


األلفـــة  لقـــاءات  رعــوا  لمــن  نقولهـــا 

والمحبة ألسرتنــــا على كرمهم وبذلهـم 

الســخي . جعــــل هللا ذلــك ـفـي ميــزان 

أعمالهـــم وأخلــف عليهــم مــا أنفقــوا.

د. ناصر بن عقيل الطيار    

العم/ عبدهللا  السابح الطيار – رحمه هللا                                     

ابن العم/ موسى بن غيث الغيث الطيار                                        

العم/ صالح بن محمد بن زيد الطيار   – رحمه هللا                                                            

العم/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الطيار – رحمه هللا                        

العم/ عبدهللا بن عبدالعزيز الطيار    – رحمه هللا                                            

العم/ صالح بن عبدالعزيز الطيار                                     

العم/ ناصر بن صالح بن ناصر الطيار                                         

العم/ صالح بن سابح الطيار  - رحمه هللا                                                  

العم/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن علي الطيار  - رحمه هللا         

اللواء متقاعد/ عبدالعزيز بن عبدهللا الطيار                                     

أبناء العم/ محمد بن علي الغيث الطيار – رحمه هللا                   

د/ صالح بن سليمان بن صالح الطيار وإخوانه                        

الرياض 1423هـ

الزلفي 1426هـ

الحفر 1429هـ

الرياض 1432هـ

الرياض 1424هـ

الرياض 1427هـ

الرياض 1430هـ

الزلفي 1433

الرياض 1423هـ

الرياض 1428هـ

الرياض 1431هـ

الكويت 1434هـ

حفر الباطن 1435هـ

أبناء العم/ سعود بن عبدالمحسن الغيث الطيار – رحمه هللا           

االعمام وأبناء العم في حائل                                                  

ابن العم/  غيث بن موسى الغيث الطيار                                      

ابن العم/ محمد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن الطيار                    

أبناء العم/ جهجاه بن صالح بن علي الطيار – رحمه هللا                      

الكويت 1436هـ

حائل 1439هـ

الزلفي – 1445هـ

الحفر  1437هـ

الدمام 1440هـ

الرياض – 1446هـ

الحفر 1438هـ

الغاط – 1444هـ

الرياض 1447هـ

حفر الباطن 1448هـ

الرياض 1449هـ

الرياض 1450هـ

الرياض 1451هـ

حفر الباطن 1452هـ

الرياض 1453هـ

أحفاد العم/ علي بن سليمان الطيار – رحمه هللا                               

أبناء العم/ سليمان بن ناصر بن سليمان الطيار – رحمه هللا                       

أبناء العم/ صالح بن سابح الطيار – رحمه هللا                          

العم/ عبدهللا بن عبدالعزيز بن صالح الطيار وأبنائه                 

ابن العم/ غيث بن موسى الغيث الطيار وأبنائه                         

أبناء العم/ دخيل بن موسى الغيث الطيار  رحمه هللا                     

العم/ محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن الطيار وأبناءه                      

العم الدكتور/ علي بن عبدالرحمن الطيار وأبناءه                 

أحفاد العم  عبدالعزيز بن صالح بن علي الطيار – رحمه هللا 

اللواء متقاعد العم/عبدالعزيز بن عبدهللا الطيار وأبنائه   

راعي لقاء هذا العام 

 إخوان وأبناء العم/ محمد بن عقيل بن أحمد الطيار – غفر هللا له 

األرطاوية وحفر الباطن عام 1443هـ
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شكر وعرفان



الحمد هلل الذي منا علينا بالوصــــــــال بعد فترة من االنقطـــــاع دامـــــت أكثـــــر من سنتين بسبب 

وباء كورونا الذي ضرب العالم أجمــــــع، والحمد هلل على الذي أذن بزواله، وبفضله ورحمتــــه 

 ها هي االجتماعات األسرية تعود من جديد.

هذه اللقــــــاءات التي دأبت األسرة على إقامتها كل سنة في ثاني أيام عيد الفطر املباــرك حيث 

استمـــــرت اللقـــــاءات حتى وصلـــــت ثمـــــان عشــــــر لقاء لتتوقف بسبب جائحة كورونـــــــا، واليوم 

 تعود هذه القاءات ولقاؤنا هذه السنة هو اللقاء التاسع عشر.

 كل عام وأنتم بخير وتقبل هللا طاعاتكم.

يسر فريق عمل أسرة الطيار أن يلتقــــــي بكم في عدد جديد من إصدارات نشــــــرة )الصلة( في 

 عددها التاسع عشر.

فمنـــذ اإلصدار األول لنشرة )الصلة( وأسرة فريـــــق عمــــل أسرة الطيار تحرص طيلــة األعوام 

املاضيـــــــة على أن تكون نشــــــرة )الصلة( مع كل إصدار جديد يساعــــــــــد ويساهــــــــــــم في زيــــــــــــــــــــــــــادة

التراث الثقافي واملعرفـــــي واالجتماعــــي لقرئها، وأن تكون من املرجع الثقافيـــــة لبرامج وأنشطة 

األسرة للتعريــــــف على ما يخص األسرة وأبنائها، وقد تـــــــم الحفاظ خـــــــــــــالل هذا اإلصدار على 

ذلك النهج، فستجــــــــد خالل ورقــــات هذا اإلصدار مجموعة متنوعــة من أخبار أسرة الطيار 

وأبنائها، وسيــــــــر بعض رجالهـــــا، وتقاريــــــــــــر عـــــــــن بعض األنشطة التي أقيمــــــــــــــت خالل الفترات 

 املاضية.

وفي الختــــــام.. نذكر أنفسنا ونذكركم أن التعاون هو أساس النجـــــــاح ألي عمل من األعمال، 

 وصلة الرحم هي أساس جمع كلمة الجميع...

 فأهال بجميع املقترحات واآلراء واملساهمات واملشاركات من الجميع.

نسـأل هللا للجميع السالمات والتوفيق ملا يحبه ويرضاه، ولكم جميعـــــا صـــادق  الدعاء 

وأطيب...

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أسرة التحرير

الحمــد لله 
على اللقاء

العدد 319
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انتقل إلى رحمة هللا العم/ عبدهللا بن عبدالعزيز الطيار  )أبو محمد(

انتقل إلى رحمة هللا العم/ عبدالرحمن بن محمد الطيار

انتقل إلى رحمة هللا العم/عبدهللا بن عبدالعزيز بن صالح الطيار 
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انتقل إلى رحمة هللا العم / يوسف بن سليمان بن علي الطيار 
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انتقل إلى رحمة هللا العم / محمد بن عبدهللا بن علي الطيار

انتقل إلى رحمة هللا العم / محمد بن أحمد بن علي الطيار  )أبو أحمد(
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انتقلت إلى رحمة هللا ابنة العم / حصة بنت عبدالعزيز بن راشد الطيار

انتقل إلى رحمة هللا العم / عبدالعزيز بن عثمان بن محمد الطيار

فقدت األسرة لفيف من رجالها ونسائها ،
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ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبـــرد 
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الحمد لله على اللقاء
اللقاء السنوي التاسع عشر ألسرة الطيار بالزلفي 1443هـ

الحمد هلل... 

 - )1441هـــ  عاميــن  ملــدة  دام  توقــف  بعــد  مســيرة اللقــاء الســنوية تعــود لانطــاق مــرة ثانيـــــــة 

1442هـــ( بســبب جائحــة كرونــا -صرفهــا هللا عــن الجميــع- بعدمــا توقفــت اللقــاءات عــن االنعقــاد. 

ليعــود أبنــاء أســرة الطيــار  إلــى عاداتهــم، ويقيمــوا لقاءهــم الســنوي فــي ثانــي أيــام عيــد الفطــر مــن كل 

عــام،  لينعقــد اللقــاء الســنوي التاســع عشــر ألبنــاء أســرة الطيــار هــذا العــام بالزلفــي.

مــن  اللقــاءات  لهــذه  الرعــاة  أيضــا مســيرة  تعــود  األســرية   اللقــاءات  وانطــالق مســيرة  عــودة  ومــع 

الكــرام. األعمــام  وأبنــاء  األعمــام 

ولقــاء هــذا العــام -اللقــاء التاســع عشــر 1443هـــ- يقــام  برعايــة إخــوان وأبنــاء املفقــود / محمــد 

ابــن عقيــل بــن أحمــد الطيــار غفــر هللا لــه، حيــث كان مــن املقــرر  أن يكونــوا هــم رعــاة لقــاء 1441هـــ 

 بمشــيئة هللا قائمــة رعــاة اللقــاء مــن فــي األعــوام القادمــة.
ً
والــذي لــم يلتئــم،  لنســتمر ونســتكمل معــا

العدد 1019

اللقاء السنوي التاسع عشر لألسرة



- ولد في األرطاوية عام 1360 هـ. والدته حصة املحمد الخليفة 

الطيار.

ــم القــراءة والكتابــة فــي كتاتيــب األرطاويــة، ســعى فــي طلــب 
ّ
- تعل

الرزق ما بين الرياض والزلفي واألرطاوية وخارج اململكة ، حتى 

اســتقر بــه املقــام بالعمــل فــي القطــاع الحكومــي فــي مدينــة حفــر 

الباطــن.

 للرحــم وملبــي لدعــوات أبنــاء العمومــة ومــن أوائــل 
ً
- كان واصــا

املطالبيــن بإجتمــاع رجــال أســرة الطيــار بمحفــل كبيــر يجتمــع بــه 

أبنــاء العمومــة مــن أنحــاء اململكــة

يأتــي  مــن  لــكل  بكرمــه وأســتقباله  الباطــن  فــي حفــر  ُعــرف   -

مــن أبنــاء عمــه وأهالــي الزلفــي واألرطاويــة وعابــري ســبيل مــن 

الحاضــرة ومــن الباديــة القادميــن إلــى حفــر الباطــن وبقائهــم فــي 

ضيافتــه لعــدة أيــام.

واملــرؤة  والشــهامة  بالكــرم  الرجــال  مــن  الكثيــر  لــه  شــهد 

. عة لشــجا وا

قــد وهــو فــي عمــر الخمســين ســنة فــي دولــة الكويــت بعــد أن 
ُ
- ف

دخلهــا لهــدف غيــر معــروف أثنــاء الغــزو  واالحتــال العراقــي عــام 

 
ً
1990م وال ُيعلــم عــن مصيــره حــي أم توفــاه هللا غفــر هللا لــه حيــا

.
ً
وميتــا

- له من األبناء:

  عبــدهللا رجــل أعمــال، وحمــد ضابــط بالقــوات املســلحة برتبــة 

) عميد ركن( وماجد املتوفى عام 1411هـ، وسليمان ماجستير 

محاســبة من الواليات املتحدة األمريكية.

المفقود العم/ محمد بن 

عقيـــل بن أحمد بن علي بن 

عقيل بن عقيل بن علي بن 

أحمد الطيار

 )غفر هللا له(

العدد 1119

راعي اللقاء



العدد 1219

الشيخ/ عبدالعزيــــز بن عثمــان بن محمد الطيار  )رحمه هللا(

في يوم الخميس املوافق الحادي  والعشــرين من شــهر شــعبان 

لعــام 1443هـــ انتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــى الشــيخ عبدالعزيــز بــن 

عثمــان الطيــار )رحمــه هللا( وكان مــن املبادريــن واملحبيــن لعمــل 

فــي   
ً
إليهــا قليــل الحديــث مشــاركا  

ً
للرحــم مبــادرا  

ً
الخيــر، واصــال

لــم  العمــل  فــرق  لدعــوات   
ً
ملبيــا األســرة  وإجتماعــات  أنشــطة 

 
ً
وخصوصــا الطيــار  أســرة  فقدتــه  بــل  وحدهــا  أســرته  تفقــده 

ذكــرت  التــي  وصفاتــه  مواقفــه  مــن  عايشــوه  ملــا  عملهــا  فريــق 

.
ً
ســابقا

ومــن خــالل األســطر التاليــة نتعــرف علــى ســيرته الذاتيــة   رحمــه 

العلميــة  حياتــه  مــن  ومراحــل  نشــأته  علــى  الضــوء  نلقــي  هللا 

رجــال  مــن  املشــاركات  بعــض  إلــى  باإلضافــة  هــذا  والعمليــة، 

األســرة موضحيــن تأثرهــم بــه ومشــيدين بــدوره  وحرصــه علــى 

والرحمــة. باملغفــرة  لــه  داعيــن  الفاعلــة،  مشــاركاته 

غفر  هللا للشــيخ )أبا عثمان( وأســكنه فســيح جناته.

هــو عبدالعزيــز بــن عثمــان بــن محمــد بــن ســليمان بــن ناصــر 

بــن عبــدهللا بــن علــي بــن أحمــد الطيــار.

بمحافظــة  الروضــة  مركــز  فــي  1363هـــ  عــام  هللا  رحمــه  ولــد 

الزلفــي.

- حياته العلمية:

بــدأ حياتــه العلميــة بقــراءة القــرآن علــى الشــيخ عبدالعزيــز بــن 

أحمــد  الخميــس، ثــم التحــق بعــد ذلــك باملــدارس النظاميــة فــي 

محافظــة الزلفــي، حيــث حصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة مــن 

التحــق  ذلــك  بعــد  1382هـــ،  عــام  بالزلفــي   الروضــة  مدرســة 

باملعهــد العلمــي بالزلفــي، وحصــل منــه علــى الشــهادة املتوســطة 
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ثــم  1388هـــ،  عــام  الثانويــة  الشــهادة  وعلــى  1385هـــ،  عــام 

وحصــل  سعوداإلســالمية  بــن  محمــد  اإلمــام  بجامعــة  التحــق 

فــي الشــريعة عــام 1392هـــ. منهــا علــى شــهادة البكالوريــوس 

-حياته العملية:

بــدأ الشــيخ عبدالعزيــز بــن عثمــان الطيــار )رحمــه هللا( حياتــه 

العمليــة منــذ الصغــر، حيــث عمــل فــي بعــض األعمــال البســيطة 

مثــل الزراعــة والرعــي والبنــاء، وحفــر وبنــاء الخزانــات األرضيــة، 

وكانــت ممارســته لهــذه األعمــال بجانــب طلبــه للعلــم والدراســة 

حتــى التخــرج مــن الجامعــة.

