
الف�ضول  قبيلة  موقع  اإدارة  ت�ضر 
�ضهريه  جمله  اإ���ض��دار  ع��ن  الر�ضمية 
واملوا�ضيع  القبيله  ب��اأخ��ب��ار  تعني 
تطبع  و���ض��وف  للقبيله  ال��ت��اري��خ��ي��ه 
القبيله  اف����راد  ع��ل��ى  ���ض��ه��ري��ًا  وت����وزع 

خا�ضه.
املنا�ضبة  ه����ذه  يف  يل  ي��ط��ب  و 
�ضكري  خ��ال�����ص  ارف���ع  ان  ال�����ض��ع��ي��دة 
الذين  الكرام  اخ��واين  اىل  وتقديري 
ب���راز ه��ذه املجلة  م��ن وقتهم لإ ب��ذل��وا 
حبهم  على  ي��دل  واإمن��ا  �ضورة  باكمل 
يات  الآ اليه  دعت  كما  رح��ام  الأ ب�ضلة 
ال�ضرفيه،  ح����ادي����ث  والأ ال��ق��راآن��ي��ة، 
وكان  الرتغيب،  اأع��ظ��م  فيها  ورغ��ب��ت 
اأن  �ضك  ول  ودنيويًا،  دينيًا  الرتغيب 
على  اأف����راده  يحر�ص  ال��ذي  املجتمع 
ي��ك��ون ح�ضنًا  وال��رتاح��م  ال��ت��وا���ض��ل 
عن  وين�ضاأ  ���ض��ام��دة،  وقلع�ة  منيعًا، 
اجتماعي  وبناء  متما�ضكة،  قبيلة  ذلك 
واملوجهني  بالقادة  الع�امل  ميد  متني 
والدع�اة  وامل���ع���ل���م���ني  وامل���ف���ك���ري���ن 
م�ضاعل  يحملون  الذين  وامل�ضلحني 
اأبناء  اإىل  النور  وم�ضابي�ح  الهداية 

اأمتهم، واإىل النا�ص اأجمعني.
دائما  ن��ح��ن  امل��ن��ط��ق  ه���ذا   وم���ن 
جتود  مبا  قبيلتنا  خدمة  على  ن�ضعى 
به اأنفو�ضنا واإظهارها باأف�ضل �ضوره 

بعيدة كل البعد عن التع�ضب القبلي.
ولكم منا جزيل ال�ضكر والحرتام 
طالل بن على بن �سامل العبيداهلل 

مدير عام موقع قبيلة الف�سول

مجلة قبيلة

ولنا كلمة

دعوة
دعوه اإىل اأفراد قبيلة الف�ضول باأن ل يبخلون 
اأن�ضطة  علينا بتزويدنا باملعلومات املفيدة ودعم 
منكم  متطلعني  ونحن  معنويًا  و  م��ادي��ًا  امل��وق��ع 
اأهدافنا  كل  حتقيق  اج��ل  من  بامل�ضاهمة  التكرم 
املن�ضودة التي تعود بالقبيلة واملوقع بالنفع باإذن 
الله تعاىل.يف �ضبيل ال�ضتمرارية ملوقع القبيلة. 

ولكم منا جزيل ال�ضكر والحرتام 
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رواية ابن الكلبي يف ان�ساب 
اخليل العربية 

مفاتيح احلياة ال�سعيدة 

�سخ�سيه بارزه من ابناء 
قبيلة الف�سول

�سيخ فخذ اخلر�سان من 
قبيلة الف�سول

 ق�سيدة �سدنا وال بدنا لل�ساعر عبداهلل الثنيان

البقاء هلل
انتقل اإىل رحمة تعاىل ال�ضيخ /   اإبراهيم بن عبدالله 
له واأ�ضكنه ف�ضيح جناته   يوم  الله  الف�ضلي غفر  العماري 

اخلمي�ص املوافق 1429/1/15ه�  
بن  �ضامل  بن  /اأح��م��د  ال�ضاب  تعاىل  رحمة  اإىل  انتقل 
يحي العوده الف�ضلي غفر الله له واأ�ضكنه ف�ضيح جناته يوم 

الربعاء املوافق 1429/1/14ه�
انتقل اإىل رحمة تعاىل ال�ضيخ / حمود بن حممد املعجل الف�ضلي 

غفر الله له واأ�ضكنه ف�ضيح جناته  يوم الثالثاء1429/1/13ه�  

ول ـ 2 �سفر 1429هـ، 9 فرباير 2008م العدد االأ



لقاء

البطاقة ال�سخ�سية و ال�سرية الذاتية ؟
اال�سم : عبدالرزاق علك العيطلي اخلر�ضاين الف�ضلي

اجلن�سية : ال�ضل �ضعودي
مواليد : 1940 

الوظيفه : موظف �ضابق يف ال�ضركة الكويتيه لال�ضمده
جتماعيه : متزوج وعندي من البناء �ضبعه فهد و�ضعد وغنام  احلالة االإ

وخالد و�ضيلمان واحمد ونا�ضر ومن البنات اثنتني
حي  ال��دم��ام  مبدنية  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف   : االق��ام��ة  مقر 
الكويت 35 �ضنه ويف �ضنة 94 ميالدي نزلت اىل  عبدالله فوؤاد و�ضكنت 

ال�ضعودية.
حدثنا عن عائلتكم الكرمية ؟

كانوا البدو يف قدمي الزمان رحل من مكان اىل اخر وذكر يف �ضجل 
القبائل يف احلفر الباطن ان اخلر�ضان من قبيلة لف�ضول تعترب من القبائل 
الكويت فاجاء �ضديق اىل  املهاجرة، و�ضارت مغازي على اخلر�ضان يف 
ما  ليه  �ضالح  يابو  قالو  يرحمه  الله  ال�ضاير  عبدالرحمن  ا�ضمه  الوالد 
ت�ضرتي قطعة ار�ص بالب�ضرة وتدر�ص عيالك وكنا حنا �ضغار واناو اخي 
عبدالعزيز الله يرحمه ف�ضرتاء قعطة ار�ص وهو راعي غنم والغنم خاللها 
عديده و�ضراء نخل و�ضللنا بالنخل ثم طلعت من العراق وذهبت الكويت 

من هم ابرز �سخ�سيات رجال اخلر�سان يف املا�سي واحلا�سر ؟
الوالد كان �ضيخ اخلر�ضان وكان من ابرز �ضخ�ضيات اخلر�ضان

ماهو �سبب م�سمى اخلر�سان ؟
اىل جدنا علي )لنه كان اخر�ص(

�ضيخ فخذ اخلر�ضان من قبيلة الف�ضول
وكبار  م�شايخ  مع  ال�شخ�شية  املقابالت  باإجراء  معكم  نتوا�شل  القراء  اأعزاءنا 
عوائل القبيلة، ونرتككم مع اللقاء احل�شري مع ال�شيخ / عبدالرزاق علك العيطلي 

اخلر�شاين الف�شلي.

