
هذا العدد برعايةالعدد الثامن عرش/ يناير  ٢٠٢٢م

األسرة تستضيف اللقاء الدوري 
الخامس ألهالي عنيزة في الرياض

صندوق األسرة الراعي االستراتيجي 
لتأسيس فريق مشاة عنيزة

جائزة آل زامل للمتفوقات 
يتجدد العهد ويستمر الوفاء

صندوق األسرة يشارك أبناءه 
فرحة النجاح

تدشين مركز الزامل للسمع 
والكالم

صفحات من سيرة ..
العم عبد العزيز السليم - رحمه الله - 





خالد بن عبدالله بن 
حمد الزامل

محمد بن أحمد بن 
عبدالله الزامل

صالح بن عبدالله بن 
صالح السليم

عبدالله بن يحيى بن 
خالد السليم

منصور بن عبدالرحمن 
بن منصور الزامل

صالح بن محمد بن 
عبدالله الزامل

عبد امللك بن عبدالله 
بن منصور الزامل

عادل بن محمد بن 
خالد السليم

عبدالله بن زامل بن صالح 
الزامل السليم

أعضاء مجلس األمناء

محمد بن أحمد بن 
عبدالله الزامل 

رياض بن حمد  بن 
عبدالله الزامل 

طالل بن أحمد بن 
عبدالله الزامل

أحمد بن عبدالله بن 
صالح السليم 

عبدالله بن مساعد  بن 
خالد السليم

ماجد بن سليامن بن 
عبدالعزيز السليم

هاين بن محمد بن 
عبدالعزيز املنصور

أعضاء مجلس إدارة الشركة

عامد بن عبدالله بن 
زامل صالح الزامل 

السليم

عبدالله بن محمد بن 
عبدالله الزامل



شخصية العدد

18
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األمني العام

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

الرئيس التنفيذي

أنس بن محمد الخالد السليم

رئيس املسؤولية االجتامعية

عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله السليم

سكرتري التحرير

أحمد صربي أحمد محمد

اإلخراج الفني

عرفات بن حميد الهتار

نسعد بتواصلكم ونهتم بآرائكم

صفحات من سيرة..

العم عبد العزيز السليم - رحمه الله - 
اجتماع األسرة السنوي بعنيزة لعام 1441ه 

لقاء الوصل والمحبة

جلسات مسائية لرجال وشباب األسرة
بالمنطقة الشرقية

عدد من رجاالت األسرة في زيارة لمزرعة 
األخ زامل العبدالعزيز الزامل»أبو منصور«

محمد الخالد الّسليم والمكرمات المتزاحمة



مجلة فصلية
تصدر عن صندوق أرسة

)السليم – الزامل – املنصور – الروق(

52

88

78

90

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله جَل وعال بأن وفق رجالنا ونساءنا لبذل الغايل والنفيس لخدمة بعضهم البعض وتفقد 

االحتياجات وصلة الرحم فيام بينهم، رسالة حملها اآلباء واألمهات ألوالدهم جيالً بعد جيل. 

لقد أُنشئ صندوق األرسة لهذه األهداف النبيلة، واملقاصد السامية، فقد تبنى تأسيسه عدد 

واملعنوي  املادي  دعمهم  خالل  من  والبنات  األبناء  نهجهم  عىل  وسار  واألعامم،  اآلباء  من 

للصندوق، والعمل من خالل مجالسه ولجانه وإداراته عىل تنظيم أعامل الصندوق وتطويره، 

فاألرسة ولله الحمد تزخر بكفاءات يف عدد من املجاالت والتخصصات، والجميع يعمل لتحقيق 

املعيشية،  الحياة  مناحي  جميع  يف  متميزاً  منوذجاً  األرسة  فرد  يكون  بأن  الصندوق  أهداف 

واالجتامعية، والعلمية، والعملية ، والدينية، واألخالقية.

صندوق أرستنا اليوم - ولله الحمد - أصبح منوذجاً بني صناديق العوائل األخرى، يُقدم منوذجه 

التنظيمي لالستفادة منه، فلدينا مجلس أمناء األرسة وهو املرشف عىل أوقاف األرسة واملؤسسة 

األهلية )الصندوق( والذي يُعني بالعمل االجتامعي مرخصاً من وزارة املوارد البرشية والتنمية 

االجتامعية، كام يرُشف أيضاً عىل رشكة صندوق األرسة )مسجلة لدى وزارة التجارة(، والتي 

تعني وتعمل عىل حفظ أصول الوقف وتنمية أموال الصندوق، حتى أصبح للصندوق ثالث 

صندوق  : رشكة  والثالث  زامل،  آل  عائلة  صندوق  مؤسسة  والثاين:  الوقف،  األول:  كيانات: 

اإلدارة  مجلس  خالل  من  سواء  ونساًء  رجاالً  األرسة  أفراد  يخدمها  الكيانات  وهذه  األرسة، 

أو عضوية اللجان، فام أن انتهت دورة مجلس إدارة الرشكة حتى انطلقت الدورة الجديدة 

الله عنا خري الجزاء- عىل ما  أبناء عمهم - جزاهم  بشباب يواصلون مسرية من سبقهم من 

بذلوه من جهود طوال السنوات السابقة، واآلمال معقودة بإذن الله بكوادر وكفاءات األرسة 

يف تطوير أعامل الصندوق يوماً بعد يوم حتى يستفيد منه كل فرد من أفراد األرسة، ومجتمع 

مدينتنا الغالية عنيزة، والوطن بأكمله.

رئيس مجلس اإلدارة 

محمد بن أحمد بن عبدالله الزامل

االفتتاحية

صندوق األسرة ُيطلق 
برنامج »أيدياثون األسرة«

جائزة آل زامل للمتفوقات ..
يتجدد العهد ويستمر الوفاء

انطالق أول جولة لـ فريق 
مشاة عنيزة برعاية صندوق 

األسرة

أمير القصيم يضع حجر األساس لثالثة 
مراكز متخصصة ضمن مشاريع جمعية 

عنيزة للخدمات اإلنسانية
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اجتماعات

العم/ عبدالله  أبناء  وبرعاية كرمية من  الرحم  واملحبة وصلة  الوصل  بها معامل  ليلة تجسدت  يف 

الرباهيم العبدالله السليم – رحمه الله-، أُقيم اجتامع األرسة السنوي بقاعة النخبة بعنيزة مساء 

أبناء وبنات األرسة  التقى فيها  أكتوبر ٢٠19م،  املوافق ٢5  الجمعة ٢6 صفر لعام 1441هـ  يوم 

وتجدد اللقاء وكان الجميع عىل املوعد، فبدأ توافد أبناء األرسة مبختلف الفئات )رجال – نساء-

أطفال( بداية من عرص الجمعة وكان حضور الجميع عطراً فواحاً ينرث شذاه يف كل األرجاء.

اجتماع األسرة السنوي بعنيزة لعام 1441ه
لقاء الوصل والمحبة
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بدأ برنامج االجتامع بتالوة قرآنية لالبن/ 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضيف، بعد 

ذلك قدمت فقرة »فخرنا« كنا فيها عىل 

موعد مع سوانح وذكريات تناولت فيها 

بن  »أسامة  املهندس  معايل  نجاح  قصة 

الصناعة  وزير  نائب  الزامل«  عبدالعزيز 

والرثوة املعدنية، تكلم فيها عن ذكرياته 

الزامل  عبدالعزيز  املهندس/  معايل  مع 

غيها  وأعرب  وعائلته،  الله-  رحمه   –

البذرة  كونها  لألرسة  وانتامءه  فخره  عن 

األوىل التي كانت سبب فيام أصبح عليه، 

التي  الفرتة  الجزيل عىل  بالشكر  وتقدم 

قضاها يف مجلس اإلدارة وعىل الثقة التي 

منحوها إياه ليصبح عضواً فاعاًل باألرسة، 

وأعاممه  ووالده  بأرسته  فخره  عن  وعرب 

والكيان الذي أنشأه الجد عبدالله الحمد 

الزامل  الله-مجموعة  رحمه   – الزامل 

القابضة.

قبل  من  تكرميه  تم  الفقرة  نهاية  ويف 

الزامل  الصالح  زامل  بن  عبدالله  العم/ 

»رئيس مجلس األمناء«.

اإلدارة  مجلس  رئيس  ألقى  ذلك  بعد 

السليم«  يحيى  بن  »عبدالله  األستاذ 

كلمة الصندوق لعام 1440هـ وَبني كيف 

البناء  مرحلة  من  انتقل  الصندوق  أن 

بعد  اإلدارة  وكيف صارت أحالم مجلس 

وأصبح  األرسة  صندوق  ترخيص  صدور 

األرسة  متمثلني يف رشكة صندوق  كيانني 

ومؤسسة صندوق آل زامل .

وترك املجال لألخ/ محمد بن عبدالرحمن 

الزامل »األمني العام ملؤسسة صندوق آل 

السليم  محمد  بن  أنس  واألخ/  زامل« 

األرسة«  لصندوق  التنفيذي  »الرئيس 

للفرتة  واسرتاتيجيتهم  خططهم  لتوضيح 

املجلس  رئيس  كلمة  وختمت  القادمة، 

اإلدارة بتقديم الشكر للمهندس/ أسامة 

عضويته  عىل  الزامل  عبدالعزيز  بن 

وتقدم  املاضية  للدورات  اإلدارة  ملجلس 

الزامل  عبدالله  بن  عامد  لألخ/  بالتهنئة 

لتعيينه عضواً ملجلس اإلدارة.

بعد ذلك قدمت قصيدة شعرية للشاعر/ 

السليم  سليامن  بن  عبدالله  بن  أحمد 

ألقاها نيابًة عنه ابنه وسام السليم.
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تىل ذلك فقرة ترفيهية عبارة عن مسابقة 

بن  مازن  املهندس  وقدمها  السهم  رمي 

حسب  »هديتك  بعونا  الزامل  مساعد 

رميتك« .

الزامل  مركز  تدشني  عرض  ذلك  أعقب 

للسمع والكالم وهو أحد مشاريع جمعية 

اإلنسانية،  والخدمات  للتنمية  عنيزة 

وتربع به أبناء عبدالله العيل الزامل وألقى 

األستاذ صالح بن محمد الزامل كلمة عن 

بن  عبدالله  لألخ/  كلمة  أعقبها  املرشوع 

مجلس  رئيس  عمر«  »أبو  السليم  يحيى 

اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  إدارة جمعية 

تقدم فيها بالشكر الجزيل ألبناء عبدالله 

العيل الزامل لتربعهم السخي يف مشاريع 

مدينة جمعية عنيزة .

املتفوقني  األرسة  أبناء  تكريم  تم  ذلك  بعد 

عرض  ذلك  تىل  1440هـ،  لعام  واملتميزين 

مخترص عن مرشوع فلل إسكان األرسة بحي 

املحمدية وقام الرئيس التنفيذي األخ/ أنس 

السليم برشح آخر التطورات واملستجدات 

فيها  وتقدم  املرشوع  عىل  طرأت  التي 

بالشكر ألبناء األرسة الداعمني للمرشوع.

ركن  مع  العام  هذا  موعد  عىل  وكنا 

من  دعاًم  األرسة  وبنات  أبناء  مشاريع 

واملشاريع  املنشآت  ألصحاب  الصندوق 

عن  لإلعالن  الفرصة  إلعطائهم  التجارية 

مشاريعهم يف اجتامع األرسة السنوي. 

وبعدها  العشاء  طعام  الجميع  وتناول 

عدة  شملت  خارجية  جلسة  أُقيمت 

ألعاب حركية للكبار.

الجميع  ويف ختام يوم بهيج اجتمع فيه 

عىل املحبة والفرح ندعو الله للم شمل 

أرستنا الغالية يف كافة املحافل واللقاءات 

يف األعوام القادمة إن شاء الله. 

اجتماعات
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فيها  وُطــرحــت  رائعة  جلسة  وكانت 

لتطوير  الشبابية  األفكار  من  العديد 

شهدت  وقد  وخدماته  األرسة  صندوق 

رجاالت  من  كبري  عدد  حضور  الجلسة 

وشباب األرسة باملنطقة الرشقية.

وقد ُأقيمت الجلسة مرة أخرى بديوانية 

األرسة بالدمام يوم األربعاء 14 ربيع اآلخر 

2019م،  ديسمرب   11 املوافق  1441هـــ 

وشهدت تزايد يف أعداد الحضور والذين 

تبادلوا اآلراء ووجهات النظر وأفكار عدة 

لتنمية أعامل صندوق األرسة.

رجب   2 األربــعــاء  يــوم  رائــع  لقاء  ويف 

جلسات مسائية لرجال وشباب األسرة
بالمنطقة الشرقية

ُأقيمت ندوة مسائية لرجال وشباب األرسة باملنطقة الرشقية يوم السبت ٢6 ربيع األول 1441هـ 

املوافق ٢4 نوفمرب ٢٠19م باستضافة األخ أبو أحمد منصور املنصور الزامل باسرتاحته.

اجتماعات
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2020م،  فرباير   26 املوافق  ـــ   1441ه

األرسة  أفراد  من  أجيال  ثالثة  اجتمعت 

باملنطقة الرشقية وكان االجتامع يف مبنى 

الصالة الرياضية مبحلس األرسة ، وشهدت 

أثر  حول  ومثمر  ممتع  حوار  الجلسة 

الفرد  عىل  االجتامعي  التواصل  وسائل 

السعودية  العربية  اململكة  يف  واملجتمع 

وشباب  رجال  من  خمسني  نحو  وشارك 

وأشبال األرسة ، كام دارت عدة حوارات 

ودية متطلعني للقاءات قادمة 

لشباب  الشهرية  الجلسة  عقدت  كام 

العام  األمني  مبنزل  أخرى  مرات  األرسة 

األحد  أيام  الزامل  عبدالرحمن  محمد 

واالثنني واألربعاء 13 و 14 و 16 رجب 

حسب  اللقاءات  تنوعت  وقد  1441هـ 

والهدف  الشباب  وارتباطات  ظــروف 

واحتوائهم  األسايس جمعهم ومل شملهم 

وتقوية أوارص صلة الرحم بينهم.
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أقام صندوق األرسة مخيم عنيزة السنوي 

لجميع فئات األرسة )رجال -نساء- أطفال( 

1441هـ  اآلخرة  جامد   27 الجمعة  يوم 

البلدية  مبخيم  2020م  فرباير   21 املوافق 

بعنيزة.

الساعة  متام  يف  النساء  برنامج  بدأ  وقد 

مثل  عدة  فعاليات  وشمل  عرصاً  الثالثة 

)أريج  فيها  وشارك  أفضل سلطة  مسابقة 

الزامل،  املنصور  لولوة  السليم،  عبدالله 

مسابقة  وكذلك  الزامل(،  ابراهيم  فاطمة 

الحضور  تناول  فيام  الكنز،  عن  البحث 

مساًء،  الخامسة  الساعة  الغداء  طعام 

فعاليات شيقة  الربنامج عىل  احتوى  وقد 

مساءاً،  الثامنة  الساعة  متام  يف  واختتم 

وقدمت إحدى فرق األطفال »فرقة جونا 

املشاركني  لألطفال  ترفيهية  عروض  غري« 

وجوههم،  عىل  والبسمة  البهجة  رسمت 

الثامنة مساءاً  الرجال يف  برنامج  بدأ  وقد 

وكانت أوقات رائعة امتزجت فيها مشاعر 

العمومة  أبناء  األلفة والحب واملحبة بني 

مسابقة  عن  األرسة  صندوق  أعلن  وقد 

افضل كبسة للرجال وقد انتهت فعاليات 

اليوم املمتع يف متام الساعة الحادية عرش 

مساءاً.

وسط أجواء شتوية رائعة
صندوق األسرة يقيم فعالية مخيم األسرة بعنيزة

مخيمات
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عنيزة - الدائري الجنوبي - جوال: 0553652121
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انطلق عدد من رجاالت األرسة فجر يوم الجمعة ٢٠ جامد اآلخرة 1441هـ متجهاً إىل القرية العليا،

عدد من رجاالت األسرة في زيارة لمزرعة 
األخ زامل العبدالعزيز الزامل »أبو منصور« في القرية العليا

واستمتع أبناء األرسة بأجواء شتوية رائعة بالعديد من األنشطة 

والفعاليات والفقرات املنوعة والرتفيهية والثقافية.

زامل  »األخ  األخ  من  املقدمة  بالضيافة  األرسة  أبناء  سعد  وقد 

مبزرعته،  واملبيت  وإخوانه  منصور«  »أبو  الزامل  العبدالعزيز 

وكذلك زيارة مزرعة أبا بطني.

ملدينة  بزيارته  الدعوة  له  ووجهوا  األرسة  أبناء  به  رحب  وقد 

وغادر  السبت  يوم  ظهر  الزيارة  فعاليات  اختتمت  وقد  عنيزة، 

الجميع متجهني إىل الرياض يف رحلة وأجواء أكرث من رائعة.

مخيمات
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برعاية صندوق األسرة، وبمشاركة من نساء وفتيات األسرة

إطالق مخيم عطايا الربيع بالمنطقة الشرقية

أقيمت فعاليته يف »مجلس  الذي  الربيع«  الدمام »مخيم عطايا  النسائية مبدينة  تواصل  لجنة  أطلقت 

األرسة بحي الراكة« يوم غٍد األربعاء املوافق 9 رجب 1441هـ املوافق 4 مارس ٢٠٢٠م.

والذي تكاتفت فيه األيدي لتصنع حدثاً 

املجتمع  رشائح  لشتى  معطاءاً  جمياًل 

جوانب  عدة  فيه  تخلل  وقد  الكريم، 

جميع  تالئم  وفنونية  ثقافية  ــان  وأرك

شاركت  وقد  الغالبية،  وتريض  األذواق 

وبناتنا  وأخواتنا  أمهاتنا  خالله  من 

الفنية  ملستهم  وضــع  أرادوا  الــذيــن 

وجامل صنيعهم يف املخيم وتألقهم فيه 

الفعالية  يف  املشاركني  ضمن  من  وكان 

السحيمي  صالح  نورة  الغالية  املمتعة 

املالبس  بيع  يف  وبرعت  أبدعت  التي 

عبدالعزيز  حصة  الغالية  وأيضاً  األنيقة، 

ومــذاق  برائحة  متيزت  التي  السليم 

طبخاتها الزكية، والغالية فاطمة عبدالله 

وعطائها  بحضورها  تزينت  التي  السليم 

من  منتجاتها  عرض  يف  واللذيذ  الشهي 

والغالية  شعبية«  وأكــالت  »مخبوزات 

الزامل يف تفردها بجوهر  منرية عبدالله 

ومظهر حلوياتها، ويرسنا أن نذكر بناتنا 

الرائعات روان املنصور وتاال السليم ولني 

بعرض  وعطائهم  ابداعهم  يف  املنصور 

مخيمات
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منتجاتهم من حلويات ومرشوبات غنية 

باالنتعاش والجامل. 

وقد زان مخيم عطايا الربيع مبشاركة نساء 

بصمتهم  وضعوا  الذين  املجتمع  وفتيات 

عدة  يحوي  املخيم  ــان  وك خالله  مــن 

الفعالية  ضمنها  من  وفعاليات  أنشطة 

األوىل »الرئة الثالثة« وهي متنفس خاص 

مقهى  عىل  يحتوي  والشابات  للفتيات 

نصيب  من  كان  الثاين  والركن  ــورود،  ال

من  خليط  ويتضمن  العطايا«  »ســوق 

املتنوعة،  واملبيعات  الجميلة  املأكوالت 

أما الركن الثالث كان عن »املتاهة« وهي 

لعبه ممتعه تحتوي عىل العديد من عامل 

والركن  املتميزة،  التفاعلية  املغامرات 

الخامس كان عبارة عن »سنا وبنان« وهي 

مكتبة ومقهى ألحبابنا الكفيفات والصم، 

فيه  تحوم  كانت  السادس  الركن  وأمــا 

كان  السابع  والركن  الهوائية«،  »األلعاب 

استشارات  من  املرأة«  »اهتاممات  يخص 

زراعية  وشتالت  للورود  وتنسيق  أرسية 

والجامل،  والعناية  الصحي  األكل  وركن 

»املضامر«  عن  كان  الثامن  الركن  أما 

لألطفال،  ــدراجــات  ال مــاراثــون  يحوي 

والركن التاسع كان عن »عصافري املخيم« 

يوجد فيه املطبخ الصغري – أركان حركية 

كان  العارش  الركن  أما  لألطفال،  متنوعة 

وسحوبات  مسابقات  ثقافية«  »برامج 

واألخري  عرش  الحادي  والركن  وجوائز، 

عبارة عن جلسات  كان »شعبيات« وهو 

ركن  عىل  تضمن  وفيها  وحكاوي  شعبية 

)القصيم، األحساء، الحجاز، الجنوب( وكام 

للحناء  وركن  شعبية  ألعاب  عىل  تضمن 

وحرف شعبية و«بقالة أول«.

الزامل  سمية  لألخت  موصول  والشكر 

ملوافاتها بتقرير كامل عن فعاليات املخيم، 

جعل الله ذلك يف ميزان حسناتها.
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شخصية العدد

خرُي مرياٍث اآلباء ألبنائهم السرية الطيبة، والسرية الطيبة مصدرها املواقف اإلنسانية التي ُيْؤِثر فيها الرجل 

غريه عىل نفسه، 

ويف هذه السطور القليلة سنعرض لقبٍس من سرية العم عبد العزيز السليم »أبو عامر« )رحمه الله(، ليس 

من باب االفتخار والتمجيد فحسب، بل من أجل تخليد القيم اإلنسانية السامية التي تجّسدت يف مواقفه 

وأخالقه ومآثره.

صفحات من سيرة..
العم/ عبد العزيز بن سليم )أبو عامر(

 - رحمه الله - 
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الميالد وظروف النشأة: 
ُولــد العــم )عبــد العزيــز بــن ســليم يــن 
محمــد بــن ســليامن املحمــد الســليم( يف 
مدينــة عنيــزة، عــام 1920م، وهــو حفيــد 
ــد الســليم(  ــن محم ــليامن ب املرحــوم )س
الــذي استشــهد مــع ســتة مــن أبنــاء 
عمومتــه يف معركــة املليــداء عــام 1308ه 
املوافــق عــام 1891م؛ دفاًعــا عــن مدينــة 
عنيــزة وأهلهــا؛ وتخليــًدا لهــؤالء األســالف 

ــا: ــم هن األكارم نذكره

زامــل العبــد اللــه الســليم )أمــري - 1
عنيــزة  جيــش  وقائــد  عنيــزة 

 ) ملعركــة با

ــليم( 2-  ــه الس ــد الل ــل العب ــيل الزام )ع
ــل  ــد قُت ــه، وق ــذي قبل ــن ال ــو اب وه
بعــده بربــع ســاعة. ولــه أحفــاد 
املنطقــة  يف  بالتجــارة  يعملــون 

الرشقيــة.

ــد 3-  ــليم( وال ــه الس ــد الل ــد العب  )خال
أمــري عنيــزة عبــد اللــه الخالــد، وقــد 
ــه. ــد الل ــه عب أعقــب أحفــاًدا مــن ابن

)عبــد الرحمــن العــيل الســليم( ليــس 4- 
لــه عقــب، وأخــوه صالــح العــيل 

ــليم. الس

)عبد الرحمن الرباهيم السليم(  	- 

)ســليامن املحمــد الســليم( وهــو 6- 
جــد ســليم والــد العــم عبــد العزيــز 

ــليم. الس

  رحمهم الله وأسكنهم فسيح الجنات.

ونســتأنف الحديــث عــن ظــروف نشــأة 
املرحــوم عبــد العزيــز بــن ســليم. كانــت 
ــة  ــدن اململك ــي م ــزة – كباق ــة عني مدين
– فقــرية يف الزمــن الــذي ولــد فيــه العــم 
ــد  ــر العدي ــليم؛ فاضط ــز الس ــد العزي عب

مــن أبنائهــا ملغادرتهــا؛ بحثـًـا عــن الــرزق 
إىل  بعضهــم  فتوّجــه  األرض؛  أنحــاء  يف 
ــل  ــج، ب ــم إىل دول الخلي ــد، وبعضه الهن
إن منهــم َمــن ذهــب إىل أوربــا وأمريــكا، 
عنيــزة  الســليم  العزيــز  عبــد  وغــادر 
الجزيــرة  أرض  يــرتك  مل  لكنــه  أيضــاً، 
الباطــن  حفــر  قصــد  وإمنــا  العربيــة، 
ــة، وملــا كان عــىل حــظ  باملنطقــة الرشقي
مــن التعليــم فقــد وظّفتــه الحكومــة 

ــامرك. ــرًا يف الج مدي

أخالقه وصفاته:
كان العــم عبــد العزيــز – رحمــه اللــه 
ومــروءة،  نخــوة  ذا  ًدا  جــوَّ ســخيًا   –
َســْمح النفــس ســليم الرسيــرة عفيًفــا 
ــا للنــاس،  ــاة ُمحبًّ ــا عــن الحي ــا راضيً قنوًع
محبوبًــا ِمّمــن حولــه متواضًعــا َحســن 
ــن  ــا يُحس ــع، صادقً ــق الطب ــة رقي املعامل
ــه  ــم ويعــي أن ــاس، يقــدر العل الظــن بالن
ســبيل الرقــي والنجــاح، آتــاه اللــه رحمــة 
يف قلبــه؛ فــكان شــديد العطــف عــىل 
الفقــراء  إىل  اإلحســان  كثــري  الضعفــاء، 

رؤوفًــا بالجميــع.

مواقفه ومآثره:  
انعكســت أخالقــه الحميــدة عــىل مواقفــه 
وتعامالتــه مــع النــاس؛ وقــد كانــت حياته 
زاخــرة مبــا يؤكــد ذلــك، إال أننــي ســأذكر 
ــوه  ــه ونقل ــرة عارفي ــا بقــي يف ذاك ــا م هن

إلينــا:

الموقف األول: لقب بأمير الشمال 
بحفر الباطن  :

مســؤولية  العزيــز  عبــد  العــم  تــوىل 
الجــامرك يف منطقــة حفــر الباطــن، وكان 
يتصــّدق – باســم الحكومــة – مبحجــوزات 
الجــامرك مــن األغذيــة عــىل فقــراء حفــر 
ــمسوا  ــا لـ ــاس؛ لـِمــَ ــه الن ــن؛ فأحب الباط

ــري؛  ــب الخ ــرب وح ــة وال ــن الرحم ــه م في
ــوه  ــوا مجلســه، ولقب ــاس وأّم فقصــده الن
ــرون  ــوه يتكاث بأمــري الشــامل، وظــل محب
ــه  ــري الحفــر نفس ــار أم ــه، وص يف مجلس
واحــًدا مــن أصدقائــه ومحبيــه ومرتــادي 

ــه. مجلس

الموقف الثاني: استضافة المجدوَرْيِن 
وأمهما:

مساعدة املحتاج من شيم الكرام:
هــذا املوقــف نقلنــاه مــن كتــاب ) التغيري 
ملؤلفــه  تجربتــي(  مثــار  مــن  لألفضــل 
املهنــدس عامــر الســليم ابــن املغفــور 
لــه عبــد العزيــز الســليم يقــول ابنــه 
عامــر: »الــدرس األخالقــي األول يف حيــايت 
ــواي  ــيّل أب ــا ع ــة رسده ــن قص ــه م تعلمت
)رحمهــام اللــه(؛ وهــي قصــة اســتضافتهام 
ألم معهــا طفالهــا املوبــوءان، كان عمــري 
ــذه  ــْت يل ه ــهر؛ وُرِوي ــتة أش ــذاك س حين
ــا  ــرًا بالًغ ــة يف طفولتــي؛ فرتكــْت أث الحكاي
يف وجــداين وروحــي؛ لقــد أدركــُت أن 
الخــري وإغاثــة امللهــوف، وبــذَل املعــروف، 
وإجــارَة الضعيــف أعــامل ال تذهــب هباًء، 
بــل تبقــى لفاعلهــا بركــًة يف عمره ونســله، 
وَصــَدَق رســولنا الكريــم يف قولــه: }صنائــع 
املعــروف تقــي مصــارع الســوء{ لقــد 
آمنــت بذلــك وال أزال أعمــل بــه إىل يــوم 

ــاس هــذا. الن
ــاس  ــا الن ــة تناقله ــذه الحكاي ــة ه ولغراب
موثقــة  وهــي  الــرواة،  بهــا  وتحــدث 
عايشــوا  َمــن  ألســنة  عــىل  مســجلة 

ســمعوها.  ومــن  أحداثهــا 

وقعــْت أحــداث هــذه القصــة وأنــا يف 
ــام أن  ــداي ربه ــا يتوســل وال ــد رضيًع امله
ــة  ــالدي بثالث ــل مي ــا قب ــد ُرزق ــى؛ فلق أبق
ــرث  ــم أحــد أك ــر منه ــور مل يُعّم أشــقاء ذك
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ــام يف  ــه يب وه ــام الل ــني، ورزقه ــن عام م
يرجــون  والخــوف؛  الرجــاء  مــن  حــال 
بقــايئ، ويخافــون أن ألحــق مبَــن ســبقني؛ 
وهــذه حــال تدعوهــام لتوخــي أقــى 
درجــات الحيطــة والحــذر للحفــاظ عــىل 
ــام يف ظــل جائحــة  ــك به ــام بال ــايت، ف حي
ــك  ــْت يف ذل ــي حلّ ــة الت ــدري الوبائي الج
ــن  ــري م ــة وحصــدِت الكث ــت باململك الوق
ــار  ــع؛ فص ــاس بالهل ــِت الن األرواح، وأصاب
الجميــع يحتاطــون بــكل مــا يف وســعهم؛ 
لــي ينجــوا وينجــوا أحبتهــم مــن رش 

ــاء.     ــك الوب ذل

ــة  ــة املُرعب ــروف الرهيب ــك الظ ــلِّ تل يف ظ
ــان  ــا املصاب ــا طفاله ــرأة ومعه ــدِت ام وف
ــا  ــث كن ــن حي ــر الباط ــدري إىل حف بالج
نعيــش يف ذلــك الوقــت، وفــدْت ملهوفــًة 
ُمســتغيثة بعــد أن أرشــدها النــاس إىل 
أيب؛ جــاءت واألمــل يف نفســها قــد أحيــاه 
حديــث َمــن أرشــدوها عــن شــهامة ونُبــل 
ومــروءة والــدي )عبــد العزيــز بــن ســليم( 
عليــه مــن اللــه ســحائب الرحمــة، طرقــت 
ــرُّ  ــذي يف ــا الجــدري ال ــا ومعه املــرأة بابَن

النــاس منــه.

والخــوف  واملنطــق  العقــل  مبقيــاس 
وغريــزة  البرشيــة  النفــس  الفطــري يف 
حــب البقــاء، مــا كان عــىل والــدي )رحمــه 
اللــه( مــن لــوم وال ترثيــب إْن هــو رصفها، 
فضــاًل عــن ذلــك حرصــه عــىل ســالمة 
وليــده ذي األشــهر الســتة )أنــا( كل هــذه 
ــواء  ــض إي ــة لرف ــة وعقلي ــربرات منطقي م
ــروءة  ــن للم ــا، لك ــرأة وصغرَييْه ــذه امل ه
أحكاًمــا  أيب وقلبــه  ُخلــق  والرحمــة يف 
كل  يتجــاوز  جعلتــه  أحكاًمــا  أخــرى؛ 
املــربرات الســابقة ، كان إميانــه عميًقــا 
صادقـًـا بقولــه تعــاىل: }قـُـْل لـَـْن يُِصيبََنــا إاِلَّ 

َمــا كَتـَـَب اللَّــُه لََنــا ُهــَو َمْواَلنـَـا َوَعــىَل اللَّــِه 
فَلْيَتـَـوَكَِّل الُْمْؤِمُنــوَن{ اآليــة 1	 مــن ســورة 

ــني         املؤمن

لقــد تــوكّل ســيدي الوالــد )رحمــه اللــه( 
عــىل مــواله وســط دهشــة املحيطــني بــه 
ــذي  ــع ال ــذا الصني ــه ه ــتنكارهم علي واس
ــم  ــا تكل ــة، هن ــم مخاطــرة جنوني ــدا له ب
أيب بثقــة املؤمــن بــأن مقاديــر األمــور 
رهــا اللــه جــل يف ُعــاله، وقــال  بيــدي ُمقدِّ
للمنكريــن عليــه مــا فعــَل: أنتــم ُمحقــون 
يف مخاوفكــم، وأنــا أقــّدر ذلــك، لكــن 
ــتغاثت  ــرية اس ــة كس ــرأة ضعيف ــذه ام ه
يب وقصدتنــي، وإذا كان ملـَـن حــل بديارنــا 
حــق الضيافــة؛ فــإن لهــذه املســتغيثة 
حــق الضيافــة، وحــق إغاثــة امللهــوف؛ 
بيتــي وتحــت  بهــا ومرحبــا يف  فأهــال 
رعايــة )أم عامــر( رحمهــا اللــه؛ فأقــرصوا 
ــت  ــام كان ــا مه ــُت ألرده ــام كن ــول ف الق
العواقــب، وعــى أن تكــون رحمتــي بهــا 

ــام نحــاذره!  ــا م ــة لن خــري وقاي

هــذا مــا كان مــن أيب خــارج البيــت، أما يف 
الداخــل فلــم يكــن بحاجــة إلقنــاع والــديت 
– رحمــة اللــه عليهــا – ألنهــا كانــت مثلــه 
ــف؛  ــة الضعي ــب وحــب إعان ــة القل يف رق
ــتقبال  ــور الس ــداد األم ــادرْت بإع ــك ب لذل
هــؤالء الضيــوف الذيــن نبذهــم الجميــع.

كانــت الوالــدة – رحمهــا اللــه – ذات 
ــت  ــذة؛ فقام ــرية ناف ــليمة وبص ــرة س فط
الالزمــة،  العــزل  إجــراءات  باتخــاذ 
واســتغلت مــا يف يدهــا مــن مــوارد أمثــل 
اســتغالل؛ فبــدأت أواًل بتأمــني رضيعهــا 
يف  علّقتْهــا  قُّفــة  يف  فوضعتــه  )عامــر( 
عمــدْت  ثــم  املنــزل،  إيــوان  ســقف 
لتمريــض  اســتعداًدا  تأمــني نفســها  إىل 

ــد  ــه عن ــا ترتدي ــْت ثوبً ص ــني، فخصَّ الطفل
النبيلــة. أداء هــذه املهمــة اإلغاثيــة 

يومــذاك  الصحيــة  الِخدمــات  كانــت 
ا؛ فلــم تكــن التطعيــامت  بدائيــة جــدًّ
ــدة أن  ــىل الوال ــع، وكان ع ــرة للجمي متوف
ــا  ــا بصريته ــني؛ فهدته ــا للطفل ــد عالًج تج
إىل عالجهــام بحليبهــا الــذي كان يل غــذاء 
ــام  ــرُه يف أعينه ــام دواء، فراحــْت تُقطِّ وله
ثــم  اللــه،  وبفضــل  قروحهــام،  وعــىل 
بفضــل مــا احتــواه هــذا الحليــب املبــارك 
مــن أجســام مضــادة وإنزميــات، وبفضــل 
إخــالص والــديت وصــدق نيتهــا، شــفى الله 

الصغرييــن، ووقــاين وأرسيت رش الوبــاء.

ــذه  ــالد ه ــن الب ــه ع ــف الل ــد أن كش بع
الغمــة، شــاعت قصــة أيب عــىل ألســنة 
النــاس يف مجالســهم  فتناقلهــا  الــرواة، 
وأمســياتهم، حتــى إن بعــض الــرواة ال 
يزالــون يحكونهــا حتــى اليــوم عــىل موقــع 
اليوتيــوب كــام ســبق أن ذكــرت يف بدايــة 

ــة.  القص

انتهت القصة كما وردت في كتاب 
المهندس عامر السليم.

وأقــول: إن للمــروءة والنخــوة حــدوًدا، 
 – الســليم  العزيــز  عبــد  العــم  لكــن 
كل  نخوتــه  تجــاوزت   – اللــه  رحمــه 
هــذه الحــدود حــني اســتضاف امــرأة مــع 
ابنيهــا املجدوريــن وســط دهشــة النــاس 
ــه شــهامته  ــت علي ــد أب واســتنكارهم؛ لق
هــذه  يــرتك  أن  بالضعيــف  ورحمتــه 
املــرأة الطريــدة مــع صغرييهــا لقمــة 
ســائغة للوبــاء؛ فأثابــه اللــه عــىل إغاثتــه 
ــه  ــاه وأهل ــواب؛ إذ نج ــري ث ــوف خ للمله
مــن رش الوبــاء، وبــارك لــه يف نســله؛ 
ــَد  فبعــد أن كان – رحمــه اللــه – قــد فََق
قبــل ابنــه عامــر ثالثــة مــن البنــني، وجــاء 

شخصية العدد



مجلة 

21

ابنــه وهــو يرجــو اللــه أن يعّمــر فأســامه 
ــتضاف  ــال اس ــذه الح ــىل ه ــر (، ع )عام
ــن  ــا اب ــع يومه ــه الرضي ــن، وابن املجدوَريْ
ســتة أشــهر، لكــن رحمتــه بالضعفــاء 
الرضيــع  حيــاة  عــىل  خوفــه  غلبــت 
الغــايل؛ فقبــل ضيافــة طفلــني مجدوريــن 
وأمهــام، وقامــت زوجــه الكرميــة بنفســها 
عــىل رعايــة الطفلــني، وجعلــت عالجهــام 
حليــب رضيعهــا؛ فشــفاهام اللــه بفضلــه، 
ــني،  ــن الكرمي ــن األبوي ــالص هذي ــم بإخ ث
وكتــب البنهــام البقــاء والتوفيــق؛ فهــا هو 
ــليم(  ــر الس ــدس )عام ــرب املهن ــن األك االب
أبيــه  مــروءة  بربكــة  اللــه  وفّقــه  قــد 
ورحمتــه؛ فوصــل إىل منصــب مرمــوق 
ــة نفــط يف العــامل )أرامكــو(  يف أكــرب رشك
وتقاعــد منهــا وهــو أحــد كبــار موظفيهــا 
بالبنــان،  إليهــم  املشــار  املعدوديــن 
ــه يف عمــره حتــى أعقــب بنــني  وأمــد الل
ــه  ــزال – أطــال الل ــات وحفــدة، وال ي وبن
بقــاءه – يســري عــىل نهــج أبيــه يف الكــرم 

والســامحة

أبيــه  مــروءة  بربكــة  اللــه  وفّقــه  قــد 
ورحمتــه؛ فوصــل إىل منصــب مرمــوق 
ــة نفــط يف العــامل )أرامكــو(  يف أكــرب رشك
وتقاعــد منهــا وهــو أحــد كبــار موظفيهــا 
بالبنــان،  إليهــم  املشــار  املعدوديــن 
ــه يف عمــره حتــى أعقــب بنــني  وأمــد الل
ــه  ــزال – أطــال الل ــات وحفــدة، وال ي وبن
بقــاءه – يســري عــىل نهــج أبيــه يف الكــرم 

والســامحة

الموقف الثالث: أرباحه المعروف:
ــع  ــرًا لبي ــز متج ــد العزي ــم عب ــح الع افتت
املــواد الغذائيــة، ومل يكــن كســائر التجــار 
إال،  ليــس  املــادي  الربــح  يبحــث عــن 
وإمنــا كان يديــر متجــره بفلســفة صاحــب 

العمــل الخــريي ال العمــل التجــاري؛ فــإذا 
ــلعة  ــعر الس ــه س ــض ل ــري خّف ــاءه فق ج
بأقــل مــن مثنهــا األصــيل، وأحيانًــا يعطــي 
الســلعة بــال مقابــل، مل يكــن أبــدا جشــًعا 
وال نَهــاًم يف َجْمــعِ املــال وتكويــن الرثوات، 
بــل كان عفيًفــا قنوًعــا، وقــد نجــح يف 
ــه؛  ــع أبنائ ــالق يف جمي ــذه األخ ــرس ه غ
فــرتك لهــم خــري مــرياث؛ وهــو حســن 

ــدة. ــالق الحمي ــر واألخ الذك

الموقف الرابع: ُحسن النية عاقبتها 
الخير:

ابــن  الســليم  عامــر  املهنــدس  يحــي 
ــد  ــن أح ــمعها م ــة س ــه حكاي ــور ل املغف
معــارف أبيــه؛ يقــول: » يف إحــدى زيــارايت 
ــارف أيب –  ــد مع ــيّل أح ــصَّ ع ــاض ق للري
رحمــه اللــه – موقًفــا لــه معه؛ قــال الرجل 
يل: مل أكــن أعــرف أبــاك وقتهــا، ومــع 
ــد الحــج، ولكنــي  ــي أري ــه أنن ــك أخربت ذل
ــك –  ــن أبي ــام كان م ــيارة؛ ف ــك س ال أمتل
اللــه – إال أن أعطــاين مفاتيــح  رحمــه 
ثــم  وحــج،  اذهــب  يل:  قائــال  ســيارته 
ــا:  ــل معقب ــتأنف رج ــيارة، ويس ــد الس أع
ــة،  ــوك يب دون ســابق معرف ــق أب ــد وث لق
الســيارة يف  أن  وأعطــاين ســيارته رغــم 
ــة  ــة مادي ــت ذات قيم ــت كان ــك الوق ذل
ــن  ــال يل: َم ــه قائ ــم حكايت ــم خت ــربى، ث ك
كان أبــوه مثــل أبيــك حــق لــه أن يفخــر.«

وأقــول: إن ســالمة رسيــرة العــم عبــد 
ــل  ــة رج ــه إىل إعان ــليم دفعت ــز الس العزي
ــا  ــوق له ــة تت ــىل أداء فريض ــه ع ال يعرف

ــه.       نفس

من مآثر أبي:
لقــد كان حــب العــم عبــد العزيز الســليم 
للنــاس يدفعــه للبحــث عــن الخــري لهــم؛ 
ومــن ذلــك أنــه ســعى إىل إدخــال مصنــع 

املــاء الحلــو إىل املنطقــة الرشقيــة، وكانــت 
ــافر  ــع؛ فس ــاء الصان ــع أبن ــة م ــه صداق ل
ــاعيه  ــه مس ــل الل ــا، وكل ــم إىل أملاني معه
ــو  ــاء الحل ــع امل ــال مصن ــاح يف إدخ بالنج

ــرَب. ــة الُخ إىل مدين

أبناؤه وفلسفته في تربيتهم:
رزق اللــه املغفــور لــه العــم عبــد العزيــز 
ــا مــن  ــني، وأربًع الســليم أربعــة مــن البن
البنــات؛ هــم: عامــر، وعبــد اللــه، وأحمــد، 
وعبــد الحكيــم حفظهــم اللــه، أمــا البنــات 
ــاء،  ــة، ووف ــة، ونادي ــة، وحص ــن: بدري فه

حفظهــن اللــه.  

