بســم اللــه الــذي خلــق مــن املــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصهــرا والصــاة والســام علــى أشــرف األنبياء واملرســلني
القائــل :مــن ســره أن يبســط لــه فــي رزقــه وأن ينســأ لــه فــي أثــره فليصــل رحمــه.
اخوانــي وأخواتــي وأبنائــي وبناتــي أفــراد حمولــة
األحيــدب الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه وبعــد:
لقــد خلــق اللــه ســبحانه وتعالــى االنســان مــن مــاء
وجعلــه نســبا وصهــرا وميــزه عــن اخمللوقــات األخــرى
بالعقــل والتفكيــر وأرشــده إلــى األقــوال واألعمــال
اخليــرة التــي تعينــه علــى العيــش بســام فــي مجتمعــه
ومــن ثــم إعمــار األرض التــي اســتخلفه اللــه عليهــا .ومن
األمــور التــي حثــت عليهــا الديانــات الســماوية املتعاقبــة
التعــاون والتكاتــف علــى أعمــال اخلير كاألمــر باملعروف
والنهــي عــن املنكــر وإطعــام اجلائــع ونصــرة املظلــوم
والتواصــل بــن افــراد اجملتمــع ،وغيرهــا مــن اخلصــال
ً
مترابطــا ،وقــد
احلميــدة التــي تؤســس مجتم ًعــا قو ًيــا
أخــذت هــذه اخلصــال تقــوى وتضعــف فــي اجملتمعــات
البشــرية عبــر التاريــخ ،وقــد جــاء اإلســام وأكــد علــى
أهميــة التكاتــف والتراحــم والتعــاون بينأفراداجملتمــع
علــى اختــاف حجمه،وجعلهامــن أســباب الســعادة فــي
الدنيــا واألخــرة قــال تعالــى  (:يأيهــا النــاس اتقــوا ربكــم
الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منها زوجهــا وبث
منهمـ ِا رجــاال كِ ثيــرا وِ نســاء واتقــوا اللــه الــذي تســاءلون
بــه واالرحــام إن اللــه َكاَ َن َعلْيُ ْكــم َرِ قي ًبا.وقــال صلــى
اللــه عليــه وســلم(:من أحــب أن يبســط لــه فــي رزقــه
وينســأ لــه فــي أثــره فليصــل رحمــه) .وقــد ورد كثيــر مــن
اآليــات واألحاديــث الصحيحــة التــي حتــث وترغــب فــي
التعــاون والكاتــف والتراحــم وعمــل اخليــر لآلخرين من
األقــارب واألرحــام واجليــران وســائر أفــراد اجملتمــع
البشــري ،وجتــاوز ذلــك باحلــث علــى الرحمــة وحســن
التعامــل مــع مكونــات اًلبيئــة النباتيــة واحليوانيــة التــي
يعيــش فيهــا االنســان ومنهــا يتنفــس ويشــرب ويقتــات،
وجعــل التعامــل معهــا ســببا مــن أســباب دخــول اجلنــة،
كمــا أن قطيعــة الرحــم واإلســاءة
اخوانــي وأخواتــي أفــراد احلمولــة :إن الفــرد
الصالــح هــو الــذي يشــعر بكرامتــه التــي فطــره اللــه
عليهــا ،ومعرفــة مــا أوجبــه اللــه عليــه نحــو نفســه
وأســرته ومجتمعــه ،واجملتمعــات األخــرى التــي حولــه.
ومــن الواجبــات التــي حــث اإلســام الفــرد عليهــا صلــة
األرحــام والتعــاون علــى اخليــر وحســن التعامــل مــع
اآلخريــن والشــفقة علــى الفقــراء واملســاكني ونصــرة
املســتضعفني وعيــادة املريــض وإكــرام الضيــف
وغيرهــا مــن األعمــال احلســنة التــي تــؤدي إلــى ترابــط
وتكاتــف وإســعاد أفــراد األســرة واجملتمــع ،وتشــيع

فيهــم احملبــة واإلخــاء والســام ،وتبعــد عنهــم الشــرور
واألحقــاد واألحــزان فــي الدنيــا .كمــا انهــا تعــود علــى
صاحبهــا باخليــر والبركــة والســعادة فــي الدنيــا
واآلخــرة ،ومــن ثمــرات صلــة الرحــم وعمــل اخليــر
لآلخريــن أنهــا :شــعار اإلميــان باللــه واليــوم اآلخــر،
حســن الثــواب مــن اللــه ،ترفــع الدرجــات يــوم القيامــة،
ترفــع الذنــب وتكفــر اخلطايــا يــوم القيامــة ،وســببا
فــي دخــول اجلنــة ،تطيــل العمــر ،وحتصــل البركــة فــي
الــرزق واملــال واالوالد ،وتدفــع ميتــه الســوء ،الذكــر
الطيــب واحلســن لــدى اآلخريــن ،الدعــوات الصاحلــة
مــن اآلخريــن التــي قــد تكــون ســببا فــي الســعادة
والبركــة فــي املــال واألوالد والعلــم فــي الدنيــا والنجــاة
مــن النــار يــوم القيامــة.
اخوانــي واخواتــي :إلشــاعة احلــب والتآلــف
والســعادة بــن أفــراد حمولــة االحيــدب وحصــول
البركــة فــي املــال والولــد و رضــى اللــه ورســوله علينــا
التواصــل والتراحــم والتعــاون بــن أفــراد احلمولــة،
واألقــارب واجليــران وكافــة أفــراد اجملتمــع ،وميكــن أن
يتــم ذلــك عــن طريــق أمــور منهــا :التعــاون مــع مجلــس
احلمولــة فيمــا فيــه مصلحــة احلمولــة باملشــاركة
حســب اإلمــكان والقــدرة واخلبــرة بالعمــل و بالــرأي
واملــال ،دعــم صنــدوق احلمولــة باملــال مهمــا قــل،
حضــور الدوريــة الشــهرية بقــدر اإلمــكان ،واملشــاركة
فــي الزيــارات اجملدولــة مــن قبــل جلنــة التواصــل
لكبــار الســن واملرضــى وغيرهــم مــن أفــراد احلمولــة،
الزيــارات الفرديــة بــن أفــراد احلمولــة ،تفقــد أحــوال
أفــراد احلمولــة الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
وتقــدمي املســاعدة املناســبة حســب اإلمــكان أو الســعي
لــدى اآلخريــن مــن أفــراد احلمولــة أو غيرهــم مــن
خــارج احلمولــة فــي تقــدمي املســاعدة املطلوبــة ،إجابــة
الدعــوات واملشــاركة في املناســبات اخلاصــة كاألفراح
ونحوهــا ،املواســاة فــي األحــزان والدعــاء لهــم،
وغيرهــا مــن األعمــال واملقترحــات التــي مــن شــانها
زيــاد الترابــط واأللفــة واحملبــة بــن أفــراد احلمولــة،
وتقــوى التواصــل مــع االســر والعوائــل اآلخــرى،
وجتعــل حمولــة االحيــدب حســنة الذكــر لآلخريــن مــن
البشــر ومكونــات البيئــة اخملتلفــة قــد تكــون لعاملهــا
مصــدر شــقاء فــي الدنيــا وعــذاب فــي اآلخــرة .وان
حتظــى بالقبــول والرضــى مــن اللــه ســبحانه و تعالــي.
والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه،
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موقف وقصيدة

تقرير عن عمل المجلس

خالل عام 1434هـ 1435 ،هـ

مجلس احلمولة
منكم وإليكم ..
يعمل بكم ويعمل من أجلكم ..
أنتم من اخترمت أعضاءه ..
إخوانكــم وأبناؤكــم أعضــاء اجمللــس يجتهــدون ..
ويســألون اللــه التوفيــق  ..ويرجــون حتقيــق آمالكــم
بقــدر اســتطاعتهم  ..وال يســتغنون عــن مؤازرتكــم
وتشــجيعكم  ..وفــي ذات الوقــت ال يســتغنون عــن ملحوظاتكم
ومقترحاتكم ..
ويســر أمانــة اجمللــس أن تقــدم عرضــا ســريعا
عــن مســيرة اجمللــس بلجانــه اخملتلفــة خــال العامــن
1434هـ 1435 ،هـ.
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أوال :جلنة الزكاة:
جتتهــد اللجنــة فــي حصــر أهــل احلاجــة والعــوز داخــل
احلمولــة وتبعــث ســنويا رســالة لعمــوم أفــراد احلمولــة
للداللــة علــى مــن يعرفــون منهــم  ،وتقــف معهم حــن يواجهون
حــاالت طارئــة تســتدعي إعانتهــم فــي أي وقــت خــال
العــام  ،وتعمــل اللجنــة علــى حــث أفــراد احلمولــة (رجــاالً
ونســا ًء) علــى بــذل زكواتهــم وصدقاتهــم للمحتاجــن داخــل
احلمولــة لتكــون لهــم صدقــة وصلــة  ،وفــي رمضــان مــن كل

عــام يعقــد اجمللــس أهــم اجتماعاتــه  ،ويكــون أمامــه تقريــر
مفصــل عــن احملتاجــن  ،وتقريــر آخــر يوضــح األرصــدة
املتوفــرة فــي حســابي الــزكاة والصدقــة  ،وعلــى ضــوء
التقريريــن يعتمــد اجمللــس اإلعانــات مــع القناعــة بــأن مــا
يصــرف مــن إعانــة ال يســد كل احلاجــة  ،لكنــه  -بــا شــك -
يســهم فــي ســد بعضهــا.
وقــد بلــغ عــدد احلــاالت املعانــة خــال عــام 1434هـــ
 19حالــة  ،وبلــغ إجمالــي اإلعانــات املصروفــة لهــا فــي كامــل
العــام  386,000ريــال  ،موزعــة وفــق األقســام اآلتيــة:
 .1إعانات صرفت قبل رمضان =
 30,000ريال.
 .2إعانات مت اعتماد صرفها في رمضان =
 231,000ريال.
 .3إعانات مت اعتماد صرفها في ذي احلجة =
 125,000ريال.
كمــا بلــغ عــدد احلــاالت املعانــة خــال عــام 1435هـــ
 21حالــة  ،وبلــغ إجمالــي اإلعانــات املصروفــة لهــا فــي كامــل
العــام  471,500ريــال  ،موزعــة وفــق األقســام اآلتيــة:
 .1إعانات صرفت قبل رمضان =
 42,500ريال.

 .2إعانات مت اعتماد صرفها في رمضان =
 327,000ريال.
 .3إعانات مت اعتماد صرفها في ذي احلجة =
 102,000ريال.
وبنهايــة كل عــام يبقــى فــي الصنــدوق فــي حــدود 50
ألــف ريــال رصيــدا ملواجهــة أي حــاالت طارئــة أو احلاجــة
إلــى تقــدمي صــرف إعانــات تقتضيهــا احلاجــة قبــل رمضــان
القــادم.
مــن جهــة أخــرى تواصلــت اللجنــة مــع عــدد مــن أفــراد
احلمولــة جلمــع إعانــة زواج للشــباب احملتــاج إعمــاال لقــرار
اجمللــس مبســاعدة أي شــاب فــي احلمولــة يتقــدم للمجلــس
مبديــا حاجتــه للمســاعدة فــي مشــروع زواجــه مبــا ال يقــل
عــن عشــرين ألــف ريــال.
ثاتيا :جلنة امللتقيات
هــذه امللتقيــات مت التعــارف علــى تســميتها دوريــة
احلمولــة  ،وكانــت بــذرة مباركــة لــم تزدهــا األيــام إال رســوخاً،
وأصبــح موعدهــا الشــهري ارتباط ـاً ثابت ـاً لــه احترامــه لــدى
كثيريــن مــن أبنــاء احلمولــة  ،ملــا يــرون فيــه مــن املصالــح
الشــرعية واالجتماعيــة  ،وال ســيما فــي مدينــة كبيــرة
متراميــة األطــراف مثــل مدينــة الريــاض  ،فوجودهــم فــي
مــكان واحــد وبترتيبــات ميســرة نعمــة كبيــرة تســتحق الشــكر
للــه عــز وجــل.

ألهميــة امللتقيــات  ،لــم يكــن غريبــا أن يفــرد اجمللــس لهــا
جلنــة خاصــة بهــا تتولــى مهمــة تنظيمهــا ومتابعــة تنفيذهــا
ومــا يتصــل بهــا مــن ترتيبــات.
وبفضــل اللــه مت خــال هذيــن العامــن ترتيــب العديــد
مــن امللتقيــات الشــهرية مبدينــة الريــاض  ،وقــد أقيمــت
ملتقيــات عــام 1434هـــ فــي اســتراحة مســتأجرة لهــذا
الغــرض  ،فــي حــن أقيمــت ملتقيــات عــام 1435هـــ فــي
االســتراحة اخلاصــة باحلمولــة مبنطقــة الثمامــة  ،ويضــاف
ملــا ســبق ملتقــى جالجــل الــذي يعقــد كل عــام فــي جالجــل
باســتضافة كرميــة مــن العــم إبراهيــم العبدالرحمــن وفــاء
ملدينتنــا وألهلنــا املقيمــن فيهــا.
ثــم هنــاك امللتقيــات الســنوية الــذي تقــوم اللجنــة بترتيبها
نهايــة كل عــام  ،وتتميــز بكونهــا تشــمل جميــع أفــراد العائلــة
(رجــاالً ونســا ًء) حيــث يلتقــي الرجــال مــع بعضهــم لقاءهــم
الشــهري املعتــاد وتلتقــي النســاء مــع بعضهــن وبالــذات مــن
هــن متزوجــات مــن خارجهــا  ،وتبــذل اللجنــة فيهــا جهــداً
إضافيـاً لتخــرج بالصــورة املثلــى مبــا يســتحقه أبناؤنــا وبناتنــا
فــي حمولتنــا املباركــة ويشــاركنا فيهــا عــدد مــن أنســاب
احلمولــة.
ويكتمــل بهــاء هــذه امللتقيــات مبلتقــى املعايــدة صبــاح أول
أيــام عيــد الفطــر املبــارك فــي منــزل العــم محمــد الســعد
رحمــه اللــه وباســتضافة كرميــة مــن أبنائــه.
وحــن الكتابــة عــن امللتقيــات  ،نتذكــر باخليــر كوكبــة مــن
الرجــال والنســاء فــي حمولتنــا املباركــة ممــن كان لهــم شــرف
متويــل هــذه امللتقيــات الشــهرية والســنوية  ،فنســأل اللــه أن
يكتــب لهــم أجرهــا وأجــر كل خيــر مت فيهــا أو مت بســببها ،
فلهــم منــا وافــر الشــكر وصــادق الدعــاء علــى عطائهــم
وبذلهــم اجلميــل.
ثالثا :اللجنة الثقافية
جتتهــد اللجنــة فــي ترتيــب فعاليــات متنوعــة إلثــراء
ملتقيــات احلمولــة خــال وقــت ال يتجــاوز نصــف الســاعة،
وقــد مت العامــن املشــار إليهمــا تنفيــذ الفعاليــات التاليــة:
 .1أمسية شعرية
كان الضيــف شــاعر احلمولــة أ /.يوســف بــن حســن
احملمــد.
حيــث ألقــى عــددا مــن القصائــد ابتدأهــا مبرثيتــه فــي
العــم /محمــد الســعد رحمــه اللــه  ،ثــم ذلــك توالــت مداخالت
احلضــور بطلــب قصائــد مرتبطــة مبوقــف أو حــدث معــن.
كانــت أمســية جميلــة  ،وزادهــا جمــاال تفاعــل احلضــور
فضــا عــن املتعــة حــن يكــون الشــعر تعبيــرا عــن أحاســيس.
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 .2لقاء عن مركز املعلومات الوطني
املتحــدث أحــد منســوبي املركــز أ /.أحمــد بــن محمــد
األحمــد.
حيــث أوضــح الهــدف مــن إنشــاء املركــز وتاريخــه وأبــرز
األعمــال التــي قــام بهــا املركــز ثــم عــرج علــى اخلدمــات التــي
تقدمهــا وزارة الداخليــة للمواطنــن واملقيمــن مــن خــال
املركــز.
وفي اخلتام أجاب عن أسئلة احلضور ومداخالتهم.
 .3التوعية بأهمية العناية باألسنان لدى األطفال
حيــث قــام الدكتــور /علــي بــن عبــد الله احلســن بالكشــف
علــى أســنان األطفــال وأعطــى كل منهــم تقريــرا عــن وضــع
أســنانه ومــا حتتــاج إليــه مــن عنايــة.
ثــم قــدم شــرحا عامــا عــن طــرق العنايــة باألســنان ،
وبيــان الطــرق الســليمة لتنظيــف األســنان واحملافظــة عليهــا.
 .4إلقــاء الضــوء علــى االبتــكار الــذي حققــه األســتاذ
يوســف احلســن ملعاجلــة إحــدى مشــكالت دورات امليــاه
مبحطــات الطــرق  ،وهــو ابتــكار حتــت النظــر لــدى اجلهــات
اخملتصــة إلصــدار بــراءة اختــراع باســمه.
 .5احتفــال نهايــة العــام الدراســي بنجــاح أبنائنــا
مــن طــاب التعليــم العــام  ،مبشــاركة مــن اآلبــاء فــي تقــدمي
الهدايــا واحللــوى فــي جــو عائلــي بهيــج.
وممــا قامــت بــه اللجنــة حصــر اخلريجــن مــن اجلامعــات
ومــا فوقهــا واحلاصلــن علــى الثانويــة العامــة الثانويــة
وجتهيــز دروع بأســمائهم لتكرميهــم بهــا فــي امللتقــى الســنوي
كل عــام.
كمــا قامــت اللجنــة ترتيــب وتنفيــذ برنامــج ثقافــي
وترفيهــي للصغــار مــن أبنــاء احلمولــة ،حيــث مت التعاقــد مــع
فرقــة خاصــة بذلــك فشــغلت وقتهــم مبجموعــة مــن العــروض
واملســابقات والفعاليــات ويختــم كل برنامــج بتوزيــع اجلوائــز
التشــجيعية.
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رابعا :جلنة التواصل
جتتهــد اللجنــة فــي القيــام بدورهــا فــي تعميــق التواصــل
بــن أفــراد احلمولــة مــن خــال رصــد األحــداث االجتماعيــة
ونشــرها أمــا فــي بــث روح التفاعــل والقيــام مبــا ميليــه
الواجــب الشــرعي واالجتماعــي ممــا ال يخفــى أثــره اجلميــل.
وتعمــل اللجنــة علــى نشــر األخبــار وفــق آليــة اعتمدهــا
اجمللــس تتمثــل فــي أن أخبــار الوفيــات والعــوارض الصحيــة

التــي تســتدعي دخــول مستشــفيات تصــل إلــى اجلميــع ،
أمــا غيرهــا مــن األخبــار فتصــل ملــن أبــدى الرغبــة فــي
وصولها له.
واللجنــة تناشــد اجلميــع للتعــاون معهــا فــي إيصــال
األخبــار إليهــا لتقــوم بواجبهــا خلدمتهــم وخدمــة أصحــاب
اخلبــر.
ومــن جهــة أخــرى جتتهــد اللجنــة فــي ترتيــب زيــارات
تواصــل ألعيــان احلمولــة مــع إعطــاء األولويــة ملــن لــم تعــد
ظروفهــم الصحيــة تتيــح لهــم حضــور مناســبات احلمولــة
وملتقياتهــا  ،ويلمــس اجلميــع األثــر اجلميــل والســرور الــذي
تتركــه هــذ الزيــارات لــدى املزاريــن وأبنائهــم.
ومــن الزيــارات التــي حتــرص اللجنــة علــى ترتيبهــا زيــارة
العــم /عبدالكــرمي العبدالرحمــن فــي منزلــه باجملمعــة فــي
اليــوم الــذي ينعقــد فيــه ملتقــى جالجــل كل عــام.
خامسا :جلنة التوجيه واإلرشاد
جتتهــد اللجنــة فــي تقــدمي املشــورة ملــن أرادهــا مــن أفــراد
احلمولــة إضافــة إلــى محاولــة تفهــم املشــكالت ومحاولــة
معاجلتهــا  ،ويــدرك اجلميــع خصوصيــة مثــل هــذه األعمــال،
وبتوجيــه مــن اجمللــس تضطــر اللجنــة إلــى التدخــل أحيانــا ،
وقــد جــرى بفضــل اللــه العمــل علــى اإلصــاح فــي عــدد مــن
احلــاالت  ،وفــي الغالــب يكــون ســبب املشــكلة قلــة اخلبــرة
وانعــدام القــدوة احلســنة والشــعور االجتماعــي القائــم علــى
صلــة الرحــم والترابــط األســري املبنــي علــى احملبــة والوئــام
والقبــول والصبــر والتســامح واإلحســان.
وفــي بعــض املشــكالت القائمــة اضطــر اجمللــس أن
يعقــد اجتماعــا خاصــا لبحثهــا والعمــل علــى وضــع احللــول
الواقعيــة املناســبة لتخفيــف آثارهــا.
سادسا :اللجنة اإلعالمية
مبتابعــة مــن اجمللــس وبجهــود خاصــة مــن بعــض
أعضائــه مت خــال عــام 1434هـــ االنتهــاء مــن حتريــر
وتصميــم وطباعــة عــدد مجلــة احلصــاد اخلــاص بعــام
1433هـــ ومــا تخللــه مــن أعمــال اجمللــس ومناشــط اللجــان
واألخبــار االجتماعيــة املتعلقــة باألفــراد إضافــة ملقــاالت
بأقــام مــن يرغــب مــن أفــراد احلمولــة (رجــاال ونســاء) ،
وقــد ســاعد فــي إجنــاز املهمــة مجموعــة مــن شــباب احلمولــة
بقيــادة أ /.ابراهيــم بــن صالــح األحمــد الذيــن كانــوا يقومــون
مبهمــة التوثيــق جلميــع امللتقيــات والزيــارات وعمــوم مناشــط
احلمولــة بالتغطيــة املصــورة ثــم تنزيــل الصــور فــي املــكان