بعــد تخرجــه مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود تــم تعينــه فــي 

وزارة  املعــارف فــي اإلحصــاء فــي قطــاع رمــاح ومــا جاورهــا، ثــم تــم 

 فــي متوســطة وثانويــة األرطاويــة وذلــك 
ً
بعــد ذلــك تعينــه مديــرا

ملــدة أحــد عشــر عامــا مــن عــام 1392هـــ وحتــى عــام 1403هـــ، 

ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى الزلفــي حيــث عمــل فــي الفتــرة مــن عــام 

ومتوســطة  ابتدائيــة  فــي   
ً
وكيــال 1407هـــ   عــام  وحتــى  1403هـــ 

ســمنان  مدرســة  إلــى  انتقــل  ذلــك  وبعــد  التحفيــظ،  وثانويــة 

ثــم  فــي عــام 1408هـــ،  ملــدة عــام حتــى أغلقــت  بهــا  حيــث عمــل 

 ملــدة أربعــة 
ً
انتقــل إلــى ابتدائيــة ابــن خلــدون وعمــل فيهــا مديــرا

أشــهر، وفــي عــام 1409هـــ انتقــل للعمــل فــي ابتدائيــة الصديــق 

 للمكتبــة مــع التدريــس، واســتمر 
ً
 وأمينــا

ً
حيــث عمــل فيهــا معلمــا

فــي 1424/3/30هـــ، حيــث عمــل  إلــى أن تقاعــد  بهــا  فــي العمــل 

مهنــة  فــي  عامــا  والثالثيــن  الواحــد  قرابــة  ملــدة   هللا  رحمــه 

والتعليــم. التدريــس 

وعندمــا كان يعمــل فــي األرطاويــة كان يخلــف إمــام مســجد زيــد 

 ملســجد 
ً
إمامــا الزلفــي أصبــح  إلــى  انتقــل  بــن حارســة، وعندمــا 

مصعــب بــن عميــر مــن عــام 1407هـــ إلــى أن توفــاه هللا، كمــا كان 

 فــي جمعيــة تحفيــظ القــرآن بالزلفــي.
ً
أيضــا عضــوا

وفــي عــام 1411هـــ شــارك فــي تطــوع حــرب الخليــج الثانيــة املقــام 

.
ً
فــي الزلفــي وكــرم علــى أنــه أكبــر متطــوع عمــرا

-زماء الدراسة:

ومن أبرزهم:

- د. عبــدهللا بــن محمــد الطريقــي.

- د. عبــدهللا بــن عبداملحســن الطريقــي.

العلمــي  املعهــد  فــي  معلــم  الحمــد:  محمــد  بــن  عبدالرحمــن   -

بالزلفــي.

- دخيــل بــن ســعود العــواد: معلــم فــي املعهــد العلمــي بالزلفــي.

- عبدالعزيــز بــن محمــد املــدهللا: كاتــب عــدل بالزلفــي.

.
ً
- عبــدهللا بــن عقيــل العميــم: مديــر ثانويــة الزلفــي ســابقا

- العــم عبدالعزيــز بــن محمــد الطيــار )رحمــه هللا(

- أحفاده وذريته:

لــه مــن الزوجــات اثنتــان، ولــه مــن األوالد عشــرين، ثمانيــة منهــم 

عمــر،  عبــدهللا،  عبداملجيــد،  محمــد،  عثمــان،  وهــم:  ذكــور 

عبدالحكيــم، أحمــد، معــاذ، ومــن اإلنــاث  اثنتــي عشــرة بنتــا، 

.
ً
ولــه مــن األحفــاد ثالثــة وثالثــون حفيــدا

- وفاته:

يــوم  هللا   رحمــه  الطيــار  عثمــان  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  توفــي 

الخميــس  1443/8/21هـــ عــن عمــر يبلــغ ثمانــون ســنة وشــهر 

، بعــد معانــاة  مــع مــرض فــي صــدره فــي آخــر ثالثــة 
ً
وعشــرون يومــا

أشــهر مــن عمــره.

 قالو عن الشيخ  )رحمه هللا(

فضيلة الشيخ / عبدهللا بن محمد الطيار  

بــن  الشــيخ عبدالعزيــز  أخــي فضيلــة  مــع  العالقــة  بدايــة  اتــت 

بالريــاض،  الشــريعة  كليــة  فــي  دراســتنا  أثنــاء  الطيــار  عثمــان 

هللا  -رحمهمــا  عبدالعزيــز  ألخــي  حميًمــا  صديًقــا  كان  حيــث 

جميًعــا-، وكانــا يســكنان فــي بيــت مســتأجر فــي الريــاض، ومعهــم 

)غميتــه(. حــي  فــي  العبدالقــادر  صالــح  بــن  محمــد  الدكتــور: 

ــا التحقــت بالكليــة ســكنت معهمــا ســنة واحــدة، ثــم تخــّرج 
ّ
ومل
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أبــو عثمــان، واألخ محمــد، وســكنت بعــد ذلــك مــع أخــي، وأبــي 

خالــد عبــدهللا الغنــام.

بالخبــرة،  ثريــة  كانــت  معهــم،  بقيــت  التــي  الســنة  هــذه  لكــن 

بونــي فــي حــب العلــم، 
ّ
والفائــدة، تعلمــت فيهــا الكثيــر، حيــث رغ

املذاكــرة،  فــي  النفــس  وطــول  واالجتهــاد،  والجــد،  والصبــر، 

ومتابعــة املحاضــرات، وكانــوا اليضيعــون شــيًئا مــن أوقاتهــم، 

فإمــا دراســة، أو مذاكــرة، وتحصيــل، أو زيــارة لألقــارب، وذوي 

األرحــام.

األدب،  مــن  العاليــة،  باألخــالق  عثمــان  أبــو  تمّيــز  وقــد 

تــراه  والتواضــع، صاحــب ابتســامة عريضــة، كثيــر الذكــر، ال 

مســتغفًرا. أو   ،
ً

مهلــال أو  مســّبًحا،  أو  للقــرآن،  تالًيــا  إال 

كثيــًرا مــا نســافر للقــاءات األســرة فــي مناطــق متعــددة، ويشــغل 

وقتــه بالطاعــة، والعبــادة، ولــه خلــوة مــع ربــه فــي جنــح الليــل، 

ظــروف  لكــن  أحــد،  يــراه  وال  يتخّفــى،  أن  علــى  حريًصــا  وكان 

رغبتــه. تخلــف  الســكن 

ــف عــن أي لقــاء مــن لقــاءات األســرة، ســواء 
ّ
ال أعــرف أنــه تخل

مــا كان منهــا فــي الزلفــي، أو فــي مكــة، أو املدينــة، أو حائــل، أو 

الريــاض، أو الكويــت، أو غيرهــا.

الفــرح،  مناســبات  األســرة،  مناســبات  فــي  تفقــده  تــكاد  ال  بــل 

العــزاء. ومناســبات 

كان –رحمــه هللا- قــدوة فــي هــذا امليــدان، وأحــد فرســان األســرة 

الذيــن ال يشــق لهــم غبــار.

قبــل وفاتــه بوقــت قصيــر، تدخلــت فــي قضايــا صلــح بينــه وبيــن 

لــه،  الــكالم  طــرف آخــر، وبعــد أن تكلمــت بمقدمــة، ووّجهــت 

قــال بالحــرف الواحــد: الــذي تــراه هــو املبــارك، وقــد تنــازل عــن 

�شــيء مــن مالــه مــن أجــل إتمــام الصلــح، وهــي مــن أيســر وأســرع 

وطيــب  صــدره،  لســالمة  وذلــك  علــي،  مــّرت  التــي  القضايــا 

معشــره، وحرصــه علــى بــراءة ذمتــه، ومحبتــه الخيــر لآلخريــن.

تمّيــز بالحفــاوة عنــد اللقــاء، حيــث يكثــر الســؤال عــن الحــال، 

يشــعرك  بأســلوب  واإلخــوان،  واألوالد،  واألهــل،  واألحــوال، 

لهــم. ومحبتــه  بشــفقته، 

 مــن رجاالتهــا، وشــهًما كريًمــا مــن خيــرة 
ً

لقــد فقــدت األســرة رجــال

أبنائهــا، لكــن هــذا قــدر هللا، وال مفــّر مــن املــوت، وصــدق هللا 

ــَراِم( 
ْ

ك ِ
ْ

ِل َواإل
َ

َجــال
ْ

و ال
ُ
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َ
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َ
ْيَهــا ف

َ
لُّ َمــْن َعل

ُ
العظيــم: )ك

الرحمــن )27/26(.

ْوِت( آل عمران )185(.
َ ْ
 ٱمل

ُ
ة

َ
آِئق

َ
ْفٍس ذ

َ
لُّ ن

ُ
وقال تعالى: )ك

وقال الشــاعر:

املـــــــــوت جســــــــر لألنــــــــــــام مسايـــــــــــــر        عليـــــــه سنم�شي كهلنا واألصاغر.

وقــال اآلخر: 

هو املــــــــوت ما منه مــالذ ومهرب         متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب

إلى أن قال: 

وما الحال إال مثل ما قال من م�شى 

                                                             وبالجملـــــــة األمثـــــال للناس تضرب

لكل اجتماع من خليلين فرقة      

                                                            ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب.

رحــم هللا حبيبنــا أبــا عثمــان، وغفــر لــه، وجمعــه بوالديــه، ومــن 

يحــب فــي جنــات النعيــم، وجعــل البركــة فــي عقبــه، ومــن يحــب، 

وجمعنــا هللا وإيــاه، ووالدينــا، وأحبابنــا فــي الفــردوس األعلــى مــن 

الجنــة.

وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا محمــد.

----------------------------------------------

الشيخ عبدهللا بن عقيل الطيار:

كان  -رحمــه هللا-  أبــو عثمــان  العــم عبدالعزيــز  هكــذا عرفــت 

لباســه التقــوى، وأنيســه القــرآن، عــف اللســان، كثيــر الذكــر، 

.
ً
 بشوشــا

ً
 عــن املنكــر، كريمــا مفضــاال

ً
 باملعــروف، ناهيــا

ً
آمــرا
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مــن  كان  مناطــق  لعــدة  األســرية  الزيــارات  فــي   
ً
مــرارا صحبتــه   

واملتجاوبيــن. املبادريــن  أوائــل 

املرتبــة  فــي  الركــوب  يرفــض  نفســه  علــى   
ً
مؤثــرا  

ً
متواضعــا  

األماميــة رغــم عــدم وجــود مــن هــو أكبــر منــه، وإذا مــا ألححنــا 

الوقــت. بعــض  يرتــاح  أن  يريــد  بأنــه  احتــج  عليــه 

ومناســباتها  األســرة  اجتماعــات  علــى   
ً
حريصــا هللا  رحمــه  كان 

وال يــكاد يفوتــه اجتمــاع داخــل الزلفــي وخارجهــا. بــل إنــه رحمــه 

هللا كان يســابقني باالتصــال لتهنئتــي باألعيــاد وغيرهــا رغــم أنــي 

فــي ســن ولــده فجــزاه هللا عنــي خيــر الجــزاء وأســكنه الفــردوس 

األعلــى وجمعنــا بــه ووالدينــا وأحبابنــا ......   آميــن

----------------------------------------------

األستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان بن محمد الطيار

العــم عبدالعزيــز العــم عبدالعزيــز العثمــان الطيــار  رحمــه هللا 

هــو أحــد أعمــدة األســرة، فقــدت أســرتنا برحيلــه أحــد أركانهــا 

وأعمدتهــا الداعمــة لهــا فــي مختلــف املجــاالت واالنشــطة.

فــي أنشــطة  فهــو رجــل ذو خلــق،  خــدوم ، مبــادر  باملشــاركة  

األســرة املختلفــة ، وباألخــص اســتراحة الطيــار  القائمــة اآلن، 

فــي الخفــاء.  أشــد الحــرص علــى دعمهــا 
ً
حيــث كان حريصــا

 علــى حضــور االجتماعــات 
ً
جــدا  

ً
كان رحمــه هللا  حريصــا كمــا 

العامــة  اللقــاءات  كانــت  ســواء  باألســرة   الخاصــة  واللقــاءات 

أو الســنوية  او حتــى لقــاءات املناطــق التــي تقــام خــارج  الزلفــي 

مهمــا كانــت بعيــده، وكذلــك  اصطحــاب أبنائــه معــه للمشــاركة 

أبنــاء العمومــة. مــع  والحضــور والتجمــع 

لــه  واذكــر  االســرة،  لقــاءات  حضــور  علــى  حرصــه  ذكــر  وعلــى 

موقف حدث معي  بهذا الخصوص، فقد عرفت في أحد األيام 

فــي حائــل ســيعقدون لقائــم الشــهري – هــو  ان أبنــاء االعمــام 

الثالثــاء  األخيــر  مــن كل شــهر- وكان ذلــك قبــل االجتمــاع بيــوم 

وفــي وقــت متأخــر، ورغبــة منــي فــي عــدم إزعــاج أحــد فذهبــت إلــى 

االجتمــاع بمفــردي، وبعــد عودتــي فوجئــت باتصــال مــن العــم 

عبدالعزيــز العثمــان رحمــه الــه يخبرنــي بغضبــه منــي  ألنــه عــرف 

أننــي ذهبــت إلــى هــذا اللقــاء دون أن اخبــره ، وأوضحــت لــه أننــي 

لــم ارغــب فــي أن يعانــي مــن تعــب الســفر وأننــي عرفــت فــي وقــت 

متأخــر  ولــم أرغــب فــي إزعاجــه، فشــدد علــي  أن ال أذهــب إلــى 

  تلــك اللقــاءات 
ً
أي اجتمــاع بعــد ذلــك دون إخبــاره للذهــاب معــا

واالجتماعــات االســرية.