وكان الســخاء هــو الســمة الغالبــة عــىل 
ــز  ــد العزي ــم عب ــه الع ــور ل ــاة املغف حي
الســليم؛ فهــو يجــود مبــا يف يديه ليســعد 
أحبابــه؛ يقــول ابنــه املهنــدس عامــر: 
مرصوفــا  مينحنــي  كان  أنــه  »أتذكــر 
أســبوعياً عــرش ريــاالت يف وقــت كان 
ــوم  ــيل يف الي ــه غــالم مث ــا ينفق أقــى م
كان  اللــه  رحمــه  هللــة؛  خمســني 
ــذا  ــي، وكان ه ــْي حاجت ــي ضعف يعطين
دأبــه دومــاً. كذلــك كان حبــه للعلــم 
ــتي  ــة دراس ــىل متابع ــاً ع ــه حريص يجعل
دائــم  وكان  مدرســتي،  إىل  والحضــور 
الصــدق  يف  ويحببنــا  لنــا،  التشــجيع 
النــاس  معاملــة  وحســن  والقناعــة 
ــه  ــأنا يف ظل ــه؛ فنش ــل أقوال ــه قب بأفعال

محبــني ملــكارم األخــالق.«

بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء واإلحســان 
ــز الســليم  ــد العزي والرضــا رحــل العــم عب
عــن عاملنــا عــام 1997م، وهو متكئــاً بهدوء 
عــىل مســنده صباحــا رحمــه اللــه وأســكنه 
الفــردوس األعــىل مــن الجنــان، طيّــب اللــه 

ثــراه، وأحيــا يف الخــري دومــاً ذكــراه.    
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عبد الله عبد العزيز السليم متقاعد من امارة املنطقة الرشقية.

املهندس أحمد عبد العزيز السليم الرئيس التنفيذي لرشكة 
وسط جدة للتطوير.

عبد الحكيم عبد العزيز السليم موظف بالقطاع الخاص.

شخصية العدد

املهندس عامر السليم متقاعد من أرامكو كرئيس تنفيذي.

ونستعرض صور أبناء العم عبد العزيز السليم ووظائفهم:
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نحو جيل واعد
أشبال األسرة يشاركون بملتقيات سواعد

أسمو باحترامي - ديم الثاني

بالتعاون مع مركز غيث للطفولة ، شارك أشبال األرسة مبلتقى سواعد الحادي عرش بعنونا »أسمو باحرتامي« 

واستهدف امللتقى أشبال املرحلة االبتدائية )األولية والعليا(، وقد انطلقت فعاليات الربنامج يوم الخميس ٢7 

محرم 1441هـ من الرابعة عرصاً وحتى الثامنة ونصف مساءاً واستمر ملدة ثالثة ايام يف مدارس األرقم بحي 

الحمراء بالرياض.

وأقيم امللتقى عىل عدة محاور أهمها:

ما هو مفهوم االحرتام؟	 

ملاذا أحرتم ذايت ومن حويل؟	 

ما هي وسائل االحرتام؟	 

وشـارك بامللتقـى بعض أشـبال األرسة وهم 

)إبراهيـم بـن عبدالله بن إبراهيم السـليم 

– محمـد عبداللـه إبراهيـم السـليم- خالد 

عبداللـه حمد العليـان- عبدالعزيز عبدالله 

عبداللـه  محمـد  أمنـار  العليـان-  حمـد 

الصويـان-  صالـح  أحمـد  كنـان   – الزامـل 

يزيـد  العرينـي-  عبداللـه  يوسـف  عمـر 

يوسـف عبداللـه العرينـي – عبدالرحمـن 

ممـدوح امللوحـي- عـزام فـواز املنصـور – 

فـارس فـواز املنصـور(.

األرسة  فتيـات  شـاركت  آخـر،  جانـب  مـن 

والسـادس  والخامـس  )الرابـع  للصفـوف 

اليـوم  الثـاين بنفـس  االبتـدايئ( مبلتقـى ديـم 

)رميـا  وهـم  أيـام  ثالثـة  وملـدة  والتوقيـت 

بنـت عبدالحميـد آل الشـيخ- لولـو ممـدوح 

عبدالرحمن امللوحي- منرية عاصم السـحيباين 

– هيـا محمـد عـيل السـحيباين- دانـة أحمـد 

حمـد املرزوقـي- لينـا عبدالله يوسـف الزامل 

الزامـل(  يوسـف  عبداللـه  أسـيل   –

ويهـدف امللتقـى إىل تعزيـز قيمـة العطـاء 

املهـارات  بعـض  وتعلـم  الفتيـات  عنـد 

اإلبداعيـة والفنيـة وإقامـة برامـج ترفيهيـة 

وثقافيـة.

ملتقيات
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أشبال األسرة
يشاركون بملتقى سواعد اإليجابي

بالتعاون مع مركز غيث للطفولة، ويف وقت الحق شارك أشبال األرسة للمرحلة االبتدائية )األولية والعليا( مبلتقى 

سواعد الثالث عرش بعنوان »سواعد اإليجايب« وملدة ثالثة أيام بدأت يوم الخميس ٢4 ربيع األول 1441هـ املوافق 

٢1 نوفمرب ٢٠19م الساعة الثالثة والنصف عرصاً وحتى الثامنة مساءاً مبدارس األرقم بحي الحمراء بالرياض.

واستهدف امللتقى عدة محاور أهمها:

هل اإليجابية مهمة يف حيايت؟	 

خطوات الحياة اإليجابية.	 

كيف أتجنب السلبية؟	 

خـالل  مـن  األرسة  صنـدوق  ويهـدف 

تعزيـز  إىل  امللتقيـات  بتلـك  املشـاركة 

األرسة  أطفـال  عنـد  اإليجـايب  السـلوك 

واعـد  ونـشء  للمسـاهمة يف خلـق جيـل 

إىل  واألمهـات  اآلبـاء  ولتوعيـة  اللـه  بـإذن 

تبنـي األفـكار اإليجابيـة التـي يبـدع فيهـا 

الطفـل وكذلـك مكافآتـه وتوجيهـه بطـرق 

إيجابيـة والتطبيـق العمـيل معـه وإرشـاده 

السـلبية. السـلوكيات  تجنـب  كيفيـة  يف 

وقـد أقيمـت فقـرات عديـدة اعتمـدت عـىل 

األشـبال مـن  بـني  والتحـدي  القويـة  الذاكـرة 

واأللعـاب  الرياضـات  بعـض  مامرسـة  خـالل 

القصـص  لبعـض  واالسـتامع  املختلفـة 

واملنافسـات  والعلميـة  العمليـة  والتطبيقـات 

الحركيـة بـني املشـاركني وبرامـج أخـرى نوعية 

مثـل برنامـج »وزنـك ذهـب« للمراحـل العليا 

وحـازت الفقرات عىل رضا الحضور املشـاركني، 

وقد شـهد ملتقى سـواعد اإليجايب مشـاركات 

عديـدة من األشـبال وهم )أحمـد عبدالعزيز 

أحمـد صالـح الزامل-ثامـر عبدالعزيـز أحمـد 

حمـد  عبداللـه  الزامل-عبدالعزيـز  صالـح 

الخويطـر- حمـد  عبداللـه  الخويطر-حمـد 

مسـاعد غسـان الزامل-مسـاعد مازن مساعد 

الزامل-فهـد غسـان الزامل -ابراهيـم عبدالله 

ابراهيـم  عبداللـه  السـليم-محمد  ابراهيـم 

العليـان- حمـد  عبداللـه  السـليم-خالد 

العليان-بـدر  حمـد  عبداللـه  عبدالعزيـز 

الخليوي-عبدالرحمـن  عـيل  عبدالرحمـن 

الشـبل  ابراهيـم  عبدالعزيـز  الرباك-إيـاس 

الزامل-جـراح  محمـد  عبدالعزيـز  -محمـد 

الزامـل-أوس عبدالعزيـز  عبدالعزيـز محمـد 

محمـد الزامل-عبدالله احمـد محمد الزامل(.

ملتقيات
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وفي أجواء مليئة بالحماس واإلثارة
أشبال األسرة يشاركون بملتقى سواعد الرابع عشر »بالشكر 

تدوم«

ويف تجربة ممتعة أخرى، شارك أشبال األرسة للمرحلة االبتدائية )األولية والعليا( مبلتقى سواعد الرابع عرش 

بعنوان »بالشكر تدوم« وملدة ثالثة أيام بدأت يوم الخميس 19 جامد اآلخرة 1441هـ الساعة الثالثة والنصف 

عرصاً وحتى الثامنة مساءاً مبدارس األرقم بحي الحمراء بالرياض.

واستهدف امللتقى عدة محاور أهمها:

ما هو مفهوم النعمة؟	 

ماذا لو فقدنا النعمة؟	 

كيف أحافظ عىل النعمة؟	 

 وقـد شـهد امللتقـى مشـاركات عديدة من 

األشـبال وهـم )إبراهيـم عبداللـه إبراهيـم 

السـليم -محمـد عبدالله إبراهيم السـليم-

عبدالعزيـز عبدالله الخويطر-حمد عبدالله 

الخويطر-بدر عبدالرحمـن الخليوي-أحمد 

عبدالعزيـز أحمـد الزامل -ثامـر عبدالعزيز 

أحمـد الزامـل -أمنار محمـد عبدالله الزامل 

-محمـد عبدالعزيـز محمـد الزامـل -جراح 

عبدالعزيـز محمد الزامـل-أوس عبدالعزيز 

محمـد الزامل(.

عـىل  الطفـل  تشـجيع  إىل  امللتقـى  ويسـعى 

مـام  الرياضيـة  األنشـطة  بعـض  مامرسـة 

يسـاعده عىل شـعوره باألمان وتطوير كفاءته 

الذاتيـة وزيـادة ثقتـه بنفسـه بـني زمالئـه.
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محمد بن خالد السليم..
ذكر وذكرى

وتعلق  األوارص،  عليها  تبنى  أثرها!  أعظم  وما  النسب!  عالقة  أقوى  ما 

أجل  من  الرحم  وصلة  والديات،  والنفقات  املواريث  األحكام؛  عليها 

العبادات، وأصلها موصول، وقاطعها مقطوع.

وإذا كانـت تلـك األحـكام الرشعيـة مرتتبة 

األقـرب  يف  ومتدرجـة  القـرب،  بحسـب 

النـاس  فيـه  تفاضـل  مـا  فـإن  فاألقـرب، 

هـو الحفـاظ عـىل هـذه األوارص، وتعهـد 

هـذه الروابـط، واسـتصحاب تلـك القرابة، 

بالتحبـب والتـودد، بعـد أن ميـي اآلبـاء، 

وينقـرض الجيل، وتتشـعب الفروع، وتكرب 

الشـجرة، هنالـك تكـون املحافظـة سـمة 

األرسة الطيبـة، وعنـوان الخـالل الحميدة، 

ملـا يتذكـرون آباءهم وأجدادهـم فيصلون 

يحبهـم،  مـن  ويحبـون  يصلهـم،  مـن 

وأحفادهـم،  أبنائهـم  وجـوه  يف  يرونهـم 

يف  ويجدونهـم  نرباتهـم،  يف  ويسـمعونهم 

وأخالقهـم. سـامتهم 

ال يـزال الفتـى يذكـر اليـوم الـذي يقـدم 

فيـه جـده ألبيـه إىل عنيـزة زائـرًا، فـأول 

مـا يبـدأ بـه زيـارة أختيـه، لقـد كان يجـد 

بـه  وتنطـق  تشـع يف وجوههـام،  املحبـة 

إىل  بعضهـم  يجلسـون  وهـم  كلامتهـام، 

بعـض، وقـد أنافـوا عـىل الثامنـني، يف لقاء 

ودي أرسي حـار، وكأنـه يـرى جـده، وهـو 

وأمهـام،  الشـقيقتني،  غـري  أختيـه،  بـني 

ـه، ويتلطف إليهـا، وقد فقدت  يدعوهـا أمَّ

السـمع، وال تكاد ُتسـمع منهـا الكلمة، قد 

بلغـت مائـة وسـنتني، وكاد رأسـها يقـع يف 

حجرهـا مـن الكـرب، فيجلس إليهـن، ومعه 

فيهـف  الخـوص(،  مـن  )املروحـة  املهفـة 

عليهـا، ويالطفهـا باالبتسـامات ملـا انقطـع 

التواصـل بالـكالم إال بجهـد جهيـد.

أمـا زيـارة والـده لعمتـه فـال يـكاد يغيـب 

وأسـبابها،  أوقاتهـا،  يشء،  منهـا  ذهنـه  عـن 

أ.د. فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

أستاذ النحو والرصف - جامعة القصيم

من رجاالت 
العائلة
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والحديـث الـذي كان يدور فيهـا، حتى مكان 

مجلـس والـده وعمتـه، وحتـى تواريـخ تلـك 

الزيـارات عـرث عليهـا بأَخرٍة يف مذكـرات أبيه!

ظـل أبنـاء عمـة أبيـه قريبـني مـن نفسـه، 

ورث مودتهم، واسـتبقى صلتهم، وإن مىض 

جـده وعمتـه، وهـرَِم أبـوه، وقضـت أمـه، 

التـي كان اثنـان مـن أبنـاء عمة أبيـه أخوة 

لهـا مـن الرضاعـة، أحدهـام العـم/ الخـال 

محمـد بـن خالـد بـن عبـد اللـه السـليم 

)4	13-1442هــ( رحمـه اللـه تعـاىل.

ومسـريته  املتعـددة،  مآثـره  تأملنـا  إذا 

الـذي  الوظيفـي،  وسـجله  التعليميـة، 

ختمـه بإمـارة عنيـزة، فإننـا سـنقف عـىل 

جوانـب مرشقة تسـتحق الوقـوف عندها، 

عنـدي  وأعظمهـا  وامتثالهـا،  السـتنطاقها، 

الجوانـب اإلنسـانية، التي توجهـا التواضع 

مـا  تحقـق  مـع  املزيـف،  غـري  الحقيقـي 

أجـواءه. وتوفـر  بالِكـرب،  يغـري 

التواضـع سـمة يف القلـب قبـل أن تكـون يف 

األفعال، قد يتصنـع املتكرب التواضع، فيعُذب 

لسـانه، وينطلق وجهـه، وتسـتكني جوارحه، 

لكـن يف نفسـه غـري ذلـك، يـرى نفسـه فوق 

ا للحق. غـريه، احتقـارًا وغمًطـا، وردًّ

ومـا أكـرث مـا يتحدث هـؤالء عن أنفسـهم 

وأعراقهـم،  وأنسـابهم  وإنجازاتهـم، 

إىل  الكـرباء،  مـن  بأقرانهـم  وعالقاتهـم 

غـري ذلـك مـن صفاتهـم، التـي نـأى عنهـا 

وعظـم  حديثـه،  فقـل  الخالـد(  )محمـد 

سـمُته، ال عـن عي حابـس، أو خجل مانع، 

عـام  والرتفـع  والتواضـع  العقـل  ولكنـه 

الدنيـا. مـن  يسـتزل 

جواهـر  مـن  جوهـرًا  تواضعـه  كان  لقـد 

تدينـه، ذلـك التديـن القلبـي الحـق، الذي 

نشـأ معـه شـابًّا وكهـاًل، يف وقـت سـادت 

فيـه موجـات وتيـارات، كان التديـن غائًبا 

ذلـك  شـباب  بعـض  عنـد  كالغائـب  أو 

الجيـل إال مـن رحـم اللـه.

الختيـاره  املرجـح  كان  الحـق،  تدينـه  إن 

إلمـارة بلـده، فقـد تعـدد األكفـاء يومئـذ، 

لكنـه اختـري )كـام حدثنـي والـدي حفظه 

اللـه( ملـا عـرف بـه مـن التديـن، وإن كان 

يف األكفـاء يومئـذ مـن هـو أكـرب منه سـنًّا.

مـرت اثنتـا عرشة سـنة مل تغري مـن طبعه، 

متـس  ومل  سـمعته،  صفحـة  تدنـس  ومل 

وتواضعـه... تدينـه 

عالقتـه ببيـت الله الحـرام عالقـة وطيدة، 

الحـج  بـني  ومـواالة  للعمـرة،  تـرددا 

والعمـرة، وكان يحـج مع إحـدى الحمالت 

كل عـام، مـن عـام 1412هــ، حتـى جـاء 

تنظيـم حجـاج الداخـل، وكنـت أحـد مـن 

وقـد  السـنوات،  إحـدى هـذه  صحبـه يف 

علـق بالذهـن ذكـرى ال أزال أحفظهـا لـه.

يف عـام 1418هــ كنـت ووالـديت –رحمهـا 

الحملـة،  تلـك  مـع  حجـوا  ممـن  اللـه- 

وقـد حـج فيهـا جمـع مـن األقـارب، ومـن 

صويحبـات الوالدة، غري أنهـا مل تكن معهن 

يف حافلـة واحـدة، فـأردت أن تكون عودتنا 

غ ذلـك  مـع حافلـة صاحباتهـا، والـذي سـوَّ

أن مثـة مكاًنـا شـاغرًا يف الحافلـة، فبعضهـم 

قـد تعجـل، والخـال محمـد الخالد يسـافر 

بالطائرة، فيشـغر مكانه، فجئت إىل مرشف 

الحافلـة ملتمًسـا، وقـام العـم عبدالعزيـز 

العبدالرحمـن السـليم )		13-1442 تـويف 

يـوم كتابـة هـذا املقـال رحمـه اللـه( مـن 

مكانـه إىل هذا املـرشف مؤيـًدا يل ومؤازرًا، 

فتلـكأ املـرشف، وأخـذ يسـتجلب األسـباب 

للرفـض، وكان الخـال محمد الخالـد منتحًيا 

جانًبـا يقرأ يف مصحفه، وهو يسـمع الحوار 

املـرشف  إلينـا، وسـأل  رأسـه  فرفـع  بيننـا، 

بنـربة حـادة: أليـس كلٌّ حرًّا بكرسـيه؟ قال: 

بـىل، قـال: إذن كرسـيي ألختـي! فـام كان 

أمامـه إال إجابـة طلبنـا بقـوة العـدل. كان 

بينـه وبـني شـيخنا الشـيخ النحـوي القديـر 

وصداقـة  قدميـة،  صحبـة  العبيـي  صالـح 

متينـة، ومـودة منقطعـة النظـري، فنفحنـي 

مـن هـذه املودة نفـح من عبريهـا وبركتها، 

فكانـا ممـن يرشفـان مجلسـنا كل أسـبوع، 

وكـم  والوقـار،  الهيبـة  بجـالل  فيجلالنـه 

وكـم  التقطـت،  وحكمـة  نـرثت،  فائـدة 

منـع شـهوُدهام فضـول الـكالم، وألجمـت 

هيبتهـام لسـان الهـذر، ورمبا طـال املجلس 

قليـاًل فيقـول الخـال محمـد لشـيخنا: إياك 

وفـاء السـببية، فإنهـا إن جـاءت بقينـا هنـا 

إىل العـرص! فيقـول شـيخنا: ومـا أدراك لـو 

جـاءت أختهـا )واو املعيـة!(

رحمـه اللـه وغفـر لـه، وجمعنـا جميًعا يف 

. جنته
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** قبـل بضـع عـرشة سـنًة جمعنـا مجلـُس العـم عبدالرحمـن 

بـن إبراهيـم البسـام )1348-1432هــ( رحمه اللـه ضحى يوم 

خميـس، ودار الحديـث حـول األعامر، ومعظـم الحضور حينها 

يف السـبعني أو قريـبٍ منهـا، فقـال أبو صالح«: » سـتة ومثانون 

عاًمـا قيـاس«، وعنـى أن َمن يحياهـا تكفيه، ومل تغـب الجملة 

عـن ذهـن صاحبكـم؛ فلـم هذا الرقـم تحديـًدا؟ ولِـم مل ُيدورْه 

ليصبـح تسـعني مثـاًل؟ والظنُّ أنهـا مجرد فكرة طـرأت لحظتها، 

وبقيـت لُتوثـق رحيلـه )السـبت الرابـع والعرشيـن مـن شـهر 

اللـه املحـرم 1442هــ( بعدمـا عـاش رقـاًم قريًبـا مـن السـتة 

والثامنـني وفـق والدتـه املرتجحة بـني عامـي 3	13 - 4	13هـ، 

وقـىض معظـم العـام األخـري مـن حياتـه صابـرًا محتسـًبا عـىل 

مـا أملَّ بـه مـن مـرٍض مل ُيقعـْده عـن التواصـل مـع النـاس يف 

ومناسباتهم. جلسـاتهم 

** تربـط أرستينـا جريٌة قدميٌة يف »سـوق القرص« املجاور لجامع 

عنيـزة الكبـري- كام كان ُيسـمى-) جامع الشـيخ العثيمني حالًيا( 

السـليم  الخالـد  عبداللـه  األمـري  لبيـت  بيُتنـا مالصًقـا  كان  إذ 

املتـوىف عـام 1384هــ - تـوىل إمـارة عنيزة تسـعة وثالثـني عاًما 

) 	133-1374هــ(- وهـو جـدُّ أيب صـالح الـذي خلفـه يف إمارة 

عنيـزة بفاصـل أمـرٍي بينهـام، وهـو ابُن عمـه خالـد العبدالعزيز 

السـليم الـذي توالهـا بـني عامـي: 1374-1391هــ، ومكث أبو 

صـالح أمـرًيا ) كـذا كان اللقـب قبـل تغيـريه إىل محافـظ( اثنـي 

عـرش عاًمـا )1391-1403هــ(، غفر اللـه للجميع.

** ربطتنـا الجـرية، ومل تقـف؛ فقد جمعت الوالـد وأبا صالح – 

رحمهـام اللـه - صداقٌة وجلسـاٌت ضحويٌة ودوريـٌة ليليٌة ولقاٌء 

يف املناسـبات الخاصـة، أمـا صاحبكـم فعـدا الجـرية وصداقـة 

م  الوالـد فقـد عرفـه وقـت الدراسـة الجامعيـة حـني كنـا نقـدِّ

عـىل وظائـف مؤقتـة خـالل الصيف متتـد شـهرين براتب ألف 

ريـال ُتحسـم منهـا مكافـأة الجامعـة - وُوجـه – إذ كان عمـره 

تسـعة عـرش عاًمـا – للعمـل بإمـارة عنيـزة كـام كانت تسـمى 

)محافظـة عنيـزة حالًيـا (، فكّلفه األمري محمـد الخالد بوظيفة 

يف قسـم التحريـر مثنًيـا عـىل ثقافـة الشـاب وأسـلوبه مجاملًة 

دون ريـب، وآسـفه أْن خّيـب ظنَّـه فقد أحال إليـه معاملُة مع 

رشحهـا لكتابـة خطاب للجهـة املعنية مبضمونهـا فعادت مألى 

بالتعديـالت حتـى مل تكـد تبقـى مفـردٌة دون تعليـق، وخـدم 

أسـتاُذنا  التعليـم حينهـا  ـه حـني طلبـه مديـر  صاحَبكـم حظُّ

الجليـل عبدالرحمـن بـن صالح العليـان حفظه اللـه لحاجتهم 

إليـه يف املركـز الصيفـي الذي اعتـاد الفتى عىل االنتسـاب إليه 

طالًبـا مـذ كان يف الحاديـة عـرشة مـن عمره.

حويـة  ** ظلـت العالقـة بالشـيخ محمـد يف مجالـس عنيـزة الضَّ

بـن  فريـد  الدكتـور  الصديـق  مجلـس  يف  وأخـرًيا  والليليـة، 

عبدالعزيـز الزامـل بعـد صـالة الُجمعة، وآخرُهـا أوَل ظهور وباء 

كوفيـد 19 قبيـل منع صلـوات الُجمع والجامعـة، وكان – رحمه 

اللـه – يتحامـل عـىل نفسـه مـن آثـار املـرض الـذي يستشـفي 

منـه، واعتدنـا أن نـراه يـًدا بيـد مـع أسـتاذنا النبيـل األصيـل 

صالـح بـن سـليامن العبيي رعاه اللـه، وهل أجمُل مـن أن ترى 

كبرييـن تحبُّهـام فتأنـسُ بهـام وبأحاديثهـام املضيئـة املضيفـة.

** رحـم اللـه الشـيخ أبا صالح محمـد الخالـد العبدالله الخالد 

السـليم؛ فقـد ُعهـد رجـَل خـري وبـر، وإداريَّ حكمـة وهـدوء، 

وإنسـان لطـٍف وذوق، فعـاش محمـود السـرية خالـد املسـرية 

عابـُدا ربَّـه سـلياًم قلُبـه صالًحـا وسـاعًيا إىل اإلصـالح؛ فكـذا 

نحسـُبه واملـوىل حسـيُبنا وحسـيُبه؛ فاللهـم أَرِضـه وارَض عنـه 

واجـرْب مصـاب بنيـه وذويـه ومحبيـه.

** املوُت فوارق توقيت.

محمد الخالد داللة االسم والرقم

د. إبراهيم بن عبدالرحمن الرتيك

من رجاالت 
العائلة
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عُر أطرَق واألوزاُن والُجَمُل..  الشِّ

والقاُف ليَس لها يف َنعيكم ِقَبُل ..

تقوُل ويحَك ال َتربِي َمواِجعَنا ..

فأُي بيٍت بهذا الُحزِن يكتمُل ؟؟

لكّنها نفثٌة ِمن روِح قائِلها.. 

وكلُّ حرٍف بها للِه يبتهُل ..

وَحرشجاُت َمعاٍن خّطها قلٌم ..

روَح إذا ما خّط َتندِمُل.. عّل الجُّ

أماَت من ُسقيت من نبعِه زَُمٌر ؟؟

ملّا أتتُه ِعطاىش ُكلها أمُل ..

أرَخى عىل ُكل من يأيِت عىل َوَجٍل..

بُل.. يشكو أموراً ِبها قد ضاقت السُّ

أرَخى مييناً لُه قد ساَل وابُلَها.. 

فكّل بيٍت بِه من ودقَها بلُل ..

كالّنخل أشبَه ُيعطي َشامخاً مَثراً.. 

ألجِل ذاَك ُدموُع الّنخِل تنهمُل ..

هذا ُمصالُه يبكيِه وجمُعُهُم ..

يبكوَن شهاًم عىل األكتاِف قد َحملوا.. 

سهُل الخليقِة سمٌح طاهٌر دمٌث ..

ِبِذي املكارِم َعنُي العّز تكتحُل ..

ُعج يِب عىل كل من ُسّدت حوائُجهم.. 

حتى أريَك سجاياً حازها الرجُل.. 

ِقف يِب عىل كل َمجٍد َحاَز أو رشٍف.. 

فكلُّ فعٍل لُه من بعدِه طلُل ..

تركَت َخلَفَك أبناًء لُهم َمثٌل ..

قد ساَر سائرُهم َيحُدوُه ذا املثُل ..

ما ماَت من َحمُلوا من بعِده ِقياًم ..

وَجذوُة الُجود يف أمَيانهم ُشَعُل ..

مهاًل أيا َقلمي يا حادي َمواجدِه ..

املوُت حٌق وَخري الناِس قد رَحلوا.. 

ال شعَر من ُلّجة األحزان ُينِقُذين.. 

فُكّل من يفِقِد األخياَر قد ُثكلوا.. 

يا ليَت أن السّجايا امُلرتعاِت َنداً ..

أعطتُه ُعْمراً بِه من َخريِه ِطَوُل.. 

مرثية في الصالح العابد األمير
محمد الخالد السليم -رحمه الله-

 شعر/ عبدالله الحريب 
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أدعوك يا ربِّ واألبواب مغلقٌة

والفأل منطفٌئ واليأُس مشتعُل

أطفئ -بلطفك- يأيس واسقني أماًل

وارحم فؤيدي فقد ضاقت به السبُل

فالنفس ترجوك واألبصار شاخصٌة

والقلب نحوَك قد بات يسعى ويّتكُل

أخرج حبيبَي من رمضاِء شدته 

واقرر عيوًنا برؤيتِه ستكتحُل

ال يخذُل الله عبًدا داعًيا أبًدا

ميّد كفيه يدعو وهو يبتهُل

) ُ فكم سقيٍم بـ )أين مّسني الضُّ

أجابُه الله: )كن( فالسقُم يرتحُل

نستودع اللَه أحباًبا لنا بُعُدوا

لكنهم يف ِشغاِف القلب هم ُنُزُل 

حفيدته / مشاعل أنس السليم

دعوة

محمد الخالد الّسليم والمكرمات المتزاحمة

يف املـرات القليلـة التـي شـاهدت فيهـا 

الشـيخ الكبري محمد بن خالـد العبدالله 

الّسـليم )3	13هـ-1442هـ( الحظت أن 

السـكينة باديـة عليـه، والهـدوء يحيـط 

البسـمة  وتسـتقر  وأركانـه،  بجوارحـه 

وقـور،  بانفـراج  شـفتيه  عـىل  الرزينـة 

ضمـن  جاذبـة  إرشاقـة  لذلـك  ويضـاف 

مظاهـر الرضـا والطأمنينـة، وكنـت أظّن 

هـذه العالمـات من بـركات تقّدم السـّن 

بيـد  العمـر،  أرشعـة  يطـوي  فالرجـل 

أين حـني قارنتـه بجيلـه وبعضهـم عكـر 

املتـرسع؛  التفسـري  هـذا  دفعـت  كـدر 

ثـّم طلبـت مـن نجلـه البـار د. عـادل أن 

يحدثنـي عـن والـده عـّدة مـرات فـأىب 

بحجـة أنـه ال يفعـل مـا يغضب الشـيخ، 

وبعـد  رًسا  للرجـل  أن  حينهـا  فأيقنـت 

صاحبهـا  تـرّشف  أرسارًا  وجدتهـا  وفاتـه 

مثقـالت  مـن  يجعلهـا  واللـه  دنيوًيـا، 

املعـاد والحسـاب. يـوم  موازينـه 

أمـا يف بيتـه فقـد اعتنـى الشـيخ بأمرين 

جعـل لهـام األولويـة والتقدمـة أولهـام: 

الصـالة حتى أنه يوقـظ أوالده للفجر وال 

ينـرصف إاّل إذا أيقـن مـن إفاقـة النائـم، 

وبعـد فراغـه مـن أّي صالة يتلفـت بحًثا 

سـائله  اللـه  ألن  املسـجد  يف  بنيـه  عـن 

عنهـم وال بـد، وثانيهـام: التعليـم فأكـرث 

مـا يبهجـه هـو النجـاح وحفـظ القـرآن 

حثـه  يتكـرر  ولـذا  العلـم،  وتحصيـل 

ألوالده وأحفـاده عـىل طلـب العلـم، مع 

تحفيزهـم بالهدايـا والتقريـب للمتميـز 

والتقديـم للحافـظ، وإذا علـم عـن عثار 

يف مسـار التعليـم أدركـه الضيق والحزن.

كـام أعـىل يف منهجه الرتبـوي املنزيل من 

فلـم  العمليـة،  والقـدوة  الصـدق  شـأن 

والتنبيهـات  التعليـامت  بإلقـاء  ينشـغل 

فقـط، بل جعل من نفسـه مثـااًل لذريته 

واهتـدوا  انظـروا  لهـم:  يقـول  وكأنـه 

بأحسـن مـا أعمـل، وهذا املسـلك خالف 

اف أحمد بن عبداملحسن العسَّ

من رجاالت 
العائلة
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مـا يتداولـه النـاس لتسـويغ مخالفاتهـم 

بقولهم: اسـمع قـويل ودع عنك صنيعي! 

األبنـاء  حديـث  تجـد  ذلـك  وألجـل 

يقـرتن  القـدوة  أبيهـم  عـن  واألحفـاد 

بالوقائـع واألمثلـة الحّية، وليـس مقترًصا 

فقـط عـىل األقـوال املنمقـة، والكلـامت 

العذبـة التـي رمبـا يناقضها واقـع قائليها 

أحياًنـا.

وإذا وسـعنا دائرته األرسية فسنجد رجاًل 

منـح أرسته العريقة كّل ما يسـتطيع من 

خري سـواء بالرأي واملشـورة، أو مبسـاندة 

املثـال  بتقديـم  أو  املشـرتك،  العمـل 

الحسـن عـن أرستـه يف أعاملـه ووظائفه، 

ويف إنفاقـه وإحسـانه، ويف مثراتـه وآثـاره 

مـن األبنـاء واألحفـاد واألسـباط، وتلـك 

مـكارم يغيـب اعتبارهـا إاّل عـن حصيف 

ينتبـه ألبعـاد دقيقـة، فمـن أعظـم أنواع 

الـرّب باألرسة أن يكون اإلنسـان وإنجازاته 

أخفـى  ومـن  ومآثرهـا،  مفاخرهـا  مـن 

أصنـاف الـرّب أن يجـرب املـرء مـن يتعامل 

معـه عـىل توقري أبويه والدعـاء لهام وإن 

مل يحـط بهـام علاًم.

لعنيـزة  أمـرًيا  شـيخنا  اصطفـي  وحـني 

خلًفـا البـن عمـه وخالـه األمـري الشـيخ 

خالـد بـن عبدالعزيـز العبدالله السـليم 

ورأى  مبـارشة،  يقبـل  مل   )1391-1374(

أن األنسـب لـه اجتناب هذه املسـؤولية 

أن  بيـد  الدنيويـة واألخرويـة،  وتبعاتهـا 

كبار أرستـه أرصوا عىل أن يوافق ألهليته 

وآزرهـم  األرسة،  يف  ومنزلتـه  اإلداريـة 

وبينهـام  عثيمـني  ابـن  الحـرب  الشـيخ 

صحبـة ووداد محتًجـا بكفايتـه وأمانتـه؛ 

فوافـق وظـّل أمـرًيا عليهـا طـوال اثنـي 

عـرش عاًمـا متواصلـة )1391-1403(، ثّم 

قـدم اسـتقالته للملـك فهـد واستشـفع 

وبعـد  نايـف،  األمـري  الداخليـة  بوزيـر 

لألمـري  وأحالهـا  امللـك،  أمضاهـا  إلحـاح 

نايـف الذي اشـرتط عىل األمري املسـتقيل 

ترشـيح ثالثة أسـامء مـن أرستـه لخالفته 

منصبـه. يف 

ثـّم بعـد تفرغـه مـن العمـل الحكومـي 

توجـه كلّيـة تلقـاء العمـل الخـريي الذي 

بلـدان  يف  وطـاف  سـبق،  فيـام  بـدأه 

بنفسـه،  األحـوال  عـىل  ليقـف  عديـدة 

ويختـار أنسـبها لـه، وكانـت لـه بصامت 

الفلبـني وبنغالديـش وألبانيـا وتشـاد  يف 

وغريهـا مـن البـالد األفريقيـة، بيـد أنـه 

التـي  أثيوبيـا  تركيـز عملـه يف  إىل  مـال 

اتخذهـا مقـرًا آخـر لـه، فـرشع يفتتـح 

ويبنـي  املراكـز،  وينشـئ  املعاهـد، 

النوعيـة،  األعـامل  ويؤسـس  املسـاجد، 

ويدعو إىل الله مسـتثمرًا طالب الشيخني 

ابـن بـاز وابـن عثيمـني، واملتخرجـني يف 

مـع  ومتعاوًنـا  السـعودية،  الجامعـات 

امللحقية الدينية يف السـفارة السـعودية، 

وكـم هـدى اللـه بـه مـن ضاللـة وأنقـذ 

مـن رشٍك أو رَشَك، ومـن بديـع آرائـه يف 

العمـل الخريي إرصاره عـىل تركيز الجهد 

يف شـأن أو مـكان أو عمـل حتـى يـؤيت 

مثاره، والحذر من االنتشـار املشـتت، وال 

ريـب أن رؤيتـه تقـوم عـىل التكامـل مع 

جهـود اآلخريـن؛ ومـن ُفتـح لـه يف بـاب 

فـام أحسـن أن يدخـل منـه وال يرتاجـع.

أعـامل  اململكـة  داخـل  يف  لـه  كذلـك 

وآثـار، فهـو مـن أوائـل الحاصلـني عـىل 

ترخيـص مـن وزارة الشـؤون االجتامعية 

إلنشـاء مربة باسـمه يف عرش التسعينيات 

الهجريـة، وأنفـق من حسـاب املربة عىل 

ميتلـئ  كان  الذيـن  والفقـراء  املشـاريع 

بهـم مسـجده بعنيـزة حتى ال يجـد وقًتا 

لقـراءة حزبـه أو أداء نصيبـه مـن نوافل 

يعتـزل  غرفـة  التخـاذ  فاضطـر  الصـالة، 

متـر  عـىل  ويفطـر  ويصـيل  فيقـرأ  فيهـا 

وحليـب أودعـه يف ثالجتهـا التـي مـات 

العابـد  صاحبهـا  تنتظـر  ممتلئـة  وهـي 

أو يتسـحر منهـا،  ليفطـر عـىل خرياتهـا 

واللـه يكتـب له أجـر النية، ومـن فرائده 

بهـا  يتـربع  التـي  املرشوعـات  بعـض  يف 

غـريه فتنقـص عليهـا أمـوال ال يسـتطيع 

أنـه يكملهـا مـن  املتـربع األول دفعهـا؛ 

حسـابه مشـرتًطا أاّل يعلـم بذلـك أحـد.

ومـام ميتـاز بـه منهجـه اإلداري دقتـه يف 

املتابعـة، وحرصـه عـىل الضبـط اإلداري 

واملـايل، وإلزامـه أّي عمـل يقيمه باختيار 

مجلـس إدارة بصالحيـات ومهام واضحة 

يك ال يرتبـط العمـل بأحـد، وال يضيع من 

تفريـط أو إهـامل أو اجتهاد غري صائب، 

ويحـرص عـىل تحديـد املوازنـة ورصفهـا 

غـرة  يف  أشـهر  سـتة  كل  قسـمني  عـىل 

أّي  ويتحـاىش  رجـب،  ومسـتهل  محـرم، 

ظهـور إعالمـي، ويلتقي بالعاملـني دورًيا 

ويوصيهـم مبـا يصلـح قلوبهم دينًيـا، وما 

يجـود أعاملهـم إدارًيا.

كذلـك مـن القصص املهمـة إبـان إمارته 

عـىل عنيـزة أن أحـد أوالده كان مفتوًنـا 

بالصيـد وهـو طالـب بالثانويـة، فخـرج 

الفتـى يف رحلـة صيـٍد ثالثيـة مـع رجـل 

تنطلـق رصاصـة  أن  اللـه  يكـربه، وشـاء 

صـدر  يف  لتسـتقر  االبـن  بندقيـة  مـن 

الرجـل حتـى نـزف واسـتحال لـون ثيابه 

إىل حمـرة الدم املفجعـة، فنقله صاحباه 

وُأدخـل  رسيًعـا،  العـام  املستشـفى  إىل 

إىل غرفـة العمليـات إلخـراج الرصاصـة، 

املنتسـب  الرجـل  ذلكـم  اللـه  فأنجـى 

وطويـت  املـوت،  مـن  كبـرية  لعائلـة 
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القصـة بكتـامن أطرافهـا لهـا.

وبعـد سـتة أشـهر دخـل الرجـل الـذي 

األمـري  وقابـل  عنيـزة  إمـارة  إىل  أصيـب 

طالًبـا منـه املوافقـة عـىل شـأن تجـاري 

يخّصـه، فرفض األمـري ألن الطلب يخالف 

النظـام، واحتّد النقـاش بينهام حتى ذكر 

والرصاصـة  الصيـد  رحلـة  قصـة  الرجـل 

وأنـه مل يتخـذ سـاعتها ما يـض ابن األمري 

اليـوم!  بتمريـر طلبـه  يكافئـه  مل  الـذي 

وعـىل عجل اسـتوثق أبو صـالح من ابنه، 

وطلـب من قـايض املحكمة عقد جلسـة 

االبـن  اعـرتف  القـايض  وعنـد  للطرفـني، 

بصحـة أقـوال الرجـل، وقبـل أن يحكـم 

القـايض بـيء قـال الرجـل بأنـه متنازل 

وال حـقّ لـه وإمنـا قال مـا قاله يف سـاعة 

األمـري  فـأرص  العقـل،  حجبـت  غضـب 

عـىل أن يكتـب القـايض محـض الصلـح 

والتنـازل بينهـام؛ يك ال يقـال بإنـه حمـى 

التشـاحن،  دابـر  إلحيـاء  ومنًعـا  ولـده، 

وإنهـاًء للقضيـة، وتفعيـاًل للنظـام، وتلك 

حكـم بعضهـا فـوق بعـض.

أمـا شـأنه يف العبادة فعجيـب ولعله من 

األرسار التـي تقف خلف سـكونه الالفت 

وابتسـامته األخاذة، فله خلوة ليلية بربه 

قبـل الفجـر بسـاعات، ونوافـل صلـوات 

متتاليـة يف الضحـى والرواتـب، ومكـوث 

طويل يف املسـجد ينافس بقـاءه يف داره، 

وورد قـرآين يومـي يف أصـول األوقـات ال 

يف  ختامتـه  تتابعـت  ولـذا  فضولهـا؛  يف 

رمضـان وغـريه، إضافـة إىل صيـام األيـام 

والسـنة  والشـهر  األسـبوع  يف  الفاضلـة 

مـن يـوم إىل ثالثـني يوًمـا متتاليـة، ولهج 

ال ينقطـع بالذكر والتسـبيح واالسـتغفار، 

ويف آخـر أربعني سـنة من عمـره مل ُيعلن 

عـن دخـول شـهر رمضـان إاّل هـو محرم 

بالعمـرة يف جـوار البيـت العتيـق وميي 

شـهره ونصف شـوال يف مكـة، مع مواالة 

دامئـة بـني الحـج، واسـتثامر خلـو مدينة 

النبـي الخاتـم مـن الـزوار يف شـهر اللـه 

املحـرم فيقصدها مجـاورًا صامئًا، ويف كّل 

مـرة يشـد رحالـه إىل املسـاجد املقدسـة 

يدعـو أرستـه ملشـاركته سـعادة القـرب، 

ويبدي اسـتغرابه ممـن ال يجد لذته، وال 

تأنـس روحـه يف مكـة واملدينـة، وعندما 

يحـّل بهـام ال يـكاد أن يفـارق الحرمـني، 

ويجلـس قبالـة الكعبـة الرشيفـة، يتلـو 

الفـت،  وتحـزن  بخشـوع  ربـه  كتـاب 

ويبتهـل ضارًعـا مخبًتا.

ومـن أسـمى املواقـف أنـه حـني مـرض 

قبـل عـام وأخـربوه عـن تيقـن إصابتـه 

الليمفاويـة  الغـدد  يف  منتـرش  برسطـان 

مل يتضعضـع بـل رأى أن مصابـه عالمـة 

عـىل حـّب اللـه لـه، وبـرّش زوجـه بذلك 

وأوصاهـا بالصـرب، وبقـي يف املستشـفى 

للعـالج خمسـة وعرشيـن يوًمـا مل يغـري 

فيهـا برنامجه التعبدي باسـتثناء الصيام، 

حتـى أنـه طلـب أاّل ُتقطـع صالتـه ألجل 

فحـص  فيهـا  كان  إن  إاّل  األطبـاء  زيـارة 

زيـارة  منـع  ورفـض  منـه،  منـاص  ال 

أهـل الخـري والعلـم لـه ألنهـم يذكرونـه 

عـىل  تنشـطه  ورؤيتهـم  بالصالحـات، 

الخـري.

ألجـل ذلـك كان موضـع تقديـر الطاقـم 

الطبـي وإجاللهـم، وحني أخـربه الطبيب 

بـأن املـرض زال منـه وميكنـه أن يعيـش 

الشـيخ  قـال  سـنوات  عـرش  مـن  أزيـد 

لطبيبـه: أريـد سـنة واحـدة فقـط ألنهي 

بهـا أعـاميل، وفعـاًل ففـي سـنة واحـدة 

بعـد خروجـه مـن مشـفاه أغلـق جميع 

بأنـه  ألوالده  رّصح  حتـى  مرشوعاتـه 

ببنـاء  نجلـه  وأوىص  للمـوت،  جاهـز 

مسـجد لـه يف مـكان معـني، وقـال لـه: 

هـذا آخر عمـل أطلب منـك تنفيذه وأنا 

عـىل قيـد الحيـاة!