اخملصــص للجــان العاملــة فــي موقــع احلمولــة علــى االنترنــت
لتوفيــر فرصــة االطــاع العــام.
وتأتــي أهميــة اجمللــة واهتمــام اجمللــس بانتظــام
صدورهــا نظــرا لكونهــا نافــذة إعالميــة للحمولــة تتضمــن
اإلحاطــة بــكل املناشــط والفعاليــات واألخبــار ومــا يرجــى أن
تؤســس لعالقــات أقــوى مــع األســر والعوائــل األخــرى  ،ومــا
ينشــأ عــن ذلــك مــن مشــروعات للتعــاون وتبــادل اخلبــرات
وتقويــة األواصــر.
ومــع حــرص اجمللــس علــى صــدور عــدد اجمللــة لــكل
عــام خــال األشــهر األولــى مــن العــام الــذي يليــه إال أنــه
(وألســباب متعلقــة باللجنــة اإلعالميــة) تعثــر صــدور العــدد
اخلــاص بعــام 1434هـــ فضــا عــن البــدء بترتيــب العــدد
اخلــاص بعــام 1435هـــ حتــى انتهــت دورة اجمللــس بنهايــة
عــام 1435هـــ  ،األمــر الــذي جعــل اجمللــس اجلديــد يتصدى
للمهمــة ويعمــل علــى صــدور هــذا العــدد املشــترك الــذي بــن
أيديكــم والــذي يغطــي فعاليــات العامــن املشــار إليهمــا.
سابعا :جلنة التقنيات
وفــق توجيــه اجمللــس تقــوم اللجنــة علــى تطويــر موقــع
احلمولــة علــى االنترنــت كــي يــؤدي دوره فــي التعريــف
باحلمولــة وعــرض أخبــار أفرادهــا ذات العموميــة والتغطيــة
للفعاليــات التــي تقــوم بهــا جلــان اجمللــس مــن ملتقيــات
وزيــارات تواصــل وإصــدارات وغيرهــا  ،وقــد مت بفضــل اللــه
دمــج املوقــع الســابق باملنتــدى فــي موقع واحــد بتصميم جديد
ومحتــوى بجــودة عاليــة  ،وقــد حــرص اجمللــس علــى أن يتــم
تطويــر املوقــع علــى أيــدي أبنــاء احلمولــة وقــد قامــوا باملهمــة
التطويريــة التــي اســتطاعوها مــع األخــذ فــي االعتبــار أن
التطويــر عمليــة مســتدمية وبخاصــة فيمــا يتصــل باجلوانــب
التقنيــة ومجــاالت االســتفادة مــن االنترنــت  ،وســتتم مواصلــة

عمليــة التطويــر مبــا يؤمــل معــه زيــادة اجلرعــة التطويريــة
للموقــع وأن تــزداد مســاحة االســتفادة منــه مبــا يفيــد عمــل
اجمللــس وجلانــه اخملتلفــة ويدعــم التواصــل بــن الشــرائح
املتنوعــة داخــل احلمولــة.
ومــن األمــور املهمــة التــي تقــوم عليهــا اللجنــة إدارة
برنامــج الرســائل التــي أدت خدمــة جليلــة للحمولــة فيمــا
يخــص األخبــار أو خدمــة اللجــان.
كمــا عمــدت اللجنــة إلــى زيــادة وســائط التواصــل بــن
أفــراد احلمولــة وذلــك بإنشــاء حســاب للموقــع علــى تويتــر
وكان لــه دور جيــد فــي تعــارف وتقــارب األفــراد مــع بعضهــم
البعــض.
عاشرا :املناشط النسائية
يعمــل اجمللــس علــى دعــم تلــك املناشــط إميانــا منــه أن
النســاء لهــن مثــل مــا للرجــال مــن حــق الرعايــة  ،واجمللــس
ينظــر باعتــزاز للجهــود التــي تبذلهــا مجموعــة مــن النســاء
اخمللصــات داخــل احلمولــة  ،بعضهــن مــن بنــات احلمولــة
وبعضهــن زوجــات ألبنــاء احلمولــة  ،واجمللــس يحيــي اجلميــع
ويســاند كل جهــد يقمــن بــه خلدمــة نســاء احلمولــة  ،مــع أمــل
اجمللــس بــأن تزيــد نســبة املشــاركات فــي املناشــط مــن جميــع
بيــوت احلمولــة،
وقــد خطــى اجمللــس خــال العامــن املشــار إليهمــا
خطــوة نرجــو أن تكــون دافعــا ملزيــد مــن العطــاء والتطويــر ،
وذلــك باعتمــاد إنشــاء مجلــس نســائي يحمــل اســم:

(مجلس املناشط النسائية)
والــذي تقــوده حاليــا األخــت الكرميــة /حصــة بنــت
محمــد األحمــد (أم فهــد) ويعاونهــا فــي ذلــك مجموعــة مــن
األخــوات والبنــات.
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منــذ مــا يقــارب ثالثــة عقــود كان يتــردد علــى ســمعي
عبــارة «شــراء اســتراحة للحمولــة»  ،وكنــت أرى ذلــك حلمــا
قــد يتحقــق وقــد ال يتحقــق  ،وكنــت علــى يقــن أن الباعــث
لهــذا احللــم هــو إقامــة امللتقــى الشــهري الــذي دخــل عامــه
الرابــع والثالثــن  ،يــا لهــا مــن ســنوات عديــة ومديــدة مضــت
مــن أعمارنــا.
فــي منتصــف تلــك املــدة زادت املناشــط الثقافيــة
واالجتماعيــة فــي حمولتنــا املباركــة  ،ونشــأت املناشــط
النســائية  ،وبــدأت منتجاتهــا تتنــوع  ،وتشــكل احللــم ليصبــح
بصــورة مختلفــة غيــر التــي كانــت فــي بدايــة الطريــق  ،نعــم
بامتــاك اســتراحة خاصــة للحمولــة فــي مدينــة الريــاض
ليكــون لدينــا أصــل عقــاري تنتفــع بــه احلمولــة حاضــرا
ومســتقبال  ،فضــا عــن وجــود مــكان معلــوم مللتقيــات
احلمولــة ومناســباتها اخلاصــة والعامــة  ،لكــن هنــاك أبعــادا

أخــرى لهــا نفــس العمــق والفائــدة  ،فمناشــطنا وفعاليتنــا فــي
ـى آخــر  ،بــل إن محبتنــا ملــكان جتمعنــا
اســتراحتنا لهــا منحـ ً
ســتكون إضافــة لــم تكــن موجــودة فــي األســاس  ،ونحــن
نســتحضر أن زراعــة االنتمــاء املكانــي فــي النفــوس يجعــل
هنــاك أواصــر مــن احملبــة واملبــادرة والــوالء والتــي ســتضعف
أو تفقــد مــع انتفــاء ذلــك األصــل.
وحــن التأمــل فــي هــذا التطــور التكاملــي وهــذا
اجلهــد الــدؤوب  ،يحــق لــي أن أقــف عــدة وقفــات:
 )1ضــرورة التخطيــط واملتابعــة فــي العمــل العائلــي
 ،فبعــد تيســير اللــه لنــا بــأن بدأنــا فــي العمــل لتحقيــق هــذا
الهــدف منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن  ،وتخلــل تلــك املــدة  ،تخلــل
مثابــرة ومتابعــة وعمــل متواصــل يســتحضر أن بدايــة مســيرة
األلــف ميــل هــو خطــوة واحــدة تليهــا آالف اخلطــوات.
 )2نحــن فخوريــن بأنفســنا (رجــاال ونســاء)  ،فخــال

أعــوام قليلــة جمعنــا مــا يقــارب نصــف املبلــغ املطلــوب ،
وبنــداء واحــد مت تغطيــة جميــع املبالــغ املاليــة  ،فلــك اللــه
احلمــد علــى هــذه النعمــة.
 )3إن الســعادة التــي تغمــر كل واحــد منــا فــي
حتقيــق األهــداف هــو محفــز داخلــي يــؤدي إلــى مزيــد مــن
الثقــة فــي النفــس  ،ويحــث علــى وضــع مزيــد مــن األهــداف
والســعي واملثابــرة لتحقيقهــا  ،وذلــك جلــي وواضــح بــن
يــدي هــذا اإلجنــاز العائلــي  ،فيجــب علينــا وضــع املزيــد
واملزيــد مــن األهــداف الطموحــة وبــذل اجلهــود  ،إميانــا
بــأن «مــا نتمنــاه بقــوة  ،ونرغــب احلصــول عليــه ونؤمــن بــه
بإخــاص ،ونتحمــس للعمــل مــن أجلــه  ،ســنراه حقيقــة أمــام
أعيننــا بــإذن اللــه  ،وخيــر مــن ذلــك قولــه تعالــى فــي احلديــث
القدســي « أنــا عنــد ظــن عبــدي بــي  ،فليظــن بــي مــا شــاء»،
ولــذا جنــد فــي حتقيقنــا لهــذا الهــدف أن نســعى بقــوة إلــى

مزيــد مــن الطموحــات ونصعــد مزيــد مــن التحديــات وننتقــل
إلــى ســاحات جديــدة مــن العمــل  ،وهــذه هــي متعــة احليــاة.
 )4العمــل لصالــح احلمولــة يحتــاج لتضافــر اجلهــود ،
ومشــاركة اجلميــع  ،والتواصــي باحلــق والتواصــي بالصبــر ،
فــإن يــد اللــه مــع اجلماعــة.
وختامــا نتوجــه إلــى اللــه بالشــكر والثنــاء علــى تيســير
هــذه اخلطــوة املباركــة  ،كمــا نتوجــه لــكل فــرد فــي احلمولــة
باالمتنــان علــى جميــع أنــوع الدعم املعنــوي واملــادي والفكري،
الــذي نتــج عنــه حتقيــق هــذا احللــم العريــق  ،كمــا نســتحضر
فــي هــذا املقــام أن هــذه اخلطــوة هــي مرحلــة عبــور لتحقيــق
طموحــات أعلــى فــي مســيرة حمولتنــا الرائعــة  ،حيــث نطمــح
ملزيــد مــن املناشــط والتفاعــل والرقــي باملســتوى االجتماعــي
إلــى مراتــب الريــادة والقيــادة االجتماعيــة  ،ولنتحــرك
بســفينتنا ولنحقــق مزيــدا مــن األحــام بعــون ربنــا الرحمــن.
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كلمة رئيس مجلس الحمولة بمناسبة إتمام
شراء استراحة الحمولة
والتي ألقاها في الملتقى الشهري للحمولة
مساء يوم الخميس  1435/6/3هـ

احلمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،
والصــاة والســام علــى البشــير النذيــر وعلــى آلــه
وصحبــه أجمعــن.
احلمــد للــه الــذي ح ّبــب إلينــا فعــل اخليــر
واملبــادرة إليــه فــي حمولتنــا املباركــة بــإذن اللــه
رجــاال ونســاء ومــن ذلــك مــا نــراه مــن احلــرص علــى
التواصــل والتقــارب بــن أفــراد احلمولــة واحلــرص
مــن كل فــرد علــى مــا ينفــع اجملمــوع وخدمتــه مبــا
يســتطيع .
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ولقــد كنــت وزمالئــي فــي اجمللــس ننظــر بكثيــر
مــن الغبطــة والســعادة إلــى هــذه امللحمــة مــن البــذل
واملســارعة فــي توفيــر الدعــم الــازم إلمتــام شــراء
االســتراحة حتقيقــا للحلــم الــذي كان ينشــده كل
فــرد فــي احلمولــة.
كمــا تعلمــون بــدأت اخلطــوات العمليــة لدعــم
املشــروع مــن خــال مشــاركات ســنوية مــن اجلميــع
اعتبــارا مــن عــام 1424هـــ وأثمــر هــذا الدعــم عــن
حتصيــل مليــون ونصــف املليــون ريــال مــع نهايــة عــام
1434هـ.
وكان قــرار اجمللــس حاســما بــأن يتــم االنتهــاء
مــن حتقيــق احللــم خــال هــذا العــام 1435هـــ ،
وكنــا نعلــم أن القــرار يحتــاج دعمــا اســتثنائيا مــن
أفــراد احلمولــة  ،وممــا شــ ّد أزرنــا وشــجعنا علــى
اتخــاذ هــذا القــرار هــو ثقتنــا بأفــراد احلمولــة ،

ومتــت إحاطــة أفــراد احلمولــة بذلــك خــال امللتقــى
الســنوي نهايــة العــام املاضــي  ،فرأينــا ترحيبــا
ومباركــة لهــذا القــرار  ،ومت البحــث واســتقر
الــرأي علــى شــراء اســتراحة معينــة  ،ومت إعــان
ذلــك للجميــع فرأينــا تفاعــا عمليــا أثلــج الصــدور
بتقــدمي دعــم اســتثنائي للمشــروع فــي ملحمــة
مشــ ّرفة نحمــد اللــه عليهــا وجتعلنــا نفخــر بوجــود
هــذه الــروح العاليــة فــي حمولتنــا  ،روح يدفعهــا حــب
اخليــر وأعمــال البــر  ،وقــد أثمــر الدعــم الــوارد
هــذا العــام حتــى يــوم أمــس عــن حتصيــل مليونــن
ومائــة ألــف ريــال  ،فللــه احلمــد واملنــة علــى توفيقــه
والدعــاء لــكل مــن بــذل مــن الرجــال والنســاء قليــا
أو كثيــرا أن يبــارك اللــه لــه ويجعــل مــا بذلــه قربــة
صاحلــة لــه ولذريتــه.
وأصارحكــم أن الصنــدوق ال يــزال بحاجــة
للدعــم مــن أفــراد احلمولــة وال ســيما ممــن لــم
يتمكــن مــن الدعــم خــال املــدة املاضيــة أو ربــط
دعمــه بتواريــخ قادمــة تبعــا لظروفــه.
ولغــرض إمتــام شــراء االســتراحة مــع عــدم
اكتمــال املبلــغ املطلــوب متــت مخاطبــة عــدد مــن
أفــراد احلمولــة بتقــدمي قــروض للصنــدوق لتوفيــر
املبلــغ املتبقــي وســدادها ممــا يأتــي مــن دعــم الحــق.
وبعــد حمــد اللــه وشــكره أزف البشــرى للجميــع
بــأن االســتراحة التــي جتمعنــا هــذه الليلــة قــد
أصبحــت ملــكا للحمولــة بعــد أن مت اإلفــراغ يــوم

أمــس األربعــاء 1435/6/2هـــ  ،وســتبقى أصــا ثابتــا
متتلكــه احلمولــة  ،ونأمــل بــإذن اللــه أن تتضافــر اجلهــود
ليكــون هنــاك أصــول أخــرى ننعــم بثمرتهــا نحــن ومــن
يأتــي بعدنــا  ،مبــا ينفــع احلمولــة ويســد حاجتهــا مــن
مــوارد  ،ويبقــى لكــم أنتــم فضــل املشــاركة فــي توفيــر
هــذا األصــل والتنعــم بــكل خيــر يتحقــق فيــه أجــرا ال
ينقطــع بحــول اللــه.
وال يفوتنــي هنــا أن أوجــه كلمــة شــكر نيابــة عنكــم
لإلخــوة الذيــن أوكل لهــم اجمللــس متابعــة تنفيــذ قــرار
الشــراء حتــى انتهــت مهمتهــم باإلفــراغ يــوم أمــس وهــم:
• املهنــدس /صالح األحمد.
• االســتاذ /أحمد بــن محمد األحمد.
• االســتاذ /يوســف بن حسن احملمد.
وأود هنــا إحاطتكــم ببعــض القــرارات التــي اتخذهــا
اجمللــس بشــأن االســتراحة:
( )1إفــراغ االســتراحة باســم عضــو اجمللــس
املهنــدس صالــح األحمــد  ،باعتبــار ذلــك وضعــا
مؤقتــا حتــى انتهائــه مــن الدراســة التــي يجريهــا
بحثــا عــن الصيغــة املناســبة لوضــع االســتراحة مبــا
يراعــي الضوابــط الشــرعية والنظاميــة ويوفــر املرونــة
فــي التصرفــات مســتقبال  ،ويســتعني فــي الدراســة
بأصحــاب الفضيلــة ذوي االختصــاص الشــرعي مــن
أبنــاء احلمولــة.

وفــي الوقــت ذاتــه  ،وفــي ســبيل حفــظ احلقــوق
وبــراءة الذمــة  ،يجــري اآلن إعــداد وثيقــة يتــم توقيعهــا
مــن املهنــدس /صالــح األحمــد تتضمــن أن ملكيــة
االســتراحة تعــود للحمولــة وسيشــارك فــي التوقيــع علــى
الوثيقــة عــدد مــن أبنائــه وأعضــاء اجمللــس.
( )2تكويــن جلنــة خاصــة برئاســة عضــو اجمللــس
األســتاذ /يوســف بــن حســن احملمــد  ،تتولــى مهــام
اإلدارة والتشــغيل  ،ومت تكليفهــا بوضــع مســودة الئحــة
بضوابــط االســتثمار لالســتراحة ســواء أفــراد احلمولــة
أو غيرهــم مــع إعطــاء األولويــة للمناســبات العامــة
للحمولــة وملتقياتهــا وفــق نصــوص الالئحــة بعــد
اعتمادهــا مــن اجمللــس.
وفــي اخلتــام أســأل اللــه العلــي القديــر أن يجعــل
هــذه االســتراحة فــأل خيــر ومنطلقــا ألعمــال أخــرى
فــي ســبيل التقــارب واجتمــاع القلــوب قبــل األبــدان ،
وأن يكــون وجــود االســتراحة انطالقــة لبرامــج وفعاليــات
تخــدم شــرائح احلمولــة اخملتلفــة مــن رجــال ونســاء وأن
يكــون للشــباب وكذلــك البراعــم نصيــب مــن ذلــك  ،وكل
هــذه اآلمــال وغيرهــا ســتنجح وتســتمر بحــول اللــه
ثــم مبؤازرتكــم ودعمكــم املــادي واملعنــوي  ،كل حســب
اســتطاعته  ،فضــا عــن الدعــم بالــرأي واملشــورة
واجلهــد.
واحلمــد للــه رب العاملني
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المناشط النسائية
في عام 1434هـ

1 .1فــي نهايــة عــام 1433هـــ انتهــى تكليــف األخــت /منيــرة بنــت عبداللــه البراهيــم (أم ســلطان) باإلشــراف علــى املناشــط
النســائية  ،ونظــراً لعــدم انتهــاء مجلــس احلمولــة مــن ترتيبــات اإلشــراف علــى املناشــط  ،فقــد مت التفاهــم بــن اجمللــس

واألخــت منيــرة بــأن تســتمر مشــرفة علــى املناشــط حتــى يتــم البــت بشــأن املوضــوع.
2 .2في 1434/7/19هـ استقبلت النساء من أمني مجلس احلمولة هذه الرسالة:

(تقديــراً مــن مجلــس احلمولــة للجهــود الرائعــة التــي تتــم منــذ ســنوات فــي مجــال املناشــط النســائية فقــد اعتمــد

مسـ ّمى مجلــس املناشــط النســائية ويضــم فــي عضويتــه هــذا العــام 1434هـــ جميــع القائمــات علــى املناشــط حاليـاً
برئاســة األخــت منيــرة بنــت عبداللــه البراهيــم  ،وســيفتح اجملــال جلميــع نســاء احلمولــة فــي رئاســة وعضويــة اجمللــس
اعتبــاراً مــن العــام القــادم).

3 .3تشكل مجلس املناشط النسائية هذا العام من األخوات التالية أسماؤهن:
	•منيرة بنت عبدالله البراهيم (أم سلطان)

رئيسة للمجلس.

	•نوره بنت عثمان العمر (أم أنس) مساعدة لرئيسة اجمللس.
	•هدى بنت سليمان احملمد (أم أحمد)

عضوة.

	•هدى بنت صالح البراهيم (أم صالح)

عضوة.

4 .4امللتقى النسائي النصفي (يوم األربعاء 1434/7/26هـ):

	•متت إقامته في استراحة ليالي جند  ،من بعد صالة املغرب حتى س  11:00لي ً
ال.
	•ليــس للملتقــى النصفــي فعاليــات محــددة  ،بــل يتــم اســتثماره كل عــام ملزيــد مــن التعــارف واملناقشــات العامــة مــع
التركيــز علــى الفعاليــات املتعلقــة بالبنــات وبالصغــار.

	•كان املفتــرض إقامــة امللتقــى منتصــف العــام  ،ومت تأجيلــه شــهراً تلبيــة لرغبــة كثيــر مــن النســاء ليتزامــن مــع انتهــاء
العــام الدراســي ويكــون امللتقــى فرصــة لعمــل احتفــال النجــاح لبناتنــا فــي مراحــل التعليــم العــام.
	•مت بعــث رســالة مــن مجلــس املناشــط لعمــوم النســاء بــأن بناتنــا علــى موعــد فــي امللتقــى مــع فرحــة جناحهــن مبــا
يتيســر إحضــاره للمشــاركة بهــذه املناســبة  ،كمــا ســيكون هنــاك عاملتــان لعمــل الــذرة والبطاطــس وعاملــة لعمــل
فطايــر خبــز الصــاج.
 5 .5في 1434/12/14هـ استقبلت النساء من أمني مجلس احلمولة هذه الرسالة:
(أخواتنــا الكرميــات :تعلمــون أن مجلــس احلمولــة قــد اعتمــد هــذا العــام مس ـ ّمى مجلــس املناشــط النســائية  ،فهــو
مجلســكن ورئاســته وعضويتــه متاحــة لكــن جميعـاً  ،فعلــى مــن لديهــا الرغبــة فــي عضويــة اجمللــس أن ترســل اســمها

إلــى اجلــوال رقــم  0504271541خــال موعــد أقصــاه نهايــة الشــهر احلالــي ،أمـ ً
ا فــي تكويــن اجمللــس ومباشــرة
مهماتــه مطلــع العــام القــادم 1435هـــ إن شــاء اللــه).
6 .6امللتقى السنوي (يوم اجلمعة 1434/12/27هـ):
وقد شمل برنامج امللتقى في القسم النسائي الفقرات اآلتية:
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	•كلمة افتتاحية ..