رحــم هللا العــم عبدالعزيــز بــن عثمــان الطيــار  فقــد كان  خيــر 

األســفار  هــذه  فــي  الكــرم   عنــه  عــرف   ، الســفر  فــي  صاحــب 

مشــروبات  مــن  الســفر  يلــزم  مــا  كل  إحضــار  علــى  وحرصــه 

كل  وتجهيــز  بوجــود  تعريفــه  مــن  بالرغــم  وغيرهــا  ومأكــوالت 

�شــيء إال  انــه كان حريــص علــى ضيافــة الجميــع  والترحيــب بــه، 

. القديمــة  الذكريــات والحكايــات  عــن األجيــال  بعــض  وقــص 

كبــر  مــن  بالرغــم  علــي  ويطمئــن  بــي  يتصــل  ووجدتــه  مــا  وكثيــرا 

 ، عليــه  ونطمئــن  بــه  نحــن  نتصــل  أن  علينــا  والواجــب  ســنه 

فقــد كان رحمــه هللا شــيد الحــرص  علــى الســؤال علــى الجميــع 

كبيرهــم. قبــل  صغيرهــم  معهــم  والتواصــل 

ففي الختام ال نملك إال  أن نحمد هللا على قضاءه وقدره وان 

ندعــوا للعــم عبدالعزيــز بــن عثمــان الطيــار بالرحمــة واملغفــرة  

وأن يســكنه هللا فســيح جناتــه.

وان يبــارك هللا فــي عقبــه وان يلــم شــملهم...

وان يــرزق ابــا عثمــان برهــم وصالحهــم.

----------------------------------------------

األستاذ/  فهد بن احمد بن علي الطيار 

أنتقــل إلــى رحمــة هللا تعالــى العم/عبدالعزيزبــن عثمــان الطيــار. 

)أبــو عثمــان( ، رغــم ورود كثيــر مــن الرســائل علــى جوالــي بمثــل 

تلــك األخبــار إال أن رســالة نبــأ وفــاة العــم )أبــو عثمــان( رحمــه 

.
ً
هللا وأســكنه فســيح جناتــه ، هزتنــي وأوقعــت فــي قلبــي أثــرا
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البــر   صافيــة لحرصــه علــى 
ً
 وروحــا

ً
 صادقــا

ً
تــرى فيــه أنموذجــا

فــي  دروس  يعلمــك  لحيتــه  وبيــاض  ســنه  كبــر  علــى  والصلــة 

الجميلــة  االبتســامة  تلــك  مــع   ، عنهــم  والســؤال  ألقاربــه  حبــه 

فــي أذنــي : )وشــلونكم  وبشاشــة الوجــه كانــت كلمتــه التــي تــرن 

. عليهــم(  لــي  ســلمي  وكبيركــم  صغيركــم  الغــاط  أهــل  وشــلون 

----------------------------------------------------

األستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان بن ناصر الطيار

يحــزن القلــب  عنــد فقــد األحبــاب، وتضيــق الدنيــا بمــا رحبــت 

لــه  املفقــود   كان  إذا  مــرارة  االمــر  ويــزداد  االحــزان،  بصاحــب 

مكانــة فــي  نفــس مــا فقــد.

لقــد فجعــت بفقــد عمــي  الغالــي  عبدالعزيــز  بــن عثمــان الطيــار 

رحمــه هللا، وكيــف ال أفجــع بمــن كام لــه أثــر عظيــم علــى أفــراد 

 إلــى مــا فيــه تواصــل هــذه األســرة 
ً
أســرته، كان رحمــه هللا ســّباقا

وتالحمهــا وترابطهــا، لــم يعتــذر عــن أي لقــاء  لهــا فــي محافظتــه 

أو خارجهــا أو حتــى  خــارج حــدود بــالده.

لقد صحبته في كثير من سفره  من اجل تواصل هذه األسرة، 

 يحتــذى بــه فــي التواضــع والتســامح ولــم 
ً
ولقــد رأيــت فيــه مثــال

 للجماعــة 
ً
يكــن لــع رأي  مخالــف لرفاقــه  فــي ســفره، كان موافقــا

ال يتعصــب لــرأي أو يبــدي اســتياء مــن أي �شــيء.

عــرف  رحمــه هللا بالزهــد والطاعــة، وأذكــر أننــي اصطحبتــه فــي 

 الخميــس  
ً
إحــدى ســفراته  مــن أجــل األســرة  وكان حينهــا صائمــا

إلــى  مقــر اللقــاء بعــد الفطــور   وطلــب منــا أن يكــون الذهــاب  

 ملــن معــه باإلفطــار  مــع العلــم انــه هــو  الصائــم 
ً
فــكان مســتعدا

الوحيــد حينهــا.

 لنــا علــى 
ً
كمــا انــه ال يتــرك قيــام الليــل فــي ســفره، لقــد كان عونــا

الطاعــة رحمــه هللا، كان يســابق الجميــع فــي الوصــل والتواصــل 

فــكان يتصــل بالصغيــر قبــل الكبيــر ولــم ينظــر   لنفســه أو أن 

الحــق لــه، كان  يتصــل بــي  بيــن فتــرة  وأخــرى  يســابقني  وإذا 

قلــت لــه  الحــق لــك يــا عــم قــال املــنَّ علــى  مــن هــداه هللا وســابق 

للخيــر  فليــس  ألحــد حــق علــى احــد ثــم إن التواصــل بالجــوال 

ال يحتــاج  جهــد أو اســتعداد لكنــه يحتــاج مجاهــدة النفــس.

 األجــر عنــد هللا يمتلــك 
ً
نعــم لقــد كان صفيــر النفــس ومحتســبا

الجميــع بتواضعــه وحــرارة ســالمه وســؤال الجميــع.

أســأل هللا أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يغفــر لــه ولوالديــه 

ولجميــع املســلمين وأن يجيرنــا فــي مصيبتنــا وأن يخلــف  علينــا 

 منهــا، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه
ً
خيــرا

وصلــى هللا علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن



حيــث صــدر العــدد الثانــي مــن نشــرة الصلــة  عــام 1426هـــ ، علــى هامــش 

اللقاء الســنوي الرابع  لألســرة بالزلفي.

األول  اللقاءيــن  فعاليــات  نجاحــات  نتائــج  مــن  الصلــة  نشــرة  وتعتبــر 

بالزلفــي.  الطيــار  أســرة  ألبنــاء  والثانــي 

الثانــي مــن نشــرة الصلــة مــن عــدد )28 صفحــة( وكان  العــدد  يتكــون 

نبويــة    ســنة  )الحجامــة   موضوعــات  العناويــن  مــن  الغــالف  يحمــل 

وحقيقــة علميــة، مؤلفــون مــن األســرة، دوحــة االدب، العيــد، وثائــق، 

مســتخدم( إلــى  مديــر  مــن 

وتكون هذا العدد من عدة أقسام )أبواب( وهي كالتالي:

حديث العيد: 

وهــو مقــال  مــن إعــداد فضيلــة الشــيخ  صالــح بــن راشــد الغيــث، تحــدث 

فيــه عــن العيــد، وســنن العيــد.

من أعيان األسرة: 

وهــو موضــوع عــن الســيرة الذاتيــة ألحــد أعــالم األســرة، وهــو فضيلــة 

الشــيخ أ.د. عبــدهللا بــن محمــد بــن أحمــد الطيــار.

العدد الثاني لنشرة الصلـــة

صدرت على هامش اللقــــاء الرابع 
ألبناء أسرة الطيار بالزلفي 1426هـ

من أســرة تحريــر نشــرة الصلــة ، لتعريــف الجيــل الحديــث باإلصــدارات الســابقة مــن الصلــة والذيــن لــم 
ً
ســعيا

تتــاح الفرصــة لبعضهــم االطــاع عليهــا فســعت أســرة اإلصــدار إلــى تســليط الضــوء علــى االعــداد األولــى التــي 

صــدرت منهــا ومحتوياتهــا وأهــم املوضوعــات الــواردة بهــا، وكانــت البدايــة فــي العــدد املا�ضــي  مــع التعريــف بالعــدد 

األول مــن نشــرة الصلــة والــذي صــدر عــام 1425هـــ، اليــوم موعدنــا لنتعــرف مــع العــدد الثانــي مــن نشــرة الصلــة.

من أرشيف الصلة 

العدد 1719

من أرشيف الصلة



أعمدة:

وفضيلــة  الطيــار،  صالــح  بــن  مســاعد  د.  مــن  لــكل  مقــاالت  وتضمــن 

الشــيخ عبــدهللا بــن عقيــل الطيــار ، ابــن العــم  عبــدهللا بــن ســليمان 

الطيــار.

مؤلفون من األسرة:

وأهــم  األســرة،  أبنــاء  مــن  املؤلفيــن  أســماء  لبعــض   
ً
عرضــا وتضمــن 

تهــم. مؤلفا

رعاة اللقاء: 

عبدالعزيــز  بــن  عبداملحســن  العــم  مــن  كل  حيــاة  عــن  نبــذة  وتضمــن 

ابــن صالــح الطيــار ، والعــم صالــح بــن ســابح بــن صالــح الطيــار ، والعــم 

عبــدهللا بــن ســابح بــن صالــح الطيــار )رحمهــم هللا(.

دوحة األدب: 

وتضمــن بعــض قصائــد أبنــاء األســرة، وهــي: عيــال عــم مــن إعــداد محمــد 

ابــن حمــد الطيــار، وقصيــدة مــن إعــداد عبدالعزيــز بــن ســليمان الطيــار 

، وفيــض املشــاعر مــن إعــداد الشــيخ صالــح بــن راشــد الغيــث.

موضوع عن الحجامة:

مــن  وهــو  بــه،  االهتمــام  وضــرورة  النبــوي  الطــب  عــن  فيــه  ويتحــدث   

الغيــث. راشــد  بــن  صالــح  الشــيخ  إعــداد 

من مواطن األسرة: 

أفــراد األســرة،  بهــا  التــي ســكنها واســتقر  باملواطــن  التعريــف  تــم  وفيهــا 

حائــل. مدينــة  عــن  املوضــوع  وكان 

قصة كفاح: 

عن العم سليمان بن علي بن سليمان الطيار  من الغاط.

نصائــح ملســتخدمي محــركات بحــث األنترنــت: مــن إعــداد دكتور مســاعد 

ابــن صالــح الطيار.

وثائق:

محمــد  اســم  ذكــر  فيــه   ورد  وصيــة  عبــارة  لوثيقــة  عرضــا  تضمــن 

العبــدهللا الطيــار، وســليمان الناصــر الطيــار، وغيــث الطيار)رحمهــم 

ابــن  زيــد  عــام 1288هـــ، وكتبهــا  إلــى  الوثيقــة  هــذه  تاريــخ  هللا(، ويرجــع 

هللا(. عامر)رحمــه 

العدد 1819

من إرشيف الصلة
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قرية العقلة التراثية
التـــراث ...

 بعيون الحاضر

ميراث الماضي ...
 لألجيال القادمـــــة

العدد 2019



العدد 2119

زيارات لقرية العقلة التراثية

قريــة العقلــة التراثية.....
تجذب أنظار الباحثيـــــــــــــن واملهتمين باآلثار.

تتعاقــب األيــام وتتوالــى الســنون لكــن تظــل قريــة العقلــة لهــا 

طابعهــا الخــاص واملميــز لهــا عــن غيرهــا مــن االماكــن التراثيــة .

فتلــك القريــة التــي يحتضنهــا النفــود مــن كل  جوانبهــا تمثــل 

 مــن املعالــم التراثيــة للعديــد مــن 
ً
 أساســيا

ً
مركــزا مهمــا ومعلمــا

األســر  وبخاصــة أســرة الطيــار 

 
ً
فتراثنــا الثقافــي هــو أمــر  نعتــز بــه  ونحافــظ عليــه، فهــو رمــزا

ألصالتنــا، وجذورنــا التــي تمتــد عبــر التاريــخ، يحمــل هــذا التــراث 

عبــق املا�ضــي برائحتــه الزكيــة العطــرة، وذكرياتــه الطيبــة، لــه 

طابعــه الخــاص املميــز لــه.

ومهمــا بلغنــا مــن تقــدم فــي مختلــف جوانــب حياتنــا، وســعينا إلــى إيجــاد 

ومســايرة التقــدم  والبحــث عــن كل جديــد ومتقــدم، إال أننــا نحتفــظ 

وطابعــه  بتراثــه  للما�شــي  والحنيــن  الطيبــة  باملشــاعر  دائمــا  بداخلنــا 

 أن نقتــرب منــه ونتعــرف علــى 
ً
الجميــل البســيط املميــز، نحــاول دائمــا

أعيننــا  عــن  بعــدت  فــإن  تفاصيلــه وأســراره، وســماته ومالمحــه، فهــي 

تظــل حاضــرة موجــودة فــي وجداننــا،  فهــذا التــراث هــو ميراثنــا مــن املا�شــي 

ونعيشــه اآلن وننقلــه فــي املســتقبل لألجيــال القادمــة بــإذن هللا.