ماهي عوائل اخلر�سان؟
عوائل اخلر�ضان كالتايل: العيطلي والتليعه واخلم�ضان واخلرا�ضني 

والقطوي واملوينع والوثري واآل فالح و اآل ما�ضي
ب�سفتكم �سيخ فخذ اخلر�سان ماهي اأهدافكم خلدمتهم ؟

نحنا نقوم بالواجب من اجتاة قبيلتي وكل من يلجاأ الينا نحنا يف 
خدمتهم 

مبا اأنكم �سيخ فخذ ماهي نظرتك للتوا�سل مع م�سايخ الع�سائر 
واأفراد القبيله فيما بينهم ؟ 

واجبنا جميعا نحن ابناء هذه القبيلة العريقة ومن م�ضلحة القبيلة 
التوا�ضل فيما بيننا اأينما كنا واإعادة اأوا�ضر التعارف بني اأفراد القبيلة 
الت�ضال  و�ضائل  اأ�ضبحت  ن  الآ واحلمدلله  العربي  ال��ع��امل  �ضت  يف 

احلديثة متوفرة يف كل منزل.
ما هو راأيكم يف تطويع التكنولوجيا خلدمة القبيلة ؟

بكل  املوقع  هذا  يف  القبيلة  تاريخ  ت�ضطري  يف  ال�ضباب  وقت  ن  الآ
�ضدق واأمانه حتى يتطلع اليه الزائر على تاريخنا املجيد. 

وما هي نظرتك امل�ستقبلية ملوقع قبيلة الف�سول ؟
ون�ضكر  ال��رائ��ع  املوقع  ه��ذا  بت�ضميم  �ضعت  انني  الم��ر  بداية  يف 
التعارف  زيادة  يف  القادم  بال�ضباب  امل�ضتقبلية  ونظرتي  عليه  القائمني 

يف بينهم من خالل هذا املوقع. 
دارة واأع�ساء وزوار موقع قبيلة الف�سول  كلمة اأخريه توجهها الإ

واأبناء القبيلة كافه ؟
الخ  را�ضهم  على  املوقع  اإدارة  اىل  وتقدري  �ضكري  خال�ص  ارف��ع 
قبيلتهم  خدمة  يف  جهد  من  يقدمونه  فيما  العبيدالله  علي  بن  طالل   /
واحث اع�ضاء القبيلة امل�ضاركون باملوقع ال�ضتمرار يف العطاء والبذل 
من اجلهد واملعلومات وامل�ضاركات يف خدمة املوقع من اجل امل�ضلحة 

العامه واما زوار املوقع فيامرحبا بهم �ضيوف. 
ويف نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل ال�شكر وخال�ص االمتنان لل�شيخ / عبدالرزاق علك 
�شتقبال وقد مت  اأبو فهد على رحابة ال�شدر وعلى ح�شن االإ العيطلي اخلر�شاين الف�شلي 
اللجنه  ال�شيخ درع تذكاري با�شم موقع قبيلة الف�شول بهذه املنا�شبه قدمه ع�شو  ت�شليم 

االعالميه احمد حممد ال�شامل حرر بتاريخ 2006/11/08م يوم االربعاء
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شخصية

مري اإبراهيم بن عبدالعزيز اآل اإبراهيم عام 1335ه� بالريا�ص. ولد الأ
مري عبدالعزيز، وكان الفتى  وربى يف املدينة املنورة يف كنف والده الأ
تلوح عليه عالئم الفطنة والذكاء والطموح. وقد تعلم يف املدنية املنورة 
امل�ضجد  قرب  املنورة  باملدينة  مدر�ضة  اأ�ضهر  من  النا�ضرية،  باملدر�ضة 
�ضنة  مدة  ال�ضرعية  العلوم  مدر�ضة  يف  الدرا�ضة  اإىل  انتقل  ثم  النبوي 
يف  والده  اأعماله  يتابع  وكان  ومطالعة،  درا�ضة  ثقافته  ووا�ضل  كاملة، 
ن  اإمارة املدينة املنورة، ف�ضار من الن�ضج على م�ضتوى مرموق يوؤهله لأ

اأعماًل قيادية يف الدولة خلدمة دينه ومليكه وبالده. 
اإبراهيم على يد والده  اآل  اإبراهيم بن عبدالعزيز  مري  وقد تدرب الأ
مراء  الأ من  وكان  واحلكم،  دارة  الإ يف  مدر�ضة  كان  الذي  املدينة،  اأمري 
اإمارة  يف  العمل  ومار�ص  ت��درب  فقد  احلقيبة.  تلك  يف  ال�ضيت  ذائعي 
املدينة وكان يوقع بع�ص املعامالت الي�ضرية، كما اأعد له والده مكتبًا يف 

مارة وهو يف �ضن الثالثة ع�ضر. الإ
مري اإبراهيم بن عبدالعزيز اآل اإبراهيم حياته العملية اأمري  وقد بداأ الأ

للقنفذة، وا�ضتمر فيها حوايل ع�ضر �ضنوات.
املنا�ضب التي تولها :

وتركي  ون��واف  و�ضلطان  وماجد  وب��در  ووليد  وحممد  وفهد  ومن�ضور 
وفي�ضل 

عبدالعزيز  بن  مري  الأ توفى  رثائه:  يف  قيل  مما  وفاته....وخمتارات 
اآل اإبراهيم - يرحمه الله - يوم 28 من �ضهر رجب عام 1406ه� وذلك عن 
عمر يناهز اخلام�ضة وال�ضتني، عندما جرف ال�ضيل �ضيارته يف وادي الع�ص 
�ضدقائه وحميبه ومعارفه  يف منظقة حائل، وكانت وفاته �ضدمة كبرية لأ

