون  دائما  املبدعون  ال�شوؤال: 

املاأثورة اأ� االأفكار ال�شائدة، فهم دائما ي�شاألون ملاذا؟ �مل ال؟ 

�ماذا لو؟. 

االكت�شاف  دافع  يحركهم  الذين  التنفيذيون  املالحظة: 

العامة،  الظواهر  �ا�شتجالء  متحي�س  اإىل  دائما  مييلون 

ال�شيما �شلوك عمالئهم �زبائنهم املحتملني.  

امل�شاريع  اأ�شحاب  اأ�  املبدعون  يلجاأ  ما  غالبا  التجربة: 

اأ�لية  مناذج  �عمل  اجلديدة،  االأفكار  جتربة  اإىل  املبتكرة 

جترى عليها التجارب، �اإطالق هذه النماذج للتقييم من قبل 

�القوة،  ال�شعف  نقاط  على  الوقوف  لهم  يت�شنى  الغري حتى 

�من ثم ميكنهم التح�شني �التجويد. 

االت�شال: املبدعون دائما ال يرتدد�ن يف االت�شال �تو�شيع 

اختلفت  اأ�  ر�ؤاهم  كانت  مهما  النا�س  مع  عالقاتهم  �شبكة 

�جهات نظرهم يف ال�شئون العامة اأ� اخلا�شة. 

عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  ال�شريف عن  � يف احلديث 

��شلم اأنه قال:» اإمنا العلم بالتعلtم...« احلديث.  �احلكمة 

�شالة املوؤمن اأنَّى �جدها فهو اأحق بها.

القدرة  80% من  اأن  اأظهرت  »النتائج  يقول جريجر�شن: 

هذا  اأن  �جدنا  لقد  �االكت�شاب..  بالتعلم  ياأتي  االإبداع  على 

�شيء ي�شبه التمرين �التدريب على تقوية الع�شالت.. فاإذا ما 

بداأت يف ممار�شة تلك االأ�شرار 

فاإنك تبني �تنمي �تطور مهاراتك« بعبارة 

اأخرى: االإبداع لي�س �شمة متاأ�شلة فح�شب، �اإمنــا ميكـن 

اأن يكون حم�شلة ملجـمـوعــة من املهــارات التـي ميكــن للنـا�س 

اأن يتعلموها.

مهارات  �تقوية  ال�شوؤال،  كيفية  يف  مهاراتك  �لتح�شني 

املالحظة لديك فاخرت نوعا من االأعمال �ما يت�شل به، �اأم�س 

بها  جتري  التي  الكيفية  �مالحظة  مراقبة  يف  اثنني  اأ�  يوما 

االأمور، �بذا �شوف تتح�شن قدرتك على فهم الطريقة التي تتم 

كما  للم�شائل.  اأف�شل  فهم  تتمكن من  اأ�  االأ�شياء  بها معاجلة 

يو�شي جريجر�شن بتحديد م�شكلة ما، �ال يتم تد�ين اأي �شيء 

عنها �شوى كتابة اأ�شئلة ملدة ع�شر دقائق يوميا ملدة 30 يوما، اإذ 

خالل هذه الفرتة الزمنية �شوف تتغري االأ�شئلة، �بالتايل تتغري 

اأما  املناظري �الر�ؤى �اأ�شاليب التعاطي معها �طريقة فهمها. 

كثري  على  التعارف  لي�س  هنا  فالهدف  توا�شلهم  د�ائر  ات�شاع 

من النا�س، بل الوقوف على اأمناط متعددة منهم �التعرف على 

خلفيات �شديدة التنوع الأنا�س يعملون حل�شاب �شركات خمتلفة 

يف خمتلف ال�شناعات، �لديهم مهارات خمتلفة �التعامل مع 

الق�شايا املختلفة، بحيث يكون املرء عر�شة لالأفكار املتنوعة، 

�ا�شت�شراف  القرار  اتخاذ  يف  �مهارة  قدرة  ذلك  فيمنحهم 

امل�شتقبل. 
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 العي�ش يف الدنيا جهاد دائم .

 املتفائل اإن�صان يرى �صوءاً غري موجود ... واملت�صائم اأحمق يرى �صوءاً وال ي�صدق .

 لي�ش �رضطاً اأن تكون دموعنا اأمام من نحب ... ولكن من ال�رضوري اأن تكون من اأجل من نحب .

 لي�ش �صقاوؤك يف اأن تكون اأعمى .. بل �صقاوؤك يف اأن تعجز عن احتمال العمى .

 افعل ما ت�صعر يف اأعماق قلبك باأنه �صحيح ..الأنك لن ت�صلم من االنتقاد باأي حال .

 ال�صمت اإجابة بارعة ال يتقنها الكثريون .

 اإنه من املخجل التعرث مرتني باحلجر نف�صه .

 اأ�صدق احلزن ابت�صامة يف عيون دامعة .

 من اأحب اهلل راأى كل �صيء جميالً .

 ال يجب اأن تقول كل ما تعرف.. ولكن يجب اأن تعرف كل ما تقول.