إلحيــاء  محاولــة  فــي  الثقافيــة(  )دورنــا  فكــرة  مشــروع  جــاءت  هنــا  ومــن 

والتعــرف علــى بعــض املظاهــر الثقافيــة والتراثيــة القديمــة وذلــك عــن 

طريــق إحيــاء وترميــم وإعــادة بنــاء بعــض البيــوت القديمــة الخاصــة بــآل 

الطيــار  واملوجــودة فــي النطــاق الجغرافــي لقريــة العقلــة بالزلفــي وذلــك 

 ملجموعــة مــن الضوابــط والشــروط املنظمــة وذلــك مــع املحافظــة 
ً
وفقــا

على طابعها املميز في كل �شيء سواء من ناحية اإلنشاءات أو  املظهر أو 

املحتــوى مــع إضافــة بعــض اللمســات الجماليــة البســيطة.

 مــن 
ً
 ثقافيــا

ً
 تراثيــا

ً
ونســعى مــن وراء هــذا املشــروع إلــى أن يكــون مصــدرا

األجيــال الســابقة لألجيــال الحاليــة والقادمــة ليتعرفــوا علــى مــا قــد يكــون 

غيــر موجــود أو بعــد عــن أعيننــا فــي حياتنــا اآلن. 

وفــي إطــار التعــرف  أكثــر وعــن قــرب علــى هــذا املشــروع وكذلــك التعــرف  

 وحاضــرا 
ً
علــى قريــة العقلــة التراثيــة  ومــا تحتويــه مــن  آثــار  تمثــل شــاهدا

علــى حيــاة االجــداد، اســتقبلت قريــة العقلــة  زيارتيــن مــن بعــض املهتميــن  

فــي مجــال التــراث واملحافظــة علــى الهويــة ، وتلــك الزيارتيــن همــا:

الزيارة األولى:

 كانــت فــي الثامــن مــن شــهر مــارس  لعــام 2020م،  وقــام بهــا فريــق املحبــة 

والســالم بمحافظــة القنفيــذه،  وكان هــذا الفريــق برئاســة عبدالعظيــم 

محمــد الضامــن،  قائــد فريــق املحبــة والســالم والتســامح، وهــو فنــان 

تشــكيلي، مستشــار ســياحي - مهتــم بالتــراث - الحائــز علــى جائــزة التطــوع 

الســعودية - كاتــب فــي الشــأن الثقافــي وبمصاحبــة  عــدد مــن الفنانيــن 

التشــكيلين مــن ســلطنة عمــان، وقــد رافــق هــذا الوفــد األســتاذ/ ناصــر 

الحميــدي والــذي تفضــل بالشــرح ألعضــاء الوفــد الكــرام عــن طبيعــة 

قريــة العقلــة التراثيــة  والهــدف مــن ترميــم البيــوت مــع توضيــح حــرص 

القائمين على مشروعات ترميم تلك البيوت  املحافظة على هذا التراث 

القيــم وكذلــك الطابــع األثــري املميــز لــه،  هــذا باإلضافــة إلــى ذكــر  بعــض 

األســر التــي تمتلــك بيــوت بهــا مثــل أســرة الطيــار، والفالــح، وامللحــم ..... 

وغيرهــا مــن أســر الزلفــي. 

الزيارة الثانية:

وكانت في الثالث من شــهر  مارس  لعام 2022م، حيث أســتقبلت قرية 

العقلــة   الدكتــورة / مائــدة الطيــار  ) كنديــة مــن أصــل عراقــي( األســتاذة 

والباحثــة فــي شــئون التــراث، والباحــث الدكتــور / إســماعيل الســالمات، 

وقــد صاحــب هــذا الوفــد ابــن األســرة / معتصــم بــن عبدالعزيــز الطيــار.

فــي  وخــالل هــذه الزيــار تعــرف الضيــوف علــى بيــوت الطيــار املوجــودة 

قرية العقلة  وشرح طبيعة وأهداف مشروع ترميم بيوت  اسرة الطيار  

فــي العقلــة. وقــد أبــدت الدكتــورة/ مائــدة الطيــار إعجابهــا بمــا شــاهدته 

فــي  املشــروع  علــى  القائميــن  مــن جانــب  الحــرص  وبخاصــة  اعمــال  مــن 

املحافظــة علــى  هويــة املبانــي وشــكلها التراثــي، وأضافــت انهــا شــاهدت 

وأشــرفت علــى عــدد مــن مشــروعات التــراث  فــي اليمــن وســلطنة عمــان 

لكــن مــا شــاهدته فــي العقلــة يفــوق ذلــك بكثيــر، وفــي ختــام الزيــارة أبــدت 

الدكتــورة / مائــدة الطيــار اســتعدادها وترحيبهــا فــي التعــاون مــع مكتــب 

أســرة الطيــار  للمحافظــة علــى تلــك البيــوت وأســتمرار  مشــروع الترميــم. 



المعقبون
 من آل أبي طالب

مع البعد الزمني الطويل بين الحضارة املادية التي غزت العالم ,بشتى أنواع العلوم واملعارف 

فكرة في العصر 
ُ
والفنون , والجاهلية التي كان يعيشها العرب قبل اإلسام , مازالت العقول امل

الحالــــــــي تنهــــــــــــــــــــل من معيـــــــــــــن ال ينضـــــــــــــب من تــــــــــــــراث العــــــــــــــــرب الفكــــــــــــري واألدبـــــــــــــــــي في جاهليتهــــــــــــــــــــم .

ســب الــذي كان فــي حيــاة العــرب  , ُيشــير إلــى األصالــة والســيادة والرفعــة ,حفظــه العــرب فــي 
َّ
فالن

 يســاير أنــواع العلــوم 
ً
جاهليتهــم , ودونــوه بعــد اإلســام بعنايــة فائقــة ,وأصبــح بعــد ذلــك علمــا

األخــرى فــي التصنيــف , والبحــث والدراســة . 

العدد 2219

قراءة في كتاب المعقبون



من رجال األســرة
وبعــد   , ســب 

َّ
الن صفــاء  هــو   , الجاهليــة  فــي  العربــي  اإلنســان  فشــرف 

اإلســالم  توج هذا الشــرف بفضيلة االنتماء إلى بيت النبوة ,فقال تعال 

: أما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا .ومن 

ســب بالعنايــة واالهتمــام والحفــظ والتدويــن علــى 
َّ
ذلــك حظــي علــم الن

ســب الشــريف للرســول صلــى هللا عليــة وســلم  
َّ
مــر العصــور ,وكذلــك الن

ونســب آل بيتــه الطيبيــن الكــرام. وقــد تعــددت الكتــب التــي تحدثــت فــي 

نســب األشــراف  بفروعها العديدة، ومن بين تلك الكتب نخص في هذا 

املقــام كتــاب : املعقبــون مــن آل أبــي طالــب، للنســابة مهــدي الرجائــي 

املوســوي، وقــد جــاء الكتــاب فــي ثالثــة أجــزاء .

وهــو كتــاب, يحتــوي علــى فوائــد جمــة , وُيعتبــر ذخيــرة تاريخيــة لــكل 

ســب ,باإلضافــة إلــى ذلــك فهــو يحتــوي بيــن 
َّ
باحــث، أو كاتــب فــي علــم الن

ســب رفيعــة القــدر،
َّ
صفحاتــه علــى  ســالة أســرة شــريفة الن

فعن أبي هريرة  ر�شي هللا عنه ،قال رســول هللا صلى هللا عليه و ســلم : 

اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتا ) إسناده صحيح على شرط الشيخين( .

وقد رتب املؤلف كتابه  على ثالة مقاصد ، هي:

 املقصد األول : في عقب علي بن أبي طالب. 

املقصد الثاني  : في عقب جعفر الطيار بن أبي طالب. 

املقصد الثالث :  في عقب عقيل بن أبي طالب. 

- نبذة عن آل أبي طالب :

أبــو طالــب عبــد منــاف بــن عبــد املطلــب عــم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

,ومــن مناقــب أبــي طالــب، مــا يلــي:

أ-  نــال دون غيــره شــرف كفالــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،بعــد وفــاة 

ريــش .
ُ
 علــى ابــن أخيــه مــن كفــار ق

ً
جــده عبــد املطلــب ,وكان حريصــا

وســلم  عليــه  هللا  صلــى  النبــي  عــداوة  علــى  ريــش 
ُ
ق أجمعــت  وملــا   - ب 

ريــش أنــه 
ُ
،وطلبــت مــن أبــي طالــب أْن يدفعــه إليهــم أبــى ورفــض, وأخبــر ق

. 
ً
أبــدا  ،وال تاركــه ل�شــيء 

ً
لــن ُيســلمهم محمــدا

- أعقاب أبو طالب:أعقب أبو طالب من أربعة رجال ، هم:

1- أبو الحسن علي بن أبي طالب .

2- أبو املساكين جعفر بن أبي طالب.

3- والنسابة عقيل بن أبي طالب .

4- وطالــب ابــن أبــي طالــب ، وهــو أكبرهــم ,كان أكبــر مــن عقيــل بعشــر 

ســنين , وعقيــل أكبــر مــن جعفــر بعشــر ســنين , وجعفــر أكبــر مــن علــي 

بعشــر ســنين .

- أعقاب اإلمام علي بن أبي طالب ر�ضي هللا عنه:

يــوم الجمعــة 13  فــي  فــي بيــت هللا الحــرام  فــي مكــة املكرمــة  كان مولــده 

رجب  سنة : 30 من عام الفيل , ولم يولد قبله وال بعده مولود في بيت 

هللا الحــرام, أمــه فاطمــة  بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد مناف,ســمته 

, لذلــك كان يســمى علــي 
ً
باســم أبيهــا , فلمــا قــدم أبــو طالــب ســماه عليــا

حيدر,تربــى فــي بيــت النبــوة, فــي بيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم , 

وتــزوج فاطمــة الزهــراء بنــت رســول هللا  صلــى هللا عليــه وســلم.وم�شى 

شــهيدا , ضربــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم ، ليلــة التاســع عشــر مــن شــهر 

رمضــان ســنة :40هـــ. وقــد أعقــب اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب ر�شــي هللا 

عنــه مــن خمســة رجــال، هــم :

1- اإلمام أبو محمد الحسن  ر�شي هللا عنه 2.

2- - واإلمام أبو عبد هللا الحسين ر�شي هللا عنه.

 3- ومحمد ابن الحنفية .

4- وعمر األطرف.

 5- وأبو الفضل العباس الشهيد.

- أعقــاب اإلمــام الحســن بــن علــى بــن أبــي طالــب مناقــب اإلمــام 

لحســن: ا

1-هو ســبط رســول هللا صلى هللا عليه وســلم  ،أمه فاطمة بنت محمد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,وأمها خديجة بنت خويلد ,هناك عدة 

روايــات حــول مولــده نذكــر واحــدة وهــي روايــة النســابة أبــو الحســن علــي 

بن محمد العمري,قال: ولد الحسن بن علي  سنة : ثالث للهجرة وتوفي 

ســنة : اثنتيــن وخمســين جــاءت بــه أمــه  فــي اليــوم الســابع مــن مولــده إلــى 

رســول هللا صلى هللا عيه وســلم فســماه حســنا وعق عنه كبشــا .
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ً
2- كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ُيحــب الحســن والحســين ُحبــا

 وكان يحملهمــا علــى عاتقــه .
ً
شــديدا

3-ورد فــي األحاديــث عــن أنــس بــن مالــك قــال: ) رأيــت رســول هللا صلــى 

أن  ألرجــو  ،ويقول:إنــي  فخــذه  علــى  قاعــد  والحســن  وســلم  عليــه  هللا 

 يصلــح هللا بــه بيــن فئتيــن مــن املســلمين (أخرجــه 
ً
يكــون ابنــي هــذا ســيدا

النســائي .

 وأعقــب اإلمــام الحســن ر�شــي هللا مــن أربعــة رجــال ,وهــم : أبــو محمــد 

الحســن املثنــى , وأبــو الحســين زيــد , وعمــر , والحســين االثــرم, انقــرض 

األخيــران، وبقــي عقبــه مــن األوليــن .

- أعقاب الحسن املثنى بن الحسن السبط:

أعقب من  سبعة رجال ،وهم :

1- أبو محمد عبدهللا املحض ويقال له ديباجة بني هاشم.

2- إبراهيم الغمر,

 3- الحســن املثلث,وأمهــم فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 

ر�شــي هللا عنــه .

4-داوود.

5- جعفر , وأمهما أم ولد ,

6- محمد .

7- أبو بكر.

- أعقاب عبد هللا املحض:

فــي زمانــه ، قبــض عليــه  أمــا عبــدهللا املحــض فــكان شــيخ بنــي هاشــم 

املنصــور وحملــه إلــى العــراق, فمــات مقتــوال فــي الحبــس,   وأعقــب مــن 

ســبعة رجــال، هــم:

فــي أحجــار  باملدينــة  ,املقتــول  النفــس الزكيــة  القاســم محمــد  أبــو   -1  

العبا�شــي. الدوانيقــي  جعفــر  أبــي  أيــام  الزيــت 

 2- أبو الحسن إبراهيم قتيل باخمرا. 

3- أبو الحسن مو�شى الجون .

4- يحيى صاحب الديلم .

5- سليمان املقتول بفخ.

6-أبو مجمد إدريس املقتول باملغرب .

7- وأبو عبدهللا .ولهم بقية.