أمـا حـني داهمه املرض األخـري فقد لفت 

أنظـار املحيطـني بـه من العاملـني خاصة 

مـن غـري املسـلمني، ومل يفـّوت الفرصـة 

إذ دعاهـم إىل دخـول الديـن الحنيـف، 

فلـام أدركـه النـزع مل يغفـل عـن الصالة 

حتـى مـع ثقـل لسـانه وإنهـاك جسـده، 

واسـتعان بابنـه املرافـق له ليـؤدي صالة 

الفجـر األخـرية وهـو يف كربـات النـزع، 

ويسـارع مع دخول الوقـت لصالة الظهر 

مـع العـرص جمًعـا، واشـتّد عليـه بعدها 

األمـر حتـى خرجـت روحه وهو مسـتند 

إىل عضـد ابنـه بهـدوء مـردًدا شـهادة أن 

اللـه، وسـائاًل مـواله الرحمـة  إاّل  إلـه  ال 

والحسـنات.

النـاس خـرب وفاتـه يـوم  لذلـك تـداول 

السـبت الرابـع والعرشيـن مـن املحـرم 

والصـالة عليه عـرص يوم األحد فتدفقت 

قرائـح املحبني شـعرًا ونرثًا تجـود بالثناء 

يف  مشـاركة  مـع  األحدوثـة،  وصالـح 

الصـالة والعـزاء، وملـا علم املسـلمون يف 

للخـري واإلصـالح  ارتادهـا  التـي  البقـاع 

أقامـوا عليه صـالة الغائـب، وأكرثوا من 

الدعـاء له عرب رسـائل صوتيـة ومكتوبة، 

وتلـك القلـوب بيد الرحمـن يجعل فيها 

يجعـل  كـام  للصالحـني،  والـوالء  الـود 

الـدار اآلخـرة ألولئـك األتقيـاء األنقيـاء 

وال  األرض  يف  علـًوا  يريـدون  ال  الذيـن 

. ا ًد فسا

من رجاالت 
العائلة
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هـذه مقالـة كتبْت عـىل ُعجالة وال أدري 

رجـال  تختـرص  أن  املقالـة  لهـذه  كيـف 

مبثـل هـذه املكانة لكن عـزايئ أن الكتابة 

فيـه هنا ليسـت هـي النهاية فلـم أقصد 

بهـذه املقالـة رسدا تاريخيـا لحياتـه وال 

سـجال حافـال مبواقفـه وإنجازاتـه فهـذه 

لهـا كتابـة أخـرى بحـول اللـه أسـميتها 

والـدي  سـرية  يف  النـضة  )الريـاض 

العطـرة(.

مل يكـن والـدي محمـد بن خالد السـليم 

العلـم وال مـن  اللـه مـن طلبـة  رحمـه 

املثقفـني لكنه كان محبـا للعلم والعلامء 

وقـد  االدبـاء  سـطره  ومـا  لـالدب  قارئـا 

رأيـُت لـه دفـرتا يكتـب فيـه الجميل من 

األبيـات الشـعرية 

وكان من آخر مختاراته الشعرية:

ما قيمة الناس إال يف مبادئهم

ال املال يبقى وال األلقاب والرُّتُب

كان مهيبـا وقـورا جليـال حسـن الخلـق 

طويـل  النفـس  كريـم  املعـرش  طيـب 

كثـري  كان  لكنـه  الـكالم  قليـل  الصمـت 

العمـل.

عهدُته منذ عقلـُت نفيس معظام للصالة 

تعظيـام قـّل مارأيُته يف أوسـاط املتدينني 

وطلبـة العلم،فلـم تفتـه تكبـرية اإلحـرام 

إال  -حـال صحتـه وقدرتـه-  املسـجد  يف 

عـدد أصابـع يديـه وكلهـا معـذور فيهـا، 

فـال يـؤذن املـؤذن -منـذ عرفُتـه-إال وقد 

وأسـتعد  طهارتـه  وأكمـل  أهبتـه  أخـذ 

لصالتـه ومالقـاة ربـه بخشـوع وتعظيـم 

املـؤذن  مـع  ُيـردد  ال  كان  وابتهال،بـل 

غالبـا إال وهـو يف مصاله داخل مسـجده، 

وحالـه يف ذلـك كـام تقـول عائشـة ريض 

ومضة من سيرة والدي العطرة

كتبها د. خالد بن محمد السليم 
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اللـه عنهـا -واصفـة نبـي اللـه صـىل الله 

مهنـة  يف  يكـون  -:«كان  وسـلم  عليـه 

أهلـه فـإذا حـضت الصالة خـرج كأنه ال 

يعرفنـا«.

والعلـامء  الصالحـني  جالسـُت  وقـد 

الربانيـني الراسـخني أمثـال ابـن عثيمـني 

-رحـم اللـه امليـت وأطـال بعمـر الحـي 

منهـم عىل طاعته-فلم أنتفـع يف العبادة 

مبثـل مـا انتفعُت مـن أيب -ومل يكن ذلك 

بالتأكيـد لقصـور فيهم ولكنـي مل ألزمهم 

مثـل أيب- 

حيـا  مثـاال  اللـه  رحمـه  والـدي  كان 

الطاعـات  عـىل  والثبـات  االجتهـاد  يف 

واالسـتدامة عىل الصالحـات فكان يتمثل 

هـدي نبـي اللـه عليه الصالة والسـالم يف 

كونـه إذا عمـل عمـاًل أثبتـه -فـكان أيب 

واللـه مثلـه- 

النـادرة  أيب  ميـزات  أعظـم  مـن  فـكان 

التـي بلغـْت بـه مبلغـا عظيـام أمـران: 

وتنظيمـه. ثباتـه 

 أمـا ثباتـه فـيء مل أشـهده يف أحـد فـال 

يعـرف الكلـل وال امللل فها هـو أيب الذي 

أعرفـه مـن قبـل 40 سـنة هو أيب نفسـه 

بعـد تلـك السـنني كلها.

 بـل واللـه أقولهـا واللـه عىل شـهيد عىل 

وتعاقـب  األيـام  كـر  يـزده  مل  أقـول  مـا 

إذ  الخـري؛  فعـل  يف  زيـادة  اال  السـنني 

كانـت صالتـه بالليـل جـزًء يف سـاعة ثـم 

هـي بعـد سـنوات -مـع الكـرب والضعف 

-صـارت جزئـني يف سـاعتني والعجـب أن 

مـدة صالتـه الطويلـة تلـك املمتـدة اىل 

عمـره  أواخـر  يف  إال  تكـن  مل  السـاعتني 

حـني ضعفـت منـه القـوى ووهـن منـه 

الخمسـينات  يف  كان  فقـد  وإال  العظـم 

زمانـا-  ذلـك  عـىل  -وعـاش  عمـره  مـن 

يصيل سـاعة مـن الليل بجزء مـن القرآن 

ثـم أصبحـت بعد ذلك سـاعتني يف جزئني 

كاملـني ،فـكان ال يزيده العمـر اال برا وال 

الِكـرَب اال قربـا.

وكـذا يف صـالة الضحـى قـام فـرتة طويلة 

يصـيل نصـف سـاعة بأربـع ركعـات ثـم 

أصبحـت سـاعة بثـامن.

اللـه أكـرب الواحـد منـا حـني يكـرب يريـد 

ان يرتـاح ويتخفـف لكنـه هـو أيقـن أن 

الراحـة الكـربى هنـاك لـدى الديـان.

برُصَت بالراحة الكربى فلم ترها 

ُتنال إال عىل ِجرٍس من التعب

وليـس الزيـادة مـن الخري خاصـا بالصالة 

والقـرآن بل حتى والله باملال واإلحسـان 

فقـد كان والـدي يعطـي َمن سـأله وهو 

ال يعرفـه يف أول مـا دركُتـه ريـاال واحـدا 

ثـم صارت خمسـة ثـم صارت عـرشة ثم 

مبالـغ  وكانـت  عـىل خمسـني  اسـتقرت 

الصدقـة ال تفـارق محفظته.

حتى حسـباته البنكية وعوائده السـنوية 

التـي ينفـق منها عىل حوائجـه ومصارفه 

الشـخصية واألرسية قـد كان أوقف منها 

جـزءا وتـرك اآلخـر له وألهلـه حتى بلغه 

مـن  نفسـه  عـىل  ينفـق  أن  يجـوز  أنـه 

منـه  وخـرج  كلـه  مالـه  فأوقـف  وقفـه 

التقاعـدي  راتبـه  إال  للـه  كلـه  وجعلـه 

وعقاريـن فقـط جعـل ريعهـام لورثتـه.

وحـني َقـّل ريـع العقـار غـري املوقوف يف 

آخـر عمـره أصبـح ينفق عىل نفسـه من 

وقفـه وقـال يل مـرة بلهجتـه :)تـرى مـا 

عنـدي لكـم يش أنتـم بخـري ونعمـه وأنا 

أيب يش ينفعـن ألقـاه قدامـي(.

وقـد كان مـن عاداته السـنوية -رحامت 

ريب عليـه-ال يهـل عليـه شـهر رمضان إال 

وهـو يف الحـرم ملبيـا إال إن كان شـعبان 

ناقصـا وخـي أن يكـون إحرامـه يف غـري 

من رجاالت 
العائلة
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رمضـان فرمبا أخرّه لثاين الشـهر فحسـب 

وال أذكـر أنـه تأخـر أكـرث من ذلـك طيلة 

سـنني عمـري التـي عشـتها معـه إال عام 

1419 هــ يـوم كان مرافقـا مـع والدتـه 

فـرتدد يف الذهـاب وتأخـر ألجـل وضعها 

الصحـي ثـم عـزم وذهب.

وكنـت أصحبـه فـرتًة مـن إقامتـه هنـاك 

فـكان آيـة يف االجتهـاد يقـرأ القـران من 

آخـر الضحـى اىل أذان املغـرب يتخللهـا 

راحـة يسـرية قبيـل العـرص، ثـم كان يف 

آخـر عمـره -بعدما كرب سـنه وكرث الزحام 

يف املسـجد الحـرام وشـق عليـه الرجـوع 

اىل قيلولـة الظهـر يف شـقته القريبـة من 

الحـرم وذلـك قبل أن ينـزل الفندق -كان 

يذهـب ضحـى اىل الحـرم وال يرجـع اال 

بعـد املغرب وهـو يف الثامنـني من عمره 

جالسـا طيلـة هـذه الفـرتة عـىل كـريس 

صغـري غـري مريـح ال يقـدر الشـاب الذي 

امتـأل قوة وشـبابا أن يجلس عليه سـاعة 

فقط. واحـدة 

والعجـب أنـه طيلـة هـذه السـاعات ال 

يلتفـت وال يرفـع برصه عـن مصحفه وال 

يكلـم أحـًدا بـل واللـه ال يعرف مـا يدور 

حولـه وال َمن جلس بجواره يف اسـتغراق 

تـام عجيـب بـكل حواسـه وإقبـال كامل 

عـىل كتـاب اللـه بـكل شـغف ولهـف مل 

أعهـده يف أحد،فال يحـب ألحد أن يقطع 

عليـه خلوتـه ولـذا كان ال يحب أن يأخذ 

أحـد  يشـغله  أن  خشـية  الجـوال  معـه 

باالتصال. 

الجلسـات  تلـك  بعـد  رجـع  فـإذا 

والسـاعات املجهـدة بحـق أتحسـب أنه 

ذهـب يبحـث عـام يـروح به عن نفسـه 

كال  تلفـازه  ويقلـب  جوالـه  يف  وينظـر 

وعـزة ريب وإمنـا لقيـامت يقمـن صلبـه 

وأْكاًل خفيفـا يسـد بـه رمقـه ويقـوي به 

بدنـه يتقـوى بـه عىل عبادة أخـرى فرتاه 

يرجـع رسيعـا اىل مصـاله كأنـه يسـابق 

املتـاع مـن  الزمـن كرجـل يخـى عـىل 

الضيـاع، فيصـيل مـع اإلمـام يف املسـجد 

الحـرام طيلـة الرتاويـح قامئا عـىل قدميه 

وهـي قرابـة سـاعتني.

 وهـذا بالطبـع ال يغنيـه عـن السـاعتني 

التـي اعتـاد أن يصليهـام لوحـده يف آخر 

اال  قبلهـا  ينـام  ال  كان  أنـه  مـع  الليـل 

سـاعتني أو ثـالث أحيانا ثـم ينهض يجايف 

جنبـه عـن فراشـه واقفـا بـني يـدي ربـه 

تاليـا آياتـه يف منظـر عجيـب.

 وليـس هـذا  الـورد الليـيل والسـاعتان 

يف  خاصتـني  الفجـر  قبـل  املمتدتـان 

رمضـان بـل هو يف سـائر العام بـل والله 

ال أعلـم أنـه نـام عـن صالتـه بالليـل أو 

تخلـف عنـه سـفرا وال حـضا إال يف آخـر 

أقعـده  حـني  فقـط  حياتـه  مـن  شـهر 

املـرض وأذهب قواه فسـبحان َمـن قّواه 

وأقامـه وأنـام سـواه.

وكانـت رحلـة العمـرة هـذه يف رمضـان 

والعيـد يف املسـجد الحرام جـزءاً ال يتجزأ 

مـن حيـاة والدي وأمر ال يقبل املسـاومة 

عليـه نهائيـا وال أنـى مقولتـه حني قيل 

لـه -بعد إصابتـه بالرسطان وبداية متاثله 

للشـفاء-: إن مناعتـك االن قليلة ونخى 

مكـة  يف  األمراض،والزحـام  مـن  عليـك 

قـد يـضك وأنـت مـا معـك اآلن مناعـة 

وجهـدك اآلن ليـس مثـل مـا كان فقـال 

بلهجتـه: »لـو أرّبـط مـا تركـْت الرُّوحـه 

ملكة«،فحاولـتُ أن أثنيه عن أول الشـهر 

الشـهر كامـل  أيب  :يـا  لـه  فقـط وقلـت 

طويـل جـدا عليـك فلـو اقتـرصت عـىل 
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العـرش األخـري أو األول ونرجـع ،فقـال:« 

مـا هنـا إال العافيـة«.

ومل أره مـع ذلـك كلـه مثنيـا عـىل نفسـه 

أو ذاكـرا عملـه يومـا مـن الدهـر بـل ما 

أكـرث مـا سـمعُته يذمها.

وأحفـاده  أبنائـه  إلحـاح  مـع  وحتـى 

وسـؤالهم املتكـرر :يف كم تختـم  القرآن؟ 

باإلجابـة  لهـم  رصح  يومـا  أسـمعه  مل 

بلهجته:)مـا  قائـال  بابتسـامته  ويردهـم 

يش(. هنـا 

والذي شـهد عليه الشـيخ عبدالله الزامل 

أحـد  وهـو  ندفنـه  ونحـن  قـربه  -عنـد 

املقربـني مـن الوالـد ممـن كان يجـاوره 

يف مصـاله يف املسـجد الحـرام- أنـه كان 

يختـم القـران يف رمضـان كل ثـالث.

وهـو مـا أعرفـه أنـا عنـه منـذ سـنوات 

يكـن يف  مل  فـإن  غـري رمضـان  حتـى يف 

ثـالث فهـو ال يتجـاوز األربـع ليـايل عـىل 

تقديـر. أقـى 

وهـذا بالطبـع غـري ختمـة صـالة الليـل 

التـي لـه معهـا حـزب آخـر غـري ختمـة 

تالوتـه.

التـالوة  ملجـرد  القـران  قـراءة  تكـن  ومل 

فحسـب إمنـا كانـت اآليـات منهـج حياة 

فـال أعلـم خصلة من خصـال الخري رّغَب 

عبـاد  عـىل  بهـا  أثنـى  أو  القـرآن  فيهـا 

الرحمـن إال رأيُتـه مبـادرا إىل امتثالهـا.

القـرآن أو كرهـه  وال أعلـم عمـال ذمـه 

عنـه  النـاس  أبعـد  رأيُتـه  إال  الرحمـن 

فـكان معظـام لحرمـات اللـه وّقافـا عند 

حـدوه وقـد جـرى يل معـه يف ذلـك مـا 

أتعجـب منـه ولعـل ذكرهـا يف غـري هذا 

أنسـب. املقـام 

ومل يكـن ذلك التعظيـم خاصا يف معاملة 

الحـق سـبحانه بـل واللـه امتـد تعظيمه 

أنـه  أعلـم  فـال  الخلـق  لحقـوق  حتـى 

دخـل عليـه الشـهر إال ورواتـب عاملـه 

عـىل طاولتـه حتـى إنـه نـيس يومـا أنـه 

إىل  فخـرج  الشـهر  مـن  األول  اليـوم 

فلـم  املسـجد  يف  وهـو  فتذكـر  الصـالة 

يتأخـر لحظـة ورجع من فـوره وعاد من 

لهـم حقهـم. مسـجده ووىف 

فلـم  اللسـان  صـدوق  ذلـك  مـع  وكان 

أسـمع منـه كذبة قط،رابـط الجأش قوي 

جبـان،  غـري  شـجاع  مـرتدد  غـري  العـزم 

وصـووال للرحـم قاضيـا للحاجـات مكرما 

للضيفـان واألهـل والخـالن وكأنـه يحايك 

فعـل النبـي عليـه الصـالة والسـالم فيـام 

:«كان  عنهـا  اللـه  ريض  عائشـة  تقـول 

خلقـه القـرآن«.

بـل واللـه -وإين لشـهيد عـىل هـذا عنـد 

اللـه- ال أعلـم عمـال يعلمـه مقربـا إىل 

عملـه  فعلـه-إال  يسـتطيع  -وهـو  اللـه 

مبـادرا إليـه يف إخـالص عجيـب وإخفـاء 

لعملـه حتـى عـن محبيـه.

وكان مـع ذلـك حريصـا عـىل أال يضيـع 

أن  علـم  فائـدة،  بـال  شـيئا  عمـره  مـن 

وقتـه هـو رأس مالـه فلم ميسـح لنفسـه 

يف  -ونحـن  مـرة  ايّل  التفـْت  بتضييعـه؛ 

سـطح الحـرم وقـد أخـذ مصحفـه وبـدأ 

يرتنـم كالم ربـه -قائـال :«ال يضيـع عليك 

الوقت«،يقـول هـذا بعـد إفطـار رسيـع 

ورشب لكـوب واحـد فقـط مـن الشـاي 

وبعـد يـوم طويل مجهـد له مـن الصيام 

الحـرام  املسـجد  يف  واملرابطـة  والتـالوة 

فسـبحان املوفـق واملعـني ال إلـه اال هو.

كان يستشـعر دامئـا دنـو أجلـه وقـرب 

رحيلـه  فـكان لذلـك كثـري التـزود مـن 

القربـات ال ميـر عليـه يـوم جديـد ترشق 

عليـه شمسـه اال ويعتـربه مكسـبا له كام 

يعـرب هـو بهـذا عـن نفسـه كثـريا.

وكثـريا ما سـمعُته يقول:«الشـمس الحني 

العسبان«؛استشـعارا منـه  عـىل أطـراف 

بأنـه مل يبـق مـن عمـره إال قليال.

 وأحسـب واللـه حسـيبه وال أزيك عـىل 

من رجاالت 
العائلة
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اللـه علـم صدقـه فبـارك  اللـه أحـداأّن 

يف عمـره وقـّواه وأعانـه -وهـو يف كـربه 

وضعفـه- عـىل كثـري مـن القربـات التـي 

يعجـز عنهـا الشـباب األصحـاء.

تقـاس  ال  الصالحـات  عـىل  فالقـدرة 

الشـاعر: قـال  كـام  هـي  إمنـا  باألعـامر 

تعبـت يف  كبـارا   النفـوس  كانـت  فـإذا 

األجسـام مرادهـا 

تـام  يقـني  مـن  إال  أيضـا  ذلـك  أظـن  وال 

مبوعـود ربـه فكان يف ذلـك أعظم املدد له 

فـرتى يقينـه مُيده بقـوة عجيبـة وصرب غري 

معهـود َقـّل أن تـرى لـه نظـريا يف الوجود.

الـوردي  ابـن  قـال  فقدميـا  عجـب  وال   

:«وَمـن يعـرف املطلوب يحقـر ما بذل«.

وقـال االخـر :«وَمـن يخطب الحسـناء مل 

ُيغِلـه املهُر«

فواللـه مـا علمُتـه اال صابـرا مصابـرا يف 

الطاعـات مجاهـدا لنفسـه يف ذات اللـه 

مقبـال عـىل ربه مشـتاقا للقائه،وسـمعُته 

يف مـرض موتـه وهـو يـردد -حـني سـمع 

حديـث النبـي صـىل اللـه عليه وسـلم:« 

إّن العبـد إذا أحـّب لقـاء الله أحـّب الله 

لقاءه«-:«اللهـم إين أحـب لقـاءك فأحب 

لقـايئ« ،قالهـا يف ثقـل مـن اللسـان وقـد 

أخذ منـه الجهد مأخذه وعينـاه تذرفان.

فاللهم أعطه سـؤله واجمعـه مع نبيك صىل 

اللـه عليـه وسـلم الـذي كان يحبـه ويتمنى 

لقـاءه ويشـتاق لرؤيتـه وكانـت حياتـه كلها 

-فيـام علمـُت- عىل هديه وسـنته

رحامت ريب تغشاك يا أيب.

القلـب  وإن  لتدمـع  العـني  إن  واللـه   

ليحـزن عىل فـراق حبيب ليـس لك معه 

عالقـة وال قرابـة فكيـف بحـال َمـن فقد 

أبـاه وقدوتـه وَمـن تعهـده وربـاه. 

الـذي عاش صغريا يف كنفه وترعرع شـابا 

يف قربـه ثـم أصبـح رجـال وزوجـا بـل أباً 

ه ال يـزال يحوطـه ويغـدق  ألرسٍة وفقيـدُ

عليـه من فيضـه وإحسـانه وكرمه.

فكيـف ملثـل هـذا أن يكتب عنـك مقاال 

ومـاذا عسـاه أن يذكـر لك خصـاال وأنت 

لـك معـه يف كل مـكان وزمـان إحسـان، 

لكـن عـزايئ أن الـذي يعطي الثـواب هو 

الـذي  وحـده  سـبحانه  الوهاب،وهـو 

يجـرب املصـاب.

مبـا  فاحفظـه  نسـتودعكه  إنـا  اللهـم 

واكتـب  الصالحـني  عبـادك  بـه  تحفـظ 

كتابـه يف عليني وارفـع درجته يف املهديني 

إنـه  اللهـم  باألنبيـاء واملقربـني  وألحقـه 

مـات وهـو يحبـك ويشـتاق إىل لقائـك 

اللهـم فـال تحرمـه رؤيـة وجهـك والنظر 

عبـدا  أعطيـت  مـا  خـري  وأعطـه  إليـك 

صالحـا مـن عبـادك وأحّل عليـه رضوانك 

وأسـبغ عليـه عافيتك اللهم أكـرم وفادته 

وأحسـن منقلبـه وضاعـف ثوابـه وأجـِر 

وال  سـعيه  تخيـب  ال  اللهـم  عملـه  لـه 

تبطـل عملـه وال ُتـرِه ما يكـره اللهم أّمن 

فزعـه وِقـِه عذابـك يـوم تبعـث عبـادك 

اللهـم ال تخـزه يـوم القيامـة وال تفضحه 

يـوم اللقـاء وصـىل الله عىل عبـده ونبيه 

وآلـه وسـلم.

وكتـب ابنـه خالـد املكلوم الـذي ال ليس 

لـه مفر عن أجـل فقيـده املحتوم ضحى 

يـوم الخميـس 29مـن شـهر اللـه املحرم 

من عـام 1442هـ
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فعالية تنافسية نسائية بعنوان »ألـوان« 
نظـم صنـدوق األرسة مسـابقة إلكرتونيـة خاصـة لــ »نسـاء 

وفتيـات« األرسة بعنـوان »ألـوان« يـوم 4 ذي الحجة 1441هـ 

املوافـق 24 يوليـو 2020م واسـتمرت املسـابقة ملـدة خمسـة 

أيـام،  حيـث يتـم طـرح السـؤال اليومـي السـاعة الخامسـة 

مسـاًء وكانـت األسـئلة يف مجـاالت التاريـخ والسـرية والديـن 

والرياضيـات وأسـئلة عامـة( وجائـزة يوميـاً 300 ريـال لـكل 

فائـزة وكانـت قامئـة الفائـزات 

اليوم األول: فاطمة صالح حمد الهقاص.

اليوم الثاين: فاطمة مساعد السليم.

اليوم الثالث: فهدة عبدالله محمد السليم.

اليوم الرابع: حال عبدالله محمد الهزاع.

اليوم الخامس: نورة مساعد عبدالعزيز الزامل السليم.

إيمانًا بأن »التطوع حياة«
 صندوق األسرة يعلن برنامج »التطوع مع األسرة« 

قـال تعـايل: »فمـن تطـوع خـرياً فهـو خرياً لـه« ، مـن منطلق هـذه اآلية 

الكرميـة، أعلـن صنـدوق األرسة عـن برنامـج »التطـوع مـع األرسة« بعدة 

طـرق وأسـاليب مـن خـالل )ترتيـب الفعاليـات واالجتامعـات وتقديـم 

وصحيـة  ماليـة  استشـارات  وتقديـم  تقويـة  دروس  وتقديـم  دورات 

واجتامعيـة وتربويـة وجمـع معلومـات(.

األرسة  أفـراد  طاقـات  تفعـل  يف  ودوره  ألهميتـه  الربنامـج  هـذا  ويـأيت 

مبنجـزات أبنـاءه وبناتـه وبسـواعد شـبابه وفتياتـه وأشـباله، وإلكسـاب 

خـربات جديـدة ومختلفـة لـكل أفـراد األرسة ولتقويـة آوارص التكاتـف 

والتعـاون وصلـة الرحـم بينهـم وتعزيـز التنافـس اإليجايب بينهـم وزيادة 

آوارص املحبـة ليؤمـن الجميـع أن العمـل التطوعـي بذرة من نقـاء، تثمر 

للجميع. خـرياً 

فعاليات 
األسرة
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مسابقة األطفال األسبوعية

أقام صندوق األرسة مسابقة أسبوعية شيقة ألطفال األرسة بجائزة 3٠٠ ريال أسبوعية، وأعلنت املسابقة يوم 

االثنني 13 شعبان 1441هـ املوافق 6 أبريل ٢٠٢٠م، 

»أشـهى  بتقديـم  املسـابقات  أوىل  وكانـت 

طبـق سـموزي« وُتوج بهـا االبـن »عبدالله 

بـن حسـان بـن عبدالرحمـن املبـارك«، 

»إعـادة  يف  املسـابقات  ثـاين  أقيمـت  كـام 

التدويـر« يـوم االثنني 20 شـعبان 1441هـ 

املوافـق 13أبريـل 2020م وتوجـت االبنـة 

»دميـا صالح عبدالله السـليم« باملركز األول 

واالبـن »عبداللـه بـن سـعد بـن إبراهيـم 

الطريـف« باملركـز الثـاين.

أقـام صندوق األرسة مسـابقة ثقافية بعنـوان »اإلثنينية« عرب موقع 

األرسة اإللكرتوين وتنطلق املسـابقة السـاعة الثامنة مسـاء كل يوم 

إثنـني مـن كل أسـبوع حيـث يتـم طـرح سـؤال عـىل املوقـع ويتم 

تحديـد الفائـز عـن طريـق القرعـة اإللكرتونيـة وتتنوع األسـئلة ما 

بـني ثقافيـة وعلميـة وتاريخيـة ورياضيـة ودينية وعـن األرسة ويف 

مجـاالت أخرى،

وكان تتويج الفائزين والفائزات كالتايل:

األسبوع األول: وليد صالح حمد السليم

األسبوع الثاين: فريال عيل عبدالله الزامل

األسبوع الثالث: مهرة يوسف عبدالله الزامل

األسبوع الرابع: عبدالله محمد عبدالله الزامل

األسبوع الخامس: شذى يعقوب الزامل

في تطور جديد لموقع األسرة اإللكتروني

الصندوق يطلق مسابقة اإلثنينية
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نظـم صندوق األرسة مسـابقة بعنـوان : صورة وتعليق« 

واسـتمرت  1441هــ  الحجـة  ذي   21 الثالثـاء  يـوم 

املسـابقة ملـدة 48 سـاعة ، وقـد تـم طـرح ثـالث صـور  

أمـام كل متسـابق مـع أحقيـة املشـاركة بالتعليـق عىل 

صـورة واحـدة فقـط وبجائـزة 200 ريـال لـكل تعليـق 

فائـز وكانـت التعليقـات الفائـزة كالتـايل:

الصورة األوىل: أحمد عبدالعزيز محمد الزامل السليم

الصورة الثانية: نورة أحمد عبدالعزيز الزامل السليم

الصورة الثالثة: عادل بن عبدالله بن صالح السليم

نظـراً ألهميـة التصويـر الفوتوغرايف كفـن بحد ذاته 

ولكونـه ُيظهـر مـا حولنا بطريقـة مميزة ولتشـجيع 

املوهبـة واإلبداع، 

التصويـر  يف  مسـابقة  األرسة  صنـدوق  أقـام 

الفوتوغـرايف  بعنـوان »إبـداع« ألبناء وبنـات األرسة 

وبجوائـز إلكرتونيـة قيمـة ، وقـد أعلنـت املسـابقة 

لعـام  تواصـل  السـابع عـرش ملجلـة  العـدد  ضمـن 

1441هــ .

األرسة  وبنـات  أبنـاء  لتحفيـز  املسـابقة  وتهـدف 

وتبنـي  ولدعـم  ومميـزة  إبداعيـة  صـور  اللتقـاط 

املواهـب البـارزة يف هذا املجـال ألهميته يف العقود 

الخـرية ولـي تكسـبهم الخـربات وتصقـل مهاراتهم، 

وخلقـت املسـابقة تحـدي كبـري ومنافسـة وتنافـس 

بـني املشـاركني وشـهدت تفاعـل كبـري بفضـل اللـه. 

مسابقة صورة وتعليق

مسابقة التصوير الفوتوغرافي »إبداع«

فعاليات 
األسرة



مجلة 

41

فعاليات مسابقة »حصاد« مسابقة أفضل مقال

أقـام صنـدوق األرسة مسـابقة ثقافيـة تحت عنـوان »حصاد« 

عـرب قروبـات الواتـس أب وانطلقـت املسـابقة يوم 1 شـعبان 

1441هــ واسـتمرت ملـدة عرشين يوم وفيها يتم طرح سـؤال 

يومـي السـاعة الثامنة مسـاءاً واعتمدت املسـابقة عىل حصد 

النقـاط اليوميـة وشـهدت تفاعـل كبري جـدا من أبنـاء وبنات 

األرسة وتنوعـت األسـئلة مـا بني ثقافيـة وعلميـة وعن األرسة 

وتاريخيـة وألغـاز رياضيـة ودينيـة وكانـت نتائـج املسـابقة 

كالتايل:

املركز األول: حور صالح عبدالله السليم.	 

املركز الثاين: منى زامل عبدالرحمن السليم.	 

املركز الثالث: نورة محمد عبدالرحمن السليم 	 

املركز الرابع: عبدالله صالح عبدالله السليم.	 

املركز الخامس: رابعة محمد عبدالله املسند.	 

املركز السادس: نورة عادل عبدالله السليم .	 

ويثمـن صندوق األرسة التفاعل الكبـري لجميع أفراد األرسة يف 

مسـابقة »حصـاد«، ويتقدم بالتهنئـة ألبناءه وبناتـه املتوجني 

بالفـوز، ويتمنـي لهـم ولبقيـة أفـراد األرسة التوفيق والسـداد 

يف املنافسـات القادمة.

أقـام صنـدوق األرسة مسـابقة كتابيـة لشـباب وفتيـات األرسة 

تتضمـن كتابـة »أفضـل مقـال« وقـد ُأقيمـت املسـابقة عـىل 

مرحلتـني األوىل منهـا انطلقـت يـوم 12 ذو القعـدة 1441هــ 

واسـتمرت حتـى 	 ذي الحجـة 1441هــ، واشـرتطت أن تكون 

ضمـن ثالثـة مواضيـع عـن )صنـدوق األرسة – تاريـخ األرسة - 

عـن شـخصية مـن شـخصيات األرسة( ، كـام انطلقـت املرحلـة 

الثانيـة يـوم 	2 ذي الحجة 1441هـ واسـتمرت حتى 	2 محرم 

1442هــ واشـرتطت أن تكـون ضمـن موضوعني وهـام )تاريخ 

عنيـزة – عنيـزة القدمية( 

ويـأيت هـذا مـن منطلـق حـرص صنـدوق األرسة عـىل تنميـة 

األرسة  وفتيـات  شـباب  لـدى  واإلبـداع  الكتابـة  مهـارات 

األرسة. وبنـات  أبنـاء  وإبـداع  طاقـة  لتسـخري  ومحاولـة 

وتـأيت أهميـة املسـابقة يف إظهـار الحـس األديب واللغوي لدى 

ذات  املواهـب  إلبـراز  متاحـة  وفرصـة  األرسة  وبنـات  أبنـاء 

الحـس الراقـي يف مهـارات الكتابـة ولتشـجيعهم عـىل تنميـة 

املواهـب اللغويـة وفنـون الكتابـة لتكـون املقـاالت متكاملة 

األركان.

وكانت ترتيب املقاالت الفائزة باملرحلة األوىل كالتايل:

فاطمة بنت عبدالله الصالح السليم.. 1

نورة بنت عبدالله الصالح الزامل.. 2

منرية بنت عبدالله الصالح الزامل.. 3

وكانت ترتيب املقاالت الفائزة باملرحلة الثانية كالتايل:

 عدي عبدالله صالح الزامل. 1

 نورة عبدالله صالح الزامل. 2

خالد عبدالله صالح الزامل. 3
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صندوق األسرة يطلق عدة 
نواِدللهوايات

ويف  نفـس الوقـت انطلـق برنامج اللغـة اإلنجليزية لألطفال 

متقـدم(   - متوسـط   - )مبتـدئ  مسـتويات  ثـالث  وشـمل 

ويدعـم صنـدوق األرسة رسـوم املسـتوى املتقـدم كاملـة.

صنـدوق  قـدم  بعنيـزة،  الحنطـي  أكادمييـة  مـع  بالتعـاون 

األرسة عـدة دورات يف اللغـة اإلنجليزية للكبار )مسـتويات( 

اون اليـن وتشـمل ) مثانيـة أشـهر داخـل اململكـة وأربعـة 

أشـهر خـارج اململكـة(، وبـدأ الربنامـج يـوم األحـد 14 ذو 

القعـدة 1441هــ املوافـق 	 يوليو 2020م وملـدة أربعة أيام 

أسـبوعياً، واشـتمل الربنامـج عـىل سـتة مسـتويات وشـارك 

الصنـدوق بدعـم 0	% مـن الربنامـج،

املختلفـة،  للهوايـات  نـواِد  عـدة  األرسة  صنـدوق  أطلـق 

ويـأيت ذلـك يف ظـل حـرص الصنـدوق عـىل تنميـة الهوايات 

واملهـارات واالهتاممـات املشـرتكة لـدى أبناء وبنـات األرسة 

يف املجـاالت املختلفـة.

وكانـت االنطالقـة يـوم 22 شـوال 1411هـ املوافـق 14 يونيه 

2020م يف هوايات عديدة أهمها )القراءة - الشـعر - الكتابة 

- الرسـم - الفروسـية - التصوير - اإلخراج - التصميم - حفظ 

القرآن الكريـم - اإللقاء( 

)أبنـاء  الحمـد مـن  الفكـرة تفاعـل كبـري وللـه  وقـد القـت 

وبنـات( األرسة، ويسـعى صنـدوق األرسة إىل تأسـيس كل ناِد 

أبنـاء وبنـات األرسة خاصـة واملجتمـع  ليكـون نـواة تخـدم 

بصفـة عامـة لُيخـرج لهـم جيـاًل متشـبعاً باملهـارات املختلفة 

لتحقيـق الريـادة يف كافـة املجـاالت بـإذن اللـه.

القراءة

التصوير 

ا�خراج 

التصميم 

حفظ القرآن 
الكريم 

الشعر 

الكتابة 

الرسم

الفروسية 

بالتعاون مع أكاديمية الحنطي 
بعنيزة

صندوق األسرة يطلق برامج في اللغة 
اإلنجليزية للكبار واألطفال

فعاليات 
األسرة
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األرسة  صنـدوق  تبنـي  مـن  إنطالقـًا 

وبنـات  أبنـاء  مـن  للكـوادر  ودعمـه 

باملعـارف واملهـارات  األرسة وتزويدهـم 

وتبنـي  مواهبهـم  وتنميـة  والخـربات 

حقيقـة  أفكارهـم  ولجعـل  أفكارهـم 

وواقـع، فقـد أعلـن صنـدوق األرسة عـن 

برنامـج عميل تطبيقـي يف ريادة األعامل 

األرسة. أبنـاء  مـن  متخصـص  بـإرشاف 

ويتضمن الربنامج مرحلتني:

فيـه  كامـل  يـوم  مـن  ملتقـى  األوىل: 

األعـامل،  ريـادة  عـن  نظريـة  مقدمـة 

ومنـاذج عمليـة تطبيقيـة، ثم استشـارات 

عامـة.

الثـاين: برنامج تواصل أسـبوعي مسـتمر، 

واملشـاريع  الواعـدة  األفـكار  لتطويـر 

الحاليـة، مـع مرشـدين متخصصـني مـن 

أبنـاء العائلـة.

والصنـدوق يهـدف يف األخـري إىل تحقيق 

مـا يتوافـق مـع متطلبـات واحتياجـات 

األعـامل  تسـويق  خـالل  مـن  أبنـاءه 

الرائـدة واملتميـزة للرياديني، نسـعد لي 

أفكارهـم. نشـاركهم نجاحاتهـم وتبنـي 

ضمن برنامج التطوير الوظيفي 
صندوق األسرة يعيد إطالق برنامج »طور مهاراتك« 

صندوق يطلق برنامج عملي تطبيقي في 
»ريادة األعمال«

يف ثـوب جديـدة، انطلـق برنامـج » طـور مهاراتك« ليكـون امتداد 

لــ برنامـج طـور التدريبي« الذي انطلق عىل مدار السـبع سـنوات 

املاضيـة، وقـد روعـي يف الربنامـج زيـادة قيمة الدعم ألبنـاء وبنات 

الـدورات  مـن  اسـتفادة  أقـى  تحقيـق  مـن  لتمكينهـم  األرسة 

التدريبيـة، فقـد ارتفعـت قيمـة الدعـم للـدورات ليصبـح مجموع 

الـدورات للفـرد الواحـد عـرشة آالف ريـال، يدعـم الصنـدوق 0	% 

مـن قيمتهـا، وقـد أُعلـن الربنامـج يـوم 21 ذو القعـدة 1441هــ 

املوافـق 12 يوليـو 2020م. 
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مـن منطلـق حـث وتشـجيع أبنـاء وبنات 

األرسة عـىل القـراءة لكونهـا وسـيلة اتصال 

العلـوم  عـىل  والتعـرف  للتعلـم  رئيسـية 

والثقافـات املختلفة ولكونهـا مصدر للنمو 

اللغـوي للفـرد ولنمـو شـخصيته وتقويتها 

ليصبـح قـادراً عـىل الحديـث والنقاشـات 

مـع اآلخريـن يف كافـة مجـاالت الحيـاة.

فقـد أعلـن صنـدوق األرسة عـن برنامـج 

أوىل  وكانـت  الرابعـة،  نسـخته  يف  قـارئ 

كتـاب  حـول  العـام  لهـذا  املسـابقات 

األمـري »زامـل بـن عبداللـه السـليم« أمـري 

عنيـزة للكاتـب صالـح بـن محمد الحسـن 

الخويطـر، ويشـمل الكتـاب سـتة فصـول 

وأولهـا األحـوال الشـخصية لزامـل السـليم 

التجاريـة  ومعامالتـه  أمالكـه  والثـاين 

السياسـية  األحـداث  فريصـد  والثالـث 

قبـل إمـارة زامـل السـليم والرابـع يصـف 

األوضـاع السياسـية واالجتامعيـة يف إمارته 

والسـادس يتنـاول أشـعار لزامـل السـليم.

وقـد أعلن عن الربنامج يـوم األحد 22جامد 

فربايـر2020م   16 املوافـق  اآلخرة1441هــ 

وبجوائـز قيمـة، وقـد حـدد موعـد االختبار 

يـوم 	2 شـعبان 1441هــ، وشـارك عدد 94 

شـاب وفتـاة يف اختبار املسـابقة .

وكان ترتيب الفائزات كالتايل:

املركز األول: بيان صالح عبدالله السليم 

املركز الثاين: فاطمة داوود الزامل السليم

املركـز الثالـث: فاطمة مسـاعد عبدالعزيز 

لسليم ا

في إطار تنمية مواهب التثقيف والقراءة لدى أبناء األسرة صندوق 
األسرة يطلق »برنامج قارئ«

كتاب األمير: زامل بن عبدالله السليم

يف موعـد الحـق أطلـق صنـدوق األرسة النسـخة الخامسـة مـن برنامـج قـارئ 

لكتابـة »صناعـة البرتوكيامويـات يف اململكـة العربيـة السـعودية« - إنجـاز وطن 

- واملتضمـن سـرية حيـاة معـايل املهندس عبدالعزيز بـن عبداللـه  الزامل -رحمه 

اللـه - وقـد أعلنـت املسـابقة يوم 	2 شـوال 1441هــ ، وأقيم االختبـار إلكرتونياً 

عـرب رابـط به العديد من األسـئلة شـاملة محتـوى أجزاء الكتاب وشـهدت تفاعل 

كبـري وللـه الحمـد من أبناء وبنـات األرسة مبختلف األعـامر وكان ترتيب الفائزين 

كالتايل:

عبدالله يوسف عبدالله صالح الزامل.. 1

يزيد أحمد عبدالعزيز السليم. 2

البتول أسامة عبدالعزيز الزامل. 3

جود مساعد عبدالعزيز الزامل السليم. 4

)صندوق األسرة ُيطلق النسخة الخامسة لـ »برنامج قارئ«(
كتاب صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية

فعاليات 
األسرة
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للطفولـة،  غيـث  مركـز  مـع  وبالتعـاون  األرسة  صنـدوق  أعلـن 

يف  الحـوار  عنوان»مهـارات  تحـت  التدريبـي  باللقـاء  املشـاركة 

الطفولـة« واملدعـوم مـن منظمـة اليونيسـكو وأكادمييـة الحـوار 

فلمبـان وهـي  نـزار  هنـد  املدربـة/  اللقـاء  وقدمـت  للتدريـب 

مدربـة يف مجـال الطفولـة ودبلـوم تدريبـي يف االبتـكار وريـادة 

األعـامل وقـد دار اللقـاء يف عـدة نقـاط أهمهـا: 

مفهوم الطفولة وخصائصها وسامتها ومراحلها.	 

سالمل النامء ومجاالتها يف مرحلة الطفولة املبكرة.	 

مفهوم الحوار مع الطفل وأهميته ومهاراته ومبادئه.	 

الحوار مع الطفل ودوره يف تنمية التفكري اإلبداعي.	 

الحـوار مـع الطفـل باسـتخدام اسـرتاتيجية سـكامرب ودورها 	 

يف تنميـة مهـارات التفكـري اإلبداعـي.