 ال تكن كقمة اجلبل .. ترى النا�ش �صغاراً .. ويراها النا�ش �صغرية .

 ال ت�صاألن بني اآدم حاجة و�صل الذي اأبوابه ال تغلق، فاإن ابن اآدم يغ�صب اإن �صاألته ، واهلل

        يغ�صب اإن تركت �صوؤله .

 ال تتخيل كل النا�ش مالئكة فتنهار اأحالمك .. وال جتعل ثقتك بهم عمياء ، الأنك يوماً 

        �صتبكي على �صذاجتك .

 لو مل تكن احلياة �صعبة ملا خرجنا من بطون اأمهاتنا نبكي .

 ال ي�صتطيع اأحٌد ركوب ظهرك اإال اإذا كنت منحنياً له .

خمتارات بقلم / رائد بن عبد اهلل بن حممد الهزاين
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 U�bM�  wJ��  ULz«œ  w��«  Â_«  w�Ë  Ád�u'«  pK��  UM�  b�«Ë

Æp�c� Êu�uJ� U�bM� ÕdH� UNzUM�√ wJ��
 t�OD�« p�«eO2 q� b�√ Ê√ w� UNK� tIOI(« XH�Ë u� w�√
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 w�UO�  ”u�U�  X�√ÆÆpM�  V�JÔ�  « Îb�  « ÎdO��  U ÎH�R�  UO�b�«
 l�—  UNOK�  w��«Ë  p�«uK�  s�  ÁUM�d�  Íc�«  wIOI(«  V(«Ë

ÆÕU�M�«Ë oO�u��« qJ� UM� ¡U�b�«Ë ¡UL�K� pOH�

أفنان سعد الهزاني

 AÉL ÊÉãdGh ¬æe É kLQÉN √ƒàd ¿Éc ∫hC’G Ú∏LQ âjCGQh , ¬«a ¢VƒîJ ¿CG  ójôJh ¬àjÉ¡f ±ô©J ’ ≥jôW ∂eÉeCG  ¿Éc GPEG

 !!? ≥jô£dG áYQÉb ≈∏Y ƒg øe ΩCG Ü qôLh ¢SQÉeh πNO øe  , ∫CÉ°ùà°S Ú∏LôdG …CÉa  , ∂©e ¬«a πNó«d

  ,≈¡àfG å«M øe CGóHCGh , ¬HQÉŒh ¬JGÈN øe ó«Øà°SCG ’ GPÉª∏a  ,π°Uh ≈àM §£Nh ôµah ≈fÉYh Ü qôL ∫hC’G ¿CG ∂°T ’ 

... á«aÉ°VEG äÉMÉ‚ ‘ ÉªgQÉªãà°SG øµªŸG øe ¿Éc Éàbhh ábÉW QógCGh »°ùØæH A»°T πc Ü qôLCG ¿CG øe ’óH

 ∫ÉªYC’G ‘ ÉæJhób ƒ¡a ÉæJÉ«M QƒeCG  ™«ªL ‘ ¬H …óà≤f Ihób π°†aCG  ƒg º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª Éæ«Ñf ¿CG  ∂°T ’h

 .?∂dòc ¬∏©‚ π¡a ... º¡d √hób ¿ƒµ«d ô°ûÑdG ÚH øe √ÉØ£°UG h ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG √QÉàNG ó≤a ,,∫GƒbC’Gh ∫É©aC’Gh

ÊGõ¡dG ˆG óÑY âæH áfƒª«e

باÿري  تعود  ولكنها  �صيÄا  التكل∞  االبت�صامة 

ياأخذون والتفقر  الذين  اأولÄك  الأنها تغني  الكثري 

الذي الÁنحون اإنها الت�صتغرق اكرث من ملح الب�رض 

لكن ذكراها تبقى ا¤ اآخر العمر لن جتد اأحًدا من 

الغنى بحيå ي�صتغني عنها والمن الفقر يف �صيء 

وهو Áلك نا�صيتها اإنها ت�صيع ال�صعاد√ يف البيت 

التوقيع على ميثاق  العمل وهي  الذكر يف  وطيب 

و�صعا´  للمتعب  راحه  اإنها  االأ�صدقاء  بني  املحبه 

االأمل لليائ�ش واأجمل العزاء للمحزون واأف�صل مايف 

ذلك  وبرغم   äللم�صكال حلول  من  الطبيعة  حقيبة 

فهي الت�صÎى والت�صتجدى والت�رضق..

ابت�س``ام �سع`د اله`زاين



ي�ُشح  االأنهار اجلارية جتيء عقب مطر هتان  اأن  كما 

النهار كذلك االإميان احلي �اليقظة  �اأطراف  الليل  اآناء 

الليل  اآناء  مو�شــول  �دعــاء  ذكـــر  مــع  جتيء  املتوا�شلــة 

�� } تعاىل:  قال  �حني  �قت  كل  يف  النهار  �اأطراف 

| )االأعراف: 205).