أما الجزء الثاني:

 مــن كتــاب املعقبــون مــن آل أبــي طالــب ، ابتــدأ بذكــر أعقــاب :الرضويــة 

بذكــر  واتهــى   – الصــادق  جعفــر  ذريــة   – ،والصادقيــة  واملوســوية   ،

الحســينية. أعقــاب 

أما الجزء الثالث:

 فقــد ابتــدأ تابــع بذكــر أعقــاب الحســينية ،والحنفيــة ، والعباســية ، 

والعقيليــة.  ، والجعفريــة  والعمريــة 

أبــو جعفــر عبــدهللا  : أعقــاب  فمــن أعقــاب الجعافــرة األشــراف ذكــر 

 ، الزينبــي  بــن علــي  ، وأعقــاب محمــد  الزينبــي  ، وأعقــاب علــي  الجــواد 

وأعقــاب إبراهيــم األعرابــي ، وأعقــاب جعفــر األميــر بــن إبراهيــم األعرابــي 

، وأعقــاب محمــد العالــم بــن جعفــر األميــر ، وأعقــاب داوود بــن محمــد 

العالم بن جعفر األمير ، وأعقاب عبدهللا بن داوود، وأعقاب إبراهيم 

بــن عبــدهللا ، وذكــر بقيــة أعقابهــم. 

إبراهيــم  بــن  األميــر  بــن جعفــر  يوســف  بذكرأعقــاب  الكتــاب  تابــع  ثــم 

األعرابــي، وأعقــاب محمــد األميــر بــن يوســف بــن جعفــر األميــر)) والــذي 

بــن ناصــر  بــن عقيــل  مــن أحفــاده الشــريف الشــيخ أحمــد ) الزلفــي ( 

بــن  عبــاس بــن علــي بــن عبــدهللا  مــن ذريــة الصحابــي جعفــر الطيــار بــن 

أبــي طالــب ر�شــي هللا عنــه ((، وأعقــاب أحمــد األكبــر بــن محمــد األميــر 

، وأعقــاب إســحاق األميــر بــن محمــد األميــر .وأعقــاب ســليمان األميــر 

بــن محمــد األميــر ،و بقيــة أعقــاب محمــد األميــر بــن يوســف بــن جعفــر 

األمير،وأعقــاب عبــدهللا بــن جعفــر األميــر، وأعقــاب إبراهيــم بــن محمــد 

املطبقــي وآخريــن. 

وانتهى الكتاب :

 بذكــر أعقــاب أبــو يزيــد عقيــل بــن أبــي طالــب ر�شــي هللا عنــه، نســابة 

قريــش . 
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- موضوعات الكتاب: 

أفــرد املؤلــف الســيد جمــل الليــل كتابــه املوســوم بـــ : دراســات فــي علــم األنســاب 

)وتوثيــق وضبــط أنســاب كل مــن ينتمــون إلــى الدوحــة النبويــة ( فــي فــي ســتة 

فصــول ،هــي:

 تنــاول الفصــل األول موضــوع علــم النســب مــن حيــث مفهومــه ،وأهميتــه 

وموقعــه فــي الفكــر اإلســالمي ، فقــال املؤلــف فــي كتابــه :) هــو علــم يتعــرف منــه 

أنســاب النــاس ،وقواعــده الجزئيــة والكليــة ، والغــرض منــه االحتــراز عــن الخطــأ 

في نســب األشــخاص( ،وهو)علم فاضل ال يلين جهله ملا فيه من صلة األرحام 

 ، ولقــد اعتنــى 
ً
 وصهــرا

ً
،فالحمــد هلل الــذي خلــق مــن املــاء بشــرا ًفجعلــه نســبا

العــرب قبــل اإلســالم وبعــده فــي ضبــط أنســابهم ، وملــا جــاء اإلســالم أكــد علــى 

 
ً
رعايــة األنســاب وحفظها،وحــث علــى صلــة األرحــام ، وبنــى علــى كل ذلــك كثيــرا

مــن األحــكام (.

ثم بحث في أصل النسب من آدم عليه السالم أبو البشر إلى قحطان وعدنان 

،وتابــع فــي نســب الرســول صلــى هللا عليــه وســلم الهاشــمي القر�شــي العدنانــي، 

ونســب آل بيتــه . 

وجــاء املبحــث الثانــي مــن هــذا الفصــل ليبحــث فــي أصــل العــرب ، مــن حيــث هــم 

لــص ، وهــم عــرب عاربــة، وعــرب مســتعربة 
ُ

خــالف العجــم ؛ أي أنهــم العــرب الخ

،وأن قريش هم أوسط العرب، فقد روي عن أبي بكر الصديق ر�شي هللا عنه 

 ، وأعربــه 
ً
 ، وأحســنه جــوارا

ً
أنــه قــال: ) قريــش هــم أوســط العــرب فــي العــرب دارا

ألســنة(. وقــال قتــادة : ) كانــت قريــش تجتبــي، أي تختــار أفضــل لغــات العــرب ، 

حتــى صــار أفضــل لغاتهــا لغتهــا ، نــزل القــرآن الكريــم بهــا(.

ثــم ذكــر :أنَّ عمــود النســب العربــي فــي ســام بــن نــوح عليهمــا الســالم ، وســام هــو 

الجــد األربعــون لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ، وأنَّ ســام بــن نــوح جعــل هللا 

تعالــى فــي ذريتــه الكتــاب، والنبــوة ،وامللــك ،والجمــال ،والبيــاض ،ونزلــوا مــا بيــن 

ســاقيد مــن البحــر، ومــا بيــن البحــر إلــى الشــام ، وهــو وســط األرض والحــرم ومــا 

حولــه ، والحــرم إلــى حضرمــوت، وإلــى عمــان وإلــى عالــج ،والدهنــاء.

وإنَّ عمــود النســب فــي شــالخ بــن أرفخشــد بــن ســام ، والعقــب مــن شــالخ فــي إبنــه 

عابــر بــن شــالخ ، وعابــر هــو النبــي هــود عليــه الســالم ، وهــو جمــاع النســب ،ولــه 

مــن األوالد: فالــغ وفيــه عمــود النســب ، وهــو أبــو قريــش وقحطــان ويقطــن . 

وقحطان بن عابر هو أبو اليمن كلها ،وجذم نسبها، وولد قحطان هم العرب 

املتعربة . وإنَّ العرب املستعربة هم بنو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم ، 

وهــم بنــو عدنــان ،وإليــه ينتســب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم .

ثــم تحــدث فــي مســاكن العــرب األولــى ،وهــي جزيــرة العــرب ، و التــي منهــا درجــوا فــي 

ســائر املعمورة.

العدد 2519

قراءة في كتاب المعقبون

دراســــات يف 
علم األنساب

سابة العامة الُهمام السيد الشريف 
َّ
كتاب ألفه الن

يوســف بــن عبــدهللا جمــل الليــل مــن أعيــان أســر 

الدوحــة النبويــة الشــريفة ، وهــو مــن ســكان مدينــة 

الريــاض فــي اململكــة العربيــة الســعودية .

- أهمية الكتاب:

مــن حلقــات سلســلة  هامــة  الكتــاب حلقــة  يعتبــر 

تب:العقــد املا�ضــي فــي أنســاب آل البيــت النبــوي 
ُ
ك

الشــريف ، وهــو مــن الكتــب الفريــدة فــي حداثتهــا 

فــي هــذا املجــال ،حيــث تفــرد املؤلــف فيــه بالجمــع 

بيــن فــن املبســوط ،و فــن املشــجر فــي أنســاب بعــض 

فــروع الدوحــة النبويــة الشــريفة ، وشــرح الكتــاب 

فــي فصولــه موضوعــات هــي غايــة فــي األهميــة عنــد 

املهتميــن بنســب  وســيرة النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 

وســلم ، ونســب وســير آل بيتــه.



وانتهــى الفصــل األول بالحديــث فــي موضــوع فضائــل العــرب ومزاياهــم، فعــن 

ابــن عمــر ر�شــي هللا عنهمــا قــال : قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )) إنَّ 

هللا خلــق الخلــق فاختــار مــن الخلــق بنــي آدم ، واختــار مــن بنــي آدم العــرب ، 

واختــار مــن العــرب مضر،واختــار مــن مضــر قريــش، واختــار مــن قريــش بنــي 

هاشــم،واختارني مــن بنــي هاشــم ،فأنــا خيــار مــن خيــار((.

وأمــا طبقــات النســب عنــد العــرب فهــي: الجــذم ، ثــم الجماهيــر ، ثــم الشــعوب ، 

ثم القبيلة ، ثم العمائر، ثم البطون ، ثم األفخاذ، ثم العشائر، ثم الفصائل 

، ثــم الرهــط .

 عمود 
ً
الفصل الثاني : وتحدث في أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم، ذاكرا

النســب النبــوي بمــا يلــي: ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم بــن عبــدهللا بــن 

عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ق�شي بن كالب بن مرة بن كعب بن 

لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النظــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــم مدركــة بــن 

إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان.

وتحــدث املبحــث الثانــي مــن هــذا الفصــل فــي ســيرة رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم النبويــة العطــرة ، حيــث ذكــر فيهــا كفالــة أبــي طالــب بــن عبــد املطلــب 

لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، كمــا ذكــر ذريــة أبــي طالــب بــن عبــد املطلــب 

وهــم : علــي بــن أبــي طالــب ،وجعفــر الطيــار بــن أبــي طالــب ,وعلــي بــن أبــي طالــب ، 

والعبــاس بــن أبــي طالــب ، وذريــة كل واحــد منهــم. 

الفصــل الثالــث: وكان بعنــوان : أهــل بيــت النبــي صلــى هللا عليــه وســلم : تنــاول 

املؤلف في هذا الفصل من أهل بيت النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ما يلي: 

- اإلمام علي بن أبي طالب ر�شي هللا عنه .

- فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم.

- ســبطا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: الحســن ،والحســين ر�شــي هللا عنهمــا 

، وذريتهمــا .

أمــا الفصــل الرابــع : تحــدث فــي موضــوع :حــب أهــل البيــت .ففــي فضــل آل 

البيــت عــن أم ســلمة ر�شــي هللا عنهــا أنَّ رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم جلــل 

الحســن والحســين وعلــي وفاطمــة رضــوان هللا عليهــم بكســاء، وقــال: )) هــؤالء 

أهــل بيتــي ،وحامتــي - ؛أي خاصتــي – أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــرا((.

وفي أهل الكساء يقول الشاعر: 

         بأبي خمسة هم جّنبوا الرجس          كرام وطهـــــــــــــــــــــــــــروا تطهيرا 

         من توالهم تواله ذو العرش              وألقـــــــاه نضـــــــــــــــــــرة وسرورا 

        وعلى مبغضهــــــــــــــــم لعنة هللا             وأصالهم املليك سعيـــــرا

وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: ) إنــي تــارك فيكــم خليفتيــن كتــاب 

.)
ً
هللا،وأهــل بيتــي ، وإنهمــا لــن يتفرقــا حتــى يــردا علــى الحــوض جميعــا

ثم تحدث املبحث الثاني في موضوع طرق ثبوت النسب التالية:

- القاعدة الفقهية التي يأخذ بها النسابة بعد التحقيق،والتدقيق،والبينة هي: 

)) الناس مؤتمنون على أنسابهم ((.

- البينــة الشــرعية ، وهــي شــهادة رجليــن مســلمين حّريــن بالغيــن عاقليــن ُيعــرف 

عدالتهمــا بخبــرة أو تزكيــة ، فحينئــذ يجــب العمــل بقولهمــا.

: أب بابــن، وإقــرار العاقــل علــى نفســه جائــز ، 
ً
 يعتــرف عنــد النســابة مثــال

ْ
- أّن

فيجــب أن يلحقــه بقــول أبيــه.

الفصــل الخامــس: وتنــاول املبحــث األول فيــه قضيـــــــــــــــــــــــة  صفــــــــــــــــــــات النســابة  

واملحققــون. بينمــا تحــدث املبحــث الثانــي فــي موضــوع: توثيــق نســب  آل هاشــم ، 

انطالقــا مــن اإلعتبــارات التاليــة: 

- إنَّ آل هاشــم ، وقــد تكاثــر أبناؤهــم ، وانتشــروا فــي البلــدان ، واكتســب كثيــر 

 علــى مــا ورثــوه مــن الشــرف 
ً
 ، فضــال

ً
 واســعا

ً
منهــم شــهرة طيبــة ، وحققــوا نجاحــا

، فأضحــى مــن 
ً
،والســيادة ، تباعــدوا واعتربــوا ، ومــا عــاد بعضهــم يعــرف بعضــا

ن لألبناء والحفدة أصولهم،كي ال يمر  قيد لألجداد أنسابهم ، وتبيَّ
ُ
الواجب أْن ت

عليهــم الزمــان ويطويهــا النســيان.

ــق بســبب مــن أسبـــــــــــــــــاب 
ُّ
َعل

َ
-  النســبة إلــى آل هاشـــــــــــــــــــم ، هــي فــي الحقيقــــــــــــــــــة ت

الشرف،والســيادة عند العرب ، وهو ما ال يمكن تحقيقه إال بنســب موصول 

فــي الشــجرة النبويــة املباركــة عــن طريــق الســادة األشــراف مــن حفــدة الرســول 

الكريــم رســول هللا عليــه أفضــل الصــالة والســالم ، مــن أبنتــه فاطمــة الزهــراء 

ر�شــي هللا عنهمــا، وأميــر املؤمنيــن اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب ر�شــي هللا عنــه . 

وانتهــى هــذا الفصــل بعــرض أهــم اصطالحــات ،ورمــوز، وإشــارات النســابين ، 

ابتــداًء مــن مصطلــح: صحيــح النســب ،وانتهــاء بمصطلح:أعلمــه فــالن النســابة، 

 بمصطلحــات :مــردود النســب، والنســب الصحيــح ،والنســب املقبــول، 
ً
ومــرورا

والنســب املــردود.

