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0554055400

اأو  الإلتتكتترتوين بالهاتف امل�سريف  الإيتتتداع  ميكنكم 

ال�سراف الآيل على رقم احل�ساب:

2040052227
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»أدركوا اللغة العربية«

يف ه�������ذه الآون�������ة بات�������ت اللغ�������ة 

املجال��������س،  حدي�������ث  العربي�������ة 

وال�ضكوى من حالها يف حا�ضرها 

وم�ض�������تقبلها اإذا ا�ض�������تمر الو�ضع 

عل�������ى م�������ا ه�������و علي�������ه يف الرتدي 

والتهمي��������س مبزاحمتها باللغات 

الأجنبي�������ة، خا�ض�������ة الإجنليزية، 

واأك�������ر ما ي�������وؤمل ه�������و اأن املدار�س 

الث�������اث  مبراحله�������ا  الأهلي�������ة 

للجن�ض�������ن، بل وريا�س الأطفال 

اأرادت  اإذا  اجلامع�������ات  وحت�������ى 

الدعاية والرتويج لنف�ضها وك�ضب 

املزيد من الطاب والطالبات ل 

جت�������د اأبلغ واأقوى م�������ن اأن جتعل 

اللغة الإجنليزية طعًما ت�ض�������يد 

به الأعداد الهائلة من اجلن�ضن، 

وكث�������رًا ما كن�������ت اأ�ض�������األ واأمتنى 

ج لنف�س�������ها  �أن �أجد مدر�س�������ة تروِّ

باالهتمام باللغة �لعربية وتعويد 

�لنا�سئة على �لف�سحى.

�������اَرب يف عقر  ال �أع�������رف لغة تحُ

د�رها ود�خ�������ل مر�بعها ومعاقلها 

�إال �للغة �لعربية، وال �أعرف لغة 

لها من �لقد��سة و�ملكانة و�ملنزلة 

ما للغ�������ة �لعربية، ويكفيها فخًر� 

�أن �هلل ��س�������طفاها ليتكل�������م به�������ا 

ويحّملها هذ� �لقر�آن �لعظيم مبا 

فيه من بالغة وف�ساحة و�إعجاز، 

نزل على 
حُ
وهو �لذي لعظمته لو �أ

جبل لر�أيته خا�س�������ًعا مت�س�������دًعا 

م�������ن خ�س�������ية �هلل- كما ق�������ال عنه 

قائله ومنزله �سبحانه- كما �أنها 

تزد�د �س�������رًفا وقد��سة بهذ� �لنبي 

�لعرب�������ي �لعظيم �خل�������امت �لذي 
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��ص�������طفاه �هلل من �أهلها فجاءت 

�صّنته- وهي �لوحي �لثاين- بهذه 

�للغة، فارتق�������ت بهذين �لوحيني 

درج�������ات ومنازل مل  �لعظيم�������ني 

ت�ص�������لها �أو تقرتب منه�������ا �أي لغة 

�لف�������اروق عم�������ر  در  �أخ�������رى، وهلل 

�ملحدث �مللهم عندما قال: »تعلمو� 

�لعربي�������ة فاإنها من دينكم«، وهذ� 

�لكالم- مع ما �صبق من �أنها لغة 

�لوحيني- �أول ربط �ص�������ريح بني 

�للغة و�لدي�������ن؛ �أي �أنها جزء من 

�لدي�������ن وج�������زء من هوي�������ة �لأمة، 

ولي�ص�������ت ك�ص�������ائر لغ�������ات �لع�������امل 

فح�ص�������ب  وتفاهم  تخاط�������ب  لغة 

ميك�������ن �لعدول عنها و��ص�������تبد�ل 

�أي لغة بها، ومن مر�تب �ل�ص�������رف 

و�لنيا�صني �لتي تزين �صدر لغتنا 

�حلبيبة �جلميل�������ة �أنها لغة �أهل 

�جلنة م�������ع �أن �حلديث �لو�رد يف 

ذلك ال ي�س�������ح، لكنني �أ�ستنتجه 

��ستنتاًجا و��س�������تنباًطا من قوله 

تعاىل عن �أه�������ل �جلنة: »دعو�هم 

فيها �س�������بحانك �للهم وحتيتهم 

�أن  فيها �س�������ام و�آخ�������ر دعو�ه�������م 

�حلم�������د هلل رب �لعامل�������ن« »يون�س 

�آية 10«، فاهلل �س�������بحانه ين�س�������ب 

�إىل �أه�������ل �جلن�������ة ه�������ذ� �ل�������كام، 

وه�������و كام عربي، فم�������ن هنا جاء 

�أعل�������م  و�هلل  �ال�س�������تنباط،  ه�������ذ� 

بال�سو�ب.

�ملز�ي�������ا  ه�������ذه  تكف�������ي  �أال 

لتدفعنا  و�لف�س�������ائل  و�لنيا�سن 

�إىل �الهتمام بلغتن�������ا �لعظيمة، 

�ألي�س �الحت�س�������اب يف خدمة هذه 

اللغ�������ة ون�ش�������رها بتفقي�������ه العرب 

فيه�������ا، وتعليمها لغري العرب من 

لتعلمها،  املتعط�ش�������ن  امل�شلمن 

وغ�������ري امل�ش�������لمن الذي�������ن يرونها 

باًبا من اأبواب الرزق، األي�س ذلك 

عمًل ماأج�������وًرا وم�ش�������كوًرا؛ لأنها 

جزء من الدين، وخدمتها خدمة 

للدين؟!

اإنن�������ي اأتاأمل كث�������رًيا عندما اأرى 

و�ش�������عوبه  الع�������امل  دول  اهتم�������ام 

بلغاته�������م وحما�ش�������تهم له�������ا، مع 

اأنها ل حتظى ب�شيء من ال�شرف 

والقدا�ش�������ة اللذين حتظى بهما 

اللغة العربية، فما بالنا �شعفنا 

وا�شتكّنا واأ�شابنا الهوان والوهن 

يف مقتل يف كثري من اأمورنا وعلى 

راأ�شها لغتنا املقد�شة اخلالدة؟!.
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فيه واس��ت��ب��ش��رت  ن��ج��د  ي���ا  ال��م��ط��ر  َزخ 
ْج�������رد ال��ف��ي��اف��ي وال���غ���ص���ون ال��ن��دّي��ه

وت�����ن��اث��رت ف����وق ال���ح�������زوم  وخ��ب��اري��ه
دي�������م���وم���ٍة س�����ب��ًا ع�������ذاف وع�����ذّي��ه

ه�����ّت��ان��ه��ا م�����ن واب�����ل ال�����وس��م ت�����روي��ه
ص��ّي�����ب ْم�����ط��ره��ا م���ا غ�����ش��اه ْب���ردّي���ه

تحييه ش��ان  على  ال��ع��ارض  على  طاحت 
ال��ب�����رّي��ه ق���ل���وب  واروت  س��ّب�����ل��ت  ث���م 

وت�سقيه م��ن��ه��ا  س���ال  حن�يفه  وادي 
ك�����ن ال�������ّري���اض ب�����ط��ل�����ت��ه  َم�����زَه��رّي��ه

المتاي�يه ي�����رد  اب��وم��ت��ع��ب  غ�����ي�����ر  م���ن 
شق�ّيه ح�����ي��ات��ه  ال��ل��ي  ال��ّض��ع��ي��ف  ري�����ف 

ف��ي تشافيه َزه���ت  وال��دن��ي��ا  م��ن ط���اب 
وال�������ن���اس ي�����م ال��ع�����ان روح�������ه وج��ّي��ه

) الغصون الندّية(

العددقصيدة

باإن�ضانيتك وتوا�ضعك,,  اأبا متعب   اأ�ضرت القلوب يا 

طبَت فطاب �ضعبك.
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ال���ص���ّي���رم���ي  اَلج���ل���ه ن����ْ���رد ال��م��ش��اري��ه
ال��م��ن��ّي��ه ن����ارد ح��ي��اض  ال���وط���ن  وال ج���ل 

فيه َب���ّش���ري  ال��م��ط��ر  زخ  وان  ن��ج��د  ي���ا 
ْج�������رد ال�����ف��ي��اف��ي وال��غ��ص�����ون ال��ن�����دّي��ه 

عبدالرحمن بن محمد الفاضل
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)بنو خالد(.. قبيلة عربية قرشية واضحة 
الفروع والمنازل لما يقارب األلف سنة

كتب: خالد عبداهلل الخضيري

الخوالد

برزت في الحجاز ثم انتشرت في نجد وسادت
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الثقف���ي اإم���ارة مك���ة املكرم���ة، واليم���ن، 

خ���رج اأفراد من بني خم���زم من امل�ؤيدين 

لعبداهلل ب���ن الزبري ر�ض���ي اهلل عنه اإىل 

جه���ات جن�ب مك���ة املكرمة منه���ا وادي 

بي�ضة ومناطق اأخرى يف تهامة، وراأى اأنهم 

قدم����ا من مكة حيث بن���ي خمزوم، ومن 

اليمن حيث كان عبداهلل بن عبدالرحمن 

بن خالد ب���ن ال�ليد قد ويل عليها ورمبا 

معه اأخ�ه، خالد بن عبدالرحمن بن خالد 

بن ال�ليد، لأن غالبية اأن�ض���اب بني خالد 

احلج���از املرف�ع���ة اإىل خالد ب���ن ال�ليد 

تع�د اإىل حفيده خال���د بن عبدالرحمن، 

واهلل اأعلم.

وظل بن� خمزوم يف مناطق جن�ب مكة 

املكرم���ة، يف وادي بي�ض���ة، خالل القرنني 

الثاين والثالث الهجريني واإىل ذلك اأ�ضار 

الهمداين يف و�ض���فه جزي���رة العرب اإىل 

وج�ده���م هناك فهم يف بل���دة املراغة يف 

وادي بي�ضة ويف حمالت عرث وهم حكاماً 

يف ذلك العهد، وهناك اأي يف بي�ضة قامت 

له���م اإم���ارة فاأ�ض���ح�ا حكاماً له���ا، ولهم 

م�ض���اركات يف اأحداث مكة املكرمة خالل 

الق���رن الثال���ث �ض����ف نذكره���ا يف هذا 

الف�ضل اإن �ضاء اهلل تعاىل.

وا�ض���تمر حكم بني خمزم اأ�ضالف بني 

خالد املخزوميني اإىل القرن الرابع ورمبا 

اخلام�س اأي�ضاً.

ه���ذا وقد ورد يف كتاب النج�م الل�امع 

ق���د  بي�ض���ة  وادي  يف  بن���ي خم���زوم  اأن 

دخل����ا يف حلف اأقامه الأمري ح�ض���ان بن 

�ضليمان بني قبائل بي�ضة مل�اجهة هجمات 

اأعدائه���م، ورمبا يك�ن ا�ض���م بني خمزوم 

حت����ل بع���د هذه الف���رة اإىل بن���ي خالد 

حي���ث اختف���ى ا�ض���م بني خم���زوم حتت 

ا�ض���م بني خالد املخزميني يف وادي بي�ضة 

جن�ب مك���ة املكرمة، وبداأت م�ض���اركتهم 

حت���ى  احلج���از،  اأح���داث  يف  الفعال���ة 

اأ�ض���بح�ا من اأهم القبائل يف احلجاز، اإن 

مل تك���ن اأهمها على الإط���الق، ولي�س يف 

ذلك جتاوز فمن يقراأ ما كتبه القلق�ضندي 

ع���ن قبائ���ل احلج���از ومكانة بن���ي خالد 

فيه���م يف املائة ال�ض���ابعة للهج���رة النب�ية 

على �ضاحبها اأف�ض���ل ال�ضالة والت�ضليم، 

وي�ض���يف اإليه م���ا رواه املقريزي عن دور 

بني خالد مع مبع�ث الظاهر بيرب�س اإىل 

اأمري املدينة املن�رة عام 644ه�، وما ذكره 

ابن فهد الها�ضمي عن م�ضاندة بني خالد 

ل�ض���ريف مكة املكرمة ح�ض���ن بن عجالن 

ع���ام 812ه�، فم���ن ربط تل���ك الأحداث 

جميعاً نعرف مكانة بني خالد الكبرية يف 

احلجاز قبل هجرتهم اإىل جند يف القرن 

العا�ضر الهجري.
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التي تحول فيها بنو خالد من شكل  المراحل  الموضوع  يتناول هذا 
الفرع أو العشيرة ضمن قريش إلى التكوين القبلي الكامل ومراحل 

انتقالهم من الحجاز إلى نجد واألحساء.

يف اأوا�ض���ط الق���رن الثال���ث الهج���ري 

(250ه����) ب���داأ بن���� خال���د التح����ل اإىل 

ال�ض���كل القبلي م���ع ق�مهم بن���ي خمزوم 

القر�ض���يني يف احلج���از وبالتحدي���د يف 

وادي بي�ض���ة التابع ملك���ة املكرمة وال�اقع 

يف جن�بها ال�ض���رقي، حيث اإن بني خالد 

اإجمالً يتك�ن�ن من اأبناء خالد بن ال�ليد، 

ومن بقية بني خمزوم، ورمبا مل يبق لبني 

خمزوم ذكر اإل يف بني خالد.

لكن قبل احلديث عن ذلك، يح�ضن بنا 

التط���رق اإىل ت�اجد بني خمزوم يف وادي 

بي�ض���ة وانتقالهم من مكة املكرمة، و�ضبب 

ذل���ك فيما اأرى اأن ذل���ك النتقال كان يف 

فرة مبكرة خالل �ضيادة الأم�يني، حيث 

اإن بني خم���زوم كانت كلها زبريية ( ) اأي 

م�ؤي���دة لعب���داهلل ابن الزبري ر�ض���ي اهلل 

عن���ه، بل اإن اأول من خلع يزيد بن معاوية 

كان عب���داهلل ب���ن اأب���ي عمر ب���ن حف�س 

املخزومي( ).

بع���د دخ����ل الأم�ي���ني مك���ة املكرم���ة 

ومقتل عبداهلل بن الزبري ر�ضي اهلل عنه 

ع���ام 73ه�، وت����يل احلجاج بني ي��ض���ف 
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اإل اأنه قبل القرن ال�ضاد�س الهجري بداأ 

ا�ض���م بن� خالد يطغ���ى على بني خمزوم، 

لك���رثة اأحفاد خالد بن ال�ليد، اأو لطغيان 

ا�ض���م خالد على بني خمزوم اإجمالً، كما 

بينته �ضابقاً.

الهج���ري  ال�ض���اد�س  الق���رن  وخ���الل 

اكتمل الت�ض���كل القبل���ي لقبيلة بني خالد 

املخزومية، �ضاملة فروعاً وا�ضحة الأ�ضماء 

والتق�ضيمات، وا�ضتمرت تلك الفروع حتى 

ي�من���ا احلا�ض���ر، اأي ما يقارب الع�ض���رة 

ق���رون، وه���ي ف���روع: اجلب����ر، العم����ر، 

القر�ض���ة، اجلن���اح، الدع�م، وال�ض���بيات 

وباقي فروع بني خالد.

وق���د ب���داأت م�ض���اركة بن���ي خال���د يف 

اأح���داث احلجاز بعد هيمنة ا�ض���م خالد 

عل���ى بني خمزوم، وبعد اأن ازداد عددهم 

حتى اأ�ض���بح�ا تك�يناً قبلياً كاماًل، فمما 

عرفنا حتى الآن من اأخبارهم واأخبار بني 

خمزوم يف احلجاز:

اخلليف���ة  ا�ض���تعان  251ه����  ع���ام  يف 

لعبا�ضي املعتز ب�ايل بي�ضة الق�ي، عي�ضى 

ب���ن حممد من بن���ي املغرية م���ن خمزوم 

من قري�س، وا�ض���مه عي�ضى بن حممد بن 

اإ�ض���ماعيل ب���ن اإبراهيم ب���ن عبداحلميد 

ب���ن عبداهلل بن اأبي عم���رو بن حف�س بن 

املغرية.

وذكر الطربي اأن اإ�ض���ماعيل بن ي��ضف 

العل����ي قد ظه���ر مبكة املكرم���ة، فهرب 

العامل على مكة من قبل العبا�ضيني جعفر 

بن الف�ض���ل العبا�ض���ي، فانتهب اإ�ضماعيل 

بن ي��ض���ف منزل جعفر ومنزل اأ�ض���حاب 

ال�ض���لطان، وقت���ل اجلن���د وجماع���ة م���ن 

اأهل مكة، ثم وافى اإ�ض���ماعيل بن ي��ضف 

امل�قف، وذل���ك ي�م عرفة، وبه حممد بن 

اأحمد بن عي�ضى بن املن�ض�ر، وعي�ضى بن 

حممد املخزومي (وايل بي�ض���ة) �ض���احب 

جي����س مكة - وكان املعت���ز وجههما اإليها  

فقاتلهم.

وبع���د م�ض���اركة بني خمزوم يف بي�ض���ة 

يف اأح���داث مك���ة تل���ك، ق�ي���ت عالقتهم 

ال�ضيا�ض���ية به���ا، ت����ىل بع�ض���هم اإمارتها 

للعبا�ضيني.

ويف املراغ���ة ب�ادي بي�ض���ة ا�ض���تقر بن� 

خمزوم القر�ض���يني اأ�ض���الف بن���ي خالد، 

وفيه���ا اأن�ض���اأ بن� خمزوم ح�ض���ناً �ض���مي 

»القن«، وكان قائماً يف 330ه�، وقد ذكره 

الهمداين يف كتابه �ض���فة جزيرة العرب، 

حيث قال ما ن�ضه:

»اأعرا����س جن���د، بي�ض���ة وت���رج وتبالة 

واملراغة، واأكرث �ضاكن املراغة قري�س، بها 

ح�ضنان اأحدهما القرن خمزومي«.

و�ض���بق اأن ذكرنا ما ذكره كتاب النج�م 

الل�امع للمقدادي عن دخ�ل بني خمزوم 

يف وادي بي�ض���ة يف حل���ف اأقام���ه الأم���ري 

ح�ضان بن �ضليمان.

م���ن ذلك قيام بع�س فروع بني خالد (

منه���م اجلب�ر والعم�ر والقر�ض���ة والدعم 

واآل جناح) خالل اأوا�ض���ط القرن ال�ض���ابع 

 في القرن الثالث 
الهجري بدأوا بالتحول وفي 

القرن السادس اكتمل 
التشكل القبلي لقبيلة 

بني خالد المخزومية
 في بيشة قامت لهم 
إمارة فأضحوا حكامًا لها 

وبدأت مشاركتهم في 
أحداث الحجاز بعد هيمنة 

اسم خالد على بني 
مخزوم
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اأحمد بن علي املقريزي يف كتابه ال�ضل�ك 

ملعرفة دول املل�ك، حيث قال:

�ض���نة  م���ن  الآخ���ر  (جم���ادى  »وفي���ه 

(الظاه���ر  ال�ض���لطان  اهت���م  665ه����) 

بيرب����س) با�ض���تخراج ال���زكاة من �ض���ائر 

اجلهات، فا�ضتخرج من بالد املغرب زكاة 

م�ا�ض���يهم وزكاة زروعهم، وا�ض���تخرج من 

جهات �ض����اكن وجزائرها الزكاة، وبعث (

ال�ض���لطان) اإىل احلجاز الأمري �ضكال بن 

حمم���د، فطلب العداد م���ن الأمري جماز 

اأم���ري املدين���ة النب�ي���ة، فدافعه فم�ض���ى 

اإىل بن���ي خالد ي�ض���تعني به���م على عرب 

جماز«.

وي�ضاعد على بيان هذه احلادثة، وق�ة 

بن���ي خال���د يف احلجاز، ما ذك���ره العيني 

يف عق���د اجلم���ان اأن جماز اأم���ري املدينة 

املرنة ر�ضخ واأذعن حينما علم عن ذهاب 

الأمري �ضكال اإىل بني خالد، ون�س اخلرب 

الذي اأورده العيني ما يلي:

»ذهب (الأمري �ض���كال بن حممد) لبني 

خال���د لي�ض���تعني بهم عل���ى حماربة اأمري 

املدين���ة املن����رة، واأن جماز بع���د اأن علم 

بذلك ر�ض���خ واأذعن، للقي���ام بحق�ق اهلل 

وا�ضتخراجها من ق�مه«.

ويبدو اأن الفروع التي اجته الأمري �ضكال 

بن حممد لال�ض���تعانة بها من بني خالد، 

ه���ي الفروع التالية: اجلب�ر واآل دعم واآل 

جناح، لأن ابن ف�ضل اهلل العمري، قد ذكر 

يف كتابه م�ضالك الأب�ضار تلك الفروع من 

بن���ي خالد قريباً من تلك الفرة باحلجاز 

واأن دياره���م متتالية، حي���ث قال: »ودعم 

واآل جناح واجلب�ر، فدارهم تتل� بع�ض���ها 

بع�ض���اً باحلجاز« اإل اأنه ل ي�ض���تبعد اأنهم 

قد دعم�ا ببقية ف���روع بني خالد، والتي 

ذكرها اأي�ض���اً، ابن ف�ضل اهلل العمري يف 

نف�س الفرة، مثل ال�ض���بيات القر�ضة واآل 

منيخر واآل بي�ت والعم�ر والعلجات. 

وقد ذكر املقريزي خرب زكاة املدينة يف 

ال�ضنة التالية، واأنها و�ضلت يف �ضهر �ضفر 

من عام 666ه�، ون�س اخلرب ما يلي:

»يف �ض���فر وردت ال���زكاة الع�ض���ر م���ن 

املدين���ة النب�ي���ة، وعدتها مائ���ة وثمان�ن 

جماًل ومبلغ ع�ض���رة اآلف درهم، فا�ضتقل 

ال�ض���لطان (الظاه���ر بيرب����س) ذلك واأمر 

برده، ف�رد بن� �ض���خر وبن� لم وبن� عنزة 

من عرب احلج���از، والتزم�ا بزكاة الغنم 

والإب���ل، فبع���ث ال�ض���لطان معهم �ض���ادين 

ل�ضتخراج ذلك«.

650ه����، بالهجرة الأوىل من وادي بي�ض���ة 

اإىل عالية جند ثم مناطق الق�ضيم و�ضدير 

وال��ض���م وغريها يف جن���د، ومن ذلك ما 

ذكره اأحد م�ؤرخي جند (ابن �ض����يان) يف 

حديث���ه عن عنيزة (اأحد منازل بني خالد 

يف جند):

»اأول م���ن �ض���كن عني���زة وا�ض���ت�طنها، 

بط���ن م���ن بني خال���د ي�ض���م�ن اجلناح (

عده���م ابن ف�ض���ل اهلل العمري من عرب 

احلجاز)نزل�ا على بئر ت�ض���مى اأم القطا، 

ه���ي الآن يف العياري���ة، و�ض���ميت املحل���ة 

با�ض���م القبيلة، وكان ذلك يف حدود املائة 

ال�ضاد�ضة من الهجرة«.

وقبل القرن ال�ض���ابع الهجري اأخذ بن� 

خالد و�ضعاً بارزاً بني قبائل احلجاز، بالغ 

الق����ة والتميز، فمن ناحية الق�ة يت�ض���ح 

ذل���ك من خرب املقريزي عن بني خالد يف 

عه���د الظاهر بيرب�س، ومن ناحية التميز 

يت�ض���ح م���ن ذك القلق�ض���ندي ملكانة بني 

خالد عند دولة املماليك م�ض���نفة �ض���من 

اأهم قبائل احلجاز.

ففي عام 665ه� بلغ من ق�ة بني خالد 

باحلج���از اأن ي�اجه����ا ق�ة اأم���ري املدينة 

املن����رة، حي���ث ا�ض���تعان مبع����ث املل���ك 

الظاهر بيرب�س �ض���لطان م�ض���ر وال�ض���ام 

(659 - 679) ببن���ي خال���د يف احلج���از 

�ض���د الأمري جم���از اأمري املدين���ة املن�رة 

على دفع الزكاة، وكان املبع�ث ه� الأمري 

�ض���كال بن حممد، وتف�ضيل ذلك ما ذكره 

 في عام 665هـ قويت 
شوكة بني خالد فاستعان 

بهم مبعوث الملك 
الظاهر بيبرس سلطان 

مصر والشام ضد أمير 
المدينة المنورة على دفع 

الزكاة
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العدد 17

ا�ض���تمرت قبيل���ة بن���ي خالد يف و�ض���عها 

البارز بني قبائل احلجز، مع وج�د بع�س 

فروعها يف جند، بدليل اأن ال�ضريف ح�ضن 

بن عجالن ا�ض���تعان بها، يف عام 812ه�، 

�ضمن اأبرز قبائل احلجاز مل�اجهة الن�ضر 

�ضاحب م�ض���ر، حيث عزله وعزل ولديه 

من اإم���ارة مكة املكرمة، وبي���ان ذلك كما 

ذكره �ضاحب كتاب اإحتاف ال�رى باأخبار 

اأم الق���رى لعم���ر بن فهد، اإن���ه حينما بلغ 

ال�ض���ريف ح�ض���ن عزله وع���زل ولديه من 

قب���ل النا�ض���ر �ض���احب م�ض���ر، ا�ض���تعد 

للحرب وجمع كثرياً من اخليل والرجال، 

وم���ا انق�ض���ى �ض���هر القع���دة اإل وعن���ده 

�ض���تمائة فر�س (هكذا) منهم اأربعة اآلف 

من الأعراب، ذكر حميي الدين يحيى بن 

عبدالرحمن بن فهد الها�ضمي، منهم بني 

خالد حيث قال:

جل�����������م�����������ع اجل����������������م����������������وع واخل�������������ي�������������وال

م����������ن ك����������ل ف����������ج ق����������د اأت��������������������وا ������س�����ي�����وال

م�����ن�����ه�����م ق������ري�������������ش وك��������������ذا اجل������ح������ادل������ة

ك�����������ذا ب������ن������و ب����ي���������س����ة م�����ع�����ه�����م �����س����اه����ل����ة

ك���������������ذا ب��������ن��������و خ����������ال����������د م������������ع �����������س����������وادة

وغ�������������ره�������������م م�������������ن ع������������������رب ال�����������ع�����������ادة

بن���ي  �ض���نف  ق���د  القلق�ض���ندي  وكان 

خالد �ض���من بادية مكة املكرمة يف القرن 

الثامن الهجري، حيث قال يف كتابه �ضبح 

الأع�ضى:

»اأكرث من ه� بباديتها (اأي مكة املكرمة) 

واأوديته���ا القريب���ة منه���ا، بن���� احل�ض���ن 

الأ�ض���راف، وق���د ذك���ر يف »التعريف« من 

ع���رب احلج���از، لم، وخال���د، املنتف���ق، 

والعايد، وزاد يف »م�ضالك الأب�ضار«: ذكر 

زبيد، وبن� عمرو، وامل�ضارجة، وامل�ضاعد، 

واآل  واآل دع���م،  واآل عي�ض���ى،  وال���زراق، 

جن���اح، واجلب����ر، ثم ق���ال: وديارهم يتل� 

بع�ض���ها بع�ض���اً، قال احلمداين: و�ضرقي 

مكة حليجة، وبن� زهر ومنازلهم بي�ضة«.

بل اإن بني خالد قد اأخذوا مكاناً بارزاً 

بني قبائل احلجاز، حيث كان ل�ض���ي�خهم 

وم���ن مياثله���م م���ن �ض���ي�خ القبائ���ل مثل 

�ض���ي�خ قبيلة لم وغريها �ض���يغة خا�ضة 

عند كتابة �ض���الطني م�ض���ر من املماليك 

له���م، وقد ذك���ر القلق�ض���ندي يف ذلك اأن 

م���ن يكاتب بالبالد احلجازية ثالثة، اأمري 

مك���ة املعظمة واأمري املدين���ة النب�ية على 

�ضاحبها اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم والنائب 

بينبع، ثم اأ�ضاف ما ن�ضه:

ويبدو من اخلرب اأن بني خالد قد اأدوا 

ال���زكاة قبل ذل���ك ملبع�ث املل���ك الظاهر 

بيرب�س، الأمري �ض���كال ب���ن حممد حينما 

ا�ضتعان بهم يف العام ال�ضابق.

وق���د ذك���ر اب���ن ف�ض���ل اهلل العم���ري 

املت�ف���ى 749ه����، م�ض���اندة بن���ي خال���د 

و�ضنفهم ق�ضمني: بني خالد غرب الربية، 

وبني خالد احلج���از، عرب الربية (فروع 

بن���ي خالد يف جن���د بعد الهج���رة الأوىل 

م���ن احلج���از) وبن���ي خالد احلج���از (ما 

تبقى منهم ب�ادي بي�ض���ة وغريه من اأر�س 

احلجاز)، ذكر م�ضاندتهم لآل ف�ضل مل�ك 

الرب واأمراء ال�ض���ام واحلجاز والعراق كما 

و�ض���فهم العم���ري، و�ض���ارك يف ذلك بن� 

خالد بق�ض���ميهم يف جند »بادية احلجاز« 

ومن يف احلجاز نف�ضها حي م�ضاكنهم يف 

جن�ب مكة املكرمة.

ويف كتاب �ض����ء ال�ضبح امل�ضفر وجني 

الدوح املمر، ذكر اأمراء العرب ومقدم�هم 

(يف القرن الثام���ن الهجري)، والداخل�ن 

يف نطاق اأعمال دم�ض���ق من العرب امل�ؤمر 

عليهم، وعدهم �ضبع قبائل.

ويف نف����س الكت���اب حتدث ع���ن اأمراء 

ع���رب احلجاز نقاًل ع���ن التعريف فقال: 

»واأما اأمراء ال�ض���راة (باحلجاز) ف�ض���ي�خ 

لم وخالد املنتفق وعائد احلجاز«.

وه� بالتايل يعطينا ت�ض����راً عن قبائل 

احلجاز يف القرن ال�ضابع ورمبا ال�ضاد�س 

الهجري���ني، لأن القبائل ل تاأخذ و�ض���عها 

اإل مبرور وقت ط�يل.

الهج���ري،  الثام���ن  الق���رن  وخ���الل 

 خالل القرن الثامن 
الهجري استمرت قبيلة 

بني خالد في وضعها 
البارز بين قبائل الحجاز، 

فاختارها الشريف ضمن 
أبرز قبائل الحجاز لمواجهة 

النصر صاحب مصر
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بركات بن ح�ضن بن عجالن، عم ال�ضريف 

ب���ركات وقايتباي زعيم مك���ة، وكان ذلك 

الهج����م كبرياً وخمططاً له اإذ مل ينج من 

تلك الهجمة اإل ال�ض���ريف نف�ض���ه بعد اأن 

اأخذ ما معه من خيل ونقد.

ويف احلقيقة كان هناك هج�م انتقامي 

من الأ�ضراف، �ض���د بني خالد، وكان رداً 

�ض���ريعاً يف ال�ض���نة التالية (ع���ام 911ه�) 

حيث رد الأ�ض���راف على هج�م بني خالد 

ب�ض���رية اأر�ض���لت اإىل بالدهم جن�ب مكة، 

حي���ث اأ�ض���ار اإليهم �ض���احب كت���اب غاية 

املرام باأخبار �ض���لطنة البلد احلرام، اأنها 

كانت �ضد بني خالد عرب اليمن، وكانت 

نتائجها �ض���يئة على بني خالد، حيث قتل 

�ض���يخهم وم�ض���ك اأخا �ض���يخهم فا�ضاًل، 

ف�ضنق باأمر ال�ضريف، ونهب�ا مالهم وترك�ا 

بقية احللة، اأ�ضاف امل�ؤلف: اإن ه�ؤلء هم 

غرماء ال�ض���يد اإبراهيم بن بركات، الذين 

كان�ا نهب�ه قبل ذلك، ثم اأر�ض���ل�ا لأخيهم 

املحب��س بالقنفذة، واأمر ب�ض���نقه ف�ضنق، 

ثم غرق.

رمبا كانت تلك احلادثة �ض���بب الهجرة 

الثاني���ة لبني خالد من احلجاز اإىل جند، 

حيث ل جند لهم اأخباراً بارزة يف اأحداث 

م���ا بعد تل���ك الف���رة يف وادي بي�ض���ة اأو 

مناطق جن�ب مكة على الإجمال اأو باقي 

احلج���از ويف نف����س الفرة ب���داأت تظهر 

اأخباره���م يف املناط���ق اجلن�بية من جند 

حي���ث هاج���روا اليه���ا هجرته���م الثانية 

بعد اأن كانت الهج���رة الأوىل اإىل مناطق 

الق�ض���يم و�ض���مال جند اإجمالً  يف القرن 

ال�ضابع )املائة ال�ضاد�ضة(.

اأما بالن�ض���بة لبني خال���د يف هجرتهم 

الثانية اإىل جن���د حيث انتقلت فروع بني 

خال���د من احلجاز اإىل جن���د، فقد القت 

بالف���روع التي �ض���بقتهم يف جن���د ونزلت 

عليه���ا هن���اك، وكان���ت اإمارة بن���ي خالد 

يف جن���د تلك الفرة يف بني �ض���بة (رمبا 

البيات).

وكان بن���� حميد �ض���ي�خ بني خالد من 

الف���روع القادم���ة م���ن بي�ض���ة يف هج���رة 

بن���ي خال���د الثانية من احلج���از، كما ه� 

م�ض���تفي�س عن م�ؤرخي تلك الفرات من 

اأه���ل جند مثل املغ���ريي وابن لعب�ن وابن 

عبدالقادر ويهم، ثم ت�ل�ا اإمارة بني خالد 

عامة بعد فرة قليلة، على جميع الفروع، 

�ض����اء املهاج���رة يف الهج���رة الأوىل مثل 

اجلب�ر والدم واجلن���اح والعم�ر واجلب�ر 

وغريه���م اأو املهاجرة يف الهج���رة الثانية 

مثل املها�ض���ري والقر�ض���ة، وهذا ما �ض�ف 

نتناوله يف ف�ض�ل اأخرى اإن �ضاء اهلل.

وبهذا يت�ض���ح اأن بني خالد نزحت اإىل 

جن���د م���ن احلجاز عل���ى دفعتني يف�ض���ل 

بينهم���ا ما يقارب 250 ع���ام، فقد قامت 

بع�س فروع بني خالد بهجرة يف اأوا�ض���ط 

القرن ال�ض���ابع الهجري (م���ا يقارب عام 

650ه�)، وكانت تل���ك هي الهجرة الأوىل 

و�ضارك فيها الفروع التالية وهي: اجلب�ر 

واجلن���اح والدعم والعم�ر والقر�ض���ة واآل 

منيخر واآل بي�ت والعلجات.

ويف انتقاله���ا م���ن احلج���از اإىل جند، 

ا�ض���تقر بع����س ال�قت يف عالي���ة جند اأو 

قريباً منها يف اأطراف احلجاز، بدليل اأن 

ابن ف�ض���ل اهلل العم���ري (ت 774ه�)، قد 

»اأما �ض���ائر العربان باحلجاز فقد ذكر 

يف التثقيف اأن لبني ح�ض���ن الق�ام مبكة« 

جمال�س الأم���راء، والعالمة ال�ض���م ومن 

عدا بني ح�ض���ن فقد ذك���ر يف »التعريف« 

اأنهم على �ضربني:

الدرب���ني:  اأه���ل   - الأول  ال�ض���رب 

امل�ضري وال�ض���امي، قال: ولي�س فيهم من 

ه���� يف ع���ري ول نفري، ول يح���ل يف ذروة 

ول غ���ارب، واأج���ل من فيه���م اإذا كتب له 

»جمل�س الأمري« كان كمن �ض�ر وط�ق، ل 

بل طيل�س وت�ج.

ال�ض���رب الثاين - �ض���ي�خ لم، وخالد، 

واملنتفق، وعائد احلجاز، قال: وه�ؤلء من 

كان منهم امل�ض���ار اإليه كتب اإليه »�ضدرت 

هذه املكاتبة اإىل املجل�س ال�ضامي الأمريي 

»والعالمة« اأخ�ة، ثم من يليهم بال�ض���امي 

بغ���ري ياء، ثم الأعيان من بقيتهم »جمل�س 

الأمري«.

يف ع���ام 910ه���� اأورد اب���ن فه���د قيام 

جماع���ة من ع���رب بني خال���د مبهاجمة 

مع�ض���كر اأو حمل���ة ال�ض���ريف اإبراهيم بن 

 كان لشيوخهم ومن 
يماثلهم من شيوخ 

القبائل صيغة خاصة عند 
كتابة سالطين مصر من 

المماليك 



ذكر من���ازل تلك الفروع من بني خالد يف 

احلجاز فقال: »ودم، واآل جناح، واجلب�ر، 

فدارهم تتل� بع�ضها بع�ضاً باحلجاز«.

املقري���زي  خ���ربي  ذكرن���ا  اأن  و�ض���بق 

والعين���ي عن اأن مبع����ث الظاهر بيرب�س 

ق���د ا�ض���تعان ببني خالد يف ع���ام 664ه� 

�ضد اأمري املدينة املن�رة جماز بن �ضيحة، 

وي���دل اخلرب عل���ى اأنهم كان����ا يف عالية 

جند ذلك ال�قت.

ثم كانت الهجرة الثانية و�ض���ارك فيها 

الف���روع الباقية باحلجاز يف وادي بي�ض���ة 

ووادي ترج، بحيث مل يبق يف تلك املناطق 

م���ن بني خالد اإل ما ذكرناه عن اآل خالد 

يف وادي ترج بي�ضة.