كما اأن �شاحب القلب احلي الذي يذكر ربه يكون لديه 

ال�شرعية  اهلل  اأ�امر  جتاه  �اال�شتقرار  ال�شكينة  م�شدر 

�اأ�امره الكونية فعند االإ�شباح - مثال - يبداأ الذاكر نهاره 

باالعرتاف هلل بالوحدانية �االألوهية �امللك �العظمة، كما 

يف دعاء طريف النهار )اأ�شبحنا �اأ�شبح امللك هلل الواحد 

القهار �احلمد هلل �ال اإله اإال اهلل اإين اأ�شاألك خري ما يف 

هذا اليوم �خري ما بعده...(.

فيبداأ نهاره بذلك الذكر �التمجيد ليكون ذلك اليوم 

�تنبعث  �شبحانه  باخلالق  باخلري مو�شواًل  مبارًكا حافاًل 

��شلوكه  عمله  على  اآثاره  ينعك�س  مما  التوكل  ر�ح  فيه 

باال�شتقامة �النزاهة �ال�شراحة.

�هذا يقودنا للتنبيه ملعرفة معاين �مدلوالت ما يجري 

على الل�شان من متجيد هلل عز �جل �ثناء عليه، فعبادة 

اهلل لي�شت �شاعة مناجاة ثم تنتهي �ينطلق بعدها العبد 

يف اأرجاء الدنيا ياأتي ما ي�شاء �يفعل ما يريد، اإن التدين 

احلق �العبادة ال�شرفة اأن ال يغفل العبد عن ذكر اهلل عز 

�جل يف قول �ال فعل �ال حتى يف ترك.

املادية �غرق  ملا طغت مفا�شد احل�شارة   الأجل ذلك 

اأ�شحابها يف ال�شهوات، انت�شرت الفو�شى �الكاآبة �القلق 

��شيوع  املذهل  التقدم  من  بلغت   ما  مع  النا�س  حياة  يف 

اإميان  من  خلت  اأنها  اإال  املثقفني  �كرثة  العقلية  املعارف 

القلب �من ال�شراعة �اخل�شوع لربها.

�لذلك قال تعاىل: {          

   } بعدها:  قال   |   

 | )االأعراف: 56-55).
هكذا �شاأن الذكر النافع بح�شور القلب �اليقني، الذي 

ال يقف عند حد الكلمات العابرة من االأفواه، �اإمنا يح�شل 

القلب  ��شالمة  االإميان  �هو  العبد  اأعطي  ما  اأعظم  معه 

من االآفات كاحل�شد �العجب �الكبـــر �احلقــد �غيـــرها، 

�االإح�شـــان  �الـــرب  لالإ�شــالح  منبعثــة  اجلـوارح  �تنقـــاد 

�بالتايل ي�شبح ذلك القلب الذاكر لربه، اإ�شراق االإميان 

يف قلبه يف ربيع دائم ال يلحقه اأفول، فهو اإما يعي�س خالًيا 

اأ� يكون  معتزاًل �شجيج املجتمعات �شعيًدا باخللوة بربه، 

يف بيئة انهزم فيها ال�شيطان، �ا�شتقر يف جنباتها احلق، 

�جتا�بت يف اأرجاءها اأ�شداء الذكر �التنزيه، فهو مي�شي 

على نور من اليقني، �اأنوار من اإخوانه املتعا�نني معه على 

الرب �التقوى.

اأ�شاأل اهلل املوىل الكرمي رب العر�س العظيم اأن يجعلنا 

عظيًما،  �اأجًرا  مغفرة  لهم  فاأعد  كثرًيا  اهلل  ذكر  ممن 

��شحبه  اآله  �على  حممد  نبينا  على  ��شلم  اهلل  ��شلى 

��شلم.

Lواهر بنت عبد اهلل الهزاين

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

62
ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

63



َت�َضاُء  َمــــــا  ــــل  ــــَع ــــْف َت ــــــــــــــاَم  يَّ
االأَ َدِع 

اللََّياِلي ـــــِة  ـــــَحـــــاِدَث ِل َتـــــْجـــــَزْع  َواَل 

َجْلدًا ــى االأَْهــــــــَواِل  ــلَ َع ــــاًل  ُكـــــْن رُج َوَ

الَبَراَيا ــي  ِف ُعــُيــوُبــَك  َكــُثــَرْت  َواإِْن 

َعِيٍب َفـــــُكـــــُل  ــــَخــــاِء  ــــ�ــــضَ ــــاْل ِب ــــْتــــَر  َتــــ�ــــضَّ

ُذالًّ  َقـــــــط  ـــــــــالأَعـــــــــاِدي  ِل ــــــــــرِى  ُت َواَل 

َبِخيٍل ِمـــــْن  ـــَمـــاَحـــَة  الـــ�ـــضَّ َتــــــْرُج  َواَل 

اأَنِّي التَّ ــُه  ــضُ ــ� ــِق ــْن ُي لَــْيــ�ــَض  َوِرْزُقـــــــــَك 

ـــــُروٌر �ـــــضُ َواَل  ــــــــــُدوُم  َي ُحـــــــــْزٌن  َواَل 

َقُنوٍع َقــــْلــــٍب  َذا  ُكــــْنــــَت  ــــا  َم اإَِذا 

الَمَناَيا ـــاَحـــِتـــِه  ِبـــ�ـــضَ ــــْت  ــــَزل َن َوَمـــــــْن 

ــــْن ــــِك َول ـــــَعـــــٌة  َوا�ـــــضِ  ِ
َّ

اهلل َواأَْر�ـــــــــــــضُ 

ِحْيٍن ُكــــــلَّ  َتــــــْغــــــُدْر  ــــــــــــاَم  يَّ
االأَ َدِع 

الَق�َضاُء حـــكـــَم  اإَِذا  ـــاً  َنـــْفـــ�ـــضَ َوِطــــــْب 

 