الفصل الســادس : وتناول خصائص: املشجر،واملبســوط في نســب آل البيت 

النبوي الشــريف من حيث األهمية واالســتخدام .

وانتهــى الفصــل بعــرض مشــجر فــي سلســلة النســب العلــوي ، و آخــر بعنــوان: 

الــروض الجلــي فــي نســب بنــي علــوي. وثالــث بعنوان:الشــجرة الجامعــة لتراجــم 

كتــاب األشــراف فــي معرفــة املعتنيــن بتدويــن أنســاب األشــراف.

العدد 2619

دراسات في علم األنساب



مــن أجــل تجســيد أرقــى صــور التعــاون والتكافــل االجتماعــي 

بيــن أبنــاء أســرة الطيــار أن�ضــئ مكتــب أســرة الطيــار، وبالفعــل 

البرامــج  مــن  مجموعــة  فــي  الراقيــة  الصــور  تلــك  تمثلــت 

اإلجتماعيــة ، منهــا املســاعدات الشــهرية ،  ومســاعدات 

الــزواج ، ومســاعدات العــاج وغيرهــا مــن املســاعدات ، 

حيــث تقــدم تلــك املســاعدات للمحتاجيــن مــن أبنــاء األســرة 

بناًء على دراسة حالة املستفيد  من قبل لجنة املساعدات 

باملكتــب ، ومــن خــال دراســة الحالــة التــي تبيــن ظــروف 

املســتفيد ومــدى حاجتــه ، يتــم تقديــم املعونــة الازمــة و 

املناســبة ، وعــن عمــل املكتــب خــال الفتــرة املاضيــة قــال 

رئيــس لجنــة املســاعدات باملكتــب األســتاذ أحمــد بــن ناصــر 

الطيــار بــأن لجنــة املســاعدات تلقــت خــال العــام املا�ضــي 

تبرعــات ومســاهمات ســخية جــاد بهــا أهــل الخيــر وأصحــاب 

األيــادي البيضــاء مــن أبنــاء أســرة الطيــار لصالــح أهلهــم 

املحتاجين ، وأضاف لقد كانت تلك التبرعات واملساهمات 

هــي الداعــم الرئي�ضــي والرافــد األسا�ضــي  لــكل مــا قدمــه 

املكتــب مــن مســاعدات ، ومــا قــام بــه مــن برامــج و أنشــطة ، 

وأوضــح أن إيــرادات املكتــب  خــال الفتــرة مــن 1442/9/1هـــ 

وحتى 1443/8/30هـ بلغت )440.000( ريال، وختم حديثه 

بالقــول إن املبلــغ املتبــرع بــه يعبــر عــن كــرم وســخاء نفــوس 

طيبــة نســأل هللا أن يرزقهــا املزيــد، ومــن جانبــه بيــن األســتاذ 

عبدالرحمــن بــن ســليمان بــن محمــد الطيــار أميــن مكتــب 

أسرة الطيار« إن املكتب يقدم مساعدات شهرية ألكثر من 

)44( أســرة هــذا هــذا باإلضافــة إلــى مســاعدات أخــرى، وقــال 

أميــن عــام مكتــب األســرة إن مــا قــام بــه املكتــب خــال القتــرة 

املاضيــة رســم صــورة إنســانية فائقــة الجمــال تزينــت بأزهــى 

ألــوان جمــال العطــاء والســخاء والتكافــل.

نبع العطاء

العدد 2719

نبع العطاء



العدد 2819

من رجاالت 
األســــــرة



العدد 2919

من رجال األسرة

سليمان بن ناصر بن سليمان بن ناصر بن عبدهللا بن 

ار: علي بن أحمد الطيَّ

عــام  الزلفــي  بمدينــة  )الحيطــان(  الروضــة  فــي  ــار  الطيَّ ســليمان  ولــد 

لــه مــن اإلخــوة أربعــة –رحمهــم  نــورة الرشــيد،  1324هـــ ، والدتــه هــي 

أصغرهــم. هــو  هللا- 

 وبنتيــن 
ً
تــزوج مــن  نــورة بنــت علــي بــن عبدالرحمــن وأنجــب منهــا ناصــرا

–رحمهــم هللا-، وبعــد وفاتهــا تــزوج مــن  مزنــة بنــت أحمــد العبداللطيــف 

وأنجــب منهــا ســبعة أبنــاء، ســافر إلــى الكويــت فــي ســن مبكــرة  وعمــل 

والزراعــة،  والبنــاء،  والغــوص،   ، الجمالــة  منهــا:  املهــن  مــن  بعــدد  بهــا 

والداللــة فــي طريــق الحــج، كمــا شــارك فــي بنــاء الجامــع الجنوبــي بالزلفــي.

 ،
ً
عامــا يناهــز  91  عــن عمــر  بالزلفــي  عــام  1415هـــ  توفــي رحمــه هللا 

املــرض. مــع  معانــاة  بعــد  وذلــك 

وصالــح،  وعلــي،  وعبــدهللا،  يعقــب،  ولــم  ناصــر  األبنــاء:  مــن  أعقــب 

وبــدر. وعبدالعزيــز،  وعبدالرحمــن،  ومحمــد، 

إبراهيم بن عبدهللا بن عبد الرحمن بن عبدالرزاق بن 

ار:  ناصر بن عبدهللا  بن علي بن أحمد الطيَّ

ار عام 1333 هـ  في مدينة الزبير، التي انتقل إليها من  ولد  إبراهيم الطيَّ

ار. بلدة الزلفي مع جده  عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن ناصر الطيَّ

إلــى  انتقــل  ثــم  إلــى مكــة،   فــي نقــل الحجــاج مــن الكويــت وعنيــزة  عمــل 

الوطنــي.  الحــرس  رئاســة  فــي  وعمــل  الريــاض 

 توفي رحمه هللا  عام 1416هـ.

له من األبناء: عبدهللا، عبدالوهاب، حمد، رياض، خليل. 

سعود بن عبد العزيز بن علي بن عبداملحسن بن محمد 

ار: بن عبدهللا بن علي بن أحمد الطيَّ

القــراءة  ــم 
ّ
وتعل حائــل،  مدينــة  فــي  هـــ   1341 عــام  ــار  الطيَّ ســعود  ولــد 

الكتاتيــب. فــي  والكتابــة 

بــدأ حياتــه العمليــة فــي عــام 1358 هـــ بتجــارة األرز مــن العــراق مــع والــده، 

شــمال حائــل  النيصيــة  قريــة  فــي  والــده  فــي مزرعــة  بالزراعــة  ثــم عمــل 

،  وفــي عــام 1362هـــ تــم تعيينــه مــن قبــل 
ً
وتبعــد عنهــا خمســة عشــر كيــال

فــي إمامتــه مــا  فــي النيصيــة واســتمر   للمســجد 
ً
جماعــة املســجد إمامــا

.
ً
يقــارب األربعيــن عامــا

توفي رحمه هللا في عام 1426 هـ .

أعقــب مــن األبنــاء: علــي، وصالــح، وفهــد، وإبراهيــم، وخالد )رحمه هللا(، 

وأحمد ، وحمود )رحمه هللا(.

سليمان بن صالح بن ناصر بن سليمان بن ناصر بن 

ار:   عبدهللا بن علي بن أحمد الطيَّ

ــار عــام 1345 هـــ فــي محافظــة الزلفــي،  عمــل فــي بدايــة  ولــد ســليمان الطيَّ

حياتــه بالجمالــة والزراعــة مــع والــده،  ثــم انتقــل إلــى حفــر الباطــن بعــد 

وفــاة والــده،  حيــث عمــل بالتجــارة 

توفي رحمه هللا عام 1398هـ  بحفر الباطن.

 له من األبناء: صالح،  وناصر، وعبدهللا،  وعلي،  وفهد.

سعود بن دخيل بن سليمان بن علي بن عبدالرحمن بن 

ار: عبدهللا بن علي بن أحمد الطيَّ

ار عام 1376هـ في رماح.  ولد سعود الطيَّ

درس املرحلــة االبتدائيــة واملتوســطة فــي رمــاح، ولعــدم وجــود ثانويــة فــي 

ذلــك الوقــت برمــاح درس بالريــاض  فــي معهــد املعلميــن، وبعــد تخرجــه 

فــي جامعــة  ثــم أكمــل دراســته الجامعيــة   البتدائيــة رمــاح. 
ً
ُعّيــن مديــرا

مســتقل  مبنــى  فــي  الثانويــة  فصــل  وبعــد  جــدة،  فــي  عبدالعزيــز  امللــك 

 لهــا وعضــو مجلــس املحافظــة للخدمــات الحكوميــة.
ً
أصبــح مديــرا

 توفي رحمه هللا عام 1417هـ ودفن في رماح. 

له من األبناء: دخيل، وسليمان، ومهند، ويزيد، ورائد، وخالد.

سليمان بن عبدالعزيز بن أحمد بن سليمان بن ناصر بن 

ار: عبدهللا بن علي بن أحمد الطيَّ

ــار ســنة 1348هـــ بشــلوان فــي الزلفــي، والدتــه مزنــة  ولــد ســليمان الطيَّ

مــن  تيســر  مــا  حفــظ  معقــرة،  إلــى  والــده  انتقــل  الفرهــود،  علــي  بنــت 

أشــهر  لعــدة  املــدارس  إحــدى  فــي  درس  ســماعه،  طريــق  عــن  القــرآن 

وانقطــع بســبب ظــروف زوجتــه الصحية،عمــل ببيــع الحطــب،  والزراعة 

، وعمــل بالســقيا بمدينــة الريــاض، وفــي عــام 1387 هـــ عمــل فــي مدرســة 

فــي  ثــم عمــل  تســع ســنوات،  ملــدة  بالريــاض  الصالحيــة  حــي  فــي  الزهيــر 

الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب ملــدة عشــر ســنوات ثــم تقاعــد بعدهــا.

تــزوج عــام 1369هـــ وانتقــل للريــاض وســكن فــي حــي الثميــري ملــدة عاميــن، 

وتنقــل بيــن معقــرة وعلقــة  وأم الخــران والكويــت. 

له من األبناء: علي. 



العدد 3019

من رجال األسرة

عبدهللا بن سليمان بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا 

ار:  بن علي بن أحمد الطيَّ

فــي  الزلفــي،  ودرس  فــي محافظــة  هـــ   ــار عــام 1374  الطيَّ ولــد عبــدهللا 

مدرســة املثنــى بــن حارثــة بالريــاض عــام 1390هـــ،  واملرحلــة املتوســطة 

في املعهد العلمي، وقد درس القرآن الكريم على الشيخ عبدهللا الغيث 

ــار،  والشــيخ ناصــر الحربــي.  الطيَّ

تعيــن فــي وزارة الشــؤون االســالمية و األوقــاف و الدعــوة واإلرشــاد،  فــرع 

الزلفــي مــن عــام 1409هـــ حتــى عــام 1434هـــ.

له من األبناء: محمد.

وقد توفي رحمه هللا يوم 18 من شهر جمادى الثانية عام 1436هـ

عبدهللا بن عبد العزيز بن صالح بن علي بن عقيل بن 

ار:  عقيل بن علي بن أحمد الطيَّ

ــار عــام 1376 هـــ فــي الزلفــي، درس املرحلــة االبتدائيــة  ولــد   عبــدهللا الطيَّ

واملتوســطة والثانويــة بحفــر الباطــن، وحصــل علــى بكالوريــوس فــي علــم 

الجغرافيــا مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية. 

أمــا عــن عملــه فهــو يشــغل منصــب مســاعد رئيــس بلديــة محافظــة حفــر 

الباطن. 

له من األبناء:  عبد العزيز،  وفراس،  وعبداإلله.

وقد توفي رحمه هللا يوم 28 دي القعدة عام 1442هـ

ناصر بن صالح بن ناصر بن سليمان  بن ناصر بن عبدهللا 

ار: بن علي بن أحمدالطيَّ

محافظــة  فــي  الروضــة  منطقــة  فــي  1353هـــ   عــام  ــار  الطيَّ ناصــر  ولــد 

ــم القــرآن علــى يــد الشــيخ محمــد 
ّ
الزلفــي،  ثــم انتقــل إلــى العقــدة،  وتعل

الشــمالي.  الجامــع  فــي  العمــر 

 عمــل بالعديــد مــن املهــن، منهــا : قطــع العرفــج و نقلــه مــن املســتوى إلــى 

اللغــف  فــي فصــل الصيــف، ونقــل املــاء إلــى املســتوى، وفــي نقــل امليــاه فــي 

 ملســح املطــار لــدى 
ً
 للتاك�شــي، ومقــاوال

ً
مدينــة الريــاض، كمــا عمــل ســائقا

 فــي شــركة أرامكــو فــي مجــال تعبئــة الطائــرات 
ً
ابــن جفــوان، وعمــل أيضــا

بالوقــود ، وفــي شــراكة مــع كل مــن جهجــاه و محيســن املقحــم و أحمــد 

البقمــي، وعمــل مســاعد مهنــدس فــي ورشــة لصيانــة الســيارات. 

كما عمل بالزراعة في املجمعة في عام 1380هـ، ثم انتقل بعد ذلك إلى 

 حتى تقاعد. 
ً
الزلفي في عام 1382هـ واستمر ملدة عشرين عاما

 لــه مــن األبنــاء:  صالــح،  ومســاعد،  وبــدر،  وســليمان،  وعبــد العزيــز،  

وأحمــد،  ومحمــد،  وأســامة،  وعبــدهللا،  وعبــد الرحمــن.