وكان���ت تل���ك الهجرة يف بداي���ة القرن 

العا�ضر الهجري بعد عام 911ه�، ولرمبا 

كان ذلك بعد الهج�م الق�ي الذي اأ�ض���رنا 

اإلي���ه �ض���ابقاً من اأ�ض���راف مك���ة يف هذه 

ال�ض���نة، ولكن مل ينت�ض���ف القرن العا�ضر 

الهج���ري اإل وبع�س ف���روع بني خالد يف 

هجرته���م الثانية ق���د و�ض���ل�ا اإىل بادية 

اخلرج.

فعل���ى امل���دى الزمني، وال���ذي ميتد ملا 

يق���ارب األف �ض���نة، كانت في���ه فروع بني 

خال���د متح���دة متما�ض���كة، ل ت���زال على 

اأ�ض���مائها يف تل���ك الق���رون املا�ض���ية اإىل 

ي�منا احلا�ض���ر من كت���ب ومراجع م�ث�ق 

فيه���ا وهي عم���دة لالأن�ض���اب، ينقل منها 

القلق�ضندي وغريه من علماء الن�ضب.

اأم���ا عل���ى امل���دى امل���كاين، ف���اإن بني 

خال���د ينت�ض���رون عل���ى اأرج���اء كثرية من 

بالد امل�ض���لمني ولي�س الع���رب فقط، لكن 

يف بحثن���ا ه���ذا باملناط���ق التالي���ة: جند 

الأح�ضاء، �ض���رقي الأدن، العراق، �ض�ريا، 

�ضاحل اإيران على اخلليج.

وهك���ذا يت�ض���ح اأن���ه حتى عل���ى املدى 

امل���كاين، ف���روع بن���ي خالد ه���ي اجلب�ر 

والعم�ر والقر�ضة، ال�ضبيحات واآل جناح، 

واآل حمي���د والنه����د، املها�ض���ري، الدع���م 

وغريها.

وتل���ك الف���روع وبالده���ا ق���د ذكره���ا 

امل�ؤرخ����ن يف بن���ي خال���د احلج���از قبل 

�ض���بعمائة ع���ام (ابن ف�ض���ل اهلل 774ه�، 

القلق�ض���ندي 812ه�)، مما يعطي �ض���كاًل 

فري���داً لقبيلة عربية قر�ض���ية، وا�ض���حة 

الف���روع واملن���ازل ملا يقارب الألف �ض���نة، 

ب���رزت يف احلجاز ثم ان�ض���احت يف جند 

و�ضادت، ومل تلبث اأن ا�ضت�لت على �ضرقي 

اجلزي���رة العربي���ة، ث���م ال�ض���فة الأخرى 

للخلي���ج (بر فار�س) واأقامت فيها اإمارات 

عربية، تنتم���ي اإىل بني خمزم يف اأجماع 

بني الن�ض���ابة، مثل ابن ف�ضل اهلل العمري 

(وه���� من اأوث���ق من كتب يف الأن�ض���اب ) 

والقلق�ضندي وغريهم.

وه���م (اأي بن���ي خال���د) ي�ض���رون على 

اأنهم من اأبناء خالد بن ال�ليد ر�ض���ي اهلل 

عنه نف�ض���ه، ل م���ن اأبناء عم�مته من بني 

خم���زوم، ولكن يكفيه���م فخ���راً اأنهم من 

قري����س، كما قال بع�س الن�ض���ابة، واإن مل 

يكن خالد ر�ضي اهلل عنه لهم والداً، فه� 

ع���م له���م، ويف احلديث عن النبي �ض���لى 

اهلل عليه و�ض���لم: (عم الرجل �ضن� اأبيه)، 

وله���م اأن يعدوه م���ن اآبائهم، كما عد اأبناء 

يعق����ب علي���ه ال�ض���الم، اإ�ض���ماعيل عليه 

ال�ضالم من اآبائهم، واهلل اأعلم.

 هاجم جماعة من 
عرب بني خالد معسكر 

الشريف ابراهيم ولم ينج 
إال الشريف نفسه 

 يصر بنو خالد على 
أنهم من أبناء خالد بن 

الوليد ال من أبناء عمومته 
ويكفيهم فخرًا أنهم من 

قريش
 انتقام الشريف من 

بني خالد ربما كان سبب 
هجرتهم الثانية من 

الحجاز إلى نجد 16

العدد 17



ومضــة

الثقة  من  مزيدًا  منحهم  إلى  يدعون  الشباب  من  كثيرًا  إن 
على  يأخذونه  ما  وغالب   – فعاًل  بذلك  جديرون  وأكثرهم   -
كبروا  بأنهم  الشعور  وعدم  بهم  الثقة  عدم  هو  والديهم 
وليدخلهم  الثقة،  هذه  ليمنحهم  )تويتر(  وجاء  رجااًل.  وصاروا 
في اختبار حقيقي، وأهلهم والمجتمع يراقبون ليروا من ينجح 

في هذا االختبار ويصير أهاًل لما كان ينادي به من منحه الثقة!

د.محمد بن خالد الفاضل
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العدد 17

آل علي وآل عيسى.. أمراء الضبيعة 
ونعجان قديمًا

إعداد: محمد بن عبداهلل آل حمد الخالدي

الخوالد

)نُبذٌة َعْن آِل بن َعـلّي ِمْن َبني َخالٍد(

تواجد بنو خالد في الخرج منذ اكثر من )300( سنة
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غــــرق عـظيم قـبل �ســــنني مل �أدركها �أنا وال 

�أبي حــيث كانو� يلعـبون يف عـر�س ثم �أبرقـت 

و�أرعــــدت وطـُلب منهـم �لوقـوف فـلم ياأبهـو� 

فاأقـبل �ســــيل عـظـيـــم �أغـرق �لنا�س حتى �إن 

عجوز�ً وجدوها بعد �ل�ســـيل بثالثة �أيام تئن 

وتطـــن وقد تعلقت باأثل عرف الحقاً با�ســـم 

»عريـــن طنـّـــة«، كمـــا �أن من �أ�ســـباب هجر 

�ل�سبيعة �خلوف من �لغار�ت ويذكرون �أنهم 

كانو� ي�سعدون �أثـلة طويلة �أو نخـلة يرقـبون 

�لغـــار�ت”، ولال�ســــتز�دة �أن�ســـح مبطالعـــة 

بحــثـــي »بنـــو خالـــد يف �خلــــرج ونو�حـيه« 

�ملوجود يف منتدى بني خالد �لر�سمي.

�آل بن علي »�آل علي«:

�آل عـلي فرع من قبيلة بني خالد وينـتـ�سب 

�إىل بطـــن �جلبور ومـــن غري �مل�ســـتبعد �أنه 

كان فرعـــاً م�ســـتقالً مـــن قبيلة بنـــي خالد 

ثـــم تد�خل مع بني عمـــه �جلبور حيث جند 

�ملوؤرخــــني يذكرون من فروع غـزّية ��ســـم �آل 

ُحميـــد »تقـــدم ذكرهم« و�آل علـــي و�آل متيم 

»�أمر�ء بلدة �حل�ســـون قدمياً وهــم خو�لد« 

وغريهم على �لقول باأن بني خالد من غزّية 

طيء، هذ� وال ن�ســـتبعد وجـــود �أبناء عـم لنا 

دخلـــو� مع فـــروع بني خالد �الأخـــرى �أو مع 

قبائل �أخـــرى حيث يذكر �لعـــم عبد�هلل بن 

عبد�لعزيـــز بن حمد »90 عامـــاً« �أن �جلزء 

�الأكرب من �آل علي �جته نحو �لق�سيم قدمياً، 

�أقـــول: هـــوؤالء هم ولـــد علي مـــن �لعو�ر�س 

»�لعار�سي« وقـد حالفو� قـبيلة مطري/ بُريه 

منـــذ عام 1180هــــ وهم يعرفون �أ�ســــولهم 

�جلـربيـــة �خلـالديـــة ويفـتـخــــرون بها، قال 

�لفار�س �ل�ســـاعـر �الأمـري �سـيد�ن بن هـز�ع 

�لعار�سي �جلربي �خلالدي »ن�سباً« �ملطريي 

»حلفاً« رحمه �هلل �ملتوفى حدود 1322هـ :

اأن�������ا من عيال جرب عن ال�ض�������يم جارهم

ط�وي��������ل ح�ج��������اه  م�ل�م��������وم  را��������س  يف 

و�لعو�ر�ـــس ُعرفـــو� بهـــذ� �ال�ســـم الأنهم 

خرجـــو� من بالد �لعار�ـــس �لنجدية »و�لتي 

منهـــا �خلرج« . كمـــا يفيدنا �لعـــم عبد�هلل 

كذلـــك �أن علياً عا�س قبل حدود 400 عام ، 

�أقول: هو �أقدم.  

�لتاريخـيـــة  �لن�ســـو�س  باال�ســـتـقـر�ء يف 

و�الأخـبـــار �ملحـلّيـــة يت�ســـح لنـــا �أن �آل علي 

كان لهــــم �ســـاأن يف �خلـــرج بـــل ال نبالغ �إذ� 

قلنـــا �إن رئا�ســـة بني خالـــد يف �خلرج كانت 

فيهم قدمياً عندما كان �خلو�لد يف �ملنطقة 

جمـتمعــني يف �ل�ســـبيعة ونعجـان، و�ســــوف 

نرى ما ي�ســـــري �إىل ذلك عند ترجـمـتـنا الآل 

علي بعد قليل و�أ�سرهم و�أعالمهم.

ديار �آل علي:

�آل علـــي �الآن متفـرقون يف بلد�ن �خلـرج 

»�لـــدمل و�ل�ســـلمية« ومـن �ملقـطـــوع به �أنهم 

كانـــو� قبـــل ذلـــك جمـتمعـــني يف �ل�ســـبيعة 

ونعجـان كما يــتناقـلون ذلك ويعـرفه غـريهم 

وت�ســـهد به �لن�سو�س وكان �جلـد حمـمد بن 

عـبد�لعزيـــز بن حمد �آل بـــن علي - رحـمه 

�هلل- كلـما مّر بال�ُسـَبيـْعة يقـول: هـذه دياركم 

يـــا �آل علـــي، �أما قبل �خلـــرج فيحدثنا �لعم 

عبد�هلل بـــن عبد�لعزيز بن حمد – حـفـظه 

�هلل- �أن مقدمنا هو من جهات �سمال غربي 

جند »�لق�سيم �أو�لقويعية« كما يفيد �أن جده 

�ل�ســـابع �أو �لثامن من �لبادية، وهذ� مو�فـق 

لـــكالم �ملوؤرخـني مـــن �أن بني خالد كانت يف 

تلك �جلهات يف �لقــرن �ل�ســـابع �لهجري �إال 

�أننا ال ن�سـتبعد �أننا خرجنا من تلك �جلهات 

�إىل �الأح�ســـاء مع بني عّمنا �ل�سيايرة ولبثـنا 

بهـــا مـــّدة ثم �نخزلنـــا �إىل جنـْد حيـــث �إننا 

جنـِد �أن عالقـتنا بال�ســـيايرة عالقة وطيدة 

ومعـرفـــة قـدميـــة مل تنـقـطع حتـــى عندما 

نزلنا �خلرج، و�ســـياأتي ذكـــر ذلك كما �أن �آل 

عي�سى من �آل علي يفـيدون �أنه كان لهم نخل 

يف �الأح�ساء تاأتيهم منه �لتمور.

فروع �آل علي:

ينق�ســـم �ملعروفون مـــن �آل علي �الآن �إىل 

ثالثة �أق�سام:

1- �آل حمد �أهايل �لدمل 2- �آل عي�ســـى 

�أهـــايل �ل�ســـلمّية  3- �آل جـــار�هلل �أهـــايل 

نعجان. 
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بنو خالد في الخرج .. ال شك أن تواجـدنا في الخـرج قديم فهو ال يقـل 
المؤرخين بني خالد  عـن ثالثمـئة عام مـن اآلن وقد ذكـر كـثير مـن 
وأنهم كانوا بادية للخرج في القرن العاشر الهجري كما ذكروا غزو 
وفي  وحـصارها  للخـرج  1099هـ  عام  غـُرير  بن  محمد  خالد  بني  أمــير 

أقـل األحـوال فاستـقرارنا في المنطقة هو من هذا التاريخ األخير.

و�حدة  عـُ�سبة  �خلرج  يف  �خلو�لد  كان 

جمتمعني يف بلدتي �ل�سبيعة ونعجان حيث 

نزلو� بد�ية �أمرهم على �سفاف و�دي �لعني 

�لذي يف�سل �لبلدتـني كما هو حال �لبادية 

�لع�سبّية  هذه  خفـّت  ثم  حت�ّسرهم  بد�ية 

خا�ّسة   - �خلو�لد  وتفّرق  �حلال  بطبيعة 

�سكان �ل�سـبيعة - يف بقـّية بلد�ن �خلـرج يف 

�لـدلـم و�ل�سـلمّية و�لـيمامة وذلك ب�سـببــني:

�لدولـــة  ون�ســـوء  �ل�سيا�ســــية  �الأحــــد�ث 

�ل�سعـودية وعـدم خـ�سوع �خلـو�لد لها بد�ية 

�الأمر وتعّر�سهم للغزو من ِقـبلها.

�سيل �أغـرق �ل�سبيعة عام 1211هـ ـ ذكـره 

�ملوؤرخــــون �لنجـديـــون ـ فـيما بقـــي �لبع�س 

�الآخــــر يف بلـــدة نعجـــان حتـــى �الآن ولهـــم 

�إمارتها منذ �لقـدم و�إىل فـرتة قريبة.

يحدثنـــا �ل�ســـيخ عبـــد�هلل بن �ســـالح �آل 

يو�سف �خلالدي »83عاماً« من �أهـل نعجان 

عن هذه �الأحـد�ث ويقول: “�ل�ســـبيعة �أتاها 

 آل عـلي فرع من قبيلة 
بني خالد وينـتـسب إلى 

بطن الجبور وكان له شأن 
كبير في الخرج
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العدد 17

و�ســـوف نف�ّســـل �الآن يف ذكر هذه �الأ�سر 

وبع�س �أخبارها:

�أوالً: �آل حمد 

وهـــم ذريـــة حمـــد بـــن حممد بـــن علي 

�ملولـــود قر�بة �لعام 1200هـ وديارهم �لدمل 

من بلد�ن �خلرج قدمو� �إليها من �ل�ســـبيعة 

ونعجان بعـــد عام 1211هــــ ويقدر عددهم 

�الآن بنحو خم�سني رجاًل.

ِذكـْـــر تر�جـــم كبـــار �آل حمـــد وبع�س من 

�أخبارهم:

1- عـــودة بـــن علـــي »ت1173هــــ«: قتله 

�الإمـــام عبد�لعزيز بن حممد بن �ســـعود يف 

نعجان عام 1173هـ كما ن�ّس على ذلك �أكرث 

�ملوؤرخــــني �لنجـديــــني، حيث ذكـــر ذلك �بن 

غنـــام »ت1225هـ« و�بن ب�ســـر »ت1290هـ« 

و�بـــن لعبـــون »ت1260هــــ« وهـــذ� �الأخــري 

�أو�ســـح يف �لعـبارة فـ�ســـّماه »عـــودة ولد بن 

علـــي« بينما ذكـــره �الآخر�ن هكـــذ�: »عودة 

بـــن علـــي« ونحـــن يف وثائـــق �الأ�ســـرة جند 

�للفظتـــــني »بن علـــي« و »�آل بن علي« و�لتي 

هي مبعنى »ولد بن علي«.

مّما ال �ســـك فيـــه �أن عودة بـــن علي من 

�أجد�دنـــا ونحن ال ن�ســـتبعد �أنـــه جد جلدنا 

حمـــد بن حممد بـــن عـلي ولكـننـــا ال نثبت 

ذلك لعدم �طالعـنا علـــى وثيقة تن�س عليه 

ومـــا نثـبـته هو �أنه من �أجد�دنا فقط، وِذكـْر 

قتلة عودة - رحمه �هلل - توحي باأن له �ساأناً 

يف �لبلد و�أنه �أحد �لوجهاء حيث جرت عادة 

�ملوؤّرخني بذكر �مل�ساهري ومن غري �مل�ستبعد 

عنا من �جلهة �ل�سمالية و�لغربية.   

5- حممـــد بن حمد بـــن حممد بن علي: 

كتـــب و�ســـيته عـــام 1319هـ ـ رحمـــه �هلل ـ 

ور�أيـــت لـــه ِذكـــر�ً ب�ســـر�ئه �أر�ســـاً جلـري�نه 

متلكهـــا �ســـريفة بنـــت ر�ســـيد �آل خـنني يف 

�إحــــدى �لوثائـــق �ملوؤّرخــــة عـــــام 1282هـ ، 

و�أعقـــب حممد �بنـني: حمـــد�ً وعبد�لعزيز، 

وبنـتــني: منرية وهيا.

6- حمـــد بـــن حممـــد بن حمـــد: يفيدنا 

�بـــن �أخـيه �لعم عبد�هلل بـــن عبد�لعزيز �أنه 

قــُـتـــل ليلة عـر�ســـه يف معركـــة وقعت خارج 

�أ�ســـو�ر �لبلد يف �ملحمـــدي و�أن َمن قتله هو 

�الإمـــام عبد�لرحمـــن بن في�ســـل و�لد �مللك 

عبد�لعزيز، وبالرجوع �إىل �مل�ســـادر وجدنا 

�أن �الإمـــام عبد�لرحمـــن غـــز� �لـــدمل عـــام 

1309هـ وقاتل �أمـريها من ِقبل �بن ر�ســـيد 

وتفـيـــد بع�ـــس �لرو�يـــات �ملحـلّيـــة �أنه كان 

مع جـي�ســـه فئام مـــن بادية �ســـبيع فالغالب 

علـــى �لظن �أن حمد�ً قتـــل يف هذه �ملعركة، 

وبالنظـــر يف و�ســـية �أبيه حممـــد ـ رحمهما 

�هلل ـ �ملوؤّرخة عام 1319هـ جنــد �أنه �أو�سى 

البنـه هــذ� باأ�ســـحـية و�أن مـن يتــوالها هـو 

�أخــــــوه عـبد�لعزيز »�الآتـــي �لذكر« مّما يدل 

علـــى وفاة حـمد حـــاَل كـتابة �لـو�ســـية، �أما 

قـربه فهو يف ِحلــّة �لبلـد »�لـديرة �لقـديـمة« 

يف فـريـــق �ل�ســـور �ســـمال غـربّي �ملـ�ســـجـد 

�الأو�ســــط ومـعـــه جمـموعـــة مـن �مل�ســـلمني 

قـتلـــو� يف نف�س �ملعركة ودفنـــو� د�خل �لبلد 

بجانب �ســـوره »�لذي ُهدم �الآن« ومل يُدفنو� 

�أنه كان �أمري �لبلدة.

2- حمد بن حممد بن علي: جد �آل حمد 

�لذي ينـت�سبون �إليه حيث غلب على �الأ�سرة 

هـــذ� �للقب »�آل حمد« �أخري�ً بينما كانو� يف 

�ملا�ســـي يعرفـــون باآل علي ولعـــل ذلك يعود 

�إىل �سهرة حمد هذ� يف بلدة �لدمل و�أنه هو 

مـــن نزلهـــا �أو نزلها �أبوه حممد ثم  ��ســـتهر 

هو بها فعرفت �الأ�ســـرة بهـ  رحمه �هللـ  ولد 

حمـــد تقريباً يف عام 1200هـ �أو بعده بقليل 

و�أعقب ولد�ً ��سمه حممد »ياأتي ذكره«.

3- �أ�ســـماء بنت حممد �آل بن علي: �أخـت 

حمـد �ل�ســـابق، كان بـيتها يف فريق �حلـو�سة 

يف �لـدلـم فاأوقـفـته ووكـّلت عليه عبد�هلل بن 

حممد بن خنـــني »�بن زوجهـــا فيما يظهر« 

وذلـــك عـــام 1311هــــ »�نظر �ملالحـــق �آخر 

�لبحث / �لوثيقة رقم 1«، و�آل خنـني �أهايل 

�لـــدمل �ســـهريون كثـــريون وهـــم مـــن قـبيلة 

عائذ �لقحـطانية وكان بعـ�ســـهم جري�ناً لنا 

قـدمياً يف �حُل�سني عن منازلنا جنوباً وذلك 

يف �لقـــرن �لثالث ع�ســـر �لهجـــري وال ز�لت 

�أوقافهم هناك.   

4- و�ســـحا بنت حممد �آل بن علي: �أخت 

حـمد كذلك، كانت زوجة الأبي ح�سن حممد 

بن �سيف من قبيلة عائذ من قحطان �أهايل 

�لدمل كما �أفادنيه �ل�ســـيخ �أبو حممد ح�سن 

بـــن عبد�لعزيـــز بن ح�ســـن بن �ســـيف »70 

عاماً«، و�بنها ح�ســـن هو �ل�ساهد على وقف 

خالته �أ�ســـماء كما يف �لوثيقة �ل�سابقة، و�آل 

�ســـيف جري�ننا قدمياً يف حي �حل�سني وهم 

 ينقسم الى ثالثة 
اقسام ولهم مصاهرات 
مع الهزازنة امراء الحريق 

قديمًا
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�لظاهر لريهب به �الأعد�ء.

�أن  �بنـــه  عـبـــد�هلل  �لعــــم  وحدثنـــي   -

�ملـلـــك عـبد�لعزيـــز ملا ذهــــب �إىل �حلـوطة 

يف حـ�ســـار �بن ر�ســـيد للدمل و�أتـــى ببعـ�س 

�ملَدد مـــن �لرجال وقـف �أبي على باب �لبلد 

ال يريـــد �أن يفتـــح لهم حتى فتحــــوه بالقـوة 

بعـد �أن كـُ�ســـر �أ�سبعه �ل�ســـغـري فـقـد �ساءه 

��ســـتعانة �ملـلك عـبد�لعزيز باأهايل �حلوطة 

وعّد ذلك قدحاً يف �أهايل �لدمل.

- وحدثني �أبـــي عبد�هلل عن �أبيه حممد 

ـ رحمـــه �هلل ـ �أن �أبـــاه عبد�لعزيـــز »�جلان« 

خـــرج ليلـــة ًيع�ّس نخيلـــه خـــارج �لبلدة وهو 

نخلنـــا �ملعـــروف يف �حل�ســـني با�ســـم »بيت 

�ملال« فـلما و�ســـله وجد قوماً من �حلن�ســـل 

»�حلر�مّية« قد �أ�ســـرمو� نار�ً وهم ي�سرقون 

ويخّربون فرتقــّب لهم حتى �إذ� خال �أحـدهم 

عـنـــد �لنـــار �قـــرتب منـــه يف ظلمـــة �لليـــل 

و��ســـتـل خنجره ثم وقـــف بجانبه على �لنار 

فا�ستنكر �لرجل وقال: َمن؟ فاأجابه: خويك 

»�ســـاحبك« وجـــّر بطنه بال�ســـكني ورماه يف 

�لنار وكان مرتدياً حـز�ماً ملـيئاً بالر�ســـا�س 

فانطلـق �لر�سا�س من �أثـر �لنار و�نـتبه بقـّية 

�حلـن�ســـل فلحـقـو� بـــه فعد� جهة �لبلد وهم 

ور�ءه حـتـــى �إذ� �أقـبـــل على �لبلدة �ســـاح �أن 

�رمـو� �حلـبل ملن على �ل�ســـور »�الأبر�ج« من 

�لعـ�ســــ�س فـلم يجـيبوه فاأقـبل عـلى �سرعـته 

و�رتقى �ل�سور على جنب بدون حبل و�أم�سك 

�أعاله بيده وت�ســـلق د�خل �لبلد، وكان �ل�سور 

�أ�ســـفله �أعر�س من عاليه مّما �ســـاعده على 

ذلك كما مل يكن �ساهقاً.

- وحدثني كذلك عن �أبيه �أن �بن ر�ســـيد 

ملّـــا غـز� �لدمل عام1320هـ وحا�ســـرها بد�أ 

ب�سحــم نخل �أهايل �لدمل وكانو� �سي�سحمون 

نخل �جلد عبد�لعزيز �ملعروف يف �حُل�سني 

مـــن �لغـــد فانطلـــــق �إىل �الأمـــــري عبد�هلل 

بن نا�ســـر �حلقبـــاين وطلب منـــه �خلــروج 

بالفر�سان وكانـو� �أربعــني فار�ساً  لردهم عن 

�ســـحـم �لنخـيل وكان عنـــد �الأمري رجل من 

�لدخمة »و�حـدهـم ُدميخي من �الأ�ســـر�ف« 

ن�ســـيب للجـــد ومقّرب مـــن �الأمري فاأ�ســـار 

علـــى �الأمري بعـــدم �خلروج، فـقـــال �جلــد: 

�ســـوف �أخـــــرج بالفـر�ســـان و�إن ��ســــتطعـتم 

فامـنعـوين، فـر�ســـخ لـه �الأمــري و�سّبحوهم 

من �لغـــد وردوهم عن �ســـحم �لنخل وقتلو� 

بع�ســـاً مـــن مـــو�يل �أهــــل نعجـــان �لذيـــن 

�سخـّرهم �بن ر�سيد للت�سحــيم ثم عادو� �إىل 

�لبلد فـقام �لدميخي يعر�س ب�ســــيفه، فـقال 

لـــه �جلد: باالأم�س متنعني و�الآن تعر�س ولو 

�أين قطعت ر�أ�سك بهذ� �ل�سيف لعرفت.

ـً وحدثنـــي باأ�ســـل هـــذه �لق�ســـة �لعـــم 

عـبد�هلل بـــن عبد�لعزيز كـذلك �إال �أنه ذكــر 

�أن �بن ر�ســـيد �ســـحـم نخـل �جلـــد حـتى �إن 

�أهايل �لدمل كانو� يبولون يف �أ�ســـا�س �لنخل 

�مل�ســـحوم لعلـــه يحيـــا فحيـــا بع�ســـه ومات 

�لبع�س.

- وحدثنـــي غـــري و�حد �أنـــه كان ينام يف 

�لليل حتت �الأثل وحيد�ً.

- وحدثنـــي حممـــد بن بـــر�ك كـذلك �أن 

يف مقربة �لبلد الأنهـــا كانت خارَجُه و�لزمن 

زمن حرب وخوف، ولي�س حلمد عـقب.

7- عبد�لعزيـــز بـــن حممـــد بـــن حمـــد 

»�مللـقــّـــب باجلــــان«: كان معتـــدل �خِلـلـقـــة 

حـ�ســـن �لوجـــه خـفـيف �للحية وهو �أ�ســـغر 

مـــن �أخيه �ل�ســـابق وينحدر منـــه �الآن جميع 

�آل حمـــد و�أمه هي ح�ســـة بنت عبد�هلل بن 

�ســـعـيد �ل�ســـيارّي �خلالـــدّي من �آل �ســـعـيد 

�أهـــايل �لقـ�ســـور يف �لعـــذ�ر »مـــن �أحيـــاء 

�لدمل«، وكان لعبد�لعزيز هذ� �ســـهرة فائقة 

عنـــد �أهل �لبلد و�ســـجاعة تاّمـــة معروفة ال 

يـــز�ل كبار �ل�ســـن يتذ�كرونهـــا وقد حاولت 

جمع بع�س �أخباره م�سافهة ًمن �أهايل �لدمل 

ومن �أبنائه، �أ�سرد ما تي�ّسر منها:

- حدثنـــي حممـــد بـــن عمـــر بن بـــّر�ك 

»100عام« من �أهايل �لدمل �أنه �أدرك جــدنا 

عـبد�لعزيـــز وهـــو �ســـغري و�أنـــه كان يلقـــب 

باجلـــان ل�ســـجاعته وكان مهيبـــاً �ساوو�ســـاً 

»هكذ� قال« وب�سوؤ�له عن معنى هذه �لكلمة 

�أفاد �أنه ذو هيبة ورئا�سة.

- وحدثنـــي �أبـــو �َســـليم عبد�لرحمـــن بن 

�سيحة »من �أهايل �لدمل و�أ�سلهم من حائل« 

عن �أبيـــه �أن �جلـد عـبد�لعزيز كان غايًة يف 

�ل�ســـجاعة ومن �أخـباره �أنـــه يف وقعة �لدمل 

�ل�سهــرية عـام 1320هـ بني �مللك عـبد�لعزيز 

و�بن َر�ســــيد كان يخـرج بالفر�سان ويغـريون 

على جـي�س �بن ر�سيد ثم يعودون ومع �جلـد 

�أحد رجال �بن ر�ســـيد م�ســـروعاً ي�ســـحـبه 

علـــى �الأر�س ثم يعلـّـقه على �ســـور �لبلد من 
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العدد 17

1345هـ ومات �سحيحاً معافًى على فر��سه 

فلمـــا �أ�ســـبح قالـــت زوجته: عليه غ�ســـالن 

غ�ســـل �ملـــوت وغ�ســـل �جلنابـــةـ  رحمة �هلل 

عليه.

ولن�ضتكمل الآن تراجم اآل حمد:

8- منـــرية بنت حممد بـــن حمد: زوجـها 

عبد�هلل بن �سعـيد �ل�ســــمهري، و�ل�سماهرة 

�الآن معـــدودون من �آل نا�ســـر من �حلـقبان 

�لدو��سر ولكن �مل�ستـفي�س �أن �أ�سلهم من �آل 

�ســـعيد من �ل�ســـيايرة من بني خالد، توفـّيت 

ِّم �الإبل عـنـــد �ملـنحـاة وكان �لربد  وهـــي تلقــ

�سديد�ً.

9- هيـــا بنـــت حممـــد بن حمـــد: زوجها 

حممد بن عـتّي جـري�ننا يف �حُل�ســــني »من 

�أحـيـــاء �لـــدمل« قدميا ًمن �جلهـــة �جلنوبية 

عنا، وهم من �آل �سبيـب من �لعزة من قـبيلة 

�سبيع.

10- حممد بـــن عبد�لعزيز»�جلان«: كان 

م�ســـتدير �لوجـــه ُم�ســـَرباً بُحمرة تـــزّوج من 

�سريفة بنت حممد بن عبد�لرحمن بن تومي 

»و�أبوهـــا هو �مللقــّب غردي �ســـهد خم�ســـني 

غزوة مع �مللـــك عبد�لعزيز و�أمها من قبائل 

عـ�سـري من �أ�سرة �لقـد�سي تزّوج بها يف �أحد 

�ملغازي« و�آل تومي من �لعبادل من بني متيم، 

و�أجنـــب منها �أربعـــة ذكور هـــم: عبد�لعزيز 

وعبـــد�هلل وعبد�لرحمـــن وخالـــد، وكذلـــك 

�أجنــــب منها بنـــات، كان حممد �أكـرب �إخوته 

�لذكــــور حــيـــث كان يرعى �ســـغارهم وكان 

ذ� حـمّيـــة وكـرم، ويف قر�بـــة �لعام 1390هـ 

�تــّجـــه مـــن �لــــدمل �إىل �لريا�ـــس ب�ســـحبة 

�بـــن �أخيه خالد بن حـمد قا�ســـد�ً بيت �بن 

عـريعـــر »نايـــف بـــن حـمـــادة فـيمـــا يظهر« 

يف حـــي �لنـ�ســــيم عـند �ســــوق حـجاب �الآن 

و�أكـرموه فـدعاهـم �إىل مـزرعـته »�ل�سمارّية« 

يف �ملحـمـــدي مـــن �أحـياء �لـــدمل فـلـّبى �بن 

عـريعـــر دعـوتـــه وكانـــت على �لغــــد�ء وقام 

بالو�جـب، ومن �أخـباره �أنه ر�أى فـقـري�ً يوماً 

ي�ســـرق من مـزرعـته فقال لـــه: عّجـل عّجـل 

قـبل �أن ير�ك �ســـاحـب �ملزرعة، وقد تويف ـ 

رحـمـــه �هللـ  عـام 1410هـ عـن عـمر يقارب 

�خلم�ســـة و�ل�ســـبعني فميـــالده يف �الأور�ق 

�لر�سمية عام 1336هـ .

عـبد�لعزيز»�جلـــان«:  بـــن  حمـــد   -11

وهو �أ�ســـبه �إخـوته باأبيه �إال �أنه �أ�ســـغرعـيناً 

وقـــد تـزّوج من هيا بنت نا�ســـر بن عبد�هلل 

�لُهذيلـــي »�أخـــت عبد�لعزيـــز �ســـاعر �مللك 

�ســـعود« وهــم مــن قـبيلـــة هـذيل �حلجازية 

�ل�ســـهــرية و�أجنـبت له �ستة من �لذكــور هم: 

عـبد�لعـزيز وخـالد وفـهـد و�ســـعود و�سلمان 

�جلـد ��سرتى �إباًل طيبة من �حلوطة ودخـل 

بها �ســــوق �لدمل وهن �أربع فعانه بع�س �أهل 

�لدمل فماتت كلهن �سوى و�حدة.                      

هـــذه بع�ـــس �أخبـــار جدنـــا عبد�لعزيـــز 

ولننـتقل �الآن �إىل زو�جاته فقد كان مزو�جاً 

ـ رحمـــه �هللـ  حيـــث ذكر بع�ـــس �أحفاده �أنه 

تـــزّوج �ثنتي ع�ســـرة مـــّرة ولكـــن �لثابت �أنه 

تزّوج خم�س مّر�ت جميعهن من �أهايل �لدمل 

وهن:

1- منـــرية بنت حممـــد �آل جطيل من �آل 

رمثة من قبيلة بلي �لق�ســـاعـية �لقحطانية، 

ماتـــت قبله وَوَجَد عليها وقد �أجنبت له �بنه 

�الأكرب حممد�ً و ح�سة »ياأتي ذكرهما«.

2- نـــورة بنـــت عـبد�هلل بن خ�ســـري من 

قـبيلة زعـب �لقـي�سـّية �لعـدنانية، مات وهي 

عنـــده و�أجنبت لـــه �أبناءه: حمـــد�ً وعبد�هلل 

وعبد�لرحمن »ياأتون«.

3- تزوج من �آل عـ�ســـكر من �ل�سمدة من 

قـبيلة �لظفــري وكانـــو� جـري�ناً  ملزرعـته يف 

�حل�ســـني من �جلهـــة �لغربيـــة، و�أجنبت له 

نورة »تاأتي« ثم طلقها.

4- تـــزوج كذلك من �ل�ســـدود »و�حدهم 

�سّدي« من �ل�سبيح من قبيلة بني خالد ومل 

تنجب.

»�لدميخـــي«  �لدخمـــة  مـــن  تـــزوج   -5

�الأ�سر�ف وطلقها ومل تنجب.

كتـــب عبد�لعزيـــز »�جلان« و�ســـيته عام 

 آل جار اهلل من اهالي 
نعجان وال يزال ملكهم 
معروفُا باسم )الجويرة(



23

عـُرفــــت ـ رحمهـــا �هلل ـ بُحب �ملز�ح وحفظ 

�ل�ســـعر وقـــد تزّوجـت ثالث مـــر�ت: �الأوىل 

مـــن رجـل مـــن �آل �ســـليمان �خلـو�لد �أهايل 

نعجــــان وعـافـت بعـــد �أن جـــاءت منه بولد 

قتله �جلدرّي �سغري�ً، و�لثانية من حممد بن 

عبد�لرحمن بن تومي »غـردي �سابـق �لذكــر« 

وجاءت مـنه ببـنت »لها ذرية« ثم رغـبت عـنه 

النـ�سغاله بالغزو ـ رحــمه �هلل ـ فذهـبت �إىل 

قا�ســـي �خلـرج �ل�ســـيخ عبد�لعزيز بن باز ـ 

رحمه �هلل ـ وطلبت �خللع فخـلعها، و�لثالثة 

مـــن �إبر�هـيم بن عبد�هلل �ل�ســـّدي �خلالدي 

ومكـثـــت معـــه حـتـــى وفاتـــه ـ رحمـــه �هلل ـ 

و�أجنبت منه �بنتـني: �إحد�هما ماتت �سغرية 

و�الأخرى هي �ســـارة »لها ذرية وزوجـها فهد 

بـــن عبد�لعزيز �ل�ســـدي وقـــد توفـيت«، ثم 

�نتـقـلت �آخــر عــمرها للعـي�س مع �بن �أخيها 

عبد�هلل بن حممد حتى توفيت يف رم�ســـان 

عام 1424هـ عن عمر يناهز �لت�سعـني حـيث 

�أخـربتنـــي �أنها ُولـــدت قـبل �ســــنة �لرحــمة 

»1337هـ« بحدود �سـنتــني، وكانت �ســريـرة 

�لبـ�سـر �ساألتها مـّرة متى �أ�سّرت فاأخـربتني 

�أنهـــا عـندمـــا كان عـمـرهـــا يف �الأربعـــــني 

قـر�سـت قـُر�ساً عـلى �لنار ثم ملا �نتهـت منه 

عـــادت �إىل بقـية �لرماد ف�ســـكبت عليه ماًء 

 فما ز�ل ب�سرها يت�ساءل 
َ
دون �أن ت�سّمي �هلل

بعَدها حتى ذهب بالكلية.

15- �أم عي�ســـى نـــورة بنـــت عبد�لعزيـــز 

»�جلـــان«: تزّوجهـــا عبد�هلل بـــن حممد بن 

جملــّي من �لعـف�سة من قبيلة مطري وتوفـّيت 

منذ زمن ولها ذرّية من �الأحفاد، �أما �أبناوؤها 

ل�ُسـلبها فقد توفو�.