الكثريين يف خمتلف مناطق اململكة.
وهذه جزء من ق�ضيدة لل�ضاعر عبدالله بن حممد بن زيد حتت عنوان 

مرحوم يا�ضيخ رحل من بني لم
القبيلـة �ــــــشــــــيـــــــــــــخ  راح  الــــــــلـــــــــــــــــي  ـــــــــــه  ـــــــــــل وال ال 

وكـرم عــــــــزيــــــــزيـــــــــــــــــن  �ــــــشــــــيـــــــــــــخ  ولــــــــــــــــد  ـــــــخ  ـــــــي �ـــــــش
م�شيلـه جــــــــرابـــــــــــــــــه  بـــــــــــالـــــــــــــــــــــــوادي  اإبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم 

قـام ـــــــا  ـــــــدهــــــــ ـــــــع ب وال  ـــــــل  عـــــــجــــــــ ــــــــــــقــــــــــــدر  ال جــــــــــــــــاء 
وليلـه يـــــــــومـــــــــــــــــــه  ــــــــــول  يــــــــــاطـــــــــــ الـــــــــــــعـــــــــــــزا  وقـــــــــــــــــت 

مانـام بــــــالــــــلــــــيـــــــــــــل  ـــــــــان  ــــــــــ حـــــــــزن ـــــــــــــــــــذي  ال عــــــــلــــــــى 
الف�شيله راعــــــــــــــــــي  املـــــــــــــرحـــــــــــــوم  عـــــــلـــــــى  ــــــكــــــي  ــــــب ي

�سخ�سيه بارزه من ابناء قبيلة الف�سول
مــري / اإبراهيم بن عبدالعــزيز الأ

اآل اإبراهيم رحمه اهلل
مري اإبراهيم بن عبدالعزيز اآل اإبراهيم اىل ا�شرة اإىل اإبراهيم بن عبدالرحمن بن  مري االأ ميتد ن�شب االأ
اإبراهيم بن عبدربه بن حممد بن حمد اآل اإبراهيم وهم من اآل يحيى، من اآل بورماح من اآل غزي من الف�شول 
من بني الم من طيء من اأعلى القبائل ن�شبًا.وكانت م�شاكنهم اأبا الكبا�ص يف ال�شمال الغربي ملدينة الدرعية، 

وملهم بالقرب من حرميالء، والريا�ص، وحائل.

ت�سل�سل
1
2
3
4
5

املن�سب
اأمريًا

وكيل اإمارة
م�ضت�ضارًا ل�ضاحب ال�ضمو امللكي وزير الداخلية

وكيل اإمارة
اأمري

املدينة
للقنفذة

مكة املكرمة
 

ع�ضري
الباحة

التاريخ
1371
1381
1389
1390
1398

ال�ضرفيني،  احلرمني  خام  حكومة  من  واهتمام  الله  من  بف�ضل  اأعماله: 
الباحة  اإبراهم بن عبدالعزيز حتقيق ملنطقة  مري  الأ ومتابعة م�ضتمرة من 
عديدة  م�ضاريع  الله  يرحمه  وفاته  حتى  تعينه  تلت  التي  ال�ضنوات  خالل 
يل، اإن�ضاء حمطة للبث التلفزيوين،  هامه اأهمها: اإن�ضاء مق�ضمات للهاتف الآ
تعليم  و  ال�ضحية،  لل�ضوؤون  عامهة  مدريات  اإح��داث  عام،  م�ضت�ضفى  اإقامة 
وغريها  واجل��وازات  الت�ضالت،  و  الربيد،  و  ال�ضباب،  ورعاية  البنات، 
من الداخلي، ان�ضاء مطار الباحة، فتح طرق مز فتة تربط  من مديريات الأ
فروع  اإح��داث  �ضدًا،  وع�ضرين  واحد  بناء  ببع�ص،  بع�ضها  املنطقة  اأج��زاء 

جديده لبع�ص الوزارات، اأحدث مديرية لتعليم البنني.
ومن اأعماله اخلريية اأن�ضاأ جمعية الرب اخلريية مبنطقة الباحة ودعم 
م�ضريتها مباله وجاهه، كما اأن�ضاأ الكثري من امل�ضاجد، وكان اإىل جانب ذلك 
خرى يف اململكة، وكل ماله �ضلة  يقوم بدعم ن�ضاطات اجلمعيات اخلريية الأ

ح�ضان. باأعمال الرب والإ
بناء ثالثة  مري اإبراهيم بن عبدالعزيز اآل اإبراهيم من الأ اأبناوؤه : ملعايل الأ
و�ضعود  وخالد  هم:عبدالعزيز  اأولده  من  بنتًا،  ع�ضرة  وثالثة  ولدًا  ع�ضر 

وارحـام واأخـــــــــــــــــــوان  اأوال  عــــلــــيــــه  ـــــكـــــي  ـــــب وي
طويلـه ـــــن  ــــــ ـــــي ـــــن �ـــــش ـــــــن  مــــــــ ـــــــوكـــــــه  مـــــــل خــــــــــــــدم 

عوام االأ طــــــــول  ــــى  عــــل ــــم  ظــــل �ــــشــــكــــا  اأحــــــــــد  ومــــــــا 
ثقيلـه ـــــ�ـــــص  ـــــفــــــ ن مـــــــا�ـــــــشـــــــــــــــال  ــــــع  مــــــتــــــوا�ــــــشـــــــ

وايتـام واطــــــــفــــــــال  الـــــ�ـــــشـــــيـــــاب  عـــــلـــــى  ــــعــــطــــف  ي
حيلـه ــــــه  فــــــيـــــــ ـــــــا  مــــــــ واملــــــــــــــــــــوت  ــــــــــقــــــــــدر  ال مت 