واسـتهدف اللقـاء طالبـات تخصـص الطفولـة وريـاض األطفـال 

واألمهـات واملربـني واملهتمـني العاملـني مبجـال الطفولـة.

مجانيـة  حضـور  شـهادة  املشـاركني  منـح  تـم  اللقـاء  وبنهايـة 

معتمـدة مـن مركـز امللـك عبـد العزيز للحـوار الوطنـي ومنظمة 

والثقافـة. والتعليـم  للرتبيـة  اليونسـكو 

 26-2	 واألربعـاء  الثالثـاء  يومـي  التدريبـي  اللقـاء  ُأقيـم  وقـد 

مسـاًء  10:00  - مسـاًء   7:00 السـاعة  مـن  شـعبان 1442هــ 

مهارات الحوار في الطفولة

مشروع منجز
شـارك  املجتمعيـة،  الـرشاكات  ضمـن 

أشـبال األرسة يف »مـرشوع ُمنجـز« الذي 

قدمتـه جمعيـة سـواعد لطـالب املرحلة 

االبتدائيـة للصفـوف مـن الثالـث وحتى 

السـادس للبنـني عـرب برنامـج الـزووم، 

ويهـدف املـرشوع يف مسـاعدة الطـالب 

أن يتعرفـوا عىل مفهوم اإلنجاز وأهميته 

وأن يطبـق الطالـب مهـارات اإلنجـاز يف 

حياتـه، وأن ُينجـز الطالـب العديـد مـن 

املهـام خـالل فـرتة املرشوع.

 2 األحـد  يـوم  املـرشوع  بدايـة  وكانـت 

أربعـة  ملـدة  واسـتمر  1442هــ  صفـر 

10م   – 8.30م  السـاعة  مـن  أسـابيع 

والقت استحسـان األشـبال املشـاركني ملا 

تخللتـه من دورات تدريبية ومسـابقات 

أسـبوعية  تشـجيعية  وجوائـز  ترفيهيـة 

وبرامـج تحفيزيـة للحـث عـىل اسـتثامر 

الفـراغ  أوقـات  يف  واإلبـداع  الوقـت 

ومنافسـات أسـبوعية بعنـوان إضـاءات 

املجوهـرات  جمـع  وفعاليـات  قرآنيـة 

يف  واملهـام  التحديـات  مـن  وغريهـا 

اإلنجليزيـة. واللغـة  التاريخيـة  األسـئلة 
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أقـام صنـدوق األرسة مسـابقة نسـائية عـرب مجموعـة الواتـس الخاصـة بالنسـاء يف ليـايل شـهر رمضـان املبـارك لعـام 

144٢هــ، وشـهدت الفعاليـة تنافـس كبري ومشـاركات عديـدة وُيثمن صنـدوق األرسة التفاعل الكبري لنسـاء وفتيات 

األرسة باملسـابقة، وتقديـراً لهـذا التفاعـل فقـد اعتمـد صنـدوق األرسة تكريـم 1٠ فائـزات للمسـابقة ورفـع قيمـة 

الجوائـز لــ 75٠٠ ريـال وكان ترتيـب الفائـزات كالتايل:

والشكر الجزيل لرشكة مجموعة راز القابضة لرعايتها الكرمية للمسابقة، جعل الله ذلك يف ميزان حسناتهم.

مسابقة نلتقي لنرتقي

الجائزةالمركزاالسمم

1000 ريالاألولنورة عدنان حمد القا�ضي1
900 ريالالثانيمالك عبدالرحمن البو عليان2
900 ريالالثالثرفال صالح عبدهللا السليم3
800 ريالالرابعزها عبدالعزيز محمد املجماج4
800 ريالالخامسمو�ضي املجماج5
700 ريالالسادسمنى زامل عبدالرحمن السليم6
700 ريالالسابعنوارة عبدالعزيز محمد املجماج7
600 ريالالثامنليلى عبدهللا عبدالرحمن السليم8
600 ريالالتاسعأصايل عبدهللا يحيى خالد السليم9
500 ريالالعاشرخالدة يحيى السليم10

املسـابقة  فعاليـة  عـىل  السـتار  ُأسـدل 

النسـائية »عطلتنـا مبجموعتنـا غـري« والتي 

مجموعـة  عـرب  النسـائية  اللجنـة  نظمتهـا 

األرسة النسـائية بتطبيـق الواتس اب وذلك 

العـام،  إجـازة منتصـف  أنشـطة  ضمـن 

الثالثـاء  يـوم  االنطالقـة  وكانـت 

املوافـق 	2021/01/0م  21/	1442/0هــ 

واسـتمرت مـدة عـرشة أيـام وكانـت فكرة 

املسـابقة بـأن يتـم طـرح خمسـة أسـئلة 

يوميـاً يف الثامنـة مسـاءاً، وشـهدت باقـة 

متنوعـة مـن األسـئلة التنافسـية العلميـة 

عـدد  واسـتفاد   ، والتاريخيـة  والثقافيـة 

كبـري مـن املشـاركات منهـا، ويـأيت حـرص 

تشـجيع  منطلـق  مـن  األرسة  صنـدوق 

يف   املشـاركة  عـىل  األرسة  وفتيـات  نسـاء 

املسـابقات الثقافيـة األرسيـة والتي تخلق 

جـو تعـاوين اجتامعي بـني بنـات العمومة 

وهـو النجـاح األسـايس واملنطلـق الرئيـيس 

. للصنـدوق 

األخـوات  فـازت  املسـابقة  ختـام  ويف 

عبدالعزيـز  عبدالرحمـن  )عواطـف 

الرويشـدي  -رفـال صالـح عبدالله السـليم 

-منـى زامـل السـليم -دانيـة عيل السـليم( 

األربعـة. باملراكـز 

مسابقة »عطلتنا بمجموعتنا غير«

فعاليات 
األسرة
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ال يخفـى عـىل أحـد أهميـة ودور املسـابقات التاريخيـة يف تحفيـز وحـث األبنـاء عـىل البحـث وزيـادة التحصيـل 

العلمـي كـام أنهـا ُتشـعل فتيـل املنافسـة بـني أبنـاء وبنـات األرسة.

مسابقة »تاريخ األسرة ورجاالتها«

البقـرة وآل عمـران فضـل  لقـراءة سـوريت 

كبـري ومـن عظيـم أجـر مـن يقرأهـا، أنهام 

تأتيـان يـوم القيامـة تتقدمانـه وتحصنانـه 

فـال ميسـه نصـب وال يخربـه كـرب ، فقـد 

قـال رسـول اللـه صـىل اللـه عليـه وسـلم 

»يـؤىت بالقـرآن يـوم القيامـة وأهلـه الذين 

كانـوا يعملون بـه تقدمه سـورة البقرة وآل 

عمـران« رواه مسـلم ،

ويف الزهراويـن اسـم اللـه األعظـم الذي إذا 

ُدعـي بـه أجـاب وهـو قولـه تعـاىل »الحـي 

القيـوم« ،

ولفضل السـورتني فقد أقـام صندوق األرسة 

مسـابقة دينية يف حفظ وتفسـري السورتني، 

واسـتمرت املسـابقة ملدة خمسـة وعرشين 

يومـاًن وتنوعـت األسـئلة مـا بـني اختبار يف 

حفـظ السـورتني وأسـئلة دينيـة متنوعة يف 

تفسـري آياتهام ،

أنشـطة  ضمـن  املسـابقة  هـذه  وجـاءت 

التـي تهـدف لالرتقـاء مبسـتوى  الصنـدوق 

حفـظ وإتقان أبنائنا وبناتنا الطالب ، نسـأل 

اللـه أن تـؤيت مثـل هـذه املسـابقات مثارها 

بـني أبنائنـا وبناتنا وتشـجعهم وتحثهم عىل 

حفـظ كتـاب اللـه وتدبـر آياتـه الكرميـة ، 

وأن ال يحرمنـا جميعـاً األجـر واملثوبـة.

مسـابقة  األرسة  صنـدوق  أقـام  فقـد  لـذا 

تاريخيـة ضمـن فعاليـات أنشـطة وبرامـج 

أجـازة منتصـف العام تحت عنـوان »تاريخ 

األحـد  يـوم  وانطلقـت  ورجالتهـا«  األرسة 

2021/01/03م،  املوافـق  19/	1442/0هــ 

واسـتمرت ملـدة ثالثـة عـرش يومـاً، حيـث 

يتـم طرح سـؤال يومياً يف الخامسـة مسـاءاً 

عرب رسـائل الواتـس اب الخاصـة ومعرفات 

املسـابقة  القـت  وقـد  االجتامعيـة،  األرسة 

 1400 بلـغ  الحمـد  وللـه  كبـرياً  تفعـاًل 

مشـاركة.

إىل  رئيـيس  بشـكل  املسـابقة  وتهـدف 

استكشـاف  األبنـاء والفتيـات يف  مسـاعدة 

أهـم لحظـات األرسة التاريخيـة مـن حيث 

العائلـة  ونسـب  تكوينهـا  وبدايـة  نشـأتها 

وجذورهـا الـذي يعود إىل زهـري بن جراح 

مـن بنـي ثـور مـن سـبيع والـذي قـدم من 

الُخرمـة مـروراً برغبـة قبـل أن يسـتقر يف 

السـابع  القـرن  بدايـات  يف  عنيـزة  روضـة 

الهجـري وكذلـك تطرقـت إىل تاريـخ نشـأة 

ُعنيـزة وتعاقـب أمرائهـا عـرب التاريـخ، وقد 

غالبيـة  بـني  كبـري  املسـابقة صـدى  القـت 

أبنـاء األرسة ألهميتهـا يف التعريـف بتاريـخ 

العائلـة ألبنـاء األرسة صغريي السـن وإلبراز 

وإلقـاء الضـوء عـىل أهـم لحظـات تاريـخ 

األرسة الـذي رسـمه اآلباء واألجـداد وانتهى 

التاليـة  والبنـات  األبنـاء  بتتويـج  املسـابقة 

أسـامئهم ) نهـى مسـاعد عبدالعزيز محمد 

الزامـل السـليم – البنـدري سـليم محمـد 

السـليم- محمـد أحمـد عبدالعزيـز الزامـل 

السـليم – بيـداء محمد الزامـل – الجوهرة 

طـالل خالد السـليم – حـال عبدالله محمد 

الهـزاع – يزيـد بنـدر صالـح السـليم(.

مسابقة »الزهراوين«
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العقـل  لتنميـة  أساسـية  الكتـاب حاجـة  ولكـون  قارئـة!..  بنـاء أرسة  أجـل  مـن 

والفكـر؛ فالقـراءة غـذاء الروح!.. وحيـث أن الكتاب هو أداة األمـم لنرش املعرفة، 

وتنويـر املجتمعـات، وتطويـر مخزونهـا الثقـايف اإلنسـاين، وهو طريقهـا إىل التقدم 

واالرتقـاء!،وألن التشـجيع عـىل القـراءة هدفنـا األسـمى!

أطلـق صنـدوق األرسة مسـابقة »أفضـل تصميـم فكـرة مسـابقة«، وتـأيت فكـرة املسـابقة 

كانـت  سـواء  للمسـابقات  تطويريـة  أفـكار  وبخلـق  اقرتاحاتهـم  األرسة  أفـراد  مبشـاركة 

حضوريـة أو عـن بعـد.

فقـد أقـام صنـدوق األرسة مسـابقة برنامج 

كتـاب  حـول  السادسـة  نسـخته  يف  قـارئ 

والرحيـل  امليـالد   – وأربعـون«  »ثـالث 

الزامـل  عبدالعزيـز  بـن  فريـد  للدكتـور 

السـليم، وهـو كتـاب مؤثر ومبـي وصادق 

جـداً ، يـرسد ويحي عالقـة وذكريات االبن 

الوحيـد بوالدتـه الراحلـة »منـرية سـليامن 

الزامـل« – رحمهـا اللـه- وتأثريهـا الشـديد 

عليـه وعلينـا، وقـد ُأقيـم اختيـار املسـابقة 

السـاعة  1442هــ  صفـر   2	 االثنـني  يـوم 

مشـاركات  وشـهدت  مسـاءاً،  الخامسـة 

عديـدة وللـه الحمـد.

وكان ترتيب الفائزين كالتايل:

سـليامن . 1 بـن  صالـح  بنـت  شـيامء 

. الزامـل 

فاطمة مساعد عبدالعزيز السليم.. 2

نورة عبدالله صالح الزامل.. 3

محمد خالد محمد السليم.. 4

عبري عبدالله زامل الزامل .. 	

يـأيت حـرص الصنـدوق عىل إقامة املسـابقة 

بصـورة دوريـة لكـون القـراءة لهـا أهميـة 

بالغـة، ومتنـح ميـزة تنافسـية، ليـس فقـط 

يف صناعـة الشـخص املثقـف بـل يف صناعة 

بشـخصيات  مستشـهًدا  املبـدع،  الشـخص 

ملهمـة، ممـن جعلـوا القـراءة جزًءا أساًسـا 

مـن روتينهـم اليومـي.

والهـدف الرئيـيس مـن املسـابقة خلـق أجـواء من اإلبـداع وتهيئة أبنـاء وبنـات األرسة لتعزيز 

قيـم التفكري  ومهـارات وآليـات االبتكار،

وقـد حظيـت املسـابقة بتفاعـل كثـري مـن ابنـاء األرسة وفـازت االبنـة فتيـل بنـت محمـد 

العبداللـه املنصـور واالبـن محمـد بـن عبدالرحمـن السـليم باملركـز األول كـام فـازت االبنـة 

بثينـة بنـت عبدالرحمـن الضيـف باملركـز الثـاين.

انطالق النسخة السادسة لـ برنامج قارئ

 حول كتاب »ثالث وأربعون«

في إطار تشجيع مواهب األسرة واستثمار طاقاتهم اإلبداعية

 صندوق األسرة يطلق مسابقة »أفضل تصميم فكرة 
مسابقة«

فعاليات 
األسرة
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انطالق النسخة السادسة لـ برنامج قارئ

 حول كتاب »ثالث وأربعون«

فعالية »حفل النجاح لألطفال«

مسابقة »أم الكتاب«

الـذي  الحـايل  الوضـع  مـع  بالتزامـن 

يسـتوجب عـىل الجميـع املحافظـة عـىل 

فـريوس  بسـبب  االجتامعـي  التباعـد 

ترفيهـي  جـو  لخلـق  وسـعياً  كورونـا، 

واجتامعـي ، فقـد حرص صنـدوق األرسة 

عـىل إقامـة حفـل النجـاح لألطفـال عـن 

بعد مسـاء يوم السـبت 1442/	18/0هـ 

املوافـق 02/01/2021م يف متـام الثامنـة 

الفعاليـة مـدة ثـالث  واسـتمرت  مسـاءاً 

مـن  كثـري  مشـاركة  وشـهد  سـاعات، 

األطفال واألشـبال من املرحلتي االبتدائية 

واملتوسـطة ، وشـهدت منافسـات عديدة 

بـني األطفـال ، وقد شـارك نحـو 46 طفل 

وطفلـة وقـد تـم منـح جميـع األطفـال 

. تشـجيعية  جوائـز  املشـاركني 

أم  أو  املثـاين  السـبع  أو  الفاتحـة  سـورة 

القـرآن  يف  سـورة  أعظـم  هـي  الكتـاب 

عظيـم  فضـل   مـن  لهـا  ملـا  و  الكريـم 

والدنيويـة  الدينيـة  الفائـدة  ولعمـوم 

والتواصـل  املنافسـة  لـروح  وتفعيـاًل  

نظـم  فقـد  األرسة،  أبنـاء  بـني  الفعـال 

صنـدوق األرسة مسـابقة دينيـة ألشـبال 

وشـباب األرسة مـن عمـر )10 -20( عـام 

الكتـاب«،  »أم  عنـوان  تحـت 

يـوم  املسـابقة  انطلقـت  وقـد 

1442/01/18هـ املوافق 2020/09/06م، 

عـىل  تقـوم  املسـابقة  طريقـة  وكانـت 

صـوت  قصـري  فيديـو  مقطـع  تسـجيل 

سـورة  يتلـو  وهـو  للمتسـابق  وصـورة 

رشوط  وفـق  املسـابقة  ومتـت  الفاتحـة 

وضوابـط ومعايري محـددة أهمها )جامل 

والصـورة,  الصـوت  ووضـوح  الصـوت, 

وودقـة التصوير واإلخراج الفنـي, والُبعد 

والقـراءة  والخفـي,  الجـيل  اللحـن  عـن 

بروايـة حفـص عـن عاصـم(، كـام تهدف 

للصـالة  األطفـال  تهيئـة  إىل  املسـابقة 

سـن  يف  تعـاىل  باللـه  صلتهـم  وربـط 

الفعالـة  واملسـاهمة   ، املبكـرة  الطفولـة 

أهـم  وإتقـان  الصـالة  قيمـة  غـرس  يف 

ركـن مـن أركانهـا وهـو سـورة الفاتحـة 

وفتـح آفـاق للتنافـس املثمـر واكتشـاف 

املواهـب وتحفيزهـا ودعمـه. وقـد القت 

الحمـد. وللـه  تفاعـاًل  املسـابقة 

وقد فاز بالثالثة مراكز األوىل:

محمد خالد محمد السليم	 

الزامـل 	  عبدالعزيـز  مسـاعد  عـيل 

لسـليم ا

معاويـة مسـاعد عبدالعزيـز الزامـل 	 

لسليم ا
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برنامج في رحاب القرآن
وسـط أجـواء دينيـة وإضـاءات رمضانيـة، أطلـق صنـدوق األرسة برنامـج يف 

رحـاب القـرآن حـول تفسـري كتـاب تيسـري الكريـم الرحمـن يف تفسـري كالم 

املنـان للعالمـة عبدالرحمـن بـن نـارص السـعدي – رحمـه اللـه –

ويهـدف الربنامـج بصـورة عامـة إىل االهتـامم بتفسـري وفهـم معـاين آيـات 

كتـاب اللـه. وتشـجيع أفراد األرسة صغـراً وكباراً عىل اإلقبال عـىل كتاب الله 

واسـتمرت املسـابقة ملـدة ثالث أسـابيع وتفاعل عـدد كبري من أبنـاء وبنات 

األرسة يف الربنامـج والقـى استحسـان وقبـول الجميع.

أطلـق صنـدوق األرسة برنامج »شـبابنا«  

دوريـة،  بصفـة  يقـام  برنامـج  وهـو 

هدفـه الرئيـيس تحفيـز كل أبنـاء وبنات 

مـع  لقـاءات  بـث  خـالل  مـن  األرسة 

يف  األرسة  وبنـات  أبنـاء  مـن  مواهـب 

واملهنيـة  العلميـة  املجـاالت  مختلـف 

ومتاشـياً  وغريهـا،  والتجاريـة  والثقافيـة 

مـع األهداف االسـرتاتيجية التـي ينهجها 

والتـي  تأسيسـه  بدايـة  منـذ  الصنـدوق 

تهـدف أيضاً لتوفري بيئة تنافسـية ُتشـبع 

اهتاممـات أبناءنـا وبناتنـا وتنميـة روح 

واكتشـاف  املجـاالت  شـتى  يف  اإلبـداع 

املواهـب والتمثيـل املـرشف ألرستنـا يف 

أفـراد األرسة  كافـة املحافـل وحـث كل 

وتوثيـق  اإليجـايب  التفكـري  تنميـة  عـىل 

منجزاتهـم.

األرسة  قنـاة  عـرب  اللقـاء  بـث  ويتـم 

باليوتيـوب ويتـم اجـراء مسـابقة عقـب 

نهايـة اللقـاء تتنـاول أهـم النقـاط التـي 

تـم تسـليط الضوء عليهـا ، وقد انطلقت 

اللقاءات يـوم الخميس 	1442/06/1هـ 

أوىل  وكانـت   ، 2021/01/28م  املوافـق 

اللقـاءات مـع االبـن أحمـد بـن فهد بن 

عبدالله السـليم، ودار اللقاء حول قصته 

يف تعلـم اللغـة اليابانيـة واهتامماتـه بها 

واتقانـه لهـا وشـغفه وحبـه لتعلمهـا يف 

فـرتة وجيـزة أهم العقبات التـي واجهته 

،وأدار  تجربتـه  مـن  االسـتفادة  وطـرق 

اللقـاء االبـن يزيـد بـن مسـاعد الـروق 

وعقـب اللقـاء أُجريـت مسـابقة رسيعة 

وفـازا بهـا األخت غادة بنت مسـاعد بن 

زامـل الزامـل السـليم واألخ عبداللـه بن 

محمـد بـن عبداللـه املنصور.

ألهميته في إبراز مواهب شباب وفتيات األسرة
صندوق األسرة ُيطلق برنامج »شبابنا«

إبـراز  يف  األرسة  صنـدوق  مـن  سـعياً 

وفتيـات  شـباب  وإبداعـات  مواهـب 

وشـتى  املجـاالت  كافـة  يف  األرسة 

املسـارات،

فعاليات 
األسرة



مجلة 

51

مـن منطلـق حـرص صنـدوق األرسة عـىل تشـجيع اإلبـداع األديب ودعـم املواهـب 

والكـوادر الشـبابية مـن أبنـاء وبنـات األرسة وبحثـاً عـن األنامـل الذهبيـة الراقيـة، 

فقـد نظـم الصنـدوق مسـابقة شـعرية بعنـوان »أرسيت بـِك أفتخـر« الختيـار أفضل 

قصيـدة وفـق رشوط محـددة أن تكـون القصيـدة باللغـة العربية الفصحـى وخالية 

مـن األخطـاء اإلمالئيـة والنحويـة وأن يكون سـن املشـاركني مـا بني )18 -4٠( سـنة، 

وقـد انطلقـت املسـابقة يـوم 144٢/٠1/13هــ املوافـق ٢٠٢٠/٠9/٠1م وكان آخـر 

موعـد لتلقـي املشـاركات األول مـن شـهر صفـر 144٢هـ.

ضمـن الـرشاكات املجتمعيـة، وتحـت إرشاف كادر تربـوي يسـعى لجيـل حيـوي واعـد، قـدم صنـدوق األرسة بالتعـاون مع 

مركـز غيـث للطفولـة برنامجـي سـنابل ونـرباس، خـالل أيام شـهر رمضـان املبارك،

صندوق األسرة ُيطلق برنامجي »سنابل ونبراس«

صندوق األسرة ُينظم مسابقة شعرية تحت عنوان 

»أسرتي بِك أفتخر«

وتهـدف هـذه الربامـج بصـورة عامـة إىل تعزيز مراقبـة الله عز 

وجـل واملسـئولية الذاتيـة يف نفـوس األطفـال وتعزيـز الرقابـة 

الذاتيـة يف زمـن التقنيـة واألجهزة الذكية وغرس قيمة محاسـبة 

وحفـظ  أخطائهـم  تجـاه  واملسـئولية  األطفـال  لـدى  النفـس 

الوقـت واسـتثامره فيـام يعـود عـىل الطفـل بالنفـع والفائـدة 

ومعرفـة الخـري والـرش ، واسـتهدفت الربامـج الفئـات الثالثـة 

والفتيـات  لـألوالد  والثانويـة  واملتوسـطة  االبتدائيـة  للمراحـل 

وتنوعـت الربامـج مـا بـني السـاعات االستشـارية واملسـابقات 

الدينيـة والقيميـة والفعاليـات الرتفيهيـة وشـهد وللـه الحمـد 

مشـاركات عديـدة وانطلـق الربنامـج أول أيـام شـهر رمضـان 

واختتـم ليلـة العرشيـن مـن الشـهر وسـط أجـواء رائعـة.

وتـأيت الفكـرة مـن طـرح املسـابقة هـي 

يكـون  وأن  الشعــرية  الثقافـة  لزيـادة 

القصيـدة  عـن  البحـث  يف  التنافـس 

للمتابعـني  الفائـدة  لتعـم  الصحيحـة 

واملشـاركني وأن نتخـذ العنـوان التعـاون 

والطيبـة والخـري وإبـراز كل مـا هـو فاتن 

بأرستنـا. وجميـل 

فقـد نفـذت املسـابقة يف الظـرف الراهن 

ومـع اختالف شـكل الحياة وذلـك إلظهار 

ابداعـات أفـراد األرسة واسـتثامر الحجـر 

املنـزيل يف اسـتقطاب املهـارات الشـعرية 

األرسية.

لتتحـىل هذه املسـابقة باألخالق الحميدة 

مميـزة  وتكـون  الحسـنة,  والخصـال 

جميعـاً. مبشـاركتنا 
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فعاليات 
األسرة

انطالقـًا مـن رؤيـة صنـدوق آل زامـل بدعم 

املجـاالت وإلنشـاء  كافـة  وبناتـه يف  أبنـاءه 

جيل شـاب وطمـوح وُمَمكن، انطلقت فكرة 

برنامـج »أيدياثـون األرسة« وهـو عبـارة عن 

ملتقـى تنافـيس ألبنـاء األرسة مـن أصحـاب 

املرحلـة الجامعيـة ومـا فوق وممـن ميلكون 

مهـارات إبداعيـة وقيادية للخروج مبشـاريع 

نوعيـة تجاريـة كانـت أو اجتامعيـة.

وقـد انطلق الربنامـج يومي 	1 و 16 ذو 

القعـدة 1442هــ املوافـق 	2و26 يونيو 

2021م،

طـرح  الربنامـج  هـذا  خـالل  مـن  وتـم 

املجموعـات  مـن  واقرتاحـات  مشـاكل 

والخـروج  مجـاالت  عـدة  يف  املشـاركة 

مـن  املشـاكل  لتلـك  وابتـكارات  بحلـول 

خـالل اتبـاع منـوذج التفكـري التصميمـي 

Design Thinking Process

كـام طرحـت مجـاالت للمشـاركني منهـا 

التجـارة اإللكرتونيـة، اسـتدامة املشـاريع 

تسـويق  واإلعـالن،  الدعايـة  املجتمعيـة، 

تسـويق  األرسة،  صنـدوق  مشـاريع 

الفعاليـات  تنظيـم  التمـور،  وتصديـر 

وغريهـا.

وقـد اسـتهدف الربنامـج جميـع أبنـاء 

الجامعيـة  املرحلـة  يف  األرسة  وبنـات 

عنيـزة  الريـاض،  مـدن  يف  فـوق  فـام 

مـن  الربنامـج  وتكـون  والرشقيـة، 

وهـام: مرحلتـني 

املرحلة األوىل: االيدياثون

مجموعـات عمـل مشـرتكة تعمـل عـىل 

يف  ملشـاكل  وابتـكارات  حلـول  إيجـاد 

منـوذج  بإتبـاع  مختلفـة  مجـاالت  عـدة 

من منطلق تشجيع أبناء االسرة على طرح 
األفكار وخلق ابتكارات جديدة

صندوق األسرة ُيطلق برنامج »أيدياثون األسرة«
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 Design Thinking التفكري التصميمـي

.Process

املرحلة الثانية: البوتكامب

وهـو عبـارة عـن برنامـج تدريبـي ملـدة 

تحويـل  خاللـه  مـن  تـم  أيـام  خمسـة 

األفـكار املرشـحة يف االيدياثـون »املرحلة 

األوىل« إىل مشـاريع تجارية أو اجتامعية 

وذلـك مـن خـالل برنامـج مكثـف ميـر 

وتدريـب  عمـل  بـورش  فيـه  املشـاركني 

عميل وجلسـات توجيه وإرشـاد لتحويل 

عمـل  منـاذج  إىل  واالبتـكارات  الحلـول 

MVP وإثبـات أفكارهـم بنهاية الربنامج 

لعرضهـا عـىل املسـتثمرين.

ومن أهم مخرجات الربنامج هي:

تشـجيع أبنـاء االرسة عـىل طـرح األفـكار 

جديـدة  ابتـكارات  خلـق  ومحاولـة 

والخـروج مبشـاريع خالقـة ذات أهميـة 

اجتامعًيـا  أو  تجارًيـا  منهـا  يسـتفاد 

مـن  الخـربة  أصحـاب  مـن  واالسـتفادة 

أبنـاء االرسة لتعزيـز ريـادة األعامل وهو 

مبثابـة منصـة لربط مشـاريع أبناء االرسة 

ولخلـق  األعـامل  ورجـال  باملسـتثمرين 

وإثـراء  لتعزيـز  محفـزة  إبداعيـة  بيئـة 

االعـامل ريـادة  مجـال  يف  األرسة  أبنـاء 

للقامئـني  الجزيـل  بالشـكر  ونتقـدم 

عـىل مبـادرة نجيـب الزامـل املجتمعيـة 

لرعايتهـم الربنامـج ، كـام نتقدم بالشـكر 

العمليـة  الريـادة  لجنـة  إىل  والعرفـان 

وهـم  األرسة  أبنـاء  مـن  واملجتمعيـة 

الزامـل - طـارق مسـاعد  )حاتـم حمـد 

الزامـل - سـامي صالـح املنصـور - أنـس 

مسـاعد  -عبدالعزيـز  السـليم  محمـد 

الزامـل السـليم( ، جعـل اللـه مـا قدموه 

حسـناتهم  ميـزان  يف 
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فعاليات 
األسرة

صندوق األسرة ُيقيم ملتقى البرنامج التأهيلي للتوظيف
الربنامـج  ملتقـى  األرسة  صنـدوق  أقـام 

التأهيـيل للتوظيـف وقـد انطلـق الربنامـج 

يـوم الثالثـاء 2 محـرم 1443هــ املوافـق 10 

أغسـطس 2021م  السـاعة 9:00م  بفنـدق 

عـدة  امللتقـى  وشـمل  كـراون،  مداريـم 

محـاور حيـث بـدأ مبقدمـة لـألخ فـواز بـن 

صالـح املنصور، ثم فقـرة تجربتي يف البحث 

عـن العمـل لـألخ متيـم بـن منصـور الزامـل 

، أعقـب ذلـك تعريـف بربنامـج التوظيـف 

عبدالرحمـن  بـن  محمـد  العـام  لألمـني 

الزامـل ثـم محـور »مهـارات سـوق العمـل 

1 » لـألخ ريـاض بـن حمـد الزامـل ، عقـب 

ذلـك محـور بعنـوان »كيـف تحـدد ميولـك 

مسـاعد  بـن  عبداللـه  لـألخ  الوظيفيـة؟« 

السـليم ، بعدهـا قدمـت األخـت ملـى بنت 

عنـوان  تحـت  محـور  الزامـل  عبدالرحمـن 

»أثـر الكوتشـنيج يف العمـل والوظيفـة« ثم 

قـدم األخ عبدالعزيـز األحمـد الزامـل محور 

بعنـوان »أهميـة السـرية الذاتيـة وحسـاب  

األخ  قـدم  امللتقـى  نهايـة  Linkedin  ويف 

عبدالعزيـز بـن مسـاعد السـليم »مهـارات 

سـوق العمـل 2« ، ويف ختـام امللتقـى تناول 

الحضـور طعـام العشـاء

إىل  أساسـية  بصفـة  امللتقـى  ويهـدف 

للوصـول  األرسة  وبنـات  أبنـاء  مسـاعدة 

وتحقيـق  املناسـبة  الوظيفيـة  الفـرص  إىل 

العمـل سـوق  متطلبـات 

وقـد القـى امللتقـى تفاعل كثري وللـه الحمد 

بحضـور )	2 مشـارًكا مـن شـباب ورجـاالت 

و)43(  األرسة  فتيـات  مـن   )9( و  األرسة 

مشـارًكا عـن بعـد، ومبشـاركة )6( متحدثني 

مشـاركني  مبجمـوع  األرسة،  رجـاالت  مـن 

)80( فـرًدا حضورًيـا وعـن بعـد
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بالتزامن مع الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا
 صندوق األسرة يكثف برامج تفاعلية – عن بعد -

تزامنـاً مـع الحجـر الصحـي املفـروض عـىل 

سـعى  كورونـا«،  »فـريوس  بسـبب  اململكـة 

صنـدوق األرسة للتخفيـف عـن أفـراد األرسة 

وذلـك  املنـزل  يف  البقـاء  عـىل  بتحفيزهـم 

بتكثيـف الربامج والفعاليات عـن بعد والتي 

تخـدم وُتلبـي حاجـة أبنـاء وبنـات األرسة،

بـدأت أوىل الربامـج بلقـاء ثري حـول »تحول 

الـرشكات للعمـل عـن بعـد« والـذي قدمـه 

األخ: عبدالعزيـز بن مـازن الزامل يوم االثنني 

لقـاءات  عـدة  وتبعـه  1441هــ  رجـب   28

التخصـص  »اختيـار  بعنـوان  لقـاء  ومنهـا 

وطبيعتـه العمليـة« لـألخ يزيـد بـن مسـاعد 

الـروق يـوم األربعـاء 1شـعبان 1441هــ ، 

كـام أعلـن صنـدوق األرسة دعـم أبنـاءه يف 

الحصـول عـىل دورات يف اللغـة اإلنجليزيـة 

وانطلقـت   EP أكادمييـة  مـن  بعـد  عـن 

الـدورات يـوم االثنـني 3 شـعبان 1441هــ ، 

كـام عقـدت عـدة حـوارات مفتوحـة أون 

بـن  ريـاض  األسـتاذ  مـع  أولهـا  كان  اليـن 

حمـد الزامـل حـول »ريـادة األعـامل« يـوم 

الخميـس 2 شـعبان 1441هــ وتبعـه حـوار 

الزامـل حـول  عبداللـه  بـن  فهـد  للدكتـور 

»فـريوس كورونـا املسـتجد« يـوم األحـد 	 

شـعبان 1441هــ وحـوار مفتـوح آخـر مـع 

األسـتاذ عصـام الذكـري نائب محافـظ الهيئة 

العامـة للمنشـآت الصغـرية واملتوسـطة يوم 

الثالثـاء 7 شـعبان 1441هـ ، وكانت لقاءات 

ثريـة وممتعـة أضفـت الكثري ألبنـاء األرسة.

وأقيـم لقاء بعنـوان »أنا وأرسيت حتى تزول« 

لألخـت خولـة بنـت مسـاعد الزامـل يـوم 

الخميس 9 شـعبان 1441هــ ولقاء »فلنكن 

يـوم  الزامـل  نجـاة  لألخـت  مبادريـن« 

الجمعـة 10 شـعبان 1441هـ، كام قدم األخ 

عبدالرحمـن بـن سـامي الزامل لقـاء ريايض 

بعنـوان »خلـك يف البيـت وكمـل رياضـة« 

يـوم األحـد 12 شـعبان 1441هــ، وقدمـت 

السـليم  إبراهيـم  وهديـل  ريـم  األختـني 

»فعاليـات قهـوة املغرب« يـوم األربعاء 	1 

شـعبان 1441هــ وهـي مسـابقات أرسيـة 

خفيفـة لتعزيـز التفاعـل األرسي واملنافسـة 

واملتعـة وبـث روح التعـاون.

وأقيـم لقـاء للدكتـورة منـار املانـع بعنـوان 

 16 الخميـس  يـوم  البـرصي«  »التعلـم 

شـعبان 1441هــ ، وكنـا عـىل موعـد يـوم 

لقـاء  مـع  1441هــ  شـعبان   17 الجمعـة 

»سـوانح وذكريـات« مـع الدكتـور فريد بن 

عبدالعزيـز الزامل، كام ُأقيمت دورة »كتابة 

عبدالرحمـن  بـن  محمـد  لألسـتاذ  املقـال« 

الزامـل يـوم السـبت 18 شـعبان 1441هــ، 

وعقـدت ديوانيـة األرسة اإللكرتونيـة مسـاء 

يـوم األحـد 19 شـعبان 1441هــ، 

ويف لقاء ثري وشـيق بعنوان »نجيب الزامل 

مـع  موعـد  عـىل  كنـا  اجتامعـي«  منـوذج 

أمسـية لألسـتاذ جـامل عبدالرحمـن الزامل 

يـوم األربعاء 22 شـعبان 1441هــ ، وعقب 

لقـاء  ومنهـا  أخـرى  لقـاءات  توالـت  ذلـك 

هـدى  لألخـت  البيـت«  »ميزانيـة  بعنـوان 

بنـت عبدالرحمـن الزامـل مسـاء الخميـس 

23 شـعبان 1441هــ ، وأمسـية ثريـة أخرى 

األسـتاذ  مـع  بعنـوان »سـوانح وذكريـات« 

عمـر«  »أبـو  السـليم  يحيـى  بـن  عبداللـه 

مجلـس  ورئيـس  السـابق  عنيـزة  محافـظ 

إدارة جمعيـة عنيـزة للخدمـات اإلنسـانية 

مسـاء الجمعـة 24 شـعبان 1441هــ،

كـام قـدم األخ عبدالعزيـز بن مـازن الزامل 

دورة »التجـارة اإللكرتونية« مسـاء السـبت 

	2 شـعبان 1441هــ ، ومحـارضة بعنـوان 

»رب ولـدك صغرياً تسـعد به كبـرياً« لألخت 

نـورة بنـت عبدالعزيـز بـن زامـل السـليم 

يـوم االثنـني 27 شـعبان 1441هــ ،

ويف أمسـية ممتعـة تبادل فيهـا أبناء وبنات 

األرسة«  صنـدوق  تأسـيس  »قصـة  األرسة 

مسـاء الثالثاء 28 شـعبان 1441هـ مع العم 

صالـح بـن عبداللـه السـليم »أبـو نـواف« 

،ولقـرب حلـول شـهر رمضـان املبـارك، قدم 

لقـاء  السـليم  محمـد  بـن  خالـد  الدكتـور 

األربعـاء  يـوم  الصيـام«  »أحـكام  بعنـوان 

29 شـعبان 1441هــ ، واختتمـت فعاليـات 

الشـهر بلقـاء بعنـوان »وظائـف رمضانيـة« 

يـوم الخميـس 30 شـعبان 1441هــ لألخت 

خولـة بنـت مسـاعد الزامـل.

فعاليات األسرة
عن بعد
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كيف تكون مبدًعا في عملك
أقـام صنـدوق األرسة لقـاء بعنـوان »كيـف 

تكـون مبدًعـا يف عملـك« لـألخ: عامـر بـن 

عبدالعزيـز بـن سـليم السـليم يـوم السـبت 

1441/09/02هــ السـاعة 11م وتناول اللقاء 

أهميـة النجـاح يف العمـل كونـه جـزء مـن 

النجـاح يف الحيـاة ككل.

وقـد تطـرق اللقـاء إىل املفصليـات والقواعد 

األساسـية التـي يقـوم عليها النجـاح واالبداع 

يف العمـل والتـي اذا أدركهـا اإلنسـان فإنـه 

ناجحـة  لحيـاة  حياتـه  يقـود  أن  يسـتطيع 

وأن  وأهدافـه  طموحاتـه  ُتـريض  ومريحـة 

ُينجـب أجيـال تحـب الحيـاة.

وهي:

1. األسـلوب: أسـلوب األفـراد سـواء الرجـال 

أو النسـاء يف التعامـل مـع اآلخريـن.

القـراءة  2. املهـارات: والتـي ُتكتسـب مـن 

امليدانيـة  والتجـارب  التدريبيـة  والـدورات 

يف  للنجـاح  املمتـازة  املؤهـالت  مـن  وهـي 

العمـل. 

3. الطمـوح: وذلـك مـن خـالل تكويـن أرسة 

مثاليـة مـن النجـاح يف العمـل والـذي يكون 

مبثابـة الدافـع للعمل والسـعي. 

األشـخاص  ثقـة  تبنـي  كيـف  املوثوقيـة:   .4

يف  واإلحسـان  الصـدق  خـالل  مـن  فيـك 

الكـذب  وعـدم  الخيانـة  وعـدم  التعامـالت 

تعتـرب  وهـي  العمـل  يف  الجديـة  ودرجـة 

الصداقـة  عـىل  مبنيـة  األول  اإلنسـان  كنـز 

والرصاحـة.

الوقف أجر ال ينقطع
أقـام صنـدوق األرسة لقـاء بعنـوان »الوقف 

أحمـد  بـن  محمـد  لـألخ/  ينقطـع  ال  أجـر 

1441هــ  رمضـان   3 األحـد  يـوم  الزامـل 

السـاعة 11م وأدار اللقـاء: يزيد بن مسـاعد 

الـروق

وتطـرق اللقـاء حول أهميـة وفضل الوقف 

وأجـره، ذلـك فإن مـن نعم اللـه تعاىل عىل 

عديـدة،  الخـري  أبـواب  جعـل  أن  عبـاده: 

ومنهـا مـا يجـري فيـه الثـواب إىل مـا بعـد 

السـجالت؛  الحسـنات يف  فتـزداد  املـامت، 

ألن ثوابهـا ال ينقطـع، بـل هـو دائم متصل 

لنفع. ا

ومـن منطلـق الحديـث الرشيف، فقـد جاء 

لقاءات األسرة الرمضانية
– عن بعد -

تنوع يف  – شهدت  بعد  – عن  يومية  لقاءات  األرسة حزمة  قدم صندوق  املنزيل،  الحجر  مع  تزامناً 

محتواها اليومي.

ديوانية األسرة اإللكترونية
أعـد صنـدوق األرسة ديوانيـة إلكرتونيـة لرجـال وشـباب األرسة يـوم الجمعـة أول أيـام شـهر رمضـان املبـارك السـاعة 11م للتهنئة 

بقـدوم الشـهر، تبـادل فيهـا أبنـاء األرسة التهـاين والتربيـكات مبناسـبة دخـول شـهر رمضان داعـني الله أن يكشـف الغمـة عن بالد 

املسـلمني جميعـًا واسـتمرت الديوانيـة ملدة عرشيـن دقيقة.

عامر بن عبدالعزيز السليم

محمد بن أحمد الزامل

فعاليات األسرة
عن بعد
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بعض الخطوات للوقاية من الكورونا
أقـام صنـدوق األرسة لقـاء بعنـوان »بعـض 

الخطـوات للوقايـة مـن الكورونـا« للدكتـور: 

هيثـم بـن عبداللـه يـوم اإلثنـني 4 رمضـان 

1441هــ السـاعة 11م وأدار اللقـاء: فواز بن 

صالـح املنصـور

كورونـا  فـريوس  عـن  اللقـاء  وتطـرق 

خطورتـه  ومـدى  )كوفيـد-19(  املسـتجد 

عـىل الفرد وعـىل املجتمـع ورضورة التقيد 

الجهـات  مـن  املفروضـة  باالحـرتازات 

املختصـة للتغلـب عـىل هـذا الـداء  وأخـذ 

فـريوس  مـن  األساسـية  الوقايـة  تدابـري 

الحـرص عـىل متابعـة  كورونـا ونبـه عـىل 

مـرض  فاشـية  عـن  املسـتجدات  آخـر 

كوفيد-19عـىل املوقـع اإللكـرتوين ملنظمـة 

العنايـة  عـىل  والحـرص  العامليـة،  الصحـة 

بالصحـة وحامية اآلخرين بواسـطة التدابري 

الالزمـة ومـدى أهمية التقيـد باالحتياطات 

الوقائيـة لاللتهابـات التنفسـية مثل غسـل 

اليديـن بانتظـام باملاء والصابـون وتعقيمها 

باملعقـامت الكحوليـة والحرص عىل تغطية 

الفـم واألنـف وتجنـب االقـرتاب كثـرياً من 

واألنـف  العينـني  ملـس  وتجنـب  النـاس 

الرعايـة  مقدمـي  نصائـح  واتبـاع  والفـم 

الصحية والعزل للشـخص بالبقـاء يف املنزل 

الجائحـة.  حتـى مـرور 

سوانح وذكريات
ُأقيـم لقـاء بعنـوان »سـوانح وذكريات« 

يـوم الثالثـاء 	 رمضان 1441هـ السـاعة 

بـن  عبداللـه  العـم:  باسـتضافة  11م  

زامـل الصالـح الزامـل )أبـو عـامد(..