هـــذه بع�س �لرت�جم الآل حمد ولالأ�ســـرة 

م�ســـاهر�ت حديثة مـــع �لهز�زنة »�لهـز�يّن« 

�أمــر�ء �حلـريـــق قدميا ً»�آل غـيث بن �الأمري 

ر�ســـيد بن م�ســـعود« ون�سـبهم �ســـهري يف �آل 

جال�س مـن عـنزة، ومـع �ل�ســــثور »�آل نا�ســـر 

�أهايل �حلـوطة« و�ل�ســــثور و�حـدهم �سرثّي 

وهـــــم مـــــن �لوجـهـــاء ن�ســــبهم يف عامر بن 

�سعـ�ســـعة �لقـي�سـّية و�أ�ســـلهم مـن �الأفالج، 

ومع �آل ح�ســـني »�آل حكمة« �أهـايل �حلــوطة 

مـن �لعـنابر مـن متــيم، ومــع �آل نا�ســــر مـن 

�لهـد�يا مـن �حلــقـبان �لدو��سر �أمر�ء �لدمل 

قـدمياً، ومع �آل خـنني من عائذ من قحـطان 

مـــــن وجـهـــاء �خلــرج ، ومع �آل ع�ســـكر من 

�ل�ســـمدة من قبيلة �لظفـــري �أهايل �خلرج، 

ومــــع �آل نـــوح مـــن �ملـــردة من بنـــي حـنيـفة 

�أهــــايل �لريا�س، ومـع �للحـيـــد�ن »جـماعة 

�ل�ســــيخ �ســـالح« �أهــايل �لقـ�ســـيم من بني 

ثـور من �سـبيع، ومع �آل مـطلق �أهـايل بريدة 

»جــماعـة مفـ�ســـر �لروؤى �ل�ســـهـري �ل�ســــيخ 

يو�ســــف« من عــبدة من �سـمر، ومـن �لبادية 

مـع �لعـجـمان مـن �آل �ســـامر ومــع �لدو��سـر 

مـــن �ل�ســــر�فى و �آل بريـــك »�آل جــري�ـــس 

�أهـــــايل �لعـمارّية« وغــريها مــن �ملـنا�ســـب 

�لطـّيبـــة، وما جتـدر �الإ�ســـارة �إلـيه �أن �بنة ً 

للـعـم حـمد بـــن عـبد�لعزيز»�جلان« تزوجها 

�ســـاحب �ل�ســـمو �مللكي �الأمـــري هذلول بن 

عبد�لعزيز ثم طلقها ومل تنجب منه. 

ثانيًا: اآل عي�ضى 

ديارهم �ل�ســـلمّية قـدموها من �ل�سبيـعة 

بعد عـــام 1211هــــ تقديـــر�ً و�مل�ســـتـفـي�س 

لـــدى �أهـــايل نعجـــان و�ل�ســـبيـعة �الآن �أنهم 

�أمـر�ء بلـدة �ل�ســـبيـعة قـدمياً وقـد حــدثني 

�الأ�ســـــتاذ �لباحـــــث عبد�لعزيـــز بن نا�ســـر 

بـــن بـــر�ك مـــن �أهـــايل �لـــدمل عن �ل�ســـيخ 

عبد�لعزيز بن حممد �ل�سري�مي عــن جــده 

قـا�ســـي �خلـــــرج �ل�ســــيخ عـبد�لعـزيـــز بن 

�سالح �ل�سـري�مي »ولـيها مــن عـام 1315هـ 

حتـــى 1345هــــ« �أنه يقـــول: �آل عـي�ســـى يف 

�ل�ســـلمية هم �أمـــر�ء �ل�ســـبيـعة قـدمياً، كما 

حــدثني �بن �لعـــم عبد�لرحمن بن �إبر�هيم 

بن عي�سى »60 عاماً« مبثل ذلك.

وهنـــاك ق�ســـة قدميـــة �ســـهرية يذكرها 

�لرو�ة �أن �أمري �لق�ســـب �ل�ســـاعر �لن�ّســـابة 

وعـبد�لرحمـــن وكــذلك بع�س �الإناث، وتويف 

عـــام 1395هـ ع �أثر مر�س �أمّل به ومل يهرم، 

فقد كان يتقياأ دماً من �ســـدة �ملر�س ـ رحمة 

�هلل عليه.

12- عبـــد�هلل بـــن عبد�لعزيز»�جلـــان«: 

عـميد �الأ�ســـرة �الآن حـيث ال يز�ل عـلى قـيد 

�حلـياة متــّعه �هلل بال�سحة و�لعافية ويقارب 

عمره �لت�سعني، تزّوج من هيا بنت حممد بن 

عبد�لعزيز بن غـامن �حلقباين من �لرمازين 

من �حلقبان �لدو��ســـر و�أجنبت له �بناً وهو 

عبد�لعزيز وعـّدة بنات.

13- عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز »�جلان«: 

تـــزوج من �آل ُعـتّي »�ســـبق ذكرهم« و�أجنـبت 

لـــه بنتـــاً  ثم طلقها و تـــزّوج من فاطمة بنت 

عبـــد�هلل بن حمد �آل فّو�ز �أهايل نعجان من 

�آل د�ود من بني هاجـر من قحـطان و�أجنـب 

منها خـمـ�ســـة ذكــور هـم: عـبد�لعزيز وفهد 

وخالد وحمـمد و�سلمان وبنـتاً و�حــدة، وقـد 

تـــويف ـ رحـمه �هلل ـ بعـد مر�ـــس �أمّل به عام 

1428هـ وعـُرفـت عنه �ل�سماحة.

بنـــت عبد�لعزيز»�جلـــان«:  14- ح�ّســـة 

 كان آلل علي عناية 
باإلبل ولكل أسرة شاهد 

يميزها عن األخرى
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العدد 17

جرب بن �ســـّيار �خلالـــدي »ت1085هـ« قدم 

�خلـــرج على �الأمـــري �أبي قا�ســـم حممد بن 

عـي�سى بعد �أن عـمي و�أزيح عن �الإمارة و�أنه 

خاطبه بق�سيدة طويلة مطلعها:

ف�ت�������وق اله��������واري بال�مع�������ادي وثوره�������ا

وح��������د الق�ن�������ا يقع��������د �ض�������فاها وزورها

وجاء فيها:

�ض�������ره�ا ودع �ض�������لع احل�نيف�������ي جمن�������ٍب

ي��ض�������ارٍ ودع جن��������م اليم�������اين ق��ض��������ورها

اإىل �ض�������رت م�������ن دار ابن �ض�������يار قا�ض�������ٍد

يقرب�������ك من دار ابن عي�ض�������ى ن�ض�������ورها

وا�ض�������رب عل�������ى ب�������رٍك وتلف�������ى جماع�ٍة

ح��ض��������ورها م�������ع  ب�دوانه�������ا  م�ت��ض�������اوي�ٍة 

ه�������ل البا�س واحل�������رب الع�������وان الذي لُه

ط���يوره�������ا بال�مناي�������ا  ت�نع��������ى  ح�راي��������ر 

معكف�������ِة رقاب ال�ض�������بايا �ض�������حى الوغى

اإىل هّملت ع�ض�������مات الأيدي �ض�������يورها

ق���ب�يل��������ٍة م��������ن  وه���ن��������وا  ع�ثام���ّي��������ة 

بالأوط�������ان ج�������زواه ال�ث�نا من �ض�������كورها

وهناك مـــن يقول �إن �الأمري �بن عي�ســـى 

هـــذ� زّوج جرب�ً بنته فاأجنبت له �بناً �ســـّماه 

عـي�ســـى تقديـــر�ً  خلاله و�أن �آل عي�ســـى يف 

�ل�سلمّية �الآن هم ذريته !

وههنا وقفات:

ـ �أين يقيم �الأمري �بن عي�سى؟

�إن �ملتاأمل للق�ســـيدة يعلم �أن �بن عي�ســـى 

هـــذ� كان يقطـــن جنـــوب جنـــد حيـــث ذكر 

�ل�ســـاعر �أنه ي�سري من �لق�سب بلدته باجتاه 

�جلنوب تاركاً و�دي حنيفة عن ي�ساره وذكـر 

كــذلك بركاً �ملعـروفـــة جهة �حلـوطة، فـمن 

غــري �مل�ســـتبعد �أن تكون �خلـرج �أو �ل�سبيعة 

هـــي حمــــل �إمارتـــه حيـــث �إن و�دي حنيفة 

�الآن مير عن ي�ســـار �لدمل و�ل�سبيعة للمتجه 

جنوباً.

� من هو ابن عي�ضى؟

ما يوؤكـّده رو�ة �ل�سيايرة »حيث �إن �ساحب 

�لق�سيدة منهم« �أن جـرب�ً ق�سد �بن عــمٍ له، 

ويف نف�ـــس �لوقت يوؤكـّد �أحد كبار �ل�ســـيايرة 

�الآن �أن �آل عي�ســـى �أهايل �ل�سلمّية هم ذرية 

جرب بن �سّيار! هذ� �لكالم نقاًل عن �لباحـث 

�الأخ عـبد�لرحـمن بن حممـد �ل�سياري ولكن 

هـذ� �لكالم مـ�ســــتبعد فاإن كان �آل عـي�ســـى 

هم بنو جـرب فاأين ذهـب �بن عـي�ســـى �الأمري 

�خلالدي �ساحب جرب؟

ما نوؤكـّده �أن �آل عي�ســـى �أهايل �ل�ســـلمية 

هم من �آل علي ولي�ســـو من �ل�ســـيايرة لي�س 

لدينا يف ذلك �أدنى �سك بداللة �تفاق �ملكان 

»�خلرج« و�لو�ســـم »كما �ســـياأتي« و�الأ�ســـماء 

»عـلـــي« و�إن كان �ل�ســـيايرة بني عمومتنا يف 

�جلربّية و�خلالدّية وعالقـتنا بهم متـينة بل 

�إننـــا نرى �أنهـــم �أقرب بني خالـــد لنا، فعلى 

هذ� قد يكون حممد بن عي�سى ممدوح جرب 

هو فعاًل من بني عمومته من بني خالد لوال 

�أن هنـــاك �حتماالً �آخر وهو �أن �بن عي�ســـى 

هـذ� هو من �آل عثمان من عائذ من قحطان 

�أمر�ء �خلرج قدمياً ومّما يوؤّيد ذلك ما ياأتي:

1- �آخر بيت ذكرناه ورد يف رويات �أخرى 

هكذ�:

عـثامـنـــٍة كـــم �أوهنـــو� مـــن قـبيلـــٍة *** 

باالأوطان جزو�ه �لثنا من �سكورها

وهـــذه �لرو�يـــة �أر�ها �أثبت من �ســـابقتها 

حيث ي�ســـتقيم بها �لـــوزن، و�لعثامنة »وهي 

�ل�ســـاهد« هي عـــزوة �آل عثمان �أمر�ء �لدمل 

قدميـــاً وبهـــا يعتـــزي �أكـــرث �أهـــل �لبلد وال 

ز�لـــت معروفة، فهـــذه �لرو�يـــة توؤكـّد وبقّوة 

�أن �الأمــــري �بن عي�ســـى هو مـــن �آل عــثمان 

 اتجه الجزء األكبر من آل 
علي نحو القصيم وتحالفوا 

مع قبيلة مطير
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�لعائذيــــني ولي�س مـــن �آل عي�ســـى �خلو�لد 

و�هلل �أعلم.

2- �أ�ســـار �الأ�ستاذ ر��ســـد بن ع�ساكر يف 

كتابـــه »قو�فل �حلج« �إىل وثيقة تركّية تذكر 

�أن �أمـــري �لـــدمل عام 981هـ هو عي�ســـى بن 

عثمـــان و�ملرّجـــح �أن هـــذ� �الأخـــري مـــن �آل 

عثمـــان �ل�ســـهريين مـــن عائذ مـــن قحطان 

�أمـــر�ء �لدمل قدميـــاً فقد يكـــون حممد بن 

عي�سى �ساحب جــرب �بناً له.

3- �أ�ســـارت بعــ�س �لوثائق �إىل خـ�ســــوع 

�ل�ســـبيـعة الآل عـثمـــان يف بعـ�ـــس �الأوقـــات 

و�إن كانت متاأخرة عن زمن �لق�ســـيدة حيث 

�أ�ســـارت وثيقة كتبها قا�ســـي �خلرج �ل�سيخ 

ر��ســـد بن حممـــد بـــن خــنـــني موؤّرخة عام 

1173هــــ �إىل �أن حاكـــم �ل�ســـبيعة قبل هذ� 

�لتاريـــخ هو ز�مـــل بن م�ســـاري و�ملرّجح �أنه 

توالهـــا من ِقبـــل �أخـيه زيد بن م�ســـاري بن 

ز�مـــل �أمري �لدلـم ذلك �لزمـــان ، و�آل ز�مل 

هم من �آل عثمان.

4- وجـــود عائلـــة با�ســـم �آل عي�ســـى يف 

نعجان تنـت�ســـب �إىل قحطـــان ر�أيت ذكرهم 

يف بع�ـــس �لوثائـــق وذكرهــــم يل بعـ�س كبار 

ريـــن يف نعجـان مّمــــن �أدركهم  �ل�ســــن �ملعـمِّ

�إال �أين مل �أجدهـــم �الآن ويذكر �لبع�س �أنهم 

�نتقلو� �إىل �ملنطقة �ل�سرقّية منذ زمن فيما 

يذكر �آخرون �أنهم �آل عي�سى �أ�سحاب وكالة 

�ل�سيار�ت �ل�سهريون �الآن.

5- �لتقـيت �ل�سـيخ  �إبر�هيم بن حممد بن 

عـبد�هلل بن �إبر�هيم بن عـبد�هلل بن عـي�سى 

بن عبد�هلل بن عي�ســـى بن حممد بن عي�سى 

�لعائذي »هكذ� ن�سب نف�سه« وهو من �أهايل 

�لفرعـــة ب�ســـقر�ء ويقـــارب عـمـــره 75عاماً 

و�أفـــاد �أنهـــم يحـفـظون ق�ســـيدة جـرب و�أنها 

قيلـــت يف جــده �ل�ســـابع حممد بن عي�ســـى 

و�أنهـــم �نتقلو� من �خلرج �إىل �لفرعة حـدود 

�لعام 1175هـ كــما ذكــر بعـ�س �ملو��ســـع يف 

�لدمل »�لو�ســـيطى« وذكــر �أنها من �أوقافـهم، 

كما قـ�س �لق�ســـة �لتاليـــة: »�لذي ننقله عن 

�آبائنـــا �أن جدنا حممد بن عي�ســـى هو �لذي 

تاأّمر يف �ل�ســـبيعة وقدم عليه جرب بن �سيار 

»�بن �أخته« ! وزّوجه �بنته ثم مات جرب وهي 

حامل فاأتت بولد �أ�ســـموه جرب�ً على �أبيه ثم 

ربـــى �الأخري عند �أخو�له مع �أمه ثم ملا تزّوج 

�سّمى �بنه عـي�سى تـقـدير�ً خلاله عـي�سى بن 

حممد بن عـي�سى«، �إال �أن �ل�سيخ �إبر�هيم مل 

يقدم ما يدعــم كالمه مــن وثيـقة �أو نحــوها 

كمـــا �أن رو�يته يف ظاهــرها تخالف ما ذكره 

�ملوؤّرخ عــبد�هلل بن ب�سام »ت1346هـ« من �أن 

جرب�ً �ل�سهري تويف يف بلدته �لق�سب.

رو�يـــات ي�ســـوبها كثـــري من �ال�ســـطر�ب 

وتد�خلهـــا �لظنون ولي�س هناك �أمر حا�ســـم 

�إال �أننا ن�ستطيع �أن نخل�س �إىل �الآتي:

1- �آل عي�ســـى �أهايل �ل�ســـلمّية لي�سو من 

ذرية جرب بن �ســـّيار قطعاً وقـــد �أكـّدنا ذلك 

بتحاليـــل �حلم�ـــس �لنـــووي ح�ســـماً لالأمر 

و�أنهـــم مـــن �آل علـــي ولي�ســـو من �ل�ســـيايرة 

و�جلــميع �أبناء عم من �جلبور من بني خالد 

وبينهما عالقات قدمية وحديثة.

عـلـــي  و�آل  عـي�ســـى  �آل  �أن  �ملرّجـــح   -2

عـمومـــاً هم مـــن كانت لهم �إمارة �ل�ســـبيعة 

ونعجـان قدمياً ��ســـتناد�ً للرو�يات �ل�سفهّية 

من �أهل �ملنطقة وكـــون هذه �ملناطق جتّمعاً 

خالديـــاً منذ �لقدم كما �أن يف ذكر �ملوؤرخني 

لقـتلـــة عودة بن علي »ت1173هـ« يف نعجان 

مـــا يقوي ذلك، وال ينايف ذلك كون بع�س �آل 

عثمان قد حكمها لفرت�ت موؤقـتة. 

3- قد يكون حممد بن عي�ســـى �ســـاحب 

جرب من �آل عـي�سى �خلـو�لد �أهايل �ل�سلمــية 

و�أن ق�سده يف �ل�سبيعة لكونه �بن عمه وقد 

يكون �بن عي�ســـى من �آل عثمـــان �لعائذيـني 

�أمر�ء �لدمل قدمياً وهذ� �أرجح.

نعود �الآن �إىل �لكالم عن �آل عي�سى:               

فني غالبية هذه �الأ�سرة ومل يبق منها �الآن 

�ســـوى �بن �لعم عبد�لرحمن بن �إبر�هيم بن 

علي بن عـبد�لرحـمـن بن عـلي بن عـي�ســـى، 

وله �بنـــان: �إبر�هـيم وحممد وجـميعهم �الآن 

يف �لريا�س، ولنذكر بع�س تر�جم �آل عي�سى:

1- عبد�لرحمـــن بـــن عـلي بن عـي�ســـى: 

عـُـــرف عنـــد �أهل �ل�ســـلمّية بالكـــرم وكانت 

ــة« وهي بعـر  َـّ توؤخـــذ مـــن عند بـيتـــه »�جَلـلــ

�الإبـــل وذلك من كــرثة �أ�ســـيافه حيث كانت 

ت�ســـتخدم قدميـــاً يف �إ�ســـعال �لنـــار للطبخ، 

ويُذكـــر �أنـــه قـــد �أهـــدى خيـــاًل لل�ســـريف، 

لعبد�لرحمن �إخــــوة و�أعمام غـري معـروفـني 

ويذكـــر �أبناء �لعم �ل�ســـيايرة �أن ثالثة من �آل 

عـي�سى هلكـو� عــط�ســـاً يف �لدهـناء قدمياً، 

تـــويف عـبد�لرحـمـــن تـقـريبـــاً بد�يـــة �لقرن 

�ملا�سي و�أعقب �أربعة ذكور: عبد�هلل وحممد 

وعلـــي و�إبر�هيـــم، �أمـــا عبـــد�هلل وحممـــد 

فاأجنبـــو� بناتاً و�نقطعو� و�أما �إبرهيم فمات 

�ساباً ولي�س له ذرية و�أما علي ف�سياأتي ذكره.

2- هـيـــا بنـــت علـــي بـــن عـي�ســـى: �أخت 

عبد�لرحمـــن �ل�ســـابق، توفيت عام 1317هـ 

تقريبـــاً كما �أ�ســـارت لذلك �إحـــــدى �لوثائق 

�خلا�ّسة باإرثها.

3- عـلـــي بـــن عـبد�لرحــمــــن: ر�أيـــت له 

ِذكـر�ً يف وثيـقـة موؤّرخة عـام 1318هـ، وكان 

معروفـــاً بالكرم يف �ل�ســـلمية وعلى �ت�ســـال 

ومعرفـــة بالعر�فـــى »و�حدهـــم َعريفي« من 

�جلبـــور من بني خالد �أهايل �لقويعية حيث 

كان ي�ست�ســـيفهم �إذ� �أتـــو� �خلـــرج حتى �إن 

حّجاج �ل�ســـلمية قدمياً �إذ� مـــّرو� بالقويعية 

يف طريقهم ي�ســـاألهم �لعر�فـــى عن علي بن 

عي�ســـى وهل هو معهم ليكرموه، �أعقب علي 

�بنني: �إبر�هيم وعبد�لرحمن »�نقطع« وبنتا 

ً��سمها منرية »تاأتي«.

4- منـــرية بنـــت علـــي بـــن عبد�لرحمن 

بن عي�ســـى: تزّوجهـــا عبد�لعزيـــز بن رويتع 

و�أتت منه بثالثة �أبناء ثم طلـقها لكــرب �ســـنه 

فـتزوجـها �ســـعـد بن عـبد�لرحـمن بن رويتع 

بو�ســـّية من طليقها و�أتت منـــه باأربعة �أبناء، 

و�آل رويتع �أهايل �ل�سلمية �أ�سر�ف.

5- عبد�لرحمـــن بـــن �إبر�هيـــم بـــن علي 

بـــن عي�ســـى: مل يبـــَق من �آل عي�ســـى �إال هو 

حيث تويف و�لده وهو مل يزل �ســـغري�ً فن�ساأ 

يتيماً وعمل يف رئا�ســـة تعليم �لبنات �سابقاً 

حتـــى �أحيـــل للتقاعـــد، عمـــره �الآن قــر�بة 

�ل�ســـــتني عـامـــاً متــّع �هلل به ولـــه �بنان كما 

�أ�ســـلـفـنا وزوجــته مـن �آل �ل�ســيخ �ملعروفــني 

ذرية �الإمام �ملجـّدد �ســــيخ �الإ�ســـالم حممد 

بـــن عبد�لوّهـــاب من �مل�ســـارفة مــن �لوهبة 

مـــن قبيلـــة بني متيـــم، وعبد�لرحمـــن �أكـتع 

»�أعـ�سب« �ليد �ليمنى.

ثالثًا: اآل جاراهلل 

مـــن �أهايل نعجان �أ�ســـاًل حيث �إن �أغلب 

�ســـكـّان نعجان مـــن �لقبائل هم بنو خالد ثم 

�نتـقـلو� �إىل �ل�ســـلمية قبل �سنة �لطبعة عام 

1351هـ ب�ســـنـني وال يز�ل ملكهـم يف نعجان 

معـروفاً با�ســـم »جويرة«، عددهم �الآن ثالثة 

ع�ســـر رجـــاًل ويذكـــر كبريهـــم جـــار�هلل �أن 

حممد بن علي بن هـوي�سل »�حلريقي ن�سـبة 

ًالأ�سلهم بلد �حلريق«ـ  رحمه �هللـ  قد حدثه 

 آل عيسى من آل علي 
وليسوا من السيايرة 

والدليل » المكان و الوسم«

 فنى غالب أسرة آل 
عيسى ولم يبق منها 

سوى القليل
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هناك نو�ساو�ن و�هلل �أعلم.

4- فاطمـــة بنـــت حممـــد بـــن جـــار�هلل: 

تزوجها عبد�لعزيز بن رويتع من �الأ�ســـر�ف 

ثم �سالح بن رويتع ثم رجـل مـن �آل د�ود مـن 

بنـــي هاجـر مـن قـحـطـــان، و توفـيت قـر�بة 

�لعـام 1370هـ .

5- �ســـيخة بنـــت حممـــد بـــن جـــار�هلل: 

زوجها حممـــد بن درع وهم ينـتـ�ســـبون �إىل 

قبيلة �أكلب »�الأكلبي« �لقبيلة �ملعروفة جهات 

بي�سة وهي قبيلة ربَعية عدنانية.

6- عثمـــان بـــن جـــار�هلل بـــن حممد بن 

جار�هلل: ن�ساأ يتـيم �الأب وتويف عام 1416هـ 

عـــــن عمر يناهز �لثمانني، و�ملوجودون �الآن 

مـــن �آل جار�هلل هم من عقبـــه حيث �أعقب 

�أربعـــة �أبناء: جار�هلل و�أمـــه من �آل جار�هلل، 

وعبـــد�هلل وفهد وخالد و�أمهم من �آل معيذر 

من عائذ من قحطان �أهايل �ليمامة.

7- جـــار�هلل بـــن عثمان بن جـــار�هلل بن 

حممـــد بن جـــار�هلل: كبـــري �الأ�ســـرة يناهز 

عمـــره �الآن �ل�ســــبعـني متــّـــع �هلل بـــه، ولـــه 

مـــن �الأوالد �أربعة: حمـمـــد و�أحـمد وعثمان 

وعـبد�لرحـمن �أ�سلحهم �هلل جميعاً.

والآل جـــار�هلل م�ســـاهر�ت حـديثة مع �آل 

ع�ســـكر من �ل�سمدة من قبيلة �لظفـري وهم 

مـــن �أهايل �خلــرج، ومـــع �آل فهيد من كـبار 

�آل مغـرية مـــن الم من طيء �أهايل �الأفالج، 

وغريها من �ملنا�سب �لطّيبة.

و�ضم الإبل عند اآل بن علي:

ال �ســـك �أن للعـــرب عناية بالو�ســـوم منذ 

�لقدم وقد جاء عن ر�ســـول �هلل �ســـلى �هلل 

عليه و�سلم �أنه و�ســـم �إبل �ل�سدقة، و�لو�سم 

عنـــد �لعـــرب لي�س فقـــط تعريفاً ل�ســـاحب 

�الإبـــل بل �إنـــه يعـّد �ســـمة جـامعـــة للقـبائل 

و�لع�ســـائر، ومـــن �أمثـــال �لباديـــة �الآن مـثـل 

يقـول: »و�سـمك �أ�سـلك«.

كان الآل علـــي عنايـــة باالإبل وقـــد ذكرنا 

�ســـيئاً من ذلك يف �أخبـــار �جلـد عبد�لعزيز 

�مللقـب باجلان ومّما ر�أيته يف وثائق �الأ�ســـرة 

وثيقـــة موؤّرخـــة عـــام 1373هـ تذكر �ســـياع 

ناقـــة للجد حممـــد بـــن عبد�لعزيز»�جلان« 

وخماطـبتـــه ملـــن وجـدهـــا باحلفـــاظ عليها 

حتى ي�ســــرتدها منـــه »�نظـــر �ملالحـق �آخر 

�لبحث/ �لوثيقة رقم 2«، وو�سم �آل علي هو 

مطـرقان بالعـر�س على �لفخذ �الأمين بهذ� 

�ل�سكل:

ولكل �أ�سرة �ســـاهد مييزها عن �الأخرى، 

فـــاآل حمد �ســـاهدهم �ملفتـــاح »حلقة حتتها 

عمود« فوق �ملطارق بهذ� �ل�سكل:

و�آل عي�ســـى �ســـاهدهم مطـــرق �ســـغري 

بالعر�س على �لع�ســـد �الأمين، وقد حاولت 

تتـّبـــع مـــن ي�ســـم �ملطرقـــني بالعر�ـــس مـــن 

قبيلـــة بنـــي خالد فوجـــدت بع�ـــس �جلبور 

ي�ســـمه كالعر�فى �أهـــايل �لقويعية حيث �إن 

و�ســـمهم �لقدمي كما �أفادنيه �لعميد حممد 

بن عبـــد�هلل �لعريفّي هـــو مطرقان حتتهما 

مطـــرق بالطـــول مت�ســـل باملطرق �ل�ســـفلي 

ولعله هو �ل�ساهد، وهو بهذ� �ل�سكل:

كذلك وجدت �لعفر�وي من جبور �لكويت 

ي�سمون �ملطرقني و�آل �سرهان و�آل جويد من 

بادية �جلبور �سرق �جلزيرة وغريهم.

�أن عبد�لرحمـــن بن حمـمد بن جار�هلل كان 

يركــــب مـطّيـته ويغـيب باالأيام ثم يعـود فاإذ� 

�ســـاألـناه: �أين كـنـــَت ؟  يجيب: عند �أبناء عم 

يل يف �سرما، ومن �ملعلوم �أن �سرما فيها من 

بني خالد �ل�سيايرة �نتـقـلو� �إليها قدمياً من 

�لق�ســـب ويوجد فيها من �آل ثـقـبة بن �سعد 

بن حم�سن بن �سّيار من يعرف بجار�هلل وله 

ذرّية ولكـنه ت�ســـابه �أ�ســـماء و�جلميع جـربي 

خالدي. 

بع�س تراجم اآل جاراهلل:

1- حمـمـــد بـــن جـار�هلل: زوجتـــه من �آل 

حم�ســـن مـــن قبيلـــة عائـــذ �لقحطانية وهو 

�لـــذي خـرج من نعجان �إىل �ل�ســـلمية ومعه 

و�أحمـــد  وعبد�لرحمـــن  جــــار�هلل  �أبنـــاوؤه: 

وعبـــد�هلل، �أمـــا جـــار�هلل فاأعـقـــب عثمـــان 

»ياأتي ذكره« وحممد�ً »تويف �ســـغري�ً«، و�أما 

عبد�لرحمـــن فاأعقـــب حممـــد�ً تويف �ســـاباً 

و�نقطع، و�أما عبد�هلل فمات �ساباً و�نقطع، 

و�أما �أحمد فالتايل ذكــره.

2- �أحمـــد بن حمـمد بن جـــار�هلل: مات 

مقـتـــوالً ـ رحـمـــه �هلل ـ حـيـــث قـتلـــه رجـــل 

مـــن بني ُمـّرة و�أم�ســـك �لقاتل وطيف به يف 

�ل�سلمية.

3- نو�سا بنت حممد بن جار�هلل: زوجها 

مـــن �آل حـ�ســـن من بنـــي هــــز�ن »�لهز�ين« 

�أهايل �ل�ســـلمية وهم �مللقـــب جدهم بـ»�أخو 

نو�ســـا« ويُعرفون عند �أهايل �ل�ســـلمية باآل 

نو�ســـا، جـــاء يف جمـلة �لعــــرب »1416هـ ، 

ج9و10 ، �ـــس711« عـند ذكـرهم �أن نو�ســـا 

هي �أخـت ح�ســـن جد �الأ�ســـرة؛ فعليه يكون 
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إعداد ابو عبداهلل الفاضل

اإىل من ي�ص���لي يف البيت  اختيار خالد 

اخلالدي

ال�ص���ام عليكم ورحم���ة هلل وبركاته .. 

عفواً..

يف البدء البد اأن تعلم اأنني ال اأريد منك 

م�ص���لحة اأو اأي غر�ض دنيوي, امنا اأحبك 

يف اهلل. 

ول���و مل تك���ن تهمن���ي م���ا حدثت���ك وال 

اأه���درت وقت���ي وجه���دي يف الكتابة لك, 

وكيف ال تهمني واأنت م�ص���لم مثلي, يقول 

النبي �ص���لى اهلل علي���ه و�ص���لم: »الَ يُوؤِْمْن 

َحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ الأِِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْف�ِصِه«. 
َ
اأ

� متفق عليه.

يجب اأن تعلم اأننا كلنا مق�ص���رون جتاه 

ربنا, وكلنا معر�ص���ون للخطاأ, ومن منا مل 

يذن���ب ومل يع�ض ومل يهم���ل يف دينه قال 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »َوالَِّذي نَْف�ِصي ِبَيِدِه 

اَء ِبَقْوٍم   ِبُكْم, َوَلَ
ُ هّ
لَ���ْو مَلْ تُْذِنبُوا لََذَهَب اهلل

, َفَيْغِفُر لَُهْم« � 
َ هّ
يُْذِنبُ���وَن, َفَي�ْص���تَْغِفُروَن اهلل

رواه م�صلم. 

ولك���ن العاقل هو الذي يتوب من ذنوبه 

ومل ي�صر عليها وال ي�صتمر على ع�صيانه.. 

اأت���دري مل���اذا؟ الأن كل ان�ص���ان يتمن���ى اأن 

ميوت على ح�ص���ن اخلامت���ة, وميوت على 

احل���ق ويدخل النة, وال يتمنى اأن ميوت 

على املعا�صي والفجور ويدخل النار, واأن 

اهلل تب���ارك وتعاىل ميهل للعا�ص���ي ويزيد 

يف عم���ره حت���ى اإذا كان عل���ى مع�ص���يته 

قب�صه عليها. 

قال ر�ص���وَل  �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإنَّ 

َا قال مُيِْهُل  اهلل تََباَرَك َوتََعاىَل مُيِْلي - َوُربَّ

 :
َ
امِلَ َحتَّى اإَذا اأَخَذهُ مَلْ يُْفِلتُْه, ثُمَّ َقَراأ - الظَّ

َخَذ الُْقَرى َوِهَي 
َ
ْخُذ َربِّ���َك اإَِذا اأ

َ
{َوَكذِلَك اأ

ِليٌم �َصِديٌد}. 
َ
ْخَذهُ اأ

َ
َظامِلٌَة اإِنَّ اأ

اأخي العزيز.. البد اأن تعلم �صيئاً ثانياً: 

مل���اذا خلقنا اهلل يف هذه الدنيا؟ هل للعب 

واللهو؟ 

كا. خلقن���ا اهلل لعبادت���ه {َوَما َخلَْقُت 

ِريُد ِمنُْهم 
ُ
نَّ َواالإِن�َض اإِالَّ ِلَيْعبُُدوِن * َماآ اأ اْلِ

ن يُْطِعُموِن}.
َ
ِريُد اأ

ُ
ْزٍق َوَماآ اأ ن رِّ مِّ

وخلقن���ا اأي�ص���اً ليبتلين���ا, ه���ل ن�ص���ر 

ون�صكر, اأم نع�صي ونكفر؟ 

اأال ترى اأن الفرق بني االإن�صان واحليوان 

»اأعزك اهلل« هو العبادة؟ بالطبع العبادة. 

الأن االإن�ص���ان ي���اأكل واحلي���وان ي���اأكل, 

واالإن�صان ينكح واحليوان اأي�صاً, واالإن�صان 

اأي�ص���اً,  يت���رز واحلي���وان  »اأجل���ك اهلل« 

واالإن�ص���ان ين���ام واحلي���وان ين���ام اأي�ص���اً, 

وغريه. 

فضل صالة الجماعة في المسجد

ديــن
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ولك���ن الفرق ب���ني االإن�ص���ان واحليوان 

»العق���ل« اإن اهلل ميزن���ا بالعقل كي نفكر, 

واإذا مل ن�ص���ع ه���ذا التفك���ري يف مكان���ه 

ال�ص���حيح - واأرج���و اأن ال تنزعج من هذه 

الكلم���ة - اأ�ص���بحنا »غ���ري اأ�ص���وياء« مثل 

البهائ���م, الأننا ظلمنا اأنف�ص���نا وذلك الأننا 

مل ن�ص���تغل ه���ذا العقل ال���ذي ميزنا اهلل 

به���ا عن باقي املخلوق���ات على االأر�ض يف 

املكان ال�صحيح , قال تعاىل: {اإِنَّ يِف َخلِْق 

ْر�ِض َواْخِتَاِف الْلَّيِْل َوالنََّهاِر 
َ
َماَواِت َواالأ ال�صَّ

 
َ َّ
لْبَ���اِب الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهلل

َ
ْوِل االأ

ُ
الآيَ���اٍت الأ

ُروَن يِف  ِقَياماً َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفكَّ

ْر�ِض ....} االآية. 
َ
َماَواِت َواالأ َخلِْق ال�صَّ

اأخ���ي العزيز.. اإن مما اأردت الو�ص���ول 

اإليه هو »ال�ص���اة«؛ هي عماد الدين, واأي 

بناء بدون عمود ينهار, واالإ�ص���ام عموده 

ال�صاة, وبدون ال�صاة يهدم االإ�صام. 

هل تعلم اأن اهلل �ص���رع جميع الفرائ�ض 

عل���ى وجه االأر�ض, اإال ال�ص���اة فر�ص���ت 

و�صرعت لي�ض من ال�صموات, واإمنا �صرعت 

يف ال�ص���درة املنتهى, حتت عر�ض الرحمن 

م���ن هناك, عندما عرج النبي �ص���لى اهلل 

عليه و�ص���لم اإىل ال�ص���موات ال�ص���بع وعند 

و�ص���وله اإل��ى �ص�����درة املنتهى, اأم��ره اهلل 

بال�صاة اأن تفر�ض علين����ا. 

وم���ن لط���ف اهلل علين���ا اأن خفف بدالً 

من خم�ص���ني �ص���اة اإىل خم�ض �ص���لوات 

يف الي���وم والليل���ة, وم���ن كرمه �ص���بحانه 

وتع���اىل اأن جع���ل خم����ض �ص���لوات باأجر 

خم�ص���ني �ص���اة, اأي كل �ص���اة ت�ص���ليها 

باأجر خم�ص���ني �ص���اة. ويعرف االأخ اأخيه 

امل�ص���لم ويعرف الار وال�صديق والغريب 

والقريب بال�صاة يف امل�صاجد, وبها تقوى 

روابط املحبة واالألفة واالأخوة والتنا�ص���ر 

والتنا�ص���ح والت���زاور, وبدون ال�ص���اة يف 

امل�صاجد ن�صبح غرباء. 

اأخي الكرمي, اأمل ت�ص���األ نف�ص���ك يوماً, 

مل���اذا ج���اري ف���ان يذه���ب وي�ص���لي يف 

امل�صجد يومياً ؟ 

ما غر�ص���ه وما حاجته؟ وملاذا ي�ص���حو 

من النوم يف �ص���اعة متاأخ���رة يقطع نومته 

ولذته ويذهب ل�ص���اة الفجر؟ اأمل ت�ص���األ 

نف�صك؟ 

الرحم���ن,  ر�ص���ى  بالطب���ع طمع���اً يف 

ونيل االأجر وتثقي���ل امليزان, والفوز بنعيم 

النان. 