عمـام االأ كــــــــل  مــــــــع  بـــــــالـــــــفـــــــردو�ـــــــص  عــــــ�ــــــشــــــاه 
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�ضافه اثنان كان عليهما طلب دم لقبيلة ما، 
ولكن ال�ضيف يحميه م�ضيفه حتى ي�ضل للقبيله 
بهما  حلق  الغداء  بعد  ذهبا  وعندما  املجاوره، 
الفعله،  بهذه  ذم��ة  فخفروا  وقتلوهما  الغرماء 
وعلم مارق بذلك فتخفى مرت�ضدا ملن قتل �ضيوفه 
فقتل منهم �ضبعه رجال باوقات متفرقه، وعندما 
�ضاح عليه الروؤ�ضاء بالمان نزل لهم من اجلبل 
الذي كان يرت�ضد من فوقه، ور�ضي بحكم الديه 
وهو اجلالء عن قومه �ضنه واحده عن كل قتيل، 
فجلى مارق بن عروج �ضبع �ضنوات عا�ضها يف 
كتف قبيلة اخرى بعد ان اخفى ا�ضمه احلقيقي 
و�ضمى نف�ضه رميان وظهر بهيئة امل�ضكني الذي 

ل هيبة له.
وذات مره قال احد ال�ضخا�ص �ضاخرا منه:

رميان  مــثــل  دالـــــــه  قــلــب  هــنــــــــّي 
والدوادي الــخربطه  اال  همــه  ما 

اآل عروج  الف�شلي من كبار  القدميه ما حدث ملارق بن عروج  الباديه  من ق�ش�ص 
يرويها ال�شاعر منديل الفهيد فيقول:

ن�شوان بني  جال�ًص  وياكل  يدلـــه 
والهوادي احلطــب  بني  متمركي 
مل  الم��ر  ان  وراأى  غ�ضبا  م��ارق  ث��ار  وهنا 
يعد ي�ضمح بالنتظار وال�ضرب فرد معرفا بنف�ضه 

قائال:
وطــربان ربعـــك  بني  انــك  الله  عز 

جدادي حلـــون  بـالك  مــــن  جتيب 
ما طب قلبك مثل ما �شـــاب رميان

زادي لياليــــه  زادت  الـــى  جرحي 
من عقب مانب مارق �شرت رميان

املعادي �شقم  املــوت  �شمــــــي  انــا 

ومن ق�ضائد مارق التي يو�ضح ما حدث له 
يف قومه هذه البيات:

�شــــهــران وناظــــري  يـنام  كـــل 
ا�شــفــيت عــلـــــيــه  ـــه  ـــل وال ــنــوم  ـــ ـــ ال

ال�شــجــعان انا �شــبعه مـن  ذبــحت 
ذليت ــا  ـــ مـــ ــثــار  ـــ ـــ ــال ب ـــــتــهــم  ـــــحـــ ذبـــ

الـ�شــيفـــان ذبـــحـــه  لـعـيــنا  كـله 
بالبيت �ــشــورهــم  وتــــايل  ذبــحــوا 
عوج  يا  الغنم  )رد   : له  قالت  فتاة  ان  وهو 
على  الع��داء  اغ��ار  ومل��ا  ب��ه،  ا�ضتخفافا  ال�ضاق( 
الكثري  منهم  وقتل  بهم  م��ارق  حلق  الفتاة  ق��وم 
وا�ضرتجع املنهوبات كلها لوحده، وقال خماطبا 
تلك الفتاة التي كانت معجبة ب�ضاب و�ضيم هرب 

وقت الغاره :
ع�شــاق  زيـن  غـّرها  يـايل  بنت  يا 

زيــــن بـه  كــان  ولـو  فكك  ما  وراه 
تقول رد ال�شــان يا اعيوج ال�شاق

وانا حّلي م�شولعات الـ�شراحيــــن
يا ما ثنيت ال�شاق من فوق االو�شاق

ع�شا�ص بدو عقب االحمال منحني

ول جملة الف�ضول - العدد الأ



قصيدة

عنـا الـــــــــهـــــــــــــــــــرج  تـــــــكـــــــّثـــــــــــــــر  ال  ــــــل  جــــــهـــــــ ـــــــــو  ـــــــــاب ي
مغازيـك هـــــــــي  وال  ــــــــــــــــــد)ن(  ن لــــــنــــــا  انــــــــتــــــــه  ـــــــــا  م

وطّنـا ار�ــــــــــــــــــــــــص)ن(   وكـــــــــــل  الــــــفــــــ�ــــــشــــــول  حــــــنــــــا 
تنبيـك ـــــــا�ـــــــص  ـــــــنــــــــ وال ـــــــخ  ـــــــتـــــــاريــــــــ ال ـــــــــك  ل يـــــثـــــبـــــت 

متـنـا وكـــــــــــلـــــــــــــــــــــــن   ــــــــا  مــــــــنـــــــــ ــــــــي  يــــــــبـــــــــ ــــــــن  كــــــــلـــــــــ
م�شاريـك وبـــــنـــــ�ـــــشـــــبـــــنـــــا  قــــــــــــريــــــــــــب)ن(  هـــــــــو  لـــــــــو 

�شكنـا لــــ�ــــشــــنــــعـــــــــا  قــــــــــــــزويــــــــــــــن)ن(  بــــــحــــــر  مـــــــــن 
الريك وادي  اىل  ــــــرا  اخلــــــ�ــــــش تـــــونـــــ�ـــــص  ومــــــــــن 

تثنـا ــــــــا   ـــــــــ م و�ــــــشــــــيــــــوفــــــنـــــــــــــا  بــــــهـــــــــــــا  و�ــــــــشــــــــرنــــــــا 
امل�شاليـك ذيـــــــــــــــــك  يـــــــــــــــــوم  اهـــــــلـــــــنـــــــا  بـــــــيـــــــديـــــــن 

فـّنـا بــــــتــــــعــــــريـــــــــــــب  ـــــــــادوا  �ـــــــــشــــــــــ ـــــــــــا  واجـــــــــــدادنــــــــــــ
املهاليـك ـــــــات  الـــــــنـــــــايـــــــفــــــــ ــــــوف  ـــــــ ــــــي ــــــش ــــــ� ال فـــــــــــــّن 

ين�شّنـا ــــــــا   ـــــــــ م ــــــــات  وقــــــــفـــــــــ لـــــــهـــــــم  و�ـــــــــــشـــــــــــارت 
يعطيـك ــــــــخ  تــــــــاريـــــــــ وكـــــــــــــــــل  الــــــــتــــــــتــــــــار  بــــــــوجــــــــه 