حيــث ألقــت األخــت /نــورة العمــر كلمــة رحبــت فيهــا باحلاضــرات ونقلــت لهــن اعتــذار األخــت /منيــرة العبداللــه
(رئيســة اجمللــس) عــن عــدم متكنهــا مــن احلضــور بســبب ظــروف خاصــة لديهــا.
	•رسالة رئيس مجلس احلمولة إلى احلاضرات (قرأتها األختُ /منى بنت عبدالله احلسن) ..
وقد تضمنت الرسالة عدة أمور منها:

	•اعتــزاز اجمللــس باجلهــود التــي تبــذل فــي مجــال مناشــط النســاء مــن نســاء مخلصــات مــن بنــات احلمولــة أو
زوجــات ألبنــاء احلمولــة.
	•اعتماد اجمللس إنشاء مجلس نسائي ويحمل اسم /مجلس املناشط النسائية.
	•أن اجمللــس بصــدد حصــر الراغبــات فــي عضويــة اجمللــس اجلديــد واختيــار بعضهــن ليتكــون منهــن اجمللــس
وتكــون إحداهــن رئيســة لــه وتتولــى توزيــع املناشــط علــى الباقيــات.
(النص الكامل للرسالة موجود في مكان آخر من اجمللة).
	•االحتفاء باملتزوجني خالل عام 1434هـ ..
حيــث قامــت األخــت /هــدى الســليمان بتســليم الزوجــات هدايــا تذكاريــة حتمــل حتيــات مجلــس احلمولــة وســنة
اإلحتفــاء (1434هـــ) ومكتــوب عليهــا أســماء الزوجــن مــع الدعــاء لهمــا بالبركــة  ،والهديــة عبــارة عــن صنــدوق
جميــل يحتــوي تشــكيلة عطــورات للزوجــن وأطيــاب ومدخنــة  ،وفيمــا يلــي أســماء احملتفــى بهــن:
الـــــــزوج

الــــــزوجــــــــة

عبدالمجيد بن ناصر بن عبدالرحمن العبداهلل األحيدب

أميرة بنت علي العبداهلل الخضيري

عبدالعزيز بن محمد بن حسن العلي األحيدب

ابتسام بنت عبدالرحمن بن صالح العلي األحيدب

عماد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحمد األحيدب

أفنان بنت عبداهلل بن بدر البدر

حسن بن إبراهيم بن سليمان الحسن األحيدب

روان بنت محمد بن راشد الراشد

مهند بن عبداهلل بن عبداللطيف الحميدي

رهام بنت محمد بن صالح العبدالرحمن األحيدب

عبدالرحمن بن ماجد آل مبارك

رنا بنت صالح بن سليمان الحسن األحيدب

منيع بن سعد بن محمد العبدالعزيز األحيدب

أفنان بنت محمد بن حماد العبدالعزيز األحيدب

نايف بن عبداهلل الجماز

هيفاء بنت محمد بن عبدالمحسن الناصر األحيدب

إبراهيم بن بخيتان القحطاني

منال بنت إبراهيم بن محمد العبدالرحمن األحيدب

حسام بن محمد بن الحسن األحيدب

فوزية بنت عبدالرحمن بن محمد المقحم

عبدالرحمن بن سليمان السهيل

حصة بنت عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن العبداهلل األحيدب
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	•تكــرمي الالتــي قدمــن هــذا العــام دعمـاً ال يقــل عــن  2,000ريــال حلســاب االشــتراكات اخملصــص للمقــر الدائــم
مللتقيــات احلمولــة ومناســباتها  ،بتســليم كل منهــن كتــاب شــكر مــن رئيــس اجمللــس وهــن:
1 .1هدى بنت رشيد بن محمد الرشيد (أم فيصل بن سعد األحيدب)  3,000ريال.
2 .2جواهر بنت عبدالله احلسن العلي (أم عبداحملسن)  2,000ريال.
3 .3سبيكة بنت حسن بن محمد العبدالرحمن (أم عبدالله)  2,000ريال.
4 .4منيرة بنت محمد بن سعد احملمد (أم فيصل)  2,000ريال.
	•تكــرمي الالتــي شــاركن فــي متويــل امللتقــى الســنوي هــذا العــام  ،بتســليم كل منهــن كتــاب شــكر مــن رئيــس اجمللــس
وهن:
5 .5فوزية بنت أحمد بن محمد العبدالله (أم محمد).
6 .6نصرة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن البراهيم (أم نواف).
7 .7نورة بنت عثمان بن عبدالله العمر (أم أنس بن صالح األحيدب).
8 .8هيفاء بنت محمد بن حسن احملمد.
	•االحتفاء باخلريجات للعام الدراسي 1434/1433هـ ..
حيــث قامــت األخــت /هــدى الصالــح بتعليــق وشــاح لــكل خريجــة (يحمــل اســمها) مــع تســليها درع تــذكاري يتضمــن
تهنئــة مجلــس احلمولــة واســم اخلريجــة مــع الدعــاء لهــا بالتوفيــق ، .وفيمــا يلــي أســماء احملتفــى بهــن:
 .1احلاصالت على الثانوية العامة:

االسم

م
1

البتول بنت عبدالعزيز بن حماد العبدالعزيز األحيدب

2

جواهر بنت صالح بن أحمد المحمد األحيدب

3

حصة بنت سعود بن سليمان المحمد األحيدب

4

سارة بنت إبراهيم بن سليمان العبدالرحمن األحيدب

5

سلمى بنت عبداهلل بن أحمد المحمد األحيدب

6

ُسهى بنت محمد بن أحمد المحمد األحيدب

7

مريم بنت حسن بن علي الصالح األحيدب

8

مضاوي بنت محمد بن حسن العلي األحيدب

9

نوره بنت سعد بن محمد السعد األحيدب

10

نوره بنت عبداهلل بن محمد السعد األحيدب

 .2احلاصالت على الشهادة اجلامعية:
م

االسم

الجامعة

التخصص

1

ابتسام بنت عبدالرحمن بن صالح العلي األحيدب

اإلمام محمد بن سعود

لغة إنجليزية

2

بسمة بنت محمد بن أحمد الحسن األحيدب

الملك سعود

كيمياء حيوية

3

حصة بنت إبراهيم بن سليمان الحسن األحيدب

اإلمام محمد بن سعود

حاسب آلي

4

عهود بنت حسن بن علي الصالح األحيدب

األميرة نوره

لغة عربية

5

ُمنى بنت عبداهلل بن حسن العلي األحيدب

اإلمام محمد بن سعود

دعوة

6

نجالء بنت محمد بن إبراهيم العبدالعزيز األحيدب

الملك سعود

علوم طبية تطبيقية

7

هند بنت محمد بن سعد المحمد األحيدب

الملك سعود

تربية خاصة

	•وقبــل االنتقــال للفقــرة التاليــة فــي البرنامــج أوضحــت األخــت  /نــوره العمــر أن مــن بــن اخلريجــات الالتــي
نحتفــي بهــن هــذه الليلــة األخــتُ /منــى بنــت عبداللــه احلســن وهــي زوجــة وأم ومعلمــة ومــع ذلــك لــم مينعهــا
انشــغالها وواجباتهــا عــن الكفــاح واالجتهــاد والطمــوح لنيــل الشــهادة اجلامعيــة  ،ولــذا فــإن مجلــس املناشــط يهنــئ
األخــتُ /منــى (أم يزيــد) علــى هــذا اإلجنــاز ويقــدم لهــا هديــة خاصــة بهــذه املناســبة.
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• شارك مجموعة من النساء في فعالية إحضار أطباق في امللتقى.

مواقف
تذكر
فتشكر
خــال امللتقــى الســنوي أواخــر عــام 1434هـــ  ،وأثنــاء
الكلمــة التــي ألقاهــا عضــو اجمللــس م /صالــح األحمــد جــاء
مــا يلــي:
فــي عملنــا نواجــه مواقــف رائعــة مــن رجــال ونســاء
تُنســينا كل عنــاء  ،وتدعونــا للفخــر بنمــاذج تســتحق أن تذكــر
فتشــكر  ،وإليكــم هذيــن املوقفــن ..
املوقف األول :
ضمــن الترتيبــات املعتــادة للتحضيــر للملتقــى الســنوي
أبعــث رســائل لعــدد مــن اإلخــوة واألخــوات الســتطالع
إمكانيــة مشــاركتهم فــي متويــل امللتقــى  ،وبفضــل اللــه تأتــي
دائمــاً ردود كرميــة حتــى لــو كانــت باالعتــذار  ،وفــي هــذا
ـت
العــام كان آخــر الرســائل موجهــة إلحــدى األخــوات وقلـ ُ
فيهــا (دون أدنــى إحــراج هــل ظروفــك املاليــة تســمح أن
تكونــي أحــد العشــرة الذيــن ســيتكفلون بتمويــل ملتقانــا
الســنوي هــذا العــام).
فجــاء اجلــواب املؤثــر (يســعدني ذلــك حتــى لــو لــم أكــن
مرتاحــة ماليــا).
ومـ ّرت أيــام ودار حــوار بينــي وبــن أحــد اإلخــوة مبديــا
رغبتــه فــي املشــاركة فــي التمويــل فكتبــت لألخــت مــا يأتــي
(وصلنــي هــذا اليــوم مشــاركة مــن أحــد أفــراد احلمولــة
فاكتمــل العــدد ( )10وأنــت كســبت اجلميــل بجوابــك
الكــرمي  ،وأنــت ذخــر وســنرجع لــك فــي مشــاركة قادمــة ولــن
نتــردد فــي الكتابــة لــك).
فجــاء اجلــواب فــوراً وبقــوة (املعــذرة علــى التأخيــر ،
ولــن أتراجــع  ،وإن اكتمــل املبلــغ يتــرك للعــام القــادم).
وهزّنــي قولهــا (لــن أتراجــع) فكتبــت لهــا (األمــر إليــك

أختــي  ،إذاً يتــم التحويــل وأنــت مخ ّيــرة بــن أن يكــون املبلــغ
دعمـاً عامـاً ملناشــط هــذا العــام أو يكــون مشــاركة منــك فــي
ملتقــى العــام القــادم).
فأجابت (سيتم التحويل إن شاء الله ولك اخليار).
ـت رســالتها األكثــر تأثيــراً (مت التحويــل
وبعــد ســاعة تلقيـ ُ
وكنــت أمتنــى أن يكــون مشــاركة مللتقــى هــذا العــام ولكــن
اخليــرة فيمــا أختــار اللــه).
فلــم أملــك إال أن أكتــب لهــا فــوراً باآلتــي (شــكر اللــه
لــك حرصــك وتفاعلــك اجلميــل  ،وإذا كانــت هــذه أمنيتــك
فبــإذن اللــه ســنحققها لــك ولــن نتقيــد برقــم ( )10وأنــت
اآلن أحــد املشــاركني فــي متويــل ملتقــى هــذا العــام).
وبالفعــل فهــي أول مــرة يقــوم بالتمويــل أكثــر مــن
( )10أفــراد بفضــل هــذه األخــت الكرميــة التــي نفخــر بهــا
وبأمثالهــا فــي حمولتنــا.
صاحبــة هــذا املوقــف هــي أختنــا أم محمــد (فوزيــة بنــت
أحمــد بــن محمــد العبداللــه).
املوقف اآلخر :
أحــد شــباب احلمولــة  ،حديــث التخــرج  ،حديــث
التوظيــف  ،يتصــل ويقــول يــا عــم أود التبــرع ولكــن املبلــغ
قليــل  ،فشــكرته علــى روحــه العاليــة وأوضحــت لــه بعــدم
ـرت لــه حديــث ( ُر ّب درهــم
وجــود حــدود دنيــا للتبــرع  ،وذكـ ُ
ســبق ألــف درهــم)  ،فقــام بتحويــل 600ريــال لالشــتراكات
و 600ريــال للمناشــط.
هــذا الشــاب هــو مســاعد بــن عبدالرحمــن بــن أحمــد
احملمــد.
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لماذا
يوسف بن عبدالرحمن الحسن
األحيدب
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هل للحريات حدود؟
كلمنــي ليلــة البارحــة األول مــن رمضــان 1435هـــ
التاســع والعشــرين مــن شــهر يونيــه 2014م ســعادة
أخــي العزيــز املهنــدس صالــح األحمــد األحيــدب
مفتقــداً زاويتــي « ملــاذا « مــن مجلــة احلمولــة احلصــاد
لعــام 1434هـــ وهــي فــي مراحــل اإلعــداد األخيــرة
متهيــدا لصدورهــا  ،فأخبرتــه أننــي قــد بلغــت مــن
العمــر عتيــا ولــم يذكرنــي أحــد بذلــك  ،فأعطانــي
جــزاه اللــه خيــراً يومــن ليــس لهمــا ثالــث لضيــق

الوقــت  ،وبــدأت أفكــر مبــا ســأكتب  ،وقــد رأيــت أن
أشــارككم فــي الهمــوم التــي نســمعها ونقرأهــا ونراهــــا
وهــي تصــب فــي خانــة أال معقــول وضــرب مــن ضــروب
اجلنــون واللــه املســتعان.
خلــق اللــه ســبحانه وتعالــي البشــر أحــرارا
تنحصــر عبوديتهــم لــه وحــده جــل جاللــه  ..وعاشــوا
فــي ديـــــارهم مطمئنــن متحابــن متعاونــن عاملــن
مــن اجــــــــل مجتمعاتهــم  ،ولكــن بحكــم النزعــة إلــى

الطبقيــة والقــوة عــا بعضهــم علــى بعــض وظهــر
املتجبــرون واملســتضعفون وأصبــح الــكل يطالــب
باحلريــة  ..احلريــة مــن العبوديــة لغيــر اللــه وحريــة
الــرأي واحلركــة وحريــة قيــادة املــرأة للســيارة ...
وحريــة  ...وحريــة  ...وحريــة.
كثــرت احلريــات وكثــر املطالبــون بهــا ..
والســؤال األول الــذي يطــرح نفســه بعدمــا تعقــدت
األمــور مــا هــو تعريــف كلمــة « احلريــة « ؟ فمــا يــراه
البعــض حريــة يــراه اآلخــر نزعة شــيطانية  ..والســؤال
اآلخــر مــا هــي حــدود احلريــة ؟.
كان بإمــكان والة األمـــر حتديــد معنــى احلريــات
وحدودهــا ومراقبــة مــا يكتــب وينشــر ومــا يقــال ..
وقــــــال البعــض إن فــي هــذا اعتــداء علــي احلريــة
الفرديــة وحريــة الــرأي وحريــة الفكــر  ...الــخ.
وفــي اآلونــة األخيــرة وبعــد أن انتشــرت وســائل
االتصــال بأشــكالها اخملتلفــة  ..تكتــب فيهــا مــا تشــاء
دون حســيب أو رقيــب  ..مــن جتريــح وكــذب وقــول
زور بــا توقيــع وال اســم صريــح معــروف ميكــن الوثـــوق
بكاتبــه  ..بــدأت معهــا البلبلــة وكثــر القيــل والقــال
وأصبحــت حديــث اجملالــس واملنتديــات وهكــذا اختلــط
الصالــح بالطالــح وال نــدرى مــن الصــادق ومــن الــكاذب
وأصبحــت الفوضــى عارمــة وال حــول وال قــوة إال بالله..
صــرت أســمع أنــه كتــب فــي كــذا وقيــل فــي كــذا وقيــل
عــن كــذا وســيكون كــذا فــي املســتقبل القريــب.
كثــر املنظــرون وكثــر السياســيون واالقتصاديون
واختلطــت اآلراء واألفــكار ببعضهــا البعــض وتالهــا
االنتقــاد  ..انتقــاد كل شــيء وال إشــادة بــأي شــيء ..
وكمــا يقــال النقــد ســهل أصعــب منــه اقتــراح كيفيــة
إصــاح اخلطــأ.
إلــى مــاذا قادنــا هــذا الوضــع املؤلــم  ..إلــى
مــا ســمي بالربيــع العربــي بتجييــش شــباب مندفــع
إلــى اإلطاحــــــة بأنظمــة قائمــة آملــة أن تأتــي بخيــر
منهــا وحصــل العكــس  ..اســتخدم الشــباب وقــودا
لهــذا الربيــع الــذي مــا لبــث أن صــار خريفــا  ..ولننظــر
حولنــا  ..أقــرب مــا يكــون ســوريا مــع أن منوهــا
االقتصــادي كان محــدودا ولكنــه انقلــب إلــى دمــار
شــامل والعالــــم يتفــرج  ..عــادت ســوريا أكثــر مــن

مائـــة ســنة للــــوراء  ..فــي العــراق كذلــك أصبــح النــاس
يترحمــون علــي احلكــم العثمانــي وعهــد امللــوك بعــده..
مــا فعلتــه الثــورات مــن تخلــف لهــذا البلــد الغنــي الــذي
كان يطعــم خمســن مليونــا مــن ســكانه مــن خيراتــه
حتــول إلــى مســتورد لــكل حاجاتــه  ..فقيــرا رغــم
ثرواتــه الطائلــة  ..واليمــن الفقيــر فــي األصــل وأبنــاؤه
املســاملون الطيبــون الذيــن عملــوا فــي دول اجلــوار
وفــادوا واستفـــــــادوا أصبــح جيلهــم اجلديــد وبفضــل
وســائل االتصــال يتقاتلــون وزاد الفقــر والبطالــة
وتراجعــت التنميــة للــوراء  ..ومــا املغــرب العربــي فــي
تونــس وليبيــا بأفضــل حــال مــن ذلــك  ..والســودان
ســلة الغــذاء العربــي مقســم متقاتــل رغـــم خصوبــة
أراضيــه وكثــرة مــوارده املائيــة  ..أصبحــت النعــرات
العرقيــة والطائفيــة والفســاد وســائل للســيطرة علــى
مقاليــد األمــور وإخضــاع إدارة الــدول أليدلوجيــة
معينــة وأحمــد اللــه وأشــكره الــذي حفــظ لنــا مصــر
مــن االنــزالق فــي هــذا املســتنقع وأســأله تعالــى أن
يحفظهــا مــن كل مكــروه.
وفــي اجلانــب اآلخــر مــن الصــورة انكشــف
للمواطــن العربــي أمــور أخــرى  ..مــن كــذب وتقيــة ..
فمـــــا ســمي بجهــات املقاومــة واملمانعــة بــدال مــن غــزو
العــدو غــزت جيرانهــا وقتلتهــم بوجــه طائفــي قبيــح
قـــــذر  ..ومــا أدعتــه وســائل إعالمهــا بأنهــا وقفــت
فــي وجــه مــا ســمي بالفوضــى اخلالقــة هــي أحــد
عناصرهــا  ..أن الكثيــر مــن دول اجلــوار مواقفهــا
ســلبية وتخريبيــة وطائفيــة بغيضــة.
وفــي هــذا الشــهر الفضيــل بــــدأ النــاس الصــوم
والعبــادة خالصــة خلالقهــم عــز وجــل ويستمـــر معــول
الهــدم والقتــل هنــاك ال حرمــة لديهــم لشــهر رمضــان
أو غيــره وال حــول وال قــوة إال باللــه الــذي نســأله وهــو
القـــادر علــى كل شــيء أن يحفظنــا ويحفــظ بالدنــا مــن
كل ســوء وأن يحقــن دمــاء إخواننــا وجيراننــا وينصــر
امتنــا العربيــة واإلســامية علــى مــن أرادوا بهــا الشــر
ويوحــد كلمــه العــرب واملســلمني علــى احلــق.
اللهــم يــا حــي يــا قيــوم نســتغفرك ونتــوب إليــك
مــن كل الذنــوب واخلطايــا ونســألك أن تهيــئ لنــا مــن
أمرنــا رشــدا.
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من أروقة مجلس الحمولة
خالل عامي 1434هـ 1435 ،هـ
أوالً :هــذان العامــان همــا الثالــث والرابــع مــن عمــر
مجلســنا الــذي بــدأ عملــه مــع بدايــة عــام 1432هـــ.
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ثاني ـاً :اســتمر اجمللــس فــي أداء مهماتــه برئاســة العــم/
عبداللــه بــن حســن العلــي مــع اســتمرار األعضــاء بتكليفاتهــم
الســابقة وهــم:
 )1أ .د /.إبراهيم بن ســليمان احلســن
نائــب رئيس اجمللس.
 )2أ /.حســن بن ســليمان احلسن
أمني اجمللس.
 )3ش /عبدالرحمــن بــن ناصر العبدالرحمن
أمني الصندوق.
 )4عقيد /ســعد بن محمد الســعد
رئيــس جلنة الزكاة والصدقة.
 )5م /صالــح بن أحمد احملمد
رئيــس جلنة امللتقيات.
 )6أ /.محمد بن حســن احملمد
رئيس جلنة التوجيه واإلرشــاد.