اللواء متقاعد/  عبدالعزيز بن عبدهللا بن حمود بن علي 

بن عبداملحسن بن محمد بن عبدهللا بن علي بن أحمد 

ار:    الطيَّ

ــار عــام 1368هـــ فــي مدينــة حائــل  ونشــأ فيهــا،   ولــد   عبــد العزيــز الطيَّ

ثــم انتقــل إلــى مدينــة الريــاض ليكمــل تحصيلــه العلمــي،  حيــث التحــق 

بكليــة امللــك عبــد العزيــز الحربيــة،  وتخــرج منهــا بدرجــة البكالوريــوس فــي 

تخصــص علــوم عســكرية برتبــة مــالزم، وتــدرج بالرتــب العســكرية حتــى 

وصــل لرتبــة لــواء.

،  خــدم خاللهــا وطنــه بجــد 
ً
عمــل فــي القطــاع العســكري ملــدة ثالثيــن عامــا

وإخــالص، وحصــل علــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة، وعلــى العديــد 

مــن األوســمة مــن داخــل وخــارج اململكــة العربيــة الســعودية.

تقاعد في عام1422هـ  

 له من األبناء: عبدهللا،  وحمود،  وسلطان. 

بدر بن ناصر بن سليمان بن ناصر بن عقيل بن عقيل بن 

ار: علي بن أحمد الطيَّ

ــار  عــام 1369هـــ فــي دولــة الكويــت، وحصــل علــى الشــهادة  ولــد   بــدر الطيَّ

الجامعية في هندسة االتصاالت،  وأكمل دراسته في السويد واليابان،  

الصيــن  مــن  كل  فــي  االتصــاالت  مجــال  فــي  تدريبيــة   دورات  اجتــاز  ثــم 

والبحريــن ومصــر والكويــت، وهــو يجيــد عــدة لغــات مثــل: اإلنجليزيــة 

واليابانيــة والفارســية والصينيــة. 

له من األبناء:  نواف، وعبد العزيز، عبدالوهاب، ناصر، محمد.

عبدهللا بن سليمان بن ناصر بن سليمان بن ناصر بن 

ار: عبدهللا بن علي بن أحمد الطيَّ

ــار عــام 1373هـــ فــي محافظــة الزلفــي، درس املرحلــة  ولــد عبــدهللا الطيَّ

فــي  فكانــت  املتوســطة  املرحلــة  أمــا  املنصــور،  ابتدائيــة  فــي  االبتدائيــة 

متوسطة الزلفي، وكذلك املرحلة الثانوية في ثانوية الزلفي، ثم التحق 

العمــل  فــي  العمليــة  حياتــه  بــدأ  بالريــاض،  املعلميــن  بكليــة  ذلــك  بعــد 

للرياضيــات   
ً
مدرســا عمــل  التخــرج  وبعــد  يتخــرج،  أن  قبــل  بالهاتــف 

فتــرة  وانقطــع  ســنوات،  أربــع  وملــدة  هاشــم  وابــن  العبــاس  بمدرســتي  

عــن التدريــس وعمــل بالهاتــف ملــدة ثمانــي ســنوات،  إلــى أن عــاد للزلفــي 

 للرياضيــات فــي متوســطة امللــك فيصــل وابتدائيــة عمــر 
ً
وعمــل مدرســا

بــن الخطــاب وابتدائيــة ابــن خلــدون.

وفــواز،  وفــارس،  ومهنــد،  وخالــد،  وأحمــد،  ســليمان،  األبنــاء:  مــن  لــه 

ونــواف.



من وثائـق األســـرة 

للوثيقـــة دور مهــــــــــم، لعــــدة أسباب منها أنها عاليــــة الدقـــــة وسبب ذلك أن دافــــع كتابتهـــــــا حفظا لحـــــــــق أو رصـــــــــدا لواقــــع كأن تكون 

 لشراكــــــــــــــة أو الزاوج أو امليــــــــــــــراث وغيرها، وفي مثل هذه الحاالت  تكون املعلومــــــــــــــات 
ً
إثبــــــــــــــات ألمــــــــــــــاك أو فصل في منازعات أو بيانا

دقيقــــــــــــــة وتسجــــــــــــــل لحفــــــــــــــظ الحقــــــــــــــوق وبيانهــــــــــــــا، وألنهــــــــــــــا املستنــــــــــــــد الذي يعــــــــــــــول عليــــــــــــــه في حــــــــــــــاالت االختافــــــــــــــات أو غيـــــــــــــرها.

 يستفيــــــــــــد الباحثــــــــــــون واملهتمــــــــــــون من الوثائــــــــــــق املحليــــــــــــة بدراســــــــــــة فتــــــــــــرات زمنيــــــــــــة معينــــــــــــة من ناحيــــــــــــة اجتماعيــــــــــــة 
ً
وغالبــــــــــــا

أو اقتصاديــــــــــــة أو تاريخيــــــــــــة كمعرفــــــــــــة أنمــــــــــــاط الحيــــــــــــاة وطبيعــــــــــــة األعمــــــــــــال وعــــــــــــادات املجتمعــــــــــــات وغيــــــــــــرها.

ومن هنــــــــــــــــــــــا سعــــــــــــــى مكتــــــــــــب األســــــــــــرة بجمــــــــــــع ما أمكــــــــــــن من خــــــــــــال أعضائهــــــــــــا وبعــــــــــــض أفــــــــــــراد األســــــــــــرة، وأخــــــــــــذ على عاتقــــــــــــه 

في نشــــــــــــرة الصلــــــــــــة االستمــــــــــــرار في إنــــــــــــزال �ضيء من هــــــــــــذه الوثائــــــــــــق بــــــــــــدءا من العــــــــــــدد األول وحتــــــــــــى هــــــــــــذا العدد.

 ونهيــب بالجميــع بتزويــد املكتــب بمــا يجــد لديهــم مــن وثائــق لنشــرها مــن بــاب الحفــاظ عليهــا مــن اإلندثــار مــن جهــه ومشــاركتها مــع 

 تهم شــريحة واســعة من داخل األســرة 
ً
جميع أفراد املجتمع من جهه ثانية، وحيث أن الوثائق تجمع العديد من األســر فهي أيضا

أو خارجهــا.

ــــــــــــ

العدد 3119

من وثائق األسرة



بســم هللا الرحمــن الرحيــم

ابــن  محمــد  عنــدي  شــهدا 

السليمــــــــان  عبدالعزيــــــــــــــــــز 

املطلــــــــــــق  علــي  ابــن  واحمــد 

بــا نــوره وســلمى بنــــــــــا محمــد 

ابــن ملحــم اقــــــــــرن عندهمــا 

انهــــــــــــــــن واهبـــــــــــــــــــات اخيهــــــــــــــــن 

عبــدهللا نصيبهــن بهــا الديــن 

الــى البيهــن علــى محمــد ابــن 

هــذا  الحسينــــــــــــــــــي  عبــدهللا 

صفــة مــا شــهد بــه مــن ذكرنــا 

واقــرة تركيــــــــــــــــة بنــت محمــد 

ابــن ملحــم بانهــا واهبــه اخيــه 

عبد هللا نصيبها من هالدين 

املذكــور البيهــن  علــي محمــد 

الحســيني شــهد علــى اقــرار 

نص الوثيقة :

من وثائـق األســـرة 

العدد 3219



تركيــه بذلــك محمــد ابــن عبدالعزيــز املذكــور وشــهد بــه 

كاتبــه عبدالرحمــن بــن منيــع وصلــى هللا علــى محمــد حرر 

19 صفــر 1313 

واقــر علــي بــن مطلــق وولــده احمــد بانــه وصلهــم نصيبهــم 

مــن الديــن اللــي  محمــد الحســيني وحقهــم مــن دار ناصــر 

الخليفــي ومــن دار  محمــد بــن مرشــد شــهد علــى اقــرار 

الجميــع محمــد بــن عبــد العزيــز وشــهد عليــه كاتبــه انفــا 

ليــد عبــدهللا ابــن ملحــم.

اقــر حســين محمــد الحســيني بانــه منفــه عبــدهللا امللحــم 

مــن جميــع النفقــه والتبعــات علــى بنتــه ومتــى مــا مــل 

منهــا فيدخلهــا علــى ابوهــا شــهد علــى ذلــك محمــد العبــد 

العزيــز وشــهد بــه كاتبــه

تاريخها: 

19 – 2 – 1313هـــ

كاتـب الوثيقـــة:

عبدالرحمــن بــن محمــد بــن منيــع ) انظــر الوثيقــة 4 (

األسماء الواردة في الوثيقة:

1 - محمــد عبدالعزيــز الســليمان

2 – أحمــد علــي املطلــق )أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن 

مطلــق بــن ناصــر بــن عبــدهللا بــن علــي بــن أحمــد الطيــار 

 
ً
ولــد عــام 1270هـــ   تقريبــا

- ســكن 
ً
توفــي مــا بيــن عامــي - 1331 هـــ و 1335 هـــ تقريبــا

الغــاط وأعقــب بنــات( 

3 – عبــدهللا بــن محمــد امللحــم 

4 – محمــد بــن عبــدهللا الحســيني 

5 – تركيــة محمــد امللحــم 

6 – نــوره وســلمى بنــات محمــد بــن ملحــم.

العدد 3319

من وثائق األسرة



الحمد هلل

حضــرا عندنــا ســليمان ابــن فــوزان وكيــا 

فــوزان  ال  عبدالعزيــز   ال  محمــد  لعيــال 

وامهــم رقيــــــــــــة بنــت ســعود وحضــر فــوزان 

بنــت  مو�ضــي  لزوجتـــــــــــــــــــــــــــه  وكيــــــــــــا  الحمــد 

مقحــم  وحضــــــــــــــــــــر  فــــــــــــوزان  ال  عبدالعزيــز 

ابــن عبدالوهــاب وكيــا الختـــــــــــــــــــــه تركيــة بنــت 

عبدالــــوهاب وحضـر عبدهللا ابن عبدالعزيز 

ابــن فــوزان نائبــا عــن نفســه واقتســموا دار 

عبدالعزيــز ابــن فــوازن املعلومــه عندهــا فــي 

فخــص  الفــداغ  الحســين  عبــدهللا  ســوق 

مقحــم الثمــن حجــرة تلــي الســوق املذكــور 

اشتـــــــــــــــــــــــــــــــــرطو  الــــــــــــــــــذي  الســـــــــــــــــوق  يحـــــــــــــــده 

نص الوثيقة :

بينهــم منــه الــى دار علــى الســليمان وخــص 

فــوزان الحمــد لزوجتــه مجبــب دار حمــود 

مــن الســوق الــي اشــترطوا بينهــم الــى نصيــب 

ســليمان  وخــص  حمــود  دار  مــن  صلطــان 

ابــن  فــوزان لعيــال محمــد الســهم القبلــى 

مــن الثمــن املذكــور الــى دار ابــن فيــروز وخــص 

فــي دار  الــى  بــن عبدالعزيــز القــوع  عبــدهللا 

حمــود  والســـــــــــــوق املذكـــــــــــــور بينهــم لعبــد هللا 

ولعيــال محمــد هــذا مــا جــرى بينهــم وافترقــوا 

عن ترا�ضي وشــرطوا ان الســوق الذي بينهم 

ان جدار الذي يلي الثمن على صلب مقدمة 

البــاب امللطــوس شهــــــــــــــد علــى اقـــــــــــــــــرار  رقيــــــــــة 

السعـــــــــود  انها  موكلـــــــــــــــة سليمان ابن فوزان 

الســليمان وزوجهــا احمــد ال علــي املطلــق 

وشــهد علــى اقــرار الجميــع براهيــم ابــن علــي 

ابــن داغــر وشــهد بــه وكتبــه عبدالعزيــز ابــن 

محمــد ابــن منيعــــــــــــــــ وصلــى هللا علــى محمــد 

جــــــــــــــرا وحــــــــــــــرر في ربيـــــــــــــــــــــــــــع األول سنة 1319

العدد 3419
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تاريخها: 
3 – 1319هـ

كاتـب الوثيقـــة:
1 -عبدالعزيز بن محمد بن منيع

 ) لم نجد له ترجمة ( 

األسماء الواردة في الوثيقة:

1 - سليمان بن فوزان

2 – محمد العبدالعزيز الفوزان 

3– رقية بنت سعود

4 – فوزان الحمد 

5 – مو�ضى بنت عبدالعزيز الفوزان 

6 – مقحم بن عبدالوهاب 

7 – تركية بنت عبدالوهاب 

8 – عبدهللا بن عبدالعزيز الفوزان 

9 – عبدالعزيز الفوزان

10 – عبدهللا حسين الفداغ ) انظر الوثيقة رقم 3 ( 

11– علي السليمان 

12– أحمد العلي املطلق الطيار ) انظر وثيقة رقم 5 ( 

13– إبراهيم بن علي بن داغر 

المصطلحات والعبارات:
سوق عبدهللا حسين الفداغ

 ) الشارع الذي فيه بيت عبد هللا الفداغ (.

مجبب :

 
ً
 - ويكــون فســيحا

ً
)هــو فنــاء مســقوف يتوســط بيــن الغــرف - غالبــا

وفيــه بعــض الســواري، و يشــتمل علــى أبــواب الغــرف والــدرج ) هــو 

بمثابــة الصالــة اليــوم( وهــو مــوزع بيــن الغــرف كانــوا يجلســون بــه فــي 

حمــوة القيــظ أي شــدة حــر الصيــف الاهــب. ويختلــف وصفــه مــن 

ديــرة إلــى ديــرة (.

الباب املطلوس : 

الباب الذي أغلق بالطين.