توّنـا ـــــــا  مــــــــ بــــــوجــــــيــــــهــــــهــــــم  وقـــــــــــــف  الــــــــلــــــــي  عــــــــــن 
التتاريـك ـــــــــوم   يــــــــــ وطــــــــــــــي(  فـــــ�ـــــشـــــل  )اوالد 

وكـنـا ــــــــل   الــــــــقــــــــبــــــــايـــــــــ ــــــا  مــــــعــــــنـــــــ ـــــــت  ـــــــفــــــــ حتـــــــال
ت�شكيـك فــــــــيــــــــه   وال  �ـــــــــشـــــــــادة  الـــــــــعـــــــــرب  ــــــى  عــــــل

�شّنـا الـــــــــــرا�ـــــــــــص   عــــــلــــــى  ـــــــص  ـــــــ� ري لــــــهــــــم  حـــــــطـــــــوا 
بيـك ـــــــا  يــــــــ غــــــــــري  فـــــــخـــــــر  ــــــــــه  ب ــــــــــدعــــــــــوا  ي لـــــــلـــــــيـــــــوم 

مثنـا ــــــــي   ـــــــــ ــــــــول ق بــــــالــــــ�ــــــشـــــــــــــام  الـــــــــــــــــــــذي  هــــــــــــــذا 
املعاريـك وار�ــــــــــــــــــــص  جنــــــــــد  يف  ــــــــــــذي  غــــــــــــريال

تهّنـا ـــــــــا   مــــــــــ ـــــم  ـــــهــــــ ـــــل مـــــث يــــــــحـــــــــــــــــاول  والـــــــــــلـــــــــــي 
ال�شيـك ـــــــع  يـــــــدفــــــــ او  ــــــــار  الــــــــطـــــــــ يـــــــطـــــــق  امـــــــــــــا 

ُبّنـا كــــــيـــــــــــــف  بـــــكـــــيـــــفـــــنـــــــــــا  ــــــــاة  احلــــــــيـــــــــ ـــــك  ــــــ ـــــي �ـــــش
جنزيك لــــــــلــــــــرا�ــــــــص   ــــــــــرا�ــــــــــص  ال عـــــــــز  ـــــــان  ـــــــش � مـــــــــن 

معّنـا ــــــث  ـــــــ ــــــي خــــــب ــــــــك  وجــــــــهـــــــــ ـــــــى  عـــــــلــــــــ ــــــــك  خــــــــل
معّنيـك ـــــــــي  ربــــــــــ ـــــــــار  مــــــــــ ـــــــا  ـــــــن م جــــــــــــــاك  و�ــــــــــــــص 

دّنـا ــــــــــان   كـــــــــــ اجلــــــــــر�ــــــــــص  درب  عـــــــلـــــــى  دور 
معميـك ـــــــــــدرب  ــــــــــــ ال عــــــــــن  والــــــــــلــــــــــه  الــــــــــدنــــــــــا  لــــــــــك 

حّنـا ويـــــــــــــــــ�ــــــــص  يـــــــــنـــــــــــــــــــدرى  مـــــــــــــــــا  ـــــا  ــــــ ـــــن ـــــت ـــــي خـــــل
ون�شريـك ـــــك   نـــــبـــــيـــــعــــــ والـــــــــلـــــــــه  ــــــــــــــذي  ال وحـــــــنـــــــا 

ثمـّنـا ــــــــدر   ـــــــــ ــــــــق ـــــــــ ت وال  ـــــــوم  ــــــــ ـــــــش ـــــــ� ت ال  ال 
ونعطيـك تـــــــدلـــــــــــــــل  كــــــيــــــفـــــــــــــك  عـــــــلـــــــى  مـــــــــاهـــــــــي 

حنـا �ـــــــــشـــــــــــــــــــان   مـــــــــــــــن  وجــــــــــــــه  عــــــطــــــيــــــتــــــك  ــــــــــــــا  ان
متليـك لــــــــــلــــــــــروح  واجلـــــــــــــــــــار  اخلــــــــــــــــوي  نــــــعــــــطــــــي 

ظّنـا ــــــت  ظــــــنــــــيـــــــ كـــــــــــــــــــان  ان  ـــــــــــول  ــــــــــــ اق لــــــــكــــــــن 
مفاليـك.. وقـــــــــــــــــــــــرب  تــــــبــــــعـــــــــــــد  ـــــــال  ــــــــ ف فــــــيــــــنــــــا 

وحـنـا ـــــــا  ـــــــنــــــــ حــــــــ ـــــــــم  ــــــــــ ث ـــــــــا  ــــــــــ وحـــــــــن ــــــــا  حــــــــنـــــــــ
طاريك..! مــــــقــــــطــــــوع  وانــــــــــــــت  ونــــــبــــــقــــــى  نـــــبـــــقـــــى 

سدنا وال بدنا
لل�ساعر اال�ستاذ: عبداهلل حممد الثنيان الف�سلي

2 �ضفر 1429ه�، 9 فرباير 2008م
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اجلواب  على  نتعرف  دعونا  مفاتيح  ع�ضرة  خالل  ومن  معًا  اأعزائي 
الدقيق واملبا�ضر  حلياة �ضعيده باإذن الله 

�س��رة ل�ل��ه( �س����رة )ت�ع�ب�ي��د االأ 1 -ع�ب��ودي���ة االأ
�ضالم يف  من خالل تن�ضئة اأفرادها على العبودية لله وغر�ص مبادئ الإ
اأن �ضالتي  ل�ضان حالهم ومقالهم» قل  قلوبهم وتربيتهم عليها حتى يكون 
نعام  ون�ضكي وحمياي ومماتي لله رب العاملني ل �ضريك له... » �ضورة الأ

 163-162 ية  – الآ
2 -اإح�ك�����ام ال��زم�����ام )ال��رق����اب���ة(

لوظائفهم  واإتقانهم   ، �ضرية  الأ احلياة  يف  الوالدين  جدية  به  ونعني 
�ضرة  الأ رب��ط  ق��وة  مع  واملجتمع  ���ض��رة  الأ جت��اه  مب�ضوؤولياتهم  وقيامهم 