 )7أ /.يوســف بن حسن احملمد
رئيــس جلنة التواصل.
 )8أ /.أحمــد بن محمد األحمد
رئيــس جلنة اإلنترنت.
 )9م /عبدالرحمن بن محمد الســعد
رئيس جلنة املناشــط الثقافية.
 )10أ /عبدالرحمن بن ســليمان احلماد
رئيس جلنــة املطبوعات والوثائق.
ثالثــاً :بعــد ســفر م /عبدالرحمــن بــن محمــد الســعد
إلــى اخلــارج فــي برنامــج دراســي ملــدة عــام كامــل  ،حــل
مكانــه فــي اجمللــس ورئاســة اللجنــة أ /عبدالعزيــز بــن
محمــد الســعد.
رابعــا :بعــد انتقــال الشــيخ /عبدالرحمــن بــن ناصــر
العبــد الرحمــن للعمــل مبنطقــة جــازان  ،تولــى م /صالــح
األحمــد أمانــة الصنــدوق  ،وأســندت رئاســة جلنــة امللتقيــات
ألحــد الشــباب مــن خــارج اجمللــس.

.4

خامســا :مت إجــراء تعديــل ملســميات بعــض اللجــان علــى
النحــو التالــي:
	•جلنــة الــزكاة والصدقة إلى جلنة الزكاة.
	•جلنــة املناشــط الثقافية إلــى اللجنة الثقافية.
	•جلنــة املطبوعــات والوثائق إلــى اللجنة اإلعالمية.
	•جلنــة االنترنت إلــى جلنة التقنيات.
سادســا :عقــد اجمللــس عــدة اجتماعــات ناقــش خاللهــا
العديــد مــن املوضوعــات فــي شــؤون مختلفــة  ،وفيمــا يأتــي
أهــم القــرارات التــي اتخذهــا اجمللــس خــال العامــن
املشــار إليهمــا:
1 .1اعتمــاد احلســابني اخلتاميــن لصنــدوق احلمولــة
للعامــن 1433هـــ 1434 ،هـــ.
2 .2اعتمــاد إعانــة  19حالــة مســتحقة خــال عــام
1434هـــ مببلــغ  386,000ريــال  ،وإعانــة
 21حالــة مســتحقة خــال عــام 1435هـــ مببلــغ
 471,500ريــال.
3 .3اعتمــاد اإلجــراءات العالجيــة ملشــكالت راهنــة

.5

.6

.7

داخــل احلمولــة  ،وهــي إجــراءات تســتهدف
بالدرجــة األولــى حمايــة أفــراد العائلــة وتأمــن
احلــد األدنــى مــن احليــاة الكرميــة لهــم.
4اعتمــاد خطــة تطويــر عمــل اجمللــس الهادفــة
إلــى حتويــر طبيعــة عمــل اجمللــس مــن اإلشــراف
املباشــر علــى أعمــال اللجــان التنفيذيــة إلــى
اإلشــراف عليهــا عــن بعــد وتوفيــر اجلهــد والوقــت
للتقييــم والتطويــر خملرجــات اللجــان والنظــر
فــي الشــؤون العامــة للحمولــة ورصــد التطلعــات
والتفكيــر فــي كيفيــة ترجمتهــا لبرامــج تنفيذيــة،
ومــن أهــم مالمــح هــذا التطويــر إســناد رئاســة
اللجــان التنفيذيــة ألفــراد مــن خــارج اجمللــس ،
وتنفيــذا لذلــك مت مــا يلــي:
	•إســناد رئاســة جلنــة التقنيــات لألســتاذ/
عبدالرحمــن بــن محمــد األحمــد.
	•إســناد رئاســة جلنــة امللتقيــات لألســتاذ/
عبدالعزيــز بــن أحمــد احملمــد.
	•إســناد رئاســة جلنــة التواصــل لألســتاذ/
خالــد بــن محمــد الســعد.
5اعتمــاد وجــود مجلــس نســائي يحمــل اســم مجلــس
املناشــط النســائية (مــع بقــاء مرجعيتــه جمللــس
احلمولــة)  ،وفتــح اجملــال ملــن ترغــب مــن نســاء
احلمولــة فــي عضويــة اجمللــس النســائي.
6اعتمــاد اإلجــراءات التنفيذيــة لشــراء اســتراحة
للحمولــة مبدينــة الريــاض مببلــغ أربعــة ماليــن
ريــال  ،واعتمــاد الضوابــط الالزمــة فيمــا يخــص
مرجعيتهــا مــن حيــث التملــك واإلدارة والتشــغيل.
7تكويــن جلنــة مســتقلة إلدارة وتشــغيل االســتراحة
وتتولــى إضافــة لذلــك عمــل جلنــة امللتقيــات ومت
تســمية اللجنــة اجلديــدة (جلنــة االســتراحة
وامللتقيــات) وأســند رئاســتها لعضــو اجمللــس
األســتاذ /يوســف بــن حســن احملمــد.
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المناشط النسائية
في عام 1435هـ

 1 .1فــي أواخــر عــام 1434هـــ مت توجيــه رســالة لعمــوم النســاء بــأن مــن لديهــا الرغبــة فــي دخــول مجلــس املناشــط
النســائية فعليهــا أن ترســل اســمها إلــى جــوال احلمولــة أم ـ ً
ا فــي تكويــن اجمللــس ومباشــرة مهماتــه مطلــع العــام
1435هـــ إن شــاء اللــه.
 2 .2تقــدم عــدد مــن األخــوات برغبتهــن  ،واختــار مجلــس احلمولــة إحداهــن وكلفهــا برئاســة اجمللــس النســائي  ،واعتمــد
جميــع املتقدمــات ومــن ينضــم إليهــن الحقــا عضــوات فــي اجمللــس.
 3 .3باشر اجمللس عمله بعد تكوينه برئاسة األخت /حصة بنت محمد األحمد (أم فهد)  ،وعضوية كل من:
	•دينا بنت عبدالرحمن بن إبراهيم احملمد
	•شروق بنت أحمد العبدالعزيز احملمد
	•هيا بنت عبدالكرمي العبدالرحمن
	• ُمنى بنت أحمد العبدالعزيز احملمد

 4 .4وجــه مجلــس احلمولــة عضــو اجمللــس أ /.أحمــد بــن محمــد األحمــد بــأن يكــون حلقــة الوصــل بــن مجلــس احلمولــة
ورئيســة اجمللــس النســائي.
 5 .5امللتقى النسائي النصفي :
وهــذا امللتقــى ليــس لــه فعاليــات محــددة  ،بــل هــو ملزيــد مــن التعــارف بــن نســاء احلمولــة  ،وتزامــن عقــده هــذا العــام مــع
امتــاك احلمولــة الســتراحتها بالثمامــة  ،وأضفــى انعقــاده فيهــا مســاء يــوم اخلميــس 1435/7/2هـــ احتفاليــة خاصــة
بهــذا اإلجنــاز الــذي حتقــق للحمولــة وكان ثمــرة جلهــود مشــكورة شــارك فيهــا اجلميــع.
وقــد تخلــل امللتقــى عــدد مــن املناقشــات العامــة والتشــاور حــول برامــج اجمللــس النســائي خــال هــذا العــام  ،كمــا تخللــه
عــدد مــن املناشــط املتعلقــة بالصغــار  ،فتــم توفيــر األلعــاب والزحاليــق واملهرجــات واســتمتع الصغــار وأمهاتهــن بذلــك.
وإضافــة لذلــك مت ترتيــب بــازار لبيــع معروضــات املشــاركات ( ،وقــد ســبق إقامــة امللتقــى توجيــه إعــان مــن اجمللــس
النســائي ملــن ترغــب مــن بنــات احلمولــة باملشــاركة فــي البــازار).
وقــد كان مــن نتائــج امللتقــى االتفــاق علــى فتــح حســاب فــي تويتــر واالنســتقرام باســم عائلــة األحيــدب ونشــر اإلعالنــات
واملناشــط وتصويرهــا وعرضهــا.
6 .6ملتقى النجاح :
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ويتزامــن عقــد هــذا امللتقــى مــع انتهــاء العــام الدراســي لعمــل احتفــال النجــاح لبناتنــا فــي مراحــل التعليــم العــام  ،وقــد

ســبقه إعــان مــن اجمللــس النســائي لألمهــات بــأن بناتنــا علــى موعــد فــي امللتقــى مــع فرحــة جناحهــن مبــا يتيســر إحضــاره
للمشــاركة بهــذه املناســبة التــي مت عقدهــا فــي اســتراحة احلمولــة مســاء يــوم اخلميــس 1435/8/7هـــ.
ومــن ضمــن الترتيبــات مت التعاقــد مــع متعهــدة حفــات لتزيــن املــكان بأقــواس البالونــات  ،وتقــدمي فقــرات ومســابقات
شــيقة وهدايــا وبوفيــه للناجحــات  ،وكان احتفــاال أضفــى بهجــة علــى عمــوم احلاضــرات.
7 .7زيارات التواصل:
مت خالل عام 1435هـ ترتيب زيارتني الثنتني من نساء احلمولة كبيرات السن  ،وهن:
	•العمة /منيرة بنت عبدالرحمن الناصر األحيدب.
	•العمة /مرمي بنت حسن العلي األحيدب.
وكان للزيارتــن األثــر الطيــب علــى العمــات ومــن حضــر مــن بناتهــن  ،وفــي ختــام كل زيــارة كان يتــم تقــدمي هديــة
مناســبة للعمــة.
8 .8امللتقى السنوي:
مت ترتيبــه فــي اســتراحة احلمولــة بالثمامــة مســاء يــوم اخلميــس 1435/12/29هـــ  ،وقــد ســاده جــو مــن األلفــة
واحملبــة والترفيــه  ،وتخللتــه الفعاليــات التاليــة:
	•افتتــاح امللتقــى بكلمــة رئيســة اجمللــس النســائي األخــت /حصــة بنــت محمــد األحمــد (أم فهــد)  ،التــي تضمنــت
ترحيبهــا باحلاضــرات  ،وأشــارت فيهــا إلــى أن وجــود مجلــس للمناشــط النســائية يعتبــر مكســبا لنســاء
احلمولــة ،وعبــرت عــن أملهــا الكبيــر أن تتظافــر جهــود اجلميــع لدعــم اجمللــس باملشــاركة بالــرأي والتقــومي
وأيضــا باملشــاركة العمليــة ملــن تتيــح لهــا ظروفهــا ذلــك  ،وختمــت كلمتهــا بتوجيــه الشــكر لزميالتهــا فــي اجمللــس
داعيــة للجميــع باملثوبــة.
	•عمل مقابلة مع إحدى األمهات من كبيرات السن وتقدمي هدية لها.
	•تكرمي الفائزات في املسابقة القرآنية  ،حيث مت منح كل منهن مبلغ  300ريال  ،وهن:
1 .1ربى بنت يوسف محمد األحيدب.
2 .2ملى بنت يوسف محمد األحيدب.
3 .3ندى بنت عبدالله إبراهيم األحيدب.
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	•ترتيب مسابقة بسيطة شارك فيها عموم احلاضرات  ،بجوائز رمزية.
	•تقــدمي التهنئــة واملباركــة للمتزوجــات خــال عــام 1435هـــ  ،مــع عــرض أســمائهن علــى البرجكتــور  ،وتســليم كل
منهــن هديــة حتمــل حتيــات مجلــس احلمولــة ومكتــوب عليهــا أســماء الزوجــن مــع الدعــاء لهمــا بالبركــة  ،والهديــة
عبــارة عــن شــنطة حتتــوي تشــكيلة عطــورات للزوجــن  ،وفيمــا يلــي أســماء الزوجــات :
م

الزوج

الزوجة

1

معاذ بن عبداهلل أحمد األحيدب

أروى بنت خالد المحيذيف

2

عادل بن عبدالرحمن الفايز

أروى بنت محمد حسن األحيدب

3

عبداهلل بن محمد عبدالرحمن األحيدب

أفنان بنت عبداهلل العثمان

4

أحمد بن ناصر الدواي

بشاير بنت سليمان أحمد األحيدب

5

مساعد بن إبراهيم عبداهلل الحقيل

تهاني بنت صالح أحمد األحيدب

6

عبداهلل بن عبدالرحمن حسن األحيدب.

ُلبنى بنت علي فهد العامر

7

إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم األحيدب

منيرة بنت عبداهلل المقبل

8

خالد بن محمد عبدالرحمن األحيدب

منيرة بنت عبدالعزيز الفهيد

9

عبدالعزيز بن محمد المديهيم

مالك بنت عبداهلل إبراهيم األحيدب

10

صالح بن ناصر علي األحيدب

مي بنت عبداهلل المدلج

11

إبراهيم بن صالح أحمد األحيدب

نُ هى بنت فهد عبداهلل العجالن

12

طارق بن محمد صالح األحيدب

نورة بنت عبداهلل محمد األحيدب

13

إبراهيم بن أحمد محمد األحيدب

هيفاء بنت محمد إبراهيم الغنام

	•تكــرمي صاحبــات الدعــم ملشــروع االســتراحة خــال عــام 1435هـــ  ،حيــث مت تســليم كل منهــن كتــاب شــكر
مــن رئيــس مجلــس احلمولــة يتضمــن تقديــر اجمللــس لوقفتهــن املشــهودة والتــي كان مــن ثمرتهــا إمتــام امتــاك
االســتراحة (عــدد املكرمــات  ، 46وفــي موضــع آخــر مــن اجمللــة بيــان مفصــل بأســمائهن).
	•تكــرمي اخلريجــات للعــام الدراســي 1435/1434هـــ  ،مــع عــرض أســمائهن علــى البرجكتــور  ،وتقــدمي دروع
تذكاريــة حلامــات املاجســتير  ،وإكسســوارات خلريجــات اجلامعــة  ،وأقــام خلريجــات الثانويــة العامــة  ،وفيمــا
يلــي أســماء اخلريجــات:
	•احلاصالت على املاجستير:
1 .1مرمي بنت أحمد محمد األحيدب (علوم السنة النبوية).
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2 .2هيفاء بنت محمد حسن األحيدب (أدب اجنليزي).

	•احلاصالت على الشهادة اجلامعية:
م

االســــــــــــــــــــــم

التخصص

1

أروى بنت عبدالرحمن إبراهيم محمد األحيدب

صيدلة

2

الجوهرة بنت عبدالعزيز أحمد األحيدب

علم نفس

3

الجوهرة بنت محمد أحمد عبدالعزيز األحيدب

إدارة أعمال

4

دينا بنت عبدالرحمن إبراهيم محمد األحيدب

صيدلة

5

شهد بنت عبداهلل عبدالرحمن األحيدب

كيمياء عامة

6

لمياء بنت عبدالعزيز حماد األحيدب

حاسب آلي

7

منيرة بنت حسن سليمان عبدالرحمن األحيدب

صيدلة

8

منيرة بنت عبدالعزيز أحمد األحيدب

خدمة اجتماعية

9

هدى بنت عبدالرحمن أحمد محمد األحيدب

محاسبة

10

هاله بنت عبدالكريم عبدالرحمن األحيدب

لغة عربية

11

خولة بنت فهد عبداهلل سليمان األحيدب

لغة إنجليزية

	•احلاصالت على الثانوية العامة:
م

االســــــــــــــــــــــم

1

الجوهرة بنت محمد صالح األحيدب

2

حصة بنت حسن ناصر األحيدب

3

شريفة بنت عبداهلل عبدالرحمن األحيدب

4

نوره بنت يوسف حسن األحيدب

5

هدى بنت محمد أحمد عبدالعزيز األحيدب

6

هيفاء بنت محمد عبدالعزيز األحيدب

وفــي ختــام امللتقــى مت تــاوة نــص الكلمــة التــي ألقاهــا رئيــس مجلــس احلمولــة فــي قســم الرجــال تلــك الليلــة  ،وتضمنــت
شــكره إلخوانــه وأخواتــه وأبنائــه وبناتــه ملــا وجــده وزمــاؤه فــي اجمللــس مــن دعــم ومســاندة  ،راجيــا مــن اجلميــع التعــاون مــع
جلنــة اختيــار أعضــاء اجمللــس لألعــوام األربعــة املقبلــة ( ميكــن مطالعــة الكلمــة كاملــة فــي موضــع آخــر مــن اجمللــة).
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الملتقى السنوي للحمولة
لعام 1434هـ
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يتــم ترتيــب هــذا امللتقــى أواخــر كل عــام  ،ويعكــس ضمــن
فقراتــه املناشــط املتنوعــة التــي تقــوم بهــا اللجــان التــي
يشــرف عليهــا مجلــس احلمولــة  ،إضافــة الشــتماله علــى
االحتفــاء والتكــرمي لشــرائح عديــدة مــن أفــراد احلمولــة.
مت عقــد امللتقــى هــذا العــام فــي اســتراحة القلعــة
اخلضــراء بالريــاض مســاء يــوم اجلمعــة  27ذي احلجــة
1434هـــ  ،وقــد شــمل برنامــج امللتقــى فــي قســم الرجــال
الفقــرات اآلتيــة:
أوالً :التقدمي
قــدم البرنامــج عضــو اجمللــس /أ /.عبدالعزيــز بــن
محمــد الســعد.
ثانيـاً :تقريــر عن عمل اللجان خالل عام
إميانــاً مــن اجمللــس بأهميــة إحاطــة أفــراد احلمولــة
باملناشــط التــي تنفذهــا اللجــان اخملتلفــة حتــت إشــراف
اجمللــس علــى مــدار العــام فقــد أعــدت اللجان وأمانــة اجمللس
تقاريــر بعملهــا خــال العــام وقامــت جلنــة املناشــط الثقافيــة
بدمــج تلــك التقاريــر فــي تقريــر شــامل مدعــم بالصــور مــع
تســجيل صوتــي للمــادة املكتوبــة تتزامــن مــع فقــرات التقريــر،
ومت عــرض التقريــر علــى حضــور امللتقــى.
ثالثاً :مسابقة مفتوحة
قــام الشــاب /مصعــب بــن عبداللــه األحمــد بإجــراء

مســابقة مفتوحــة تنافــس فيهــا عــدد مــن احلضــور  ،ومت
توزيــع جوائــز عينيــة (بقيمــة إجماليــة  1,000ريــال) تبرعـاً
مــن عضــو اجمللــس أ /.محمــد بــن حســن احملمــد.
رابعـاً :كلمــة عضو مجلس احلمولة م /صالح األحمد
(رئيــس جلنــة امللتقيات واملكلف بأمانة الصندوق)
بــدأ كلمتــه بالشــكر والدعــاء بالبركــة للرجــال والنســاء
الذيــن شــاركوا فــي متويــل امللتقيــات الشــهرية وامللتقــى
الســنوي ( وتــا أســماءهم جميعــاً).
بعــد ذلــك حتــدث عن حســابات الصندوق األربعــة (الزكاة
 الصدقــة  -املناشــط  -االشــتراكات)  ،فأوضــح باألرقــامحجــم الــوارد لهــا واملصــروف منهــا  ،ثــم حتــول باحلديــث عــن
مشــروع اســتراحة احلمولــة وحســاب االشــتراكات اخملصــص
للمشــروع  ،فأوضــح عــدة أمــور منهــا:
أن مجلــس احلمولــة عــام 1424هـــ برئاســة العــم/
محمــد الســعد رحمــه اللــه والعــم /يوســف العبدالرحمــن
حفظــه اللــه كان موفقــاً فــي وضــع خطــة عمليــة للتمويــل
بطريقــة املشــاركات الســنوية مــن أفــراد احلمولــة  ،وكان
لواقعيــة اخلطــة أثــر كبيــر فــي جناحهــا  ،حيــث كان متــروكا
لــكل فــرد اختيــار املقــدار الــذي يشــارك بــه كل عــام.
أن أفــراد احلمولــة كانــوا أوفيــاء للمجلــس فــي خطتــه،
وأثمــر ذلــك بتوفيــق اللــه فــي مشــاركات فــي العــام األول

(1424هـــ) بلــغ مجموعهــا  101,850ريــاالً  ،ومــع
توالــي األعــوام كان حجــم املشــاركة الســنوية يتزايــد حتــى
بلــغ فــي عــام 1433هـــ  202,650ريــاالً  ،وبلــغ إجمالــي
مــا مت جمعــه منــذ 1424/1/1هـــ حتــى هــذه الليلــة
 1,536,100ريــال.
أن اجلهــود قائمــة فــي البحــث عــن اســتراحة جاهــزة ،
مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن املبلــغ املتوفــر حالي ـاً لــن يكفــي،
وســيكون هنــاك فــرق بــن املبلــغ املتوقــع للشــراء وبــن مــا
ميتلكــه الصنــدوق حاليــاً  ،ولــدى اجمللــس الثقــة بهمــة
اجلميــع وحرصهــم علــى اخليــر واملســابقة فيــه  ،وأنهــم لــن
يعجــزوا بحــول اللــه عــن تدبيــر الفــرق مــن خــال التبــرع
العــام والتبــرع باملشــاركات الســنوية لعــدة أعــوام وتقــدمي
قــروض للصنــدوق تُســدد خــال ثالثــة أعــوام.
خامســاً :تكــرمي الداعمــن لصنــدوق احلمولــة هــذا
العــام مبــا ال يقــل عــن  2,000ريــال
حيــث قــام رئيــس اجمللــس بتســليم كتــاب شــكر لــكل منهــم
تقديــرا مــن اجمللــس لــكل مــن دعــم حســاب االشــتراكات أو
حســاب املناشــط أو احلســابني معـاً مبــا ال يقــل عــن 2,000
ريــال.
سادس ـاً :االحتفــاء باحلاصلــن علــى الشــهادة اجلامعيــة
والثانويــة العامــة خــال العــام الدراســي 1434/1433هـــ