عـن  الحديـث  حـول  اللقـاء  وتطـرق 

عـامد  ألبـو  والطفولـة  الصبـا  ذكريـات 

األرسة  صنـدوق  تأسـيس  يف  والجهـود 

التـي كانـت وال زالـت لهـا األثـر البـارز 

يف مسـرية الصنـدوق وسياسـته، وكيـف 

األرسة  صنـدوق  نشـأة  فكـرة  جـاءت 

ومـن هـم أول الداعمـني للفكـرة وكيف 

تفاعـل املحيطـني بـه للفكـرة مـن أبنـاء 

وأهـم  الفكـرة  طـرح  عنـد  العمومـة 

العقبـات والتحديـات التـي واجهتـه يف 

بدايـة التأسـيس ثم تطـرق الحديث عن 

وضـع صنـدوق األرسة يف الوقـت الحايل 

لتحقيقهـا  يتطلـع  التـي  الـرؤى  وأهـم 

لصنـدوق األرسة يف املسـتقبل القريـب 

والبعيـد وذكرياتـه مـع مـرشوع أوقاف 

األرسة منـذ نشـأته مـن ثالثـة وعرشيـن 

عامـاً، وعـن األشـخاص الباقيـة يف ذاكرة 

العـم »أبـو عـامد«

ونصائـح  برسـائل  اللقـاء  اختتـم  ثـم 

وجههـا لشـباب وفتيات وأشـبال األرسة. 

بالسـند عـن أيب هريـرة ريض اللـه عنـه أن 

رسـول اللـه صىل الله عليه وسـلم قـال: »إذا 

مـات اإلنسـان انقطـع عنـه عملـه إال مـن 

ثالثـٍة: إال مـن صدقـة جارية، أو علـم ينتفع 

بـه، أو ولـد صالـح يدعـو له.

وينقطـع  مبوتـه،  ينقطـع  املتـويف  عمـل  إن 

تجـدد الثـواب له إال يف هذه األشـياء الثالثة؛ 

لكونـه كان سـببها؛ فـإن الولـد مـن كسـبه، 

وكذلـك العلـم الـذي خلفـه مـن تعليـم أو 

تصنيـف، وكذلـك الصدقـة الجاريـة، وهـي: 

الوقـف

والعمـل إمنـا يكـون يف الحيـاة إال مـن هـذه 

الثـالث التـي ينـدرج تحتهـا كثري مـن أبواب 

الخـري؛ ألنـه هو السـبب فيهـا، وثوابها يدوم 

لإلنسـان بعـد موتـه لـدوام أثرها.

فـال أحسـن وال أنفـع للعامـة مـن أن يكـون 

يشء حبسـًا للفقـراء وابـن السـبيل يـرصف 

عليهـم منافعـه، ويبقـى أصلـه.

وإذا كــان املسـلم حريصـاً عـىل طاعـة اللـه 

ورسـوله صـىل الله عليه وسـلم فـإن الله قد 

فتـح أمامـه أبـواب الخـري العديـدة، ومنهـا: 

الصدقـة الجاريـة والوقـف؛ التي يسـتمر بها 

األجـر إىل مـا شـاء اللـه، وتزيـد بها حسـناته 

بعـد وفاتـه وانقطـاع عمله.

وشـهد اللقـاء تفاعـل العـم عـيل العبداللـه 

الزامـل بتربعـه بقيمـة وحـدة سـكنية مببلغ 

300.000 ريـال للوقـف السـادس لـألرسة.

د. هيثم بن عبدالله الزامل

العم / عبدالله بن زامل الصالح الزامل
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اإلدارة الفعالة
أقـام صنـدوق األرسة لقـاء بعنـوان اإلدارة 

الفعالـة يـوم األربعـاء6 رمضـان 1441هــ 

السـاعة 11م  لـألخ: عبداللـه بـن يحيـى 

تعريـف  القـاء  وتنـاول  السـليم  الخالـد 

اإلدارة وطـرق اإلدارة الفعالـة وقـد ناقش 

طريقـة تحفيـز فريـق العمـل وبـث روح 

االيجابيـة فيـه وعـدم تـردد مديـر الفريق 

يف أن ُيكافـئ املوظـف املجتهـد وعقـاب 

املسـاواة  مبـدأ  مـن  املقـرص  املوظـف 

والعـدل 

فاالسـتغناء عـن املوظف الغـري جيد يكون 

دامئـا يف مخيلـة القائد الجيد. 

االهـداف(  )تحديـد  رضورة  ناقـش  ثـم 

بحيـث تكـون واضحـة وسـهلة وممكنـة 

العمـل،  فريـق  إلحبـاط  تجنبـاً  التطبيـق 

وتوفـر املـوارد واملقومـات التـي تحققهـا 

للفريـق.  تطبيقهـا  وكيفيـة 

وأخـرياً: ) العميـل ( فالقائـد الجيـد هـو 

ويثقـف  العميـل  رىض  عـىل  يهتـم  مـن 

فريـق العمـل بأهميـة رىض العميـل ألن 

القـوة الرشائيـة للعميـل هـي التـي تزيـد 

مـن طاقـة العمـل أو تقلصـه. 

حيـث  األطفـال  ادارة  طـرق  إىل  وتطـرق 

القـوة  بنقـاط  االهتـامم  بـضورة  وجـه 

لـدى األبنـاء وتطويرهـا وتنميتهـا فأقـوى 

الـدروس هـي التعلـم بالخطـأ فاستشـعار 

الخطـر سيسـاعد عـىل الطفـل يف االبتعاد 

عنـه بنفسـه.

اسألوا عن كل ما يهم أطفالكم

صحـة  حـول  لقـاء  األرسة  صنـدوق  أقـام 
أطفـال األرسة للدكتـور : فهـد بـن عبداللـه 
بـن إبراهيـم الزامـل يـوم السـبت 9 رمضان 
اللقـاء:  وأدار  11م  السـاعة  1441هــ 

الزامـل. مـازن  بـن  عبدالعزيـز 

 بـدأ اللقـاء بالحديث حول مخـاوف البعض 

بـ«كورونـا«  املصابـني  أعـداد  ارتفـاع  مـن 

أخـذ  خـالل  مـن  األرسة  أفـراد  وطأمنـة 

أهميـة  ووضـح  والوقائيـة  الالزمـة  التدابـري 

املسـح الـذي تقيمـه وزارة الصحـة يف حـرص 

املصابـني، أعـداد 

تطبيق هذا هو اإلسالم
هـو  هـذا  »تطبيـق  بعنـوان  لقـاء  أقيـم 

اإلسـالم« للدكتـور يحيـى بـن أحمـد الزامـل 

يـوم الخميـس 7 رمضـان 1441هــ السـاعة 

مسـاعد  بـن  يزيـد  األخ:  اللقـاء  وأدر  11م 

الـروق وقـد ناقـش اللقـاء أهميـة التطبيـق 

الرشعيـة  األحـكام  تقريـب  يف  وأهميتـه 

العلميـة  لعمـوم األمـة بشـتى مسـتوياتهم 

وأجناسـهم  بيئاتهـم  واختـالف  واملعرفيـة 

ولغاتهـم ودولهـم، بأسـلوب سـهل ومشـوق 

ومبختلـف اللغـات وذلك من خـالل تقريب 

يف  وأخالقياتـه  ورشائعـه  اإلسـالم  أحـكام 

وبعـدة  املختلفـة،  الحيـاة  جميـع مجـاالت 

لغـات.

 وأهـم األهـداف األساسـية وهـي: )إعـادة 

بحسـب  وبلورتهـا  الرشعيـة  الثقافـة  نـرش 

فئـات املجتمـع املختلفـة وتقديـم الثقافـة 

الرشعيـة بأجمل الوسـائل وأرقـى اإلمكانات 

وأعـىل جـودة تقنيـة متوفـرة والوصـول إىل 

املسـلمني يف أي مـكان يف العـامل والتخاطـب 

معهـم بلغتهـم عـرب جميع الوسـائل املمكنة 

وأحكامـه  اإلسـالم  تعاليـم  ورشح  وعـرض 

وبعـدة  حديثـة  وأسـاليب  مبسـطة  بطـرق 

تقنيـات  مـن  االسـتفادة  وتفعيـل  لغـات 

اإلعـالم الجديـد وتوظيفهـا لخدمـة اإلسـالم 

وملء الفراغ يف السـاحة االلكرتونية بالربامج 

لغـات  وبعـدة  اإلسـالمية  والتطبيقـات 

واالحتياجـات  العمـيل  بالجانـب  والعنايـة 

املحـددة لفئـة مـن الناس بأسـلوب واضح ال 

وتوضيـح. إىل رشح  يحتـاج 

كـام يعـد كتـاب دليـل املسـلم الجديـد دلياًل 

مصـوراً يقـدم لـكل مسـلم جديـد الخطـوة 

األوىل واملرحلـة األسـاس يف معرفة هذا الدين 

العظيـم الذي هـو أعظم املنن عىل اإلنسـان، 

كـام يجيـب عـىل تسـاؤالت املسـلم الجديـد 

امللحـة ويدعمـه يف التعامـل مـع الواقـع من 

ومعلومـات  ميـرس،  واضـح  بأسـلوب  حولـه 

محـددة وموثقـة معتمـدة عىل القرآن وسـنة 

النبـي صـىل اللـه عليه وسـلم ومدعـاًم بعدد 

كبـري مـن الصـور التوضيحيـة املسـتوحاة من 

بيئـة املسـلم الجديـد بحسـب لغته.

عبدالله بن يحيى السليم

يحيى بن أحمد الزامل

د. فهد بن عبدالله الزامل

فعاليات األسرة
عن بعد
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إدارة المشاريع
»إدارة  بعنـوان  لقـاء  األرسة  أقـام صنـدوق 

عبدالعزيـز  بـن  أحمـد  لـألخ:  املشـاريع« 

بـن سـليم السـليم  يـوم االثنـني 11 رمضـان 

1441هــ السـاعة 11م وأدار اللقاء: فواز بن 

صالـح املنصـور،

بـدأ اللقـاء برشح دورة حياة إدارة املشـاريع 

بتعريـف املـرشوع والخطـوات الخمـس يف 

دورة حيـاة إدارة املشـاريع وهـي )املبـادرة 

– التخطيـط – التنفيـذ – املراقبـة والتحكـم 

– اإلغـالق(،

املـرشوع  مراقبـة  أداة  عـىل  أمثلـة  ثـم 

الوبـايئ  األثـر  بشـأن  واستشـارات 

COVID-19 للرشكات الصغرية واملتوسـطة 

الصغـرية  املنشـاءات  تعامـل  وكيفيـة 

كورونـا. جائحـة  ظـل  يف  واملتوسـطة 

ثـم فتحـت باب املناقشـات حـول كيفية 

واملتوسـطة  الصغـرية  املشـاريع  إدارة 

والكبـرية وتجـارب رشكة أرامكو وأسـباب 

نجاح مشـاريعها وكيفية تنمية املشـاريع 

التخـرج  لحديثـي  املتاحـة  والفـرص 

وكيفيـة اسـتغاللها ونصائـح ثريـة لبـدء 

التجـارب.

عـن  االستفسـارات  لبعـض  اللقـاء  وتطـرق 

لهـم  الصحيـة  والتطـورات  األطفـال  صحـة 

لألطفـال  والتطعيـامت  اللقاحـات  وأهميـة 

وحـول  وأسـبابه،  التوحـد  مـرض  وحـول 

إكسـاب  يف  وأهميتهـا  الطبيعيـة  الرضاعـة 

كـام  لألطفـال،  املنـاع  خـالل  وتقويـة 

الحيويـة  للمضـادات  رشح  اللقـاء  تنـاول 

لألطفـال  أهميتهـا  ومـدى  والفيتامينـات 

اإلنفلونـزا،  تطعيمـة  وكذلـك 

ثـم اسـتقبال بعـض االستفسـارات مـن أفراد 

ونظـام  األطفـال  سـلوكيات  حـول  األرسة 

عندهـم. والنمـو  التغذيـة 

إيجابيون - قصة قصيرة
بعنـوان  لقـاء  األرسة  صنـدوق  أقـام 

محمـد  بـن  صـالح  لـألخ:  »إيجابيـون« 

العبداللـه الزامـل يـوم الثالثـاء 12 رمضـان 

1441هــ السـاعة 11م وأدار اللقاء: فواز بن 

املنصـور، صالـح 

اإليجابيـة ومنظورهـا  بتعريـف  اللقـاء  بـدأ 

اإليجابيـة  وأهميـة  اإليجابيـة،  والشـخصية 

وكيـف  مسـتقبلنا  عـىل  وأثرهـا  حياتنـا  يف 

لإلنسـان أن يكمـل مسـريته يف الحيـاة، وأن 

التـي  اإليجابيـة  باألفـكار  محتفظـاً  يظـل 

بالتقـدم،  تـدع مجـاالً ألي فكـرة سـلبية  ال 

املجتمـع  يف  متمّيـزاً  بذلـك شـخصاً  ليصبـح 

حتـاًم، بـل ويكـون يف العديـد مـن الحـاالت 

قائـداً، وريادّيـاً، ومبـادراً يأخذ بيـد الضعفاء 

ليضعهـم يف صفـه ومنزلتـه ويسـاعدهم يف 

كيفيـة تعاملهـم مـع املشـّكالت

القصـص  بعـض  لـرسد  اللقـاء  تطـرق  ثـم 

املشـوقة عن اإليجابيـة وأشـخاص إيجابيون 

وطريقـة سـعيهم للحصـول عـىل حيـاة أكرث 

أو  استسـالم  دون   الواقـع،  تقبـل  إيجابيـة 

مـن  بالكثـري  تواجههـم  فالحيـاة  خضـوع، 

بالعمـل  االسـتمتاع  فيجـب  الصعوبـات، 

ذكرياتي مع صندوق األسرة
أقـام صنـدوق األرسة لقـاء بعنـوان »ذكريايت 

مـع صنـدوق األرسة« يـوم األحـد 10 رمضان 

1441هــ السـاعة 11م وكان ضيـف اللقـاء 

معـايل املهنـدس: أسـامة بـن عبدالعزيـز بن 

عبداللـه الزامـل ، وقـد تحـدث عـن ذكرياته 

مـع صنـدوق األرسة وفـرتة عملـه يف رئاسـة 

ملجلـس  عضويتـه  وأثنـاء  الريـاض  لجنـة 

اإلدارة وتدرجـه يف العمـل يف صندوق األرسة 

حتـى اسـتقالته بالتزامـن مـع تعيينـه نائبـاً 

لوزيـر الصناعـة والـرثوة املعدنيـة .

واسـرتجع الذكريـات مع والديـه واهتاممهم 

بالعمـل االجتامعـي ويف مقدمتـه صنـدوق 

األرسة وكان اللقـاء ودي ومشـوق. 
م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل

أحمد بن عبدالعزيز السليم

صالح بن محمد الزامل
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وعـدم  للتميـز،  طريقـة  عـن  والبحـث 

عمـل  عـن  والبحـث  للمحبطـني،  االلتفـات 

حتـى لو مل يكن ضمـن االختصاص، والتحرك 

وأخـذ الخطـوة األوىل للعمـل، وكيفية الصرب 

عـىل البالء واسـتغالل هـذا البـالء ألن يحول 

إيجابيـة. إىل طاقـة 

جدارات النجاح
بعنـوان  لقـاء  األرسة  صنـدوق  أقـام 

تخطـط  وكيـف  النجـاح  »جـدارات 

بـن  عدنـان  لألسـتاذ  العمـيل«  لنجاحـك 

يـوم  املنصـور  العبداللـه  عبدالرحمـن 

السـاعة  1441هــ  رمضـان   13 األربعـاء 

11م  وأدار اللقـاء األخ يزيـد بـن مسـاعد 

. الـروق 

بـدأ اللقـاء بتعريـف الجـدارات واألدوار 

عـىل  يجـب  التـي  واملسـئوليات  واملهـام 

يف  فعـاالً  ليكـون  بهـا  يقـوم  أن  الفـرد 

املعرفـة   – )السـلوك  وهـي  الوظيفـة 

التحفيـز(  – واملهـارات 

ثـم قامئة الجدارات والتي تشـمل )وضوح 

التواصـل والعالقـات  الثقـة –  الهـدف – 

– املرونـة والجاهزيـة – اتخـاذ القـرار – 

املثابـرة واإلرصار – التعلـم املسـتمر(.

ثـم تطـرق اللقـاء ملوضوع )مـاذا أفعل 

بالجـدارات وكيفيـة اسـتغاللها يف إنجاز 

تحقيقـه  تـم  مـا  تصـف  وال  العمـل 

املسـئوليات  أو  النتائـج  حيـث  مـن 

اسـتخدامها  يتـم  بـل  املخرجـات  أو 

السـلوك  وتطويـر  وتوجيـه  لتخطيـط 

واإلداء.

عشرون إجابة الجتماعات ناجحة
بعنـوان  لقـاء  األرسة  صنـدوق  أقـام 

لـألخ:  ناجحـة«  الجتامعـات  إجابـة   20«

عبدالعزيـز بـن حمـد الخالـد السـليم يـوم 

الخميـس 14 رمضـان 1441هـ السـاعة 11م 

، وبـدأ اللقـاء بتوضيـح الفئـات املسـتهدفة 

يف الحقيبـة التدريبية وهم )رؤسـاء مجالس 

اإلدارة ومديـري اإلدارات ورؤسـاء األقسـام 

ورؤسـاء اللجـان وقادة فرق العمـل واألمناء 

والسـكرتارية(.

التخطيـط  كيفيـة  اللقـاء  تنـاول  ثـم 

مبعرفـة  أوالً  والبـدء  ناجحـة  الجتامعـات 

مـع  التعامـل  وكيفيـة  االجتـامع  هـدف 

األمنـاط املتنوعـة مـن الفـراد والتي تشـمل 

)القوي املسـيطر بالسـلطة والخربة ما شـابه 

.)... وغـريه  املتفاعـل  واإليجـايب 

ثـم ناقـش أدبيـات الحـوار يف االجتامعـات 

التنظيميـة  »روبـرت«  قواعـد  ورشح 

اتخـاذ  مهـام  ثـم  واملؤمتـرات  لالجتامعـات 

فشـل  أسـباب  مناقشـة  وكذلـك  القـرارات 

القـرارات  يفضـل  وملـاذا  االجتامعـات 

. االجتامعـات  يف  الجامعيـة 

سوانح وذكريات
أقـام صنـدوق األرسة بقـاء بعنوان »سـوانح 

وذكريـات« مـع م. مسـاعد بـن يحيـى بـن 

سـليم السـليم مع يـوم الجمعـة 	1 رمضان 

اللقـاء:  أدار  و  11م  السـاعة  1441هــ 

عبدالعزيـز بـن مـازن الزامـل،

حيـاة  عـن  رسيـع  مبختـرص  اللقـاء  بـدأ 

املهنـدس مسـاعد بـن يحيـى السـليم »أبـو 

فيصل« )مراحل دراسـته – النشأة – التدرج 

الوظيفـي ( ومرحلـة عمله وكيـاًل للمحافظة 

مـع طيـب الذكـر األخ الغايل الكبـري عبدالله 

بـن يحيى السـليم »أبـو عمر«، وتأسسـه يف 

مدرسـته وكيـف كان لهـا األثر الكبـري عليه. 

تكليفـه  فـرتة  حـول  للحـوار  تطـرق  ثـم 

التـي  والتحديـات  عنيـزة  ملدينـة  محافظـاً 

واجهتـه وكيـف كان التحـدي صعب وكيف 

ُعنيـزة  لخدمـة  يشء  كل  ُيقـدم  أن  حـاول 

وأهلهـا  وسـعيه يف تكوين عالقات إنسـانية 

مـع كل املحيطـني والتواصـل مـع املسـئولني 

تكليفـه  مرحلـة  إىل  الحديـث  انتقـل  ثـم 

التحـدي  كان  وكيـف  ينبـع  لــ  محافظـاً 

األصعـب لـه لضعـف الخدمـات باملحافظـة 

بـل ندرتهـا.

عدنان بن عبدالرحمن املنصور

عبدالعزيز بن حمد الخالد السليم

مساعد بن يحيى بن سليم السليم

فعاليات األسرة
عن بعد
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وظيفة شاغرة
أقـام صنـدوق األرسة بقـاء بعنـوان »وظيفـة 

شـاغرة« لـألخ: إبراهيم بـن عبداللـه الصالح 

1441هــ  17رمضـان  األحـد  يـوم  السـليم 

السـاعة 11م وأدار اللقـاء: فـواز بـن صالـح 

املنصـور،

اإللهـام  قصـص  بعـض  بـرسد  اللقـاء  بـدأ 

وبعـض  واإليجابيـني  الناجحـني  لألشـخاص 

التجـارب األمريكية لحث وتشـجيع الشـباب 

والفتيـات عـىل النزول لسـوق العمـل والبدء 

مـن الصفر دون تـردد وأهمية عـدم الخوف 

مـن الفشـل بـل الرتكيز عىل خـوض التجارب 

ألنهـا تفتح أبـواب اإلبداع يف الحيـاة القادمة 

وتسـاعد عـىل تطويـر الفـرد تلقائياً. 

كـام تطـرق اللقـاء بتوجيـه نصائـح للشـباب 

بالشـهادات  التغذيـة  بأهميـة  والفتيـات 

والـدورات املهنيـة التي تدعم الفـرد وتؤهله 

والتـي  العمـل،  مليـدان  والنـزول  الحيـاة  يف 

تسـاعد عىل تقوية العالقـات العامة وتطوير 

الـذكاء العاطفـي واسـتغالل الفـرص وأهمية 

حسـن الظـن باللـه يف تقوية الثقـة بالنفس،

وشـهد اللقـاء مداخلة هاتفية للعـم عبدالله 

بـن زامـل الصالح الزامل السـليم »أبو عامد« 

وتحـدث فيهـا عـن تجـارب األجـداد وكيـف 

كانـت طريقة إداراتهـم وتربيتهم وكيف كان 

لهـا األثـر يف توجيـه األبناء واألحفـاد، ووضح 

أن التقصـري مـن الشـباب يف الفـرتة الحاليـة 

فـكل  األوىل،  الدرجـة  مـن  اآلبـاء  مسـئولية 

فـرد مسـئول عـن أبنـاءه وبناتـه وتوجيههـم 

الصحيح. للمسـار 

نعمة الفشل
أقـام صنـدوق األرسة لقـاء مـع األخ: عبدالله 

بـن خالـد الزامـل بعنـوان » نعمـة الفشـل« 

يـوم االثنني 18رمضان 1441هـ السـاعة 11م  

اللقـاء حـول أن الفشـل هـو محاولـة  ودار 

وتجربـة  الهـدف  نحـو  وخطـوة  للتعلـم 

لوصفـة النجاح بــل ويعد هو ذاتـه )نجاحاً( 
يف حـال تعلمنـا منـه شـيئاً جديـداً

وكيـف أن النجـاح الحقيقي هـو أن النهوض 

تفقـد  أن  دون  فاشـلة  محاولـة  كل  بعـد 

ناجـح  أن يكـون هنـاك  عزميتـك وال ميكـن 

دون مـروره بلحظـات فشـل، والنجاح نتيجة 

فـال  املـايض   أخطـاء  مـن  للتعلـم  طبيعيـة 

يهـم كـم مـرة تسـقط بـل األهـم السـقوط 

يف االتجـاه الصحيـح والفشـل هـو أمل مؤقت 

لكـن أن تستسـلم له فسـيظل أمل دائم فالبد 

أن تتخلـص منـه فالجميـع يفشـل ويتعـرث، 

ولكـن الناجحـون فقط يسـتمرون حتى خط 

ية  لنها ا

ن  أفضـل  السـلم  بدايـة  مـن  والسـقوط 

السـقوط من نهايته ، وإن مل تعرف هدفــك 

لـال يشء  تـؤدي  الطـرق  الحيـاة فجميـع  يف 

فقـط حـدد هدفـك يف الحيـاة اعـزم وحـاول 

وافشـل وكـرر وحـاول مـرات ومـرات لتصـل 

لهدفك فسـتؤمن يف النهاية أن الفشـل نعمة 

ال يراهـا غـري الناجحـني.

وتحـدث عـن رقـي مجتمـع عنيـزة وقـارن 

بـني التجربتـني وفضـل وأهميـة كل تجربـة ، 

ويف كلمـة مـن القلـب بـنَي أن عنيـزة متلـك 

وللـه الحمـد تاريخاً مرشقاً قلـام تجده يف أي 

مدينـة مـن مـدن اململكـة ، وأنه يفخـر دامئاً 

بانتـامء أهـل عنيـزة لها.

تفاعلـت  كثـرية  مداخـالت  اللقـاء  وشـهد 

للحديـث حـول  فيصـل وتطرقـت  أبـو  مـع 

طموحـه الذي مل يتحقق وهو إنشـاء جامعة 

عنيـزة بها كليـات نوعية التي يتطلبها سـوق 

العمـل ، 

وذكرياتـه يف وداع ينبـع بعـد أن أمـىض نحو 

خمـس سـنوات مـن أجمـل أيـام عمـره يف 

محافظـة ينبـع ثـم الحديـث عـن تجربته يف 

للمحتاجـني عندمـا  توفـري وحـدات سـكنية 

كان محافظـاً لينبـع، 

ثـم أشـاد بالدور الكبـري الذي يلعبـه محافظ 

بـن  عبدالرحمـن  األسـتاذ  الحـايل  عنيـزة 

إبراهيـم السـليم وكيف يقود عجلـة التنمية 

لباريـس نجـد متمنيـاً لـه السـداد والتوفيق.

وتفاعـل أفـراد األرسة هاتفيـاً مـع أبـو فيصل 

وأشـادوا بشـخصيته املتميـزة التـي تعمل يف 

صمـت بكل نشـاط وحـامس واتجاهـه أخرياً 

يف خدمـة عنيـزة وأهلهـا باالنضـامم لفريـق 

لجنـة أهـايل عنيـزة يف الريـاض بل سـعيه يف 

إنشـاء لجنـة لعنيـزة يف كل مدينـة .

إبراهيم بن عبدالله السليم

عبدالله بن خالد املحمد الزامل
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مفاتيح ريادة األعمال 
تعرف على مشروعك الناشئ

بعنـوان:  لقـاء  األرسة  صنـدوق  قـدم 

مفاتيـح ريـادة األعـامل« لألسـتاذ: أميـن 

الثالثـاء  يـوم  الزامـل  عبدالعزيـز  بـن 

19رمضـان 1441هــ السـاعة 11م  وأدار 

الـروق،  بـن مسـاعد  يزيـد  األخ:  اللقـاء 

التطـورات  عـن  مبقدمـة  اللقـاء  بـدأ 

التـي  يشـهدها العـامل يف ظـل جائحـة 

كورونـا ثـم بـدأ بتعريف ريـادة األعامل 

املناسـب  واملنتـج  واملـكان  والوقـت 

لفتـح مـرشوع وعمـر املشـاريع وكيفيـة 

التعامـل مـع املـرشوع يف ظـل األزمـات 

القـرارات يف  اتخـاذ  الصعـب  ألنـه مـن 

االزمـات. ظـل 

ثـم تنـاول بالـرشح فهرس ريـادة األعامل 

واملـؤرشات األساسـية واملالية والتسـويق 

وبيئـة  بينهـام  مـا  والفـرق  واملبيعـات 

العمـل وفريق العمل واملهـارات الناعمة 

ومـدي أهميتهـا وألن معظـم الـرشكات 

لديهـا مشـكالت بسـبب نقـص املهـارات 

واملفاوضـات  التواصـل  مهـارات  مثـل 

وإدارة الوقـت والبد من توظيفها بشـكل 

حوكمـة  وتفعيـل  وتطويرهـا  صحيـح 

وتوظيـف  تـام  ربـط  الرشكـة  تربـط 

املقابـالت الشـخصية وإدارة االبتـكارات 

املنشـآت  يف 

ورشح  االستشـارية  املجالـس  رشح  ثـم 

مراحلـه الثالثـة ورحلـة العميـل الواقـع 

العمـل. وبيئـة  واملبيعـات  والنظـري 

ولياٍل عشر
أقـام صنـدوق األرسة لقاء بعنـوان »ولياِل 

عبدالعزيـز  بـن  فريـد  للدكتـور  عـرش« 

الزامـل السـليم يـوم األربعـاء  20 رمضان 

1441هــ السـاعة 11م، وأدار اللقـاء األخ: 

يزيـد بـن مسـاعد الـروق ،

األواخـر  العـرش  أهميـة  اللقـاء  وناقـش 

مـن شـهر رمضـان وكيف يسـتعد املسـلم 

اللـه،  إىل  التقـرب  يف  طاقاتـه  لتوظيـف 

والفـوز بلطائـف اللـه ونفحاتـه يف هـذه 

ـعيد مـن اغتنمهـا، وتقـرب  األيـام ، فالسَّ

وظائـف  مـن  فيهـا  مبـا  مـواله  إىل  فيهـا 

اعـات، فعـى أن تصيبـه نفحـٌة مـن  الطَّ

تلـك النَّفحـات، فيسـعد بها سـعادًة يأمن 

بعدهـا مـن النَّار ومـا فيها مـن اللفحات. 

الحـات  ـق فيهـا مـن اغتنمهـا بالصَّ فاملوفَّ

مـن  واملحـروم  الخـريات،  إىل  واملسـابقة 

أضاعهـا بالَغْفلـة عـن الُقربـات وارتـكاب 

واملحرمـات. الفواحـش 

هـذا  أيـام  أفضـل  هـي  األواخـر  العـرش 

الشـهر الكريم، وصفها رسـول الله -ملسو هيلع هللا ىلص- 

بأنهـا عتـق من النـار، ولذلـك كان -ملسو هيلع هللا ىلص- 

يضاعـف عبادتـه فيهـا، ويتقـرب إىل ربـه 

بأنـواع الطاعـات، ال يفتـأ يصـيل، أو يقرأ، 

أو يذكـر اللـه يف كل حني ووقت، وكون أن 

الرسـول -ملسو هيلع هللا ىلص- كان يخـص هـذه العـرش 

بأعـامل جليلـة، ويكـرث فيهـا مـن العبادة، 

ويعمـل أعـامالً ال يعملها يف بقية الشـهر، 

فـكان يحيـي الليـل قامئـاً بـني يـدي ربـه، 

خاضعـاً متذلاًل، يسـأله من فضله العظيم، 

الدنيـا،  شـواغل  كل  عـن  ينقطـع  وكان 

حتـى إنـه يعتـزل نسـاءه يف هـذه العـرش 

االجتهـاد  عـىل  أهلـه  ويحـث  املباركـة، 

واإلكثـار يف العبـادة فيها. إن هـذه الليايل 

الفاضلـة ينبغـي أن يسـتثمر املسـلم كل 

لحظاتهـا، وال يضيع شـيئاً مـن أوقاتها، بل 

يسـتغل كل لحظة فيها، بـكل عمل صالح 

يقربـه مـن خالقـه، ينتقـل من عبـادة إىل 

أخـرى، ومـن طاعـة إىل مثلها، يتلـو آيات 

ربـه، ويتأمـل يف معانيها، ويشـغل نفسـه 

يـدي  بـني  والقيـام  والسـجود،  بالركـوع 

الحـي املعبـود، وإما يخفف عن املسـاكني 

واملحتاجـني مـا يجدونه مـن الضيق، وقلة 

بـيء  ويصلهـم  فيعينهـم،  اليـد،  ذات 

يرجـو ثوابـه مـن اللـه تعاىل.

امٔين بن عبدالعزيز الزامل

د. فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

فعاليات األسرة
عن بعد
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األرسة  صندوق  حــرص  إطــار  يف 

ــن االبــتــهــاج  ــو م ــىل خــلــق ج ع

يف  وبناته  أبناءه  عىل  والسعادة 

ظل االحرتازات املفروضة، 

صندوق األسرة ُيطلق فعاليات ابتهاجية
»عن بعد« بعيد الفطر المبارك لعام 1441هـ

بشكل  علينا  أطــل  قد  العيد  هو  فها 

نألفه، لكن  نعهده من قبل ومل  جديد مل 

إزالة  يف  يساعد  أن  الصندوق  واجب  من 

العقبات قدر املستطاع، 

الفعاليات  من  الصندوق عدداً  أطلق  وقد 

املبارك،  الفطر  بعيد  ابتهاجاً  الفرائحية 

بدأت يف ليلة العيد لنرش البهجة والرسور، 

عدة  ومسابقات  فعاليات  ُطرحت  فقد 

إىل  وهدفت  واملرسات  الفرح  عن  تعبرياً 

إبراز املواهب لدى جميع أفراد األرسة، كام 

ساعد الصندوق يف طرح بطاقات معايدات 

أسامء  إضافة  مُتكنهم من  والتي  إلكرتونية 

أحبائهم وإهدائها إليهم وذلك بالتزامن مع 

السادس  وقفه  عن  األرسة  صندوق  إعالن 

معايدات  إهــداء  فكرة  عىل  ساعد  مام 

بأسهم وقفية يف الوقف الجديد.

يف  التنوع  عىل  الصندوق  حــرص  وقــد 

فعالياته لتشمل مختلف الفئات العمرية 

لتعم الفرحة كل بيوت جميع أفراد األرسة 

االحرتازية  ــراءات  اإلج ُتشكل  ان  ودون 

هّل  وقد  العيد  بأيام  االبتهاج  أمام  عائقاً 

وكانت   ).. الفرح  تباشري  وّهلت  العيد 

الفعاليات كالتايل:

المعايدة اإللكترونية: معايدة األسرة 
»عن بعد«

إلكرتونية  معايدة  األرسة  صندوق  أعد 

لرجال وشباب األرسة بأول أيام شهر شوال 

فيها  تبادل   ، املبارك  الفطر  بعيد  للتهنئة 

مبناسبة  والتربيكات  التهاين  األرسة  أبناء 

دخول العيد داعني الله أن يكشف الغمة 

واستمرت  جميعاً  املسلمني  بــالد  عن 

املعايدة ملدة 	4 دقيقة.

بدأت  الرجال،  معايدة  انتهاء  وعقب 

واستمرت  األرسة  وفتيات  نساء  معايدة 

املعايدة مدة نصف ساعة

لقاءات »ذكريات العيد« مع األعمام
»ذكريات  فعالية  األرسة  صندوق  أقــام 

الخالد  محمد  العم:  باستضافة  العيد« 

السليم »أبو صالح« بأول أيام عيد الفطر 

السعد  عبدالله  العم:  واستضافة  املبارك 

أيام  ثاين  »أبو هاين«  السليم  العبدالعزيز 

األعامم  فيه  تحدث  ودية  لقاءات  وكانت 

عن ذكرياتهم يف العيد والفرق بني العيد 

املايض  يف  والعيد  الحارض  الوقت  يف 

األرسة  أبناء  عايد  ثم  واألجداد  اآلباء  مع 

الفطر  بعيد  التهاين  لهام  وقدموا  األعامم 

من  مديداً  عمراً  لهم  متمنيني  املبارك 

الصحة والعافية.

فعاليات عيدنا مع أهلنا »عن بعد«
بعنوان  فعالية  األرسة  صندوق  ــام  أق

»عيدنا مع أهلنا« ملدة خمسة أيام بدأت 

أجواء  لصنع  املبارك  الفطر  عيد  ليلة  من 

ونرش  والتشويق  واملتعة  باملرح  مليئة 

العزل  أجــواء  ظل  يف  واأللفة  السعادة 

برنامج  عن  عبارة  والفعالية   ، والحجر 

نقاشات  يتخلله  ونصف  ساعة  مدته 

العيد  وعن  معينة  مبوضوعات  وحوارات 

وذكريات املايض وتخلله أسئلة وتحديات 

وتربيكات  الحضور  بني  عامة  وسواليف 

بالعيد السعيد  وجوائز يومية، فجزى الله 

إلبداعهم  خري  كل  الربنامج  عىل  القامئني 

ولجهودهم املبارك وهم )عبدالرحمن بن 

املنصور  صالح  بن  وفواز  السليم  يوسف 

الروق وعبدالعزيز بن  ويزيد بن مساعد 

مازن الزامل(.

العم عبدالله السعد العبدالعزيز السليمالعم محمد الخالد السليم
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أقام صندوق األرسة لقاء بعنوان »التوسع والنمو للمشاريع املتوسطة والصغرية« لألخ/ 

مازن بن مساعد زامل الزامل السليم يوم الثالثاء 16 ذو القعدة 1441هـ، وأدار اللقاء 

األخ/ عبدالعزيز بن مازن الزامل وقد تطرق الحوار إىل عدة محاور أهمها:

أقام صندوق األرسة لقاء لـ »نساء وفتيات األرسة« بعنوان »فكري بخسارة الدهون وليس خسارة 

الوزن« يوم الثالثاء 1441/11/٠9هـ لألخت: نورة نجيب العبدالرحمن الزامل 

التوسع والنمو للمشاريع المتوسطة والصغيرة

فكري بخسارة الدهون وليس خسارة الوزن

1. مت  نبدأ بالتوسع؟

2. مجاالت التوسع التقليدي.

3. اسرتاتيجيات التوسع األربعة )مصفوفة 

آنسوف(.

4. تحديات التوسع وأهم األخطاء.

	. نصائح وتطبيقات عملية.

مجالني  من  آنسوف  مصفوفة  ووضــح 

املنتجات   ( وهام  النمو  للتوسع/  رئيسية 

واألسواق(.

وخيارات التوسع االسرتاتيجية األربعة:

أ ( اسرتاتيجية تطوير املنتجات.

ب ( اسرتاتيجية التغلغل يف السوق.

ت ( اسرتاتيجية تطوير السوق.

ث ( اسرتاتيجية التنوع.

وتم مناقشة أمثلة عىل كل اسرتاتيجية كام 

اللقاء تدرج االسرتاتيجيات األربعة  ناقش 

درجة  جيث  من  آنسوف  مصفوفة  يف 

املخاطرة

مع  التعامل  مشاكل  إىل  اللقاء  وتطرق 

خيارات التوسع وأهم النصائح والتطبيقات 

لتطبيق  نصائح  ومنها  املقرتحة  العملية 

ونصائح  السوق  يف  التغلغل  اسرتاتيجية 

لتطبيق اسرتاتيجية تطوير السوق ونصائح 

املنتجات  تطوير  اسرتاتيجية  لتطبيق 

التنوع وفتح  لتطبيق اسرتاتيجية  ونصائح 

وتبادل  األرسة  أفراد  مع  النقاشات  باب 

اآلراء والخربات.

لدى  األمــر  اختالط  كيفية  اللقاء  وبني 

وخسارة  الـــوزن  خــســارة  بــني  البعض 

حالة  يف  الفرق  معرفة  ورضورة  الدهون، 

للوصول  الغذايئ  النظام  تطبيق  يف  البدء 

عىل  الــوزن  نقص  وإن  املنشود  للهدف 

امليزان ال يعني بالضورة فقدان الدهون 

لفقدان  تفسريات  ثالثة  فهناك  بالجسم، 

فقدان  الدهون،  فقدان  وهــي:  ــوزن،  ال

من  والبد  املاء،  وفقدان  العضلية،  الكتلة 

التفسريات  هذه  بني  الفرق  عىل  التعرف 

تحقق  حتى  الغذائية  الحمية  اتباع  أثناء 

النتيجة املرغوبة من خسارة الوزن.

حيث تتسبب بعض العادات الخاطئة يف 

فقدان العضالت وليس الدهون،

وتطرق إىل أن الهدف األسايس من الرجيم 

هو فقدان أكرب قدر من الدهون، وهناك 

ومنو  الدهون  فقدان  بني  عكسية  عالقة 

العضالت وكذلك ارتفاع السوائل.

ساعد  كلام  الجسم  يف  الحرق  زاد  فكلام 

أفضل، كام  العضالت بصورة  بناء  هذا يف 

هو  بالجسم  السوائل  نسبة  ارتفاع  أن 

ويجب  الصحة،  عىل  للحفاظ  جيد  أمر 

يف  تساعد  التي  الطرق  كافة  استخدام 

الكتلة  خسارة  دون  الــدهــون  فقدان 

العضلية واملاء، وتشمل:

أ ( اتباع نظام غذايئ صحي: فال ينصح بتناول 

تناول  بل  الطعام،  من  محددة  أصناف 

واإلكثار  قليلة،  بكميات  األطعمة  مختلف 

الحمية  خالل  والفاكهة  الخضوات  من 

الغذائية، ليحصل الجسم عىل الفيتامينات 

والعنارص الغذائية التي يحتاجها.

ب ( رشب املاء: يساعد رشب املاء يف زيادة 

رفع  وبالتايل  بالجسم  الغذايئ  التمثيل 

الحرق، ولذلك يجب رشب ما ال يقل عن 

8 أكواب ماء يومياً.

الرياضة  أن  حيث  الرياضة:  مامرسة  ت ( 

تساهم يف حرق الدهون بنسبة كبرية أثناء 

اتباع الحمية الغذائية.

مازن بن مساعد زامل 
الزامل السليم

نورة نجيب 
العبدالرحمن الزامل

فعاليات األسرة
عن بعد
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بيت العمر 
أهم القرارات التي يجب اتخاذها قبل البدء بالتنفيذ

توزيع الجهد يجب أن يكون بالتساوي لألربع مراحل:

25%25%25%25%

القرب والبعد	 

الجريان	 

قرب املسجد	 

توفر الخدمات	 

أطوال األرض	 

وغريها	 

نظرية باريتو	 

 	80/20

باألماكن 	  االهتامم 
املستخدمة يومياً

الهنديس 	  املكتب  اختيار 
األفضل وليس األرخص مع 
مراعاة أن يكون شاماًل لكل 

األمور الفنية والخدمية 
األرسة 	  احتياج  ــة  )دراسـ

املالية املستقبلية(
العملية 	  الناحية  مراعاة 

واجهات  قبل  التصميم  يف 
الزجاج.

لألسقف 	  بالعزل  االهتامم 
والجدران والنوافذ .

األفضل 	  ــواد  امل استخدام 
وإن ارتفع السعر خصوصاً 

بالكهرباء والسباكة .
ــاف 60ســم 	  ــت مــقــاس األك

سواء للمغاسل أو الدوالب 
الشقوق.	 
الدرج.	 

الخارجي 	  للباب  الــدرج(  )عدد  األسفلت  عن  املبنى  ارتفاع 
والداخيل

ارتفاعات جلسات النوافذ وكذلك األبواب	 
ارتفاع السقف وهذا يرتتب عليه قرار التكييف	 
نوع التكييف	 
نوع السخانات	 
تأسيس الشرتات	 
وجود مصعد من عدمه	 
تحديد أماكن األفياش	 
تحديد أماكن الرسير والترسيحة	 
إضاءة الدرج من عدمه	 
دور أو دورين	 
استغالل السطح	 

أرفف الحاممات.	 
توزيع املطبخ )غسالة الصحون والفرن(	 
أحواض الزراعة يف الحوش	 
دواليب الغرفة	 
توزيع اإلضاءة 	 
حاممات القبو 	 
الجاكوزي	 
غرفة الغسيل	 
حجر أو دهان خارجي	 
رش املسبح أثناء البناء	 
رش األرض والدخان بالسبري	 
رش مبيد حرشي وفرش بالستيك	 
وضع حامم لكل غرفة نوم	 
فصل الكريس عن املروش بالحامم الرئييس	 
الكمرا املقلوبة	 
التنفيذ إما مصنعي أو مفتاح	 

اختيار ورشاء 
األرض

التأثيث التنفيذ والبناءتصميم املخطط

أهم القرارات التي يجب اتخاذها قبل البدء يف 
البناء:

التوصيات

أنس بن محمد بن خالد السليم
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وظائف المستقبل

وقد دار اللقاء  حول عدة محاور أهمها:

1. ملحات من املايض قبل النظر للمستقبل.