ـــــا َبــــَقــــاُء ـــــَي ْن َفــــَمــــا ِلــــــــَحــــــــواِدِث الـــــدُّ

 

ـــُة َوالــــــَوَفــــــاُء ـــاَح ـــَم ـــضَّ ـــ� ـــَك ال ـــُت ـــَم ـــي ـــضِ َو�

 

ِغــــَطــــــــاُء لَـــَها  َيُكـــوَن  اأَْن  َو�ــَضــّرك 

 

ــــَخــــاُء ــــ�ــــضَ
ــــــْل الَ ـــــْا ِقــــــَيّ ـــــَم ــــِه َك ــــَيّ ــــّط ــــَغ ُي

ــــــاّلء ــــــــــــــَدا َب ــــَة االأَْع ــــاَت ــــَم ــــضَ ـــــــــــاإِنَّ � َف

 

ـــــاُء ــــاآِن َم ــــْم ــــظَّ ــــل ـــــاِر ِل ـــــنَّ ـــــي ال ــــا ِف ــــَم َف

 

الَعَناُء ْزِق  ـــــــرِّ ال ِفـــي  َيـــِزيـــُد  ـــ�ـــَض  ـــْي َولَ

 

َرَخـــــــاُء َواَل  ــــَك  ــــْي ــــلَ َع ُبــــــوؤْ�ــــــٌض  َواَل 

 

ــــواُء ــــا �ــــضَ ــــَي ْن ــــدُّ ــــــُك ال ــــــَت َوَمــــــاِل ــــــاأَْن َف

 

�َضماُء َواَل  ــــيــــِه  ــــِق َت اأَْر�ــــــــــــضٌ  َفـــــــاَل 

 

الَف�َضاُء ـــاَق  �ـــضَ ــا  الــَقــ�ــضَ ــــــَزَل  َن اإَِذا 

 

َواُء  الـــــــدَّ الــــَمــــْوِت  َعـــــِن  ُيـــْغـــِنـــي  َواَل 

 

)1(�الجتزع:�شد ال�شرب.

)2(جلدا:�شديدا قويا.

)3(الربايا:املخلوقات.

)4(االأعادي:�شد ال�شديق.

بقلم / را�سد بن حممد العثمان الهزاين
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يعترب ا�شتهالك املياه بكميات جيده اأمرًا مطلوبا �حيويا 

للعديد من �شرائح املجتمع �ياأتي يف مقدمتهم:

من  جيده  كميات  اإىل  الطفل  يحتاج  حيث  االأطفال   : اأولاً

ال�شوائل �التي ت�شاعد على النمو �احلد من اأي م�شاكل �شحيه.

ثانياًا: كبار ال�شن حيث ان كبري ال�شن يحتاج اىل كميات 

اجلفاف  من  تنتج  م�شاكل  اأي  من  للحد  املاء  من  جيده 

�خ�شو�شا انه يفقد حا�شة العط�س مع تقدم العمر.

من  منا�شبة  كميات  اإىل  يحتاجون  الريا�شيون  ثالثاًا: 

يحتاجون  �كذلك  املاء  من  كميات  يفقد�ن  النهم  ال�شوائل 

املكونات  اأحد  هو  املاء  اأن  �خ�شو�شا  الع�شالت  زيادة  اإىل 

االأ�شا�شيه للع�شالت.

املاء واله�شم:

االمينيه  �االحما�س  �االمالح  للفيتامينات  مذيب  املاء 

�اجللوكوز �كثري من العنا�شر التغذ�يه االخرى.

يلعب املاء د�ًرا حيويًّا يف ه�شم �امت�شا�س �نقل �ا�شتخدام 

العنا�شر التغذ�يه.

املاء هو الو�شط االآمن للتخل�س من ال�شموم �الف�شالت.

يعتمد كل التنظيم احلراري للج�شم على املاء.

�شر�ري يف انتاج الطاقه،تزييت املفا�شل.