حيــث قــام رئيــس اجمللــس بتهنئتهــم وتســليم درع تــذكاري
لــكل منهــم بهــذه املناســبة  ،وهــم:
	•احلاصلون على الشــهادة اجلامعية
	•إبراهيــم بــن عبدالرحمــن بــن إبراهيــم العبدالرحمــن
(علــوم عســكرية)
	•ســليمان بن ســعود بن سليمان احملمد (إدارة أعمال)
	•عبدالرحمــن بــن ســليمان بــن حمــاد العبدالعزيــز (أنظمــة
إداريــة)
	•عبدالعزيــز بــن إبراهيــم بــن عبدالعزيــز احملمــد (حاســب
آلــي)
	•معاذ بن عبدالله بن أحمد احملمد (علوم شــرعية)
	•يزيد بن إبراهيم بن عبدالعزيز احملمد (علوم سياســية)
	•احلاصلــون على الثانوية العامة
	•أحمــد بــن محمد بن صالح العبدالرحمن
	•ســليمان بن حسن بن سليمان احلسن
	•صالــح بن خالد بن صالح البراهيم
	•عبدالعزيــز بن أحمد بن محمد األحمد
	•عبداللــه بــن عبدالعزيز بن إبراهيم احملمد
	•عبداجمليد بن ســعد بن أحمد احملمد
	•عمــر بــن إبراهيم بن محمد العبدالرحمن
	•فيصــل بن محمد بن إبراهيم احملمد
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رسالة رئيس مجلس الحمولة
إلى أخواتنا الكريمات في الملتقى السنوي
عبداهلل بن حسن العلي
رئيس مجلس الحمولة
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للعام 1434هـ
الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ..
يطيــب لــي الترحيــب بكــن جميعــا أصالــة
عــن نفســي ونيابــة عــن إخوانــي أعضــاء اجمللــس
وأشــكركن علــى احلــرص علــى االجتمــاع والتالقــي
والتعــاون  ،فواجــب الشــكر مســتحق لــكل مــن عمــل
واجتهــد وبــذل مــن وقتــه ومالــه ورأيــه فنحــن نحتــاج
لــكل ذلــك.
إن مجلــس احلمولــة هــو املظلــة للجميــع
وهــو يحــرص ويعمــل علــى دعــم املناشــط النســائية
إميانــا منــه أن بنــات احلمولــة لهــن مثــل مــا لألبنــاء
مــن حــق الرعايــة واالهتمــام  ،واجمللــس ينظــر
باعتــزاز للجهــود التــي تبذلهــا مجموعــة مــن
النســاء اخمللصــات داخــل احلمولــة  ،بعضهــن مــن
بنــات احلمولــة وبعضهــن زوجــات ألبنــاء احلمولــة،
واجمللــس يحيــي اجلميــع ويســاند كل جهــد يقمــن
بــه خلدمــة نســاء احلمولــة  ،مــع أمــل اجمللــس بــأن
تزيــد نســبة املشــاركات فــي املناشــط مــن جميــع
بيــوت احلمولــة.
وقــد خطــى اجمللــس هــذا العــام خطــوة نرجــو

أن تكــون دافعــا ملزيــد مــن العطــاء والتطويــر  ،وذلــك
باعتمــاد إنشــاء مجلــس نســائي يرتبــط مبجلــس
احلمولــة ويحمــل اســم:
(مجلس املناشــط النســائية)
ومت إســناد رئاســته هــذا العــام 1434هـــ ملــن
كانــت تتولــى اإلشــراف علــى املناشــط النســائية
خــال العامــن املاضيــن واعتبــار مــن كان يعاونهــا
فــي العمــل أعضــاء فــي اجمللــس هــذا العــام.
وقبــل أســبوعني مت بعــث رســالة لعمــوم النســاء
فــي حمولتنــا حلصــر الراغبــات فــي عضويــة
اجمللــس خــال العــام القــادم 1435هـــ فــي موعــد
أقصــاه نهايــة الشــهر احلالــي  ،وورد لنــا عــدة
أســماء  ،وال نــزال نتطلــع لــورود املزيــد منهــا علــى
جــوال احلمولــة ( ، )0504271541وســيتم
بــإذن اللــه حصــر الراغبــات واختيــار مجموعــة
ليتكــون منهــن اجمللــس وتكــون إحداهــن رئيســة
لــه وتتولــى مهمــة توزيــع املناشــط علــى عضــوات
اجمللــس  ،واللــه املوفــق.

ألبي سحرٌ

ألبــي ســحراً يفــوق اخليــال و لــه نظــرة صقــر و هيبــة
أســد وقلــب مفعمـاً باحلنــان والعطــاء ال مثيــل لــه ،،،
و مــن أعمــاق الذاكــرة  ...أتذكــ ُر عندمــا حتــل
الظهيــرة نترقــب عــودة أبــي احلبيــب بشــوق عــارم
نتســابق بعجــل مــن تفــوز بتقبيــل رأس أبيهــا احلنــون
أوالً داعيــات لــه باجلنــة و والديــه ينظــر إلينــا مبتســماً
بشوشــاً داعيــاً لنــا باخليــر و البركــة و إذا حــل املســاء
نظــل ننتظــر أبانــا احلنــون ال منــل مــن إنتظــاره !

كنــا نســمع تســبيحه و تهليلــه و أســتغفاره رغــم مرضــه
و شــدته كان صابــراً و عابــداً شــكوراً يحمــد اللــه علــى
الســراء و الضــراء جعلــه اللــه فــي الفــردوس األعلــى مــن
اجلنــة .
ســنفتقد دعواتــك لنــا يــا أبــي و نصحــك نعــرف أن
حديثــك كان ســيفاً بتــاراً علــى الباطــل فحديثــك كلــه درر
و حكــم ولكــن مــن يتعــظ !
كنــت أرى أبــي دومــاً القــوي األمــن منــذ صغــري
إلــى وفاتــه رحمــه اللــه فــاألب درعنــا احلامــي و نبراس ـاً
لطريقنــا .
ثــق يــا أبــي ان لــك ذريــة مــن بعــدك تدعــوا لــك و لــن
ـس فضلــك و خيــرك عليهــا .
تنـ َ
فقــد أحبــك أبنــاء حمولتــك و أصدقائــك و ملســوا
فيــك النبــل و الكــرم و النخــوة و الشــهامة .

وبلــغ مــن بــره بأبيــه حســن بــن ناصــر رحمهمــا اللــه
أن جــدي حســن يوقــظ والــدي ســليمان علــى فتــرات
متعــددة فــي الليلــة ذاتهــا ليذهــب ليســتعلم عــن الوقــت
لتحــري قيــام الليــل حيــث أن الســاعات غيــر متوفــرة
يذهــب دون كلــل أو ملــل !
حينهــا كان
ُ

و مــن مآثــره  -رحمــه اللــه  -ســماحته فــي البيــع
حيــث أنــه إذا متــت بيعــة وحملــت البضاعــة يتراجــع
املشــتري فيعفــو ويســمح لوجــه اللــه فقــد كان أبــي رج ـ ً
ا
محبوب ـاً فــي محيــط عملــه ألمانتــه وصدقــه ال يســعى إال
فــي اخليــر  ،،لذلــك كنــت أقــول فخــراَ
( أنــا بنت ســليمان )
لــذا يــا أبتــاه ال تعتــب علينــا عندمــا نســكب دمــوع
الشــوق عليــك .

يــا أبتــي لــك شــوق و حنني عظيــم في القلب .
فقــد فقدنــا أبــاً عظيمــاً يســبق فعلــه قولــه كان
خاضعــاً بــاراً بوالديــه أرى أحســانه لهمــا لــم أســمع
صوتــه إال همســاً فــي حضورهمــا مطيعــاً لهمــا .

وكنــت منــذ طفولتــي أنظــر بتعجــب دائمــاً عندمــا
يذهــب أبــي البــار إلــى أمــه احلنــون أوالً ويعطيهــا العــود
والزعفــران بنفــس الكميــة التــي أشــتراها لوالدتــي .
لــم يكمــل أبــي رحمــه اللــه تعليمــه فــي الك ّتــاب حيــث
كان يســاعد أبيــه فــي املزرعــة .
وقــد أصيبــت يــده ولــم يشــفى منهــا ولقــد ذهــب
للكويــت لعالجهــا ولكــن قالــوا إن ال عــاج لــه
ولــم يكــن أبــي يفتــر مــن الدعــاء لوالديــه و للمســلمني

فــاألب ال يعوض أبداً

أبــي رحمــك اللــه و أنزلــك منزلــة الشــهداء األبــرار و
أمــي و جميــع املســلمني .
كتبتــه  :أمــل بنــت ســليمان بن حســن بــن ناصر األحيدب
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الملتقى السنوي للحمولة
لعام 1435هـ
ُعقــد امللتقــى هــذا العــام فــي اســتراحة احلمولــة
مبدينــة بالريــاض مســاء يــوم اخلميــس  29ذي احلجــة
1435هـــ  ،وقــد شــمل برنامــج امللتقــى فــي قســم الرجــال
الفقــرات اآلتيــة:

أوالً:

التقــدمي أ /.عبدالعزيــز بــن محمــد الســعد (عضــو
اجمللس/رئيــس اللجنــة الثقافيــة)

ثانيا:
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كلمــة أ /يوســف بــن حســن احملمــد (عضــو اجمللــس/
رئيــس جلنــة االســتراحة وامللتقيــات)

حتــدث فيهــا عــن اللجنــة ومهماتهــا ومــا أجنزتــه خــال
املــدة التــي تلــت إمتــاك احلمولــة لالســتراحة  ،وأوضــح
للحضــور بيانــات اإليــرادات واملصروفــات  ،ع بيــان
التســعيرات املعتمــدة للتأجيــر ألفــراد احلمولــة وغيرهــم.

ثالثا:

كلمــة م /عبدالرحمــن بــن محمــد الســعد (رئيــس جلنــة
تكويــن اجمللــس القــادم)
حتــدث فيهــا عــن اخلطــوات التــي قامــت بهــا اللجنــة،
والــدور املؤمــل مــن أفــراد احلمولــة رجــا ونســاء فــي
اختيــار أعضــاء اجمللــس القــادم  ،وآليــة إيصــال اختياراتهــم
للجنــة.

رابعا:

كلمــة م /صالــح بــن أحمــد احملمــد (عضــو اجمللــس/
أمــن الصنــدوق)
حيــث عــرض التقريــر املالــي علــى شاشــة عــرض  ،وقــد
شــمل التقريــر مــا يلــي:
بيــان الــوارد خــال العــام حلســابي الــزكاة والصدقــة
واملصــروف منهــا.
بيــان املبلــغ احملصــل هــذا العــام دعمــا ملشــروع
االســتراحة  ،واملبلــغ املقتــرض مــن أجــل إمتــام الشــراء.
أســماء الداعمني للمناشــط.
أســماء مــن قامــوا بتمويل امللتقيات الشــهرية.
أســماء مــن قامــوا بتمويل امللتقى الســنوي.

خامسا:

تكــرمي أصحــاب الدعــم الــوارد هــذا العــام ملشــروع
االســتراحة
وقــد بلــغ عــدد املكرمــن  ، 85حيــث مت تســليم كل منهــم
كتــاب شــكر مــن رئيــس مجلــس احلمولــة يتضمــن تقديــر
اجمللــس لوقفتــه املشــهودة والتــي كان مــن ثمرتهــا إمتــام
امتــاك االســتراحة (وفــي موضــع آخــر مــن اجمللــة بيــان
مفصــل بأســماء املكرمــن).

سادسا:

االحتفــاء بالدكتــور  /عبدالعزيــز بن ســليمان احلســن
حيــث ســلمه رئيــس اجمللــس درعــا تذكاريــا يتضمــن
تهنئتــه مــن اجمللــس وعمــوم أفــراد احلمولــة مبناســبة
صــدور قــرار اجمللــس العلمــي بجامعــة امللــك ســعود
بترقيتــه إلــى رتبــة أســتاذ بقســم أمــراض وجراحــة العظــام
بكليــة الطــب.

سابعا:

االحتفــاء باخلريجــن مــن أبنــاء احلمولــة للعــام
الدراســي 1435/1434هـــ
حيــث مت تســليم كل منهــم درعــا تذكاريــا يحمــل تهنئــة
احلمولــة لــه وترجــو لــه املزيــد مــن التوفيــق  ،وفيمــا يلــي
أســماء اخلريجــن:

احلاصلــون على املاجســتير:
	•عبداجمليــد بــن ناصــر بــن عبدالرحمــن العبداللــه
(إدارة تربويــة).
احلاصلــون على الشــهادة اجلامعية:
	•ســليمان بــن عبداللــه بــن ســليمان احملمــد (إدارة
أعمــال).
	•عبداحملســن بــن محمــد بــن عبداحملســن الناصــر
(جيولوجيــا).
	•عبداحملســن بــن ســعد العبدالعزيــز (الكليــة
التقنيــة تخصــص كهربــاء).
	•خالــد بــن محمــد احلســن (الكليــة التقنيــة
تخصــص كهربــاء).
احلاصلــون علــى الثانوية العامة:
	•أحمــد بــن عبدالرحمــن بن أحمــد العبدالعزيز.
	•ســليمان بن عبدالله بن ســليمان احلســن.
	•فيصــل بــن صالح بن ســليمان احلماد.
	•عبدالســام بــن عبداللــه بــن إبراهيــم
ا لعبد ا لعز يــز .
	•محمــد بن ســعود بن ســليمان احملمد.
	•مهنــد بــن عبدالرحمــن بن محمد الســعد.
	•محمــد بن ســعد العبدالعزيز.

ثامنا:

كلمــة أ /.عبداللــه بــن حســن العلــي (رئيــس مجلــس
احلمولــة)
وقــد كانــت كلمــة وداعيــة  ،أشــار فيهــا إلــى أن هــذا
العــام (1435هـــ) هــو العــام األخيــر مــن الــدورة احلاليــة
للمجلــس  ،وأنــه وجــد فــي إخوانــه فــي اجمللــس خيــر معــن
فــي أداء املهمــة  ،وأنــه كان فخــورا بهــم وبالعمــل معهــم،
وتوجــه بالشــكر إلخوانــه وأخواتــه وأبنائــه وبناتــه ملــا
وجــده وزمــاؤه فــي اجمللــس مــن دعــم ومســاندة  ،راجيــا
مــن اجلميــع التعــاون مــع جلنــة اختيــار أعضــاء اجمللــس
لألعــوام األربعــة املقبلــة.
(وفــي الصفحــة التاليــة النص الكامــل للكلمة).
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وداعية من رئيس المجلس األستاذ /عبداهلل بن حسن العلي
أمام الحضور في الملتقى السنوي للحمولة
المقام مساء يوم الخميس 1435/12/29هـ
أ .عبداهلل بن حسن العلي

احلمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام علــى
رســوله األمــن
أيهــا اإلخوة الكرام
أيهــا األخوات الكرميات
أيهــا األبناء األعزاء
أيهــا البنات العزيزات
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاته
جنتمــع هــذه الليلــة اجتماعــا الســنوي املعتــاد
ونحــن بفضــل اللــه أكثــر تالحمــا وتعاونــا وحماســا
فــي خدمــة أهلنــا وقرابتنــا.
أقــف أمامكــم ونحــن نــودع العــام الهجــري
1435هـــ  ،وهــو العــام األخيــر مــن الــدورة احلاليــة
جمللــس احلمولــة  ،وقــد شــرفتموني ومعــي مجموعــة
مــن اإلخــوة باختياركــم لنــا لنكــون فــي اجمللــس خــال
أربعــة أعــوام مضــت  ،وشــرفني إخوانــي فــي اجمللــس
باختيــاري رئيســا لــه خــال تلــك املــدة.
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لقــد كانــت مســؤولية جســيمة  ،لكنــي وجــدت
فــي إخوانــي خيــر ُمعــن فــي أداء املهمــة  ،ممــا
جعلنــي أفخــر بهــم وبالعمــل معهــم  ،ســواء منهــم مــن
كان موجــودا فــي اجمللــس فــي دورات ســابقة أو مــن
دخــل اجمللــس معــي فــي الــدورة احلاليــة  ،لقــد رأيــت
فيهــم حماســا وشــعورا باملســؤولية وحرصــا وتفانيــا
فــي خدمــة احلمولــة  ،وبجانــب هــؤالء الزمــاء نذكــر
بــكل اعتــزاز األخــوات الالتــي يتألــف منهــن مجلــس

املناشــط النســائية والالتــي يقمــن دون كلــل بالــدور
املطلــوب فــي مجــال املناشــط فــي الوســط النســائي
حتــت إشــراف مجلــس احلمولــة  ،وال ننــس اجلنــود
اجملهولــن مــن أبنائنــا وبناتنــا فــي اللجــان التنفيذيــة
اللذيــن ترتكــز عليهــم املناشــط اخملتلفــة.
وقــد كلفنــي أولئــك اإلخــوة واألخــوات أن أوجــه
الشــكر الوافــر ألفــراد احلمولــة رجــاال ونســاء ملــا
وجدنــاه مــن اجلميــع مــن دعــم ومســاندة  ،باملــال
والــرأي واملقترحــات والتوجيــه والنقــد البنــاء الــذي
يســعى لإلصــاح والرفــع مــن مســتوى العمــل املبــذول
وتســديده.
ولقــد كان مــن مظاهــر هــذه املســاندة هــذا العــام
مــا رأينــاه مــن وقفــة رائعــة مــن رجــال احلمولــة
ونســائها حــن اســتقر الــرأي علــى شــراء هــذه
االســتراحة  ،هــذه الوقفــة أســعدتنا فــي اجمللــس
وجنــزم أنهــا أســعدت كل فــرد فــي احلمولــة.
وفــي اخلتــام أرجــو مــن اجلميــع أن يتعاونــوا مــع
جلنــة اختيــار أعضــاء مجلــس احلمولــة لألعــوام
األربعــة املقبلــة  ،راجيــا مــن اللــه العلــي القديــر أن
يبــارك فــي اجلهــود  ،وأن يجمعنــا دائمــا علــى اخليــر
مبــا يرضيــه ســبحانه وتعالــى  ،ومبــا يحقــق آمــال
وطموحــات أبنــاء احلمولــة وبناتهــا.
والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاته.

رحلوا فأبقوا
متضــي األيــام يومــا بعــد يــوم ،وســنة بعــد أخــرى ،تطــوى فيهــا األعمــار وتقضــى فيهــا اآلجــال وتنتهــي
فيهــا األعمــار ،فكمــا نفــرح فيهــا بقــدوم مولــود فإننــا نحــزن لــوداع مفقــود  ،وهكــذا هــي الدنيــا أيــام
معــدودة وآجــال محــدودة.
بإميــان واحتســاب و ّدعــت احلمولــة خــال عــام 1434هـــ و عــام  1435هـــ رجــاالً ونســا ًء أعــزاء علينــا داعــن اللــه
العلــي الكــرمي أن يرحمهــم وأن يتغمدهــم بالرضــوان:
	•العمــة /دالل بنــت غريــب العجمــي (والــدة ســلطان بــن إبراهيم بــن محمــد العبدالله األحيدب).
وقــد صلــي عليهــا فــي جامــع امللــك خالــد بــأم احلمــام مبدينــة الريــاض بعــد صــاة الظهــر يــوم الثالثــاء
1434 /2 /12هـــ.
	•األخــت /مــرام بنــت عبداللــه العيســى (ابنــة العمــة هيلة بنت منصــور احملمد األحيدب).
وقــد صلــي عليهــا فــي جامــع امللــك خالــد بــأم احلمــام مبدينــة الريــاض بعــد صــاة العصــر يــوم الثالثــاء
1434 /5 /14هـــ.
	•األخــت /نــوره بنــت أحمــد بــن محمــد العبدالرحمــن األحيــدب (زوجــة عبدالســام بــن عبدالرحمــن بــن حمــاد
العمــر).
وقــد صلــي عليهــا فــي جامــع الراجحــي مبدينة الريــاض بعد صالة العصر يــوم الثالثاء 1434/7/4هـ.
	•العــم  /ســليمان بــن حســن الناصر األحيدب.
وقــد صلــي عليــه فــي جامــع امللــك خالــد بــأم احلمــام مبدينــة الريــاض بعــد صــاة العصــر يــوم األربعــاء
1434 /11 /12هـــ.
	• األخ  /بــدر بــن احمــد محمــد العبدالله االحيدب.
وقــد صلــي عليــه فــي جامــع امللــك خالــد بــأم احلمــام مبدينــة الريــاض بعــد صــاة العصــر يــوم اخلميــس
 1435/3/1هـــ.
	•العــم  /صالــح بــن عبدالرحمــن بــن عبدالله األحيدب
وقــد صلــي عليــه فــي جامــع الشــعيبه بجالجل بعد صــاة اجلمعة  1435/3/2هـ.
	•األخ  /حســن بــن علــي الصالح األحيدب.
وقــد صلــي عليــه فــي جامــع الراجحــي مبدينــة الريــاض بعد صالة العصر يوم الســبت  1435/6/26هـ.
	•األخ  /محمــد بــن حســن العلي األحيدب.
وقــد صلــي عليــه فــي جامــع الراجحــي مبدينــة الريــاض بعد صالة العصــر يوم األثنني  1435/11/13هـ.
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تقرير أمانة الصندوق عن حسابات لصندوق الحمولة
لعامين  1434هـ 1435 -هـ
يتكــون الصنــدوق مــن أربعــة حســابات مبصــرف
الراجحــي  ،باســم العــم الفاضــل /يوســف بــن عبدالرحمــن
بــن حســن األحيــدب  ،وهــذه أرقامهــا وأغراضهــا املعتمــدة مــن
مجلــس احلمولــة:
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حساب الزكاة
SA81 8000 0397 6080 1001 8225
وهــو خــاص الســتقبال أمــوال الــزكاة مــن أجــل أن
تصــل إلــى مســتحقيها داخــل احلمولــة.
حساب الصدقة
SA59 8000 0397 6080 1001 8233
وهــو خــاص الســتقبال أمــوال الصدقــات العامــة مــن أجــل
أن تصــرف علــى أهــل احلاجــة داخــل احلمولــة  ،وفــي غالــب
األحيــان يكــون رصيــده رافــداً لرصيــد الــزكاة فيمــا يتقــرر
صرفــه علــى مســتحقي الــزكاة.
حساب املناشط
SA06 8000 0397 6080 1001 8217
وهــو خــاص الســتقبال تبرعــات أفــراد احلمولــة لتمويــل
املناشــط التــي تنفذهــا اللجــان  ،ســواء كانــت تبرعــات
عامــة يصــرف منهــا علــى عمــوم املناشــط أو تبرعــات
خاصــة يصــرف منهــا علــى مناشــط معينــة دون غيرهــا.