اإذاً ي���ا اأخ���ي .. ال عذر لديك لل�ص���اة 

يف البي���ت, وال ب���د من ال�ص���اة يف اأقرب 

م�ص���جد لك, واأحم���د اهلل اأن م���نَّ عليك 

نعم���ة ال�ص���حة والعافية, غ���ريك ينام يف 

امل�صت�ص���فى على االأ�صرة البي�صاء, ويتمنى 

امل�ص���ي اإىل امل�ص���جد لريكع بع�ض ركعات, 

واإذا مل ت�صلي االآن واأنت يف نعمة وعافية, 

فمتى ت�صلى؟ هل ت�صلي يف الكر, عندما 

ينحني ظهرك, وي�صل �صاقيك؟ 

َل النَّبيَّ  
َ
نَُّه �َص���اأ

َ
مِّ َمْكتُ���وٍم, »اأ

ُ
ع���ن اب���ِن اأ

�ص���لى اهلل علي���ه و�ص���لم  فقال: يَار�ص���وَل 

اِر  اهلل اإِنِّ َرُجُل �َص���ِريُر الَْب�َصِر �َصا�ِصُع الدَّ

ْن 
َ
َوِلَ َقاِئٌد ال يائُمِني, َفْهْل ِل ُرْخ�َص���ٌة اأ

�َص���لَِّي يف بَيِْتي؟ قال: َهْل تَ�ْصَمُع النَِّداَء ؟ 
ُ
اأ

ِجُد لََك ُرْخ�َصًة« � رواه 
َ
قال: نَْعْم: قال: ال اأ

اأحمد واأبو داود �

وه���ذه فتوى لل�ص���يخ »ابن عثيمني« عن 

ترك �صاة الماعة: 

»واأما من ال ي�صلي مع الماعة وي�صلي 

يف بيت���ه فهو فا�ص���ق ولي�ض بكاف���ر, لكنه 

اإذا اأ�ص���ر على ذلك التحق باأهل الف�ص���ق 

وانتفت عنه �صفة العدالة«. 

ولو علمت االأجور العظيمة التي تعطى 

للذاه���ب اإىل امل�ص���جد وامل�ص���لي فيه, ملا 

جل�ص���ت ت�ص���لي يف بيت���ك, و�ص���اأذكر لك 

بع�صها ولي�ض كلها: 

ِ �صلى اهلل عليه و�صلم 
هّ

نَّ َر�ُصوَل اهلل
َ
1- اأ

ْف�َص���ُل ِمْن �َصَاِة 
َ
َماَعِة اأ َقاَل: »�َص���َاةُ اْلَ

الَْفذِّ ِب�َصبِْع َوِع�ْصِريَن َدَرَجًة« »م�صلم« 

�صاة الفذ: اأي �صاة املنفرد. 

2- وعن النَِّبيِّ  �ص���لى اهلل عليه و�صلم 

اإىَل  لَ���م  الظُّ يِف  ���اِئنَي  امْلَ�صَّ ���ِر  »بَ�صِّ َق���اَل: 

امْلَ�َص���اِجِد ِبالنُّوِر التَّامِّ يَ���ْوَم الِْقَياَمِة« »رواه 

الرتمذي واأبوداود« 

3- وق���ال ر�ص���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه 

و�ص���لم: »م���ن �ص���لى هلل اأربع���ني يوماً يف 

وىل ُكِتَب لُه 
ُ
جماع���ٍة ي���درك التكب���ريةَ االأ

براَءتَ���ان: بَ���راَءةٌ ِم���ْن النَّ���اِر, وب���راَءةٌ ِمَن 

النَِّفاِق«. »رواه الرتمذي« 

ِ �ص���لى اهلل عليه 
هّ

4- وَق���اَل َر�ُص���وُل اهلل

ْو َرْوَحٌة, 
َ
ِ اأ

هّ
و�ص���لم: » لََغ���ْدَوةٌ يِف �َص���ِبيِل اهلل

نَْيا َوَما ِفيَها«. »متفق عليه«  َخرْيٌ ِمَن الدُّ

ِ  �صلى اهلل عليه و�صلم 
هّ

نَّ َر�ُصوَل اهلل
َ
5- اأ

فِّ  َقاَل: »لَْو يَْعلَُم النَّا�ُض َما يِف النَِّداِء َوال�صَّ

ْن يَ�ْص���تَِهُموا َعلَيِْه 
َ
وَّل, ثُمَّ مَلْ يَِجُدوا اإِالَّ اأ

َ
االأ

الَ�ْصتََهُموا »اأي لعملوا القرعة«. َولَْو يَْعلَُموَن 

َما يِف التَّْهِجرِي الَ�ْصتََبُقوا اإِلَيِْه, َولَْو يَْعلَُموَن 

تَْوُهَما َولَْو َحبْواً« 
َ
بِْح, الأ َما يِف الَْعتََمِة َوال�صُّ

حبواً: اأي ج���اء يحبو على ركبتيه ويديه«. 

»متفق عليه« 

6- وق���ال ر�ص���وُل اهلل �ص���لى اهلل عليه 

و�ص���لم: »اإِنَّ اهلل َوَمَاِئَكتَ���ُه يُ�َص���لُّوَن َعلَى 

»اأب���و داود« ميام���ن  ���ُفوِف«  ال�صُّ َمَياِم���ِن 

ال�صفوف: ال�صف اليمني. 

7- وقال ر�ص���وُل اهلل  �ص���لى اهلل عليه 

ا َو�َص���لَُه اهلل َوَمْن  و�ص���لم: »َمْن َو�َصَل �َصفَّ

ا َقَطَع���ُه اهلل«. »رواه اأحم���د  َقَط���َع �َص���فَّ

واأبوداود« 

ِ  �ص���لى اهلل علي���ه 
هّ

نَّ َر�ُص���وَل اهلل
َ
8- اأ

���َاِة:  َحُدُكْم يِف ال�صَّ
َ
َذا َقاَل اأ و�ص���لم َقاَل: »اإِ

���َماِء: اآِمنَي, َفَواَفَق  اآِمنَي. َوامْلََاِئَكُة يِف ال�صَّ

َم ِمْن  ْخَرى. ُغِفَر لَ���ُه َما تََقدَّ
ُ
اإِْحَداُهَم���ا االأ

َذنِْبِه« »متفق عليه« 

ِ �ص���لى اهلل علي���ه 
هّ

َر�ُص���وَل اهلل نَّ 
َ
اأ  -9

ُدلُُّكْم َعلَى َما مَيُْحو اهلل 
َ
الَ اأ

َ
و�ص���لم َقاَل: »اأ

َرَجاِت؟« َقالُوا:  َطايَا َويَْرَفُع ِب���ِه الدَّ ِب���ِه اخْلَ

! َقاَل: »اإِ�ْص���َباُغ الُْو�ُصوِء  ِ
هّ

بَلَى يَا َر�ُص���وَل اهلل

َطا اإِىَل امْلَ�ْص���اِجِد.  علَى امْلََكاِرِه. َوَكْثَةُ اخْلُ

���َاِة. َفذِلُكُم  ���َاِة بَْع���َد ال�صَّ َوانِْتَظ���اُر ال�صَّ

بَاُط«.  الرِّ

» الرباط: اأي الهاد «. »رواه م�صلم« 

ِ �صلى اهلل عليه 
َّ

10- وَقاَل َر�ُص���وُل اهلل

ُجِل يِف َجَماَعٍة تَ�ْصُعُف  و�صلم: »�َص���َاةُ الرَّ

َعلَى �َص���َاِتِه يِف بَيِْتِه, َويِف �ُص���وِقِه, َخْم�صاً 

 
َ
���اأ نَُّه اإَذا تََو�صَّ

َ
���ْعفاً, َوذِل���َك اأ َوِع�ْص���ِريَن �صِ

ْح�َصَن الُْو�ُص���وَء ثُمَّ َخَرَج اإىَل امْلَ�ْصِجِد الَ 
َ
َفاأ

���َاةُ مَلْ يَْخ���ُط َخْطَوًة اإالَّ  يُْخِرُج���ُه اإالَّ ال�صَّ

ُرِفَعْت لَُه ِبَها َدَرَجٌة, َوُحطَّ َعنُْه ِبَها َخِطيئٌَة, 

َفاإَذا �َصلَّى مَلْ تََزِل امْلََاِئَكُة تُ�َصلِّي َعلَيِْه َما 

هُ َما مَلْ يُْحِدْث؛ اللَُّهمَّ �َص���لِّ  َداَم يِف ُم�َص���اَّ

َعلَيِْه, اللَُّهمَّ اْرَحْمُه, َوالَ يََزاُل يِف �َصَاٍة َما 

َاة «. »رواه البخاري«  انْتََظَر ال�صَّ

ه���ل راأيت كل هذه االأج���ور, لو قارنتها 

ب�ص���اتك يف بيت���ك, هل حت�ص���ل عليها؟ 

كا.. وال اأظ���ن اأن هن���اك اإن�ص���ان عاق���ل 

يقول: اأنا م�ص���تغني عن االأجور, ولدي ما 
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يكفيني لاآخرة, واأنا قلبي طيب ونظيف, 

وهذا يكفي. 

اأق���ول لك: هذا م���ن عمل ال�ص���يطان, 

الأن���ه ال يريدك اأن تعم���ل اخلري, ولو كان 

كامك �ص���حيحاً, ملا بكى ال�صحابة خوفاً 

م���ن النار, وهم اأف�ص���ل النا����ض على وجه 

االأر�ض بعد االأنبياء والر�صل. 

اإذاً هذه االأجور �صبب لدخول النة. 

وبعد كل هذا اإذا ال تريد اأن ت�ص���تجيب 

لداعي اهلل ور�صوله, فاإن ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم  قد حذر من ذلك: 

ِ �ص���لى اهلل عليه 
هّ

1- َق���اَل َر�ُص���وُل اهلل

ثَْقَل �َص���َاٍة َعلَ���ى امْلُنَاِفِقنَي 
َ
و�ص���لم : »اإِنَّ اأ

�َص���َاةُ الِْع�َصاِء َو�َصَاةُ الَْفْجِر, َولَْو يَْعلَُموَن 

تَْوُهَم���ا َولَ���ْو َحبْ���واً. َولََق���ْد 
َ
َم���ا ِفيِهَم���ا الأ

���َاِة َفتَُق���اَم. ثُمَّ اآُمَر  ْن اآُمَر ِبال�صَّ
َ
َهَمْم���ُت اأ

نَْطِلَق َمِعي 
َ
َرُج���ًا َفيُ�َص���لَِّي ِبالنَّا�ِض. ثُ���مَّ اأ

ِبِرَج���اٍل َمَعُه���ْم ُحَزٌم ِمْن َحَط���ٍب, اإِىَل َقْوٍم 

َق َعلَيِْهْم بُيُوتَُهْم  َحرِّ
ُ
َاةَ َفاأ الَ يَ�ْصَهُدوَن ال�صَّ

ِبالنَّاِر« »متفق عليه« 

ويف رواية الأحم���د: »لَْوالَ َما يِف الْبُيُوِت 

َقْمُت �َصَاةَ الِْع�َصاِء, 
َ
يَِّة اأ رِّ ِمَن النِّ�َص���اِء َوالذُّ

ُقوَن َم���ا يِف الْبُيُوِت  َم���ْرُت ِفتْيَ���اِن يَُحرِّ
َ
َواأ

ِبالنَّاِر«. 

ِ  �ص���لى اهلل عليه 
هّ

2- وَقاَل َر�ُص���وُل اهلل

 َغداً ُم�ْصِلماً 
َ َّ
ْن يَلَْقى اهلل

َ
هُ اأ و�صلم: »َمْن �َصرَّ

���لََواِت َحيُْث  َفلْيَُحاِف���ْظ َعلَ���ى ه���وؤُالَِء ال�صَّ

 تََعاىَل �َص���َرَع ِلنَِبيُِّكْم 
َ َّ
, َفاإنَّ اهلل يُنَ���اَدى ِبِهنَّ

�ُص���َنَ الُْهَدى , َواإنَُّهنَّ ِمْن �ُصَنِ الُْهَدى َولَْو 

نَُّك���ْم �َص���لَّيْتُْم يِف بُيُوِتُكْم َكَما يُ�َص���لِّي هَذا 
َ
اأ

امْلُتََخلُِّف يِف بَيِْتِه, لرََتَْكتُْم �ُص���نََّة نَِبيُِّكْم, َولَْو 

تََرْكتُْم �ُص���نََّة نَِبيُِّكْم لَ�َص���لَلْتُْم, َوَما ِمْن َرُجٍل 

ُهوَر, ثُ���مَّ يَْعِمُد اإىَل  ���ُر َفيُْح�ِص���ُن الطُّ يَتََطهَّ

 
ُ َّ
َم�ْص���ِجٍد ِمْن ه���ِذِه امْلَ�َص���اِجِد اإالَّ َكتََب اهلل

لَُه ِب���ُكلِّ َخْطَوٍة يَْخُطوَها َح�َص���نًَة, َويَْرَفُعُه 

ِبَه���ا َدَرَج���ًة, َويَُحطُّ َعنُْه ِبَها �َص���يِّئًَة, َولََقْد 

يْتُنَ���ا, َوَما يَتََخلَُّف َعنَْها اإالَّ ُمنَاِفٌق َمْعلُوُم 
َ
َراأ

تَى ِبِه يَُهاَدي  ُج���ُل يُوؤْ النَِّف���اِق, َولََقْد َكاَن الرَّ

« »رواه  ���فِّ ُجلنَْيِ َحتَّى يَُقاَم يِف ال�صَّ بنَْيَ الرَّ

م�صلم« 

3- وقال ر�ص���وَل اهلل  �ص���لى اهلل عليه 

و�صلم: »ما ِمْن ثََاثَِة نََفٍر يف َقْريٍَة وال بَْدٍو 

���اةُ اإاِل ا�ْص���تَْحوَذ َعلَيِْهُم  ال تُقاُم فِيِهُم ال�صَّ

ُكُل 
ْ
َا يَاأ ماَع���ِة َفاإِمنَّ ���يطاُن, َفَعلَيَْك باْلَ ال�صَّ

َيِة« »رواه احلاكم«  ئُْب ِمَن الَْغنَِم القا�صِ الذِّ

اأخي يف اهلل .. 

هل ت�صر على حر ونار االآخرة؟ 

اإن نار الدنيا لتفر من نار االآخرة, واإنها 

ف�صلت عليها ِبِت�ْصَعٍة َو�ِصتِّنَي مرة, اإَنَّ النَِّبيَّ 

َقاَل: »نَاُرُكْم هِذِه, الَِّتي يُوِقُد ابُْن اآَدَم, ُجْزءٌ 

ِمْن �َص���بِْعنَي ُجْزءا ِمْن َح���رِّ َجَهنََّم«. َقالُوا: 

, َقاَل:  ِ
هّ

ِ اإِْن َكانَْت لََكاِفَيًة, يَا َر�ُصوَل اهلل
هّ

َواهلل

لَْت َعلَيَْها ِبِت�ْصَعٍة َو�ِصتِّنَي ُجْزءاً.  »َفاإِنََّها ُف�صِّ

َها« »متفق عليه«  ُكلَُّها ِمثُْل َحرِّ

اأخي يف اهلل .. 

املوت .. هذا ال�ص���يء املخيف, �ص���ياأتي 

�ص���ياأتي, والب���د من���ه, واأن���ه ن���ازل بك ال 

حمال���ة. ق���ال تع���اىل: {ُكلُّ نَْف����ضٍ َذاآِئَقُة 

ُجوَرُكْم يَ���ْوَم الِْقَياَمِة 
ُ
ْوَن اأ َا تَُوفَّ امْلَ���ْوِت َواإِمنَّ

نََّة َفَقْد  ْدِخَل اْلَ
ُ
َفَم���ن ُزْحِزَح َعِن النَّ���اِر َواأ

نَْيا اإِالَّ َمتَاُع الُْغُروِر}.  َياةُ الدُّ َفاَز َوما احْلَ

�ص���وؤال: لو كنت تعلم اأن املوت �صياأتيك 

بعد ي���وم اأو يومني, م���اذا تتمنى اأن تكون 

اأو عل���ى اأي هيئة تري���د اأن متوت وتقب�ض 

روحك؟ 

ج���واب: مم���ا ال�ص���ك في���ه ان���ك كنت 

�ص���تتمنى اأن تكون �صائماً اأو تقراأ القراآن, 

اأو اأنك ت�ص���لي, اأو اأن تكون �صاجداً, وفوق 

ه���ذا كله كن���ت تتمنى اأن تك���ون تائباً اإىل 

اهلل توبة ن�صوحاً, ثم يقب�ض روحك. 

اإذاً مل���ا هذا الغرور والتم�ص���ك بالدنيا, 

والري وراء امللذات؟ 

ماذا لو اأن املوت جاءك على حني غرة, 

واأن���ت يف جمد عزك وقوت���ك, ويف طي�ض 

�صبابك, وغارق بلذاتك و�صهواتك.. ماذا 

اأنت قائل حينها؟ 

َطُت  ن تَُقوَل نَْف�ٌض ياَح�ْصَرتَا َعلَى َما َفرَّ
َ
{اأ

ْو 
َ
اِخِريَن * اأ َن ال�صَّ ِ َواإِن ُكنُت مَلِ

َّ
يِف َجنِب اهلل

 َهَداِن لَُك�نُت ِمَن امْلُتَِّقنَي 
َ َّ
نَّ اهلل

َ
تَُق���وَل لَْو اأ

ًة  نَّ ِل َك�رَّ
َ
ْو تَُقوَل ِحنَي تََرى الَْعَذاَب لَْو اأ

َ
* اأ

ُكوَن ِمَن امْلُْح�ِصِننَي} 
َ
َفاأ

اأ�صاأل اهلل العظيم رب العر�ض العظيم .. 

اأن يهدينا اإىل ال�صراط امل�صتقيم, ون�صاأله 

ح�صن اخلامتة, والثبات على احلق..

و�ص���لى اهلل على �ص���يدنا حممد وعلى 

اآله و�صحبه اأجمعني.
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قال ابن القيم  رحمه اهلل:

نيا؛ فا�صتغِن اأنت باهلل  »اإذا ا�ْصتغنَى النَّا�ض بالدُّ

نيا؛ فافرح اأنت باهلل واإذا َفِرُحوا بالدُّ

ن�َصك باهلل 
ُ
واإذا اأن�ِصوا باأحبابهم؛ فاجعل اأ

فعة؛ فتعرَّف  ة والرِّ بوا اإليه���م لينالوا بهم العزَّ ف���وا اإىل ملوكهم وكرائهم وتقرَّ واإذا تعرَّ

فعة«. د اإليه؛ تَنل بذلك غاية العزهّ والرِّ اأنت اإىل اهلل وتودَّ

كتاب الفوائد  118/1

يق����ول العامة ابن قيم الوزية رحمه 

اهلل تعاىل:

»فذك����ر اهلل يقم����ع ال�ص����يطان ويوؤمل����ه 

ويوؤذيه كال�صياط واملقامع التي توؤذي من 

ي�ص����رب بها, ولهذا يكون �صيطان املوؤمن 

هزيًا �صئيًا م�صنى مما يعذبه ويقمعه 

به من ذكر اهلل وطاعته.

ويف اأث����ر عن بع�ض ال�ص����لف اأن املوؤمن 

ين�ص����ي �صيطانه كما ين�صي الرجل بعريه 

يف ال�ص����فر, الأن����ه كلما اعرت�ص����ه �ص����ب 

عليه �ص����ياط الذكر والتوجه اال�ص����تغفار 

والطاع����ة, ف�ص����يطانه مع����ه يف ع����ذاب 

�صديد لي�ض بنزلة �صيطان الفاجر الذي 

ه����و معه يف راحة ودعة ولهذا يكون قوياً 

عاتياً �صديداً.

فمن مل يعذب �ص����يطانه يف هذه الدار 

بذك����ر اهلل تع����اىل وتوحيده وا�ص����تغفاره 

وطاعته عذبه �صيطانه يف االآخرة بعذاب 

النار فا بد لكل اأحد اأن يعذب �ص����يطانه 

اأو يعذبه �صيطانه«. 

بدائع الفوائد 217/2

تعرَّف الى اهلل تنل غاية العز والرفعة

عذب شيطانك

خلق رسول اهلل وحسن تعامله مع الخدم

يق����ول امل����وىل عز وج����ل يف حمكم 

تنزيله: }لقد كان لكم يف ر�ص����ول اهلل 

اأ�صوة ح�صنة ملن كان يرجو اهلل واليوم 

االآخ����ر وذكر اهلل كث����ريا{, ويقول عز 

وجل عن نبيه �ص����لى اهلل عليه و�صلم: 

ويق����ول  باملوؤمن����ني رحيم����اً{,  }وكان 

ويف رواية ثالثة للحديث يقول اأن�ض: 

»خدم����ت ر�ص����ول اهلل �ص����لى اهلل عليه 

و�ص����لم ع�ص����ر �ص����نني, فما قال ل اأف 

ق����ط, وما قال ل ل�ص����يء �ص����نعته: مل 

�ص����نعته, وال ل�ص����يء تركت����ه: مل تركته, 

وكان ر�ص����ول اهلل م����ن اأح�ص����ن النا�����ض 

خلقا, وال م�ص�ص����ت خزاً وال حريراً وال 

�ص����يئاً كان األني من كف ر�صول اهلل, وال 

�صممت م�صكاً قط وال عطراً كان اأطيب 

من َعَرق النبي«. �صححه االألبان

فاأين نحن من خلق ر�صول اهلل �صلى 

اهلل علي����ه و�ص����لم وح�ص����ن تعامل����ه مع 

اخلدم ..!

اأال فلنت����ق اهلل فيمن �ص����خرهم اهلل 

خلدمتن����ا ولنعل����م اأن االأي����ام دول, واأن 

الدني����ا ال تدوم الأحد, وق����د كان بع�ض 

اأجدادن����ا يهاج����رون من بلدانه����م طلباً 

للعي�ض والرزق, فيخدمون عند النا�ض. 

فلله احلمد اأن اأغنانا وجعلنا خمدومني 

ال خادمني.

اأي�ص����ٍاً وا�صفاً نبيه �ص����لى اهلل عليه و�صلم: 

}باملوؤمن����ني روؤوف رحي����م{, وق����د جتل����ت 

رحم����ة النب����ي �ص����لى اهلل عليه و�ص����لم يف 

حياته يف مواطن كثرية, �ص����اأكتفي بوطن 

واح����د منه����ا, اأال وه����و رحمته �ص����لى اهلل 

علي����ه و�ص����لم وح�ص����ن تعامله م����ع اخلدم, 

فقارن م����ا تقراأ من واق����ع تعامل نبيك مع 

خدم����ه بواقعك اأنَت, واأخ�����ض املراأة بذلك 

ملبا�ص����رتها غالباً للتعامل مع اخلادمة التي 

ال يكاد يخلو منها منزل.

يق����ول خادم الر�ص����ول اأن�ض ر�ص����ي اهلل 

عنه: »خدمت النبي �ص����لى اهلل عليه و�صلم 

ع�ص����ر �ص����نني, فم����ا ق����ال ل: اأف, وال: مل 

�صنعت؟ وال: اأال �صنعت«. اأخرجه البخاري 

يف ال�صحيح.

ويف رواي����ة اأخرى يق����ول اأن�ض: »خدمت 

النبي �ص����لى اهلل عليه و�صلم ع�صر �صنني , 

فما قال ل اأف قط , وما قال ل ل�ص����يء 

مل اأفعله: اأال كنت فعلته, وال ل�ص����يء فعلته: 

مل فعلته« �صحيح االأدب املفرد
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ه����ذا ر�ص����ولنا الك����رمي �ص����لى اهلل عليه 

و�ص����لم، وهذه معاملته لأهل بيته وهو خري 

الب�صر.

ذلك خري من م�صى على الأر�ض، واف�صل 

من عبد ربه، وارفع درجة يف يوم العر�ض، 

وخري من اأكل و�ص����بح ونام و�ص����لى و�صام، 

ف�صلوا عليه، عليه ال�صالة وال�صالم. 

يعرف م�صاعرها واأحا�صي�صها 

كان ر�ص����ول اهلل �ص����لى اهلل عليه و�صلم 

يقول لعائ�ص����ة: اأن����ى لأعل����م اإذا كنت عني 

را�ص����ية واإذا كن����ت عنى غ�ص����بى.. اأما اإذا 

كن����ت عنى را�ص����ية فاإنك تقول����ن ل ورب 

حمم����د.. واإذا كنت عني غ�ص����بى قلت: ل 

ورب اإبراهيم � رواه م�صلم

يقدر غريتها وحبها 

تقول اأم �ص����لمة: اأتيت بطعام يف �صحفة 

يل اإىل ر�ص����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، 

واأ�ص����حابه، فقال: من الذي جاء بالطعام؟ 

فقالوا: اأم �ص����لمة، فجاءت عائ�ص����ة بحجر 

ناعم �ص����لب ففلق����ت به ال�ص����حفة فجمع 

النبي �س����لى اهلل عليه و�س����لم ب����ن فلقتي 

ال�س����حفة وقال: كلوا، يعنى اأ�سحابه، كلوا 

غ����ارت اأمكم غ����ارت اأمكم ثم اأخذ ر�س����ول 

اهلل �س����لى اهلل عليه و�سلم �سحفة عائ�سة 

فبعث بها اإىل اأم �س����لمة واأعطى �سحفة اأم 

�سلمه لعائ�سة«.

يتفهم نف�سيتها وطبيعتها 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »... ا�ستو�سوا 

بالن�س����اء خرياً فاإنهن خلقن من �س����لع واإن 

اأعوج �س����يء يف ال�س����لع اأعاله ف����اإن ذهبت 

تقيمه ك�سرته واإن تركته مل يزل اأعوجا�ص 

فا�ستو�س����وا بالن�ساء خرياً« واحلديث لي�ص 

على �سبيل الذم كما يفهم العامة بل لتفهيم 

وتعليم الرج����ال. ويف احلديث فهم عجيب 

لطبيعة املراأة وفيه اإ�سارة اإىل اإمكانية ترك 

امل����راأة عل����ى اعوجاجه����ا يف بع�����ص الأمور 

املباح����ة، واأل يرتكه����ا على العوج����اج اإذا 

تع����دت ما طبع����ت عليه م����ن النق�ص كفعل 

املعا�سي وترك الواجبات.

ي�ستكي لها وي�ست�سريها 

ا�ست�س����ار النبي �س����لى اهلل عليه و�س����لم 

زوجاته يف اأدق الأمور ومن ذلك ا�ست�سارته 

�س����لى اهلل عليه و�س����لم لأم �سلمة يف �سلح 

احلديبية عندما اأمر اأ�صحابه بنحر الهدي 

وحلق الراأ�س فلم يفعلوا لأنه �صق عليهم اأن 

يرجع����وا ومل يدخلوا مك����ة، فدخل مهموماً 

حزين����اً على اأم �ص����لمة يف خيمتها فما كان 

منها اإل اأن جاءت بالراأي ال�ص����ائب: اأخرج 

يا ر�ص����ول اهلل فاحلق وانحر، فحلق ونحر 

واإذا باأ�ص����حابه كله����م يقوم����ون قومة رجل 

واحد فيحلقون وينحرون.

يظهر حمبته ووفاءه لها 

ق����ال �ص����لى اهلل علي����ه و�ص����لم لعائ�ص����ة 

اأم زرع الطوي����ل وال����ذي رواه  يف حدي����ث 

البخ����اري: »كنت لك كاأبي زرع لأم زرع« اأي 

اأن����ا لك كاأبي زرع يف الوفاء واملحبة فقالت 

عائ�ص����ة: باأبي واأمي لأنت خري يل من اأبي 

زرع لأم زرع«.

يختار اأح�صن الأ�صماء لها 

يق����ول  و�ص����لم  علي����ه  اهلل  �ص����لى  كان 

ل�]عائ�ص����ة[: » يا عائ�صة، يا عائ�صة هذا 
جربيل يقرئك ال�صالم« � متفق عليه � وكان 

يقول لعائ�صة اأي�صاً: يا حمرياء، � واحلمرياء 

ت�صغري حمراء � يراد بها البي�صاء.

ياأكل وي�صرب معها 

تق����ول عائ�ص����ة ر�ص����ي اهلل عنه����ا: كنت 

اأ�صرب فاأناوله النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

في�ص����ع فاه على مو�صع يّف، واأتعرق العرق 

في�ص����ع ف����اه على مو�ص����ع يّف � رواه م�ص����لم 

� والَع����ْرق: العظ����م علي����ه بقية م����ن اللحم 

واأتعرق اأي اآخذ عنه اللحم باأ�صناين ونحن 

ما ن�صميه بال� :«قرم�صة«.

ل يتاأفف من ظروفها 

تق����ول عائ�ص����ة ر�ص����ي اهلل عنه����ا: كنت 

����ُل راأ�����س ر�ص����ول اهلل �ص����لى اهلل عليه  َرجِّ
ُ
اأ

و�صلم يعني اأ�صرح �صعره واأنا حائ�س.

يتكئ وينام على حجرها 

تق����ول عائ�ص����ة ر�ص����ي اهلل عنه����ا: كان 

ر�ص����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يتكئ يف 

حجري واأنا حائ�س. � رواه م�صلم �

يتنزه معها وي�صطحبها 

كان النب����ي �ص����لى اهلل علي����ه و�ص����لم اإذا 

كان بالليل �ص����ار مع عائ�ص����ة يتحدث. رواه 

البخاري

ي�صاعدها يف اأعباء املنزل 

�ُص����ئلت عائ�ص����ة ما كان النبي �صلى اهلل 

خلق رسول اهلل ومعاملته ألهل بيته
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عليه و�صلم ي�ص����نع يف بيته؟ قالت: كان يف 

مهنة اأهله. رواه البخاري

يقوم بنف�صه تخفيفاً عليها 

�ُصئلت ال�صيدة عائ�ص����ة ر�صي اهلل عنها 

ما كان ر�ص����ول اهلل �ص����لى اهلل عليه و�صلم 

يعمل يف بيته؟ قالت: كان ب�صًرا من الب�صر، 

يخيط ثوبه ويحلب �ص����اته ويخدم نف�ص����ه. 

رواه الإمام اأحمد

يتحمل من اأجل �صعادتها 

دخل اأبو بكر على النبي �صلى اهلل عليه 

ى بثوبه، وفتاتان ت�صربان  و�ص����لم وهو مغطَّ

بالدف اأمام عائ�ص����ة فا�صتنكر ذلك، فرفع 

النبي الغطاء عن وجهه وقال: دعهما يا اأبا 

بكر، فاإنها اأيام عيد.

يعطيها حقها عند الغ�صب 

غ�صبت عائ�صة ذات مرة مع النبي �صلى 

اهلل عليه و�ص����لم فقال لها: هل تر�صني اأن 

يحكم بيننا اأبو عبيدة بن اجلراح؟ فقالت: 

ل.. ه����ذا رجل لن يحك����م عليك يل، قال: 

هل تر�ص����ني بعمر؟ قال����ت: ل.. اأنا اأخاف 

م����ن عمر.. ق����ال: ه����ل تر�ص����ني باأبي بكر 

»اأبيها«؟ قالت: نعم.

يهديء من روعها

كان النب����ي �ص����لى اهلل علي����ه و�ص����لم اإذا 

غ�صبت زوجته و�صع يده على كتف�ها وقال: 

اللهم اغفر له����ا ذنبها واأذهب غيظ قلبها، 

واأعذها من الفنت.

يهدي ويتودد لأحبتها 

كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإذا 

ذبح �ص����اة يقول: اأر�ص����لوا بها اإىل اأ�صدقاء 

خديجة. رواه م�صلم.

ميتدح وي�صكر فيها 

كان ر�س����ول اهلل �س����لى اهلل عليه و�سلم 

يقول: اإن ف�سل عائ�سة على الن�ساء كف�سل 

الرثيد على �سائر الطعام. رواه م�سلم

يفرح عند فرحها 

تقول ال�س����يدة عائ�س����ة ر�سي اهلل عنها: 

كنت األعب بالبنات - اأي ب�س����ورهن - عند 

ر�سول اهلل -�سلي اهلل عليه و�سلم- وكانت 

اأي   - ينقمع����ن  فك����ن  �س����واحبي  تاأتين����ي 

ي�س����ترتن- من ر�سول اهلل -�سلي اهلل عليه 

و�س����لم- ف����كان ي�س����ربهن اإيّل، اأي ياأمرهن 

بالذهاب اإيل.

ي�سعد بفرحها ولعبها 

تقول ال�س����يدة عائ�س����ة ر�سي اهلل عنها: 

قدم الر�س����ول - �س����لي اهلل عليه و�س����لم- 

مرة من غزوة ويف �سهوتي –اأي خمدعي- 

�س����رت،فهبت الريح فانك�سف ناحية ال�سرت 

ع����ن بن����ات يل لع����ب، فق����ال: م����ا ه����ذا يا 

عائ�س����ة؟ قل����ت: بناتي،وراأى - �س����لى اهلل 

عليه و�س����لم- بينهن فر�س����اً له جناحان من 

غ����ر قاع - من جلد- فقال: ما هذا الذي 

و�س����طهن؟ قلت: فر�س فقال - �س����لى اهلل 

عليه و�س����لم- فر�س له جناحان؟ قلت: اأما 

�سمعت اأن ل�س����ليمان -عليه ال�سالم- خيل 

لها اأجنحة؟ قالت: ف�س����حك - �س����لى اهلل 

عليه و�سلم- حتى راأيت نواجذه.

يعلن حبه لها وي�سعد بذلك 

يقول �سلى اهلل عليه و�سلم عن خديجة: 

»اأنى رزقت ُحبها«. رواه م�سلم

ينظر اإىل اأح�سن طباعها 

يقول �س����لى اهلل عليه و�سلم: »ال يفرك 

م�ؤمن م�ؤمنة �إن كره منها خلقاً ر�ضي منها 

�آخر«. رو�ه م�ضلم

ال ين�ضر خ�ض��ضياتها 

يق�ل �ضلى �هلل عليه و�ضلم: �إن من �أ�ضر 

�لنا�����س عند �هلل منزلة ي�م �لقيامة �لرجل 

يف�ض����ي �إىل �مر�أته وتف�ض����ي �إليه ثم ين�ضر 

�ضرها. رو�ه م�ضلم

يتطيب لها يف كل حال 

عن عائ�ضة ر�ضي �هلل عنها قالت: كاأين 

�أنظر �إىل وبي�س �مل�ض����ك يف مفرق ر�ض�����ل 

�هلل �ض����لى �هلل عليه و�ض����لم � رو�ه م�ض����لم � 

و�ُضِئلَْت عائ�ضة: »باأي �ضيء كان يبد�أ �لنبي 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم �إذ� دخل بيته؟ قالت: 

بال�ض��ك«.

يحتمل �ضدودها ومناق�ضتها 

عن عمر بن �خلطاب قال: �ضخبت علّى 

�مر�أتي فر�جعتن����ي، فاأنكرت �أن تر�جعني! 

قال����ت: ومل تنك����ر �أن �أر�جع����ك؟ ف��هلل �إن 

�أزو�ج �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم لري�جعنه 

فال يغ�ضب.

خير من الدنيا وما فيها

م����دار االأمر حول االإميان بالغي����ب الذي يتحقق للموؤمن به 

تقدمي امليزان االأخروي على امليزان الدنيوي.

فمت����ى ما وزن االإن�ص����ان اأموره بيزان االآخ����رة اأغرته تلك 

الوائ����ز الرباني����ة العظيمة, ومتى ما ع����رف حقيقة املعرفة 

عظم����ة اهلل العظي����م الب����ار ردعت����ه وزجرته تل����ك الزواجر 

العظيم����ة والرهيب����ة, ومت����ى ما وق����رت يف قلبه خ�ص����ية اهلل 

وعظمت����ه انخل����ع قلبه من هذا الوعي����د, وتراق�ض قلبه فرحاً 

وتعل����ق بالنة الت����ي اأعد اهلل فيها لعباده ال�ص����احلني ما ال 

عنٌي راأت وال اأذٌن �صمعت وال خطر على قلب ب�صر.

لذل����ك كان بع�ض النا�ض يدعو به����ذا الدعاء: »اللهم ثبت 

خ�ص����يتك يف قلبي«. ور�ص����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كان 

يقول: »اأما واهلل اإن الأخ�صاكم هلل واأتقاكم له«.

اللهم ثبهّت خ�صيتك يف قلوبنا, واجعلنا اأخ�صى خلقك لك, 

اللهم اإنا ن�صاألك خ�صيتك يف الغيب وال�صهادة.



العدد 17

34

ال ي�ضربها وال يعنفها 

قالت عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها: ما �ضرب 

ر�ض����ول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم امراأة له 

قط« . رواه الن�ضائي

يوا�ضيها ومي�ضح دموعها 

كانت �ض����فية مع ر�ض����ول اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ض����لم يف �ض����فر، وكان ذل����ك يومها، 

فاأبطاأت يف امل�ض����ر، فا�ضتقبلها ر�ضول اهلل 

�ض����لى اهلل عليه و�ض����لم وهى تبكي، وتقول 

حملتن����ي عل����ى بعر بطيء، فجعل ر�ض����ول 

اهلل مي�ض����ح بيديه عينيها، وي�ض����كتها. رواه 

الن�ضائي

ي�ضع اللقمة يف فمها 

قال ر�ض����ول اهلل �ض����لى اهلل عليه و�ضلم: 

اإن����ك لن تنفق نفق����ة اإال اأجرت عليها حتى 

رواه  امراأت����ك«.  يف  اإىل  ترفعه����ا  اللقم����ة 

البخاري

يحر�ص على احتياجاتها 

ق����ال الر�ض����ول �ض����لى اهلل عليه و�ض����لم: 

»اأطع����م اإذا طعم����ت واأك�ص اإذا اكت�ض����يت«. 