مبحورها ودفعها لتحقيق اأهدافها وحثها اإىل الو�ضول اإىل غاياتها
3 -اإب��راز ال�ق����دوات

�ضرية الوالدان فكلما ا�ضتجمعا �ضفات القدوة  ويف مقدمة القدوات الأ
�ضرة  كلما ازداد متيز الأ

4 -ت�ن�م�ي���ة ال�م�ه�����ارات
�ضرة ودفعها اإىل الربوز من خالل  اكت�ضاف املواهب والقدرات يف الأ
تنميتها وت�ضجيعها واإيجاد الفر�ص ل�ضقلها ون�ضوجها  ) دورات تدريبية 

) اأ�ضرية  – برامج  اأكادميية  – تخ�ض�ضات 
ق�ن��اع ب��س��رورة ال�ت�م���ي�ز 5 -االإ

اأفراد  فرد من  �ضرة  وان كل  الأ لدى  التميز  القناعة ب�ضرورة  تر�ضيخ 
اإىل ما هو اف�ضل  للو�ضول  القدرات وامللكات ما يوؤهله  �ضرة عنده من  الأ
ن�ضان عن ا�ضتكمال نق�ضه ومل  ن وان من العيب اأن يقعد الإ مما هو عليه الآ
اأرى يف عيوب النا�ص عيبًا كنق�ص القادرين على التماِم فترت�ضخ القناعة 

على التميز يف قلب كل فرد منها
6 -ت�ج��اوز ال�ع�ق�ب����ات

طريق التميز فيه من العقبات ما يقعد اأ�ضحاب الهمم الدنيئة والهمم 
ال�ضعيفة ولذلك فاإن املتميزين هم اقدر النا�ص على حل امل�ضكالت وجتاوز 

املعوقات ،،
7 -اإت�ق��ان ف���ن ال��ت�رب�ي���ة

الب�ضر يتفاوتون يف طباعهم ويختلفون يف نف�ضياتهم وان كانوا من 
التعامل  يف  فن  اإىل  يحتاج  املتغريات  هذه  وفق  وتربيتهم  واح��ده  اأ�ضرة 

مفاتيح احلياة ال�ضعــيدة 

معهم و****ب ثقتهم و�ضمان ا�ضتجابتهم مِلا يريده من مبادئ وقيم
�س��ري��ة 8 –ت�ه�ي�ئ�ة ال�ب�ي�ئ��ةاالأ

الهائج  املتقلب  والطق�ص  ال�ضبخة  ر�����ص  الأ يف  ينبت  ل  التميز 
�ضرابات النف�ضية �ضرية والإ بامل�ضكالت الأ

فراد مع قلة  �ضرة ي�ضوده التفاهم والتوائم بني الأ فكلما كان جو الأ
بداع  امل�ضكالت الزوجية كان ذلك عونًا على زيادة فر�ص التميز والإ

9 –ال�ت�ق��ل��ل م��ن ال�م�ب��اح���ات
اأ�ضاليب �ضرف املرء عن  اللهو وتفنن يف  لقد ملئ ع�ضرنا بو�ضائل 
بطبعه  ن�ضان مييل  والإ الوقت ومف�ضداته  من م�ضيعات  باألوان  املعايل 
اإىل الرتفه وحب اللهو باألوانه املتعددة و�ضوره املختلفة مما يعيقه اأو 
ي�ضرفه عن التميز فاقلل حظك من املُباحات واحمل نف�ضك على مكابدة 

ال�ضعود اىل املعايل
10 -ا�س�ت��س��ق ال�ت�م���ي�ز

مِلا اأعطى  التميز نعمة وف�ضل والف�ضل كله بيد الله عز وجلال مانع 
ول ُمعطي مِلا منعفلن�ضاأل املوىل التوفيق ب�ضتى اأمورنا احلياتية

فضل اهلل احسان الوضوء
ف�ضلى  قام  ثم  الو�ضوء  فاأح�ضن  فتو�ضاأ  ال�ضم�ص  ا�ضتقلت  اإذا  قام  من 
ركعتني خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأمه. قال عقبة بن عامر : فقلت : احلمد 
لله الذي رزقني اأن اأ�ضمع هذا من ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم. فقال عمر 
بن اخلطاب ر�ضي الله عنه وكان جتاهي جال�ضا : اأتعجب من هذا وقد قال 
ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم اأعجب من هذا قبل اأن تاأتي ؟ فقلت : وما 
ذاك باأبي اأنت واأمي ؟ فقال عمر : قال ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم : من 
تو�ضاأ فاأح�ضن الو�ضوء ثم رفع ب�ضره اأو نظره اإىل ال�ضماء فقال : اأ�ضهد اأن ل 
اإله اإل الله وحده ل �ضريك له واأ�ضهد اأن حممدا عبده ور�ضوله فتحت له ثمانية 

اأبواب اجلنة يدخل من اأيها �ضاء 
الراوي: عقبة بن عامر اجلهني و عمر بن اخلطاب - خال�ضة الدرجة: 
اأو  ال�ضفحة  الفاروق -  امل�ضدر: م�ضند  املديني -  ح�ضن - املحدث: علي بن 

الرقم: 110/1 

) طبقـة فـوق طبقـة (
والّدثار  الق�ضرة   : هي  رئي�ضية  طبقات  ث��الث  من  ر����ص  الأ تتاألف 

واّللب.
 ، فالطبقة اخلارجية رقيقة �ضلبة تتاألف يف معظمها من ال�ضخور 
وهي تتاألف عمومًا من الق�ضرة وق�ضم من الدثار العلوي وهما ي�ضّكالن 
ر�ضية ) 6 كم ( حتت  معًا الغالف ال�ضخري.. هذا ويبلغ �ضمك الق�ضرة الأ

املحيطات ، و ) 35 كم ( حتت الياب�ضة..
جامد  وه��و  علوي  دث��ار  جزئني  م��ن  يتكون  كذلك  فهو  ال��دث��ار  اأم��ا 

من الموسوعة العلمية

ول جملة الف�ضول - العدد الأ
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ن�ضاب اخليل �ضماه ) ان�ضاب اخليل(  قد خ�ض�ص ابن الكلبي كتابا لأ
اأ�ضول رئي�ضة تفرعت عنها  اإىل خم�ضة  العربية جميعا  مرجعا اخليول 