فقدان املاء ي�شيب بالغيبوبه:

اأن يعي�س بد�ن ماء ؟ �ماذا  االإن�شان  كم �شاعه ي�شتطيع 

يحدث له بعد تلك املدة؟

تزيد  ملدة  �شرب  ماء  بد�ن  يعي�س  اأن  االن�شان  الي�شتطيع 

فقد  ذلك  عن  املده  زادت  اإذا  ايام(  )ثالثة  �شاعه   72 على 

ي�شاب االن�شان بغيبوبة نتيجة توقف عمليات البناء �الهدم 

�توقف حركة التفاعالت داخل اجل�شم،اإذن املاء هــو �شريــان 

الـحيــــاة لــكــل كائــن حــي، ��شـــــدق اهلل العظيم الـــقــائــــل 

.{  {

خمتارات بقلم /

 مهرة بنت حممد العثمان الهزاين

�ملاء �ضر �حلياة ��ضمانة �لبقاء ��ضر�ر �لنظر �طاقة 

�مل�ضاعر �جليا�ضة.
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زيادة الوزن:

كم ميثل املاء من الوزن؟

ميثل املاء اكرث من 60 - 70% من �زن ج�شم البالغ �اأقل 

من ذلك قليال بالن�شبه للكبار.

اأما اعتقاد النا�س اأن �شرب املاء بكرثه قد يوؤدي اىل زيادة 

االعتقاد  هذا  فبالطبع  ذلك  اإىل  �ما  البطن  كرب  اأ�  الوزن 

املياه  �لكن  �الوزن  ال�شمنة  الي�شبب  العادي  فاملاء  خاطئ، 

الغازية اأ� الع�شريات املحتوية على كميات كبرية من ال�شكر قد 

ت�شبب ال�شمنة خا�شة االإكثار منها، �ب�شفة خا�شة امل�شر�بات 

�شعرات  حتتوي  اأي  الفارغة،  باالأغذية  تعرف  التي  الغازيه 

كثرية د�ن احتوائها على عنا�شر مغذيه.

متى يحتاج الإن�شان لل�شرب، ومتى يجب اأن ي�شرب؟

اآليات  �هناك  بالظماأ  ن�شعر  املاء عندما  ن�شرب  اأن  يجب 

عند  بالعط�س  االإح�شا�س  حتريك  على  تعمل  ف�شيولوجية 

قد  هي:  مهمة  مالحظة  �هنا  املعافى.  الطبيعي  ال�شخ�س 

ت�شعف حا�شة العط�س عند البع�س لكثري من اال�شباب �خا�شة 

عند امل�شنني �لذلك يجب االنتباه، �شرب املاء �ال�شوائل �العمل  

امل�شكلة  هذه  من  يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  تقدميه  على 

كامل�شنني �املر�شى �االأطفال �الر�شع.

ماهي اآثار عدم ا�شتهالك املاء وال�شوائل املر�شيه؟

تفيد االأبحاث احلديثه باأن عدم ا�شتهالك ال�شوائل ب�شفة 

خماطر  له  يكون  قد  خا�شه  ب�شفة  املاء  �ا�شتهالك  عامة 

االإ�شابه �التاأثري على :

-احل�شوات الكلويه.

لعملية  املاء  اإىل  احتياجا  االأع�شاء  اأكرث  الكلى  تعترب 

تنظيفها �احلد من تراكم االأمالح فيها مما يوؤدي اإىل تكون 

على  �احلر�س  االأمر  بهذا  االهتمام  يجب  لذلك  احل�شوات 

كذلك  �ين�شح  الليل  خالل  املاء  من  جيدة  كمية  ا�شتهالك 

باحلد من ا�شتهالك اللحوم ب�شكل كبري �املخلالت �التي قد 

توؤدي اإىل اإرهاق الكلية �زيادة تراكم االأمالح .

-بدانة اأو �شمنة الطفولة واملراهقة..

ا يف احلد من تراكم  ا جدًّ يالحظ اأن ل�شرب املاء د�ًرا مهمًّ

الدهون �خا�شة عند االأطفال �املراهقني لذلك ين�شح توفري 

املاء لهم �عدم اإهمال تنا�لهم للماء �تذكريهم بذلك حيث 

تزيد  التي  امل�شر�بات  بع�س  على  يعتمد�ن  قد  االأطفال  اأن 

على  �ت�شجيعهم  اإعطائهم  على  احلر�س  يجب  لذلك  الوزن 

تنا�ل املاء ب�شكل جيد.

ماهو اجلفاف؟؟

الفقد  بعد  الكايف(  )االإر�اء  الكافيه  االإماهة  عدم  هو 

اليومي للماء، �لفرتة طويلة �يعرف باجلفاف املزمن، �يكون 

)التعرق  العنيفه  الريا�شه  ت�شببه  الذي  مثل  حاًدا  اجلفاف 

ال�شديد( يحدد النوعان بفقدان 1% اأ� اأكرث من �زن اجل�شم 

ب�شبب فاقد ال�شوائل.

هذا �اهلل اأعلم ��شلى اهلل ��شلم �بارك على نبينا حممد 

�على اآله ��شحبه اأجمعني.
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هو �شعد بن حممد بن �شعد العثمان  » الهزاين «

�الده حممد بن �شعد بن حممد العثمان الهزاين ��الدته هي منرية بنت حممد بن را�شد الزامل » الهزاين «. 

�لد رحمه اهلل يف عام 1354 هـ يف قرية نعام �هو االبن االأكرب من بني ثالثة من االأبناء )�شعد ، عبداهلل ، عبدالعزيز(. 