رواه احلاكم و�ضححه االألباين

يثق بها وال يخونها 

نهى ر�ض����ول اهلل �ض����لى اهلل عليه و�ضلم 

اأن يطرق الرجل اأهله لياًل واأن يخونهم، اأو 

يلتم�ص عرثاتهم. رواه م�ضلم

يتفقد حالها وي�ضاأل عنها 

ع����ن اأن�����ص ر�ض����ي اهلل عنه ق����ال: »كان 

�ض����لى اهلل عليه و�ضلم يدور على ن�ضائه يف 

ال�ض����اعة الواحدة من اللي����ل والنهار«. رواه 

البخاري

يراعيها اأثناء احلي�ص 

ع����ن ميمون����ة ر�ض����ي اهلل عنه����ا قالت: 

يبا�سر ن�ساءه فوق الإزار وهن ُحّي�ٌض. رواه 

البخاري

ي�سطحبها يف ال�سفر 

كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا 

اأراد �س����فراً اأقرع بني ن�سائه, فاآيتهن خرج 

�سهمها خرج ب�ها. متفق عليه 

ي�سابقها ويلعب معها 

عن عائ�س����ة اأن ر�س����ول اهلل �س����لى اهلل 

علي����ه و�س����لم ق����ال يل: تع����ايل اأ�س����ابقك, 

ف�س����ابقته, ف�س����بقته على رجلي« و�سابقني 

بع����د اأن حمل����ت اللح����م وبدنت ف�س����بقني 

وجعل ي�سحك وقال هذه بتلك.

يختار لها اأحب الأ�سماء 

عن عائ�س����ة قالت يا ر�س����ول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم كل ن�سائك لها كنية غريي 

فكناها »اأم عبد اهلل«. رواه اأحمد

ي�ساركها الفرحة وال�سعادة 

قالت عائ�س����ة - ر�سي اهلل عنها- راأيت 

النبي �س����لى اهلل عليه و�س����لم ي�سرتين واأنا 

اأنظر اإىل احلب�سة وهم يلعبون يف امل�سجد, 

فزجره����م عمر - ر�س����ي اهلل عنه-, فقال 

النب����ي �س����لى اهلل علي����ه و�س����لم: »دعه����م, 

اأمًن����ا بن����ي اأرِفدة« يعن����ي م����ن الأمن, ويف 

لفظ قالت: »لقد راأيت ر�س����ول اهلل �س����لى 

اهلل عليه و�س����لم يقوم عل����ى باب ِحجرتي, 

- واحلب�س����ة يلعبون ِبِحرابهم, يف م�س����جد 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم- ي�سرتين 

بردائ����ه, لك����ي اأنظ����ر اإىل لعبه����م, ثم يقوم 

م����ن اأجلي حتى اأك����وَن اأنا الَّتي اأن�س����رف. 

البخاري.

ي�سيع ال�سعادة يف بيته 

ع����ن عائ�س����ة ر�س����ي اهلل عنه����ا قالت: 

زارتنا �س����ودة يوًماً فجل�ض ر�سول اهلل بيني 

وبينها, اإحدى رجليه يف حجري, والأخرى 

يف حجرها, فعملت لها حريرة فقلت: كلى! 

فاأب����ت فقلت: لتاأكل����ي, اأو لألطخن وجهك, 

فاأبت فاأخذت من الق�س����عة �سيئاً فلطخت 

به وجهها، فرفع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�ص����لم رجله م����ن حجرها لت�ص����تقيد منى، 

فاأخ����ذت م����ن الق�ص����عة �ص����يئاً فلطخت به 

وجهي، ور�ص����ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

ي�صحك. رواه الن�صائي

يحب ويحرتم اأهلها 

ع����ن عمرو ب����ن العا�����ص اأنه اأت����ي النبي 

�ص����لى اهلل عليه و�ص����لم فق����ال: اأي النا�ص 

اأح����ب اإليك يا ر�ص����ول اهلل؟ قال: عائ�ص����ة. 

قال من الرجال؟ قال: اأبوها.

ل ينتق�صها اأثناء الأزمات 

عن عائ�ص����ة ر�صي اهلل عنها حتكي عن 

حادثة الإفك قالت: اإل اأين قد اأنكرت من 

ر�ص����ول اهلل �ص����لى اهلل عليه و�ص����لم بع�ص 

لطف����ه ب����ي، كن����ت اإذا ا�ص����تكيت رحمن����ي، 

ولط����ف بي، فلم يفعل ذلك بي يف �ص����كواي 

تل����ك فاأنكرت ذلك من����ه كان اإذا دخل علي 

وعندي اأمي متر�ص����ني قال: كيف تيكم، ل 

يزيد على ذلك. رواه البخاري.

ميهلها حتى تتزين له 

عن جابر قال: »كنا مع ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم يف �صفر، فلما رجعنا ذهبنا 

لندخل اإىل بيوتنا فقال: اأمهلوا حتى ندخل 

لياًل »من اأجل اأن ي�ص����لح الن�صاء اأنف�صهن« 

حتى متت�صط ال�صعثة »اأي ت�صرح �صعرها«، 

وت�صتحد املغيبة »اأي تزيل ال�صعر الزائد يف 

ج�صدها«. رواه الن�صائي.

يراعيها نف�صيا حال مر�صها 

عن عائ�ص����ة ر�صي اهلل عنها قالت: كان 

�ص����لى اهلل عليه و�ص����لم اإذا مر�ص اأحٌد من 

اأه����ل بيت����ه نفث علي����ه باملع����وذات ورقاها 

بيديه. رواه م�صلم

يحمل لها الب�صرى والفرح 

عن عائ�ص����ة اأن ر�ص����ول اهلل �ص����لى اهلل 

عليه و�ص����لم قال: اإن جربيل عليه ال�ص����الم 

يق����راأ عليك ال�ص����الم قلت: وعليه ال�ص����الم 

ورحمة اهلل. 

واأتى جربيل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

فقال يا ر�ص����ول اهلل، هذه خديجة قد اأتت 

معها طعام اأو �ص����راب فاإذا هي اأتتك فاقراأ 

عليها ال�صالم من ربها ومني، وب�صرها. 

هذا ر�صولنا الكرمي وهذه معاملته لأهل 

بيته وهو خري الب�صر

عليه اف�صل ال�صالة والت�صليم

اختيار: اأبو عبداهلل الفا�ضل
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أقسام الناس عند اهلل تعالى في اآلخرة

طرق النجاة من فتنة التعري

يق���ول ف�ش���يلة ال�ش���يخ عبدالعزي���ز ب���ن 

عبداهلل الراجحي: اأق�ش���ام النا�س عند اهلل 

تعاىل يف الآخرة اأربعة: ال�ش���ابق باخلريات، 

املقت�شد، الظامل لنف�شه، والكافر. 

فالثالث���ة الأوىل كله���م من اأه���ل الإميان 

وه���م الذين اأورثه���م اهلل الكتاب وهم الذين 

ا�ش���طفاهم اهلل م���ن عب���اده يف اجلملة كما 

ْوَرثْنَا 
َ
ق���ال تع���اىل يف �ش���ورة فاط���ر: }ثُ���مَّ اأ

الِْكتَاَب الَِّذيَن ا�ْش���َطَفيْنَا ِم���ْن ِعَباِدنَا َفِمنُْهْم 

���ٌد َوِمنُْهْم �َشاِبٌق  َظامِلٌ ِلنَْف�ِش���ِه َوِمنُْهْم ُمْقتَ�شِ

اِت{ الآي���ة، وذك���ر اهلل الق�ش���مني  ���رْيَ ِباخْلَ

يف   - واملقت�ش���دين  ال�ش���ابقني   - الأول���ني 

اآخره���ا، وجع���ل  الواقع���ة ويف  �ش���ورة  اأول 

منهم ق�ش���ًم ثالثاً وه���م الكفار، فقال تعاىل: 

ْزَواًجاً ثاََلثًَة { اأي اأ�ش���نافاً ثالثة، 
َ
}َوُكنْتُ���ْم اأ

�ْش���َحاُب امْلَيَْمنَِة 
َ
�ْش���َحاُب امْلَيَْمنَ���ِة َم���ا اأ

َ
}َفاأ

َمِة 
َ
�ْش���َحاُب امْلَ�ْش���اأ

َ
َمِة َما اأ

َ
�ْش���َحاُب امْلَ�ْش���اأ

َ
َواأ

بُوَن{. ولَِئَك امْلَُقرَّ
ُ
اِبُقوَن اأ اِبُقوَن ال�شَّ َوال�شَّ

ا اإِْن َكاَن ِمَن  مَّ
َ
وقال يف اآخر ال�ش���ورة: }َفاأ

ا اإِْن  مَّ
َ
ِب���نَي َفَرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَّ���ُة نَِعيٍم َواأ امْلَُقرَّ

�ْش���َحاِب الَْيِم���نِي َف�َش���اَلٌم لََك ِمْن 
َ
َكاَن ِم���ْن اأ

ِبنَي  ���ا اإِْن َكاَن ِمَن امْلَُكذِّ مَّ
َ
�ْش���َحاِب الَْيِمنِي َواأ

َ
اأ

���الِّنَي َفنُُزٌل ِمْن َحِميٍم َوتَ�ْشِلَيُة َجِحيٍم {  ال�شَّ

ن�شاأل اهلل العافية. 

فالق�ش���م الأول: ال�ش���ابقون باخل���ريات، 

وه���م املقربون، وه���م اأهل الإح�ش���ان، وهم 

اأعلى الأ�شناف منزلة عند اهلل، وهم الذين 

اأدوا الفرائ����س وانتهوا عن املحرمات، وكان 

لهم ن�ش���اط يف فعل امل�ش���تحبات واملندوبات 

املح���ارم  م���ع  وترك���وا  العب���ادات،  ونواف���ل 

املكروهات وامل�شتبهات من املباحات خ�شية 

الوقوع يف املحرمات. 

الق�شم الثاين: املقت�شدون، وهم اأ�شحاب 

اليمني اأ�ش���حاب امليمنة وه���م الأبرار، وهم 

الذي���ن اأدوا الفرائ����س وانته���وا عن املحارم 

ووقف���وا عند ح���دود اهلل، وا�ش���تقاموا على 

دي���ن اهلل، لك���ن مل يكن لهم ن�ش���اط يف فعل 

العب���ادة  ونواف���ل  واملندوب���ات  امل�ش���تحبات 

كال�ش���ابقني، وقد يفعلون بع�س املكروهات، 

فه���ذان  املباح���ات،  بع����س  ويتو�ش���عون يف 

الق�ش���مان من اأهل اجلنة ويدخلون من اأول 

الأمر ول يدخلون النار.

الق�ش���م الثالث: الظاملون لأنف�شهم، وهم 

�ملوؤمن���ون �لذي���ن تركو� بع����ض �لو�جبات �أو 

فعلو� بع�ض �ملحرمات، فهوؤالء موؤمنون وهم 

م���ن �أهل �جلن���ة يف �ملاآل، وه���م على خطر 

من دخولهم �لنار ب�س���بب ظلمهم الأنف�س���هم 

باملعا�س���ي، وهم حتت م�سيئة �هلل، د�خلون 

َْن  ���َك ملمِ ���ُر َم���ا ُدوَن َذلمِ يف قول���ه تعاىل:}َويَْغفمِ

يَ�َساءُ{ فقد يعفو عنهم فيدخلون �جلنة منذ 

�أول وهل���ة، وقد يعذب���ون بالنار ثم يخرجون 

منها �إىل �جلنة ب�سفاعة �ل�سافعني �أو برحمة 

اأرحم الراحمني. 

الق�ش���م الرابع: اأ�ش���ح�ب امل�ش����أمة، وهم 

اأ�شح�ب ال�ش���م�ل، وهم املكذبون ال�ش�لون، 

وه���م الكف�ر عل���ى اختالف اأ�ش���ن�فهم، من 

يهود ون�ش�رى وجمو�س ومن�فقني وم�شركني 

ووثنيني، وهوؤالء يدخلون الن�ر ويخلدون فيه� 

اأبد االآب�د، ن�ش�أل اهلل ال�شالمة والع�فية. 

م�ضاركة: خالد الفا�ضل

املرجع: »فوائد يف العقيدة 36«

هناك حلول كثرية ت�ص���اعدك على النجاة من فتنة التعري بل ت�صاعد املجتمع 

اأي�صاً باإذن اهلل:

ارفعي معدل اإميانك باالإكثار من االأعمال ال�صاحلة.

ادع���ي لنف�ص���ك وللم�ص���لمات بالثب���ات واحلف���ظ من الف���ن التي منه���ا فتنة 

اللبا�ض.

اثبتي على تعاليم دينك وا�صري عليها.

اختاري ال�صديقات ال�صاحلات املحافظات.

كون قوية االإرادة فا يفر�ض اأحد عليك ما تلب�صينه مما ال ير�صي ربك.

عين���اك اأك���رم من اأن تنظرا اإىل القنوات الف�ص���ائية الهابطة التي تنزع عروق 

احلياء من القلب.

تذكري اأنك يف النهاية �صتلب�ص���ني ثوباً ي�ص���رت جميع ج�ص���دك رغماً عنك اإنه 

الكفن ثم تو�صعني يف قرك.

قال ابن �صعدي رحمه اهلل: »اإذا غري العباد ما باأنف�صهم من املع�صية فانتقلوا 

اإىل طاع���ة اهلل غ���ريَّ اهلل عليهم ما كانوا فيه من ال�ص���قاء اإىل اخلري وال�ص���رور 

والغبطة والرحمة«.

تربية البنات من طفولتهن على ال�صرت.

على االأهل م�صاعدة الفتاة يف اختيار وتوفري املاب�ض املحت�صمة لها واإن ارتفع 

�صهرها قليًا اأو بذلت يف حت�صيلها وقتاً وجهداً توؤجر عليهما باإذن اهلل.

على �صيدات االأعمال و�صاحبات امل�صاغل وامل�صممات ت�صميم اأزياء حمت�صمة 

اأنيقة تعجب الن�صاء وتكون من خامات راقية .

التنا�صح يف االإنرتنت عر املواقع واملنتديات.

اإقام���ة حم���ات تدعم هذه املوا�ص���يع: االإمي���ان واحلياء والعفاف احل�ص���مة 

والتعري لبا�ض املراأة احلجاب وغريها .

م�شاركة: ام عبداهلل

مقتب�س من كتاب حكاية مالب�س
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اإلسالم دين العزة واإلباء
ابتغينا العزة فى غريه اذلنا اهلل«. 

وعزة امل�س����لم هي قوة نف�سية ومعنوية 

كامن����ة يف قلب����ه وكامن����ة ف����ى �س����مريه 

وف����ى كيان����ه تدفع����ه اإىل االعت����زاز باهلل 

يَُّها النَّا�ُس 
َ
واال�س����تعانة به عما �سواه: »يَا اأ

 ُه����َو الَْغِنيُّ 
ُ َّ
ِ َواهلل

َّ
نتُ����ُم الُْفَق����َراء اإِىَل اهلل

َ
اأ

ِميُد«. اْلَ

فامل�س����لم ال يعت����ز بغ����ري اهلل عز وجل 

فم����ن اعت����ز بغ����ري اهلل زل ومن ا�س����تعان 

بغريه خاب وخ�سر.

وق����د حك����ى اهلل �س����بحانه وتعاىل عن 

 ِ
َّ

الكافرين فقال: »َواتََّخ����ُذوا ِمن ُدوِن اهلل

ا*َكلاَّ �َس����َيْكُفُروَن  اآِلَه����ًة لَِّيُكونُوا لَُه����ْم ِعزًّ

ا«. دًّ ِبِعَباَدِتِهْم َويَُكونُوَن َعلَيِْهْم �سِ

ةُ َوِلَر�ُس����وِلِه  ِ الِْعزاَّ
اَّ

ويف قوله تعاىل :»َوِل

َوِللُْموؤِْمِنني«. 

ر�س����وله  �س����بحانه  ال  ي�س����م  حي����ث 

واملوؤمنني اىل جانبه وي�س����فى عليهم من 

عزت����ه وهو تكرمي هائل ال يكرمه اإال ال 

و�س����دق ال فجعل الع����زة قرينة االإميان 

فى قلب املوؤمن يف اأحرج اللحظات اإال اأن 

ي�س����عف فيه االميان فاإذا ا�ستقر االميان 

ور�سخ فالعزة معه م�ستقرة را�سخة .

لقد حرم االإ�س����لم الك����ر وحرم الذل 

احلمد هلل رب ال�سماوات ورب الأر�ض 

رب العامل����ن وله الكربياء يف ال�س����ماوات 

والأر�ض..

وه����و العزيز احلكيم القائ����ل يف كتابه 

ةُ َوِلَر�ُسوِلِه َوِللُْموؤِْمِنن» ِ الِْعزَّ
َّ

الكرمي: »َوهلِل

وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي 

�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

خري من غر�����ض فينا العزة فقال: »من 

اأعطى الذلة من نف�س����ه طائعاً غري مكره 

فلي�ض منا«

وق����ول عمر ب����ن اخلطاب ر�س����ى اهلل 

عنه: »نحن قوم اأعزنا اهلل بالإ�سالم فان 
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واأوج����ب العزة لق����د حرم الإ�س����ام على 

امل�س����لم اأن يهون اأو ي�ستذل اأو ي�ست�سعف 

اأو ي�س����ع نف�سه يف موقف يخد�ش كرامته 

ويجرح مكانته.

فالع����زة والإب����اء والكرام����ة م����ن اأب����رز 

اخلال التى نادى ال�س����ام بها وغر�سها 

يف اأنحاء املجتمع وتعهد مناءها مبا �سًرع 

من عقائد و�سّن  من تعاليم، حتى اأ�سبح 

كل �سىء فى ال�سام يغر�ش فينا العزة.

العقيدة:

 تغر�ش العزة يف نف�ش كل م�سلم فحني 

فيحيا �حلياة �ل�شريفة �لكرمية �أو ميوت 

�ملوته �لطاهرة وينال �ش����رف �ل�شهادة فى 

�شبيل �هلل .

وم����ن ع����زة �المي����ان �أال يكون �مل�ش����لم 

م�ش����تباحاً ل����كل طام����ع ..ب����ل علي����ه �أن 

ي�ش����تميت دون نف�ش����ه وعر�ش����ه ومال����ه 

ريقت يف ذلك �لدماء �ش����يانًة  
ٌ
و�أهله و�إن �أ

ل�ش����رفه، وم����ا كانت ن�ش����رة �ملظل����وم �إال 

�إع����ز�ز�ً جلانب����ه و�إهانة للظ����امل �ملتكرب 

حت����ى ت�ش����تقيم �الأمور ب����ل �إن �الإ�ش����ام 

علّم �مل�ش����لم �أال يتنازل عن حقه �إال عفو�ً 

كرمي����اً، فهذه �ش����ماحة تزيده ع����ز�ً على 

ع����ز، وم����ن خلق �مل�ش����لم �أن يغف����ر �إذ� ما 

��شتغ�شبه من دونه.

وم����ن خلقه �أي�ش����اً �أن يوؤدب �ملجرتئني 

عليه:

ُه����ْم  �لَْبْغ����ُي  �َش����ابَُهُم 
َ
�أ �إَِذ�  «َو�لَِّذي����َن 

ثْلَُها َفَمْن  ����ُروَن َوَجَز�ء �َشيِّئٍَة �َشيِّئٌَة مِّ يَنتَ�شِ

ِ �إِنَُّه اَل يُِحبُّ 
َّ

ْجُرهُ َعلَى �هلل
َ
�ْش����لََح َفاأ

َ
َعَفا َو�أ

امِلِنَي«. �لظَّ

ول����ن تركع �م����ة قائدها حممد �ش����لي 

�هلل عليه و�شلم ونحن م�شتخلفون الإحياء 

�ش����نته �لطاهرة ونبذ كل م����ا يعرتيها من 

جه����ٍل و طعن وخذالن و�ش����دق ر�ش����ولنا 

عليه �أف�شل �ل�شاة و�ل�شام  عندما قال 

علية �ل�شاة و�ل�شام:

» ال تق����وم �ل�ش����اعة حتى تاأخ����ذ �أمتي 

ماأخ����ذ �لق����رون، �ش����رب�ً ب�ش����رب، وذر�عاً 

بذر�ع ».

فقي����ل: يا ر�ش����ول �هلل، كفار�س و�لروم 

قال: ومن �لنا�س �إال �أولئك؟

فاأخ����رب �أن����ه �ش����يكون يف �أمت����ه ت�ش����به 

باليه����ود و�لن�ش����ارى، وهم �أه����ل �لكتاب، 

وت�ش����به بفار�س و�ل����روم،  وهذ� �لت�ش����به 

�ش����يكون �إم����ا يف �لعب����اد�ت �أو �ملعامات 

�أو �لعاد�ت وحتى �ل�شيا�ش����ات، وقد نهانا 

نبين����ا ور�ش����ولنا �لكرمي �ش����لى �هلل عليه 

و�شلم عن �لت�شبه بهوؤالء وهوؤالء.

فاحلم����د هلل على نعمة �الإ�ش����ام دين 

�لعزة و�الإباء

 

اأ�ضماء بنت �ضالح الفا�ضل

يهتف بكلمة �لتوحيد »ال �إله �إال �هلل » �أن 

ال �سلطان وال حكم �إال �هلل فيطمئن قلبه 

له����ذه �حلقيق����ة، فال يخ�س����ع �إال هلل وال 

ي�ست�سلم �إال هلل وال يخاف وال يخ�سى �إال 

�هلل فتنبت �لعزة فى قلبه وتنمو وتر�س����خ 

وق����د ر�أينا كيف غر�س �لنبى �س����لى �هلل 

عليه و�س����لم �لعزة فى قلوب �أ�سحابه من 

خ����الل �لعقيدة يف �لكلمات �خلالدة �لتى 

وجهه����ا البن عبا�س ومنه����ا: »�حفظ �هلل 

يحفظ����ك �حفظ �هلل جتده جتاهك . �إذ� 

�ساألت  فا�ساأل �هلل و�إذ� ��ستعنت فا�ستعن 

ب����اهلل و�عل����م �أن �الأمة ل����و �جتمعت على 

�أن ينفعوك ب�س����ىء مل ينفعوك �إال ب�سىء 

ق����د كتب����ه �هلل لك ولو �جتمع����ت على �أن 

ي�سروك ب�سىء مل ي�سروك �إال ب�سىء قد 

كتبه �هلل عليك».

العبادة:

كلها تغر�س �لعزة فى قلب �مل�سلم :

يف �ل�س����الة تربية للم�س����لم على �لعزة 

ف����ال رك����وع وال �س����جود وال �نحناء �الهلل 

وتوكي����د�ً لهذه �ملعاين فت�ست�س����عر  روحه 

�إفر�د رب �لعاملني بالعظمة و�لعلو.

يف �الأذ�ن و�ل�سالة يكون �لتكبري »�هلل 

�أك����رب« من كل �س����ىء.. �أكرب م����ن �لدنيا، 

�أك����رب من �ملل����وك، �أك����رب من �ل�س����هو�ت، 

فيكون �الإح�سا�س بالعزة و�الإباء.

يف �لزكاة تربية للم�س����لم على �النفاق 

و�ال�س����تعالء ع����ن عبودي����ة �مل����ال فيكون 

�مل�سلم مالكا الأمر نف�سه، ال �أ�سري� ملاله ، 

فف����ي �حلديث: »تع�س عبد �لدرهم تع�س 

عبد �لدينار«.

يف �ل�سيام تعويد للم�سلم على �ل�سرب 

، وتربية على �الإ�س����تعالء عن �ل�س����هو�ت 

، فال ت�س����تذله �أكلة وال ت�س����تعبده �سهوه ، 

فيحيا عزيز� مم�سكا عن �حلر�م �سائما 

عن كل ما يغ�سب �هلل عز وجل .

يف �حل����ج يرت����ٍق  بامل�س����لم �إىل �لتجرد 

من كل �سيىء �� من �ملال و�الأهل و�ملالب�س 

و�لوط����ن و�لع�س����رية فيك����ون �الإح�س����ا�س 

بالعزة، ويحيا �مل�سلم حر�ً كرمياً متجرد�ً 

متفرد�ً لرب �لعزة تبارك وتعاىل .

فى �جلهاد ذروة �س����نام �الإ�سالم تربية 

للم�س����لم على �لت�س����حية بالنف�س و�ملال، 
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درر وجواهر من اقوال االئمة

ق���ال يون�س �ل�ص���ديف: ما ر�أي���ت �أعقل 

من �ل�ص���افعي، ناظرته يوماً يف م�صاألة، ثم 

�فرتقن���ا، ولقيني، فاأخذ بيدي ثم قال: يا 

�أبا مو�ص���ى، �أال ي�ص���تقيم �أن نك���ون �إخو�ناً 

و�إن مل نتفق يف م�صاألة؟!

فق���د تو�تر عن �ل�ص���افعي �أنه قال: »ما 

ناظ���رت �أحد�ً قط فاأحبب���ت �أن يخطئ«، 

وفى رو�ية: »ما ناظرت �أحًد� قط �إال على 

�لن�صيحة«.

وكان يق���ول: »ما كلم���ت - �أي ناظرت-

�أحد�ً قط �إال ومل �أبال بني �هلل �حلق على 

ل�صاين �أو ل�صانه.

وكان يق���ول: »م���ا كلمت �أح���د�ً قط �إال 

�أحببت �أن يوفق وي�سدد ويعان ويكون عليه 

رعاية من �هلل تعاىل وحفظ«.

ولو مل يع�ِض �لعا�س���ن م���ن هو مذنب 

*** فم���ن يع����ض �لعا�س���ن بع���د حممد 

»�سلى �هلل عليه و�سلم  «

قال �الإمام �حل�س���ن �لب�س���ري  ملطرف 

»ع���ظ  �هلل:  رحمهم���ا  عب���د�هلل-  ب���ن 

�أ�س���حابك؛ فقال مط���رف: �إين �أخاف �أن 

�أق���ول ما ال �أفعل، قال �حل�س���ن: يرحمك 

�هلل، و�أيُّن���ا يفعل ما يقول؟ ّيود �ل�س���يطان 

�أن���ه قد ظفر بهذ�، فلم ياأمر مبعروف ومل 

ينه عن منكر«.

قال �بن حزم: »ولو مل ينه عن �ل�شر �إال 

م���ن لي�س فيه منه �ش���يء، وال �أمر باخلري 

�إال م���ن ��ش���توعبه ملا نهى �أحد عن �ش���ر، 

وال �أمر بخري بعد �لنبي  �ش���لى �هلل عليه 

و�شلم«.

ق���ال مالك ع���ن ربيعة: قال �ش���عيد بن 

جب���ري: »لو كان �ملرء ال ياأمر باملعروف وال 

ينه���ى عن �ملنكر حتى ال يكون فيه �ش���يء 

ما �أمر �أحد مبعروف وال نهى عن منكر«. 

من ذ� �لذي ما �شاء قط

ومن له �حل�شنى فقط

فائدة:

يق���ُول �إبن �جلوزي: ماآ ي���ز�آل ]�لتغاآفل 

ع���ن �لزالآت من �أرقى �ش���يم �لَك���ر�آم؛ فاإن 

�لناآ�س جمبولون عل���ى �لزالت و�الأخطاآء! 

فاإن �أهتم �مل���رء بكل »زلة وخطيئة«] تعب 

و�أتعب .

و�لعاآق���ل �لذَك���ي: من الآ يدق���ق يف َكل 

�شغرية، وَكبرية مع ]�أهله، �قاربه، �أحبابه، 

و�أ�ش���حابه، وجري�آن���ه، وزملآئه َكي حتلو� 

جمال�شته وت�شفو ع�شرته.

تاأمل �لل�شان لي�س له عظام . فعجب����اً ! 

كيف يك�شر بع�س �لقلوب..

وعجب����اً ! كيف يجرب بع�س �لقلوب..

وعجب���اً ! كيف يقتل بع�س �لقلوب..

وعجب�������اً ! كيف ين���ري �هلل به �لدروب، 

فبل�ش���انك ترتقي - وبل�شانك تزف للجنة 

- وبل�ش���انك حت���رم - وبل�ش���انك ترتف���ع 

عند�هلل بح�ش���ن خلقك - وبل�شانك تكون 

حمبوباً ل���دى �لنا�س - وبل�ش���انك تنجرح 

وجترح غريك - �إجعل من ل�ش���انك بل�شما 

وروحاً ح�شنة !!!

قال �إم���ام �أهل �ل�ش���نة �أحمد بن حنبل 

رحم���ه �هلل: »ت�ش���عة �أع�ش���ار �لعافي���ة يف 

�لتغافل«.

م�ضاركة: رنا الفا�ضل



ومضــة

معاش��ر اآلباء واألبناء .. مع مطلع ش��مس العام الدراس��ي ومع 
انط��اق مس��يرة التعلي��م، تنطلق حلق��ات تحفيظ الق��رآن في 
والفتي��ات.. ف��اهلل اهلل  للفتي��ان  التحفي��ظ  مس��اجد وم��دارس 
بااللتح��اق برك��ب أهل القرآن، فم��ع األجر العظي��م الذي يجنيه 
من يشغل وقته بحفظ وتاوة كتاب اهلل؛ فإن لحفظ القرآن األثر 

الكبير في تحصيل الطالب في دراسته.

حسان بن محمد بن خالد
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الوسواس.. اسبابه.. انواعه.. وعالجه

مقاومة العبد له دليل على كمال إيمانه

بقلم: خالد سعود البليهد
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 ºé¡jh ¬«Ñfh ¬HQh ¬æjO ‘ ¬µµ°ûj ≈àM ¬æe ºé¡jh ¬«Ñfh ¬HQh ¬æjO ‘ ¬µµ°ûj ≈àM ¬æe
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 ≈∏```̀°U »ÑædG ¿C’ :π```̀«≤Y øHG ∫É≤a ?∂```̀dP

 :áKÓK øY º∏≤dG ™aQ{ :∫Éb º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ≈∏```̀°U »ÑædG ¿C’ :π```̀«≤Y øHG ∫É≤a ?∂```̀dP

 :áKÓK øY º∏≤dG ™aQ{ :∫Éb º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ≈∏```̀°U »ÑædG ¿C’ :π```̀«≤Y øHG ∫É≤a ?∂```̀dP

 ,ß≤«à°ùj ≈àM ºFÉædGh ,≥«Øj ≈àM ¿ƒæéŸG

 AÉŸG ‘ ¢ùª¨æj øeh .z≠∏Ñj ≈àM »Ñ```̀°üdGh

 ,’ ΩCG π```̀°ùàZG πg ∂```̀°ûjh -∂∏ãe - GQGôe

.¿ƒæ› ∂°T ÓH ƒ¡a

 ¿É£«°ûdG ¬ÑÑ°S …òdG ¢SGƒ```̀°SƒdG êÓYh

:á«JB’G QƒeC’G ‘ øªµj

 ¢Vôe ¬HÉ°UCG Ée ¿CG ∂dòH ≈∏àÑŸG º∏©j ¿CG

 ∂dP ≈∏Y È```̀°ü«a áªµ◊ ¬```̀H ˆG √Ó```̀àHG

 ¬ØØîJ »àdG ÜÉÑ```̀°SC’G ≈WÉ©àjh Ö```̀°ùàëjh

 rº oµnHÉ n°U
n
CG É nenh{ :¤É©J ∫Éb .á«∏µdÉH ¬©æ“ hCG

 ¬ØØîJ »àdG ÜÉÑ```̀°SC’G ≈WÉ©àjh Ö```̀°ùàëjh

 rº oµnHÉ n°U
n
CG É nenh{ :¤É©J ∫Éb .á«∏µdÉH ¬©æ“ hCG

 ¬ØØîJ »àdG ÜÉÑ```̀°SC’G ≈WÉ©àjh Ö```̀°ùàëjh

 rø nY ƒoØr©nj nh rº oµj pórj
n
CG rânÑ n°ùnc É nª pÑ na mánÑ«```̀ p°ü oe rø pe

 rº oµnHÉ n°U
n
CG É nenh{ :¤É©J ∫Éb .á«∏µdÉH ¬©æ“ hCG

 rø nY ƒoØr©nj nh rº oµj pórj
n
CG rânÑ n°ùnc É nª pÑ na mánÑ«```̀ p°ü oe rø pe

 rº oµnHÉ n°U
n
CG É nenh{ :¤É©J ∫Éb .á«∏µdÉH ¬©æ“ hCG

.z mÒ pãnc

 rø nY ƒoØr©nj nh rº oµj pórj
n
CG rânÑ n°ùnc É nª pÑ na mánÑ«```̀ p°ü oe rø pe

.z mÒ pãnc

 rø nY ƒoØr©nj nh rº oµj pórj
n
CG rânÑ n°ùnc É nª pÑ na mánÑ«```̀ p°ü oe rø pe

 øe ˆÉH IPÉ©à```̀°SE’G øe óÑ©dG Ì```̀µj ¿CG

.z mÒ pãnc

 øe ˆÉH IPÉ©à```̀°SE’G øe óÑ©dG Ì```̀µj ¿CG

.z mÒ pãnc

 º°üà©jh ˆÉH CÉéà∏j ¿CGh ¿É£«```̀°ûdG Qhô```̀°T

 p¿É n£r« s°ûdG nø pe n∂sæ nZ nõrænj É sepEG nh{ :¤É©J ∫Éb .¬H

 º°üà©jh ˆÉH CÉéà∏j ¿CGh ¿É£«```̀°ûdG Qhô```̀°T

 p¿É n£r« s°ûdG nø pe n∂sæ nZ nõrænj É sepEG nh{ :¤É©J ∫Éb .¬H

 º°üà©jh ˆÉH CÉéà∏j ¿CGh ¿É£«```̀°ûdG Qhô```̀°T

 .z lº« p∏ nY l™« pª n°S o¬sfpEG p
s

ˆÉ pH rò p©nà r°SÉ na lÆ rõnf

 p¿É n£r« s°ûdG nø pe n∂sæ nZ nõrænj É sepEG nh{ :¤É©J ∫Éb .¬H

 .z lº« p∏ nY l™« pª n°S o¬sfpEG p
s

ˆÉ pH rò p©nà r°SÉ na lÆ rõnf

 p¿É n£r« s°ûdG nø pe n∂sæ nZ nõrænj É sepEG nh{ :¤É©J ∫Éb .¬H

 πcƒàdG ø```̀°ùëjh ˆG øe ¿ƒ©dG Ö∏£j ¿CG

 .z lº« p∏ nY l™« pª n°S o¬sfpEG p
s

ˆÉ pH rò p©nà r°SÉ na lÆ rõnf

 πcƒàdG ø```̀°ùëjh ˆG øe ¿ƒ©dG Ö∏£j ¿CG

 .z lº« p∏ nY l™« pª n°S o¬sfpEG p
s

ˆÉ pH rò p©nà r°SÉ na lÆ rõnf

 ¿É£«```̀°ûdG øe ¬©æÁ ’ ¬```̀fCG øbƒjh ,¬```̀«∏Y

 ≈∏Y ˆÉ```̀H ¿É©à```̀°SG ø```̀eh ,ˆG ’EG ¬```̀«≤jh

 √Ébhh ¬ª```̀°üYh √ô```̀°T √ÉØc ¬≤∏N øe ó```̀MCG

 rπ scnƒnànj rø nenh{ :¤É```̀©J ∫Éb .√ôeCG ô```̀°ùjh ¬æe

 √Ébhh ¬ª```̀°üYh √ô```̀°T √ÉØc ¬≤∏N øe ó```̀MCG

 rπ scnƒnànj rø nenh{ :¤É```̀©J ∫Éb .√ôeCG ô```̀°ùjh ¬æe

 √Ébhh ¬ª```̀°üYh √ô```̀°T √ÉØc ¬≤∏N øe ó```̀MCG

 nøj pòsdG{ :¤É©J ∫Ébh .zo¬oÑ r°ù nM nƒo¡ na p
s

ˆG ≈n∏ nY

 rπ scnƒnànj rø nenh{ :¤É```̀©J ∫Éb .√ôeCG ô```̀°ùjh ¬æe

 nøj pòsdG{ :¤É©J ∫Ébh .zo¬oÑ r°ù nM nƒo¡ na p
s

ˆG ≈n∏ nY

 rπ scnƒnànj rø nenh{ :¤É```̀©J ∫Éb .√ôeCG ô```̀°ùjh ¬æe

 rº oµnd Gƒo© nª nL ró```̀ nb n¢SÉsædG s¿pEG o¢SÉsædG oºo¡nd n∫É```̀ nb

 nøj pòsdG{ :¤É©J ∫Ébh .zo¬oÑ r°ù nM nƒo¡ na p
s

ˆG ≈n∏ nY

 rº oµnd Gƒo© nª nL ró```̀ nb n¢SÉsædG s¿pEG o¢SÉsædG oºo¡nd n∫É```̀ nb

 nøj pòsdG{ :¤É©J ∫Ébh .zo¬oÑ r°ù nM nƒo¡ na p
s

ˆG ≈n∏ nY

 ÉnæoÑ```̀ r°ù nM GƒodÉ nbnh ÉkfÉnÁpEG rº ognOG nõ na rº ogrƒ```̀ n°û rNÉ na

 rº oµnd Gƒo© nª nL ró```̀ nb n¢SÉsædG s¿pEG o¢SÉsædG oºo¡nd n∫É```̀ nb

 ÉnæoÑ```̀ r°ù nM GƒodÉ nbnh ÉkfÉnÁpEG rº ognOG nõ na rº ogrƒ```̀ n°û rNÉ na

 rº oµnd Gƒo© nª nL ró```̀ nb n¢SÉsædG s¿pEG o¢SÉsædG oºo¡nd n∫É```̀ nb

.z oπ« pcnƒrdG nºr© pf nh 
o s
ˆG

 ÉnæoÑ```̀ r°ù nM GƒodÉ nbnh ÉkfÉnÁpEG rº ognOG nõ na rº ogrƒ```̀ n°û rNÉ na

.z oπ« pcnƒrdG nºr© pf nh 
o s
ˆG

 ÉnæoÑ```̀ r°ù nM GƒodÉ nbnh ÉkfÉnÁpEG rº ognOG nõ na rº ogrƒ```̀ n°û rNÉ na

 Éª«```̀°S ’ ¥OÉ```̀°üdG AÉYódG øe Ì```̀µj ¿CG

 ÚH ìô£jh á∏```̀°VÉØdG øcÉeC’Gh äÉbhC’G ‘

 ±ƒîH øjô£```̀°†ŸG IƒYO ƒYójh ˆG …ó```̀j

 rø se
n
CG{ :¤É©J ∫Éb .ˆÉH øX ø```̀°ùMh áHÉfEGh

 ±ƒîH øjô£```̀°†ŸG IƒYO ƒYójh ˆG …ó```̀j

 rø se
n
CG{ :¤É©J ∫Éb .ˆÉH øX ø```̀°ùMh áHÉfEGh

 ±ƒîH øjô£```̀°†ŸG IƒYO ƒYójh ˆG …ó```̀j

.znAƒ t°ùdG o∞ p°û rµnj nh o√É nYnO G nPpEG sô
n£ r°†o rŸG oÖ« péoj

 ¬H ÒµØàdG ™£b ¬«∏Y ¢SGƒ°SƒdG ºég GPEG

 ôNBG ôeCÉH π¨à°TEG πH ¬d ó≤æjh º∏°ùà°ùj ⁄h

 CÓÁ ¿CG ¬d »```̀¨Ñæjh .™aÉf …ƒ```̀«fO hCG »```̀æjO

 h èeGÈdGh ∫ÉªYC’G øe ÒãµH ¬eƒjh ¬```̀àbh

 ∫Éb .¬«∏Y ÒµØàdG §∏```̀°ùàj ÉZQÉa ≈≤Ñj ’