ن�ضاب الفروع.  بع�ص الأ
وحلقت  العربية  اخليول  فزت  م��اأرب  �ضد  انهار  حني  اأن��ه  روى  فقد 
فخرج  جند،  منطقة  يف  خيول  خم�ضة  منها  ظهرت  ثم  القفر،  بوحو�ص 
خم�ضة رجال يف طلبها. ف�ضاهدوها ترد على عني ماء، فعمدوا اإىل خ�ضبة 
ولكن  فنفرت،  اخل�ضبة  راأت  لت�ضرب،  اأتت  فلما  العني.  ب��اإزاء  فاأقاموها 
العط�ص اأ�ضتد بها فاقتحمت اخل�ضبة و�ضربت. ويف اليوم التايل جاوؤوا 
وىل. وما زالوا يقيمون اخل�ضبة  بخ�ضبة ثانية وو�ضعوها اإىل جوار الأ
بجانب اأختها حتى جعلوا منها حلقة حتيط بالعني، تاركني فيها مدخال 
لتدخل اخليول اخلم�ضة منها. وملا جاءت اخليول ودخلت احللقة �ضدوا 
حتى  ويطعمونها  يوؤان�ضونها  م��ازال��وا  ثم  حبي�ضة،  وتركوها  املدخل 

اأن�ضت بهم، فاأ�ضرجوها وركبوها وتوجهوا نحو ديارهم.
على  احادها  ذبح  على  فاتفقوا  وجاعوا،  زاده��م  نفذ  الطريق  ويف 
يت�ضابقوا  اأن  راأوا  ثم  خ��رى،  الأ ربعة  الأ ل�ضاحبها حظا يف  اأن يجعلوا 
خرية، اأبى  فيذبحوا املتاأخرة يف ال�ضباق. فت�ضابقوا، فلما هموا بذبح الأ
�ضاحبها اإل اإذا اأعادوا ال�ضباق، فاأعادوه فتاأخرت فر�ص اأخرى، فاأعادوه 
مرة اأخرى فتاأخرت فر�ص اأخرى وهكذا كانت تتاأخر فر�ص كلما اأعادوا 
وظلوا  �ضابق.  �ضباق  يف  تاأخرت  قد  تكون  التي  الفر�ص  غري  ال�ضباق 
على هذه احلال حتى ظهر لهم �ضرب من الغزلن، فطاردوه وظفروا به، 

فاأغناهم عن ذبح اأفرا�ضهم.
ال�ضقالوي  او  ال�ضقالوية  اخلم�ضة  ف��را���ص  الأ هذه  اإح��دى  ف�ضموا 
ل�ضقالة �ضعرها، وقيل اإن �ضبب ت�ضميتها يعود اإىل اأنها �ضربت برجلها، 

وال�ضقل هو ال�ضرب.
الثالثة  و�ضموا  عرقوبها،  يف  لتواء  لإ عرقوب  اأم  خ��رى  الأ و�ضموا 
اأو  الكحيلة  الرابعة  و�ضموا  فيها،  ل�ضامات  ال�ضوميات  اأو  ال�ضومية 

الكحيالن للكحل يف عينيها.
»العباءة«  من  م�ضتق  �ضم  والإ العبيان،  اأو  العبية  اخلام�ضة  و�ضموا 
وقيل اإن �ضبب الت�ضمية يعود اإىل اأن الرجال اخلم�ضة الذين مر ذكرهم، 
وكانت  فار�ضها،  عباءة  وقعت  املتاأخرة،  الفر�ص  لذبح  ت�ضابقوا  عندما 

رواية ابن الكلبي يف ان�ضاب اخليل العربية 

ت�ضول )ترفع( بذنبها، فعلقت به العباءة وظلت عالقة اىل نهاية ال�ضباق.
هذه الق�ضة عن ان�ضاب اخليل العربية عن ان�ضاب اخليل التي رواها 
عتقاد بها حتى مطلع هذا القرن ومعروف اأن اأ�ضول  ابن الكلبي ا�ضتمر الإ
اخليل القدمية املعروفة يف بالد العرب بعيب يف هذه البالد، واإن تغريت 
�ضول مب�ضميات اأكرثها حديث، وهي م�ضميات يقول عنها  اأ�ضماء تلك الأ
�ضامي لها املتعددة، اأن هذه  ابن ب�ضر ) اأعلم اأن هذه اخليل املوجودة، والأ
اإليهم  اأو�ضلها  ال��ذي  لل�ضبب  اأم��ا  واأربابها،  مالكها  اخرتعها  اأ�ضماء  هي 
اأو  ك� )العبيات(  اأو عليها  اأو ب�ضيء وجدوه فيها ك� )الدهم(  من حالبها، 
اإ�ضارات من عالمات العنق ك� )الكحيالت( و ) اجلازيات( اأو لي�ضبوها اإىل 
من و�ضلت منهم ل�ضهرته، و�ضهرة خيله ك� )�ضقراء فالن( و )دهماء فالن( 

�ضماء املوجودة اليوم كما �ضماها الذين من قبلهم. وعلى ذلك من الأ
�ضيل: �ضماء القدمية املعروفة للخيل الأ وهذه اأمثلة من الأ

- الوذناء – من كحيلة العجوز للف�ضول.
- الدهم ال�ضهوانيات – من عبيده من قحطان من جنوب اجلزيرة.

اأي�ضًا ثم للظفري ملا كانوا يف  - كحيالت العجوز للرمثني من عبيده 
جند.

ثم  مهنا  ل  لآ ط��ي  خيل  م��ن  العجوز،  كحيلة  م��ن   – ال�ضقالويات   -
للموايل.

ّبد – من كحيالت العجوز للظفري ملا كانوا يف جند. - الرُّ
م من طي. - ال�ضوميات من كحيالت العجوز – لبني لأ

بد – من كحيلة العجوز من خيل الظفري من جند. - الرُّ
- الُْدُب – من الكحيلة اأم معارف، من خيل الظفري.

- احلمدانيات من كحيلة العجوز – من خيل الظفري اأي�ضًا.
- كُرو�ُص – اأول الكحيالت من خيل الرمثني من عبيده.