اأخويه، �مع �شظف العي�س ��شيق ذات اليد يف ذلك الزمان �الذي عم النواحي �االأم�شار، فقد �شد  ترعرع يف كنف �الده مع 

الرحال هو �اأخوه عبداهلل مع �الديهما اإىل الريا�س �هما يف تلك الفرتة �شغريي ال�شن لطب الرزق �ال�شعي يف االأر�س، ا�شتقرا 

يف حي ال�شمي�شي �ا�شتغل �الده رحمه اهلل يف الزراعة، �مل يحظ بن�شيب من العلم هو �اأخوه عبداهلل رغم رغبة �الدهما يف ذلك 

ب�شبب بع�س الظر�ف التي حالت د�ن ذلك بعد م�شيئة اهلل تعاىل .

عاد�ا بعد ذلك اإىل نعام �ا�شتقر�ا بها اإىل اأن ا�شتد �شاعده �غدا �شابا يافعا ليعود قافال مرة اأخرى اإىل الريا�س ، �ا�شتغل �شنني 

عديدة يف عدة مزارع ، حيث كانت البداية عند اآل اإ�شحاق يف عرقة، ثم عمل عدة �شنوات عند اآل فريان يف حي �شياح .

�شرقت الزراعة �حب االأر�س قلبه رحمه اهلل ليعود بعد ذلك اإىل نعام حيث كون مزرعة يف ناحية من نعام تعرف بالغابة من نواة 

مزرعة �شغرية لوالده لتتو�شع اإىل ما��شلت اإليه اليوم.

تز�ج عند ذلك رحمه اهلل فاأجنب عدًدا من البنني �البنات.

�صفاته : ات�شف رحمه اهلل بعدد من ال�شفات مثل :

1 الكرم �اجلود : �قد عرف بذلك رحمه اهلل �كان يفرح اأميا فرح مبن يحط رحاله عنده �يلفي عليه �يظهر الب�شا�شة �ال�شر�ر . 	
2 التوا�شل االجتماعي ��شلة القربى : ��شهد بذلك القريب �البعيد �مل يكن غريبا تلك امل�شاهد املوؤثرة يف اأثناء تلقي  	
العزاء رحمه اهلل رحمة �ا�شعة �من عرفه مل ي�شتغرب تقاطر عدد كبري من النا�س الكبري �ال�شغري �الأيام عديدة للقيام 

بواجب العزاء فقد كان يخ�ش�س جزاء كبريا من يومه للزيارة �ال�شوؤال الدائم عن اأحوالهم �بالذات كبريي ال�شن �املر�شى 

�من يف حكمهم .

3 �شالمة ال�شدر، �الكف عن النا�س . 	
4 عرف رحمه اهلل بالعطف على االأطفال �التب�شط لهم �ال�شر�ر مبجال�شتهم �ممازحتهم ب�شكل يدعو للُعجب �االإعجاب . 	

وفاته : تويف رحمه اهلل يف يوم االأحد املوافق 1431/7/29هـ ، بعد حياة حافلة بالعطاء �باملجاهدة �املكابدة ��شلى عليه �دفن 

يف نعام يوم االثنني املوافق 1431/7/30هـ .

رحمك اهلل يا والدي رحمة وا�سعة وجمعنا بك يف الفردو�س الأعلى من اجلنة.

حممد بن �سعد بن حممد 

بن �سعد العثمان الهزاين

ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

67
ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

67



ـ 1432هـ العدد الرابعـ 

68

اأت�شاءل حقا ..!! ما تلك االأ�شاليب الغريبة، �الت�شرفات 

املحتقنــة،  �النف�شيــات  اخلاطئــة،  البذيئة، �ال�شلوكيــات 

بع�س ال�شد�ر  يف  تــتــوغــل  ــتــي  ال املــرتــبــكــة  ــيــ�ــس  �االأحــا�ــش

النبل،  ــاعــر  ــش مــ� ـــن  م كـــثـــريا  تــطــمــ�ــس  ــا..  ــن ــمــع ـــني جمــت ب

�تف�شد  اخلـــري،  �تبعرث مالمح  الطيبة،  ال�شفات  �تــ�ــشــّوه 

الفا�شلة..  االأخــــالق  مبفاهيم  �تعبث  اجلميلة،  الــ�ــشــور 

�ان  الــعــاديــة  املــواقــف  بع�س  تت�شعد  اأن  املوؤمل حقا  مــن 

ممقوتة..  ــرعــة  ��ــش عــ�ــشــبــيــة  اإىل  الــفــعــل  ردات   تــتــ�ــشــع 

من املزعج متاما اأن تتاآكل بع�س القيم الراقية فيما بني النا�س، 

ديننا  اإليها  �جهنا  التي  احلميــدة  ال�شفــات  تلك  تخبــو  �اأن 

احلنيف الذي اكتمل بتمام االأخالق .. لننظريف البيوت �بيننا 

لننظر  عّنا،  الغرباء  �حتى  �اأ�شدقائنا،  �اأقاربنا،  �اإخواننا، 

يف ال�شارع �الطرقات، �االأ�شواق، �املطاعم، �حتى امل�شاجد.. 