حساب االشتراكات
SA28 8000 0397 6080 1001 8209
وهــو خــاص الســتقبال املشــاركات الســنوية مــن عمــوم
أفــراد احلمولــة لتمويــل شــراء اســتراحة للحمولــة مبدينــة
الريــاض  ،ومــع إمتــام هــذا األمــر هــذا العــام  ،فاحلســاب
مســتمر فــي اســتقبال املشــاركات لســداد مــا مت اقتراضــه
لهــذا الغــرض.
أوال :حسابات الزكاة والصدقة
البند (ريال)

1434

1435

رصيد الحسابين في بداية العام

51,620

46,073

ورد للحسابين خالل هذا العام

380.453

475,680

المبالغ المصروفة قبل رمضان

30,000

42,500

المبلغ المعتمد صرفه في اجتماع رمضان

231,000

339,000

المبلغ المعتمد صرفه في آخر العام

125,000

102,000

رصيد نهاية العام

46,073

50,253

ثانيا :حساب املناشط
العام  1434هـ رصيد احلساب في
1434/1/1هـ  19,704رياالً وينقسم إلى:
	•تبرع عام =  10,704رياالت.
	•تبرع خاص مبسابقة حفظ القرآن الكرمي =
 9,000ريال.
إجمالي الدعم الوارد هذا العام =
 117,800رياالً  ،ويتنوع وفق اآلتي:
 75,800ريال تبرع عام حسب.
 5,000ريــال عائــد مــن اإلعــان فــي العــدد
اخلــاص بعــام 1433هـــ.
 14,000ريال تبرع خاص للملتقيات الشهرية.
 22,000ريال تبرع خاص للملتقى السنوي.
 1,000ريــال تبــرع خــاص للمســابقة بامللتقــى
الســنوي مــن أ /.محمــد احلســن (أبــو تركــي).
	•إجمالي املصروف هذا العام  108,750رياالً.
الرصيــد فــي احلســاب فــي 1435/1/1هـــ 28,754
ريــاالً وينقســم إلــى:
	•تبرع عام =  19,754رياالً.
	•تبرع خاص مبسابقة حفظ القرآن الكرمي
 9,000ريال.

العام  1435هـ
التبرعات العامة:
	•الرصيد في بداية العام  19,754ريال.
	•ورد خــال هــذا العــام تبرعــات عامــة مجموعهــا
 69,500ريــال مــن  18مــن رجــال احلمولــة
ونســائها .
	•مت صرف  89,052رياال .
	•الرصيد نهاية العام  202رياال.
التبرعات اخلاصة:
	•التبرع ملسابقات حفظ القرآن الكرمي
	•الرصيد بداية العام  9آالف ريال.
	•ورد خــال هــذا العــام مبلــغ  6آالف ريــال تبرعــا مــن
إحــدى نســاء احلمولــة.
	•بإضافــة تبــرع هــذا العــام إلــى رصيــد بدايــة العــام
أصبــح اإلجمالــي  15ألــف ريــال.
	•مت منح مكافآت للحافظات مجموعها  900ريال.
	•رصيد نهاية العام  14,100ريال.
التبرع للمتقيات الشهرية
	•مت هــذا العــام ترتيــب  9ملتقيــات شــهرية  ،وتبــرع
لتمويلهــا  9مــن رجــال احلمولــة مبعــدل 2,000
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	•مت ترتيــب امللتقــى الســنوي أواخــر شــهر ذي احلجــة
 ،وتبــرع لتمويلــه  10مــن رجــال احلمولــة ونســائها
( 2,000ريــال مــن كل منهــم) .
	•بلغت تكاليف امللتقى  23,340رياال.
	•مت صــرف كامــل التبــرع  ،ومت صــرف فــرق التمويــل
مــن التبرعــات العامــة.

ريــال مــن كل منهــم.
	•بلغــت تكاليــف امللتقيــات  21,813ريــاال  ،مبعــدل
 2,424ريــاال لــكل ملتقــى.
	•مت صــرف كامــل التبــرع  ،ومت صــرف فــرق التمويــل
مــن التبرعــات العامــة.
التبرع للملتقى السنوي

اجلدول التالي يوضح ملخص حركة حساب املناشط خالل العامني

البيان

تبرع
عام المناشط

تبرع خاص

تبرع خاص

تبرع خاص

لمسابقات حفظ

للملتقيات

للملتقى

القرآن الكريم

الشهرية

السنوي

 1434هـ
الرصيد بداية العام

10,704

9,000

-

-

الوارد خالل العام

75,800

-

14,000

23,000

المجموع

86.504

9,000

14,000

23,000

المصروف خالل العام

108,750

-

14,000

23,000

الرصيد نهاية العام

19,754

9,000

 1435هـ
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الرصيد بداية العام

19,754

9,000

-

-

الوارد خالل العام

69,500

6,000

18,000

20,000

المجموع

89,254

15,000

18,000

20,000

المصروف خالل العام

89,052

900

18,000

20,000

الرصيد نهاية العام

202

14,100

ثالثاً :حساب االشتراكات
عام  1434هـ :
	•رصيد احلســاب فــي 1434/1/1هـــ 623,600
ريــال  ،وهــو حصيلــة الدعــم فــي األعــوام األربعــة
املاضيــة 1430هـــ 1431 ،هـــ 1432 ،هـــ ،
1433هـــ.
	•إجمالــي الــوارد هــذا العــام  201,850ريــاالً  ،وهــو
دعــم مــن أربــاب األســر ( 180,500ريــال) ومــن
نســاء تفضلــن بالدعــم بصفــة مســتقلة (21,350
ريــاالً) حســب البيانــن رقــم (.)2( ، )1
	•رصيد احلســاب فــي 1435/1/1هـــ 825,450
ريال.
عام  1435هـ
بفضــل اللــه وتوفيقــه مت هــذا العــام حتقيــق إجنــاز ســعت
لــه احلمولــة منــذ عــدة أعــوام  ،وهــو امتــاك اســتراحة
للحمولــة مبدينــة الريــاض.
	•ثمن االستراحة مع السعي  4,100,000ريال.
	•فــي 1435/3/1هـــ كان الرصيــد فــي احلســاب
 1,948,000ريــاال  ،ويتألــف مــن:
	•إجمالــي املشــاركات الســنوية خــال األعــوام مــن
1424هـــ حتــى 1434هـــ.
	•إجمالــي املشــاركات منــذ بدايــة عــام 1435هـــ حتى
1435/3/1هـ.
	•رصيد في احلساب سابق لعام 1424هـ.
	•بدعــم اســتثنائي مــن العــم يوســف العبدالرحمــن ،
ومــن رئيــس اجمللــس وعــدد مــن األعضــاء مت زيــادة
الرصيــد إلــى  2,668,000ريــال  ،ممــا أتــاح
توقيــع عقــد الشــراء فــي 1435/3/8هـــ ودفــع
نصــف الثمــن إضافــة للســعي علــى أن يتــم إمتــام

الســداد خــال ثالثــة أشــهر  ،ومت نشــر اخلبــر
ألفــراد احلمولــة مــع إطــاق حملــة جلمــع املبلــغ
الباقــي بالتبــرع أو إإلقــراض.
	•مــع قــرب نهايــة املهلــة كان الرصيــد 1,810,000
ريــال  ،فتــم التواصــل مــع عــدد مــن أفــراد احلمولــة
الســتطالع آرائهــم حــول إمــكان الدعــم بقــروض.
	•بلغ إجمالي مبالغ القروض  170,500ريال.
	•فــي 1435/5/29هـــ أصبــح الرصيــد
ريــال.
2,014,000
	•مت بفضــل اللــه دفــع املبلــغ الباقــي وإمتــام اإلفــراغ
يــوم األربعــاء 1435/6/2هـــ.
	•بعــد إمتــام الشــراء وردت مبالــغ مــن أفــراد ربطــوا
وصــول دعمهــم مبواعيــد الحقــة تبعــا لظرفهــم ممــا
رفــع الرصيــد فــي نهايــة العــام إلــى  76,450ريــاال.
	•ملف حسابات االستراحة:
	•بلــغ إجمالــي الدخــل حتــى نهايــة العــام 131,780
ريــاال.
	•بلــغ إجمالــي املصروفــات حتــى نهايــة العــام
 31,181ريــاال  ،علــى التفصيــل اآلتــي:
	• 20,335نفقات العمال
	• 3,432أجــور إصــاح وصيانــة وشــراء أدوات
كهربــاء ونظافــة وخالفــه
	• 4,824فواتير كهرباء وجوال
	• 2,590دعاية وتسويق
	•فــي ضــوء مــا ســبق كان صافــي الدخــل 100,599
رياال.
	•مــن هــذا الصافــي مت شــراء ثالجــة وكراســي
وطــاوالت مببلــغ  7,240ريــاال.
	•وبهــذا كان اإليــداع النهائــي في احلســاب 93,359
رياال.
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نحو التميز
م .عبدالرحمن بن محمد السعد
األحيدب
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هل ممكن أن نتفوق؟
أكتــب هــذه األســطر وأنــا أترقــب رحلــة العــودة
إلــى بلــدي احلبيــب بعــد أن أمضيــت ســنة كاملــة فــي
مدينــة روشســتر بواليــة نيويــورك  ،وخــال هــذه املــدة
كنــت أتأمــل طريقــة احليــاة وســلوك البشــر وأنظمــة
العيــش  ،فقيــادة الســيارة يحفهــا الهــدوء واالحتــرام،
وتعامــل البشــر قمــة فــي الروعــة  ،واألنظمــة
واإلجــراءات فــي غايــة الوضــوح والسالســة  ،الســهول
خضــراء واجلبــال تكســوها األشــجار  ،واألنهــار جتــري
مــن حتتهــم.
إنني حني أســطر هذه العبارات لم تكن بســبب
صعــودي للقمــر أو بلوغــي للمريــخ  ،إننــي أعبــر عمــا
شــاهده املاليــن منــا  ،إننــا فــي الوقــت الــذي جنعــل
النظــر ملواطــن القــدوات ومثــال احلضــارة واملدنيــة
يجــب أن نتجنــب النظــر للغــرب علــى أســاس احتقــار
الــذات  ،فهــي مشــكلة أخــرى حتتــاج إلــى حــل  ،لقــد
فكــرت واحتــرت كثيــرا فــي تلــك احللقــات املفقــودة
وهــذه املعــادالت املتقاطعــة  ،هــل األنظمــة هــي
العنصــر اخلفــي  ،أم هــم البشــر  ،أو البيئــة والطبيعــة.
مــا أفكــر فيــه قــد تكلــم فيــه كل مــن ذهــب
شــرقا أو غربــا  ،فمــن الســهل توجيــه أصابــع االتهــام
إلــى اآلخريــن  ،فهــم مــن يقــود بتهــور ويرمــي النفايــات
فــي الطريــق ويعطــل معامــات املراجعــن  ،لكــن
ســنجد هــذا املتهــم كائنــا اعتباريــا مــع اســتحضار
تبرئــة النفــس عــن كل شــبهة وكل نقــص  ،بــل مــن
الســهل التهجــم علــى اجملتمــع بالتخلــف واجلهــل دون
وجــود مبــادرة تكــون منــارة هــدى وســراج إضــاءة ،
ومتــى مــا أردنــا أن نرتقــي بأنفســنا لكــي نكــون قــدوة
لغيرنــا  ،يجــب أن نكــون مضــرب مثــل خلدمــة ديننــا
وبلدنــا  ،أنــا وأنــت وأخوتنــا وأخواتنــا وكل مــن ميشــي
علــى أرضنــا  ،نحــن لبنــات اجملتمــع وأعمدتــه  ،نحــن

اآلبــاء واألبنــاء ،نحــن املوظفــن واملراجعــن  ،نحــن مــن
ميشــي فــي الشــارع  ،فمتــى مــا انفصــل الناقــد عــن
مســؤوليته فهــو يحتــاج إلــى مــن ينقــده ويوجهــه.
إن الواحــد منــا ميثــل عشــرات األدوار خــال
يومــه :فهــو جــار فــي حيــه  ،عليــه واجبــات ولــه حقــوق ،
وهــو موظــف لــه مهمــات وظيفيــة  ،وهــو مراجــع لعــدد
مــن الدوائــر والقطاعــات  ،وهــو قائــد مركبــة تســير
فــي الطرقــات كل يــوم  ،وهــو فــرد فــي عائلتــه يتعامــل
مــع مــن هــو أصغــر منــه ومــن هــو أكبــر منــه  ،ومــاك
ذلــك كلــه قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم «كلكــم راع
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه».
إن مــا نعانــي مــن نقصــه ونــرى فيــه كمــال
غيرنــا لهــو مــن صلــب تعاليــم ديننــا احلنيــف  ،بــل
جتدنــا نحفــظ اآليــات واألحاديــث املعنيــة بــه  ،إن
شــعيرة األمــر باملعــروف النهــي عــن املنكــر ليســت
جلانــب فــي الديــن دون األخــر  ،إننــا إذا استشــعرنا
مــراد الشــارع احلكيــم منهــا ســنجد أنهــا مجاديــف
حلمايــة ســفينة اجملتمــع عــن االجنــراف لــكل هاويــة،
واعتقــد أن مــا نشــاهده مــن منكــرات الســلوك التــي
منارســها ونراهــا لهــي مــن األولويــة مبــكان مثــل أي
منكــر آخــر  ،إن النظــر باحتقــار لعاملــة منــزل أو رجــل
النظافــة أو اإلســاءة فــي القيــادة أو رمــي مســتهلكات
فــي الطريــق واألماكــن العامــة أو تســاهل فــي حقــوق
املراجعــن وغيرهــا لهــي منكــرات يجــب أن يُمــارس
بحقهــا واجــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،
فــإذا فهمنــا ذلــك أصبــح كل منــا عليــه واجــب كلفــه
اللــه بــه وأوجبــه عليــه  ،ونتيجــة ذلــك أن نكــون خيــر
أمــه أخرجــت للنــاس  ،وتــرك ذلــك يعرضنــا لقولــه
تعالــى « وإن تتولــوا يســتبدل قومــا غيركــم ثــم ال يكونــوا
أمثالكــم».

لنعد ترتيب األوراق
المبعثرة

هذا هو  .....هو
لــو ســألت مزارع ـاً عــن البــذور التــي فــي يــده

الطاحلــة ولــو أمتــد بــه العمــر  ,فاجلليــس ومراقبــة

ألجابــك مــن فــوره هــذه كــذا وتلــك كــذا  ،حبــة صغيــرة

النفــس مــدى احليــاة مهــم الســتمرار طريق االســتقامة

يلتقطهــا طائــر مبنقــاره  ،ويحملهــا النمــل ملســكنه ,
ومــع ذلــك يفتيــك املــزارع مبــلء فيــه  ،هــذه شــجرة كــذا
 ،وتلــك شــجيرة كــذا  ،أطلــع الغيــب !!! كال إنــه يعــرف
انهــا بــذرة إذا غرســها فــي أرض خصبــة صاحلــة نبتــت
وتســلقت أو علــى ســاق علــت  ،حتمــل هــذه البــذور

جينـاً متكامـ ً
ا مــن اللــون والطعــم  ،إنهــا معجــزة إلهيــة
عظيمــة.
وكذلــك اإلنســان إنــه معجــزة إلهيــة عظيمــة ,
إذا وضعتــه فــي بيئــة صاحلــة نشــأ وترعــرع صاحلــا
وإذا كانــت البيئــة غيــر ذلــك اختلــف ذلــك اإلنســان
وتغيــر  ،ونــرى ذلــك واضحــا جليــا فــي قصــة التائــب
الــذي تنازعــت فيــه مالئكــة الرحمــة ومالئكــة العــذاب
حــن صــار بــن قريتــن صاحلــة وطاحلــة.
فتغييــر املــكان وتغييــر الرفقــة مهــم ملــن ينشــد
التغييــر إلــى األفضــل  ،حيــث أن القريــن باملقــارن
يقتــدي  ،واجملتمــع مثــل األرض الصاحلــة للبــذر  ،وال
يعنــي ذلــك أن الشــجرة إذا اســتوت وقويــت ال تتغيــر أو
تتأثــر بالتغيــرات املناخيــة أو الطبيعيــة احمليطــة بهــا ،
وكذلــك اإلنســان قــد يتغيــر مــع الرفقــة الصاحلــة أو

أ .محمد بن حسن المحمد
األحيدب

والصــاح وليــس ذلــك مقصــورا علــى األبنــاء فقــط !!،
وإمنــا ميتــد للوالديــن كذلــك  ،والرفقــة مســتمرة مــا
دام اإلنســان فيــه روح  ,والنفــس اللوامــة احلريصــة
علــى مــا ينفعهــا املهتمــة بتجنــب مــا يضرهــا هــي
النفــس التــي توفــق لالســتقامة مــدى احليــاة  ,حيــث
ينعكــس صفــاء الــروح ونــور االســتقامة علــى مالمــح
الوجــه  ،وجتــد هــذا اإلنســان هــو  ...هــو لــم يتغيــر ،
النــور فــي وجهــه  ،والبهــاء فــي مالمحــه  ،والصفــاء في
بريــق عينــه  ،قــال تعالــى { ِســي َما ُه ْم فِ ــي ُو ُج ِ
وههِ ـ ْم مِ ـ ْن
أثــر الســجود}  ،وكــم جتــد مــن النــاس مــن لــم يتغيــر
طريقــه ولــم يعــوج مســلكه  ،ولــم ينتكــس ســلوكه  ،فهــذا
هـــو نفســه هــو لــم يتغيــر.
همسة :
اجعل جليسـك مجموعا تطالعه
لتستفيد مـن اآلداب واحلـــكم
وأترك مجالسة أقوام جتالسهم
فتكسب اآلثم مـن سمع ومن كـلم
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الفضل بينكم
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العنوان جزء من اآلية  237في سورة البقرة ..

وحــن نتحــدث عــن اإلحســان والفضــل ،

وفــي هــذا اجلــزء توجيــه للرجــال والنســاء

نســتذكر باملقابــل خلقــا آخــر وهــو عــدم نســيان

بــأن ال ينســوا الفضــل بينهــم  ،وهــو إعطــاء مــا ليــس

الفضــل واإلحســان ووجــوب االعتــراف بــه ألهلــه  ،وال

بواجــب عليهــم والتســامح فــي احلقــوق.

شــك أن ذلــك لــون مــن الوفــاء  ،وكمــا قيــل فــإن حســن

وكلمــا مــررت بهــذه اآليــة تذكــرت ما ســمعته من

العهــد مــن اإلميــان  ..فهــذا رســولنا الكــرمي صلــى

أحــد كبــار الســن فــي حمولتنــا رحمــه اللــه  ،حــن كنــت

اللــه عليــه وســلم يحفــظ لزوجتــه خديجــة إحســانها

فــي زيارتــه وهــو علــى فــراش املــرض  ،وكنــا لوحدنــا ،

وفضلهــا ،وبلــغ هــذا احلفــظ لديــه مبلغــا عظيمــا

فأخــذ يحكــي لــي بعضــا مــن ذكرياتــه  ،وفجــأة توقــف

لدرجــة أن يحتفــي بإمــرأة عجــوز  ،وحــن يُســأل عــن

عنــد حادثــة زواج لــه لــم يســتمر طويــا  ،وقــال :هــل

ذلــك يقــول :كانــت تأتينــا زمــن خديجــة  ،كمــا حفــظ

ميكننــا أن نعــرف األحــوال املعيشــية لتلــك املــرأة

ألبــي بكــر الصديــق إحســانه وفضلــه فقــال عليــه

وأهلهــا اآلن ؟  ..وبعــد أن أقتنــع بصعوبــة ذلــك ســألته

(أمــن
الصــاة والســام فــي حقــه قولتــه املشــهورة:
ّ

عــن ســبب ســؤاله  ،فأجابنــي بتأثــر لــم أملــك إال أن

علــي فــي صحبتــه ومالــه أبوبكــر).
النــاس
ّ

وقفة للتأمل
م /صالح بن أحمد المحمد
األحيدب

أشــاركه فيــه حيــث قــال:
رب العاملني يقول (وال تنسوا الفضل بينكم).

وفــي هــذا املعنــى عقــد اإلمــام البخــاري فــي

يقــول الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي فــي

صحيحــه بابــا بعنــوان /حســن العهــد مــن اإلميــان،

تفســيره (اإلنســان ال ينبغــي لــه أن يهمــل نفســه مــن

وأورد اإلمــام ابــن حجــر فــي شــرحه للبــاب قــول

اإلحســان واملعــروف وينســى الفضــل الــذي هــو أعلــى

القاضــي عيــاض :العهــد هــو االحتفــاظ بالشــيء

درجــات املعاملــة  ،ألن معاملــة النــاس فيمــا بينهــم

واملالزمــة لــه.