القوع:

 )هــو أرض منبســطة قويــة تعــد فنــاء البيــت الداخلــي )الحــوش( ، 

ينشــر فيــه الحــب تحــت الشــمس بعــد تنظيفــه، والتمــر قبــل كنــزه ، 

وينــام فيــه أفــراد البيــت ليالــي الصيــف لبرودتــه، ويكــون بــه حــوش 

للغنــم أو بقــرة أو حمــار أو ناقــة ، وقــد يكــون بــه نخلــة أو نخلتــان أو 

شــجرة أخــرى مثمــرة، وهــو إمــا أن يكــون وســط البيــت تحيــط بــه 

الغــرف مــن كل مــكان وهــو مفتــوح علــى الســماء يدخــل منــه النــور إلــى 

 بجــدران ليــس 
ً
 للبيــت محاطــا

ً
أرجــاء املنــزل كافــة، أو أن يكــون حوشــا

بهــا غــرف ( .

العدد 3519

من وثائق األسرة



واحة األدب

 
ً
للشــعر دور فــي مناحــي الحيــاة، حيــث يعــدُّ تدوينــا

 
ً
واستشــرافا للحاضــر،   

ً
ورصــدا للما�ضــي، 

. للمســتقبل

العلــوم  كتبســيط  متعــددة  الشــعر  واســتعماالت 

واأللفيــات،  كالنظــم  لطابهــا   
ً
وتيســيرا لهــا   

ً
حفظــا

والشعر يدل على مهات الشعر في الوصف والرصد، 

مــن  حولهــم  يــدور  بمــا  يتأثــرون   
ً
غالبــا والشــعراء 

أحــداث عامــة تجــري فــي مجتماعاتهــم، أو املواقــف 

معهــا  فيتفاعلــون  لهــم،  تحــدث  التــي  الخاصــة 

ويترجمــون ذلــك بأبيــات شــعرية تجــود بهــا قرائُحهــم، 

ويعبــرون مــن خالهــا عمــا يختلــج فــي صدورهــم.

ميــول  لهــم  األســرة  أفــراد  مــن  شــريحة  وهنــاك 

واهتمامــات شــعرية، وهــي موهبــة فطريــة، جمعنــا 

منهــا النــزر القليــل، ويســعدنا تزويدنــا بمــا تــرون منــه.
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واحـة األدب

فضيلة الشيخ  صالح بن راشــــد بن عبدهللا الغيث الطيار

قصيدة جدي الطيار

ألذكر جعفــــــــــــــــــــر الطيـــــــــــــــــــــــار شعرا

فــي املكرمـــــــــــــــــات لســان صــدق لــه 

لــه الســيف الصقيــل إذا ادلهمــت

فــدى الديــن الرقــاب الشــامخات

فجــدي جعفــر الطيــــــــــــــــــــــــــار ســيف

يجــد جماجـــــــــــــــــــم االعـــــــــــــــــــــداء منهــم

بــكل حــزم وكــم قــاد الجيــــــــــــــــــــوش 

تفــر جحافـــــــــــــــــــــــــــــل الكفــــــــــــــــــــار عنــه

ـــــــــــــــــــــــات خيــــــــــــرا لقد أبدلت بالجنــــــــــــــ

ملثلــك جعفـــــــــــــــــــــــــــر تبكــي البواكــــــــــــــي

املكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ياسليـــــــــل  حـــــــــــري 

سليــــــــــــــــــــــــم قلــب  ذو  هللا  وتلقـــــــــــــي 

ثبــات فــي  الشريعــــــــــــــــــــــــة  عــن  تــذود 

وتبـــــــــــــــــــذل كل معــــــــــــــــــــروف وخيـــــــــــــــــر

تجــود علــي الضعيــف إذا توالــت

أنـــــــــــــــــــــــاس النــــــــــــــزاع علــي  فــإن دب 

أهــل شــمل  يفـــــــــــــــــــــرق  حســد  فــال 

وئــام علــي  الحيــــــــــــــــــــــــــاة  فــي  لنبقـــــــــــي 

ونثــر شعـــــــــــــــــر  مــن  قيــل  ومهمــا 

حقـــــــــــــــــا الوصــف  أردت  أنــي  ولــو 

أجــود بوصفــه والشعــــــــــــــــــــــــر كاف 

وذكر في املفاخر غيـــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــــاف 

خطوب في القفار وفي الفيافــــــــــــــــــــي

رهــاف  بأسيــــــــــــــــــــــــــاف  ضربــت  ولــو 

علــى الكفــار كالريــح السوافـــــــــــــــــــــــــي 

اذا مــا أينعــت وقــت القطــــــــــــــــــــــــاف 

وعــزم كاألســـــــــــــود وباحتــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

ويبقــي شامخـــــــــــــــــــــــــــــــا دون انحــراف 

ـــة لطــــــــــــــــــــــــــــــــاف  تطيــر بهــا بأجنحــــــــــــــــــــــــ

وتســلو النفــس فــي نظــم القوافـــــي

تق�شــي العمــر بالعيــش الكـــــــــــــــاف

وترحــل مــن حياتــك بالخفـــــــــــــــــاف 

العفـــــــــــــــــــاف  أولــي  الكــرام  بأخــالق 

فــي زمــن الجفــاف  كســيل جـــــــــــــــــاد 

ســنون الجــدب والســبع العجــاف 

فكــن كالســيف فــي قطــع الخــالف 

وال غـــــــــــــــل يجاذبــــــــــــــــــه الــتجافــــــــــــــــــــــــي 

والتصــــــــــــــــــــاف  املحبــــــــــــــــــــــة  تظللنــا 

وافــي  الفضـــــــــــــــــــــل  ألهــل  وفــى  فمــا 

ـــــــــــــــــل الســوافي لهــل الشــعر كالرمــــــ

الشــاعر/ عبــد هللا بــن عبــد الرحمــن بــن علــي الطيــار 

)رحمــه هللا(

صانعــوا املعــروف

تالــــــــــــــــــــــــي املعــــــــــــــــــــــــروف  كــــــــــــــــــــان  جماعــــــــــــــــة  يــا 

وش جــــــــــــــــــزاء الطيــــــــــــــب وهــذا مــع صحيبــــــــه

بالحـــــــــــــــــــاللي يمــــــــــــــــــــاري  اللـــــــــــــــــــي  الجهـــــــــــــــــول 

يــوم مـــــــــــــــــــا يطلـــــــــــــــــــع حقوقـــــــــــــــــــه وش يبـــــــــــــــــــي بــه

قـــــــــــــــــــل جزاهـــــــــــــــــــم خيبـــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــالي

كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــه عندهـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــق يجيبــه

حيسفـــــــــــــــــا كـــــــــــور النضـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الحثـــــــــــــــــالي

الجنيبــه موميـــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــور  واحســـــــــــــــــــايف 

املحالــي وســـــــــــــــــــط  عانـــــــــــــــــــي  جاهـــــــــــــــــــم  يـــــــــــــــــــوم 

كـــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــل فــي حالـــــــــــــــــــه مصيبـــــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــــا تواصـــــــــــــــــــوا بالوعـــــــــــــــــــد مثـــــــــــــــــل العيـــــــــــــــــالي

متعبيـــــــــــــــــــن الجيـــــــــــــــــــش مرذيـــــــــــــــــــن النجيبـــــــــــــــــــه

متعبيـــــــــــــــــن الجيـــــــــــــــــش ما عنـــــــــــــــــدي اشكالـــــــــــــــــي

صعيبـــــــــــــــــــه ودروب  النامـــــــــــــــــــوس  حاشـــــــــــــــــــو 

خــص مـــــــــــــــــــن يفعـــــــــــــــــــل بطيـــــــــــــــــــب يــا حاللـــــــــــــــــــي

ضـــــــــــــــــــد بعــض اللـــــــــــــــــــي مناسبهـــــــــــــــــــم غريبـــــــــــــــــــه

يفعـــــــــــــــــــل املعـــــــــــــــــــروف حيـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الرجالــي

طيبـــــــــــــــــــه ينفـــــــــــــــــــط  وال  فعلـــــــــــــــــــه  شاهـــــــــــــــــــد 
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تتوالى الصفحات، وتتعاقب اإلصدارات، وســتظل )الصلة( على العهد، وســيظل الحضور  

قائمــا فــي كل اللقــاءات، ســواء كان هــذا اللقــاء أو اللقــاءات القادمــة بــإذن هللا.

وســتقوم )الصلــة( بتجهيــز وإعــداد ورصــد كل مــا يخــص أســرة الطيــار فــي اململكــة مــن أخبــار  

وأحــداث وفعاليــات.

إن مــا تضمنتــه ورقــات إصــدار )الصلــة( لهــذا العــام مــن أعمــال وإنجــازات حققتهــا األســرة 

لهــو صــورة مصغــرة ومبســطة ممــا تحقــق علــى أرض الواقــع مــن أعمــال جليلــة وكبيــرة تقــوم 

بهــا، فالجهــود متواصلــة، والعمــل مســتمر، وصلــة التراحــم والترابــط بيــن أبنــاء األســرة هــو 

الهــدف الــذي نســعى إلــى تحقيقــه، وبعــون مــن هللا عــز وجــل ثــم دعــم وتشــجيع أبنــاء  األســرة 

  علــى أرض الواقــع.
ً
 جديــدا

ً
ستســتمر مســيرة األســرة  وســتتواصل وســتضيف كل يــوم إنجــازا

لقــد حاولنــا واجتهدنــا فــي هــذا اإلصــدار  أن نجمــع ونضــع بيــن أيديكــم كل مــا يخــص األســرة، 

وأن نرصــد لكــم جميــع األحــداث والفعاليــات واألنشــطة التــي قامــت بهــا األســرة خــالل الفتــرة 

املاضيــة، ســواء كان ذلــك فــي اللقــاءات أو الزيــارات أو النــدوات أو اإلصــدارات... وغيرهــا مــن 

األنشــطة املختلفــة .

آملين أن نكون قد وفقنا فيما قمنا به من أعمال وجهود.

وفــي الختــام نســأل هللا أن يوفقنــا إلــى مــا نســعى إليــه ونطمــح لــه فــي تحقيــق املزيــد واملزيــد مــن 

التقــدم والنجاحــات علــى طريــق التواصــل والتالحــم األســري... راجيــن مــن هللا عــز وجــل أن  

نلتقــي فــي القريــب  علــى الحــب والــود، وأن تظــل قلوبنــا متصافحــة متســامحة، و وأن نعمــل 

جميعنــا علــى  تزكيــة  نفوســنا، و الحــرص علــى كل فضيلــة، والســعي إلــى كل خيــر، ولنم�شــي 

 إلعانــة املحتــاج، و إغاثــة امللهــوف، وســد حاجــة الفقيــر، وجبــر الكســير.
ً
دائمــا

ونسأل هللا أن يمن علينا بفضل قربه في رمضان، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. 

و كل عام وأنتم بخير

نودعكم على خير  
يف أيــام الخيــــر   
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دأب الكثير من األسر في مجتمعنا في اآلونة األخيرة على 

بقول  عماًل  األســــرة(،  )صندوق  ب  يسمى  ما  إنشــــاء 

هللا سبحانـــــه : )وتعاونـــــوا على البر والتقوى ..( ، وقول 

الرســـــول  - صلى هللا عليه وسلم -: ) مثل المؤمنين في 

توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه 

، وتهدف  عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى( 

فكرة هذا الصندوق إلى مساهمة جميع أفراد األسرة في 

انفس  به  ثابتة، وبما تجود  بمبالغ  البعض  دعم بعضهم 

الموسرين منهم، وتجميع مستحقات الزكاة والصدقات، 

وتوجيهها الى مصارفها الشرعية من ذوي القربى لسد 

الحاجات، وبناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتعاون.

فالتكافل االجتماعــــي من أولويـــــات االمـــــور التي حثنا 

عليه ديننا الحنيف، إنشاء الصناديق الخيريــــة لمساعدة 

المحتاجين والمتضررين من األسرة أمر حسن وهو كذلك 

إحدى مظاهر التكافل االجتماعـــي  بين أفــــراد األسرة، بل 

هو من التعاون على البر والتقوى،  

بتوفيق من هللا تم فتح حساب باسم صندوق ذرية وأحفاد 

أحمد بن عقيل الطيار خاص بآل الطيار بالزلفي. 

وهو حساب رسمي مصرح من قبل وزارة التنمية والعمل. 

وستكون معاملته كمعاملة الصناديق الخيرية، له حساب 

ختامي تحت إشراف مكتب محاسبي معتمد وتزود الوزارة 

بنسخة منه للمتابعة وضبط المصروفات.

ويهدف الصندوق إلى تقديم مساعدات وإعانات للضعفاء 

والمحتاجيــــن من األســــــرة من خالل صرف المساعــــدات 

بمختلف أنواعها .

ويغذى هذا الحســــاب من خالل ما يتم إيداعـــــه من دعم 

ومساهمات أبناء األسرة من زكاة وصدقات واستقطاعات

يهدف الصندوق – من دون أن يكون من أغراضه الحصول 

على الربح المادي- إلى تحقيق اآلتي:

1- توثيق أواصر المحبة و اإلخاء والرحم وتحقيق التكافل 

االجتماعي بين أفراد األسرة.

2- مساعدة أفراد األسرة حسب احتياجاتهم الضرورية، من 

دية، أو إعالــــة،   أو دين، أو من أصابته جائحة أو مصيبة ولم 

يكن سببًا فيها.

3- مساعدة المحتاجين من أفراد األسرة الذين يواجهون 

طوارئ أو مصاعب.
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والمعاقين ورعايتهم.

5- المساهمة في مساعدة شباب األسرة على الزواج منحًا 

أو إقراضًا.

للمساهمة والدعم صندوق ذرية أحمد بن عقيل الطيار
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