الكثري ي�شابق الريح لي�شل اإىل �شيء ما يظنه هدفه فال يعرف 

��شيلة �ال اأ�شلوبا اإال منطق عقله �منفعته .. االخوان مع الرفقاء 

ال  االأقــارب  �الديهم،  مع  ل�شاعة  لو  يجتمعون  �ال  بال�شاعات، 

يعرفون �شلة الرحم اإال باإمييل اأ� ر�شالة جوال )بال�شنة مرة( 

اأ� يتمتم ب�شالم  الغرباء هناك من يرمقك �كاأنه يقول �شيئا 

�هو خجل .. يف ال�شوارع �مع ال�شيارات جتد )البال�ي( هذا 

ينحرف على هذا �هذا يتخطى الزحام �فوق االأر�شفة لي�شل 

م�شارات  حرج اأ�شبحت  �ال  حدث  االأ�شواق  يف  االأ�ل،  فيكون 

عند  حتى  �معاك�شات  �م�شاك�شات  ��شجيج  ��شخب  عر��س 

احل�شاب جتد اأنه ال نظام د�ما �شوف جتد من يريد اأن يخطئ 

فيتخطاك الأجل نف�شه.

يت�شاءل عن  اأ�  اأ� يقول كالما،  راأيا،  يبدي  املرء  يكاد  ال 

اأمر اإال �جتد البع�س يرد باأ�شلوب ال يليق، �ال يجدر .. طاقة 

البع�س حمد�دة التحمل، �ردة فعلها متقدة غا�شبة ال حتتمل 

اخلطاأ ، �ال ت�شتوعب الزلل، �ال حت�شن الظن .. من املزعج 

املعاين الراقية،  �تذ�ب  االأخالقية،  القيم  تتاآكل  اأن  حقا 

�تلب�س  بالر�ح،  االأنانية  فتتلب�س   .. ال�شادقة  امل�شاعر  �تخبو 

اأقنعة ال�شيطان �تت�شخم االأنا يف داخل ال�شدر، �حتل العزة 

باالإثم من ال�شعب اأن يتحول الكيد عبقرية، �تو�شف احليلة 

اأن ت�شنف  ال�شعب  بالذكاء، �من  الن�شب  �ينعت  بالدهاء، 

�االنتقام  �شعفا،  الت�شامح  �يكون   ، من ال�شذاجة  الطيبة 

�من  �الكذب طالقة،  كرما،  االإ�شراف  يكون  �اأن  �شجاعة، 

الغريب اأن ي�شرتى ال�شوء باحل�شن، �ي�شتبدل الذي هو اأدنى 

املختلفات،  �تت�شا�ى  عدال،  الظلم  خري، �يكون  هو  بالذي 

�من  مظهرا �فخرا،  االدعاء  �يكون  املت�شا�يات،  �تختلف 

من  يخرج  فالبع�س  االأد�ار  متثيل  م�شاهد  تكرث  اأن  املوؤمل 

ما..  طرف  اإر�شاء  الأجل  غريبة  اإىل �شخ�شية  الطيبة  ذاته 

�اأن يعاب  عيبا،  باخلطاأ  االعرتاف  يكون  اأن  احلزن  من 

�ي�شخر ممن اعرتف بغلطته، �اأن ُي�شتهزاأ مبن قال بق�شوره، 

اإىل  �ال�شجاعة   ، اإىل م�شالح  املر�ؤة  تتحول  اأن  ال�شيق  �من 

قانونا للتعامل  امل�شلحة  �تكون  مربر،  اإىل  �اخليانة  �شهرة، 

اأن نتقدم على رقاب االآخرين،  فيما بيننا، �من املتعب حقا 

.. يرهقني  لنا  �نحرق قلوبهم لكي ت�شاء الطرقات �احلياة 

قوال  التي تتكاثف  �اأخواتها  �الكلمات  الت�شورات  من  كثري 

�هرجا �ترديدا بني بع�س النا�س )�ما اأكرثهم( التي يتفوه 

بها البع�س بغمو�س فيتحول احلوار حينها اإىل انتقام للنف�س 

اإ�شقاط اخل�شم..  حما�لة  فتكون  خ�شوم،  اإىل  �املتكلمون 

كيف  ليبتدع  �يبدع  الغري  اأخطاء  يت�شيد  انفك  ما  مّنا  كثري 

يردها بقوة �حرقة �كاأنه ال يخطئ اأبدا، فيكون الت�شفي لغة 

.. هناك  �يكون احلقد ملت�شقا باجل�شد كله   ، �ردته  الفعل 

�يلب�شون  باجلميل،  يتحلّون  باأنهم  َيّدعون  النا�س  من  كثرٌي 

فتجده  الهدَي  �يتبعون  الدين،  باأخالق  النقاء، �يت�شفون 

رداء  فيخلع  اأ� متغريا  مرتددا  اأ�  متحوال  اجلد  موقف  يف 

�امل�شلحة.  املوقف  بح�شب  اآخر  منحى  اإىل  �قناعاته   �شمته 

االأماكن  بع�س  �يف  البع�س  عند  م�شاهد  تلك   : ختام القول 

�لعل اخلري موجود لكن مل نلحظه فق�شر نظري عنه .. ثم 

�تتجلى  االإن�شان  ر�ح  بها  تتحلى  ُمتكامل،  كٌل  االأخالق  ان 

يف  نريد  ما  منها  نختار  مبعرثة،  اأجزاًء  �شلوكه ، �لي�شت  يف 

املفاهيم. ال تتحول  لكي   .. فراجعوا   .. ن�شاء  الذي   الوقت 

بقلم / عبد العزيز بن عبد الرحمن اليو�سف

اإعالمي
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ا يف بالد  اأحداث - خ�شو�شً اليوم من  ما مير به العامل 