علــى درجتــن  ،إمــا عــدل وإنصــاف واجــب وهــو أخــذ
الواجــب وإعطــاء الواجــب  ،وإمــا فضــل وإحســان

هــذه أخــاق الكبــار  ،ولعلهــا فرصــة أن نتواصــى

وهــو إعطــاء مــا ليــس بواجــب والتســامح فــي احلقــوق

علــى تعويــد أنفســنا علــى االعتــراف باإلحســان وشــكر

والغــض ممــا فــي النفــس  ،فــا ينبغــي لإلنســان

أصحــاب الفضــل  ،حتــى لــو رأينــا مــن غيرنــا تقصيــرا

أن ينســى هــذه الدرجــة ولــو فــي بعــض األوقــات ،

أو جحــودا  ،وأن ننــوي بفعلنــا هــذا نيــل مــا عنــد اللــه

وخصوصــا ملــن بينــك وبينــه معاملــة أو مخالطــة  ،فــإن

مــن األجــر مــع شــكره ســبحانه وتعالــى علــى فضلــه

اللــه مجــاز احملســنني بالفضــل).

بتوفيقنــا لذلــك.
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بدايــة ..أم بــدر هــي نــورة بنــت أحمــد بــن محمــد بــن
عبدالرحمــن األحيــدب وهــي أختــي مــن أبــي.
كتــب اللــه عــز وجــل أن ترحــل أم بــدر عــن دنيانــا مســاء
يــوم االثنــن  3رجــب 1434هـــ بعــد معانــاة طويلــة مــع
املــرض الــذي أصابهــا خــال ســنواتها الثــاث األخيــرة فــي
هــذه احليــاة الفانيــة لترحــل بعدهــا إلــى جــوار ربهــا مودعــة
بالدمــوع والعبــرات والدعــوات الصادقــة لهــا بالرحمــة
والرضــوان وهــي تنتقــل ألول املنــازل فــي حياتهــا األخــرى فــي
ضيافــة الــرب الــرؤوف الرحيــم.
وبــدأت رحلــة التعزيــة فــي أم بــدر ..العــزاء للمكلومــن
برحيلهــا وعلــى وجــه اخلصــوص:
والــدي اجلليــل الــذي جتــاوز الثمانــن مــن العمــر..
والــذي كان محب ـاً لهــا وســماها نــورة علــى اســم أختــه رحــم
اللــه اجلميــع..
والدتهــا (أم خالــد) ..التــي أظهــرت لنــا صبــراً وجتلــداً
وســكينه مــا كنــت وغيــري نتوقعــه منهــا.
زوجهــا عبدالســام العمــر (أبــو بــدر) الــذي عــاش مــع
رفيقــة دربــه املعانــاة وســجل معهــا صفحات من الــود املتبادل.
أبناؤهــا وبناتهــا نهلــة وبــدر ورائــد وعبدالرحمــن وريــان
واجلوهرة..هــذه الكوكبــة التــي رأيناهــا بعــد الوفــاة وقــد ربط
اللــه علــى قلوبهــم وأنــزل عليهم الســكينة ،ولقد كنــت ومعي –
إخوانــي وأخواتــي -نشــفق عليهــم فــي حــال رحيــل والدتهــم..
ولقــد علمــت أن والدهــم حفظــه اللــه كان فــي األيــام الســابقة
لرحيــل أم بــدر يكثــر مــن الدعــاء ألبنائــه وبناتــه بالثبــات..
وقــد رأينــا منهــم بعــد رحيلهــا مــا أثلــج صدورنــا فللــه احلمــد
علــى لطفــه بعبــاده.
اإلخــوة واألخــوات ،األشــقاء وغيــر األشــقاء ،اجلميــع
انصهــر فــي شــأن أم بــدر جســداً واحــداً وال ســيما فــي
الشــهور األخيــرة.
ووراء هــؤالء كثيــرون يصعــب أن أحصيهــم ممــن عــرف أم
بــدر مــن القرابة واملعــارف..
لقــد كانــت معانــاة أم بــدر ثــم رحيلهــا قصــة غيــر عاديــة

بــل لقــد كانــت ملحمــة يعجــز القلــم عــن حصــر املعانــي التــي
تتنــاوب علــى اخلاطــر حــن يذكرهــا أو يتذكرهــا منــذ بــدأت
رحلــة املــرض مبراحلــه اخملتلفــة مــروراً ببرامــج العــاج
وظهــور بــوادر الشــفاء ثــم معــاودة املــرض مــن جديــد لتبــدأ
بعــد ذلــك رحلــة األســابيع األخيــرة التــي كانــت شــديدة الوقــع
علــى اجلميــع ..حتــى أذن اللــه وقضــى – وال راد لقضائــه
ســبحانه -أن تودعنــا إلــى دار خيــر مــن دارهــا الدنيــا بفضــل
اللــه وكرمــه ولطفــه عــز وجــل.
أول خواطــري مــن قصــة أم بــدر ..رضاهــا وتســليمها
بقضــاء اللــه فــي بالئــه لهــا بهــذا العــارض ..وقــد رأيــت منهــا
وســمعت مــا نقلــه لــي إخوانــي وأخواتــي مــا يجعــل اإلنســان
يتعجــب مــن الثبــات الــذي كانــت عليــه أم بــدر فــي مواجهــة
البــاء والضــر الــذي أصابهــا ..فأســأل اللــه أن يكــون ذلــك
تطهيــراً لهــا وأن يكــون اللــه قــد أكرمهــا بشــمولها فــي الوعــد
الــوارد فــي احلديــث (ال يــزال البــاء باملؤمــن حتــى يلقــى اللــه
وليــس عليــه خطيئــة).
ومــن اخلواطــر ..مــا رأينــاه مــن تعاطــف اجلميــع وعلــى
وجــه اخلصــوص الدوائــر القريبــة منهــا ..فاجلميــع كان يتابع
حالهــا يدعــو لهــا ويلتمــس كل رأي أو عمــل ميكــن أن ينفــع بــه
أم بــدر ..وكان هــذا التعاطــف ظاهــراً حتــى لــدى الصغــار..
لقــد كان هــذا البــاء ســبباً لتكســب أم بــدر أمواجـاً مــن احلب
فــوق مــا كانــت تلقــاه مــن قبــل.
ومــن اخلواطــر مــا يتعلــق :بالتالحــم الــذي رأينــاه فــي
دائرتنــا نحــن إخوانهــا وأخواتهــا ..كنــا نعيــش ملحمــة خاصــة
ورأيتنــا كتلــة واحــدة تتحــرك خلدمــة أم بــدر والشــرف بــأداء
أي أمــر يســتطيعه الواحــد منــا ..وإنــي هنــا أبــدي كامــل
التقديــر جلميــع إخوانــي وأخواتــي وأقــول هنيئـاً لنــا ببعضنــا
واســأل اللــه ســبحانه وتعالــى أن يــدمي علينــا نعمتــه التــي
رأيناهــا فــي ثنايــا محنــة أختنــا أم بــدر ..كمــا أبــدي تقديــراً
خاصــاً ألخواتــي الالتــي رأينــا منهــن صــوراً رفيعــة مــن
التفانــي فــي خدمــة أم بــدر.
ومــن اخلواطــر :مــا يتعلــق بالوصيــة التــي كتبتهــا أم بــدر

يــوم الســبت  18جمــادى األولــى 1434هـــ (أي قبــل 45
يومـاً مــن وفاتهــا) وكانــت وصيــة بكلمــات قليلــة ولكنهــا كبيــرة
املعانــي كتبتهــا وهــي موقنــة أنهــا فــي مرحلــة االســتعداد
للرحيــل فهــي تــودع اجلميــع  ،وتبعــث برســائل موجــزة لــكل
مــن قــرأ وصيتهــا مــع توجيه رســائل خاصــة ألبنائهــا وبناتها..
وحــن تقــرأ تلــك الوصيــة ال متلــك إال أن تــذرف دمعة ســاخنة
مــع دعــوة مــن ســويداء القلــب أن يرحــم اللــه كاتبتهــا وأن يغفر
لهــا وأن ينزلهــا منــازل الشــهداء.
لقــد كتبــت أم بــدر الوصيــة بخــط يدهــا وهــي تــودع
اجلميــع وأظــن  -اللــه أعلــم  -أنهــا مــا كان فــي خلدهــا أن
يطلــع علــى وصيتهــا ســوى إخوانهــا وأخواتهــا ..ولكــن كتــب
اللــه أن يطلــع عليهــا مــا ال ميكــن حصــره مــن النــاس ..وكان
أثرهــا عظيمــاً وكســبت بهــا قلوبــاً أعطتهــا مــن خالــص

الدعــوات مــا يرجــى أن تنــال بهــا رفعــة وزيــادة فــي درجاتهــا
فــي حياتهــا األخــرى فــي ظــل ظليــل عنــد ربنــا الكــرمي.
مــا ســبق هــو بعــض ممــا فــي اخلاطــر مــن تأمــات قصــة
أختــي الغاليــة أم بــدر ..لقــد تعلمنــا منهــا رحمهــا اللــه دروسـاً
بليغــة واســتمرت هــذه الــدروس مفتوحــة حتــى بعــد أن رحلــت
عنــا ..نســأل اللــه أن يلحقنــا بهــا علــى خيــر وأن يبــارك فــي
ذريتهــا وأن يعينهــم علــى الوفــاء لهــا والتقيــد مبــا أوصتهــم
بــه ..وأقــول ألبنائهــا وبناتهــا باســمي ونيابــة عــن إخوانــي
وأخواتــي مكانكــم فــي عيوننــا ..ونحــن نــرى فيكــم خيــال نــورة
التــي لــن ننســاها مــا حيينــا ..وســنظل أوفيــاء لهــا بــكل مــا
نســتطيع وصلــى اللــه وســلم وبــارك علــى نينــا محمــد وعلــى
آلــه وصحبــه أجمعــن.
م /صالح بن أحمد بن محمد العبدالرحمن األحيدب
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هــذه خواطــر مختصــرة جــداً ،ال أدري مــا أثبــت أو أذر
عــن هــذه املــرأة العظيمــة ،وحلدوديــة املســاحة ألقــي الضــوء
علــى بعــض اجلوانــب باختصــار ،وواللــه إنــي أعنــي كل حــرف
دونتــه عنهــا دومنــا أي تكلــف أو مبالغــة:
 (نــورة) واللــه لــم تكــن امــرأة مميــزة فقــط ،إنهــا حوريــةعاشــت بــن أظهرنــا ،إنهــا جنــة تشــع باملــكان الــذي هــي فيــه
نــور وســعادة وبــذل.
 (نــورة) عاشــت بحــب وســام وعطــاء غيــر عــادي،ونســت نفســها مــن حظــوظ الدنيــا ،أحبهــا اجلميــع بشــكل
ملفــت فــي بيــت أهلهــا وبيــت زوجهــا وأهلــه ،وفــي الــدار وفــي
احلــي عنــد نســاء اجليــران ،بــل وحتــى فــي املستشــفى كل مــن
تعامــل معهــا أحبهــا ســواء طبيبــة أو ممرضــة ألنــه رأى أنــه
يتعامــل مــع مريــض غيــر عــادي.
 (نــورة) نحســبها واللــه حســيبها أحبهــا اللــه وحببهــاللخلــق ،أحبهــا اللــه وأراد أن يعلــي منزلتهــا فــي اجلنــان
برحمتــه ســبحانه فابتالهــا ببــاء تئــن حلملــه اجلبــال ورزقها
صبــراً واحتســاباً ويقين ـاً وثبات ـاً وإميان ـاً ،واللــه ال نــرى مثلــه
غالب ـاً إال مــا ســطره الصابــرون مــن الرعيــل األول.
 (نــورة) مــاك ،قليلــة الــكالم كثيــرة العمــل واإلجنــازلآلخريــن ،قليلــة االحتيــاج لنفســها ،كالمهــا واللــه كان يشــع
نــور احلكمــة والعقــل مــن خاللــه إذا علقــت علــى أي أمــر،...

مــا ســواء كان اجتماعــي أو شــرعي أو حتــى سياســي ممــا كثر
حولــه التجــاذب والفــن.
 (نــورة) االبتســامة واإلصغــاء والعطــاء ال يفارقهــامتامــاً حتــى وإن كانــت تعانــي مــن أحلــك الهمــوم ،بحيــث
وأنــا زوجهــا ال أدري وال أشــعر بــأي تغيــر ،حتــى عنــد صدمــة
املــرض وكونــه فاجعــة عظيمــة كنــت إذا رأيتهــا أجــد العــزاء
والطمأنينــة فــي ســلوكها وابتســامتها وحديثهــا وكأن شــيئاً
لــم يكــن ،وكانــت تقــول لــي وهــي تكبــح األلــم (أ ّدلــع عليكــم).
 (نــورة) عاشــت راضيــة مطمئنــة باملــرض ولــمتشـ ِ
ـتك إطالق ـاً ،عندهــا يقــن باللــه فلــم حتــزن علــى أبنــاءٍ
ومســتقبلهم ولــم حتمــل هــم دنيـاً وفراقهــا ،وقناعتهــا أن إلهـاً
خلــق خلقـاً لــن يضيعــه ،رفضــت الرقيــة ولــم تطلبهــا بتاتـاً من
البدايــة ألنهــا كانــت تطمــع أن تكــون مــن الســبعني ألــف الذين
يدخلــون اجلنــة بــا حســاب وال عــذاب ،حتــى علمــت أن هــذا
ال يؤثــر فيــه قبولهــا إن أحــد عــرض عليهــا الرقيــة.
 (نــورة) كرهــت الدنيــا ومغرياتهــا مــن صغرهــا ،وكرهتوحــذرت مــن حولهــا مــن اإلفتتــان بهــا ،لــم تؤمــن يومـاً باجلمع
واالدخــار ،كل إميانهــا بالبركــة فــي املال.
 (نــورة) كل مــن حولهــا يشــعر بالتقصيــر حيالهــاويعتصــره األلــم أن لــم يكافئهــا علــى بذلهــا وإخالصهــا
وصدقهــا.

 (نــورة) اجلميــع حــزن عليهــا حزنــاً شــديداً ،وتأثــربوصيتهــا أشــد التأثــر ومــن ذلــك أنــي واللــه لــم أ َر والــدي
الشــيخ عبدالرحمــن احلمــاد العمــر متأثــراً علــى أحــد مثــل
تأثــره عليهــا ،ولــم يكــن فــي املقبــرة حــن دفنهــا حالــه كحالــه
حــن دفــن أناس ـاً أقــرب لــه منهــا مثــل أشــقائه وشــقيقاته،
فرغــم تأثــره الشــديد عليهــم اال أنــه كان علــى أم بــدر أشــد
تأثــراً ،وقــال لــي باحلــرف :واللــه مقصريــن فــي حقهــا علمـاً
أنهــا كانــت رحمهــا اللــه حتبــه كثيــراً هــو ووالدتــي وتســتأنس
بحديثــه وآرائــه ومنهجــه فــي احليــاة ،وكانــت تــراه قــدوة
ومضــرب مثــل خصوصـاً فــي جانب اإلنفــاق والبــذل والبركة.
 (نــورة) جعلهــا اللــه داعيــة مؤثــرة بســيرتها وحياتهــاومرضهــا وصبرهــا ووفاتهــا ،ووصيتهــا البليغــة الصادقــة،
والتــي كتــب اللــه لهــا مــن االنتشــار العظيــم ،والتــي قــال
عنهــا والــدي ( :وصيــة كتبــت بخــط جميــل ،عظيمــة بليغــة
مختصــرة صادقــة ،ال يكتبهــا إال عالــم) ،والكثيــر جعلهــا قدوة
وتأثــر وتــاب بســببها.
 (نــورة) غســلت األحــزان وخففــت اآلالم بابتســامتهاالتــي رســمها اللــه علــى محياهــا بعــد وفاتهــا ،وواللــه حــن
كشــفت عــن وجههــا فــي ثالجــة املستشــفى ورأيــت وجههــا
يتهلــل ابتســامة عريضــة لــم أ َر فــي حياتــي مثلهــا علــى ميــت
وقــد كانــت شــاحبة متمعــرة التقاســيم قبــل موتهــا شــعرت

ـرح شــديد وغبطــة ،واجنلــى معظــم همــي وحزنــي ،فكانــت
بفـ ٍ
رحمهــا اللــه ســلواناً لــي فــي حياتهــا وبعــد موتهــا إي وربــي.
 (نــورة) لــم تكــن ذات يــد وال صاحبــة مــال ،وأملهــا أنيجــري لهــا صدقة جارية ،فســبحان مســخر الصعــاب ومقدر
األقــدار حــن قــذف فــي أفئــدة كل مــن ســمع بهــا الرغبــة
والــوازع فــي تنفيــذ وصيتهــا فبعدمــا تســابق النــاس للصــاة
عليهــا وأتــوا مــن كل حــدب للصــاة عليهــا وهــم ال يعرفونهــا،
تســابق اجلميــع للمشــاركة فــي أوقــاف لهــا ،وواللــه لــم نحصر
مــا مت عملــه لهــا مــن أوقــاف لكــن أذكــر منهــا مســجد بنــي
لهــا مببلــغ ( )46000ريــال مــن مشــرفي وطــاب جامــع
الصانــع وأهاليهــم بســبب عالقتهــم بأبنائهــا خصوصــا (بدر)
ومت توقيــع بنــاء جامــع وملحقاتــه مــن مدرســة وخدمــات فــي
الفلبــن مببلــغ ( )250000بإشــراف إخوتهــا ،ناهيــك عــن
اآلبــار والبــرادات والكتــب الدعويــة.
 ( نــوره) كمــا أحســنت الظــن بربهــا وفوضــت أمرهــالــه ســبحانه ،أحســب أن ربــي أعطاهــا علــى قــدر نيتهــا فــي
أمــور كثيــرة ،فبعــد مضــي ســت أشــهر علــى رحيلهــا -رحمهــا
ّ
يــدل علــى هــذا فيمــا يخصنــي باعتبــار
رأيــت مــا
اللــه،-
ُ
أن شــأني يهمهــا -رحمهــا اللــه ،-وفيمــا يخــص أوالدهــا
والذيــن ضربــت أروع األمثلــة فــي حســن تربيتهــم ويشــهدلهــذا كل مــن خالطهــم ،-فقــد رأيــت وللــه احلمــد حرصهــم
الشــديد علــى تنفيــذ وصيتهــا ومــن ذلــك  :حــرص بناتهــا على
الســتر واحلشــمة فــي امللبــس ،وحرصهــم الشــديد وامللفــت
علــى االلتفــاف علــى بعــض والتآخــي واإللتمــام فيمــا بينهــم،
بقيــاده نهلــه ( أم نــوره) وبــدر ورائــد ،بــارك اللــه فــي اجلميــع،
و احلمدللــه الــذي توالنــا ورحمنــا وأنــزل علينــا نعمــه تتــرا..
فقــدك لــم يكــن ســه ً
ِ
ال ،وكلمــا
رحمــك اللــه يــا أم بــدر
تأملــت وضعــك قلــت :هنيئـاً لــك ،أســأل اللــه أن يجمعنــا بــك
فــي دار كرامته ،وكمــا قــال اخوهــا الشــيخ علــي بعــد وفاتهــا:
( نــوره ماعليهــا خــوف ،اخلــوف علينــا نحــن)  ،عبــارة تــرن
فــي أذنــي كثيــراً  ،هنيئــا لــك يــا نــوره !  ،وكمــا قلـ ِـت -رحمــك
اللــه -ألختــك املربيــة الفاضلــه مرمي قبــل وفاتــك بأيــام:
( يــا مــرمي أنــا ماشــلت هــم فــراق الدنيــا والعيــال واالهــل
وال خفــت عليهم ،وواثقــة أن ربــي بيتوالهــم ،أنــا شــايلة هــم
واحــد فقــط ،وهــو هــم أول ليلــة فــي القبــر)  ،مــا أعظمــه مــن
ه ـ ّم ،ففيــه يتح ّدد املصيــر ويــرى اإلنســان منازلــه ،واللــه إن
هــذه العبــارة لــم تفارقني ،وعنــد اســتذكارها أشــعر وكأنهــا
رصاصــة تختــرق قلبــي ،ملــا حتويــه مــن معانــي وأبعــاد
عظيمة،اســأل اللــه أن يجمعنــا بـ ِـك !