2. األدبيات العلمية املساندة لحوارنا .

3. التقنيات املؤثرة عىل املهن.

4. استعراض تصوري ملهن املستقبل.

وظائف  ملفهوم  بالتطرق  اللقاء  بدأ  وقد 

بعض  ثــم  مهاراتها،  ــم  وأه املستقبل 

زمن  من  منترشة  كانت  التي  الوظائف 

قريب ثم اندثرت ، ثم ناقش اللقاء أهم 

يف  تتولد  قد  التي  املستقبلية  الوظائف 

بعض املجاالت ومن هذه املجاالت: تحييل 

البيانات  محللوا  وظائف  ومنها  البيانات 

واملحققون يف مجال البيانات واألخصائيون 

لحفظ  واألخــالقــي  القيمي  الجانب  يف 

وسطاء  وكذلك  واستخدامها  البيانات 

بيانات.

وأمثلة ملجاالت أخرى مثل مجال »الصحة 

تتولد  قد  التي  وظائفها  وأهم  النفسية« 

)متخصصون يف محال مكافحة الشيخوخة 

العصبي  التحفيز  مجال  يف  أخصائيون   -

خالل  من  عــالج  أخصائيون   - للدماغ 

التخلق املتعاقب ( 

وأهم  االصطناعي  الذكاء   : آخر  ومجال 

بقدرات  ومرشفون  )مدربون  الوظائف 

معززون  -محاسبون  االصطناعي  الذكاء 

خرباء   - االصطناعي  الــذكــاء  بــقــدرات 

الذكاء  بقدرات  معززون  إلكرتوين  أمن 

االصطناعي (

أخرى  ووظائف  مجاالت  اللقاء  وناقش 

عديدة وتفاعل مميز من املشاهدين .

بن عبدالرحمن  بعنوان »تطلعاتنا ألرستنا« لألخ/ محمد  لقاء  أقام صندوق األرسة 

بن  عبدالله  األخ/  اللقاء  وأدار  1441هـ،  شوال   ٢4 الثالثاء  يوم  الزامل  العبدالله 

القادمة  للفرتة  األرسة  صندوق  تطلعات  إىل  الحوار  تطرق  وقد  السليم  إبراهيم 

والربامج املطروحة حسب خطة الصندوق الحالية وأهمها:

أقام صندوق األرسة لقاء بعنوان »وظائف املستقبل« لألخ: خالد بن محمد العبدالله 

األخ:  اللقاء  وأدار  ٢٠٢٠/٠8/٠4م،  املوافق  1441/1٢/14هـــ  الثالثاء  يوم  الزامل 

عبدالعزيز بن مازن الزامل ، وقد تطرق اللقاء إىل أهم الوظائف املستقبلية التي قد 

تكون أساس عمل املجتمعات .

تطلعاتنا ألسرتنا

برنامج ريادة األعامل وبرنامج التأهيل لسوق 

العامة  املهارات  تنمية  خالل  )من  العمل 

التدريب  وبرامج   – متخصصة  شهادات   -

الصيفي ودورات مكثفة للغة االنجليزية ملدة 

متخصصة  احرتافية  وشهادات  أشهر  مثانية 

املوهوبني  رعاية  برنامج  وكذلك  لألفراد( 

وللمؤسسات  لألرسة  املايل  التنظيم  وبرنامج 

ذوي  األرس  ــة  ــاي رع ــامــج  ــرن وب الــصــغــرية 

االحتياجات الخاصة وبرنامج الصحة وبرنامج 

باألرسة  التجارية  األنشطة  وحرص  الهوايات 

وربط املؤسسات والرشكات وبرنامج التطوع،

أفكار  حول  مع  املناقشات  باب  فتحت  ثم 

يف  السعي  وأهمية  األرسة  أفراد  ومقرتحات 

املساهامت  أعامل  تكثيف  ومنها  تحقيقها 

املجتمعية و األعامل االجتامعية خارج األرسة 

وتحديث  جمع  وأهمية  للمجتمع  واملوجهة 

يف  النجاح  ومنــاذج  األرسة   أبناء  معلومات 

مع  املشرتك  والعمل  والتعاون  املالية  االدارة 

معها  االفكار  وتبادل  األخرى  األرسة  صناديق 

زامل  آل  بجائزة  أسوة  سنوية  جائزة  واقرتاح 

آل  أرسة  »جائزة  باسم  بعنيزة  للمتفوقات 

مُتنح لشخص  أن  للتميز واالبداع« عىل  زامل 

واحد ُمميز وأهمية إعادة طرح منتدى األرسة 

الثقايف.

محمد بن عبدالرحمن العبدالله الزامل

خالد بن محمد العبدالله الزامل

فعاليات األسرة
عن بعد
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مفاهيم ومعتقدات خاطئة عن العين وأمراضها

نصائح لبناء خبرتك الوظيفية وأفكار لما بعد سن الخمسين

أهم  األرسة  وبنات  أبناء  فيها  تبادل 

ومنها  العني  عن  واملعتقدات  املفاهيم 

والفروق  األزرق  ــاء  وامل األبيض  ــاء  امل

العني من  املحافظة عىل  حولهام وكيفية 

عمليات  حول  ونقاشات   ، األبيض  املاء 

املناسبة  واألعامر  النظر  الليزك وتصحيح 

لها وهي من سن )21 – 40 ( سنة وأهم 

إجراء  بعد  الضوء  لحساسية  الحلول 

العمليات.

مثل  أخرى  ملوضوعات  اللقاء  وتطرق 

والتلفزيون  الجواالت  شاشات  خطورة 

عىل  اإللكرتونية  األجهزة  من  وغريها 

ذلك،  لتفادي  النصائح  وأهم  األطفال، 

عىل  أثره  ومدى  السكري  مرض  وكذلك 

لشبكية  الدوري  الفحص  وأهمية  العني 

العني ، وكذا أسباب جفاف العني والطرق 

كاستخدام  ذلك  من  للوقاية  الصحية 

أسب  ناقش  كام  الدم،  مجرى  سدادات 

احمرار العني وحساسية والتهابات العني 

املزمنة وكسل العني عند األطفال.

بالقرآن  بالتمسك  الروحي:  الجانب 

والسنة وجعلهم دستور يف الحياة.

الجانب االجتامعي: وهو عالقة اإلنسان 

رأسهم  وعــىل  به  املحيط  باملجتمع 

الربكة  سبب  ألنهم  وبرهم  الوالدين 

ببيته  اإلنسان  عالقة  وكذلك  والفالح 

وأهله وأقاربه وأصدقاءه.

هي  الجيدة  فالصحة  الصحي:  الجانب 

مطلب للنجاح يف الحياة والوظيفة.

الجانب املايل: وهو سبب هام يف تحديد 

وجهة الفرد.

ومدى أهمية الربط بني هذه الجوانب 

لخلق جو من االستقرار يف الحياة 

لثالث  الوظيفية  الحياة  قسم  وقــد 

مراحل:

لحظة  من  وتبدأ  للوظيفة:  التقدم  أ( 

بداية كتابة السرية الذاتية وأهمية إضافة 

التخصصية  والــدورات  العلمي  املؤهل 

والخربات العملية ومدى أهمية السؤال 

عن الوظيفة ونشاط لرشكة ومانتها بني 

مناسبة  صورة  لرسم  املنافسة  الرشكات 

عن  الحديث  وتجنب  شخصيتك،  عن 

تجنب  وكذلك  السابق  العمل  أرسار 

مناقشة العرض املايل بأول لقاء.

ب( أثناء الوظيفة: وهي املرحلة األقوى 

والتي تحدد قيمة الفرد املهنية يف سريته 

تلك  خــالل  نصائح  ووجــه  الوظيفية 

وظيفتك  أهداف  )تفهم  وهي  املرحلة 

العمل  وفهم نشاط جهة  وفهمها جيداً 

وأفكار  اقــرتاحــات  وتقديم  وأهــدافــه 

جهات  يف  الرشكة  متثيل  يف  واملشاركة 

ووزارات  ومؤمترات  وخارجية  داخلية 

وبنوك ومؤسسات واملشاركة يف املشاريع 

والحرص  بالرشكة  والتطويرية  التنموية 

عىل عالقات ممتازة مع الجميع وتجنب 

تجاوز رئيسك املبارش 

ج( نهاية الوظيفة: وهي نهاية الوظيفة 

إن  ورقياً  أو  إلكرتونياً  الخربة  وتوثيق 

أمكن 

أقام صندوق األرسة لقاء بعنوان »مفاهيم ومعتقدات خاطئة عن العني وأمراضها« 

للدكتور/ وسيم بن محمد صالح الزامل يوم الثالثاء ٢3ذو القعدة 1441هـ، وأدار 

اللقاء األخ/ يزيد بن مساعد الروق وقد كان لقاء مفتوح ، 

بن  فهد  لألخ:  الوظيفية«  خربتك  لبناء  »نصائح  بعنوان  لقاء  األرسة  صندوق  أقام 

عبدالله الصالح السليم وأدار اللقاء األخ: عبدالله بن إبراهيم السليم 

بدأ اللقاء بتوضيح الجوانب التي يجب االهتامم بها لتحقيق التوزان النفيس وأسباب 

النجاح يف الوظيفة والذي يتمثل يف عدة جوانب منها:

د. وسيم بن محمد صالح الزامل

فهد بن عبدالله الصالح السليم
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ملشاركة  لعام 1441هـ  عيد«  أحىل  »عيدنا  فعالية  األرسة  أطلق صندوق  اإلبتهاجية،  الفطر  عيد  فعاليات  ضمن 

أطفال األرسة احتفاالتهم بأفضل صورة ابتهاجيه بالعيد، والقت الفعالية مشاركات عديدة من أطفال األرسة وقد 

فازت ثالث صور بأفضل ثالث مراكز وهم:

»عيدنا أحلى عيد«

االبنتان ياسمني و لولوة بنات هيثم بن 

عبدالله الزامل 

ترف العمرو

والدتها نجالء عبدالعزيز عبدالله السليم

دينا، نورا وعبداالٕله رأيد الحنايكدمية باسل محمد الزامل

أحفاد منرية السليم

عبدالعزيز عمر عبدالعزيز السليم بسمة باسل الزامل و دمية باسل الزامل

المركز األول

صور فعالية العيد

المركز الثالثالمركز الثاني

فعاليات األسرة
عن بعد
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روح عبدالله ابراهيم السليم

لولوة هيثم عبدالله الزامل

يحيى الحمد اليحيى العبدالرحمن السليم

عبدالله وعزام سليامن عبدالله الزامل

نوره ومريم بنات عبدالرحمن بن صباح 

العبدالعزيز الزامل

مشاركة االبن سعد عبدالعزيز املجامج

والدته: خالدة يحيى السليم

يف، يض بنات عبدالرحمن محمد خالد السليم

هيا بنت يزيد القايض

حفيدة فاطمه خالد السليم

مشاركة االبنة: زها عبدالعزيز املجامج

والدتها: خالدة يحيى خالد السليم 

صور فعالية العيد
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االبنتان ياسمني و لولوة بنات هيثم بن عبدالله الزامل يف أجواء ابتهاجية بأول أيام بعيد الفطر املبارك لعام 1441هـ
وهن ملتزمات بالتباعد االجتامعي رغم احتفالهن بالعيد

فعاليات األسرة
عن بعد

صورة العدد
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»مسابقة الدنانة

دوري سوني لشباب وأشبال األسرة

»مسابقة لمن العيدية«

ضمـن فعاليـات عيـد الفطـر املبـارك، ومـن منطلـق حـرص صندوق 

األرسة عـىل خلـق أجـواء تنافسـية وحامسـية بـني أفـراد األرسة فقـد 

تـم إطـالق مسـابقة »الدنانة« لجميع فئـات األرسة ومختلف األعامر 

وهـي مسـابقة تنافسـية بـدأت مـن أول أيـام العيد واسـتمرت ملدة 

أربعة أيام بطرح سـؤال يومي السـاعة 6.30 مسـاًء والقت املسـابقة 

تفاعـاًل كبـرياً وتضمنـت املسـابقة أسـئلة تاريخيـة عـن األرسة وعـن 

ُعنيـزة وتعتمد عىل اسـرتجاع الذكريات حول أماكـن عنيزة التاريخية 

وشـخصيات تاريخيـة من اآلبـاء واألعامم من األرسة وقـد كان ترتيب 

الفائزيـن كالتايل:

اليوم األول: بدر عبدالرحمن سليم السليم.

اليوم الثاين: عبدالله هيثم عبدالله الزامل.

اليوم الثالث: بدرية عبدالعزيز سليم السليم.

اليوم الرابع: شذى عبدالحميد زامل السليم

ضمـن برامـج عيـد الفطـر الرتفيهيـة، نظـم صنـدوق األرسة بطولـة 

املناطـق  مبختلـف  األرسة  وأشـبال  لشـباب  مجمعـة  سـوين  دوري 

والتـي ُأقيمـت )عـن بعـد( وقـد بـدأت ثـاين أيـام العيد واسـتمرت 

ملـدة 13 وشـارك بالبطولـة عـدد 28 مـن »شـباب وأشـبال األرسة« 

وكان ترتيـب الفائزيـن )فيصـل بـن صالـح املنصور وفـواز بن صالح 

املنصـور وراكان بـن صالـح املنصـور(.

ضمـن فعاليـات عيـد الفطـر املبـارك، ومـن منطلـق حـرص صندوق 

األرسة عىل خلق أجواء تنافسـية وحامسـية بني نسـاء وفتيات األرسة 

فقـد تـم إطالق مسـابقة »ملن العيدية« لنسـاء وفتيـات األرسة وهي 

مسـابقة تنافسـية بـدأت مـن أول أيـام العيد واسـتمرت ملـدة أربعة 

أيـام بطـرح سـؤال يومـي السـاعة الخامسـة مسـاًء والقت املسـابقة 

تفاعـاًل كبـرياً وتنوعـت األسـئلة مـا بني دينيـة وثقافيـة ومتنوعة وقد 

كان ترتيـب الفائـزات كالتايل:

اليوم األول: حور منصور الزامل.

اليوم الثاين: نورة مساعد الزامل السليم.

اليوم الثالث: سارة آل عبداللطيف.

اليوم الرابع: لولوة عبدالله منصور الزامل.

وعـىل جانـب آخـر ُأقيمـت الفعالية ألطفـال األرسة وتم طرح أسـئلة 

تناسـب أعامرهـم وكان ترتيـب األطفال الفائزيـن كالتايل:

اليوم األول: مزون خالد الغفيص.

اليوم الثاين: كادي سامي نارص العيى.

اليوم الثالث: نواف عبدالعزيز العواد.

اليوم الرابع: عبدالرحمن مساعد أحمد الزامل.
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مسابقة األسرة النسائية »كنوز«

مسابقة األسرة الرمضانية »روضة القرآن«

مسابقة يوميات سنابية

األرسة  صــنــدوق  ــق  ــل أط

النسائية  األرسة  مسابقة 

الواتس اب يوم  عرب تطبيق 

1441هـ  رمضان   	 الثالثاء 

2020/4/28م،  ــق  ــواف امل

ملدة  املسابقة  واستمرت 

ويتم  يــومــاً،  عرش  خمسة 

طرح أسئلتها يومياً بالقروب 

النسايئ الساعة الحادية عرش 

ما  األسئلة  وتنوعت  مساًء 

ورشعية  ودينية  ثقافية  بني 

وسيتم  وعامة  وتاريخية 

باجتامع  الفائزات  تكريم 

لعام  بعنيزة  السنوي  األرسة 

1442هـ.

إن َ خري ُ ما ُتعمر به األوقات، وتقىض به 

االنشغال  األعامر  به  وتطوى  الساعات، 

بكتاب الله تعاىل تالوًة وحفظاً وتعلاًم مبا 

يضمن صالح الدنيا ونجاة اآلخرة، 

من هذا املنطلق ومن باب تشجيع الناشئة 

عىل  اإلقبال  عىل  األرسة  وفتيات  وشباب 

صندوق  يحرص  الكريم،  القرآن  حفظ 

األرسة كعادته سنوياً عىل إطالق مسابقة 

مسابقة  أُعلنت  وقد  الله،  كتاب  لحفظ 

الكريم  القرآن  لحفظ  الرمضانية  األرسة 

القرآن«،  »روضة  عنوان  تحت  العام  لهذا 

األرسة  فئات  جميع  املسابقة  وشملت 

شملت  كام  األعامر  ولجميع  وإناثاً  ذكوراً 

جميع مستويات الحفظ )القرآن الكريم - 

عرشون جزءاً - خمسة عرش جزءاً - عرشة 

أجزاء - خمسة أجزاء - ثالثة أجزاء - جزء( 

مبا يتناسب مع جميع األعامر،

األرسة  دور  تفعيل  إىل  الصندوق  ويهدف 

وجل  عز  الله  كتاب  حفظ  يف  املسلمة 

وبث روح املنافسة بني أبناء وبنات األرسة 

كتاب  حول  االلتفاف  عىل  ومساعدتهم  

الله صىل  برسول  واالقتداء  وجل  عز  الله 

الله عليه وسلم.

نسأل الله تعاىل أن يبارك للجميع ويسدد 

خطاهم، ويجعلنا وإياهم يف خدمة كتابه 

الكريم.

وسيتم  الين  أون  االختبارات  ُأقيمت  وقد 

الله  لكتاب  والحافظات  الحافظني  تكريم 

السنوي  األرسة  إجتامع  فعاليات  خالل 

بعنيزة لعام 1442هـ.

أقام صندوق األرسة مسابقة »يوميات سنابية« وهي عبارة عن تصوير 

اليوميات املختلفة داخل املنزل أثناء العزل املنزيل والتقييم كان ألعىل 

تصوير للشاشة عرب سناب األرسة.

وقد حصدت صورة الطفل نواف بن فهد بن صالح املنصور بأعىل تقييم 

وفاز بجائزة املسابقة.

فعاليات رمضانية
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وسط أجواء حماسية 
انطالق بطولتي دوري »سوني الرمضاني« لشباب وأشبال األسرة

مسابقة أطفال األسرة الرمضانية »براعم«
أطلق صندوق األرسة مسابقة األطفال 

الرمضانية »براعم« يف أول أيام شهر 

رمضان، وشهدت ولله الحمد تفاعاًل كبرياً 

من أطفال األرسة، وكانت مدة املسابقة 

20 يوم، يتم طرح سؤال يومياً الساعة 

الخامسة مساًء وبلغت املشاركات 1400 

مشاركة مبتوسط 70 مشاركة يومياً ،وقد 

كانت األسئلة دينية من القرآن الكريم 

والحديث الرشيف ويف متناول أعامر 

األطفال املشاركني، ومتت عىل ثالث 

مراحل كل مرحلة سبعة أيام وبعدها 

ُتعلن أسامء الفائزين .

وانتهت املرحلة األوىل بتتويج االبنتني )تاال 

أحمد عبدالله السليم و لتني سامي نارص 

العيى(.

وانتهت املرحلة الثانية بتتويج االبن سعود 

مهرة  واالبنة  املشاري  عبدالله  محمد 

يوسف عبدالله الزامل واالبن فارس أحمد 

صالح املسفر

واألخرية  الثالثة  املرحلة  نتائج  أُعلنت  ثم 

بتتويج األبناء )فهد غسان مساعد الزامل 

ومعها  السليم(  ومشعل  الدخيل  فهد  و 

ختمت املسابقة األكرث من رائعة.

سوين  دوري  بطولة  األرسة  صندوق  نظم 

والتي  املناطق  مبختلف  األرسة  لشباب 

ُأقيمت )عن بعد( وقد ُفتح باب التسجيل 

املوافق  ـــ  1441ه رمضان   3 األحــد  يوم 

2020/4/26م،

األرسة  شباب  من  عدد  بالبطولة  وشارك 

ثالثة  مدى  عىل  املباريات  أقيمت  وقد 

 16 السبت  يوم  واختتمت  يوماً  عرشة 

وقد  10مساًء،  الساعة  1441هـــ  رمضان 

»مالك  الالعب  وميثله  ليفربول  فريق  فاز 

املنصور« عىل فريق ريال  محمد عبدالله 

مدريد وميثله الالعب »يزيد محمد يحيى 

السليم«  يف املباراة الختامية للبطولة، كام 

حصد الالعب نايف محمد يحيى السليم 

ُأتيحت  وقد  للبطولة،  الثالث  املركز  عىل 

عرب  األرسة  أفراد  لجميع  املباراة  مشاهدة 

قناة األرسة باليوتيوب.

البطولة  إقامة  عىل  الصندوق  حرص  وقد 

وذلك لالهتامم الكبري من الشباب باأللعاب 

السنوات األخرية وتستحوذ  اإللكرتونية يف 

وذلك  اهتامماتهم  من  كبرية  نسبة  عىل 

شبايب  إطار  ضمن  ترفيهية  برامج  بخلق 

ممتع ومرح وبهدف احتواء شباب األرسة 

وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية.

عىل جانب آخر، أقام الصندوق عن بطولة 

األربعاء13  يوم  لألشبال  »سوين«  دوري 

6/	/2020م،  املوافق  1441هـــ  رمضان 

السليم  مساعد  عبداإلله  ــن:  االب ــاز  وف

باملركز األول واالبن: أحمد صالح العوهيل 

زامل  يحيى  سعود  واالبن:  الثاين  باملمركز 

السليم باملركز الثالث
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فعاليات »تحدي األسرة«

تحت شعار تحد نفسك، أقام صندوق األرسة »فعاليات تحدي األرسة« شملت جميع الفئات 

)رجال – نساء- شباب – فتيات – أشبال( ومنافسات متنوعة لكل فئة 

وانطلقت أوىل الفعاليات لــ »رجال األرسة« 

فكرة« وهي  »أفضل  لـ  فوق  فام  30 سنة 

تم  صحية  أو  تربوية  فكرة  أفضل  توثيق 

ثاين  ثم  املنزيل  الحجر  فرتة  خالل  تطبيقها 

فام  سنة   30 األرسة«  »نساء  لــ  الفعاليات 

فوق لـ » توب شيف« وهي إعداد أفضل 

طبق حال السينابون مع توثيق صور خطوات 

التنفيذ وثالث الفعاليات لــ »شباب األرسة« 

املرحلة الجامعية فام فوق لـ »أفضل ملهم« 

كتاب  ملهمة من  تغريدات   7 كتابة  وهي 

اململكة  يف  البرتوكيامويات  صناعة  »بناء 

العربية السعودية« عبدالعزيز بن عبدالله 

الزامل – رحمه الله – ورابع الفعاليات لــ 

»فتيات األرسة« املرحلة الجامعية فام فوق 

صناعة  توثيق  وهي  مبتكرة«  »أفضل  لـ 

منزلياً  تنسيقها  تم  بسيطة  ديكورية  أفكار 

وفتيات  »أشبال  لــ  الفعاليات  وخامس 

لـ  والثانوية  املتوسطة  املرحلة  األرسة« 

أو رسامة« وهي رسم لوحة  »أفضل رسام 

وخطوات  مراحل  وتوثيق  وتلوينها  فنية 

الرسمة والتلوين

عبدالله  إبراهيم  تغريد  األخت:  وتوجت 

الزامل بلقب »توب شيف« يف تحدي نساء 

طبق  »إعداد  يف  وإبداعها  لتميزها  األرسة 

حىل السينابون« 

وتوجت األخت: كادي أحمد حمد املرزوقي 

الجامعية  )املرحلة  األرسة  فتيات  بتحدي 

فام فوق( بلقب »أفضل مبتكرة« لتميزها 

وإبداعها يف »ابتكار أفكار ديكورية« 

وتوج األشبال والفتيات )املرحلة املتوسطة 

»أفضل  بلقب  أسامئهم  اآليت  والثانوية( 

وإبداعهم  لتميزهم  رسامة«  وأفضل  رسام 

يف »رسم لوحات فنية وتلوينها«

العمرفئة التحديالتاريخيوم التحديم

30 سنة فام فوقفعالية تحدي رجال األرسة 1441/08/21هـالثالثاء1

30 سنة فام فوقفعالية تحدي نساء األرسة	1441/08/2هـالسبت2

املرحلة الجامعية فام فوقفعالية تحدي شباب األرسة 1441/08/29هـاألربعاء  3

املرحلة الجامعية فام فوقفعالية تحدي فتيات األرسة 1441/09/03هـاألحد  4

املرحلة املتوسطة والثانويةفعالية تحدي أشبال وفتيات األرسة1441/09/07هـالخميس	

فعاليات رمضانية
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لتشجيع شباب وفتيات األسرة في إبراز مواهبهم المختلفة

صندوق األسرة يقدم برنامج بعنونا« كن مبدًعا«
مبدًعا  كن  برنامج  األرسة  صندوق  أقام 

ملشاركة  ويهدف  1441/09/11هــــ  يوم 

وقصائدهم  وخواطرهم  قصصهم  الجميع 

وابتكاراتهم ويهدف  ومقاالتهم ورسامتهم 

األرسة  أبناء  مواهب  إبــراز  إىل  الربنامج 

اإلبداع وكرس  املختلفة  ومساعدتهم عىل 

حاجز الخوف وتشجيعهم عىل التنويع يف 

كًل  املختلفة  والتخصصات  املجاالت  شتى 

املواهب  وإبراز  واتجاهاته  ميوله  حسب 

املسترتة.

املركزاالسمم

األولالجوهرة بنت ماجد البواردي )ابنة منى محمد الزامل(1

الثاينمليس أنس محمد السليم2

الثالثشيهانة عبدالله املذن )ابنة وفاء إبراهيم عبدالله السليم(3

الرابععبدالله صالح حمد السليم4

الخامسسجاف صالح حمد الهقاص )ابنة أريج عبدالله صالح السليم(	

وصندوق األرسة يتمنى التوفيق لجميع أفراد األرسة يف الفعاليات القادمة.
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جائزة آل زامل للمتفوقات ..

يتجدد العهد ويستمر الوفاء

ملبادرات مجلس إدارة صندوق األرسة ولرشاكتنا املجتمعية مع تعليم عنيزة لرعاية ودعم برنامج  استمراراً 

تكريم الطالبات املتفوقات، فقد استقبل مدير تعليم عنيزة الرئيس التنفيذي لصندوق األرسة األستاذ أنس بن 

محمد السليم يوم األحد 3 جامد األول 1441هـ املوافق ٢9 ديسمرب ٢٠19م, حيث جرى الحديث عن تلك 

الرشاكة ولوضع خطة لحفل جائزة بني زامل وموعدها. 

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق إىل أن دعم األرسة للجائزة انطلق من عام 14٢٠هـ وسيستمر إن شاء الله.

الجد  عىل  وتحفيزهم  وتشجيعهم  ودعمهم  الطالب  أبناءنا  بناء  يف  مساهمة  لبنة  إال  هو  ما  الدعم  وهذا 

الزامل  أرسة  بتطلع  ووجه  باملحافظة،  التعليم  تدعم  التي  األرس  لكل  الجزيل  بالشكر  تقدم  كام  واالجتهاد، 

للمساهمة مع إدارة التعليم وبعرض كل ما تحتاجه اإلدارة من سبل الدعم اآلن والحقاً كون الهدف الرئييس 

أن يكون لألرسة بصمة نجاح يف كل طالب وطالبة.

تاريخ الجائزة
اإلنسـان  حيـاة  يف  العلـم  ألهميـة  نظـراً 

بـادر  املنطلـق،  هـذا  ومـن  واملجتمـع 

األرسة  صنـدوق  إدارة  مجلـس  رئيـس 

العـم/ عبداللـه بـن زامـل الصالـح الزامـل 

برفـع خطـاب إلدارة تعليـم عنيـزة لطلـب 

الرشاكـة املجتمعيـة لرعايـة برنامـج تكريم 

الطالبـات املتفوقـات مبـدارس تعليم عنيزة 

بتاريـخ 21 رجـب 1420هــ، ومـن  ذلـك 

العـام وحتـى يومنـا هـذا فـإن إدارة تعليم 

للجائـزة  السـنوي  حفلهـا  تقيـم  عنيـزة 

األرسة. صنـدوق  برعايـة 

)جائـزة  اعتـامد  تـم  1434هــ  عـام  ويف 

املتفوقـات  الطالبـات  لتكريـم  زامـل  بنـي 

بتعليـم عنيـزة( وفـق الضوابط التـي أقرتها 

صدى العائلة
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الرتبويـة  الجوائـز  للموافقـة عـىل  الـوزارة 

املقدمـة مـن األفـراد واملؤسسـات، وذلـك 

ضمـن »الربنامـج الرتبوي اإلرشـادي لرعاية 

الـدرايس«. التحصيـل  التفـوق يف 

اآلخـرة  جـامد   17 الخميـس  يـوم  ويف 

الرشاكـة  مذكـرة  تجديـد  تـم  1438هــ، 

صنـدوق  إدارة  مجلـس  بـني  املجتمعيـة 

األرسة وبـني إدارة تعليـم عنيـزة عىل رشف 

القصيـم  منطقـة  أمـري  السـمو  صاحـب 

الدكتـور فيصـل بـن مشـعل بن سـعود آل 

سـعود ورعاية ومباركة من سـموه الكريم.

ويف عـام 1441هــ تم اعتامد تغيري مسـمى 

الجائـزة بطلب مـن مجلـس اإلدارة لتصبح 

الطالبـات  لتكريـم  زامـل  آل  »جائـزة 

وتسـتمر  عنيـزة«  بتعليـم  املتفوقـات 

املتفوقـات  تكريـم  لربنامـج  األرسة  رعايـة 

كونـه منتـج نوعـي ملسـئولياتها املجتمعية 

إدارة  مـع  املجتمعيـة  للرشاكـة  وتتويجـاً 

املنشـود. للهـدف  للوصـول  التعليـم 

جائزة آل زامل للمتفوقات تنسج 
خيوط التفوق

برعايـة كرميـة مـن صاحبـة السـمو األمـرية 

عبـري بنـت سـلامن املنديل حرم سـمو أمري 

منطقـة القصيـم, أُقيـم حفـل جائـزة »آل 

زامـل« يف دورتهـا العرشيـن يـوم االثنـني 8 

جـامد اآلخـرة 1441هــ املوافـق 2 فربايـر 

االجتامعـي  نـورة  األمـرية  مبركـز  2020م 

بتنظيـم مبهـر مـن إدارة تعليـم محافظـة 

عنيـزة, حيـث كرمـت سـموها 168 طالبـة 

التعليـم  مـدارس  بكافـة  املتفوقـات  مـن 

العـام الحكومـي واألهيل ومـدارس تحفيظ 

القـرآن الكريـم وتعليـم الكبـريات والرتبيـة 

الخاصـة باملحافظـة, بحضـور حـرم محافظ 

عنيـزة منـرية السـليم وعـدد مـن القيادات 

التعليميـة والرتبويـة وأمهـات الطالبـات.  

وقـد انطلقـت فقرات الحفل بتـالوة قرآنية 

للطالبـة مشـاعل بنـت أنـس السـليم، بعد 

ذلـك قـدم مجموعة مـن طالبـات املدارس 

الفخـر  مـن  ولوحـات  وطنيـة  أنشـودة 

والتفـوق، ثـم ألقـت األسـتاذة منـرية بنـت 

عبداللـه السـليم مسـاعد املـرشف العام يف 

كليـات عنيـزة كلمـة األرسة الراعيـة والتـي 

أكـدت فيها عـىل أن أرسة »آل زامل« تقدر 

إلدارة تعليـم عنيـزة إتاحـة الفرصـة لألرسة 

مـن  النخبـة  هـذه  تكريـم  يف  للمشـاركة 

الطالبـات املتفوقـات، مشـرية إىل أن هـذه 

األرسة  مـن  والتزاًمـا  عرفاًنـا  تـأيت  الجائـزة 

نحـو املجتمـع وصـارت التزامـاً سـنوياً منذ 

قرابـة عقدين مـن الزمن، وقدمت شـكرها 

لصاحبـة السـمو حرم أمري القصيـم لدعمها 

الجهـود  ولكافـة  الحفـل،  لهـذا  ورعايتهـا 

وكافـة  عنيـزة  تعليـم  إدارة  مـن  املبذولـة 

فريـق العمل عىل كل دعم ومسـاندة لهذه 

الجائـزة التـي تخـدم التعليـم باملحافظـة.

بعـد ذلـك ألقت األسـتاذة مها بنـت صالح 

وإرشـاد  توجيـه  قسـم  رئيسـة  الدعيجـي 

عنيـزة  تعليـم  إدارة  كلمـة  الطالبـات، 
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وقالـت فيهـا: »إننـا نقـف اليـوم وكل يـوم 

تقديـراً وتكرميـاً ملـن عانـق النجـاح، ليجـد 

الجميـع«،  مـن  والتشـجيع  الحفـاوة  كل 

وقدمـت خـالل الكلمـة الشـكر والتقديـر 

عـىل  القصيـم  منطقـة  أمـري  حـرم  لسـمو 

رعايتهـا هـذا الحفـل، والـذي يعـد دعـاًم 

دامئـًا منهـا للعمليـة التعليميـة والرتبويـة، 

كـام قدمـت شـكرها لراعـي الجائـزة عـىل 

وتشـجيعه  للتفـوق  املتواصـل  دعمـه 

محافظـة  لطالبـات  وتحفيـزه  املتواصـل 

عنيـزة، مهنئـة كافـة الطالبـات املتفوقـات 

العمـل  لفريـق  العاليـة  بالـروح  ومشـيدة 

يف  سـاهم  مـام  العاملـة،  اللجـان  وكافـة 

النجـاح.  هـذا  تحقيـق 

وتخلل الحفل مسـرية للطالبـات املتفوقات 

البالـغ عددهـن 168 متفوقـة، ثـم كانـت 

لهـن كلمـة قدمتهـا نيابـة عنهـن الطالبـة: 

عهـود بنـت محمـد اليابـيس، أكـدت فيهـا 

عـىل أن التفـوق قيمة مضافـة لوطن العزم 

والحـزم والسـالم، وهـو عهـد علينـا تجـاه 

هـذا الديـن، وهـذا الوطـن األيب، ونعدكـم 

الرؤيـة بوطننـا  مبواصلـة املسـرية ملعانقـة 

العليـاء، مؤكـدة أهميـة الجهـود املبذولـة 

مـن قبـل كافـة الرتبويـات ومن قبـل إدارة 

لجميـع  ودعمهـا  عنيـزة  محافظـة  تعليـم 

الطالبـات, مؤكدة عىل أن رعاية سـمو حرم 

أمـري منطقـة القصيـم لجائـزة »آل زامـل« 

القيـادة  حـرص  يعكـس  العلمـي  للتفـوق 

عـىل تشـجيع وتحفيز التفـوق واملتفوقات، 

مقدمـة كل الشـكر والعرفان لهـذه الرعاية 

ويهـذه  سـموها  مـن  الدائـم  والدعـم 

الكلـامت ختمـت فقـرات يوم حافـل بهيج 

ارتسـمت فيـه البهجة والبسـمة عىل وجوه 

بناتنـا الطالبـات وأمهاتهـم .

ونحـن يف صنـدوق األرسة نتقـدم بالشـكر 

عبـري  األمـرية  السـمو  لصاحبـة  الجزيـل 

بنـت سـلامن املنديـل لحرصهـا عـىل رعاية 

محـل  فهـو  املسـتمر  ولتشـجيعها  الحفـل 

كـام  عنيـزة،  وأهـايل  أرس  جميـع  تقديـر 

نتقـدم بالشـكر والتقديـر لبناتنـا الطالبات 

الـاليت متيـزن بتفوقهـن هـذا العام راسـمني 

املنشـود،  والسـمو  النجـاح  نحـو  طريـق 

وتحفيزهـم  دعمهـم  يف  مسـتمرين  وإننـا 

جيـاًل بعـد جيـل وإننـا نفتخـر عامـاً بعـد 

عـام بتكريـم كوكبـة مـن املتميـزات آملـني 

منهـم الكثـري تجـاه مدينتهـم ومجتمعهـم 

ووطنهـم.

صدى العائلة
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صندوق األسرة واتفاقية تعاون مع جمعية عنيزة 
للخدمات اإلنسانية »تأهيل«

وقعت جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية تأهيل صباح يوم األربعاء 1441/1٠/٢5هـ املوافق ٢٠٢٠/٠6/17م  

اتفاقية تعاون مع صندوق أرسة )السليم - الزامل - املنصور - الروق (، والتي تهدف إىل تفعيل جوانب التعاون 

بني الطرفني للمساهمة يف تحقيق أهدافهام املشرتكة يف العديد من املجاالت

واالستشـارات  املعرفـة  وتبـادل 

والخـربات وتدريـب الكـوادر البرشيـة 

التـي  الرياديـة  الخدمـات  وتسـويق 

يقدمهـا الطرفـني، كـام يقـدم الطرفـني 

الدعـم املعنـوي واللوجسـتي والتعاون 

خـالل  مـن  التطوعيـة  األعـامل  يف 

يف  املنتسـبني  خـربات  مـن  االسـتفادة 

الطرفـني.

العـام  األمـني  الصنـدوق  مثـل  وقـد 

األسـتاذ محمـد بن عبدالرحمـن الزامل 

ومثـل الجمعيـة األسـتاذ فهـد بـن عيل 

التوقيـع  مراسـم  وحـض  الوهيبـي 

سـعادة رئيـس مجلـس اإلدارة األسـتاذ 

السـليم. اليحيـى  عبداللـه 
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وفد من أبناء األسرة في زيارة مجمع طهور

زار وفد من أبناء األرسة صباح يوم السبت ٢7 صفر 1441هـ املوافق ٢6 أكتوبر ٢٠19م مرشوع مجمع طهور 

ملرىض الرسطان بعنيزة.

عبداللـه  بـن  أديـب  )األخ/  وتقدمهـم 

عبداللـه  بـن  توفيـق  واألخ/  الزامـل 

الزامـل واألخ/ محمـد بن أحمـد الزامل 

واألخ/  اإلدارة  مجلـس  رئيـس  »نائـب 

»الرئيـس  السـليم  محمـد  بـن  أنـس 

واألخ/  األرسة«  لصنـدوق  التنفيـذي 

أديـب بـن عبدالعزيـز السـليم(، وكان 

يف اسـتقبالهم املديـر التنفيذي سـليامن 

القوبـع.

وتـأيت هـذه الزيـارة إميانـاً مـن أرستنـا 

لـألدوار الرائـدة لجمعيـة طهـور لرعاية 

عنيـزة  يف  الرسطـان  مـرىض  ومسـاندة 

ووقوفهـا إىل جانـب املـرىض للتخفيـف 

مـن آثـار املـرىض عليهـم وعـىل أرسهم 

مـرىض  خدمـة  يف  املبذولـة  والجهـود 

الرسطـان.

وتـأيت آخـر هـذه الخدمـات والجهـود 

مجمـع طهـور والذي يعتـرب مبثابة ذراع 

الجمعيـة يف تقديـم خدماتهـا املتميزة، 

وقـد اطلع الوفد عـىل مرافق وخدمات 

للمديـر  بالشـكر  وتقدمـوا  املجمـع، 

سـليامن  األسـتاذ  للجمعيـة  التنفيـذي 

القوبـع عىل جهـود الجمعيـة التوعوية 

للحـد مـن مـرض الرسطـان.

ضمـن أهـداف صنـدوق األرسة التـي ُأنشـئ مـن أجلها وهي 

أحـوال  وتفقـد  األوقـات  كل  األرسة يف  وبنـات  أبنـاء  دعـم 

املحتاجـني منهـم، 

أعلـن صنـدوق األرسة عـن مبـادرة »كلنـا أهـل« يـوم االثنني 

لتفقـد  2020م،  أبريـل   13 املوافـق  1441هــ  شـعبان   20

مـن جائحـة  أفـراد األرسة ماديـًا ومعنويـاً  املتضريـن مـن 

لتجـاوز  أحوالهـم  وتحـري  ومسـاندتهم  كورنـا«،  »فـريوس 

هـذه الظـروف بسـالم بعـون اللـه ومبشـيئته، وقـد ُفتح باب 

التعـاون بـني جميـع أفـراد األرسة للبحـث والتقـي ورصـد 

املتضريـن ملسـاعدتهم يف رسيـة تامـة، 

داعـني اللـه أن يرفـع البـالء والوباء والكرب عـن وطننا الغايل 

وسـائر بالد املسلمني.

بسبب جائحة »كورونا«
صندوق األسرة يدشن مبادرة »كلنا أهل«

صدى العائلة
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صندوق األسرة يكرم أبناءه وبناته المتفوقين والمتفوقات
ويشاركهم فرحة النجاح

يا حافر الصخر صمود ويا سالك العلم دروب ..  بوركت على الجهود الدوؤب.

التـي  مـن صنـدوق األرسة عـىل تنميـة سـامت اإلبـداع  حرصـاً 

أودعهـا اللـه يف ثنايا نفـوس أبناءنـا وبناتنا املتفوقـني واملتفوقات 

يف شـتى املراحـل لتنمـو وترتقـي وتزدهـر بالجـد واالجتهـاد، 

ولـذا فقد سـعى صنـدوق األرسة عىل التحفيز والتشـجيع بتكريم 

أبناءنـا وبناتنـا املتفوقـني واملتفوقات باملراحل الدراسـية املختلفة 

وحملـة الدكتـوراه واملاجسـتري وحفظـة كتـاب اللـه، وصنـدوق 

 ، والنجـاح  والتميـز  التفـوق  دوام  جميعـاً  لهـم  يتمنـى  األرسة 

ويـأيت هـذا التكريـم أيضـاً ليلبي مطلبـاً تربويـاً وتعليمياً ونفسـياً 

واجتامعيـًا وأرسيـًا لـدى الطـالب وآبائهـم وأمهاتهـم. 