االبتالء  من  �شرب  �هذا  اأحد،  على  خاٍف  غري   - امل�شلمني 

�الفنت التي اأخرب عنها النبي الكرمي - �شلوات ربي ��شالمه 

عليه - �اأنذر بوقوعها يف اآخر الزمان.

يتاأثر مبا  العامل  احلبيبة جزء من هذا  املباركة  �بالدنا 

اأن اهلل جل �عز قد حفظها  اإال  يقع فيه - بطبيعة احلال - 

من مكر اأعدائها �مما يحاك لها فوقفت بقيادتها �علمائها 

ا �احــًدا يف �جــه هــذا العــد�ان �املكـر ال�شيئ؛  ��شعبهـا �شفًّ

!{  {

تباين  االأزمات   �تلك  الع�شيبة  االأ�قات  هذه  مثل  �يف 

الطيب!  من  اخلبيث  اهلل  ليميز  مواقفهم؛  �اختلفت  النا�س 

�كما قال ال�شاعر: 

جزى اهلل ال�ضدائد كل خري 

               عرفت بها �ضديقي من عدوي

فظهر الوالء ال�شادق، �جنم نفاق الوالء �انك�شفت �شوءة 

األ�شنتهم  �انطلقت  �بهتانا،  ز�ًرا  الوالء  املدعني  االأفاكني 

�اأقالمهم - كال�شهام امل�شمومة - تفري يف رموز بلد احلرمني 

ال�شريفني �هاماته ال�شامقة طعًنا �همًزا �ملًزا؛ يد�شون ال�شم 

يف الع�شل ، �ي�شبون الزيت على النار، �ي�شطاد�ن يف املاء 

{ العكر لكن {

كاد�ا ليوقد�ا نار الفتنة �الفرقة، �لي�شقوا ال�شف؛ فرد 

اأذيال  يجر�ن  خا�شرين  �انقلبوا  نحورهم  يف  كيدهم  اهلل 

اخليبة �املهانة..

�مهما �شعوا جاهدين ليخفوا �شريرتهم �حقيقة د�اخلهم فاهلل 

} حتما �شيعرفون. مظهرها {

فهمهم �شهواتهم �م�شالح دنياهم �ح�شب، {   

{

�ن�شح  �شدق  �الء  ال  �منفعة؛  �هوى  مال  �الء  ��ال�ؤهم 

�حمبة!

�عند اأ�ل هيعة اأ� �شيحة نداء - حني حتتاج البالد اإىل 

 - �اأر�شها  اأمنها  عن  لتدافع  االأموال  اأ�  �االأر�اح  املهج  بذل 

يتحولوا  اإن مل  �الفارين - هذا  بل  القاعدين  اأ�ل  ف�شرتاهم 

على  �عا�شوا  �شما�ؤه  اأظلتهم  �طن  �شد  خام�س؛  طابور  اإىل 

ترابه �نعموا بخرياته!!

�يف مقابل تلك ال�شورة ال�شوهاء ظهر ال�شادقون ال�شرفاء، 

النقية  اأيديهم  ���شعوا  �اعتزاز  فخر  بكل  �الءهم  �اأعلنوا 

ا منيًعا يف �جه  الطاهرة يف يد �الة اأمرهم �قادتهم ��قفوا �شدًّ

املرتب�شني �املغر�شني املف�شدين!

مل يدفعهم لذلك هوى اأ� حطام دنيا زائل اإمنا هو الن�شح 

هلل �لكتابه �لر�شوله �لقادة هذه البالد املباركة..

يد�ر  الذي  امل�شلحة  �الء  �لي�س  الوالء  م�شلحة  مغلبني 

معها حيث دارت!

اإننا اأحوج ما نكون يف ظل هذه الظر�ف �املتغريات اإىل 

اأ�شباب الفرقة �االختالف  التالحم �الرتابط، �اأن ننبذ كل 

   } تعاىل:  قولــه  اأعيننا  ن�شب  �ا�شعني  اإليها؛  �الداعني 

{

ففرقتنا عالمة �شعفنا، �مدخل اأعدائنا للطمع فينا!!

حفظ اهلل بالدنا من كل �شر �فتنة، ��فق �الة اأمرنا لكل 

ما فيه �شالح البالد �العباد، اإنه �شميع جميب.

بقلم د. اإبراهيم بن عبد اهلل اآل زامل الهزاين

رئي�ض التحرير
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