 »JCÉj{ :º∏```̀°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏```̀°U ˆG ∫ƒ```̀°SQ

 Gòc ≥```̀∏N ø```̀e ∫ƒ```̀≤«a º```̀c nóMCG o¿É£«```̀°ûdG

 GPEÉa ?∂sHQ ≥```̀∏N øe ¬d ∫ƒ≤j ≈```̀àM ?Gò```̀ch

.º∏°ùe √GhQ z¬àæ«dh ˆÉH ò©à°ù«∏a ∂dP ≠∏H

 âæeBG{ π```̀≤«∏a ¬```̀°ùØf ‘ ∂dP ó```̀Lh GPEG

 ¬```̀«∏Y ˆG ≈∏```̀°U ˆG ∫ƒ```̀°SQ ∫É```̀b zˆÉ```̀H

 ∫É≤j ≈àM ¿ƒdAÉ°ùàj ¢SÉædG ∫Gõj ’{ º∏```̀°Sh

 øªa ?ˆG ≥∏N øªa , n≥∏ÿG 
o
ˆG ≥∏N Gò```̀g

 ∫É≤j ≈àM ¿ƒdAÉ°ùàj ¢SÉædG ∫Gõj ’{ º∏```̀°Sh

 øªa ?ˆG ≥∏N øªa , n≥∏ÿG 
o
ˆG ≥∏N Gò```̀g

 ∫É≤j ≈àM ¿ƒdAÉ°ùàj ¢SÉædG ∫Gõj ’{ º∏```̀°Sh

 √GhQ zˆÉH âæeBG π≤«∏a ÉÄ«°T ∂dP øe óLh

 h ˆG ÜÉàc ‘ ô¶ædG ø```̀e Ìµ«d h .º∏```̀°ùe

 ¬dÉ©aCGh ¬JÉØ°Uh ˆG AÉª°SCGh ¿ÉÁE’G πF’O

 ˆG äÉjBG ‘ ô```̀µØàjh .á```̀∏«∏÷Gh á```̀∏«ª÷G

 ´Éª```̀°Sh ájƒÑædG åjOÉMC’G IAGôbh .á«fƒµdG

 .º∏©dG ¢ùdÉ›h áªµ◊Gh ≥```̀◊G πgCG ΩÓc

 p‘ nánæ« pµ```̀ s°ùdG n∫ nõrf
n
CG … pò```̀sdG nƒ og{ :¤É©J ∫É```̀b

 .º∏©dG ¢ùdÉ›h áªµ◊Gh ≥```̀◊G πgCG ΩÓc

 p‘ nánæ« pµ```̀ s°ùdG n∫ nõrf
n
CG … pò```̀sdG nƒ og{ :¤É©J ∫É```̀b

 .º∏©dG ¢ùdÉ›h áªµ◊Gh ≥```̀◊G πgCG ΩÓc

.z rº p¡ pfÉnÁpEG n™ ne ÉkfÉnÁpEG GhoOG nO rõn« pd nÚ pæ perDƒo rŸG pÜƒo∏ ob

 p‘ nánæ« pµ```̀ s°ùdG n∫ nõrf
n
CG … pò```̀sdG nƒ og{ :¤É©J ∫É```̀b

.z rº p¡ pfÉnÁpEG n™ ne ÉkfÉnÁpEG GhoOG nO rõn« pd nÚ pæ perDƒo rŸG pÜƒo∏ ob

 p‘ nánæ« pµ```̀ s°ùdG n∫ nõrf
n
CG … pò```̀sdG nƒ og{ :¤É©J ∫É```̀b

 Ö```̀∏≤dG Iƒ```̀bh ˆÉ```̀H á```̀≤ãdÉH ≈```̀∏ëàj ¿CG

.z rº p¡ pfÉnÁpEG n™ ne ÉkfÉnÁpEG GhoOG nO rõn« pd nÚ pæ perDƒo rŸG pÜƒo∏ ob

 Ö```̀∏≤dG Iƒ```̀bh ˆÉ```̀H á```̀≤ãdÉH ≈```̀∏ëàj ¿CG

.z rº p¡ pfÉnÁpEG n™ ne ÉkfÉnÁpEG GhoOG nO rõn« pd nÚ pæ perDƒo rŸG pÜƒo∏ ob

 .√ó«ch ¿É£«```̀°ûdG ∞©```̀°V øbƒjh áÁõ©dGh

 √Gƒà```̀°ùeh  ¬```̀JÉjƒæ©e  ´É```̀ØJQG  ¿CG  º```̀∏©«dh

 ˆG ¿PEÉH ÒÑc QhO h º«¶Y ôKCG ¬d »°ùØædG

 .¢SGƒ°SƒdG øe ¬°ü∏îJh ¬LÓY ∫ƒ°üM ‘

 s¿pEG p¿É n£r«```̀ s°ûdG nAÉn« pdrh
n
CG Gƒ```̀o ∏ pJÉ n≤ na{ :¤É©J ∫É```̀b

 .¢SGƒ°SƒdG øe ¬°ü∏îJh ¬LÓY ∫ƒ°üM ‘

 s¿pEG p¿É n£r«```̀ s°ûdG nAÉn« pdrh
n
CG Gƒ```̀o ∏ pJÉ n≤ na{ :¤É©J ∫É```̀b

 .¢SGƒ°SƒdG øe ¬°ü∏îJh ¬LÓY ∫ƒ°üM ‘

 { ¤É©J ∫Ébh .zÉ kØ« p© n°V n¿Énc p¿É n£r«```̀ s°ûdG nór« nc

 s¿pEG p¿É n£r«```̀ s°ûdG nAÉn« pdrh
n
CG Gƒ```̀o ∏ pJÉ n≤ na{ :¤É©J ∫É```̀b

 { ¤É©J ∫Ébh .zÉ kØ« p© n°V n¿Énc p¿É n£r«```̀ s°ûdG nór« nc

 s¿pEG p¿É n£r«```̀ s°ûdG nAÉn« pdrh
n
CG Gƒ```̀o ∏ pJÉ n≤ na{ :¤É©J ∫É```̀b

 rºoàræoc r¿pEG n¿rƒn∏ rY
n
C r’G oºoàrf

n
CG nh Gƒof nõ r n– n’nh Gƒoæ p¡nJ n’nh

 { ¤É©J ∫Ébh .zÉ kØ« p© n°V n¿Énc p¿É n£r«```̀ s°ûdG nór« nc

 rºoàræoc r¿pEG n¿rƒn∏ rY
n
C r’G oºoàrf

n
CG nh Gƒof nõ r n– n’nh Gƒoæ p¡nJ n’nh

 { ¤É©J ∫Ébh .zÉ kØ« p© n°V n¿Énc p¿É n£r«```̀ s°ûdG nór« nc

.znÚ pæ perDƒ oe

 á°UÉN ¬«a ôHóàdGh ˆG ôcP øe Ìµj ¿CG

.znÚ pæ perDƒ oe

 á°UÉN ¬«a ôHóàdGh ˆG ôcP øe Ìµj ¿CG

.znÚ pæ perDƒ oe

 ¿EÉa .Iô```̀≤ÑdG IQƒ```̀°Sh äGPƒ```̀©ŸGh á```̀–ÉØdG

 h Ö∏≤dG ¿ÉæÄªWG ‘ º```̀«¶Y ôKCG ˆG ô```̀còd

 ¬à°ûMhh ¬Jƒ```̀°ùbh √CGó```̀°U ÜÉgPh ¬JQÉ¡W

 .áª∏¶ŸG äGƒ¡°ûdGh ábôëŸG äÉ¡Ñ```̀°ûdG øe

 rºo¡oHƒo∏ ob tø pÄ nª r£nJnh Gƒ```̀oæ ne
nBG nøj pòsdG{ :¤É©J ∫É```̀b

 .áª∏¶ŸG äGƒ¡°ûdGh ábôëŸG äÉ¡Ñ```̀°ûdG øe

 rºo¡oHƒo∏ ob tø pÄ nª r£nJnh Gƒ```̀oæ ne
nBG nøj pòsdG{ :¤É©J ∫É```̀b

 .áª∏¶ŸG äGƒ¡°ûdGh ábôëŸG äÉ¡Ñ```̀°ûdG øe

 .z oÜƒo∏ o≤rdG tø pÄ nª r£nJ p
s

ˆG pôrc pò pH n’
n
CG p

s
ˆG pôrc pò pH

 rºo¡oHƒo∏ ob tø pÄ nª r£nJnh Gƒ```̀oæ ne
nBG nøj pòsdG{ :¤É©J ∫É```̀b

 .z oÜƒo∏ o≤rdG tø pÄ nª r£nJ p
s

ˆG pôrc pò pH n’
n
CG p

s
ˆG pôrc pò pH

 rºo¡oHƒo∏ ob tø pÄ nª r£nJnh Gƒ```̀oæ ne
nBG nøj pòsdG{ :¤É©J ∫É```̀b

 ¢Vôe øY Å°TÉf ¢SGƒ°SƒdG ¿CG âÑK GPEG h

 .z oÜƒo∏ o≤rdG tø pÄ nª r£nJ p
s

ˆG pôrc pò pH n’
n
CG p

s
ˆG pôrc pò pH

 ¢Vôe øY Å°TÉf ¢SGƒ°SƒdG ¿CG âÑK GPEG h

 .z oÜƒo∏ o≤rdG tø pÄ nª r£nJ p
s

ˆG pôrc pò pH n’
n
CG p

s
ˆG pôrc pò pH

 »°ùØædG êÓ©dG »WÉ©J ‘ ¢SCÉH Óa »```̀°ùØf

 øe ∂```̀dP Ò```̀Zh Ú```̀°üàîŸÉH áfÉ©à```̀°S’Gh

 .ôcòdGh ¿BGô≤dG IhÓJ ™e á©aÉædG ÜÉÑ```̀°SC’G

 Ée{ :º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ```̀°SQ ∫Éb

 √GhQ ` zAÉØ```̀°T ¬```̀d ∫õ```̀fCG ’EG AGO ˆG ∫õ```̀fCG

 .…QÉîÑdG

 ¬°SGƒ°Sh ≈∏Y ¿É£«°ûdG óÑ©dG ΩhÉb GPEGh

 ¿Éc ¬FÓH ≈∏Y È```̀°Uh ∂dP ≈∏Y √ó```̀gÉLh

 ÉÃ ˆG √ò```̀NGDƒj ⁄h ∂```̀dP ≈```̀∏Y kGQƒ```̀LCÉe

 ∫Éªc ≈```̀∏Y kÓ«dO ∂```̀dP ¿Éch ¬```̀æe π```̀°üM

 ÉÃ ˆG √ò```̀NGDƒj ⁄h ∂```̀dP ≈```̀∏Y kGQƒ```̀LCÉe

 ∫Éªc ≈```̀∏Y kÓ«dO ∂```̀dP ¿Éch ¬```̀æe π```̀°üM

 ÉÃ ˆG √ò```̀NGDƒj ⁄h ∂```̀dP ≈```̀∏Y kGQƒ```̀LCÉe

 ∂```̀dP ™```̀bh ó```̀bh .¬JÒ```̀°üH Qƒ```̀fh ¬```̀fÉÁEG

 AÉL :∫Éb Iôjôg »HCG åjóM ø©a áHÉë°ü∏d

 ¬«∏Y ˆG ≈∏```̀°U »ÑædG ÜÉë```̀°UCG øe ¢```̀SÉf

 AÉL :∫Éb Iôjôg »HCG åjóM ø©a áHÉë°ü∏d

 ¬«∏Y ˆG ≈∏```̀°U »ÑædG ÜÉë```̀°UCG øe ¢```̀SÉf

 AÉL :∫Éb Iôjôg »HCG åjóM ø©a áHÉë°ü∏d

 ºXÉ©àj Ée Éæ°ùØfCG ‘ ó‚ ÉfEG √ƒdCÉ°ùa º∏°Sh

 .√ƒ“óLh óbh :∫É```̀b .¬H º∏µàj ¿CG É```̀fóMCG

 √GhQ ` z¿ÉÁE’G íjô°U ∑GP :∫Éb .º©f GƒdÉb

 ‘ ¢SGƒ```̀°SƒdG ∫ƒ```̀°üM ¿CG ≈æ©ŸGh  ̀º∏```̀°ùe

 º¡Hƒ∏b øY ¬©aOh ¬d º¡àgGôc ™e º¡```̀°SƒØf

 ¿CG OGô```̀ŸG ¢ù«dh ¿É```̀ÁE’G íjô```̀°U øe ƒ```̀g

 .¿ÉÁE’G íjô°U øe ¢SGƒ°SƒdG
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 مرض يبتلي 
ا� به من يشاء 

وقد يصاب به 
الصالحون

 افكار تتسلط 
على العبد وتحمله 
على التكرار بشكل 

قهري
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»القصر«.. »قرية« ترقد على آثار لم يكشف 
النقاب عنها !

الق�ص���ر احد الأحي���اء القدمية يف بلدة 

الق�ص���ب باإقليم الو�ص���م، وهو من اأقدم 

الأحياء يف مو�ص���عها احلايل، وقد ن�صاأ 

كم���كان لل�ص���كنى بعد اأن ا�ص���تقر اأهايل 

الق�ص���ب يف مو�ص���ع بلدتهم احلايل، يف 

اأعقاب هدم البلدة ال�ص���ابقة التي كانت 

يف مو�ص���ع ي�ص���مى الرقيبي���ة، الواقع���ة 

غ���رب وادي الباطن ب���ن مزرعة ونخيل 

امل�ص���فوع واملركز ال�صحي، حيث تهدمت 

بل���دة الرقيبية اإث���ر جالء اأهله���ا بعدما 

هاجمهم ال�صريف حم�صن بن ح�صن بن 

اأبي مني عام 1015ه�، وقتل اأكرث اأهلها، 

وج���ال الباقون، وقد ذكر ه���ذه احلادثة 

امل���وؤرخ عثمان بن ب�ص���ر يف كتابه عنوان 

املجد �صمن حوادث ال�صنة امل�صار اإليها. 

ه���ذا احل���ي امل�ص���مى »الق�ص���ر« بداأ يف 

عمرانه اأهل بلدة الق�صب الأوائل من بني 

خالد، وهم ال�صيايرة، وي�صمون اأي�صاً اآل 

�صيار، وهناك اآل �صيار متاأخرون بعدهم 

لي�ص���وا منهم، واإن ت�صابهت الأ�صماء فاآل 

�ص���يار وهم ال�ص���يايرة عمروا ق�ص���رهم 

يف مو�ص���ع خ�ص���ب جتاوره اأقدم املزارع 

واأغزره���ا ماء واأكرثه���ا اإنتاجاً، وحولها 

املراعي التي ل تزال اأجود بقاع الق�صب 

حت���ى الآن، فيه���ا ت�ص���ري�ض ال�ص���يول 

وجتود الربة وتنبت اأنواع املراعي، كما 

جتود الزراعة ويتوفر املاء يف الآبار. 

واإذا عرفن���ا اأن هذا الق�ص���ر قد م�ص���ى 

عليه اأكرث من اأربعمائة �صنة فاإننا ندرك 

ما حل به وما ميكن اأن يتحول اإليه. 

لقد تقا�ص���م الق�ص���ر كل الأجي���ال التي 

جاءت بعد اأجدادهم وتق�صم اإىل م�صاكن 

اأ�صغر، وبني يف طرفه ال�صمايل امل�صجد 

اجلامع الكبري العتيق، كما ن�ص���اأت حوله 

دور العل���م وم���كان اجلماعة ثم ال�ص���وق 

التج���اري، وكانت في���ه املحكمة واملكتبة 

اأي�صاً موؤخراً. 

لق���د كان ق�ص���ر اآل �ص���يار م���ن اأ�ص���هر 

احل�صون يف الإقليم، فيه تتجمع خيولهم 

وعدته���م، ومنه تنطلق جيو�ص���هم دفاعاً 

عن���ه اأو امداداً ملن حولهم اأو ن�ص���رة ملن 

يتحالف معهم، وقد جرت معارك كبرية 

ذكرها املوؤرخون ويتذكرها من يتناقلون 

اأخبار اأ�صالفهم. 

يقول ال�ص���اعر حمي���دان ال�ص���ويعر عن 

مضى عليه أكثر من »400« سنة
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بالد الق�صب: 

اأيه���ا املرحتل من ب���الد »الدعم« .. فوق 

منجوبة كنها اجلوذره 

وبال الدع���م تعني »الق�ص���ب« ونخوتهم 

اأولد »الهبي����ض« ب���الد قبيل���ة الدع���وم 

م���ن بني خال���د، وال�ص���يايره منهم وهذه 

نخوتهم، ول �صك اأن الق�صب قد �صكنها 

يف زمن حميدان ال�ص���ويعر قبائل اأخرى 

م���ع بني خال���د اإل اأن الإم���ارة كانت يف 

ال�صيايره، ولذا ي�صري ال�صعراء عادة اإىل 

الأمراء واملق�صود اأهل البلدة جميعهم. 

هذا الق�ص���ر الي���وم ل وجود له ب�ص���كل 

مرابط وم�صتقل، لأن التوزع يف م�صاحة 

اأر�ص���ه وفوا�ص���ل جدرانه قد تقا�ص���مها 

بن���و خال���د ثم من ج���اء بعده���م، وذلك 

ل�ص���يق امل�ص���احة، وهذا التقا�صم للدور 

وامل�ص���اكن تتاب���ع زمناً طوي���اًل، ويجري 

يف البل���دة كلها حتى فت���ت ملكياتها اإىل 

اأ�ص���غر وحدة كنية، قد تتكون من غرفة 

واح���دة �ص���غرية، وه���ذا التفتي���ت جاء 

اإجباراً لأن البلدة اأ�ص���بح يتزايد �صكانها 

من ثالثمائة اإىل ثالثة اآلف يف م�صاحة 

مل تواكب هذا التزايد املتوا�ص���ل والنمو 

امل�ص���طرد ب�ص���بب حما�ص���رة امللكي���ات 

الزراعي���ة، وب�ص���بب اإحاطته���ا بال�ص���ور 

الذي ي�صكل لها الأمن ومينع من البنيان 

خلفه لعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي �صابقاً، 

واملطلع اليوم على بلدة الق�صب القدمية 

يجد من�ص���ار الزمن ق���د قطعها ومق�ض 

املا�ص���ي ق���د اأعمل فيه���ا تاأث���ريه حتى 

باتت م�ص���اكنها ل ت�ص���لح لل�صكن ب�صبب 

�صغرها، فالعائلة تنمو وتكرب يف امل�صكن 

نف�صه وينق�صم امل�صكن اإىل ثالثة م�صاكن 

ثم اأربع���ة وهكذا، وتتوارث���ه العائلة بعد 

العائلة. 

ولعل يف حي الق�صر اليوم بع�ض امل�صاكن 

القدمية املال�ص���قة للحامي اأو »العقدة« 

اأو ال�ص���ور العام للبلدة، ومنها مق�ص���ورة 

ب���ن مني���ع التي كان���ت من اأق���دم مباين 

الق�ص���ر، والت���ي حاف���ظ عليه���ا اأهله���ا 

بالرميم وال�ص���تفادة منها كما هي دون 

تغي���ري يذك���ر يف ظاهرها، كذلك �ص���ور 

نقبة بن ح�صن، ونقبة اأم طليحة، وال�صور 

اجلنوبي املطل على اجلميلي. 

واأخرياً نقول ان الق�صر مببانيه احلالية 

ودوره يرق���د عل���ى اآثار من املا�ص���ي مل 

يك�ص���ف النقاب عنها، ولي�ض بال�صرورة 

ك�ص���فها فلكل زم���ان اأهل���ه ومعامله لكن 

ي�ص���جل لهذا املو�ص���ع اأحقية ال�صبق يف 

ال�صكنى ولأهله اآل �صيار �صدارة الإمارة 

يف الق�صب. 

وم���ن اأوائل اأمراء اآل �ص���يار املعا�ص���رين 

لل�صاعر حميدان ال�صويعر الأمري عثمان 

بن مانع بن �ص���يار، حيث ذكره يف بع�ض 

�صعره فقال: 

فهل ترجتي يل يا »بن �ص���يار« جانب .. 

من العذر والهج�ض الذي اأنت هاج�صه 

ويقول يف منا�صبة اأخرى: 

اإىل �ص���رت من دار »ابن �ص���يار« كنها .. 

�صربتات حزم �صارخات هجار�صه 

ول �ص���ك اأن الأمري عثمان �ص���بقه اأمراء 

اآخ���رون من اآل عريعر الذين لهم �ص���بق 

اأي�ص���اً يف اإن�صاء اأهم املزارع يف الق�صب 

واأقدمه���ا ولعلنا نتمكن لحق���اً من ذكر 

بع�ض هذه املزارع كاآثار ت�ص���تحق الذكر 

والتوقف.

امل�صدر: موقع جريدة الريا�ض اليومية 

 احد اقدم احياء القصب وبدأ عمرانه بنو خالد
 كان قصر آل سيار اشهر الحصون ومنها انطلقت 

جيوشهم للدفاع عنه
 حاليًا ال وجود للقصر بشكل مترابط ومستقل بعد ما 

تقاسمه بنو خالد
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العدد 17

جبر بن محمد المسلم الخالدي.. آخر 
شيوخ آل مسلم في البحرين

الكبير  المسحن  المسلم: هو  الشيخ جبر بن محمد  نبذه مختصرة.. 
آل  مهنا  آل  مهنا  بن  فهد  بن  جبر  الحاج  ــ  المشهور  اللؤلؤ  وتاجر 
مسلم آل حميد الخالدي المخزومي، وتنتسب عشــيرة آل مسلم إلى 

آل حميد من بني خالد من بني مخــزوم.
ينص على نسبهم عدد من المؤرخين حيث يذكر المستشرق لوريمر 
في دليل الخليج القسم الجغرافي 4 / 1624 ــ أن آل مسلم ومفردها 

مسلمي هم عشيرة صغيرة في قطر والبحرين.
ينتسبون إلى بني خالد وربما كانوا من فرع آل حميد من بني خالد. 
ويقول المؤرخ حمد الجاسر في كتابه )جمهرة انساب األسر المختصرة 
من نجد 2 / 761 أن آل مسلم من الجبور من بني خالد. وهكذا فالكل 

متفق على اتصال نسبهم ببني خالد.

إعداد: محمد بن عبداهلل آل حمد الخالدي

شخصيات من شبه الجزيرة

امتد حكمهم لشبه جزيرة قطر أكثر من 300 سنة
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املولد والن�ش�أة:

ُولد جـــرب بن حممد امل�سلم يف منطقــة 

الدوحة بدولة قطر، ون�س�أ يف اأ�سرة عربية 

ثرية متدينة، وكم� يذكر ال�ســـيد احمد بن 

حممد بن جرب امل�سلم: حدث ث�أر يف اأ�سرة 

امل�ســـلم ممـــ� ا�ســـطر والدة جـــرب ـ وك�ن 

�ســـغرياً اإذ ذاك، حـــوايل 14 �ســـنة ــ اإىل 

ال�ســـفر بـــه اإىل البحريـــن �ســـنة 1309هـ 

/1891م، يف احدى ال�ســـفن هي وخدمه� 

وعبيده�، ومنذ حينه� واحل�ج جرب امل�سلم 

يقيم ب�لبحرين.

االنتق�ل اإىل قطر وتعمرياحلويلة:

انف�ســـلت ع�سرية اآل م�سلم عن القبيلة 

الأم وتوجهـــت اإىل قطـــر وك�ن ذلك �ســـنة 

936هــ املوافق 1530م تقريب�ً وا�ســـتقرت 

يف منطقـــة احلويلـــة وعمرتهـــ� وحكمـــت 

�سبة جزيرة قطر بداية الأمر تفوي�س�ً من 

القبيلة الأم اآل حميد.

وبعد فرتة من ا�ســـتقرارهم اأ�سبح لهم 

كيـــ�ن م�ســـتقل، وظلـــوا حم�فظـــن على 

روابـــط القربـــى ببني عمومتهـــم من بني 

خ�لـــد، وقد امتـــد حكمهم ل�ســـبة جزيرة 

قطر اأكرث من 300 �سنة.

ويذكـــر اأن اآل م�ســـلم ك�نـــوا يعملون يف 

جتـــ�رة اللوؤلـــوؤ ورعـــي الأغنـــ�م، وهم من 

اأ�س�ســـوا مدينـــة احلويلـــة وهـــي مدينـــة 

مهجـــورة على ال�ســـ�حل ال�ســـرقي بقطر، 

ويعتقد  اأن �ســـك�ن هـــذه املدينة ك�نوا من 

قبيلة اآل م�سلم.

وقد ا�ســـ�رت بع�ض امل�ســـ�در الأجنبية 

والعثم�نية اإىل اآل م�ســـلم، حيث ت�ســـمنت 

وثيقـــة عثم�نيـــة موؤرخة فـــــــي 15 /7 / 

992 هــــ املوافـــق 22 / 7 / 1584م بع�ض 

املعلومـــ�ت عـــن اأحــــوال املنطقة ا�ســـ�فة 

اىل معلومـــ�ت خمت�ســـرة عـــن الإح�ســـ�ء 

والقطيـــف وقطـــر وال�ســـيخ حممـــد بـــن 

�ســـلط�ن بن م�سلم، ويظهر انه �سيخ قبيلة 

امل�سلم يف قطر يف ذلك الوقت.

اآل  اأن  يذكـــر  »الرحلـــة«  كتـــ�ب  ويف 

م�ســـلم، قبيلـــة م�ســـتقلة مت�مـــ�ً، كم� ذكر 

يف كتـــ�ب اخلليـــج �ـــض 71، اأن بنو خ�لد 

ك�نوا ي�ســـيطرون على اجل�نب العربي من 

�ســـ�حل �ســـم�ل اخلليج، ومعظمه منطقة 

�ســـحراوية  قليلـــة ال�ســـك�ن، وك�نت هذه 

املجموعـــة القبلية الكبرية حتت �ســـيطرة 

العثم�نين لفرتة من الزمن ولكنه� حققت 

ا�ســـتقاللً داخلــــيـــ�ً منـــذ 1662م املوافق 

1072هـ  واأ�سبـــح بنو خـــ�لد قوة برية اإل 

اأنهم قلم� ا�ســـرتكوا يف الن�س�ط ال�سي��سي 

الع�م يف اخلليج.

ومن اأتب�ع بني خ�لد اآل م�ســـلم يف �سبة 

جزيرة قطر، و�ســـك�ن القطيف ال�ســـيعة، 

وك�نوا ي�ســـيطرون على التج�رة دون نفوذ 

ظ�هر يف املج�ل ال�سي��سي والع�سكري.

وك�ن العتـــوب اأي�ســـ�ً قبيلـــة من رج�ل 

البحـــر وك�نـــوا اأتب�عـــ�ً لبنـــي خ�لد لفرتة 

طويلة مـــن الزمن اإل اأن دولـــة بني خ�لد 

مل تكن م�ستقرة.

ويف ال�ستيني�ت من القرن الث�من ع�سر 

ك�فح اآل م�ســـلم يف قطـــر وعتوب الكويت 

لنيل ا�ستقاللهم الذاتي الك�مل.

بع�ـــض  اإىل  امل�ســـ�در  بع�ـــض  وت�ســـري 

اآل م�ســـلم  احلـــروب التـــي وقعـــت بـــن 

والربتغ�ليـــن يف اخلليج، فقد �ســـطر اآل 

م�ســـلم خاللهـــ� اأروع البطـــولت، حيـــث 

ت�سدوا لالإنزال الربتغ�يل يف �سبة جزيرة 

قطر، يف معركة )البدع( التي �سرب فيه� 

اأبط�ل اآل م�ســـلم اأروع املثل يف ال�ســـج�عة 

عرفتهـــ� قطـــر، عندمـــ� قـــ�م اآل م�ســـلم 

ب��ســـتدراج الربتغ�ليـــن وقتلهم، وقد ورد 

ذلـــك يف كت�ب )كويـــت يف القرنن الث�من 

ع�سر والت��سع ع�سر حوادث واأخب�ر(.

كمـــ� تطرق الأ�ســـت�ذ املرحوم عبد اهلل 

حممـــد الط�ئـــي اإىل ثـــورة اأمـــ�م عمـــ�ن 

ن��ســـر بن مر�سد وال�ســـعب العم�ين �سد 

الغزو الربتغ�يل الذي تعر�ست له منطقة 

اخلليج العربي منذ مطلع القرن ال�س�د�ض 

ع�ســـر امليـــالدي وحتـــى منت�ســـف القرن 

ال�ســـ�بع ع�سر حيث يقول: ا�ستط�ع الإم�م 

ن��ســـر بن مر�سد الذي توىل اإم�مة عم�ن 

عـــ�م 1034هــــ 1624م مبع�ونـــة وموؤازرة 

ال�ســـعب العمـــ�ين وبقية �ســـعوب منطقة 

اخلليج اأن ي�ســـعل الثـــورة يف طول البالد 

وعر�ســـه� بل يف اخلليـــج العربي كله على 

الرغم من حم�ولة الربتغ�لين اإ�سع�ل ن�ر 

الط�ئفية والقبلية.

ولكن حب طرد امل�ســـتعمرين والتخل�ض 

منهـــم مـــالأ نفو�ـــض العم�نيـــن وجعلهـــم 

ميلكون قوة ل تقف اأم�مه� اى قوة اإىل اأن 

حتقق الن�سر لالإم�م ن��سر بن مر�سد على 

الربتغ�لين يف م�سقط مم� ا�سطرهم اإىل 

طلب الأم�ن  واإبرام ال�سلح يف 31 اأكتوبر 

1648م يف 10/13 /1058هــــ ولكن هذا 

الت�س�من والن�ســـر العربي مل يتم اإل بعد 

تن�ســـيق وتنظيم دقيقن، فقـــد بث الإم�م 

ر�س�لة يف جميع اأقط�ر اخلليج العربي من 

عم�ن حتى الب�ســـرة ليو�ســـح حلك�م هذه 
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 آل عـلي فرع من قبيلة 
بني خالد وينـتـسب إلى 

بطن الجبور وكان له شأن 
كبير في الخرج

 ولد بقطر ونشأ في 
أسرة ثرية متدينة و)ثأر( 

اضطر امه للسفر به 
للبحرين

 استقرت عشيرة آل 
مسلم بمنطقة الحويلة 

وحكمت قطر بتفويض من 
القبيلة االم
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العدد 17

الأقطـــ�ر اأن احليـــ�ة ل يكون له� معنى اإل 

بطرد الأجنبي امل�ستعمر.

وقد ذكر املوؤلف اأن بع�ض هوؤلء الر�سل 

ج�ءوا اإىل البحرين لن�سر هذه املهمة، واأن 

اأحد ر�سل الإم�م ن��سر بن مر�سد ا�ستط�ع 

جمـــع مب�لغ وفرية بلغت خم�ســـم�ئة األف 

حممديـــة مـــن القريـــن والبحريـــن وقطر 

وجلفـــ�ر ودبـــي وليوا لتغذيـــة الثورة، وقد 

ك�ن اآل م�ســـلم حـــك�م قطر يف تلك الفرتة 

قد اأمدوا الإم�م ن��ســـر بن مر�سد مبب�لغ 

كبرية جله�د الغزاة الربتغ�لين.

وا�ســـتمر حكـــم القبيلة اإىل اأن ح�ســـر 

اإىل قطـــر العتـــوب وهـــم اآل خليفـــة واآل 

ال�سيخ بح�سن امل�ســـلم: اأمري احلويلة، 

تـــويف �ســـنة 1225هــــ/ 1810م يف احدى 

املع�رك.

ال�ســـيخ جرب بن حممد اآل مهن� امل�سلم: 

اآخر �سيوخهم يف البحرين.

ال�ســـ�عر فهد بح�ســـن اآل مهن� امل�سلم 

من اأ�سهر �سعراء البحرين.

النوخـــذه عي�ســـى بن بح�ســـن اآل مهن� 

امل�سلم: من اأ�سهر نواخذه البحرين.

ت�جـــر اللوؤلـــوؤ حممد بن جرب امل�ســـلم، 

واأخـــرياً الوجيه علي بـــن حممد بن جرب 

امل�سلمـ  حفظه اهللـ  وهو الآن عميد اأ�سرة 

اآل م�سلم يف البحرين.

اأم� �سبب تن�ق�ض عدد اآل م�سلم ف�عتقد 

انه يعـــود لقلتهم اأ�ســـاًل حيـــث اأنهم فرع 

مـــن اآل حميد، املتفرعن مـــن بني خ�لد، 

فلعـــل عددهـــم على اأعلى تقديـــر يتج�وز 

الألف ومع كرثة احلروب التي خ��ســـوه� 

والأمرا�ض والأوبئة التي اأ�ســـيبوا به�، من 

البديهي ان يتقل�ض العدد حتى و�سل اإىل 

العـــدد الذي اأ�ســـ�ر اإليه لورميـــر يف دليل 

اخلليج.

 وميدح ال�س�عر ابراهيم �سعد العريفي 

اخل�لدي بني خ�لد واآل م�سلم:

خلك على الداعي اأو�ســـع لن� الب�ل … 

نبيـك ت�خذ  مية  ال�سرق  م�سوار

حـــــدر وقـــد الراحلة مية ال�ســـيف … 

ديـرة بني خ�لد حمـ�ة الط�ريف

يف وقتهـــم من غري مـــدح وتعريف … 

ت�ريخهم ب�لكتب �سجل ب�لأم�س�ر

اختيـــ�ر: عبـــد الرحمن بن �ســـعد النب 

�سعد الدو�سري

اخلليـــج  دوا�ســـر  �ســـحيفة  امل�ســـدر: 

اللكرتونية

ف��ســـل واجلالهمة واآل بن علي واملع�ودة 

وا�ســـت�أذنوا ح�كم قطـــر الأمري حممد اآل 

م�سلم اأن ينزلوا يف جواره فوافق على ذلك 

ب�سرط اأن يدفعوا له مبلغ�ً �سنوي�ً من امل�ل 

فوافقـــوا على طلبه، ف�أعط�هم اأر�ســـ�ً يف 

منطقـــة تدعى )الزب�رة(، لي�ســـتقروا فيه� 

نحو ع�ســـرين ع�م�ً ثم ن�سبت عدة حروب 

بن اآل م�ســـلم وبن العتـــوب، الأمر الذي 

ا�ســـعف من قوة امل�ســـلم وجعلهـــم يكفون 

عن حرب العتوب. ويعتقد اأن �سبه جزيرة 

قطـــر ك�نت �ســـمن ممتلك�ت �ســـيوخ بني 

خ�لـــد قبل عـــ�م 1766م 1179هــــ ، وك�ن 

املقر الرئي�ســـي لهـــوؤلء ال�ســـيوخ يف ذلك 

الوقت يف الإح�ســـ�ء، وقد امتد �سلط�نهم 

�سم�لً حتى الكويت.

 ومن املحتمل اأن العتوب عندم� و�سلوا 

اإىل الزب�رة عـــ�م 1766م 1179هـ وجدوا 

اأن لآل م�سلم مركزاً مرموق�ً يف البالد اإل 

انه مل يكن املركز الأول.