ونستعرض معاً قامئة التفوق والتميز لنشاركهم فرحة النجاح:

االسمم
عمر بن أحمد بن صالح الصويان 1
عبدالحميد عبدالعزيز حمد السليم 2
جهاد عبدالله حمد السليم 3
عيل أحمد السليم 4

الحاصلون على  الدكتوراه
االسمم
نهار عبدالله السليم 1

الحاصلون على  الماجستير
االسمم
حاتم بن حمد بن عبدالله الزامل1

نارص صالح نارص العوهيل2

مالك أنس محمد السليم 3

المتفوقون في المرحلة الجامعية  
االسمم
املالزم محمد بن مساعد بن محمد السليم1
طارق أحمد السويداين 2
عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز السليم 3
خالد يعقوب يوسف الزامل السليم 4
يزن بن محمد بن عبدالرحمن السليم5
عبدالله حمد محمد السلامن 6
محمد نارص بن محمد الصويان7
حازم بن بندر بن عبدالله السليم 8
حمد أحمد حمد السليم9

قوائم الحافظين لكتاب الله والمتفوقين 
بالمراحل الدراسية

الحافظون لكتاب الله 
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المتفوقون في الثانوية العامة
االسمم
عزام أحمد صالح السويداين1

عبدالله محمد بن عبدالله املنصور الزامل 2

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الزامل 3

أنس بن محمد بن عيل السليم 4

عبدالرحمن عبدالعزيز حمد السليم 5

عبدالعزيز بن محمد بن صالح الروق الزامل 6

سليم صالح بن حمد السليم 7

الحافظات لكتاب الله  
االسمم
جامن بنت عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1

رنيم بنت حمد بن عبدالله بن إبراهيم القرعاوي2

الهنوف بنت محمد بن أحمد الزامل 3

ريم بنت نجيب بن زامل بن إبراهيم السليم 4

هال عبدالله عبدالرحمن السلامن 5

نورة عبدالله إبراهيم السليم 6

مليس أنس محمد السليم 7

ملا بنت صالح بن حمد السليم 8

رانيا بنت عبدالله بن عبدالعزيز السليم 9

الحافظات لكتاب الله والمتفوقات في الثانوية العامة 
االسمم
ملى إبراهيم عيل العقل 1

ديم بنت حمد بن عبدالله بن إبراهيم القرعاوي2

غال بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن سليامن السلامن3

الحاصالت على  الدكتوراه 
االسمم
مليس سليامن السليم 1

قوائم الحافظات لكتاب الله والمتفوقات 
بالمراحل الدراسية

صدى العائلة



مجلة 

85

الحاصالت على  الماجستير
االسمم
منرية بنت حمد بن عبدالله الزامل1

نوف فهد الزامل السليم2

نوف بنت فهد بن عيل السليم 3

سارة فاضل عبدالله الفاضل4

المتفوقات في المرحلة الجامعية 
االسمم

شوق نجيب زامل السليم 1

حور إبراهيم يحيى السليم 2

نجالء بنت عبدالله بن يحيى السليم3

شذا بنت حمد بن عبدالله الزامل 4

رميا بنت عبدالله القايض 5

شيامء بنت صالح بن سليامن الزامل 6

حصة عدنان محمد الزامل7

لينا بنت صالح بن عبدالله الرباهيم السليم 8

نورة بنت أحمد محمد املزيد 9

نادية بنت عبدالحميد بن عبدالرحمن آل الشيخ 10

شموخ منصور بن زامل الزامل السليم11

عذا بنت عيل بن عبدالله الضيف12

لولوه بنت طالل بن أحمد الزامل13

غادة فهد حمد السليم14

ندى يوسف عبدالله الدخيل15

غيداء يوسف عبدالله الدخيل16

نوره سليامن إبراهيم الزامل السليم17

أطياف بنت خالد بن عبدالرحمن العرفج 18

حور عبدالله عبدالرحمن السلامن 19

رسى بنت فهد بن بدر الفهيد20

سارة بنت عدنان بن حمد القايض21

حنان عبدالرحمن عبدالعزيز السليم 22

هاجر عبدالله محمد الهذلول23

رسى صالح محمد الحبيب24

منى عبدالله محمد الخنيني25
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المتفوقات في الثانوية العامة
االسمم

غال بنت إبراهيم بن يحيى السليم 1

جود بنت نجيب بن زامل السليم 2

أوراد بنت محمد بن إبراهيم الزامل 3

سحاب محمد السواجي4

ليان خالد بن محمد بن صالح الشايع 5

بانا بنت أحمد بن صالح الصويان 6

عروب بنت أحمد بن عبدالله السليم 7

عذوب بنت سليامن بن صالح البادي 8

جود بنت مساعد بن عبدالعزيز بن محمد الزامل السليم 9

بسمة بنت خالد بن محمد السليم 10

زها بنت محمد بن حمد العريني 11

زها بنت سليامن بن عبدالله املنصور الزامل 12

شهد محمد منصور العمرو 13

نورة أحمد عبدالله صالح السليم14

أمرية بنت هشام بن صالح القايض15

صدى العائلة
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برعاية استراتيجية من صندوق آل زامل

انطالق أول جولة لـ فريق مشاة عنيزة

برعاية كرمية من صندوق األرسة، وبحضور سعادة محافظ عنيزة »عبدالرحمن بن إبراهيم السليم« ُأقيمت  

فعاليات »حفل تدشني مشاة عنيزة« مساء يوم الثالثاء 1441/11/3٠هـ  املوافق ٢٠٢٠/٠7/٢1م ،

أ.  عنيـزة  محافـظ  سـعادة  دشـن  وقـد 

عبدالرحمـن إبراهيم السـليم فريق مشـاة 

عنيـزة يف الحفـل الـذي أقامتـه اللجنـة يف 

سـعادة  وبحضـور  األرشفيـة  مضـامر رشق 

وكيـل املحافظ وسـعادة الرئيـس التنفيذي 

محمـد  بـن  أنـس  األخ  األرسة  لــصندوق 

السـليم، واألمـني العـام ملؤسسـة صنـدوق 

عبدالرحمـن  بـن  محمـد  األخ:  زامـل  آل 

الزامـل، وسـعادة نائـب مديـر مستشـفى 

امللك سـعود وجمع من أصحاب السـعادة،

زامـل  آل  صنـدوق  مشـكوراً  ويرعـى 

الـروق(،   ، املنصـور   ، الزامـل   ، )السـليم 

رعايـًة اسـرتاتيجية لــ  فريـق مشـاة عنيـزة 

تدشـني  حفـل  يف  خطـايب  حفـل  وأقيـم 

البويـدي بنـدر  أ.  قدمـه  الفريـق 

التنفيـذي  املديـر  لسـعادة  بكلمـة  ُبـدئ 

للجنـة ومـن ثم كلمـة للراعي االسـرتاتيجي 

للفريـق قدمهـا سـعادة املديـر التنفيذي أ. 

أنـس بـن محمد السـليم ومن ثـم كلمة يف 

الصحية  التوعيـة 

ورحـب سـعادة محافـظ عنيـزة بالدكتـور 

صدى العائلة
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فهـد الخضـريي بانضاممـه كعضـو يف فريق 

مشـاة عنيزة وعـرب الدكتور عن شـكره عىل 

دعوتـه لحضور الحفل وسـعادته وأشـاد مبا 

رآه مـن حسـن تنظيـم وجـودة املضامري يف 

عنيـزة ومـن ثـم تـرشف رشكاء النجـاح »أ. 

سـليامن الطريـف ، أ.د. فهـد الخضـريي ، 

صنـدوق آل زامـل ، بلديـة عنيـزة ، مركـز 

التنميـة االجتامعيـة«، باسـتالم درع باسـم 

فريـق مشـاة عنيـزة مـن سـعادة محافـظ 

عنيزة

كام ترشفت اللجنة بإهداء سـعادة محافظ 

عنيزة درعاً تذكارياً بهذه املناسـبة.

وعقـب ذلـك أطلق سـعادة محافـظ عنيزة 

إشـارة التنبيـه، إيذانـاً بانطـالق أول جولـة 

لــ فريق مشـاة عنيـزة وبلقاء خـاص بلجنة 

التنميـة االجتامعيـة األهليـة بعنيـزة وعـرب 

سـعادة املحافـظ عـن شـكره للجنـة عـىل 

الفريـق  عـىل  وإرشافهـا  للحفـل  تنظيمهـا 

وعـن شـكره لبلديـة عنيـزة ملـا تقدمـه من 

جهـود كبـرية يف تنظيـم مضامـري املـي يف 

املحافظـة وهذا مـا يتوافق مـع رؤية2030 

يف تعزيـز الصحـة العامـة وتنويع األنشـطة 

مستشـفى  الحفـل  يف  وشـارك  الرياضيـة 

امللـك سـعود يف عنيـزة ومستشـفى الحياة 

الوطنـي يف عنيزة بـأركان توعوية، والحرص 

االحرتازيـة  اإلجـراءات  تطبيـق  عـىل 

والوقائيـة

بـارك اللـه هذه الجهـود ونفع بهـا الجميع 

تجعـل  التـي  الجميلـة  املبـادرات  بهـذه 

ُعنيـزة سـباقة دامئـاً.
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تدشين مركز الزامل للسمع والكالم
أمير القصيم يضع حجر األساس لثالثة مراكز متخصصة ضمن 

مشاريع جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية

برعاية كرمية من صاحب السمو املليك األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، 

قامت جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية بتنظيم حفل وضع حجر األساس إلنشاء ثالثة مراكز متخصصة وهام 

)مرشوع مركز عثامن الخويطر للتأهيل املهني للذكور واإلناث، ومرشوع مركز عثامن الخويطر ملتالزمة داون 

، ومرشوع مركز الزامل للسمع والكالم، وذلك يوم األحد 3 جامد األول 1441هـ املوافق ٢9ديسمرب ٢٠19م 

الساعة الحادية عرش صباحاً مبقر مجمع الجفايل للرعاية والتأهيل،

وتـأيت هذه املشـاريع ضمن مشـاريع مدينة 

جمعيـة عنيزة للخدمات اإلنسـانية وبتكلفة 

إجاملية قدرهـا 31.400.000 ريال.

وقـد أعـرب األسـتاذ صـالح بـن محمـد الزامل 

مبركـز  املتربعـني  عـن  نيابـًة  ألقاهـا  كلمـة  يف 

الزامـل للسـمع والكالم »أبنـاء وأحفاد عبدالله 

الزامـل«، أن هـذه  ومحمـد وسـليامن العـيل 

املشـاريع التنمويـة الخرييـة هـي عمـل عظيم 

يجعلنـا نسـتذكر نعـم اللـه عىل اإلنسـان، وأن 

هـذا التربع يأيت وفـاءاً لوطنهـم ولتوفري خدمة 

عاليـة الجـودة لهـذه الفئـة الغالية.

عنيـزة  محافـظ  سـعادة  التدشـني  وحـض 

صدى العائلة
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بدعم كريم من وقف المغفور له العم محمد عبدالله الزامل
صندوق األسرة يوقع اتفاقية لدعم برامج تعليمية

األسـتاذ/ عبدالرحمـن بـن إبراهيم السـليم 

ووكيل محافظة عنيزة األخ/ سـعد السـليم، 

وكذلـك رئيس مجلـس إدارة جمعية تأهيل 

األخ/ عبداللـه بـن يحيـى السـليم، واملديـر 

العـام للشـئون الصحيـة مطلـق الخمعـيل، 

العمـل  وزارة  لفـرع  العـام  واملديـر 

الدكتـور/  باملنطقـة  االجتامعيـة  والتنميـة 

فهـد املطلـق، وعـدد مـن مديـرو الجهـات 

الحكوميـة واألمنيـة بعنيـزة,

وبنهايـة الحفـل شـارك سـمو أمـري منطقـة 

القصيـم فرحـة الجميع بهذا املشـهد الرائع 

والتقطـت الصور التذكارية بهذه املناسـبة.

هـذه  نبـارك  األرسة  صنـدوق  يف  ونحـن 

اللفتـات اإلنسـانية والتـي يقـوم بهـا أبنـاء 

محافظـة عنيـزة، متطلعـني مـن أبنـاء عنيزة 

واملشـاريع  الـرشكات  هـذه  مثـل  لتبنـي 

اإلنسـانية التي تخدم محافظـة عنيزة والتي 

تـأيت من أهل الوفـاء يف محافظة اإلنسـانية.

الخميـس  يـوم  األرسة  صنـدوق  وقـع 

1442/09/24هـ املوافق 06/	2021/0م مع 

وقـف املغفـور لـه العـم محمـد العبداللـه 

الحمـد الزامـل -رحمه اللـه- اتفاقيـة لدعم 

األرسة. وبنـات  ألبنـاء  تعليميـة  برامـج 

وقـد تـربع الوقـف مببنـى قائـم يف محافظة 

التعليميـة  للربامـج  ريعـه  يخصـص  الخـرب 

مليونـني  بـه   املتـربع  املبنـى  قيمـة  وتبلـغ 

وخمسـامئة ألف ريـال ) 00,000	,2 ريال(.

وأفـاد األخ/ عبدالله املحمـد الزامل بأن هذه 

االتفاقيـة تـأيت امتـداًدا لحرص والـده -رحمه 

واالرتقـاء  بالتعليـم،  االهتـامم  عـىل  اللـه- 

بأبنـاء وبنـات األرسة تعليميـاً ومهنيـاً.

أمنـاء  مجلـس  رئيـس  أكـد  جهتـه  مـن 

الزامـل  عبداللـه  العـم  األرسة  صنـدوق 

الصالـح الزامـل أنه يجـري اإلعـداد إلطالق 

برنامج مخصص للمنـح التعليمية، ويرحب 

مـع كل أوقاف افـراد األرسة الخاصة وأفراد 

األرسة  املهتمـني بدعـم هـذه املبـادرة ..

محمـد  للعـم  يغفـر  أن  اللـه  نسـأل 

العبداللـه الحمـد الزامـل ويجعـل ما قدم 

حسـناته. ميـزان  يف 

ويف بشـارة جديـدة يف ملـف برنامـج املنـح 

التعليميـة، تكرمـت مشـكورة األخـت ندى 

بنـت عبدالرحمن الرباهيـم الزامل مبنحتني 

واحـدة  الياممـة،  جامعـة  يف  تعليميتـني 

لشـاب مـن أبنائنا، وأخرى لفتـاة من بناتنا.

رجـاالت  أحـد  أهـدى  أخـرى،  جهـة  مـن 

ثالثـة منحـة  مشـكورًا  األرسة 
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ماتت أمنا)1(، وتنحت عن عرشها!

كنـت أغـوص بـني ركام القضايـا، وأتأمل ما 

فيهـا مـن آالم وآمـال، ويف لحظـة مل تكـن 

مـن عـادة أخـي أحمـد أن يتصـل يب فيهـا 

يف هـذا الوقـت. مل توسـوس يل نفـيس كثريًا 

عـن هـذا االتصال، فأجبـت مرسًعا، فكانت 

الصدمـة، وليتنـي مل أرد عـىل االتصـال!

عـن  يحدثنـي  وأخـذ  برهـة،  أخـي  تـردد 

أقـدار اللـه يف خلقـه. بـدأت نبضـات قلبي 

تتسـارع.. ثـم تبعهـا بقولـه

ماتت أمنا !

أسـتجمع  أن  حاولـت  الخـرب..  أصـدق  مل 

الصدمـة  أن  إال  قوًيـا؛  أبـدو  وأن  قـواي، 

دوامـة  يف  دخلـُت  وأقـى.  أقـوى  كانـت 

مـن التفكـري، شـعرت بقلبـي يـكاد ينفطر، 

تغـادر جسـدي مـن  وبروحـي توشـك أن 

املوقـف. شـدة 

أن  أشـعر  وأنـا  رسيًعـا؛  املـكان  غـادرت 

نظـرات من حـويل تشـاطرين األمل واملأسـاة 

وكنـه  الهـول  حقيقـة  يعرفـوا  أن  دون 

نحـو  مرسًعـا  بسـياريت  تحركـت  املصيبـة. 

عنيـزة. الطريـق الـذي رست فيه سـنيًنا بدا 

يل وكأننـي أسـري فيـه ألول مـرة، اجتمعـت 

خيـايل رشيـط  أمـام  ومـّر!  املشـاعر،  فيـه 

الذكريـات. حاولـت أن أخفـي دموعي عن 

أبنـايئ؛ لكـن مل أسـتطع، فالحـزن املـوار يف 

داخـيل كان أكـرب، واملشـاعر املضطربـة يف 

فـؤادي كانـت أقـوى؛ كنـت أرى نظراتهـم 

ترمقنـي رحمـة يب وجهـاًل بحـايل. 

بـدت يل عنيـزة مـن بعيـد فتنهـدت تنهـَد 

نحـو  مرسًعـا  ذهبـت  الكظيـم.  املحـزون 

واألسـئلة  تسـابقني،  والعـربات  املقـربة، 

مخيلتـي: يف  تتسـابق  الثـكىل 

ـا سـكت الصـوت الـذي كان يرتنم  هـل حقًّ

ا هاجـر الطائر  بتسـابيح امللكـوت, هل حقًّ

الـذي كان يغـرد بصوت السـامء ولن يعود.

هـل توقفـت اليد التي ال تعـرف إال العطاء 

, وهـل سـكن القلـب الـذي ال يعـرف إال 

الحـب والغفـران, وهـل غاب الوجـه الذي 

ال يعـرف إال البشاشـة واالبتسـامة.

دخلـت يك أودع جسـدها الطاهـر الرشيف، 

فرأيـت جسـًدا كلـه رحمة، وكله صـرب، وكله 

حـب ونقـاء، هي كذلـك كام عرفتهـا، رحمة 

وإميـان  خلـق،  وحسـن  وطهـارة  وحنـان، 

شـاهدت  وبـذل.  وتضحيـة  واسـتقامة، 

جسـدها املغطـى وهـي نامئـة عـىل الرسير 

نومتهـا األخرية، فتذكرت أنهـا آخر النظرات. 

أمعنـت النظـر وتأملت وطافـت يب ذكريات 

والعطـف  األمومـة  وتذكـرت  الطفولـة، 

والحنـان، شـاهدت يف جبينهـا الطاهـر ألف 

النقـاء  النقـي.. تذكـرت  حكايـة يف بياضهـا 

والصفـاء يف خصال شـعرها.. تذكرت الوصل 

واالتصـال واالطمئنـان يف شـفاهها.. تذكـرت 

الكرامـة والعفـة والسـرت يف لباسـها.

الراحـة  لحظـة  إنهـا  نفـيس:  يف  قلـت 

عانـت،  لقـد  اللـه-؛  -بـإذن  والطأمنينـة 

وصربت، واحتسـبت، وكانـت راضية بقضاء 

اللـه وقـدره. ثـم ذهبـت أتأمـل قسـامت 

الباسـمة،  والشـفاه  املسـجى،  الوجـه 

الجسـد  وأتحسـس  الذابلـة؛  والعيـون 

الرطيـب، وأضـع قبـالت حـارة عـىل الجبني 

الوضـاء.  البـارد 

سـارت بنـا الركبـان إىل صـالة الـوداع، صالة 

الدعـاء والوفـاء. ومـا إن كـرب اإلمـام حتـى 

تكبرياتـه  كان   .. الحقيقـة  أنهـا  تيقنـت 

تلـوح  تكبـرية  كل  قلبـي،  يف  كالطعنـات 

إىل  األكتـاف  عـىل  وحملناهـا  بالرحيـل، 

األخـري. مثواهـا 

دخلـت املقابـر مـن قبـل إال أننـي يف هذه 

املـرة شـعرت مبشـاعر مختلفـة، ولحظـات 

أزفـت  قـد  الفـراق  سـاعة  إنهـا  صعبـة؛ 

نهايتهـا.  مـن  واقرتبـت 

تحاملـت عـىل نفيس، وحاولـت أن أنزل إىل 

قربهـا ألعيـش الوداع األخري؛ إال أين شـعرت 

أركاين،  كل  وانهـدت  أعضـايئ،  يف  بخـور 

فخرجـت مرسًعـا مـن القـرب، ووقفـت عىل 

أطرافـه، وأنـا أنظـر إىل جسـدها الطاهـر، 

والنـاس من حـويل تتأمـل لحظـات الوداع. 

وطافـت بنـا نسـمة هـواء بـاردة، ووقفـت 

حينهـا وقفـة وداع أخـرية أدعـو اللـه لهـا 

بالرحمـة واملغفـرة. ومـرة أخـرى مـر أمـام 

كل  وأخـذ  الذكريـات،  رشيـط  مخيلتـي 

أن كل يشء  أحييـت  آخـر،  يتلـوه  مشـهد 

انتهـى، وأيقنـت أنها النهايـة. وحمدت الله 

عـىل قضائه وقدره، وعـدُت ال أرض تقلني، 

يحملنـي،  جسـد  وال  تظلنـي،  سـامء  وال 

ولسـاين يتمتـم بقـول الشـاعر: 

... َوالُبـدَّ  وَمـا املـاُل واألْهُلـوَن إالَّ َوديَعـةٌ 

أْن ُتـرَدَّ الَوداِئـُع َيْومـاً 

بـن  بنـت صالـح  )1( زوجـة والـدي مـويض 

اللـه- -رحمهـا  الزامـل  عبداللـه 

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السليم

مشاركات األسرة
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نموذج للعطاء أبا فيصل ..
مساعد اليحيى السليم

ليلـُة التاسـع مـن رجـب يف العـام 1441هـ 

امتـألت  ٌشـاتيٌة  ليلـة  النبويـة  للهجـرة 

دفئـاً بسـريٍة راقيـٍة منوعـٍة، متدفقـٍة فيهـا 

والفوائـد،  بالحكـم  مشـبعٍة  األحـداث 

حضهـا جمـٌع فـاض شـباُبها عـن شـيبها.

بـك  تخـرج  سلسـلة  حكايتـه  فـٌذ  رجـٌل 

عـن عـامل الزمـن فـال تـكاد تسـمع إال وقع 

.. مجرياتهـا 

سـبع سـنني اخترصتها أبا فيصـل كل عام يف 

سـبع دقائـق مـع أنها مـألى مثقلـة محملٍة 

بجميـل األخبار واملمَُلـح والعطاء.

ليلة تعلمت فيها أشياء جمًة غفرية..

حـوت مـن كلـام تطـرب لـه األذن يف عـامل 

واالسـتثامر  واالجتـامع  واإلدارة  القيـادة 

.. الجمـوع  وسياسـة 

ياللـه!!  هـل أعجـب مـن تواضـع النفـس 

وجـه  يف  تلجمهـا  بهـا  ريب  حبـاك  التـي 

اإلداري املتعنـت املتغطـرس فتطاوعك بعد 

ذام منقـادة لـك.

 .. الحديـث  )كاريزمـا(  مـن  أعجـب  أم 

وأرسهـا. القلـوب  جمـع   .. القيـادة 

العالقـات  يف  املتدفـق  العطـاء  هـو  أم 

تفـرق  تـكاد  ال  إذ  املبهـرة  االجتامعيـة 

)ونحـن شـهوده( بني فقري وغنـي وال وجيه 

صعلـوك.. وال 

نظريـة: تطـاوع تنـازل عن حظـوظ النفس 

تراخـى عـن بعـض األعـامل حتـى تكتمـل 

خيـوط اإلمكانـات ثـم تنقـض عـىل املتواين 

املتعـايل فتلتهمـه كـام األسـد مـع فريسـته 

.. أليسـت هـذه حنكـة إداريـة ال يجيدهـا 

إال الكبـار..

فريـق العمـل مـا الـذي يسـحره يف هـذه 

التحفيـز  أم  التعزيـز  أهـو  ؟!  الشـخصية 

وتذليـل  الحنـو  أم  اإلكـرام  أم  الحـب  أم 

وكفـى.. سـحر  إنـه  الصعـاب 

مـن  رٌس  للنـاس«  أنفعهـم  النـاس  »خـري 

نجاحاتـك ووقـود لـك يف تحمـل املشـاق.

»أحاسـنكم أخالقاً« حسـن الخلق ال يستبني 

لـك إال حـني تقـود خلقـاً مـن النـاس بيـدك 

أمـر ونهـي وعبـاءة حولها حراسـة ثم تكون 

ذا  متذلـاًل لـذي الحاجـة مكرمـاً  متواضعـاً 

املكانـة والجـاه بـال تعـدي وال ظلم.

التواضـع  زيـف  بـني  التاميـز  وريب  هنـا 

وصدقـه.

كل يـوم يف تحـٍد جديد تعشـق التغيري حني 

االكتفاء.  ترى 

مـا هـذا االنعتـاق مـن حظـوظ النفـس ! . 

أيـن أوالئـك املتشـبثون يف كراسـيهم!.

متشـابك  عمـل  يف  تدلـف  وأنـت  واليـوم 

األطـراف نتائجـه صعبـة املنـال سـيحفظك 

الرحمـن – الـذي أنـت متوكل عليـه- وينري 

والخـربات  التجـارب  وسـتلهمك  دربـك 

الواحـد األحـد وتوفيقـه. بـإذن  بالنجـاح 

أبـا فيصـل بـال  الرجـل املبجـل  أيهـا  حقـاً 

أنـت ممتـع محفـز   .. تعزيـز  مواربـة وال 

بالنبـل  حافلـة  مسـرية  تعيـش  مشـوق 

األخـالق. ومـكارم  والـذوق 

أسـأل اللـه كـام رفـع ذكـرك يف الدنيـا أن 

.. السـامء  يف  يرفعـه 

وداعاً إىل لقاء إثر لقاء

مشاركات األسرة

عبدالحميد بن عبدالله الزامل
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أبو صالح .. وذكريات حافلة بالعطاء والخير

أشـكر أرستنـا الغالية الكرمية عـىل أن أتاحت 

لنـا فرصـة للتحـدث مـن خاللهـا عـن أعـز 

وأمثـن األشـخاص مـن رجـال األرسة لـدي.. 

وأتحـدث  الفرصـة  هـذه  سأسـتغل  وأنـا 

بشـوق عـن أغـىل وأعـز  شـخص يف حيـايت 

وأكتـب نبـذة بسـيطة عـن حياتـه ونجاحه 

الـذي مـر به يف زمان كان الـكل عىل عاتقه  

مسـؤوليات عظيمـه وكان األمـر متامثل يف 

وقتـه بالعطـاء    .

 ولكـن مـا حـدث مل يكـن يف زماننـا هـذا 

إال كأنـه مـن الشـدائد العظـام لنـا كأوالده 

ومـن عرفـوه عـن قرب هـو يشء غري عادي 

ومثـال  ال يتعـوض أبـداً أبـداً  !!

هو إنسان مبعنى الكلمة .. 

هو أيب العزيز 

) عبداللـه الصالـح اليحيى السـليم ( -رحمه 

اللـه- وأسـكنه الفردوس األعـىل من الجنة ..

فـأول ما بـدأ حياتـه بعد ان أكمـل تعليمه 

البسـيط ذهـب يك يتعلم اللغـة اإلنجليزية 

بالظهـران يك يحصـل عـىل عمـل ليسـاعد 

سـافر  ثـم  البسـيطة  الصغـرية  أرستـه  بـه 

إىل الكويـت للعمـل واسـتمر يذهـب كل 

يـرى  أن  دون  سـنوات   ثـالث  أأو  سـنتني 

والدتـه وأخـوه وأرستـه ..  

وقـد كانت ظـروف املعيشـة صعبه يف تلك 

األيـام فيبقـى شـهور وسـنوات وهـو بعيـد 

عـن أرسته 

فليـس لهـم بعـد اللـه يف مدينـة عنيـزة إال  

أخيـه  يحـي قائـم بشـؤن األرستـني وينوب 

عـن أخيـه باإحتياجاتهم،

ومـا لبـث  أن عاد  عبداللـه إىل عنيزة بخرب 

مؤمل وفاجعة شـديدة

خـرب غـرّي مسـار حياتـه حمـل ثقيـل جُعـل  

عـىل عاتقـه وهـو أرستـه جميعهـا وزوجـة  

وأبنائه  أخيـه 

وهـو وفـاة  عمـي الحبيـب وأخيـه  يحـي  

بسـكتة قلبيـة  

أمـٌر جلـل  ُفجـع بـه و بـدأ مجـرى حياتـه 

يتغري 

مسـتقبل كامـل مجهـول ُيلزمـه أن يتواجد 

يحيـى  صالـح  أبـا  عـن  لينـوب  بعنيـزه، 

اللـه-، -رحمـه 

فاتخـذ قرار بعـد وفاة والديه وزواج اخواته 

الثـالث أن يجـد عمـل خـارج  عنيـزة فكان 

للصحبـه يف حيـاة والـدي مثـاالً يحتـذى به 

وهـم زمالئـه الذيـن كانوا مبثابـة اإلخوة  له 

وهـم من أبنـاء عمومتـه  بالكويت 

أن يؤسسـوا عمـل خـاص لهـم وهـو البـدء 

مبـرشوع بسـيط يف مدينة الدمـام بالرشقية 

وأوالده   زوجتـه  أخـذ  وفعـاًل  بـه  ويعمـل 

وزوجـة وأوالد أخيـه .

ومجـال  قليلـة  عنيـزة  يف  األعـامل  ألن   

الوقـت   ذلـك  يف  ضعيـف  بهـا  النشـاط 

النشـاط  قـد دب  كانـت  الدمـام  ومدينـة 

. الوقـت  ذلـك  يف  بهـا  التجـاري 

وبتوفيـق من اللـه نجح مرشوعهم وعشـنا 

بالدمـام مـع أوالد عمـي ببيـت واحد وكان 

أيب يعزهـم ويحبهـم حتـى أكرث مـن أبنائه، 

والحقيقة عشـنا بسـعادة حتى كربنا وليس 

غريـب عليـه فـأيب معـروف بالعائلـة أنـه 

فتـح  بيتـه للقريـب والبعيـد مـن العائلـة 

وغـري العائلـة ويسـاعد هـذا ويقـف مـع 

هذا لهذا ويسـعد ذاك ويكـرم ذاك ويكون 

عنـده  يجتمـع  حـني  السـعادة  قمـة  يف 

أخواتـه وأبنائهـم 

إىل  األوىل  الدرجـة  مـن  كلهـم  وأقربائـه 

الخامسـة بـدون مبالغـة وال يعـرف طعـم 

السـعادة بـدون مشـاركة سـبحان اللـه مـا 

أكرمـك يـا أيب 

ومل ينـى مدينتـه  عنيـزة فـكان يزورهـا 

ويجلـس بهـا نصـف السـنة بعـد مـا خـف 

حملـه وقلـت مسـؤولياته ويسـاهم  بهـا 

بـكل مـا يسـتطيع  لرقيهـا .

وكان يحبهـا حـب شـديد حتى تـويف رحمة 

كبـرية  وفاجعـة  مفاجئـة  وفاتـه  بهـا  اللـه 

بأكملهـا  العائلـة  بهـا  جـًدا جـًدا ُصدمـت 

وحتـى مـن خـارج العائلـة .

ناظرنـا ولـن  ذهـب كشـمس غابـت عـن 

روحـه  و  العاطـرة  سـريته  ولكـن  تعـود 

أحبابـه  عـىل  ترفـرف  اآلن  إىل  الطيبـة 

وأقاربـه ومحبيـه هـذه نبـذة مختـرصة، و 

مـا يف قلبـي الكثـري ألين مل أرى بحيايت رجل 

يخطـئ  ومل   ..... أبـداً  يتكـرر  ولـن  مثلـه  

مغرمـة(  بأبيهـا  فتـاة  )كل  القائـل 

أرجـوا نرشهـا مـن أجـل أن يعرفـوا أبنائنـا 

منـوذج ناجـح لـن يتكرر ومثـاالً يحتـذا  به 

و نذّكـر بـه مـن يحبـه فرحمـك اللـه رحمـة 

أن  يحـب  كان  كـام  صالـح  أبـا  يـا  واسـعة 

مـن  العاليـة  املرتبـة  اللـه  وجـزاك  )ُيكنـى( 

الجنـة. 

فاطمه بنت  عبدالله الصالح السليم 
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قواعد منهجية في التربية النبوية

وقـد وضـع النبـي -صـىل اللـه عليـه وسـلم- 

أقوالـه  خـالل  مـن  مميـزاً  تربويـاً  منهجـاً 

وأفعالـه وأسـلوب حياتـه وتعامله ، فالرسـول 

-صـىل اللـه عليـه وسـلم- هـو املـريب األكـرب ، 

ربـاه ربـه وأدبـه، وأنـزل عليـه وحيـه وجعله 

قـدوة للنـاس،

وجـل  عـز  ربـه  مـع  تعاملـه  يف  قـدوة  فهـو 

فحـني خوطـب أنـه قد أكـرًث من العبـادة وقد 

غفـر لـه ما تقـدم مـن ذنبه ومـا تأخـر أجابنا  

بقولـه :) أفـال أحـب أن أكـون عبـداً شـكوراً(

وهـو القـدوة يف تعاملـه مـع النـاس قـال الله 

اللـه أسـوة  لكـم يف رسـول  )لقـد كان  عنـه: 

األخـر  واليـوم  اللـه  يرجـوا  كان  ملـن  حسـنة 

وذكـر اللـه كثـرياً ( وتقـول عنه عائشـة –ريض 

اللـه عنهـا-:)كان خلقـه القـرآن(، وقـدوة يف 

لطفـه ورقتـه أثنـاء دعوتـه للنـاس ونصحهـم 

وتوجيههـم، قـال اللـه عنـه : )ولـو كنـت فظاً 

غليـظ القلـب النفضـوا مـن حولـك(.

ومل ينهـر عليـه الصـالة والسـالم األعـرايب الذي 

مـن  نهـره  مـن  زجـر  بـل  املسـجد،  يف  بـال 

الصحابـة، فلـام قـىض بولـه دعـاه وأخـربه بأن 

البـول  مـن  لـيء  تصلـح  ال  املسـاجد  هـذه 

والقـذر، إمنـا هـي لذكـر اللـه وقـراءة القـرآن 

 . والصـالة والعبـادة 

-صـىل  الرسـول  اهتـم  كيـف  نلحـظ  هنـا 

حاجتـه  واحتـوى  وسـلم-لألعرايب  عليـه  اللـه 

الفطريـة إلخـراج األذى وهـذا مـا يجـب عىل 

كل مـريب أن يفهـم االحتياجـات بتنوعهـا لدى 

وكذلـك  والجسـمية  النفسـية  سـواء  املرتبـني 

دور  وهـذا  معهـم  تنمـو  والتـي  الجنسـية 

الوالديـن أن يطـوروا الجانب املعـريف عندهم 

حتى يسـتطيعوا أن يتفهمـوا جميع املتغريات 

عنـد أبنائهـم وكذلك املعلمـني واملعلامت عند 

طالبهـم، 

لـه احتياجـات وهـذا بـاب  االنسـان عمومـاً 

واسـع يف علـم النفـس سـهل ميكنكـم االطالع 

معلوم أن الرتبية من الوظائف الكربى يف هذ الوجود بل هي وظيفة األنبياء والرسل عليهم السالم ينطلق منها 

كل قوم بحسب مبادئهم وهوياتهم ومعتقداتهم ،وكل يسعى لنجاح منهجه الرتبوي الشامل ألهدافه ووسائل 

تحقيقها.

وقد وضع النبي -صىل الله عليه وسلم- منهجاً تربوياً مميزاً من خالل أقواله وأفعاله وأسلوب حياته وتعامله، 

فالرسول -صىل الله عليه وسلم- هو املريب األكرب ، رباه ربه وأدبه، وأنزل عليه وحيه وجعله قدوة للناس،

مشاركات األسرة

خولة بنت مساعد الزامل
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عليـه واالسـتزادة فيـه .

نعـود لقصـة األعـرايب نلحـظ أن الـرواي الذي 

نقـل لنـا القصـة ذكـر لنا دعـاء األعـرايب الذي 

أذهلـه لـني ورفـق الرسـول بـه فـام كان منـه 

إال أن قـام ودعـى للمصطفـى وقـال )اللهـم 

أحـداً(،  معنـا  ترحـم  وال  ومحمـداً  ارحمنـي 

فقـال عليـه الصـالة والسـالم: )لقـد حجـرت 

واسـعاً(.. 

يـأرس  والرفـق  اللـني  أن  كيـف  نعلـم  وهنـا 

القلـوب فهـذا األعرايب عىل شـدتهم وغلضتهم 

إال أن رفـق الرسـول ولينـه أرسه.

عليـه  كان  فقـد  األحبـاب  أيهـا  ذلـك  ومـع 

محـارم  انتهكـت  إذا  قـدوة  والسـالم  الصـالة 

اللـه، أو تعـدي عـىل حـدود اللـه، أو تجـاوز 

الناس منهجه بتشـديد عسـري، أو تسـاهل غري 

يسـري حيـث يقـول: )فمـن رغـب عـن سـنتي 

فليـس منـي(، ويقـول ) إن هـذا الديـن يـرس 

إال غلبـه، فسـددوا  أحـد  الديـن  يشـاد  ولـن 

بالغـدوة  واسـتعينوا  وأبـرشوا،  وقاربـوا،   ،

الدلجـة(. مـن  ويشء  والروحـة 

ثـم إن الصحابـة رضـوان اللـه عليهـم تأثـروا 

الرتبيـة  يف  والسـالم  الصـالة  عليـه  بهديـة 

فعملـوا بـه ونقلـوه إىل النـاس مـن بعدهـم 

قـوالً وعمـاًل، وقـد أثنـى اللـه تعـاىل عليهـم 

يف كتابـه العزيـز بقولـه: )لقـد ريض اللـه عـن 

املؤمنـني إذ يبايعونـك تحـت الشـجرة فعلـم 

مـا يف قلوبهـم فأنزل السـكينة عليهـم وأثابهم 

فتحـاً قريبـاً ( فهـؤالء الصحابـة الذيـن اقتدوا 

بهـدي النبـي -صـىل اللـه عليـه وسـلم- هـم 

الذيـن آمنـوا بـه ونـرصوه وعملـوا مبا جـاء به 

مـن اللـه تعاىل وسـارعوا يف نـرشه والذب عنه 

يف البـالد واألمصـار.

وهـؤالء الصحابـة هـم الذيـن واصلـوا الليـل 

بالنهـار يف العبـادة ونـرش الخـري يف األرض كام 

قـال عنهـم ربهـم )كانـوا قليـاًل مـن الليـل مـا 

يسـتغفرون*ويف  هـم  وباألسـحار  يهجعـون* 

أموالهـم حـق للسـائل واملحـروم(

يف  األمثلـة  أروع  الصحابـة  جيـل  لقـد رضب 

وسـلم- عليـه  اللـه  -صـىل  بالنبـي  االقتـداء 

وااللتـزام مبـا جـاء به مـن األحـكام والتعاليم، 

األمـم  خـري  مـن  تعـاىل  اللـه  جعلهـم  حتـى 

للنـاس  أخرجـت  أمـة  خـري  )كنتـم  فقـال: 

املنكـر  عـن  وتنهـون  باملعـروف  تأمـرون 

باللـه( وتؤمنـون 

ويقـول عبد الله بن مسـعود ريض الله عنه يف 

أخـالق ذلـك الجيـل ومـا اتصف به )مـن كان 

منكم مسـتناً فليسـن مبن قد مـات فإن الحي 

ال تؤمـن عليـه الفتنـة أولئـك أصحـاب رسـول 

وأعمقهـا علـاًم  قلوبـاً  األمـة  أبـر هـذه  اللـه 

وأقلهـا تكلفـاً قـوم اختارهم اللـه لصحبه نبيه 

وإقامـة دينـه فاعرفـوا لهـم حقهـم ومتسـكوا 

بهديهـم فإنهـم كانـوا عـىل الهدى املسـتقيم .

هكـذا كان منهجـه عليـه الصـالة والسـالم يف 

تربـوي متكامـل وهكـذا كان  الرتبيـة منهـج 

اقتـداء الصحابـة بهـذا املنهـج وتـأيت القواعـد 

السـتقاء هـذا املنهـج بي مـن االختصـار غري 

املخـل لتكـون منهاجاً لألمة ونرباسـًا ألبنائها يف 

دروب الحيـاة املختلفـة ال سـيام أوليـاء األمور 

واملربـني يف مجـال الرتبيـة والتعليـم .

عظيمـة  مهمـة  الرتبيـة  أن  نتفـق  أن  البـد 

واملرسـلني  األنبيـاء  مهمـة  فهـي   ، وجليلـة 

السـالم.  عليهـم 

وتلحظـون أن اللـه أختـار األنبيـاء مـن صفوة 

أقوامهـم وأحسـنهم خلقـاً وسـمتاً ودالً وذلـك 

ألهميـة الـدور الـذي سـيقومون به.

لرتبيـة  املـريب-  –أيهـا  ارتقـت همتـك  وكلـام 

عظـامء فاعلـم أنـك بحاجـة ألن تقوم نفسـك 

واألخـالق  العليـا  املراتـب  عـىل  وتربيهـا  أوالً 

السـامية.

ومـن هنـا نسـتيقن حكمـة النبي  -صـىل الله 

عليـه وسـلم-ملا أوىص راغبـي الـزواج بالبحث 

عـن ذات الديـن، ألن صاحبـة الديـن تسـموا 

بنفسـها وخلقهـا دامئـاً ملـا يحب الله ورسـوله  

تربيـة  يف  وسـلم-فتكون  عليـه  اللـه  -صـىل 

يصـدق  مـا  وهـو  باسـتمرار  وذاتهـا  لنفسـها 

عليـه مصطلـح )محاسـبة النفـس( وهـذا أمر 

يخاطـب فيـه الـزوج والزوجـة عـىل السـواء 

بـل قـد يكون الـزوج يخاطـب بالدرجـة أعىل 

كونـه القائـم عىل شـؤون األرسة وهـو الراعي 

رعيته. عـن 

وقـد قال تعـاىل )الرجال قوامون عىل النسـاء( 

ألمـور عديـدة منها أن يكون مرشـداً لها معيناً 

ومعاونـاً لصالح حالهـا وحال أرستها.

ويف الحديـث قـال رسـول اللـه  -صـىل اللـه 

عليـه وسـلم- ) ِمـن ُحسـِن إِسـاَلِم املًـرِء َترُكـُه 

َمـاالَ َيعِنيـِه( هـذا الحديـث يقـوم عـىل ركنني 

 : هام

الركـن األول: تـرك مـا ال يعنيـك أيهـا املـريب، 

وهـو جانـب التخليـة بـرتك مـاال يعنـي مثـاًل 

مـن  حقيقـي  مـردود  ال  أسـئلة  يف  التدقيـق 

اخبـار  وتتبـع  الصغـار  مالحقـة  اجاباتهـا 

االخريـن مـن طريقهـم، السـناب شـات ومـا 

تعنـي  ال  التـي  النـاس  أخبـار  مـن  يحملـه 

الشـخص حقيقة فقـط تزحم ذاكرته وسـمعه 

بالدنيـا.   وبـرصه 

الـذي  الثـاين  الركـن  معـه  ويلـزم  ذلـك  وكل 

ال  مـا  تعلـم  مـن  يعنـي  مبـا  االشـتغال  هـو 

يسـع املسـلم جهلـه مـن عباداتـه ومعتقـده 

ومـا يجـب عليـه مـن حقـوق عليـه وحقـوق 

الزمـن  هـذا  يف  لذلـك  الحاجـة  وتـزداد  لـه، 

املتسـارع،  املتشـعب 

ونعلـم أن الهـدف مـن الرتبيـة النبويـة هـو 

إصـالح االنسـان إصالحاً شـاماًل وكامـاًل متوازنا 

ً والقـدوة الصالحـة هـو أرسع وقـوى الطـرق 

لذلك.
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املـريب أن  النفـس يحتـاج مـن  وبـاب تربيـة 

يجاهـد نفسـه ويتوسـع فيـه حسـب حاجتـه 

وهـذه إملاحـه رسيعـة .

القاعدة األوىل: 

وضـوح الهدف: لكل عمل يسـعى له االنسـان 

هـدف وغايـة يرجـو تحقيقهـا، حتـى الحيوان 

الـرباري، يجوبهـا وميـي يف  الـذي يرعـى يف 

يسـبح  يف  الـذي  والطـري  وأوديتهـا،  سـهولها 

الهـواء، والنملـة التـي تدب عـىل األرض، الكل 

يسـعى لتحقيـق هـدف يأمـل الوصـول اليـه، 

فهـؤالء املذكـورون يسـعون لتحقيـق فراخهـا.

والنـاس يف هـذه الحيـاة تعـددت مسـاعيهم، 

وغاياتهـم  أهدافهـم  وتعـددت  وأعاملهـم، 

التـي يسـعون لتحقيقهـا والهدف مـن الرتبية 

النبويـة هـو إصـالح األنسـان إصالحـاً شـاماًل 

وكامـاًل ومتوازنـاً ومن أهم مـا يرجى إصالحه:

النفـس  يف  فيغـرس   : عقيدتـه  إصـالح  أوالً: 

اإلميـان باللـه ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليوم 

اآلخـر وبالقـدر خـريه ورشه .