- الُعبّيات – لل�ضراك اأ�ضلهم من بني متيم ودخلوا يف بني خالد.

الكاتب : خالد طالل العبيد اهلل

عن  يختلف  وهو  ال�ضخري  الغالف  ت�ضّمى  رخوة  طبقة  ويحوي 
�ضفل  الأ الق�ضم  اأما  التي يحتويها..  املعادن  باأنواع  ال�ضفلي  الدثار 
ر�ص ويتكون من مواد  عظم من الأ من الدثار فهو يوؤّلف الق�ضم الأ
من  الهائلة  احلرارة  وتت�ضّبب  ال�ضيليكاتية..  املعادن  من  �ضخرية 
ر�ص بان�ضهار بع�ص ال�ضخر من الدثار يف طبقاته العليا  باطن الأ
الداخلي  ال�ضغط  بفعل  ال�ضفلى  طبقاته  يف  جامدًا  يبقى  حني  يف 

عظم ، ويبلغ �ضمك الدثار ككل ) 2900 كم (. الأ
ر�ص اأو اللب فيتاألف من طبقة خارجية �ضائلة تلف  اأما مركز الأ
 1370  ( الداخلي  اللب  �ضمك  يبلغ   ، جامدة  معدنية  داخلية  طبقة 
كم ( ويتاألف من احلديد والنيكل ويبقى جامدًا بالرغم من حرارته 
ر�ص الوحي�دة  ال�ضديدة وذلك بفعل ال�ضغط الهائل عليه ، طبق�ة الأ
وهي   ) كم   2000  ( �ضمكه�ا  ويبل�غ  اخلارج�ي  الل�ب  ه�ي  ال�ضائلة 

تتاألف من احلديد والنيكل ومواد اأخرى كالكربيت.
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مجلة قبيلة

موقع بنك الدم
جر  يعترب موقع بنك الدم من املواقع الذي يفتح باب اخلري والأ
قد  ب�ضر  حياة  اإنقاذ  يف  اجلليل  العمل  بهذا  للم�ضاهمني  والثواب 
يحتاج اإىل ف�ضائل الدم املختلفة والنادرة يف حالة مر�ضه اأو غريه 
ف�ضيلة  عن  البحث  �ضهولة  الف�ضيلة  هذه  حمتاج  على  ي�ضهل  كي 

التي يحتاجها من اأي بلد. 
معلوماتنا  بت�ضجيل  امل�ضاهمة  جميعًا  علينا  يتحتم  هنا  ومن 

وف�ضلة الدم مع مراعاة �ضحة اإدخال املعلومات.

منتديات قبيلة الف�سول
منتديات قبيلة الف�ضول الر�ضمية حتتوي على عدة منتديات 
متنوعة وفيها يتم تدوين املوا�ضيع املميزه من اع�ضاء م�ضاركني 
باأقالمهم النرية. و تعرب كذلك ملتقى اأفراد القبيله والتعرف على 
العام.وقد  اأرج��اء  وال��داين يف  القا�ضي  اأفرادها  بع�ضهم وربط 

لعبت دورا كبريًا يف تقويه �ضلة الرحم بني اأفراد القبيله. 
املميزه  موا�ضيعك  وت��دوي��ن  م�ضارك  كع�ضو  ت�ضجيلك  اأن 

وحوارك الراقي اأمنا يعك�ص ثقافة اأبناء هذه القبيله العريقه.

@مواقع

موقع قبيلة الفضول 
الرسمي األول

ول عام 2002م /  مت تد�ضني موقع قبيلة الف�ضول الر�ضمي الأ
1423ه� و يعترب هذا املوقع خا�ص بقبيلة الف�ضول واإىل كل من 
يف  نرغب  ونحن  العريقة.  القبيلة  ه��ذه  على  التعرف  يف  يرغب 
واملجتمع  القبيلة  حياة  يف  امل�ضيء  اجلانب  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
وجذورنا  باأ�ضولنا  منا  وافتخارا  ال�ضابقة  زم��ان  الأ يف  البدوي 
وحمبتنا لهذا املجتمع النا�ضع. وقدر ما نريد اأن ن�ضرتجع الذكرى 

جماد التي �ضطرها اآباوؤنا واأجدادنا. العطرة لتلك املالحم والأ

www.alfothool.com
أهدافنا :

اوًل : دعم �ضلة الرحم بني اأفراد القبيلة. 
�ضر الفقريه من اأفراد القبيلة. ثانيًا : دعم الأ

ثالثًا : اإن�ضاء �ضندوق تعاوين للقبيلة.
رابعًا : م�ضروع تزويج �ضباب القبيلة.

خام�ضًا : اإن�ضاء جمل�ص يف كل منطقة تواجد افراد القبيلة.
�ضاد�ضًا : ال�ضعي لتوظيف �ضباب القبيلة العاطلني عن العمل.

االنجازات
مت تاأ�ضي�ص جمل�ص باململكة العربية ال�ضعودية لف�ضول ال�ضعوديه.

اإقامة خميم ربيعي بدولة الكويت.
دعم احلملة النتخابية للع�ضو ال�ضابق ملجل�ص المه الكويتي الخ/ ع�ضام الدبو�ص.

لكرتوين لقبيلة الف�ضول. تد�ضني دليل هاتف الإ
تد�ضني مو�ضوعة �ضعرية لقبيلة الف�ضول.

اإجراء لقاءات �ضخ�ضية مع م�ضايخ وكبار عوائل القبيلة.
تد�ضني موقع بنك الدم لقبيلة الف�ضول.

تاأ�ضي�ص جلنة توثيق بني زوجني.
 SMS اإ�ضدار خدمة ر�ضائل الهواتف النقاله

العمل مب�ضجرة لكل عائلة.
ع�ضاء املنتدى وتقدمي اجلوائز للفائزين. عمل امل�ضابقات العامة لأ

دعم حملة الت�ضويت ل�ضاعرالتحدي ال�ضاعر / نا�ضر جفران متيح الف�ضلي.
مت التوفيق بني 12 زوج و 12 زوجه من قبل جلنة التوفيق بني الزوجني.

لإلعالن بالمجلة
عالنتكم الفردية والتجارية لإ

الت�ضال على  جوال موقع قبيلة الف�ضول/ 9997 495 655 96+
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