 وخالل ع�ســـرين �ســـنة انتقلت زع�مة 

اأن اهتمـــ�م  اإل  العتـــوب،  اإىل  اآل م�ســـلم 

العتوب ك�ن من�ســـب�ً على جهة اأخرى بعد 

ا�ســـتيالئهم علـــى البحرين. ويبـــدو اأنهم 

افلحـــوا بحلول منت�ســـف القرن الت��ســـع 

ع�ســـر يف ب�سط �سي�دتهم على قطر، علم�ً 

ب�ن هذه ال�ســـي�دة ك�نت ا�سمية اأكرث منه� 

حقيقية.

اأ�سهر �سيوخ و�سخ�سي�ت اآل م�سلم:

ال�ســـيخ حممد بن �ســـلط�ن بن م�ســـلم 

اأمري احلويلة: اأحد اأقدم �سيوخ اآل م�سلم، 

ع��ض حتى �سنة 992هـ/ 1584م.

ال�سيخ حممد امل�سلم: ك�ن اأمري احلويلة 

عنـــد قـــدوم العتوب اإىل قطـــر، تويف بعد 

1179هـ/ 1766م.

 في ستينيات القرن 
الماضي كافح آل مسلم 
بقطر والعتوب بالكويت 

لنيل االستقالل
 في حربه مع 

البرتغاليين سطر آل 
مسلم اروع المالحم 

وتصدوا إلنزالهم في قطر
 عملوا في التجارة ورعي 

الغنم واستمر حكمهم 
حتى وصول آل خليفة وآل 

الفاضل والجالهمة



ومضــة

سواء،  حد  على  واألمة  الفرد  حياة  في  عظيم  شأن  للنصيحة 
فهي أساس بناء األمة، وهي السياج الواقي بإذن اهلل من الفرقة 
رضيه  الذي  التحريش  هذا  المسلمين،  بين  والتحرش  والتنازع 

الشيطان بعد أن يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب.

بسمة خالد الفاضل



شكًرا أيها األعداء!

)فاأنت مَمن كان ال�ض�������بب يف ان�ض�������باط 

ْف�س وعدم ان�ضياقها مع مدح املادحني،  النَّ

ة؛  �ض�������كم اهلل تع�������اىل لتعِدلوا الِكفَّ لقد قيَّ

لئ�������ا يغ�������رَّ املرء مب�������دٍح مف�������رط، اأو ثناء 

م�ض�������رف، اأو اإعجاب يف غ�������ر حمله، ممن 

ينظ�������رون نظ�������رة ال َت�������َرى اإال احل�ض�������نات، 

َنِقي��������س م�������ا تفعلونه ح�������ني ال ت�������َرْون اإال 

الوجه االآخر، اأو تَرون احل�ضَن فتجعلونه 

قبيًحا(.

اختبار سنا خالد الفاضل

امل�شدر: كتاب �شكرايها االعداء

48

العدد 17



القنبلة االنشطارية

اأخرج ابن ماجه يف �سننه والبيهقي 

يف �سننه اأي�سًا ب�سند �سحيح عن ثوبان 

ر�س�������ي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�س�������لم قال: )لأعلمن اأنا�سًا من 

اأمت�������ي ياأتون ي�������وم القيامة بح�س�������نات 

اأمثال جبال تهامة بي�س�������اء فيجعلها 

اهلل هباء منثورًا فقال ثوبان: يار�سول 

اهلل �س�������فهم لنا وجلهم لنا فقال: اأما 

اإنه�������م منكم وياأخذون م�������ن الليل كما 

تاأخذون اإل اأنهم اإذا خلوا مبحارم اهلل 

انتهكوها(.

ه�������ذا احلديث معجزة من معجزات 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يخرب عن 

اأمر من الأمور التي انت�سرت يف زماننا 

هذا األ وهو م�س�������اهدة النت واملقاطع 

الفا�س�������حة والقن�������وات الهابط�������ة قال 

تع�������اىل: )اإن اهلل كان عليك�������م رقيب�������ا( 

فالذي يراك يف ح�������ال العلن يراك يف 

حال ال�س�������ر فاإن قلت اإن�������ه ل يراين يف 

حال ال�س�������ر فق�������د كف�������رت واإن قلت اإنه 

يراين فما اأقبح فعلك وا�س�������تخفافك 

بربك.

ومن قال اإين ل اأ�ستطيع ترك ذلك 

قلنا له تعال: لو اأن رجاًل و�سع �سكينًا 

على رقبتك وقال: الآن �ستمر زوجتي 

واإن نظرت اإليها ف�ساأقتلك فما ظنك 

اأنك فاعل؟ هل �ستنظر اإليها؟ ل واهلل 

بل لو تي�س�������ر اأن ت�س�������ع عل�������ى عينيك 

مانعًا لفعلت.

و�أ�ض�������رب لك مثاًل �آخ�������ر وهو: لو �أن 

�إن�ض�������انًا بعث �ض�������ورة �مر�أة جميلة �إىل 

جهازك �ملحمول ولك�������ن فيها فريو�س 

�أكن�������ت تفتحه�������ا لتدم�������ري بر�جمك؟ 

الو�هلل, �إذً� �أن�������ت ت�ض�������تطيع �أن تغ��������س 

ب�ض�������رك من �حل�������ر�م, فليكن غ�ض�������ك 

لب�ض�������رك عن �حلر�م هلل ورجاء ثو�به 

وخوف عقابه.

ف�������اإذ� كنت تخاف على نف�ض�������ك من 

�ملوت وعلى جهازك ومالك من �لتلف 

فعذ�ب �هلل �أ�ض�������د و�أبقى, و�هلل �أحق �أن 

تخ�ض�������ى وتخاف منه قال تعاىل: )من 

خ�ض�������ي �لرحمن بالغي�������ب وجاء بقلب 

منيب( وبعدها قال: )لهم ما ي�ضاءون 

فيه�������ا ولدينا مزيد(, فمن ترك �لنظر 

�إىل �ملحرم�������ات �أبدل�������ه �هلل �لنظر �إليه 

وه�������و قوله: )ولدينا مزيد( وهو �أعظم 

نعي�������م �أهل �جلنة ومن ترك �ض�������يئًا هلل 

عو�ض�������ه �هلل خريً� منه, و�أي�ضًا �أن هذه 

�لعني �لت�������ي متتعها بالنظ�������ر يف هذه 

�لدني�������ا �ضت�ض�������هد علي�������ك �إذ� نظ�������رت 

�إىل �حل�������ر�م ث�������م �إن هذ� �لنظر �ض�������هم 

م�ضموم من �ض�������هام �إبلي�س فهل تعالج 

�ل�ضهم �مل�ضموم ب�ضهم م�ضموم �آخر؟!! 

هذه و�هلل غاي�������ة �حلماقة الأنك تنظر 

�إىل �أمور تف�ض�������د قلب�������ك وتتمناها وال 

حت�ضل لك فهي ظلمات بع�ضها فوق 

بع�س فغ�س �لب�ض�������ر منذ �أول مرة هو 

�حلل �لقاطع.
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الخوالد

استنبطنا نظرية علمية لعالج جميع علل الجســـــــــــــــــــــــــــــــم ومشاكله!
ياسر الحبيب:

اسمها مؤخرًا من خالل  التي فرضت  األسماء  أبرز  أحد  الحبيب  ياسر 
الجسم،  علل  لعالج  الرباعية  النظرية  خالل  ومن  باألعشاب  التداوي 
وثقافته  الشرعي،  اإلطار  ضمن  وعالجه  تشخيصاته  دقة  إلى  إضافة 
الواسعة في هذا المجال، حيث اطلع على كثير من فنون الطب في 
الهند واليونان والفرس، وغيرها من الحضارات، جعلته يخرج بخالصة 

طبية متفردة، التقيناه وكان لنا معه الحوار التالي:

Q قبل اأن ندخل اإىل طب الأع�شاب نود 
اأن تخربنا عن ظروف اجتاهك اإليه؟

الأع�شاب  طب  لتعلم  والرغبة  امليل   -

الريفية  والبيئة  وال��وال��دة  بجدي  ت��اأث��راً 

يف  والغالب  طفولتي،  فيها  ع�شت  التي 

والأع�شاب..  بالغذاء  العالج  الريف  اأهل 

النا�س حويل لهذا العلم ملكانته  ثم حاجة 

لالإن�شان..  مهم  بجانب  وتعلقه  ولأهميته 

حباً  ملحة  رغبة  اإىل  وتطور  وراث��ة  فهو 

الب�شرية  ونفع  وال�شتك�شاف  الط��الع  يف 

وال��درا���ش��ة.  العلمية  والتجربة  بالبحث 

الدرا�شة  ثم  بداية  وراث��ة  عندي  فالطب 

واملمار�شة.

Q م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك، م��ا م��دى �شحة 
حتمل  وال��ت��ي  الآن  نتناولها  ال��ت��ي  الكتب 

عنوان: )الطب النبوي(؟

هذا  حتمل  ال��ت��ي  الكتب  م��ن  كثري   -

اأق��ح��م فيها م��ا لي�س ه��و من  ال���ش��م ق��د 

اقتناء  يف  العناية  فينبغي  النبوي،  الطب 

كتب الطب النبوي والقت�شار على الكتب 

الطب  �شحيحة يف  اأح��ادي��ث  التي حت��وي 

وعرف موؤلفوها بالطب علماً وخربة.

Q كرثت الدعاءات يف العالج بالأع�شاب 
فكيف نعرف �شحيحها من �شقيمها؟

- تختلف الإ�شرتاتيجيات وطرق العالج 

من  بالأع�شاب  املعاجلون  يعتمدها  التي 

اأجل تفادي املر�ض وعالجه ح�سب اختالف 

التي  الإقليمية  والتقاليد  الدينية  العقائد 

الأع�����س��اب  مطببو  ويعتمدها  يعتقدها 

والتقاليد  فالعقائد  العامل,  اأنحاء  كل  يف 

بحثه  وط���رق  امل���رء  اأف��ك��ار  ع��ل��ى  تهيمن 

وعالجاته وخا�سة ال�سفاء من الأمور التي 

ل ميلكها اأحد يف الدنيا واإمنا هو بيد اهلل 

وحده, فكل �سعب ا�ستخدم من الطرق ما 

توحي اإليه عقيدته, فلهذا غلب على اأكرث 

طرق العالج ال�سعوذة وا�ستخدام ال�سحر.. 

وديننا احلنيف يهتم بجميع �سوؤون احلياة 

يف  كثرية  ن�سو�ض  فهناك  ال�سحة,  ومنها 

التداوي  على  حثت  التي  وال�سنة  الكتاب 

والأخذ باأ�سباب ال�سفاء, وبينت اأنه ما خلق 

اإل وجعل له دواء, فاإن  اهلل عز وجل داء 

الآخر،  البع�ض  يعلمه  فقد  البع�ض  جهله 

اإل  العبد  على  فما  قنوط،  ول  ياأ�ض  فال 

اأن ي�سرع يف الأخذ بالأ�سباب ثم يعتمد يف 

ال�سفاء على م�سببها �سبحانه وتعاىل. 

Q م���ا ال�����ذي مي��ي��زك��م ع���ن امل��م��ار���س��ات 
والطرق الأخرى يف التداوي بالأع�ساب؟

- ب��ع��د ال���ق���راءة وال��ب��ح��ث امل��ت��وا���س��ل 

املذهلة  وال��ن��ت��ائ��ج  امل�ستمرة  وال��ت��ج��ارب 

و�سعنا اأ�سولً عامة ومنهجاً كاماًل وطريقة 

لعالج  علمية  نظرية  وا�ستنبطنا  م�ستقلة 

و�سميناه  وم�ساكله  اجل�سم  علل  جميع 

الرباعية  فالنظرية  الرباعية.  بالنظرية 

ت�ستنبط اأ�سولها واأ�س�سها من الطب القدمي 

وتقدم نظرياتها واأ�سا�سياتها بلبا�ض الطب 

كل  يف  وت�ستند  العلمية  وبلغته  احلديث 

هذا على وحي �سماوي من لدن ربنا على 

عليه  و�سالمه  اهلل  �سلوات  ر�سوله  ل�سان 

باأحاديث  و�سحتها  �سدقها  للعامل  لتوؤكد 

اهلل  �سلى  امل�سطفى  ك��الم  من  �سحيحة 

عليه و�سلم يف التداوي، فهي نظرية جتمع 

ال��ق��دمي ورق��ي الطب  ب��ن ع��راق��ة الطب 

احلديث وقد�سية ن�سو�ض الكتاب وال�سنة 

يف التداوي.

Q وم����ا م��وق��ع ال��ن��ظ��ري��ة ال��رب��اع��ي��ة يف 
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املنا�سب وبكمية منا�سبة.

Q ك��ي��ف ت�����س��خ�����س��ون ط��ب��ي��ع��ة اجل�����س��م 
بالأمرا�ض؟

من  حياتها  ت�ستمد  اجل�سم  اأن�سجة   -

اإحدى  االأربعة وعند طغيان  الطبائع  هذه 

الطبائع يف اجل�سم يتولد املر�ض، فبطغيان 

وبطغيان  احلرارة  اأمرا�ض  تتولد  احلرارة 

اجلفاف تتولد اأمرا�ض اجلفاف وهكذا يف 

اأمرا�سها،  لها  الطبائع، فكل طبيعة  باقي 

فهناك اأمرا�ض احلرارة واأمرا�ض اجلفاف 

واأم���را����ض ال��رط��وب��ة واأم���را����ض ال���رودة، 

اأمرا�ض اجل�سم نحدد طبيعة  فمن خالل 

اجل�سم.

�سخ�سيتي  ت��ع��رف  اأن  مي��ك��ن��ك  ه���ل   Q
واأخالقي مبعرفة طبيعة ج�سمي؟

- الطبائع توؤثر وحتدد اأي�ساً �سخ�سية 

�سكله  على  توؤثر  كما  واأخ��الق��ه  االإن�سان 

و�سخ�سية  نف�سية  له  ج�سم  فكل  وخلقه، 

نف�سية  واأم��را���ض  عامة  واأخ���الق  خا�سة 

فباختالف  طبيعته،  ح�سب  ب��ه  خا�سة 

االأخالق وال�سخ�سيات واالأمرا�ض النف�سية 

نحدد اختالف الطبائع، وعوار�ض الروح، 

امل�ض  اأمرا�ض  ال��روح  بعوار�ض  واملق�سود 

مبداأ  معرفة  من  بد  فال  وال�سحر  والعني 

اأذية  اأم  نف�سي  اأم  املر�ض هل هو ع�سوي 

العالج  اإىل  املري�ض  ويوجه  ال�شيطان  من 

املنا�شب له ح�شب الت�شخي�ض، فهذه اأربعة 

علوم ن�شخ�ض بها طبيعة اجل�شم والطبيعة 

نبداأ  ث��م  امل��ر���ض  �شبب  ون��ع��رف  الطاغية 

نوؤثر على اجل�شم لإحداث توازن واعتدال 

فن�شتخدم يف  املر�ض،  وعالج  الطبائع  يف 

التاأثري على اجل�شم اأربعة موؤثرات كالآتي:

1 - التاأثري بالغذاء والأع�شاب:
له طبيعة من  اأو م�شروب  ماأكول   كل 

للمري�ض  فن�شف  الأربع،  الطبائع  اإحدى 

ج�شمه  طبيعة  ينا�شب  غذائياً  برناجماً 

ففي  املر�ض،  اأو  ال�شحة  حالة  يف  �شواء 

طبيعة  الغذائي  الربنامج  يعدل  املر�ض 

حالة  ويف  ال�شحة  اإىل  ويوجهه  اجل�شم 

على  الغذائي  الربنامج  يحافظ  ال�شحة 

ال�شحة  ودوام  اجل�شم  طبيعة  ت���وازن 

ل��ه من  ب��ذل��ك وق��اي��ة  وال��ع��اف��ي��ة، فيكون 

الأم���را����ض وال��وق��اي��ة خ��ري م��ن ال��ع��الج، 

الطبائع،  ح�شب  م�شنفة  كلها  الأع�شاب 

مطبخ  اأع�شاب  بع�ض  للمري�ض  فن�شف 

والين�شون  وال��ك��م��ون  الهيل  م��ن  البيت 

اجل�شم،  طبيعة  بها  نعدل  ما  والقرنفل 

ون�شميه  اجل�شم  على  م��وؤث��ر  اأول  فهذا 

ونحن  الدوائي  والعالج  الغذائي  العالج 

دائماً نبداأ بالعالج الغذائي وعلى نتيجة 

الدوائي  بالعالج  نبداأ  الغذائي  العالج 

لأن  العالج  يف  اخلطاأ  من  ن�شلم  فبذلك 

بيت  واملعدة  عالج  اآمن  الغذائي  العالج 

اأ�شلح  اأ�شلح غذاءه  الإن�شان  فاإذا  الداء، 

ج�شمه.

 2 - التاأثري بالنف�شيات:

الإن�شان  اأن  كلهم  النا�ض  لدى  فمعلوم   

فال  اإليه  ج�شمه  اجته  ال�شيء  اعتقد  اإذا 

بد للطبيب اأن يزرع يف املري�ض الثقة باهلل 

وح�شن الظن به ويوؤمله بال�شفاء وال�شحة 

والعافية، فكما قيل تفاءلوا باخلري جتدوه.

3 - التاأثري بالرقى والتعاويذ: 
والأذك��ار  ال�شرعية  الرقية  به  ويق�شد 

والدعاء والت�شرع اإىل اهلل وطلب ال�شفاء 

»واإذا  اهلل  ق��ال  اهلل،  ه��و  فال�شايف  منه 

اأول  الإن�شان  فعلى  ي�شفني«،  فهو  مر�شت 

ما يبداأ اأن يبداأ بالرجوع اإىل اهلل والتوبة 

بذنب  اإل  م�شيبة  من  فما  اإليه،  والإنابة 

اإل بتوبة، فعلى املري�ض الدعاء  وما ترفع 

ولإنابة والعالج بالقراآن والرقية ال�شرعية 

قال اهلل: »وننزل من القراآن ما هو �شفاء 

ورحمة للموؤمنني« ثم يبداأ ياأخذ بالأ�شباب 

الأخرى.
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 كثير من الكتب التي 
تحمل اسم  »الطب 

النبوي« أقحم فيها ما 
ليس هو من الطب النبوي!

استنبطنا نظرية علمية لعالج جميع علل الجســـــــــــــــــــــــــــــــم ومشاكله!

عامل الطب؟

- الطب له مذهبان: مذهب يتعامل مع 

الإن�سان على اأنه مركب من الروح والنف�س 

واجل�سد وكل من العنا�سر ي�ؤثر على الآخر 

�سحة ومر�ساً، وي�سمى بالطب القدمي اأو 

البديل. واملذهب الثاين ه� املذهب املادي 

البحت ويتعامل مع الإن�سان على اأنه مركب 

واحلياة  كيمائية)  (عنا�سر  عنا�سر  من 

ظه�ر ترتيب وتن�سيق معني لهذه العنا�سر، 

ويبعرثها  العنا�سر  ه��ذه  ي��ف��رق  وامل����ت 

ه��ذه  جت��ت��اح  ع��ارم��ة  وف������س��ى  وي�ستتها 

بالطب  وي�سمى  احلياة  فتنتهي  العنا�سر، 

اإحدى  هي  الرباعية  والنظرية  احلديث.. 

امل�سمى  الأول  املذهب  تتبع  التي  املدار�س 

الطب  ويت�سمن  البديل  اأو  القدمي  بالطب 

البديل مدار�س كثرية منها الطب الي�ناين 

والطب ال�سيني والطب الهندي..... الخ

Q ه��ل ه��ن��اك م��ع��اه��د وم���راك���ز خا�صة 
بالنظرية؟

خا�سة  معاهد  النظرية  لهذه  نعم   -

يف  منهجية  وكتب  النظرية  فيها  تدر�س 

الطالب  ي��در���س  النظرية،  اأ���س���ل  �سرح 

والأم���را����س  وال��ت�����س��ري��ح  ال��ط��ب��ائ��ع  فيها 

خا�سة  م�ست�سفيات  ولها  العالج.  وط��رق 

الفح�س  يف  الرباعية  بالنظرية  تعالج 

يف  معروفة  وه��ي  وال��ع��الج،  والت�سخي�س 

الهند والباك�ستان، ولأطباء النظرية ندوات 

والهند  الباك�ستان  يف  تعقد  وم���ؤمت��رات 

يجتمع فيها الأطباء ويناق�س�ن امل�ستجدات 

ال���ط���ب والأم������را�������س والأع�������س���اب  يف 

والعالجات.

الأع�صاب  اإىل  الت�صمم  تهمة  توجه   Q
دائمًا وخلطاتها، فما هو املفهوم ال�صحيح 

لل�صموم والت�صمم؟

الك�ن  ه��ذا  يف  �سيئاً  اهلل  خلق  م��ا   -

نبتة لها ف�ائد عند ال�ستخدام  عبثاً، كل 

العالج  يف  طريقة  وهناك  لها،  ال�سحيح 

ت�سمى  ال�سم�م  ا���س��ت��خ��دام  على  مبنية 

وهناك   (Homeopathy) املثلية  املعاجلة 

اأدوية كثرية يف الطب احلديث م�ستخل�سة 

من ال�سم�م، فكل �سيء يف هذا الك�ن له 



المقادير الكيك:

- 1/2 ملعقة كاكاو بودرة

- 1/2 ا�صبع زبدة

- 3علب جنب كرميي

- علبة حليب مكثف حملى حجم كبري

- 3بي�صات

- 2ملعقة فانيال

مقادير البسكوت:

- كوبني ب�صكوت مطحون

- 6مالعق كبرية كاكاو بودرة

- 6مالعق �صكر بودرة

- 6مالعق زبدة

- قوالب الكب كيك

مقادير طبقة الشوكالته:

- 2ملعقة كاكاو

- ملعقة ن�صكافيه 

- ظرف كرمي كراميل 

- كوب ماء كبري 

الطريقة:

تخلط  مقادير الكيك مع بع�ص����ها، وتخلط مقادير الب�ص����كوت املذكورة اأي�ص����اً، ثم ن�صع 

ملعقة كبرية يف قالب الكب كيك وتر�ص جيداً، ومن ثم ن�ص����ع خليط اجلنب على الب�ص����كوت 

ون�صعها يف الفرن حتى ي�صتوي الكيك، بعد ذلك يتم جتهيز طبقة ال�صوكالته الأخرية والتي 

ذكرنا مقاديرها �صابقاً ونغليها ملدة 5 دقائق ثم ت�صب على الكب كيك بامللعقة وبحذر حتى 

نحافظ على �صكل الكيك. 

 

م�ضاركة: ب�ضمة خالد الفا�ضل

كعكة 
الشوكوالتا
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إعالمنا األسير

من املفرت�ض ان يكون اإعالمنا م�سخرًا 

خلدم�������ة العقي�������دة وال�س�������ريعة ولك�������ن ما 

يوؤ�س�������ف ل�������ه انه ب�������ات خمتطف�������ًا من قبل 

�س�������رذمة م�������ن الليربالي�������ن والعلماني�������ن 

الذين ال هم لهم اإال ال�س�������فور واالختالط 

وو�س�������ع اإعالمن�������ا يف �س�������ورة كربونية من 

االإعالم الغربي الفا�س�������د املاجن من رق�ض 

وغن�������اء. يف الوق�������ت ال�������ذي تتناف��������ض فيه 

ال�������دول من حولنا على �س�������نع االأ�س�������لحة 

املتقدم�������ة ما زلن�������ا حملك �س�������ر نقبع يف 

غينا �سادرون ب�سبب زوار ال�سفارات الذين 

ال يريدون لهذه االأم�������ة اإال اأن تكون تابعة 

ذليلة بعد اأن كانت تقود االأمم. والراف�سة 

كونو� هاللهم و�س�������لحو� �أبنائهم ودربوهم 

يف لبن�������ان و�إي�������ر�ن ونحن ع�������زل ال نعرف 

كيف ن�سيد ع�س�������فورً�، و�إعالمنا ال �سيء 

فيه �س�������وى �ملر�أة ث�������م �ملر�أة �نته�������اء باملر�أة 

و�إف�س�������ادها و�س�������فورها؛ مل ي�س�������األو� ع�������ن 

�الأر�م�������ل و�الأيتام و�لفق�������ر�ء و�ملحتاجات 

و�ملطلقات و�إمنا عن كيف يف�س�������دون �ملر�أة 

بال�س�������فور و�الختالط، وال نن�سى �أن لهذ� 

�س�������دنة و�أي �س�������دنة فمن تكل�������م يف حرمة 

�الختالط و�ل�سفور رموه عن قو�س و�حدة 

وال �سك �أن هذ� يدل �أن لهم تنظيمًا �إليه 

ينتم�������ون وعن مبادئه يقاتل�������ون )و�إذ� قيل 

لهم ال تف�سدو� يف �الأر�س قالو� �إمنا نحن 

م�سلحون )(اأال اإنهم هم املف�سدون ولكن 

ال ي�سعرون(.

وعلى اأهل االإ�س�������ام والعلم�������اء والقادة 

والتج�������ار اأن ياأخ�������ذوا عل�������ى اأيديهم لئا 

تغرق ال�سفينة واأن يقدموا م�ساريع نقية 

ال �سفور فيها وال اختاط حت�سن اأو�ساع 

املراأة وترعاها وتبني لها دينها.

فخطر هوؤالء على املجتمع اأ�سد خطرًا 

م�������ن االإرهاب مع اأن خطر االإرهاب عظيم 

مل�������ا فيه م�������ن اإت�������اف االأنف�س املع�س�������ومة 

م�س�������لمة اأو ذمي�������ة واملال والرتوي�������ع اإال اأن 

ه�������ذا فيه اإت�������اف الدي�������ن الذي ه�������و اأول 

ال�سروريات والكليات اخلم�س التي جاءت 

ال�سريعة بحفظها.
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يف �سني عمري االوىل، عندما كنت يف 

املرحل���ة االإبتدائية اهدتن���ي والدتي علبة 

معدنية مزخرفة قالت يل انها »ح�سالة«، 

حينها مل اكن اعرف ما يعنيه هذا االإ�سم، 

ولكن وفقاً ل�سرح والدتي فهمت انها تعني 

بجمع باقي م�س���رويف، ورغم قلته ولثقتي 

ب�س���رحها كن���ت ا�س���ع فيها م���ا تبقى من 

م�س���رويف املدر�س���ي اليومي؛ كنت احاول 

جاه���دة توفري اأي مبل���غ فكلما ازداد وزن 

»احل�س���الة« كان���ت ازداد �س���عادة وبع���د 

م�س���ي عام واأكرث ا�سبحت اواجه �سعوبة 

يف ادخال الرياالت داخلها  ووقتها اقرتح 

عل���يَّ �س���قيقي اأن نفتحه���ا ونح�س���ي ما 

ا�س���تطعت جمعه من مال، ورغم ا�س���راره 

)الحصالة( .. ثقافة غائبة عن )البيت 
السعودي(

 اختبار ام لجين الفاضل ـ ثرمداء
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رف�ص���ت االقرتاح خ�صو�صاً وانني مل اكن 

يف حاج���ه اإيل املبلغ يف ذلك الوقت وكان 

احل���ل االمثل م���ن وجهة نظري �ص���راء » 

ح�ص���الة« اأخ���ري وهو ما ح���دث بالفعل، 

ومع مرور االأيام ا�صبح عدد »احل�صاالت« 

يزداد ويزداد. 

م���ع م���رور ال�ص���نني تاأ�ص���لت يف عادة 

االدخار فمازالت فكرة عدم �صراء الزائد 

او م���ا ال احتاج���ه ترافقن���ي من���ذ حينها، 

الوالي���ات  للدرا�ص���ة يف  انتق���ايل  وعن���د 

املتح���دة وج���دت االهتم���ام الكب���ر م���ن 

قب���ل العدي���د من اال�ص���ر باقتن���اء اأدوات 

مل�ص���اعدة اأطفاله���م عل���ى االدخار �ص���واء 

كانت »ح�ص���االت« كتلك التي كنت اقتنيها 

او �صناديق �صغرة، فاالأمر مل يعد جمرد 

ادخار بل يتعدى ذلك لت�صبح »احل�صالة« 

الب�ص���يطة من اجمل واأف�صل الهدايا التي 

تقدم الأفراد اال�ص���رة خ�صو�ص���اً االأطفال 

فكث���راً ما حتر�ص االأ�ص���ر عل���ى اقتنائها 

كونها تعودهم على االهتمام بال�صروريات 

مما يربي يف الطفل ثقافة االدخار وتزيد 

من وعيه االقت�صادي مبا يدور حوله.



رمبا �صاهم الو�صع االقت�صادي العاملي 

الع���ام يف انت�ص���ار هذه »احل�ص���االت« يف 

البيوت الغربية ب�ص���فة عام���ة واالأمريكية 

على وجه اخل�صو�ص، فاملواطن االأمريكي 

م���ن امل�ص���تحيل التن���ازل عن تل���ك القطع 

النقدي���ة ال�ص���غرية م���ن �ص���نتات تفي����ص 

ع���ن مبال���غ تعامالته املالية، مم���ا يدفعه 

لالحتفاظ بوعاء كبري يف الغالب يف غرفة 

املعي�ص���ة جلمع تلك القطع النقدية، لي�ص 

هذا فح�ص���ب فق���د تعدى االم���ر املواطن 

الب�ص���يط لت�ص���ل البن���وك الكب���رية لتعي 

دورها جت���اه هذه القط���ع املعدنية وتوفر 

للعميل اجهزه خا�صة الإيداعها يف ح�صابه 

اخلا�ص.

وتتطور هذه الثقاف���ة مع تطور الطفل 

وتن�ص���ئ مع���ه فغالب���اً ما جند ال�ص���اب او 

العائلة االمريكية متلك وعاًء اأو ح�ص���الة 

جلمع املال مل�صاريع م�صتقبلية، حيث تنت�صر 

يف البيت االمريكي اوعية مب�صميات عدة: 

»وعاء التعلي���م اجلامعي، وع���اء االإجازة، 

وعاء الزواج«، ف�»احل�ص���الة« واإن اختلفت 

م�ص���مياتها اأو ا�ص���كالها له���ا تاريخ طويل 

فمنذ قدمي الزمان فكر االإن�صان يف تخزين 

حاجاته خ�صو�ص���اً الغذائية منها ملواجهه 

املجاعة، وكان له ذلك بتكدي�صه لل�صلع وما 

نتج عنه من ت�صحية باال�صتهالك الفوري 

جعل���ت م���ن االن�ص���ان كائناً مدخ���راً ومع 

تطور ا�صاليب احلياة وتطور فكر االن�صان 

حل املال يف نهاية املطاف بدالً عن املوؤونة 

املخزنة عن طريق حفظ قطع معدنية يف 

علب خا�ص���ة، ويري البع�ص ان تلك كانت 

بداية »احل�صاالت« النقدية التي يتخطي 

تاريخها االلفي �صنة، ويعتقد املوؤرخون ان 

اأقدم منوذج من العلب وجد يف بلدة بريني 

القدمي���ة يف اآ�ص���يا ال�ص���غري وتع���ود اإيل 

الق���رن االأول اأو الث���اين قب���ل امليالد، كما 

وجدت جمموعة رائعة تعود اإيل الع�ص���ر 

الروماين »القرون الثالثة بعد امليالد« يف 

جنوب ايطالي���ا يف املنطقة الواقعة غرب 

نهر الراي���ن يف املانيا ومعظمها م�ص���نوع 

من الطني.

ول�»احل�ص���الة« ثقافة ورمزية  خا�ص���ة 

به���ا فاالأ�ص���كال االأويل منه���ا كانت كروية 

ال�ص���كل ن�ص���بة اإيل نهد االم كرمز للخري 

والعط���اء، اأما بالن�ص���بة ل�ص���ناعتها فمنذ 

الع�ص���ور الو�ص���طي وحت���ى اأوائ���ل القرن 

ال�ص���ابع ع�صر كانت ت�ص���مم وت�صنع وفقاً 

حلاج���ة ا�ص���تعمالها فكانت احل�ص���االت 

الكبرية وال�ص���غرية وال�صناديق واخلزائن 

احلديد والرباميل اخل�ص���بية وكانت هذه 

احل�ص���االت ت�ص���نع يف القرنني اخلام�س 

ع�صر وال�صاد�س ع�صر من احلديد املطاوع 

اأو من �ص���فائح احلدي���د وكانت يف بع�س 

االحي���ان تطلى باالأل���وان او تبطن باجللد 

او اخل�ص���ب وكان���ت تغل���ق باإقف���ال متينة 

ومزخرف���ة بعناي���ة ويف معظم ال�ص���ناديق 

كنت تو�صع حول �صق القفل داخل الغطاء 

�صال�صل �ص���غرية اأو ربطاً جلدية �صممت 

ملنع املال من ال�ص���قوط، وهكذا مل تقت�صر 

ه���ذه احل�ص���االت على حف���ظ املدخرات 

واإمنا كانت حلمايتها من ال�ص���رقة اأي�صاً، 

بالطاب���ع  يت�ص���م  دور  للح�ص���االت  وكان 

اجلماعي وكانت هذه ال�صناديق ت�صتعمل 

كم���كان اأمني حلف���ظ الرثوات اخلا�ص���ة 

الت���ي كانت �ص���ركات احلرفي���ني والتجار 

ت�ص���عها جانباً وكخزائن حديد مل�ص���اعدة 

الفق���راء واالأرامل واالأيتام �ص���من جمتمع 

مع���ني ولتوزي���ع ال�ص���دقات والهبات على 

دور العبادة.

ويف الق���رن التا�س���ع ع�س���ر �س���ريعاً ما 

ازداد عدد احل�س���االت فقد عزز الع�سر 

ال�س���ناعي هذه التجارة مما انعك�س �سلباً 

عل���ى ا�س���عار هذه ال�س���لع ومع ما �س���هده 

الع���امل من حتوالت جتارية اأدت ايل بروز 

طبق���ة من الفقراء ظهرت ا�س���كال واأنواع 

جديدة من احل�ساالت حتافظ على نف�س 

الفك���رة باأ�س���عار اأقل حيث ظه���رت انواع 

حتم���ل ا�س���كاالً متنوعة, وحالي���اً بات يف 

مق���دور اجلميع تقدمي طل���ب عرب الربيد 

االلكرتوين للم�سانع ال�سينية املتخ�س�سة 

او  االيطالي���ة  او  التح���ف  �س���ناعه  يف 

البلجيكية ل�س���ناعة ح�س���التك اخلا�سة, 

وبال�س���كل ال���ذي تري���ده, م���ع االخ���ذ يف 

االعتبار ان حريف االح�س���اء »الفخاريون« 

ي�سنعون ح�س���االت فخاريه ب�سيطة غاية 

يف الروع���ة تباع باأ�س���عار زهيدة, وحتظى 

باقب���ال كب���ر م���ن قب���ل زوار االح�س���اء 

خ�سو�ساً االجانب يف الوقت الذي يعاين 

في���ه البي���ت ال�س���عودي م���ن غي���اب هذه 

الثقافة الب�سيطة ...!!!!
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»تويتر«.. افضل مواقع 
التواصل االجتماعي

توي�������ر »بالإجنليزي�������ة: Twitter« هو 

موق�������ع �ش�������بكات اجتماعية يق�������دم خدمة 

تدوين م�شغر ت�شمح مل�شتخدميه باإر�شال 

حتديث�������ات Tweets ع�������ن حالتهم بحد 

اأق�ش�������ى 140 حرف�������ًا للر�ش�������الة الواح�������دة، 

مبا�ش�������رة ع�������ن طري�������ق موق�������ع توي�������ر، اأو 

اإر�ش�������ال ر�ش�������الة ن�شية ق�ش�������رة SMS اأو 

برامج املحادث�������ة الفوري�������ة اأو التطبيقات 

الت�������ي يقدمه�������ا املط�������ورون، وتظه�������ر تلك 

امل�ش�������تخدم  �ش�������فحة  يف  التحديث�������ات 

مبا�ش�������رة  قراءته�������ا  للأ�ش�������دقاء  وميك�������ن 

من �ش�������فحتهم الرئي�ش�������ية اأو زيارة ملف 

امل�شتخدم ال�شخ�شي، كما ميكن ا�شتقبال 

ال�������ردود والتحديثات عن طري�������ق الربيد 
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الإلكرتوين، وم�ؤخرًا وحتديدًا منذ مار�س 

2012م، اأ�صبح م�قع ت�يرت مت�فرًا باللغة 

العربية.

النشأة والتطور:
2006م  ع�������ام  اأوائ�������ل  امل�ق�������ع يف  ظه�������ر 

كم�ص�������روع تط�ي�������ر بحث�������ي اأجرته �ص�������ركة 

Obvious الأمريكي�������ة يف مدينة �ص�������ان 
فران�صي�ص�������ك�، وقبل انق�ص�������اء اربعة ا�صهر 

اأي يف اكت�ب�������ر 2010م اأطلقت�������ه ال�ص�������ركة 

ر�ص�������ميًا للم�صتخدمني ب�ص�������كل عام، ومن 

ثم  ومن�������ذ بدايات العام 2007م بداأ امل�قع 

يف النت�صار كخدمة جديدة على ال�صاحة 

من حيث تقدمي التدوينات امل�صغرة، ويف 

اأبريل 2007م ويف تطور جديد قامت �صركة 

Obvious بف�ص�������ل اخلدمة عن ال�صركة 
 ،Twitter وتكوين �ص�������ركة جديدة با�صم

ومن�������ذ دي�ص�������مرب 2009 ب�������داأت »جوج�������ل« 

بعر��������ض نتائج بح�������ث فوري�������ة يف حمرك 

بح�������ث جوج�������ل ملدخ�������ات امل�ص�������تخدمني 

اجلديدة يف تويرت.