زوجك :عبدالسالم بن عبدالرحمن العمر
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كانــت عينــاي ترمــق تلــك الصغيــرة التــي لــم يتجــاوز
ُعمرهــا ســبع ســاعات ،وتتأ ّمــل قســمات وجههــا ،وتُبحــر فــي
مالمحهــاُ ،كنــت أناغيهــا وأناجيهــا ببضــع كلمــات ،ويُخ ّيــل
إلـ ّـي أ ّنهــا تســمعني وتُنصــت ملــا أ ُقــول !..
إ ّنهــا (نــورة) ابنــة أخــي ( علــي ) التــي اســتقبلتها الدنيــا
بعــد رحيــل أخيتــي (نــورة) بأربعــة أيــام ..
ِصدقــاً  ..ال أجــد مــا يُمكــن أن أصــف بــه ُعمــق هــذه
اللحظــة فــي نفســي ،امتزجــت خاللهــا دمــوع الفــرح بدمــوع
ناظري،
الفقــد ،حينمــا بســط شــريط الذكريــات أذرعه أمــام
ّ
وحلّــق بخيالــي بعيــداً بعيــداً ! ..
بأ ّيها أبدأ !! ..
تتزاحــم املعانــي ،ويقــف احلــرف عاجــزاً حائــراً  ،بأ ّيهــا
يبــدأ !..
الصبــا و َمرابــع
أيتحــدث ع ّمــن شــاطرتني عهــد
ّ
ّ
ُّ
الطفولــة؟ أم يتحــ ّدث عــن ( األخــت الصديقــة ) ؟!
ـت واحــد ،لكــن
أم واحــدة ،ولــم يجمعنــا بيـ ٌ
لــم ن ُكــن مــن ٍ ّ
كان بيننــا توأمــة ُروحيــة ُملفتــة ،الزمتنــا منــذ الصغــر ،كبُرنــا

وكبُــر معنــا هــذا ّ ُ
الشــعورُ ،كنّــا روحــاً واحــدة لكنّهــا تنبــض
فــي جســدين !..
ســأحكي هنــا عــن (نــورة) التــي أدهشــت القاصــي
وال ّدانــي ،وذاع صيتهــا بعــد وفاتها  -رحمهــا اللــه -حتــى
والدعــاء لهــا
رأينــا مــن تســابق ال ّنــاس إلــى الصــاة عليهــا ّ
والترحــم عليهــا ،مــن نعــرف ومــن ال نعــرف ،شــيئاً يعجــز عنــه
ّ
الوصــف !..
نورة في سطور ..
كانــت -رحمهــا اللــه -تتم ّتــع بشــخصية قويــة ،وعقل ّيــة
ُمد ّبــرة ،حســنة املعشــر ،طيبــة النفــس ،تألَــف وتُؤلــفُ ،مقبلــة
علــى احليــاة ،متــأ املــكان إذا حضــرت ،وتُفتقــد إذا غابــت،
كســبت ببشاشــتها وتو ّ ُددهــا ُقلــوب مــن حولهــا .
كانت شــديدة الب ـ ّر بوالدتهــا ،تتف ّقــد أحوالهــا ،وتتل ّمــس
الســرور علــى
مواطــن رضاهــا ،وحتــرص علــى إدخــال ّ ُ
قلبهــا ،كانــت أغلــى أمانيها –رحمهــا اللــه -حفــظ القــرآن،
فالتحقــت قبــل أعــوام بــدار للتحفيــظ قريبــة مــن بيتهــا،
واجتــازت العديــد مــن الــدورات ،وقاربــت علــى حفــظ ثُلثــي

القــرآن ،لكنهــا انقطعــت بســبب ظروفهــا الصحيــة .
رحلة االبتالء ..
بــدأت رحلــة االبتــاء التــي ّ
ســطرت فصولها -رحمهــا
اللــه -منــذ ثــاث ســنوات ،لــن أنســي مــا دار بيننــا مــن
ّ
الشــك ،كانــت قلقــة
أحاديــث عندمــا كانــت فــي مرحلــة
ومتــر ّددة فــي إجــراء الفحــص الطبــي ،لكــن بعــد أن تأ ّكــد
ـليم تــا ّم ،وقالــت لــي
األمــر أخبرتنــي بــه برباطــة جــأش وتسـ ٍ
حينها ( :احلمــد للــه يــا مــرمي ،يعنــي الزم نعيــش طيبــن
علــى طــول ،أنــا اآلن أحمــل ه ـ ّم أ ّمــي فقــط ،أخــاف يضيــق
صدرهــا ،ســأم ّهد لهــا املوضــوع –بــإذن اللــه ،-مــع ك ّل زيــارة
ســأخبرها بطـ ٍ
ـرف منــه ،حتــى تكتمــل لديهــا الصــورة) ،وبعــد
أســابيع ّ
بشــرتني -رحمها اللــه -أ ّنهــا أ ّدت املهمــة بنجــاح،
ُبشــرني بذلــك وكأ ّنهــا ت ّ
كانــت ت ّ
ُبشــرني بعافيتهــا ،إ ّنــه القلــب
البــا ّر الــذي حتملينــه بــن جنبيــك يــا أخيتــي ،جعــل اللــه
ِ
مثــواك !
تعالــى -اجلنّــةثــم بــدأت رحلــة العــاجُ ،كنّــا نلحــظ التو ّ ُعــك والتعــب
عليهــا ،ونُــدرك متامــاً حجــم معاناتهــا ،لكــن نحــاول أال
نُظهــر التأثــر خضوع ـاً لرغبتهــا ،وفــي أحــد املــرات زارتنــي
رأيــت املصحــف فــي داخلهــا ،فقلــت
وملّــا فتحــت حقيبتهــا
ُ
لهــاُ (:ر ّبمــا كان فــي احملنــة منحــة) ،ابتســمت وقالت( :بــل
ُر ّبمــا كانــت احملنــة ُكلّهــا منحــة)  ..صدقــت والــذي نفســي
بيــده ! ..
وبعــد فتــرة عــاج دامــت ُقرابــة العــام ُشــفيت
(نورة) -بفضــل الله-مــن املــرض شــفا ًء تاماً ،وبقيــت
صحيحــة ُمعافــاة بعــده ملــدة عــام ،ثــم عاودها -رحمهــا اللــه-
فــي (الرئــة اليســرى) ،كتمــت األمــر عــن اجلميــع خشــية أن
يتســ َّرب اخلبــر إلــى ابنتهــا البكــر التــي كانــت علــى وشــك
الــزواج فتُع ّكــر عليهــا فرحتهــا!..
بــدأت (نورة)  -رحمهــا اللــه -رحلــة العــاج مــن
جديــد بعــد زفــاف االبنــة ،وكانــت هــذه املــرة رحلــة مليئــة
وعــودة املــرض بعــد
حســاسَ ،
بالصعوبــات ،فموقــع الــورم ّ
ّ
الشــفاء منــه نذيــر خطــر ،علمــاً أ ّنهــا اســتجابت للعِ ــاج
فــي بداياتــه ،وتقلّــص حجــم الــوِ رم بشــكل ملحــوظ،
واستبشــر األطباء بذلك ،لكــن ســرعان مــا عــاد للتضخّ ــم
الصحــي يتزايــد ،والتعــب
بشــكل ُمفاجــئ ،وبــدأ التدهــور
ّ
الغــض !..
والنُّحــول يحفــر أخاديــده فــي ذلــك اجلســم
ّ
اله ّم احلقيقي ..
اشــتد املرض بـــ (نــورة) -رحمهــا اللــه -قبــل وفاتهــا
ّ
بأســابيع ،قالــت لــي قبــل رحيلهــا بأيــام عبــارات عجيبــة،

الزالــت -واللــه -تقــرع أذنــي قرعــاً  ( :أنــا ال أحمــل هــ ّم
املرض فهــو أمــر ُمقـ ّـدر ومكتــوب ،أنــا -وللــه احلمد -وضعــي
أحســن مــن وضــع غيــري بكثيــر ،وال أحمــل هـ ّم أوالدي ،قــد
اســتودعتهم اللــه ،ســيحفظهم لــي ســبحانه ،عليــه توكلــت ،أنا
مــا بــن عيوني يــا أخيتــي إال شــي واحــد ،ه ّمــه أكل قلبــي).
قلت( :مــا هــو ؟) ..قالت( :القبــر ووحشــته ،وكيــف ســأقبل
علــى اللــه وأنــا مــا ق َّدمــت أعمــال صاحلــة تليــق بلقــاء اللــه –
ســبحانه ،-ال يــؤ ّرق عينــي يــا أخيتــي إال هــذا اله ـ ّم ! ).
ممــن ُكفِ ــي هــذا الهــم،
رحمـ ِـك اللــه يــا أخ ّيــة ،وجعلــك ّ
ممــن يُ ّ
ِ
ِ
بشــر
وأبدلــك اللــه بــه فرحــ ًة وســروراً ،
وجعلــك ّ
باجلنــان  ،والــ ّروح والريحــان  ،ورضــا الرحمــن! ..
امتحان لنا جميعاً ..
مــن أصعــب املواقــف التــي مـ ّرت علينــا كان يــوم اجلمعــة
الــذي ســبق وفاتها –رحمهــا اللــه -بثالثــة أيــام ،كان يومــاً
ال يُنســى ،فــي ذلــك اليــوم مــ ّرت أخيتــي ب ُكربــة شــديدة،
ـب عاجــزاً أن يُقـ ّدم لهــا ســوى املُســكنات التــي لــم
وقــف الطـ ّ
تعــد تُجــدي نفع ـاً ،فمســاحات األلــم كانــت تزيــد ،والتن ّفــس
يضيــق ،وقلوبنــا مــن حولهــا ّ
تتفطــر ،كان مالذنــا هــو كتــاب
اللــه والدعــاء ،فهــذا يتلــو وذاك يرقــي واآلخــر يدعــو،
كانــت تطلــب الوضــوء فنحضــر لهــا املــاء حتقيق ـاً لرغبتهــا،
فتتوضــأ فــي ســريرها ،كان قلبهــا رحمهــا اللــه ُمعلّقــاً
الوعــي بالكليــة.
بالصــاة ،وبحلــول املســاء فقــدت
ّ
رحلة الوداع ..
وبحلــول مســاء االثنــن ،وخــال قــراءة أخــي (خالــد)
عليهــا ،واألم ُممســكة بيمــن ابنتهــاُ ،قبضــت الــ ّ ُروح!
فــي تلكــم اللحظــات ،حتلــق اجلميــع حولهــا ،مــا بــن بـ ٍ
ـاك
و ُمتجلِّــد ،يوصــي مــن حولــه بالثبــات وقلبــه يعتصــر أملـاً !
و ّدعنــا أخيتــي ،وانصرفنــا قافلــن إلــى منــزل الوالــد،
ن تدمــع ،واللّســان يلهــج بال ّدعــاء ،حلــاوة اإلميــان
كانــت العـ ُ
ُطعــ ٌم آخــر عنــد نــزول املصائــب ،يعرفــه أهــل البــاء،
فمــا أخطــأك لــم يُكــن ليصيبــك ،ومــا أصابــك لــم يُكــن
ليُخطئــك!..
أخبــرت األم الصابــرة احملتســبة زوجهــا بــأن الوديعــة
ُر ّدت إلــى صاحبهــا ،خــرج والــدي إلينــا ،حتلّقنــا حولــه ،قبلنــا
رأســه ويديــه ،وعزّينــاه فــي فقيدتنــا،كان املوقــف مهيبــاً،
خيــم علينــا الســكون ،ومــع اقتــراب الفجــر وصلتنــا الوصيــة !
وصية مو ّدع ..
قرأنــا الوصيــة التــي كتبتهــا (نــورة) -رحمهــا اللــه -يومها
بقلوبنــا ال بعيوننــا ،ك ّنــا نقــرأ الســطور وننتظــر أن توصينــا
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بأبنائهــا الســيما الصغــار منهــم ،لكنهــا لــم تفعــل ،فــي هــذه
اللحظــات تذ ّكــرت كلمتهــا ..( :وال أحمــل هــ ّم أوالدي ،قــد
اســتودعتهم اللــه ،ســيحفظهم لــي ســبحانه ،عليــه توكلت ،)..
بــل علــى العكــس ،أوصــت أوالدهــا بــأن يُعــن القــوي منهــم
الضعيــف ،وأن ال تُف ّرقهــم مشــاغل الدنيــا ،كمــا أوصــت مــن
حضــر وفاتهــا بــأن يُلقنهــا الشــهادة ،وبتكثيــر املصلــن عليها،
والدعــاء لهــا بقلــب خاشــع فــي أول ليلــة لهــا فــي القبــر ،بــأن
وأن يهــ ّون
يُثبتهــا اللــه عنــد الســؤال ،وأن يُؤ ّنــس وحشــتهاّ ،
عليهــا احلســاب ،وأن يجعــل قبرهــا روضــة مــن ريــاض
اجلنــة ،هنــا تذكــرت كالمهــا لــي ،والهـ َم الــذي أ ّرق مضجعها،
عندمــا قالت( :مــا بــن عيونــي إال القبر)  ..رحمـ ِـك اللــه يــا
أم البــدر وأسـ ِ
ـكنك فســيح جنّاتــه ! ..
أصداء الوصية ..
اقتــرح أخونــا املوفــق أبــو بــدر أن ننشــر الوصيــة فــي
احلــال ملــا فــي مضامينهــا مــن العِ بــر ،فينــال أخيتــي أجرهــا،
ولعلهــا تصــل إلــى أكبــر قــدر مــن ال ّنــاس ليشــهدوا الصــاة
نصــت علــى ذلــك فــي وص ّيتهــا رحمهــا اللــه !
عليهــا ،كمــا ّ
وبالفعــل مــا إن نزلــت الوصيــة حتــى شــقّت طريقهــا
بأمــر اللــه ،وطــارت فــي اآلفــاق ،وصــارت تعــود إلينــا ُمرســلة
مــن جهــات عــدة حتمــل عنــوان (نــداء ألهــل الريــاض) -
(وصيــة امــرأة صاحلــة)  ، ..-وتســتحث النــاس علــى حضــور
الصــاة عليهــا ،ثــم تُــدرج الوصيــة ،كان أمــراً عجيبـاً عجيبـاً
عجيب ـاً !..
ِ
طبت أخيتي ح ّي ًة وم ّيتة !..
فــي مغســلة األمــوات ،كنــا فــي انتظارهــا ،وملّــا كشــفت
املغســلة عــن وجههــا رأينــا مــا أدهشــنا ،رأينــا ابتســامة (نورة)
املعهــودة أيــام العافيــة ،هنــا ك ّبــرت املغســلة وهللّــت ،لــم تكــن
الضحــك ،كانــت
مجـ ّرد ابتســامة ،كانت -واللــه -أقــرب إلــى ّ
ـروس تُــزف
باديــة النواجــذُ ،مشــرقة الوجــه ،به ّيــة نضــرة ،عـ ٌ
إلــى اجلنــان !..
ـرت وأنــا انظــر إلــى ابتســامتها وإشــراقة وجههــا –
تذكـ ُ
ـدت اللــه -جــل
رحمهــا اللــه -ذلــك اله ـ ّم الــذي أ ّرقهــا ،فحمـ ُ
وعــا -أن أرانــا مــن عالمــات حســن خامتتهــا مــا تهنــأ بــه
نفوســنا ويجبــر كســر قلوبنــا ،مــن جعــل اآلخــرة ه ّمــه كفــاه
اللــه مــا أه ّمــه ،ومــن صــدق اللــه صدقــه اللــه ،طبـ ِـت أخيتــي
حيــة وميتــة !..
وتتوالى البشائر ..
ً
اكتـ ّ
ـظ اجلامــع باملصلــن -رغــم ســعته ،-رجــاال ونســا ًء،
وكثيــ ٌر منهــم ال نعرفهــم ،كان مشــهداً َمهيبــاً ،أذكــر أن
إحداهــن ربتــت علــى كتفــي وقالت( :أنتــم األحيدب؟!) قلــت
ـت مــن املزاحميــة ،واللــه يــا بنتــي أنــي
( :نعم) قالــت ( :أتيـ ُ

مــا أعرفكــم ،ولــم يـ ِ
ـأت بــي إلــى هنــا إال وصيــة بنتكــم ،أتيــت
أن أصــداء الوصيــة
وأحضــرت معــي أبنائــي كلهم) والعجيــب ّ
ّ
فص ِلّــي عليها –كمــا بلغنــا-
تخطــت احلــدود اجلغرافيــةُ ،
صــاة الغائــب فــي املركــز اإلســامي بـــ (دنفــر) عاصمــة
واليــة (كولــورادو) األمريكيــة ..
فــي املقبــرة كانــت اجلنــازة مشــهودة ،حتــى ظـ ّـن بعضهــم
أن امليــت شــخص مشــهور ،عالــم أو داعيــة كبيــر ،إنــه الصدق
مــع اللــه وبركتــه إذا نزلــت بســاحة العبــد ،فســبحان مــن
وضــع ألخيتــي القبــول فــي األرض ،!..رحــم اللــه أم البــدر
وأســكنها فســيح جناتــه ،كــم فــي حياتــك يــا أخيتــي مــن
أحـ ٍ
ـت أتأ ّمــل ذلــك الهــم الــذي حملتــه،
ـداث حملــت ِعبراً ،كنـ ُ
ثــم انظــر إلــى آثــار رحمــة اللــه -جــل وعــا بنــا وبهــا ،فألهــج
للــه شــاكرة حامــدة  ، !..خامتــة حســنة ،ولســان صــدق فــي
العاملــن ،مــن كان يأســى حلالــك يــا أخيتــي باألمــس أضحــى
يتمنــى مكانــك اليــوم ،فللــه احلمــد مــن قبــل ومــن بعــد !
بخ بخ  ..ربح البيع يا نورة !..
ذهبنــا إلــى منــزل (نــورة) بعــد رحيلهــا بأ ّيــام جلمــع
متاعهــا ،فمــا وجدنــا غيــر مالبــس يســيرة ،بالــكاد مــأت
ثــاث حقائــب ،هــي كســوة ّ
الشــتاء والصيــف ،كانــت مــن أهــل
اآلخــرة وهــي تعيــش بيننــا !..
لفــت انتباهــي وأ ّنــا أطــوي ثيابها –رحمهــا اللــه-
حرصهــا علــى ســتر نفســها ،فكانــت تُعمــل فكرهــا فــي
ابتــكار ّ
الطــرق والوســائل التــي تُك ّمــل بهــا مالبســها حتــى
تظهــر ســاترة وأنيقــة ،اســأل اللــه العلـ ّـي العظيــم أن يجعــل
يــا أخيتــي ســترك لنفســك فــي الدنيــا حجابـاً لــك عــن ال ّنــار
يــوم القيامــة ،وأن يُلبســك مــن ُحلــل اجلنــة !..
وحل ّيهــا  ..فقــد خرجــت (نــورة)
أمــا مالهــا
ُ
لــي ،وقالــت
منهــا جميعاً ،باعــت كل مــا متلــك مــن ُح ّ
لزوجها( :تصـ َّدق بــه) ،واللــه مــا علمنــا بهــذا إال بعــد الوفــاة،
بــخ بــخ  ..ربــح البيــع يــا نــورة !..
نورة أخرى ..
ُمنــذ رحلــت (نــورة) وفــي ك ّل يــوم تطالعنــا بُشــرى
جديــدة ،ومــع كل بشــارة ينجلــي ُحــزن ،وتتكفكــف دمعــة،
وآخــر البشــائر والدة ابنتهــا (نهلــة) ،حيــث وضعــت
مولــودة اســمتها (نــورة) ،جعلهــا اللــه خيــر خلــف خليــر
ســلف!..
أخــذ اللــه منّــا (نــورة ) وع ّو ضنــا بـــ (نورتــن) ،فللــه
احلمــد فــي األولــى ،وللــه احلمــد فــي اآلخــرة !

كتبته  :مرمي بنت أحمد بن محمد األحيدب

موقف وقصيدة
كان ملتقــى احلمولــة يــوم 1435/3/29هـــ هــو أول
اجتمــاع ألبنــاء احلمولــة فــي اســتراحتهم  ،بعــد أن مت
توقيــع عقــد الشــراء ودفــع نصــف القيمــة  ،وكان لزامــا
تدبيــر املبلــغ املتبقــي بعــد شــهرين مــن تاريــخ االجتمــاع ،
وفــي تلــك الليلــة ألقــى رئيــس اجمللــس كلمــة هنــأ اجلميــع
فيهــا علــى اجتماعهــم فــي اســتراحتهم  ،راجيــا أن
يكــون اجمللــس قــد وفــق فــي االختيــار  ،ثــم ألقــى عضــو
اجمللــس أ .يوســف احلســن كلمــة فريــق العمــل املكلــف
بــإدارة ملــف الشــراء حتــدث فيهــا عــن معاييــر اختيــار
املــكان واخلطــوات التــي قــام بهــا الفريــق  ،وبعــد ذلــك
ألقــى الشــيخ فهــد بــن علــى الصالــح كلمــة ركــز فيهــا
علــى التعــاون فــي أعمــال البــر وبالــذات مــا كان منهــا
فــي صالــح القرابــة  ،وأنهــى كلمتــه باحلــث علــى التبــرع
واإلقــراض مبــا يســهل علــى اجمللــس الوفــاء بالتزاماتــه.
وبعــد انتهــاء الشــيخ فهــد مــن كلمتــه  ،قــام رئيــس
اجمللــس وأمــام اجلميــع طلــب مــن شــاعر احلمولــة/
يوســف احلســن أبياتــا بهــذه املناســبة.
كان الطلــب مفاجئــا  ،ولكــن كان ال بــد مــن االســتجابة
لــه  ،فوقــف الشــاعر  ،وبــكل ثقــة أنشــأ عــدة أبيــات وليــدة
اللحظــة  ،تناســب املقــام  ،حتــث وتشــحذ الهمــم للتبــرع،
وكان لهــا فــي ذلــك اجلــو وقعــا خاصــا المــس النفــوس
وكانــت بتوفيــق اللــه مــن عوامــل التحفيــز للبــذل والتبــرع،

ومتنّــى الشــاعر أن لــو كان لديــه خبــر بهــذا الطلــب
لتحضيــر مــا يليــق باملوقــف واحلضــور األكارم.
سالم الله على من قال أنا من هاجلماعة عود
عرض احلزمة اللي نفتخر ال حل طاريها
علي حقوق ولي (حق ن) مثل ماللكبير العود
(حقوق ن) نلتها وحقوق (ملزوم ن) نبديها

الشاعر  /يوسف بن حسن
المحمد األحيدب

علي أقوم وشحذ همة ( رجال ن) بال منقود
(رجال ن) ترتكي للكايده (بيض ن) أياديها
أال يا عمومتي وعيال عمي يا رجال اجلود
صقور الطيب وقت النايبة (محد ن) يباريها
بفضل الواحد أوجدنا مقر األسرة احملمود
ونقصنا (مبلغ ن) لو قام (رجال ن) يوفيها
ولكن احلمل ال وزع نشيله بال مجهود
وال أظن الشهم يرضى يقصر في تواليها
وصالة الله على محمد نبي الواحد املعبود
شفيع األمة الغراء من أولها لتاليها
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