االنطباعات والصعوبات:
خ�������ال ف�������رتة وجي�������زة حظ�������ي توي�������رت 

با�صتح�صان مايني امل�صتخدمني والعديد 

من ال�ص�������ركات العامل�������ة يف جمال الإعام 

والإنرتن�������ت، وبالرغم م�������ن ظهور خدمات 

اأخرى مناف�سة لتويرت اإل اأن امل�ستخدمني 

ق�������د ارتبطوا بعالقة وثيق�������ة معه تدفعهم 

ل�ستخدامه.

وك�س�������ائر املواقع امل�سابهة واجه »تويرت« 

كثريًا من ال�س�������عوبات �س�������يما يف الن�سف 

الأول من العام 2008م حيث �س�������هدت تلك 

الف�������رتة ازدياد ف�������رتات توق�������ف املوقع عن 

العمل لأ�س�������باب ع�������دة، �س�������واء كان لزيادة 

عدد م�س�������تخدمي املوقع اأو ب�سبب اأعطال 

يف خوادم املوق�������ع اأو قواعد البيانات، مما 

ا�س�������طر الكثريين اإىل البح�������ث عن بديل 

لتويرت يلبي رغباتهم.
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ومضــة

الصديق الحقيقي: هو من يتمنى لك ما يتمناه لنفسه. ولكن ما يحز 
في النفس أن مفهوم هذه الكلمة تغير في زماننا، وأصبحت هناك 
الناس  أن كل  تعتقد  ال  المصالح.. ولذلك  واحدة هي صداقة  صداقة 
مالئكة... فتنهار أحالمك.. وال تجعل ثقتك في الناس عمياء .. حتى ال 

تبكي يومًا على سذاجتك.

سنا خالد عبدالعزيز الفاضل
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وعد الخلف بنت الفاضل
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امرأة من اهل الجنة
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مقـال

واأخوات�������ي  البني�������ات،  �ص�������غرياتي 

الغاليات..  والأمه�������ات  الكرمي�������ات، 

تاأملن هذين املوقفني لإحدى اأمهات 

املوؤمنني، واإحدى ال�صحابيات:

املوقف الأول:

ِبيه 
َ
َذَكَر ه�َص�������اُم ْب�������ُن ُعْرَوَة َع�������ْن اأ

عنه�������ا  اهلل  ر�ص�������ي  َعْن َعاِئ�َص�������َة 

ِذي  ْدُخ�������ُل اْلَبْيَت الَّ
َ
َقاَلْت: »ُكْن�������ُت اأ

 
ُ َّ
�������لَّى اهلل ِ �صَ

َّ
ُدِف�������َن ِفيِه َر�ُص�������وُل اهلل

�������ُع َثْوِبي،  �صَ
َ
ِبي، َفاأ

َ
َم، َواأ َعَلْيِه َو�َص�������لَّ

ا  ِبي، َفَلمَّ
َ
ا ُه�������َو َزْوِجي َواأ َ ُقوُل اإِنَّ

َ
َواأ

َنا 
َ
ل َواأ ِ َم�������ا َدَخْلُتُه اإِ

َّ
ُدِفَن ُعَمُر َواهلل

َم�ْص�������ُدوَدٌة َعَل�������يَّ ِثَياِب�������ي َحَياًء ِمْن 

 َعْنُه«.
ُ َّ
َي اهلل ُعَمَر َر�صِ

بل�������غ ب�������اأم املوؤمنني احلي�������اء األ 

تدخل بيتها اإل وعليها ثيابها بعد 

اأن دف�������ن عمر بن اخلطاب ر�ص�������ي 

اهلل عن�������ه يف بيتها ذل�������ك اأنه - مع 

م�������ا له من هيبة - مل يكن حمرمًا 

له�������ا.. تاأمل�������ي كيف ا�ص�������تحت من 

ميت مدفون حتت الأر�ض، وقارين 

ذلك بواقع�������ك وواقع الن�ص�������اء يف 

هذا الزمن..!!

املوقف الثاين:

ِب�������ي َرَباٍح 
َ
َثِن�������ي َعَطاُء ْب�������ُن اأ َحدَّ

ِريَك 
ُ
ال اأ

َ
ا�ٍس: اأ قَفاَل: َقاَل ِل اْبُن َعبَّ

ِة ؟ ُقْلُت: َبَلى،  نَّ ْهِل اْلَ
َ
ًة ِمْن اأ

َ
اْمَراأ

ِبيَّ  َتِت النَّ
َ
ْوَداُء اأ ُة ال�سَّ

َ
َقاَل: َهِذِه امْلَْراأ

َم، َفَقاَلْت: اإِينيِّ   َعَلْيِه َو�َسلَّ
ُ َّ
لَّى الل �سَ

 ِل، 
َ َّ
ُف، َفاْدُع الل َتَك�سَّ

َ
َرُع، َواإِينيِّ اأ �سْ

ُ
اأ

ُة،  نَّ ِت َوَلِك اْلَ َبْ ْئِت �سَ َقاَل: »اإِْن �سِ

ْن ُيَعاِفَيِك«، 
َ
 اأ
َ َّ
�������ْئِت َدَعْوُت الل َواإِْن �سِ

ينيِّ  اإِ َفَقاَل�������ْت:   ، �������ِبُ �سْ
َ
اأ َفَقاَل�������ْت: 

َف،  َتَك�سَّ
َ
ْن ال اأ

َ
 اأ

َ َّ
�������ُف، َفاْدُع الل َتَك�سَّ

َ
اأ

َف�������ٌق َعَلى  َفَدَع�������ا َلَه�������ا � َحِديٌث ُمتَّ

ْخَرَجُه ُم�ْسِلٌم.
َ
ِتِه، َواأ حَّ �سِ

تاأملي اأنها »اأمة« ولي�س�������ت حرة، 

ومعلوم اأن ع�������ورة االأمة دون عورة 

احلرة، وهي اأي�سًا »�سوداء« وقد ال 

ياأب�������ه لها اأحد، ثم تاأملي كيف هو 

حر�س�������ها على ال�س�������ر وت�سايقها 

من التك�س�������ف مع اأنه�������ا »معذورة« 

ملر�سها..! وقارين ذلك بحال من 

ت�س�������اهلت بالتك�سف والتبج وهي 

حرة، ورمب�������ا كانت عل�������ى قدر من 

الم�������ال، وجتمعني معه التجمل 

ب�������اأدوات التجمي�������ل .. فاحذري اأن 

تكوين منه�������ن .. زانك الل بالعفة 

واحل�س�������مة، وجعل�������ك م�������ن اأه�������ل 

النة.
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حياة زوجية 
سعيدة

كم�������ا حتر��������ص عن�������د بن�������اء بيت 

العم�������ر على الأ�سا�س�������ات، و�س�������امة 

الت�س�������طيبات،  ث�������م  التمدي�������دات، 

فالديك�������ورات واللم�س�������ات النهائية، 

ثم ال�سيانة الدورية = احر�ص على 

ذلك كله - حر�س�������ك هذا اأو اأكرث - 

عند بناء حياتك الزوجية.

الزوجة،  فالأ�س�������ا�ص هو اختي�������ار 

»فاظفر بذات الدين تربت يداك«..

ثم تعاه�������د التمدي�������دات »قنوات 

الت�س�������ال« واأزل م�������ا ق�������د يعلق بها 

في�س�������ّدها، وتاأك�������د من ع�������دم وجود 

ت�س�������ريبات؛ حتى ت�س�������من و�س�������ول 

ما تر�س�������له م�������ن م�س�������اعر اإيجابية 

لزوجتك.

بالديكورات،  اهتمام�������ك  اأظه�������ر 

وتابع مل�ساتك احلنونة.

وبعد ذلك كله ل تقطع ال�سيانة 

اإىل  ت�س�������طر  ل  حت�������ى  واملتابع�������ة، 

الرتميم، اأو التجديد.



الأجر من عند رب الأرباب وت�سحر الأفئدة 

والألب����اب اإذا كن����ت ق����د احت�س����بت ه����ذه 

البت�سامة عنده ل لأجل �سيء اآخر....!

تقول عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »ما راأيت 

ر�س����ول اهلل م�س����تجمعاً قط �س����احكاً حتى 

ترى منه لهواته اإمنا كان يبت�سم«.

فلنقت����ِد بنب����ي الأمة، فال�س����حك مييت 

القلب والعبو�س يبعث الكاآبة، اإذن فلنبت�سم، 

ولنك����ن و�س����طيني يف م�س����اعرنا، كم����ا هي 

اأمتنا...!

م�ضاركة:ب�ضمة خالد الفا�ضل

واأن����ا هنا ل اأعني اأن تك����ون فاغراً فاك 

دائم����اً من فرط البت�س����ام، فق����د يظن من 

يراك ان بك �سقماً اأو رمبا م�س من اجلنون 

اأبق����اك هكذا، ولكن ابت�س����م بات����زان، فلكل 

مو�سع فعل ولكل مقام مقال.

ولعل اأكرث من هم يف حاجة لالبت�س����امة 

اولئ����ك املجبول����ون عل����ى مقابل����ة اجلمهور 

كاملعل����م يف مدر�س����ته وال�س����يخ يف درو�س����ه 

والتاج����ر يف متج����ره وقد قي����ل: »اإن الذي 

ل يح�س����ن البت�س����ام ل ينبغي ل����ه اأن يفتح 

متجراً«...!

وباإط����الق العن����ان لبت�س����امتك تك�س����ب 

يق����ول ر�س����ولنا الكرمي �س����لى اهلل عليه 

و�سلم: »تب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة«

هناك �س����نوف �س����تى من النا�س نلتقيهم 

ونراه����م يف حياتن����ا اليومي����ة ون����رى منهم 

بع�����س الطبائ����ع، ومنه����ا اأن����ك حينما ترى 

ال�سخ�س تظنه فاقداً اأ�سنانه اأو قد اجتثها 

م����ن جذوره����ا اأو اأنها من ذه����ب، فال يريد 

اإخراجه����ا حتى ل يراها الفقراء وتنك�س����ر 

قلوبهم من العوز والفاقة! حتى بات بع�سهم 

ل يظهرها اإل خفية ويف معزل من النا�س.

اإظهار الأ�س����نان يعني ابت�س����امتك، يعني 

ر�س����م لوح����ة جميلة عل����ى حمي����اك، يعني 

انطالق����ك يف احلي����اة، وهي اللغ����ة التي ل 

حتتاج اإىل ترجمة فالكل يفهمها!

ل،  بالطب����ع  البت�س����امة؟  تكلف����ك  ه����ل 

فالبت�سامة ل تكلف وقتاً ول جهداً ول مالً 

فف����ي وم�س����ة عني حتدث وتبق����ى يف نف�س 

متلقيها كثرياً!

والبت�س����امة ال�س����ادقة هي تلك التي ل 

تعني حتريك بع�س الع�س����الت فقط واإمنا 

ت�نم عن حتريك مل�ساعر يف القلب متزامنة 

معها، وهذه تعترب اأجّل واأ�س����دق واأبقى يف 

النفو�س من البت�س����امة املعتادة البعيدة عن 

امل�ساعر.
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»ياسر« يزين منزل ماجد

رزق اال�ستاذ ماجد حممد �سليمان الفا�سل مبولود اتفق هو وحرمه على ت�سميته »يا�سر«

»املودة« تبارك للأ�ستاذ ماجد وحرمه وت�ساأل اهلل اأن يقر عني والديه ويرزقهما بره

»شادن« في منزل الفاضل

رزق االخ علي بن عبدالرحمن الفا�سل »281« وحرمه �سارة بنت ابراهيم احلجي بزهرة جميلة اتفقا على ت�سميتها »�سا دن«.

و»املودة« تقول له:  الف مربوك وبورك لك يف املوهوب و�سكرت الواهب وبلغ ر�سده ورزقت بره

اهداء
اهدي االخ العزيز علي بن عبدالرحمن الفا�سل هذه االبيات مبنا�سبة قدوم الزهرة »�سادن« املولودة يوم االثنني 1433/8/26هـ

�سادن:

»�س« �شـــــــــم�س تاللت يــــــــــــوم الأثنــــــني للنا�س       من �شيها هلــــت علينــا البــــــــــــ�شايــر 

»ا« اأبكــــــــــــت عيـــــــــون واأنرثت طـيب الأنفــــــا�س       واأك�شت مما�شي الأر�س ورد وحراير

»د« دنيــــــا اأحتــــــــــــــــوتها ما تثــــــمن با الأملـــــا�س       واأ�شــغر مالحمها على الزيــن ثايــر 

»ن« نعــــــــــمه عطــــــــــاها خالـــــــق الكون بقيا�س       يده�س كماله من حيا العمر حايـــر

اأخوك: حديث الوجـــد

الفاضل يحتفل بزواجه من ابنة الحماد
                               

احتفل ال�ســـاب عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن علي الفا�ســـل بعقد قرانه على نورة بنت �ســـعد احلماد وقد �ســـهد احلفل الذي اقيم 

يوم اخلمي�س املوافق 1433/7/17هـ  بقاعه الدرة، ح�سور عدد كبري من قبل االقارب واالأ�سدقاء.

»املودة« تبارك للعرو�سني وت�ساأل اهلل ان يجمع بينهما على خري ويوفقهما، ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

»نواف« في منزل السدحان

رزق اال�ستاذ  طارق بن حممد ال�سدحان وحرمه وئام بنت �سليمان الفا�سل مبولود ذكر اتفقا على ت�سميته »نواف«. 

 »املودة« ي�سرها اأن ترفع للأ�ستاذ طارق وحرمه اأجمل التهاين والتربيكات �سائلة اهلل اأن يجعله من مواليد ال�سعادة وينفع به والديه.

»عدي« يضيء دار سارة وخالد

رزقت �سارة بنت علي بن عبد العزيز الفا�سل وزوجها خالد بن �سعد بن �سالح التميمي مبولود ا�سمياه »عدي«

 »املودة« تبارك ل�سارة وخالد وتتمنى اأن يجعله اهلل من مواليد ال�سعادة ويقر به عينا والديه

والف مربوك 

أبرار.. »معلمة«.. بامتياز

مازالـــت ابـــرار بنـــت علـــي بـــن عبدالعزيـــز الفا�ســـل تتلقـــى التهاين 

والتربيكات من االهل وال�ســـديقات والزميلت مبنا�سبة تخرجها من كلية 

الرتبية بجامعة �سقراء ق�سم االحياء بامتياز.

»املـــودة« تبارك الأبرار هذا التخرج والتفـــوق العلمي وتتمنى لها مزيداً 

من التوفيق والنجاح يف حياتها العملية



»تحزيب« القرآن و»ختمه« على نهج الصحابة

الوفد  يف  كنت  حذيفة:  بن  اأو���س  يقول 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأت��ى  ال��ذي 

مالك،  بني  من  ثقيف  من  واأ�صلم  و�صلم 

اأنزلنا يف قبة له، فكان يختلف اإلينا بني 

الع�صاء  �صلى  فاإذا  امل�صجد،  وبني  بيوته 

يحدثنا  يربح  اإلينا فال  ان�صرف  الآخرة 

ثم  مكة،  اأهل  وي�صتكي  قري�صاً  وي�صتكي 

اأو  م�صتذلني  مبكة  كنا  �صواء،  ل  يقول: 

املدينة  اإىل  خرجنا  فلما  م�صت�صعفني، 

كانت �صجال احلرب علينا ولنا، فمكث 

عنا ليلة مل ياأتنا، حتى طال ذلك علينا 

عنا  �أمكثك  ما  قلنا:  قال:  �لع�شاء،  بعد 

»ط��ر�أ علي حزبي  ق��ال:  ر�شول �هلل؟  يا 

من �ل��ق��ر�آن، ف��اأردت �أن ال �أخ��رج حتى 

�هلل  ر�شول  �أ�شحاب  ف�شاألنا  �أق�شيه«، 

�شلى �هلل عليه و�شلم حني �أ�شبحنا، قال 

قلنا: كيف حتزبون �لقر�آن؟ قالو�: نحزبه 

�شور،  و�شبع  �شور   وخم�س  �شور،  ثالث 

وت�شع �شور، و�إحدى ع�شرة �شورة، وثالث 

ع�شرة �شورة، وحزب �ملف�شل من ق حتى 

تختم « رو�ه �أحمد و�أبو د�ود و�بن ماجه. 

ب�شوق«  ف�مي   « قول  وهي جمموعة يف 

�ل��ي��وم �الأول  ت��ب��د�أ يف  �أن���ك  و���ش��رح��ه��ا 

�ل�شابع  �ليوم  يف  تنتهي  حتى  بالقر�ءة 

برتتيب �حلروف �لتالية للكلمة:

ف = �لفاحتة / وحتى / �شورة �لن�شاء 

م = �ملائدة / وحتى / �شورة �لتوبة 

ي = يون�س / وحتى / �شورة �لنحل

ب = بني ��شر�ئيل �أي �شورة �ال�شر�ء / 

وحتى / �شورة �لفرقان

�س = �ل�شعر�ء / وحتى / �شورة ي�س

و = �ل�شافات / وحتى / �شورة �حلجر�ت

ق = ق وحتى �آخر �لقر�آن 

و�ملُر�د ب�»فمي ب�شوق« �أي �أن فم �لقارئ 

ي�شتاق لتالوة �لقر�آن وترتيله

1 ـ 106

106 ـ 207

208 ـ 281

282 ـ 366

367 ـ 445

446 ـ 517

518 ـ 604

وهذا جدول توضيحي

إعداد: عبد اهلل الفاضل

عدد الصفحاتعدد األيام أرقام الصفحاتالسور
من م�صحف املدينة

اليوم الأول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم اخلام�س

اليوم ال�صاد�س

اليوم ال�صابع

من الفاحتة اإىل الن�صاء

من املائدة اإىل التوبة

من يون�س اإىل النحل

من الإ�صراء اإىل الفرقان

من ال�صعراء اإىل ي�س

من ال�صافات اإىل احلجرات

من ق اإىل النا�س

106�صفحة

101 �صفحة

74 �صفحة

85 �صفحة

79 �صفحة

72 �صفحة

87 �صفحة

72

العدد 17



73

يوؤكد اخلرباء اأّن مل�������اء الورد فوائٌد 

عديدٌة للب�س�������رة ون�سارتها، واأن م�سح 

الوج�������ه يوٍميًا خ�سو�س�������ًا قب�������ل النوم 

بقطن�������ة منقوعة مباء ال�������ورد يجعل 

الب�سرة نقيًة وجميلًة، كما اأن رائحته 

اجلميلة جتعلها عطرة ومميزة.

ويذكر الأخ�س�������ائيون اأن �سرب ماء 

ال�������ورد على الريق يفتح لون الب�س�������رة 

وي�س�������فيها، وي�سغر امل�سام عالوة على 

انه مفيٌد جدًا حلبوب ال�سباب، ف�ساًل 

ع�������ن اأنه يزي�������ل النتف�������اخ بالعني عن 

طري�������ق الكمادات، ويغ�������ذي الرمو�ش، 

ويقاوم الهالت ال�سوداء. 

وُي�س�������اف اإىل ذل�������ك، اأن م�������اء الورد 

يق�سي على احل�سا�سية وتهّيج اجللد 

والت�س�������لخات، ف�������اإذا تعر��������ش اجلل�������د 

للت�س�������لخات اخلط�������ي ماء ال�������ورد مع 

قليٍل من الن�س�������ا مع اعادة ا�ستعماله 

ع�������دة م�������راٍت متتاليٍة، كم�������ا اأنه مربد 

للجلد اآمن جدًا مع الأطفال والكبار، 

ومفي�������ٌد لتخفيف الحم�������رار باجللد 

ورفع اجللد اخل�سن. 

ونظ�������رًا لأهمية ماء الورد ين�س�������ح 

اخلرباء ب�س�������نعها يف املنزل وميكنِك 

اإجنازها بطريقة �س�������هلة وب�سيطة عن 

طريق �س�������كب ن�س�������ف لرت ماء مغلي 

على لب ث�������اث وردات، ويغطى الإناء 

ويرتك ملدة 15 دقيقة وتتم ت�س�������فيته 

ويعباأ حلني ال�ستخدام فى زجاجات.

وتاأكدي اأنِك بذلك �ست�سمنني ماء 

ورٍد نق�������ٍي ومفيٍد لتنظيف الب�س�������رة، 

حيث يعمل ماء الورد كمن�شط ومقِو 

ويحّد من اإفراز الدهون بب�شرتك.

ولأن العين�������ن هم�������ا مركز اجلمال 

واجلاذبية ، فتاأك�������دي اأنِك حتتاجن 

اإىل طرق خمتلفة لراحتها و�شفائها 

وللتخل��������ص م�������ن الإره�������اق ، لذل�������ك 

اتبع�������ي بع��������ص اخلطوات الب�ش�������يطة 

الت�������ي حتافظ على نقائها عن طريق 

كمادات ماء الورد. 

تاأك�������دي �ش�������يدتي باأن اللج�������وء اإىل 

امل�������واد الطبيعي�������ة هي الأف�ش�������ل دومًا 

على الإطالق، حيث جتنبن ب�شرتك 

التعر�ص اإىل امل�������واد الكيميائية التي 

ت�شرع بيان عيوب الب�شرة ..!

مشاركة: ريم عبدالكريم الفاضل

فوائد ماء الورد للبشرة



أفكار لمواجهة المخاوف

اذك���ر اهلل ع���ز وج���ل وا�س���تعذ باهلل 

من ال�س���يطان الرجيم واقط���ع التفكري 

واأح�سن الظن باهلل وتذكر حديث النبي 

�س���لى اهلل علي���ه و�س���لم يف الو�سو�س���ة 

»فلي�س���تعذ باهلل ولينتهي« وفكر يف �سي 

ايجابي.

اهداأ حتى تفكر ب�س���كل �س���حيح وال 

تبالغ وك���ن رفيق���اً الن اهلل يحب الرفق 

ويعط���ي عل���ى الرفق م���ا ال يعطي على 

العنف وفيه ال�سرب والر�سا وهي مفتاح 

كل خري وفيه عدم العجلة وعدم الغ�سب 

»وعك�سها االأناة واحللم « وهي مفتاح كل 

�سر.

ا�سرتخ وخذ نف�ساً بعمق.

تذك���ر ك���م مرة م���رت علي���ك مواقف 

م�س���ابهة واأجناك اهلل منها فال ت�س���دق 

اخلواط���ر الرديئ���ة والت���ي ه���ي مدخل 

لل�سيطان اأعاذنا اهلل منه وتذكر اأنك يف 

جهاد مع نف�سك و�سيطانك.

اإذا غلبتك نف�سك فاأكرث من اال�ستغفار 

وال  علي���ه  وت���وكل  اهلل  وادع  وت�س���دق 

ت�ست�سلم وتياأ�س وتتطري وحتبط  وتذكر 

حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

 َعلَيِْه َو�َسلََّم: 
ُ َّ
ِ �َس���لَّى اهلل

َّ
َقاَل َر�ُس���وُل اهلل

ْغِوي 
َ
َزاُل اأ

َ
، ال اأ ْي َربِّ

َ
»اإِنَّ اإِبِْلي����َس َق���اَل: اأ

ْج�َساِدِهْم 
َ
ْرَواُحُهْم يِف اأ

َ
بَِني اآَدَم َما َداَمْت اأ

بُّ تََب���اَرَك َوتََعاَل:  « ، َق���اَل: »َفَق���اَل الرَّ

ْغِفُر لَُهْم َما 
َ
َزاُل اأ

َ
ِت���ي َوَج���الِل، ال اأ َوِعزَّ

ا�ْستَْغَفُروِن«.
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كما جرت القاعدة اأن ي�شيد البناء على 

اأ�ش�س واأعمدة قوية و�شلبة، فاإن فن توجيه 

وا�ش���تقبال الدعوة مبثابة الأ�شا�س القوي 

الذي ترتكز عليه اأعمدة ال�شيافة. 

مكون���ات امل���ادة الت���ي �ش���نع منها هذا 

الأ�ش���ا�س هي القواعد والنظم التي حتكم 

طريقة توجيه وا�شتقبال الدعوة: 

م���ن  �ش���فهية،  الدع���وة  كان���ت  اإذا   -

الالئ���ق اإظه���ار الفرح وتعبريات ال�ش���رور 

ور�شم البت�ش���امة على الوجه عند توجيه 

الدعوة. 

- اختي���ار الألفاظ املنا�ش���بة التي تعرب 

عن الرغبة يف ا�شتقبال املدعوين.

- احر����س اأن اأق���ول: »اأرج���و اأن تقبلي 

دعوتي لك، و�شي�شعدين جداً ح�شورك« 

-  اأجتن���ب اأن اأق���ول: »ح���اويل رمب���ا 

ا�شتطعت احل�شور«.

- الدعوة ل تكون عن طريق الهاتف اإل 

للمقربني جداً، اأما  يف الدعوات الر�شمية 

وغري املقربني يف�ش���ل كتاب���ة بطاقة دعوة 

تر�ش���ل عن طري���ف الفاك����س اأو الربيد اأو 

ت�شلم باليد.

- بطاق���ات الدع���وة اخلا�ش���ة بالولئم 

واملنا�شبات تر�ش���ل مكتوبة با�شم الداعي، 

على اأن تتم الدعوة هاتفياً اأو �ش���فهياً عرب 

املقابلة قبل اإر�شال بطاقة الدعوة.

- من الالئق اإر�شال بطاقة الدعوة قبل 

اأ�ش���بوع على الأقل من تاريخ الدعوة، على 

اتيكيت الدعوة وفن استقبالها

إتيكيت
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ا�ش���تقبال الدعوة عل���ى اأن اأكون على غري 

طبيعتي، في�ش���اء فهم���ي ويعطي النطباع 

بعدم ال�شرور للزيارة.

اإذا كن���ت اأعاين من اأي عار�س �ش���حي 

ميكن اأن يت�ش���بب يف الع���دوى، من الالئق 

العتذار مع تو�شيح ال�شبب.

توؤك���د عل���ى ع���دم  تلقي���ت دع���وة  اإذا 

ا�ش���طحاب الأطفال، عل���ي اأن اأتقبل ذلك 

برحابة �ش���در واإن مل يكن لدي من يتوىل 

اأمره���م يف ع���دم تواج���دي، عندها يكون 

العت���ذار ع���ن قب���ول الدعوة اأف�ش���ل من 

ا�شطحابهم. 

اإذا قبل���ت الدعوة علي اأن التزم باملوعد 

املحدد لها، والأف�شل الذهاب قبل املوعد 

بربع �شاعة على الأقل من الذهاب متاأخرة 

خم�س دقائق. 

اإذا تلقيت دعوة لتناول الغداء اأو الع�شاء 

يف مطعم، علي مراعاة الآتي:

- احلر����س عل���ى الذه���اب يف املوع���د 

املحدد فقط، ول ي�شتح�ش���ن الذهاب قبل 

املوع���د فلي����س م���ن الالئق الو�ش���ول قبل 

اأ�شحاب الدعوة.

- ل مانع هنا من الذهاب اإذا كنت اتبع 

نظاماً غذائياً، اإذ ا�شتطيع اأن اأطلب بع�س 

الأ�شناف امل�شموح يل بتناولها.

- ق���د يح���دد الداعي اأ�ش���ناف الطعام 

الت���ي �ش���تقدم، ولك���ن اإذا ت���رك يل حرية 

الختيار فعلّي مراعاة العتدال يف اختيار 

نوع الطعام من حيث ال�شعر جتنباً لإحراج 

�شاحب الدعوة.

من أقوى وأهم فنون 
اللياقة والتهذيب في 

استقبال الدعوة:

اإذا دعيت اإىل حفلة غداء اأو ع�ش���اء يف 

املن���زل وكن���ت املدعوة الوحي���دة اأو عددنا 

اثن���ان، وكن���ت اتبع نظام���اً غذائياً يفر�س 

علي���ك ع���دم الأكل اأو اأكل اأن���واع حم���ددة 

من الطع���ام، فمن حق م�ش���يفتي علّي اأن 

اأخربه���ا بذلك حتى ل تتكل���ف يف اإعداد 

الطعام.

وعندها �شاأ�ش���ع نف�ش���ي يف ح���رية اإما 

الإخ���الل بالنظ���ام الغذائ���ي اأو الإخ���الل 

بقواعد اللياقة والتهذيب وعدم الأكل بعد 

اأن تكلفت الداعية اجلهد والوقت ف�ش���اًل 

عن املال.

اأمرية بنت نا�صر ال�صايغ

اأن يحدد فيها العنوان واملنا�شبة.

- اإذا كانت الدعوة تتطلب حجز اأماكن 

اأو مقاعد، يجب اأن يو�شح ذلك يف البطاقة 

من خالل عبارة رقيقة: »ن�شكر اهتمامكم 

بالرد على قبول الدعوة اأو العتذار«.

- يف ح���الت دعوات الع�ش���اء اأو الغداء 

اأو حف���الت ال�ش���تقبال الب�ش���يطة الت���ي 

عادة يك���ون عدد املدعوي���ن فيها حمدداً، 

مهم ج���داً على الداع���ي اأن يراعي توافر 

الن�ش���جام بني املدعوي���ن للمحافظة على 

عدم التنافر والتاأثري على جو احلفل.

- م���ن اللياق���ة والتهذيب ع���دم توجيه 

الدعوة �شفهياً ل�شخ�س دون الآخر يف حالة 

تواجدهما مع���ا حتى واإن مل تكن تربطني 

عالق���ة قوية به، فمج���رد تواجده كطرف 

ثال���ث معنا يتطلب مني احرتام م�ش���اعره، 

والأف�ش���ل اأن اأنتظر فر�شة اأخرى منا�شبة 

لتوجيه الدعوة. 

- بع�س املنا�شبات تتطلب تقدمي الهدايا 

اأو بطاق���ات التهنئة خا�ش���ة بني املقربني، 

م���ن امله���م جداً تو�ش���يح منا�ش���بة الدعوة 

حتى اأجنب املدعوة ال�شعور باحلرج.

- مراع���اة اجلدي���ة يف توجيه الدعوات 

م���ن حي���ث ا�ش���طحاب الأطف���ال وع���دم 

ال���رتدد اأو احل���رج يف تبليغ املدعوين عدم 

ا�شطحاب الأطفال. 

فن استقبال الدعوة 

اإذا كانت الدعوة �شفهية اأو هاتفية، من 

الالئق اأن ا�ش���كر الداعية ب�شدق والتعبري 

ع���ن �ش���روري بدعوته���ا يل، م���ع مراعاة 

التاأكي���د ف���ورا بالإيج���اب اإذا كان املوع���د 

منا�ش���باً، و العت���ذار اإذا مل يكن منا�ش���باً 

ول مانع من طلب تاأجيل املوعد »اإذا كانت 

الدعوة �شخ�شية فقط«.

اإذا اأر�ش���لت يل بطاق���ة الدع���وة بريدياً 

اأو مت ت�ش���ليمها باليد، من الالئق الت�شال 

هاتفياً مبجرد ا�شتالم الدعوة للتاأكيد على 

ا�ش���تالمها والرتحيب باحل�ش���ور يف حالة 

املوافقة اأو العتذار يف حالة الرف�س.

اإذا اأر�ش���لت الدعوة عن طريق الفاك�س 

اأو الربيد اللكرتوين، من الالئق الرد على 

الدعوة بنف�س الطريقة مع تقدمي ال�ش���كر 

والتاأكيد باملوافقة على الدعوة اأو عدمها. 

اإذا كن���ت اأعاين من متاعب ج�ش���مانية 

اأو �ش���غوط نف�شية متنعني اأن اأكون مرحة 

يف الزي���ارة، م���ن الأف�ش���ل العت���ذار عن 
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ا�لوان.. سر الحياة..!!
حياة المرء عالم من ألوانه 

 :á«YôØdG ¿GƒdC’G

 hCG Úfƒd ™ªL áé«àf ¿ƒµàj ¿ƒd πc »g

 :¿É«°SÉ°SCG ¿Éfƒd ∞«```°VCG GPEG kÓãªa ,ÌcCG

 hCG Úfƒd ™ªL áé«àf ¿ƒµàj ¿ƒd πc »g

 :¿É«°SÉ°SCG ¿Éfƒd ∞«```°VCG GPEG kÓãªa ,ÌcCG

 hCG Úfƒd ™ªL áé«àf ¿ƒµàj ¿ƒd πc »g

 óMG ƒg ™```ª÷G œÉ```æa (¥QRCG + ôØ```°UCG) óMG ƒg ™```ª÷G œÉ```æa (¥QRCG + ôØ```°UCG)

 ôªMCG + ôØ°UCG – ôªMCG + ôØ°UCG – ôªMCG + ôØ°UCG  ô°†NCG :á«YôØdG ¿GƒdC’G – ô°†NCG :á«YôØdG ¿GƒdC’G –
 œÉædG ¥QRCG + ôªMCG ,‹É≤JôH ¿ƒµj œÉædG

 áKÓãdG ¿Gƒ```dC’G √ògh – »é```°ùØæH ¿ƒµj

 .áŒÉædG

 ¤EG ¿GƒdC’G äÉYƒª› º«``````̀°ù≤J øµÁh

 :ÚYƒf

 – ¥QRC’G :»gh áFOÉg – ¥QRC’G :»gh áFOÉg –  – ¥QRC’G :»gh áFOÉg – ¥QRC’G :»gh áFOÉg  IOQÉH ¿Gƒ```dCG – IOQÉH ¿Gƒ```dCG –  • IOQÉH ¿Gƒ```dCG • IOQÉH ¿Gƒ```dCG

 .ô°†NC’G

 ôªMC’G :»gh áæNÉ```°S – áÄaGO ¿GƒdCG • áÄaGO ¿GƒdCG • áÄaGO ¿GƒdCG

 .É¡JÉ≤à°ûeh – ôØ°UC’G – ‹É≤JÈdG ‹É≤JÈdG –
 :∫Éª©à°SG øµÁh :∫Éª©à°SG øµÁh

 ,—Éa :óMGh π°UCG øe á≤à```°ûe ¿GƒdCG ,—Éa :óMGh π°UCG øe á≤à```°ûe ¿GƒdCG •
 .ïdCG ... ôé°ûe ,º∏≤e ,≥eÉZ .ïdCG ... ôé°ûe ,º∏≤e ,≥eÉZ

 ,ôØ```°UC’G :á≤```°SÉæàeh áæjÉÑàe ¿GƒdCG ,ôØ```°UC’G :á≤```°SÉæàeh áæjÉÑàe ¿GƒdCG •
 .Oƒ°SC’G ,¢†«HC’G ,¥QRC’G .Oƒ°SC’G ,¢†«HC’G ,¥QRC’G

 á```«fƒ∏dG É```¡àLQód á≤```°SÉæàe ¿Gƒ```dCG á```«fƒ∏dG É```¡àLQód á≤```°SÉæàe ¿Gƒ```dCG •
 ÒZ ¿GƒdCG »gh π«à°SÉÑdG ¿GƒdCG :á°UÉÿG ÒZ ¿GƒdCG »gh π«à°SÉÑdG ¿GƒdCG :á°UÉÿG

 . Êƒd øe ÌcCG ∫Éª©à°SÉH íª°ùJ áëjô°U . Êƒd øe ÌcCG ∫Éª©à°SÉH íª°ùJ áëjô°U

 :¿GƒdC’G øe ôNBG ∫Éãeh :¿GƒdC’G øe ôNBG ∫Éãeh

 ,ôª``MC’G :áKÓK »g á«°ù«FôdG ¿GƒdC’Gh ,ôª``MC’G :áKÓK »g á«°ù«FôdG ¿GƒdC’Gh

 .¥QRC’Gh ,ôØ``°UC’G .¥QRC’Gh ,ôØ``°UC’G

 ô```¡¶J ¿Gƒ```dCG hCG è```FÉàf ™Ñ```°S ∑É```ægh ô```¡¶J ¿Gƒ```dCG hCG è```FÉàf ™Ñ```°S ∑É```ægh

 hCG IOô```Øæe ÉeEG ¿Gƒ```dC’G √ò```g ∫ÓN ø```e hCG IOô```Øæe ÉeEG ¿Gƒ```dC’G √ò```g ∫ÓN ø```e

 :»gh ,á©ªà› :»gh ,á©ªà›

ôª``MC’Gôª``MC’G

 ô``Ø°UC’G ô``Ø°UC’G

 ¥QRC’G ¥QRC’G

 zôØ°UCG + ôªMCG{ ‹É≤JÈdG zôØ°UCG + ôªMCG{ ‹É≤JÈdG

 z¥QRCG + ôØ°UCG{ ô°†NC’G z¥QRCG + ôØ°UCG{ ô°†NC’G

 z¥QRCG + ôªMCG{ »é°ùØæÑdG z¥QRCG + ôªMCG{ »é°ùØæÑdG

 z¥QRCG + ôØ°UCG + ôªMCG{ »∏«ædG z¥QRCG + ôØ°UCG + ôªMCG{ »∏«ædG

 äÉ«°VÉjôdG º∏Y ‘ ±ô©J á«∏ª©dG √ògh äÉ«°VÉjôdG º∏Y ‘ ±ô©J á«∏ª©dG √ògh

.zAGõLC’G πeÉµJ{ á≤jô£H.zAGõLC’G πeÉµJ{ á≤jô£H
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