قـال تعـاىل : )آَمـَن الرَُّسـوُل مِبَا ُأْنـزَِل إِلَْيـِه ِمْن 

ِباللَّـِه َوَماَلِئَكِتـِه  َربِّـِه َواْلُمْؤِمُنـوَن ، ُكلٌّ آَمـَن 

وَُكُتِبـِه َورُُسـِلِه اَل ُنَفـرُِّق َبـنْيَ أََحـٍد ِمـْن رُُسـِلِه ، 

َوَقاُلـوا َسـِمْعَنا َوأََطْعَنـا ، ُغْفرَاَنـَك َربََّنـا َوإِلَْيَك 

اْلَمِصـرُي (

ويف حديـث جربيل عليه السـالم املشـهور حني 

سـأل النبـي -صىل اللـه عليه وسـلم-ما اإلميان 

وكتبـه  ومالئكتـه  باللـه  تؤمـن  أن   (: قـال  ؟ 

ورسـله واليـوم اآلخـر وبالقـدر خـريه ورشه(

ثانيـاً: إصـالح عبادتـه : والقيام بهـا حق القيام 

ويحافـظ عـىل عالقتـه مـع ربـه جـل وعـال، 

فيـؤدي أركان اإلسـالم وسـائر األمـور العبادية 

األخـرى كقـراءة القـرآن والدعـاء واالسـتغفار 

والذكر.

فالبـد لـه يف عباداتـه كلهـا مـن رشطـي قبـول 

العمـل . 

والبـد أن يحـرص املريب عىل تحقيـق الغاية يف 

العمليـة الرتبويـة وهي الدمج بـني رضوريات 

الحيـاة وأداء الفـروض والعبـادات للـه تعـاىل 

امتثـاالً لقولـه سـبحانه : )َواْبَتـِغ ِفيـاَم آَتـاَك 

ِمـَن  َنِصيَبـَك  َتْنـسَ  َواَل   ، اآْلِخـَرَة  اَر  الـدَّ اللَّـُه 

 ، إِلَْيـَك  اللَّـُه  أَْحَسـَن  َكـاَم  َوأَْحِسـْن   ، ْنَيـا  الدُّ

َواَل َتْبـغِ اْلَفَسـاَد يِف اأْلَرِْض ، إِنَّ اللَّـَه اَل ُيِحـبُّ 

اْلُمْفِسـِديَن( 

فيقتـدي  وسـلوكه:  أخالقـه  إصـالح  ثالثـاً: 

برسـول اللـه -صـىل اللـه عليـه وسـلم- الـذي 

القـرآن. خلقـه  كان 

قـال عليـه الصالة والسـالم: ) املؤمـن للمؤمن 

كالبنيان يشـد بعضـه بعضاً( 

: )ال تحاسـدوا وال تناجشـوا وال  وقـال أيضـاً 

( وقـال  إخوانـا  اللـه  تباغضـوا وكونـوا عبـاد 

النـاس  )وخالـق  وسـلم-  عليـه  اللـه  -صـىل 

بخلـق حسـن( ويدخـل يف هـذا البـاب أيضـا 

بـر الوالديـن وصلـة الرحـم وحسـن الجـوار 

عـن  الكربـات  وتنفيـس  الفقـري  ومسـاعدة 

عـن  والنعـي  باملعـروف  واألمـر  املحتاجـني، 

املنكـر ، يقـول رسـول اللـه  -صـىل اللـه عليـه 

وسـلم- ) مـن نفـس عـن مسـلم كربـة نفـس 

القيامـة(  يـوم  كـرب  مـن  كربـة  عنـه  اللـه 

ويقـول أيضـاً: )واتقـوا اللـه ولـو بشـق متـرة( 

اقتـداء  الكثـرية  الخـري  أفعـال  مـن  وغريهـا 

بالرسـول -صـىل اللـه عليـه وسـلم-الذي أثنى 

عليـه ربـه بقولـه: ) ومـا أرسـلناك إال رحمـة 

للعاملـني(.

رابعاً: بناء اإلنسان بصورة إيجابية:

بحيـث يكـون منتجـاً مبدعاً يف دنيـاه ، وعابداً 

عامـاًل ألخرتـه، فـال يطغـى أحـد الطرفني عىل 

اآلخـر، وهـذا هـو املنهـج الربـاين الـذي أخـرب 

اَر  عنـه اللـه يف اآلية :)َواْبَتِغ ِفياَم آَتـاَك اللَُّه الدَّ

ْنَيا، َوأَْحِسـْن  اآْلِخـَرَة، َواَل َتْنـسَ َنِصيَبـَك ِمَن الدُّ

َكـاَم أَْحَسـَن اللَّـُه إِلَْيـَك، َواَل َتْبـِغ اْلَفَسـاَد يِف 

اأْلَرِْض، إِنَّ اللَّـَه اَل ُيِحـبُّ اْلُمْفِسـِديَن( 

الحيـاة  يف  املتوازنـة  الرؤيـة  هـذه  ووفـق 

يسـتطيع اإلنسـان أن يبـدع ويبتكـر يف املجال 

النبويـة: فالرتبيـة  فيـه،  املتخصـص 

واملتقـن  مهنتـه  يف  املبـدع  الطبيـب  تخـرج 

. لعملـه

رسـالة  أداء  عـىل  األمـني  املـدرس  وتخـرج 

طالبـه. إىل  التدريـس 

وتخـرج التاجـر الصدوق يف بيعـه وتعامله مع 

الناس.

وتخـرج املـرأة الصالحـة التـي تسـاند زوجهـا 

وتعينـه عىل العمـل الصالح وتربيـة األبناء .... 

وهكذا..

اللـه  التـي وصـف  الخرييـة  تتحقـق  وبذلـك 

تعـاىل بهـا األمـة املسـلمة بقولـه : 

َتأُْمـُروَن  لِلنَّـاِس  أُْخِرَجـْت  ـٍة  أُمَّ َخـرْيَ  ﴿ُكْنُتـْم 

َوُتْؤِمُنـوَن  اْلُمْنَكـِر  َعـِن  َوَتْنَهـْوَن  ِباْلَمْعـُروِف 

ا لَُهْم  ِباللَّـِه َولَـْو آَمـَن أَْهـُل اْلِكَتاِب لَـَكاَن َخـرْيً

اْلَفاِسـُقوَن﴾. َوأَْكرَثُُهـُم  اْلُمْؤِمُنـوَن  ِمْنُهـُم 

خالصة القاعدة األوىل:

وهـو  الكبـري  الهـدف  هـذا  للمـريب  يتضـح 

إصالح ))اصالح اإلنسـان(( فيسـخر كل جهده 

وطاقتـه لهـذا اإلصـالح، ومن ثم ينـدرج تحت 

الهـدف العـام األكـرب: عبـادة اللـه جـل وعـال 

وعـامرة الكـون.

إن وضـوح هـذا الهـدف عنـد املـريب فيسـعى 

إليـه يف تربيتـه، وترسـيخه عنـد املـرتيب يورث 

آثـاراً إيجابية كـربى من أهمها: اسـتثامر هذه 

وطأمنينـة،  بسـكينة  فيهـا  والعيـش  الحيـاة، 

والبعـد عـن االضطـراب واملتناقضـات.

اللـه يف  بـإذن  ونراكـم  األوىل  القاعـدة  متـت 

والتـي  الثانيـة  القاعـدة  مـع  القـادم  العـدد 

األسـتاذ  كتـاب  مـن  منـه  جـزء  اسـتفدت يف 

الدكتـور فالـح الصغـري بـارك الله فيـه ورعاه .

مشاركات األسرة
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التجاسر بالقول في تفسير وتدبر القرآن الكريم

الحمـد للـه وبعـد فقـد ُعلـم يقينـاً عنـد 

كّل مسـلم مـا للقـرآن مـن حرمـة ومكانـة 

عظيمـة، فـال يصـح أن َيتجـارس عـىل القول 

ومطلقـه  وأحكامـه  معانيـه  وبيـان  فيـه 

ومقيـده ومجملـه ومبينـه إال مـن ُوهـب 

علـاًم واسـعاً وفقهـاً راسـخاً، فالقـرآُن كالم 

اللـه تعـاىل ومـا أعظـم أن يخـوض يف كالم 

ولـذا  الـكالم،  يُحسـن  ال  مـن  الربيـة  رّب 

الكتـاب  حمـى  املسـلمون  تنـاذر  فقـد 

عـىل  األمـة  هـذه  أقبلـت  ولقـد  العزيـز 

مـا  كتـاب ربهـا متقفيـًة يف فهـم معانيـه 

قـال نبيُّهـا صىل اللـه عليه وسـلم وأصحابه 

الكـرام، فسـعدت زمانـاً وأقامت مـا أمرت، 

املسـتقيم  الـرصاط  وتنّكبـت  تقلبـت  ثـم 

والطريـق القويـم ملـا جـاء َخَلـٌف يقولـون 

فيـه  ويخوضـون  بأهوائهـم  القـرآن  يف 

املسـتقيم  الهـدى  عـن  فضّلـوا  بآرائهـم 

لقـد  غريهـم،  وأضّلـوا  القويـم  والطريـق 

كان الصحابـة الكـرام يسـألون النَّبـيَّ صـىل 

اللـه عليـه وسـلم عـامَّ أشـكل عليهـم مـن 

فهـم القـرآن فيبـني لهـم النبـي صـىل اللـه 

عليـه وسـلم كالم ربهـم وهـو أعلـم الخلق 

الصحابـة  التابعـون فسـألوا  ثـم جـاء  بـه، 

عليـه  اللـه  صـىل  النبـي  لهـم  بـنّي  عـام 

وسـلم وعـام مل يبينـه لهـم، فوجـدوا منهم 

التأويـل الصحيـح لكونهـم أقـرب ملشـكاة 

النبـوة وأدىن أن يعرفـوا مـراد ربنـا تعـاىل، 

فهـم تالميذ رسـوله صـىل الله عليه وسـلم، 

ولقـد كـرّس أمئـة الهدى من علامء السـلف 

جهودهـم لبيـان كتـاب الحـِق جـلَّ وعـال، 

فأّلفـوا يف ذلـك املؤلفات العديـدة وصنفوا 

التصانيـف املفيدة ورّدوا عـىل أهل الباطل 

باطلهـم وعـىل أصحـاب الضـالل ضاللهـم، 

فلـم يرتكـوا ملـن بقـي إال أن يتَّبـع آثارهـم 

ويسرتشـد بهـم، وذلـك ليقينهـم أن القـرآن 

هو سـبيل النجـاة والفـوز يف الدنيا واآلخرة 

فـال عـّز لألمة بغـريه وال نجاة لهـا يف اآلخرة 

ـٍة  إال بـه. قـال اللـه تعـاىل: }َوَتـَرى ُكلَّ أُمَّ

اْلَيـْوَم  ِكَتاِبَهـا  إىَِل  ُتْدَعـى  ـٍة  أُمَّ ُكلُّ  َجاِثَيـًة 

ُتْجـَزْوَن َمـا ُكنُتـْم َتْعَمُلـوَن * َهـَذا ِكَتاُبَنـا 

َينِطـُق َعَلْيُكـم ِباْلَحـقِّ إِنَّـا ُكنَّا َنْسَتنِسـُخ َما 

]الجاثيـة:29-28[،  َتْعَمُلـوَن{  ُكنُتـْم 

يجـد  لـن  اإلسـالمية  املكتبـة  إىل  والناظـر 

علـاًم ُأسـيل فيه املداد مثل التفسـري، وذلك 

لعلـم السـابقني أن القـرآن تـدور عليـه كل 

علـوم الرشيعـة، وتسـتقي مـن معينـه كُل 

رضوب الرشيعـة، فـال عقيدة بـال قرآن، وال 

فقـه بال قرآن، وال سـرية بـال قرآن، وال آداب 

بـال قـرآن، وهكـذا سـائر الدين. 

ولقـد وّضـح أهـل العلـم أصـول التفسـري 

التـي يرتكـز عليهـا هـذا العلـم الرشيـف، 

ذلـك  يف  وأّلفـوا  التفسـري  قواعـد  وبينـوا 

املصنفـات العديـدة حتـى يحفظـوا لألمـة 

أن  دون  منـه  تسـتقي  الـذي  مصدرهـا 

مويض محمد السلامن »أم يحيى السليم«
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األفـكار. وبـاالت  تكـّدره 

وإن مـن حفـظ اللـه تعـاىل للقـرآن والـذي 

ْكـَر َوإِنَّا  أبانـه يف قولـه: }إِنَّـا َنْحـُن َنزَّْلَنـا الذِّ

يُحفـظ  أن  ]الحجـر:9[،  لََحاِفُظـوَن{  لَـُه 

ألفاظـه، وأن  التبديـل والتحريـف يف  مـن 

والتفسـري  الفاسـد  التأويـل  مـن  يحفظـه 

الضـال، ولـذا فقـد قيَّـض اللـه تعـاىل لهـذا 

يـُذبُّ عـن معانيـه، وينفـي  الكتـاب مـن 

ـالل  والضَّ األهـواء  أصحـاب  تأويـل  عنـه 

لهـا  وانتـرصوا  ببدعـة  أتـوا  فـام  والبـدع، 

ون  بالقـرآن إال وبـرز لهـم أهـل الحـق يـردُّ

عليهـم باطلهـم ويبينـون للناس فسـادهم، 

غـري  عـىل  القـرآن  يف  معنـًى  تأولـوا  ومـا 

وجهـه إال وانـربى لـه العلـامء ينفـون مـا 

ألحقـوا بالكتـاب العزيز مـن األباطيل، قال 

ْكـِر  تعـاىل إذ يقـول: }إِنَّ الَِّذيـنَ َكَفـُروا ِبالذِّ

لَـامَّ َجاءُهـمْ َوإِنَّـُه لَِكَتـاٌب َعِزيـٌز * اَل َيأِْتيِه 

اْلَباِطـُل ِمـن َبـنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمـْن َخْلِفِه َتنِزيٌل 

]فصلـت:42-41[،    َحِميـٍد{  َحِكيـٍم  ـنْ  مِّ

بنـاًء عـىل ما سـبق فـإن أمر التفسـري أشـد 

خطـراً مـن أمـر التدبـر، ألن املفـرس ُيعـنيِّ 

مـراد اللـه جـل وعـال مـن كالمـه ويقـرره 

لغـريه، أمـا املتدبـر فـال يسـمى متدبـراً إذا 

مل يكـن متابعـاً لـدالالت القـرآن، بـل قـد 

يحصـل لـه قـدر مـن التدبـر وإن مل يفهـم 

املعـاين التفصيليـة التـي يبحـث فيهـا علـم 

العلـم  أهـل  نكـري  اشـتد  ولهـذا  التفسـري، 

عـىل مـن فـرس كتـاب اللـه برأيـه فقالـوا: 

فقـد  فأصـاب  برأيـه  القـرآن  يف  قـال  مـن 

عـن  روي  »هكـذا  الرتمـذي:  قـال  أخطـأ، 

بعـض أهل العلـم من أصحـاب النبي صىل 

دوا يف  اللـه عليـه وسـلم وغريهم، أنهم شـدَّ

هـذا، يف أن يفـرس القـرآن بغـري علم« وقال 

ابـن كثري رحمـه اللـه: »فأما تفسـري القرآن 

مبجـرد الـرأي فحـرام« ثـم ذكـر رحمـه الله 

عـدداً مـن اآلثـار عـن السـلف يتحرَّجـون 

وقـال:  القـرآن،  آيـات  تفسـري  مـن  فيهـا 

حيحـة ومـا شـاكلها عـن  »فهـذه اآلثـار الصَّ

أمئَّـة السـلف محمولـة عـىل تحرجهـم عن 

الـكالم يف التفسـري مبـا ال علم لهم بـه؛ فأما 

مـن تكلـم مبـا يعلـم من ذلـك لغـة ورشًعا، 

فـال حـرج عليه؛  

فلهـذا ينبغـي التنبيـه عىل أن تدبر املسـلم 

ـي للقـرآن الكريـم فيـام يقـف تدبره  العامِّ

يكـون  أن  ينبغـي  معانيـه،  فهـم  عـىل 

منضبطـاً بتفسـري األمئـة الثقـات لـه، فـإن 

عرضـت لـه فكـرة أو خاطـر حـول آيـة مـا 

ومل يكـن متيقنـاً أنَّ ما عرض لـه ال يخالف 

التفسـري، فـال ينبغـي لـه أن يـرصح بهـذا 

أن  مبـارشة، وال  عليـه  وقـع  الـذي  الـرأي 

يزعـم أن مـا ظهـر لـه هـو تفسـري اآلية أو 

معناهـا، ألن القـول عـىل اللـه بغـري علـم 

مـن أعظـم الذنـوب وأكرب املعـايص، ولكنه 

يحتفـظ بهذا املعنى دون أن يشـيعه حتى 

يسـتوثق مـن صحته عند أهـل العلم، وإال 

كان هـذا الـذي يحسـبه تدبـر رضبـاً مـن 

التفسـري بالـرأي، وفتحاً لباب رش مسـتطري 

وهـو ال يعلـم صـواب الـرأي فيهـا، فكيف 

إذا كانـت تدبـراً وكان وراءهـا عمـل قلبي 

أو عمـل بالجـوارح، فمتـى ورد عـىل املـرء 

يف ذلـك خالف مـا عليه العلـامء فليتوقف، 

وإذا جهـل فليتحقـق، فبهـذا يسـلم   

وإن مـن املبـرشات التـي تبعث عـىل الفأل 

- ومـا أكرثهـا - يف هذه األمـة؛ هذه العودة 

التمّسـك  إىل  والدعـوة  الصـايف،  النبـع  إىل 

بكتـاب ربهـا؛ تلـك العـودة التـي تجـاوزت 

مسـألة االهتـامم بالحفظ فقـط إىل العنايِة 

التنــزيل، أال  مبقصـٍد مـن أعظـم مقاصـد 

}ِكَتـاٌب  تعـاىل:  قـال  القـرآن،  تدبـر  وهـو 

َر  بَُّروا آَياِتـِه َولَِيَتَذكَّ أَنزَْلَنـاُه إلَْيـَك ُمَبـارٌَك لَِّيدَّ

ُأْوُلـوا األَْلَبـاِب{ ]ص: 29[.                    

واملقصـود أن هـذه العـودة املبـرشة مـا مل 

ُتضبـط بضوابـط تحوطهـا مـن الزلـل؛ فإنه 

يخـى أن يقـع بسـببها خلـل كبـري، وجرأٌة 

عـىل كتـاب اللـه تعاىل، كـام ُتلحظ بـوادره 

مـن بعـض الكتـاب الذيـن تكّلمـوا فأغربوا 

الذيـن  الناشـئة  بعـض  ِمـن  أو  وأخطـؤوا، 

مـا  بطـرح  للجـرأة  التدبـر  حـب  دفعهـم 

لديهـم، خاصـة مـع تيـرس ذلك عـرب مواقع 

»الفيسـبوك«  يف  االجتامعـي  التواصـل 

و»تويـرت«  والواتـس،، وغريهـا

مشاركات األسرة
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يزيـد: »كنـا نسـأل  أيب  بـن  يزيـد  ويقـول 

سـعيد بـن املسـيب عـن الحـالل والحـرام، 

وكان أعلـم النـاس، وإذا سـألناه عن تفسـري 

آيـة مـن القـرآن، سـكت كأن مل يسـمع«.

وأّيـاً مـا قيـل يف توجيـه أمثـال هـذه اآلثار، 

فهـي دالـٌة عـىل خطـورة الولـوج يف هـذا 

فـإن  والتثبـت،  التبـنّي  ورضورة  البـاب، 

املتكلـم يف القـرآن مـن أحـق النـاس وْعظـاً 

بقولـه تعـاىل: }َوال َتْقـُف َمـا لَْيـَس لَـَك ِبـِه 

َع َواْلَبرَصَ َواْلُفـَؤاَد ُكلُّ ُأْولَِئَك  ـمْ ِعْلـٌم إنَّ السَّ

َكاَن َعْنـُه َمْسـُئــواًل{ ]اإلرساء: 36[، وبقولـه 

َمـا  اْلَفَواِحـشَ   َ َريبِّ َحـرََّم  َـا  إمنَّ }ُقـْل  تعـاىل: 

َظَهـَر ِمْنَهـا َوَمـا َبَطـَن َواإلْثـَم َواْلَبْغـَي ِبَغرْيِ 

ُيَنـزِّْل  لَـْم  َمـا  ِباللَّـِه  ُترْشُِكـوا  َوأَن  اْلــَحقِّ 

ال  َمـا  اللَّـِه  َعـىَل  َتُقوُلـوا  َوأَن  ُسـْلَطاًنا  ِبـِه 

.]33 ]األعـراف:  َتْعَلُمـوَن{ 

يكـون  أال  هـذا:  يف  مراعاتـه  املهـم  ومـن 

املتأخـر  أو  املعـارص  يتبنـاه  الـذي  الفهـم 

مؤديـاً إىل إلغـاء فهـم السـلف لآليـة؛ ألنـه 

يلـزم مـن هذا لـوازم باطلـة، منهـا: تجهيل 

خفـي  املعنـى  بـأن  واالدعـاء  السـلف، 

عليهـم.

إن تأكيـد هـذا األصـل مهـم جـداً، وتـزداد 

أهميتـه يف هـذا العـرص الـذي كـرثت فيـه 

والتـي  القـرآن،  فهـم  املنحرفـة يف  املناهـج 

لطريقـة  مخالفـة  أصـول  مـن  تنطلـق 

يف  أخـرى  لنصـوص  مخالفـة  بـل  السـلف، 

بعـض  أن  ذلـك:  ومـن  والسـنة!  القـرآن 

الناس يسـتدل عـىل الحرية الدينيـة، وجواز 

التنقـل بني األديـان، وأن للمسـلم أن يتنرّص 

أو يتهـّود؛ يسـتدل بقولـه تعاىل: }َفَمن َشـاَء 

َفْلُيْؤِمـن َوَمن َشـاَء َفْلَيْكُفْر{، ناسـفاً عرشات 

النصـوص التـي تتحدث عـن عقوبـة املرتد، 

ومتجاهـاًل أو جاهـاًل بداللـة السـياق الـذي 

وردت فيـه هـذه اآليـة - وهـي آيـة مكيـة 

-، فلـو أكمـل اآليـة لتبـني لـه الغلـط: }إنَّـا 

الِــِمنَي َنـارًا أََحـاَط ِبِهـْم رُسَاِدُقَهـا  أَْعَتْدَنـا لِلظَّ

َوإن َيْسـَتِغيُثوا ُيَغاُثـوا مِبَـاٍء َكاْلــُمْهِل َيْشـِوي 

ُمرَْتَفًقـا{  َوَسـاَءْت  اُب  َ الـرشَّ ِبْئـَس  اْلُوُجـوَه 

]الكهـف: 29[، فلـو كان هـذا جائـزاً فكيـف 

ُيهـّدد بهـذه العقوبـة العظيمـة؟!           

فهـم  عـن  فـرٌع  الصحيـح  التدبـر  وأيضـاً 

املعنـى، إذ ال ميكـن تصـور تدبـٍر صحيـح 

املقدمـة  إذ  خاطـئ،  فهـم  مـن  منطلقـاً 

الخاطئـة ال بـد أن تعطـي نتيجـة خاطئـة، 

وسـأرضب بعـض األمثلـة ليتضح بهـا املراد:

املثـال األول: لـو أن متدبراً أراد أن يسـتبط 

َكَمَثـِل  }َفَمَثُلـُه  تعـاىل:  قولـه  مـن  معنـًى 

ْكـُه  َيْلَهـْث أَْو َترْتُ اْلَكْلـِب إن َتْحِمـْل َعَلْيـِه 

 ،]176 ]األعـراف:  َيْلَهـث{ 

فـال بد أن يفهم معنى: }َتْحِمـْل َعَلْيِه{، أي: 

حملـَت عـىل الكلـب وطردتـه يلهـث، وإن 

ترتكـه يلهـث حتى يكون اسـتنباطه سـلياًم.

أمـا لـو َفهـم الحمـل عـىل أنـه َيحمـل عىل 

ظهـره شـيئاً فهـذا خطـٌأ يف فهـم املعنـى،                                                  

فمـن الـضوري أن يخطـئ يف التدبر املبني 

عـىل هـذا الفهم.             

املثـال الثـاين: قـال تعـاىل: }َومَثُـوَد الَِّذيـَن 

فلـو   ،]9 ]الفجـر:  ِباْلـَواِد{  ْخـَر  الصَّ َجاُبـوا 

أن شـخصاً فهـم أن معنـى: }َجاُبـوا{ أنهـا: 

الـوادي،  إىل  وجلبـوه  الصخـر  أحـضوا 

ثـم بنـى عليهـا تدبـراً؛ لـكان تدبـره غلطـاً؛ 

ألن معنـى اآليـة: دخلـوا الـوادي وقطعـوا 

الصخـر ونحتـوه، وليـس أحـضوه كـام هو 

كثـرية. عاميـة  لهجـات  يف  مسـتعمل 

املثـال الثالـث: يقـرأ بعضهـم قولـه تعـاىل: 

ـيَِّئِة اْلــَحَسَنَة َحتَّـى  ْلَنـا َمـَكاَن السَّ }ُثـمَّ َبدَّ

َّاُء  اُء َوالرسَّ َّ َقاُلـوا َقْد َمـسَّ آَباَءَنا الـضَّ َعَفـْوا وَّ

َيْشـُعُروَن{  ال  َوُهـْم  َبْغَتـًة  َفأََخْذَناُهـم 

]األعـراف: 	9[، فيفهـم مـن قولـه: }َعَفـْوا{ 

أنهـا مـن العفـو عـن اإلسـاءة، وهـذا ليـس 

بصحيـح، بـل املعنـى: حتـى كـرثوا، وكذلـك 

عفـا  قـد  فيـه:  يقـال  فإنـه  كـرث،  كل يشء 

وخالصـة الـكالم أن عـىل املتدبـر  أن يعتني 

بضبـط املعنى والتأكد منـه، وال يبني تدبره 

عـىل أول معنـى ينقـدح يف ذهنـه، فيظنـه 

صوابـاً، وإذا هـو غلـط محـض، ومـن ثـّم 

فسـيكون تدبـره غـري صحيـح. واللـه أعلـم.               
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ماذا علمتنا كورونا وما هي الدروس 
والعبر منها ؟ 

بأمـر  وتعـاىل  سـبحانه  الخالـق  قـدرة   .1

اللـه الحيـاة أصبحـت لغـة صامتـة ومـدن 

هادئـة..

2. بالعلم والعمل هو عنوان تقدم األمم..

 الثقة بالله أعظم سالح .

4. الصحة تاج فكان هو الهاجس

)ممـل(  كان  روتـني  العاديـة  الحيـاة   .	

عنـد البعـض لكـن مع أزمـة كورونـا أصبح 

مطلـب بالعـودة للحيـاة الروتينيـة فتلـك 

الشـكر. تسـتحق  نعمـة 

دروس كورونا 

اسم تردد ..  ووصف يتكرر ، هاجس عاملي ، وحضور يومي، خوف وترقب ..

إجراءات تحل  .. واحصائيات تطل.

تجربة كانت جديدة عىل املستوى الشخيص واملحيل واإلقليمي والعاملي يف التعامل مع األزمات ..

بكل واقع واختصار  حرض )كورونا(، فكان االسم البارز ، الحضور الالفت يف مسرية األيام ..

تسابق هنا وهناك ، واحصائيات وأرقام .

إجراءات واحرتازات ثم ماذا ؟

لكن بعيداً عن األرقام، والتاريخ واألسباب وسباق اللقاح وفرضية البقاء وفرصة العودة أو النجاة.

مشاركات األسرة

شيامء صالح الزامل  



مجلة 

103

6. العائلـة هي املالذ واألمـان، اللهم احفظ 

لنا ولكـم وللجميع .

7. الوطن نعمة فالحمد لله رب العاملني . 

)العمـل  مـن  يتضجـر  كان  البعـض   .8

االجبـاري  التعليـق  بعـد  لكـن  والدراسـة( 

والدراسـة( العمـل  )نعمـة  قدرنـا 

9. يف العزلة كانت ترتيب األولويات .

10 البعد عن الكامليات وسباق املاركات.

11. مشـاعر الحـب بـني األرسة ويف محيـط 

األصدقـاء أروع عنـوان .

االجتامعـي  فالبعـد  واجـب،  الحـرص   .12

ولكـن  اجتامعيـاً  تباعدنـا  مطلـب،  أصبـح 

. القلـوب  اقرتبـت 

13. اكتشـاف مهـارات جديـدة ع مسـتوى 

الفـرد .

14. ظهـرت املواهـب كام قـال جوته: تنمو 

وتنمـو   ، والسـكون  الهـدوء  مـع  املوهبـة 

الشـخصية بخـوض معـرتك الحيـاة . 

	1. اإلدارة املالية وتوفري املال ..

16. إدارة الغضب والسيطرة ع املشاعر .

17. الصرب يف مواجهة األيام واألحداث .

18. التفـاؤل وانتظـار تباشـري الفـرح بزوال 

. الوباء 

19. الرتابط ع املسـتوى األرسي واالجتامعي 

والوطني .

20. متثـل لنـا صـورة األبطـال ف أبطـال ) 

الصحـة واألمـن والتعليـم ( كسـبوا الرهان، 

بـارك اللـه يف الجهـود 

21. التأمـل والتفكـر يف بديع صنـع الخالق 

ويف مجمـل الحياة . 

22. الخلوة مع النفس .

23. االميـان التـام بـأن خلـف العـرس يـرس 

منهـج  األزمـات  والتفـاؤل وقـت  فاإلميـان 

ربـاين قال الله تعـاىل: }َواَل َتْيأَُسـوا ِمْن َرْوِح 

اللَّـِه إِنَّـُه اَل َيْيـَأُس ِمـْن َرْوِح اللَّـِه إاِلَّ اْلَقـْوُم 

اْلَكاِفـُروَن{ ]يوسـف: 87[ 

24.  نتعلـم مـن األنبياء كيف كان يف املحن 

صناعة األمـل، ولنا يف قصصهم عربة .. 

	2. الصحـة والفـراغ ثـروات متاحـة فهـل 

اللـه  النبي-صـىل  قـال  كـام  مشـمر،  مـن 

عليـه وسـلم-: نعمتـان مغبـون فيهـام كثري 

مـن النـاس: الصحـة، والفـراغ ..

26. الحمـد للـه عىل كل أمر فـكل أمر خري 

مـن اللـه ويف خـرية اللـه خـري اختيـار كـام 

َقـاَل رَُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: َعَجبـاً ألْمـِر اْلُمْؤِمِن 

، َولَْيَس َذلِـَك ألَِحٍد إاِلَّ  إِنَّ أَْمـَرُه ُكلَّـُه لَُه َخـرْيٌ

لْلُمْؤِمـن: إِْن أََصاَبْتُه رَسَّاُء َشـَكَر َفـَكاَن َخرْياً 

اُء َصـرَبَ َفَكاَن خـرْياً لَُه.  لَـُه، َوإِْن أََصاَبْتـُه رَضَّ

مسلم. رواه 

مهمتـان  خطوتـان  والقبـول  الوعـي   .27

ألي تغيـري إيجـايب كـام صاغهـا عـامل النفس 

األمريـي ناثانيل براندن فهـل نعي ونتقبل 

الحيـاة والواقـع بعد أزمـة كورونا لن يكون 

مثـل مـا كان .

28. هـدوء وسـكينة يف النفس البرشية ويف 

معـرتك الحياة.

29. تحولـت همـوم وأفـكار النـاس حـول 

الوقايـة مـن املـرض فتالشـت همـوم كان 

البعـض يراهـا أهـم.

ووعـي  تغـريت،  وسـلوكيات  عـادات    .30

مـالزم للـكل .

31.  التحـول للتقنيـة وأن املسـتقبل تقنـي 

والتعامـالت  والعمـل  الدراسـة  فكانـت 

بعـد.   الحكوميـة عـن 

نبضة حبر : 
التحـوالت  أعظـم  وينفـري:  اوبـرا  تقـول 

بسـيط  تغـري  التغـريات،  أصغـر  مـن  تـأيت 

يف سـلوكك ميكـن أن يغـري عاملـك ويعيـد 

.. مسـتقبلك  تشـكيل 

فهـل درس كورونـا غـري عاملك وسـلوكك أم 

ال ؟ سـؤال يجـب أن يعيـد حكاية السـطور 

وواقعنـا  وتعامالتنـا  وشـخصيتنا  لذواتنـا 

وتفكرينـا ومنـط حياتنـا..

خاتمة:
فـريوس دمر اقتصاد الصـني وهدد الواليات 

املتحـدة وقطـع الطـرق املؤديـة إىل رومـا، 

وأفقـد باريـس الجـامل، وحـول لنـدن إىل 

والحيـاة،  الـدول  عطـل  اشـباح،  مدينـة 

تنتظـر  عروشـها  عـىل  خاويـة  فأصبحـت 

القـادم، وبـدأ منظـر الحرمـني الرشيفـني يف 

شـهر رمضـان يخطـف القلـوب مـن هـول 

املنظـر فالكعبـة فقدت الطائفني واملسـجد 

والزائريـن،  العاكفـني  يبحـث عـن  الحـرام 

وبقيـت الريـاض صامتـة، هادئـة بعـد زائر 

ثقيـل وبعـد هـذا .. 

فالحمد لله عىل كل حال 

وتربيـة   ) مجـاين  درس   ( كورونـا  فـريوس 

وال  املـدارس  إياهـا  متنحنـا  مل  جديـدة 

كورونـا  دروس  تجربـة  بعـد  الجامعـات، 

وقفة تأمل: 
هل نجحت يف االختبار 

وتعلمت من الدروس .. 

كل األمنيـات بـدروس وعـرب قيمـة للجميع 

 ..

قلوبكـم  يف  سـالمة  لكـم  اللـه  أسـأل 

.. وأبدانكـم 

وتوفيق يالزم حضوركم.

وسعادة تظلل دروبكم 
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دورة أنماط الشخصيات

الحوكمة »آليات وممارسات«

التـي يقدمهـا  التدريبيـة  الـدورات  ضمـن 

صنـدوق األرسة، شـارك أبناء وبنـات األرسة 

يف الربنامـج التدريبي »أمناط الشـخصيات« 

للدكتـور أيوب األيـوب وبالتعاون مع مركز 

يـوم  بعنيـزة  للتدريـب  الكـوادر  تطويـر 

السـبت 12ربيـع األول 1441هــ املوافق 9 

نوفمـرب 2019م.

إىل  أساسـية  بصفـة  الربنامـج  ويهـدف 

األشـخاص  بأمنـاط  املشـاركني  تعريـف 

وأمنـاط  أمناطهـم  معرفـة  مـن  ومتكينهـم 

اآلخريـن ومهـارات التعامـل مـع كل منـط 

املجـاالت. جميـع  يف  حـدة  عـىل 

الفـروق  عـىل  التعـرف  إىل  يهـدف  كـام 

واالختالفـات بني األمنـاط االتصاليـة لألفراد 

وكذلـك نقاط القوة التـي يوفرها االختالف 

يف األمنـاط االجتامعيـة يف املواقف املختلفة 

منـط  كل  احتياجـات  وفهـم  ومعرفـة 

حـني  اآلخريـن  مـن  وتوقعاتـه  اجتامعـي 

معـه. يتعاملـون 

عـىل  القـدرة  اكتسـاب  إىل  يهـدف  كـام 

التكيـف مـع األمنـاط االجتامعيـة املختلفة 

لتحقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن النجاحات 

وكذلـك ينشـد إىل النجـاح والتميـز يف بنـاء 

العالقـات مـع اآلخريـن.

التدريبيـة  الـدورة  يف  األرسة  أبنـاء  شـارك 

»الحوكمـة آليات ومامرسـات« التي نفذتها 

السـعودية  القضائيـة  العلميـة  الجمعيـة 

»قضـاء«.

والـدورة قدمهـا األسـتاذ/ أنـس بـن داوود 

العسـايف املتخصـص يف مجـاالت الحكومـة 

اإلدارة. ومجالـس 

وقـد أقيمـت الـدورة يوم الجمعـة 4 ربيع 

األول 1441هــ املوافـق 1نوفمـرب 2019م 

بقاعـة فندقيـة بالرياض من السـاعة 3.30  

عـرصاً إىل السـاعة 8.30م .

محـاور  عـدة  الـدورة  اسـتهدفت  وقـد 

: أهمهـا

نشـأة مفهـوم الحوكمة وتطـوره دولياً 	 

. ومحلياً

أهم املبادئ يف مجال الحوكمة؟	 

املوارد النظامية للحوكمة.	 

آليـات تنفيـذ مبـادئ الحوكمـة عـىل 	 

املنظـامت.

مامرسات وتجارب عملية.	 

دورات تدريبية
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دورة الرسم التجريدي بأوراق الذهب

»الرسـم  بعنـوان  دورة  األرسة  صنـدوق  نفـذ 

التجريـدي بـأوراق الذهـب« للمدربـة ليـىل 

لعـام  الصنـدوق  مناشـط  ضمـن  الشـامي، 

1441هــ ، وتنبـع أهميـة هـذه الـدورة مـن 

مجـاالت  أحـد  إىل  يتطـرق  الـذي  موضوعهـا 

الفـن الحديـث وهو الرسـم التجريدي بأوراق 

الذهـب، وقد تناولت الـدروة تعريف املدربة 

للـامدة األساسـية يف موضـوع الـدورة وهـي 

مـادة رقائـق الذهـب أو مـا يسـمى بـأوراق 

لفـن  ويسـتخدمونه    Gold Leaf الذهـب 

اسـمه فـن التذهيـب مبعنـى اسـتخدام ورق 

الذهـب يف تغليف قطع األثـاث أو لوحات أو 

أي قطـع ديكـور بطـرق مبتكـرة ورائعـة.

وأوراق الذهـب عبـارة عـن سـبائك ذهبية 

تـم طرقهـا وتعرضهـا لضغـط كبـري حتـى 

أصبحـت رقيقـة جـداً ومنهـا عـدة ألـوان 

ثـم  معدنيـة،  أوراق  تعتـرب  وهـي  وأوزان 

والتعريـف  للـرشح  املدربـة  تطرقـت 

أداة. كل  ودور  املسـتخدمة  بـاألدوات 

وقـد بـدأت الـدورة يـوم االثنـني 19 ربيـع 

اآلخر 1441هـ املوافق 16 ديسـمرب 2019م 

السـاعة الثامنة مسـاءاً عرب تطبيـق الواتس 

اب واسـتمرت ملـدة يومني، 

حيـث شـمل اليـوم الثـاين عـىل تطبيقـات 

عمليـة لعـدة مناذج مع تطبيقـات للفتيات 

املشـاركات، وقـد شـهدت الـدورة مشـاركة 

عـدد كبري مـن فتيـات األرسة.
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بالتعاون مع مركز أبعاد المعرفة للتدريب
صندوق األسرة يشارك في دورتي الذكاء لعاطفي وقوانين التفكير اإليجابي

دورتي القيادة الذاتية وكيف تخطط لعام 2020

الـذكاء  دوريت  يف  يشـارك  األرسة  صنـدوق 

اإليجـايب التفكـري  وقوانـني  العاطفـي 

العاطفـي يف نجـاح  الـذكاء  نظـراً ألهميـة 

الفـرد يف الحيـاة عمومـاً ويف التعليـم عـىل 

الخصـوص، وجـه 

مـن هـذا املنطلـق شـارك صنـدوق األرسة 

بالتعـاون مع مركز أبعـاد املعرفة للتدريب 

»دوريت الـذكاء العاطفـي وقوانـني التفكـري 

يـوم  املنيـف  خالـد  للدكتـور  اإليجـايب« 

الخميـس 	1ربيـع اآلخـر 1441هــ املوافق 

12 ديسـمرب 2019م بقاعـة فندقيـة بالخرب 

واسـتمرت الـدورة ملـدة يومـان.

وفتيـات  شـباب  الـدورة  اسـتهدفت  وقـد 

األرسة باملنطقـة الرشقيـة وتحدثـت الدورة 

عـن الـذكاء العاطفـي مـن جوانـب عديدة 

أبرزهـا )التدريـب عـىل مهـارات وأنشـطة 

الـذكاء العاطفـي واألبعاد املرتبطـة بالذكاء 

العاطفـي، كيف يتـم تفعيله بشـكل ناجح 

يف عمليـة التعليـم ومسـاعدة الطلبـة عـىل 

تنميـة الـذكاء العاطفـي لديهـم،.....( كـام 

شـملت الدورة عىل محـاور عديدة أهمها:

وضبـط 	  بالنفـس  التحكـم  آليـات 

. عر ملشـا ا

القاعدة الذهبية لتحضري الذات.	 

قانـون االنتظار االسـرتاتيجي ودوره يف 	 

النجاح.

التخلـص 	  وكيفيـة  النفسـية  الحيـل 

. منهـا

اسرتاتيجية الخروج من الصندوق.	 

فن التعامل مع النقد الجارح.	 

قوانني إدارة العقل.	 

قانون الخط املسـتقيم للسـيطرة عىل 	 

القلق.

فهم الذات عرب األسئلة السبعة!	 

تقنيات التخلص من املشاعر السلبية.	 

الضغـوط 	  إدارة  يف  إيجابيـة  حلـول 

واالنفعـاالت.

مبادئ يف التفكري اإليجايب.	 

ويف ختـام الـدورة طرحـت عـدة تطبيقات 

شـهادتني  املشـاركني  منـح  وتـم  عمليـة، 

معتمدتـني مـن املؤسسـة العامـة للتدريب 

التقنـي واملهنـي. 

وفتيـات  لشـباب  األرسة  صنـدوق  أعلـن 

األرسة عـن دوريت »القيـادة الذاتية وكيف 

تخطـط لعام 2020« وذلـك يوم الخميس 

املوافـق 20  26 جـامد اآلخـرة 1441هــ 

بالريـاض  فندقيـة  بقاعـة  فربايـر2020م 

واسـتمرت الدورتـني لثالثـة أيـام،

الذاتيـة  القيـادة  دورة  تناولـت  وقـد 

عـدة موضوعـات أهمهـا »مـا هي شـفرة 

الـذكاء الروحـي وملـاذا الناس مـن حولك 

ال يحبـون الوضوح وكذلـك طرق االنتقال 

مـن التعلـق إىل االكتفاء الـذايت وذكريات 

املـايض وتجـاوز املشـاعر املؤملـة وإعـادة 

صياغة املشـاعر تجاه املسـتقبل والفروق 

والـذكاء  والـروح  النفـس  بـني  العميقـة 

الروحـي وتحقيـق الرغبـات.

كـام ناقشـت دورة » كيـف تخطط لعام 

تسـتعد  كيـف   ( أهمهـا  محـاور   2020

إلحـداث نقلـة يف هـذا العـام ومـا هـي 

مميـزات وأرسار 2020 وكيـف توزان بني 

أهـداف األخـذ وأهـداف العطـاء وملـاذا 

مل تحقـق مـا تريـد يف عـام 2019 ومـا 

هـي مالمـح نسـختك الجديـدة ومتارين 

وتطبيقـات حول كتابـة القصة الجديدة.

دورات تدريبية
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صندوق األسرة ينفذ دورة في اللغة اإلنجليزية

دورة صناعة األهداف

اللغـة  يف  دورة  األرسة  صنـدوق  أقـام 

أب   الواتـس  تطبيـق  عـرب  اإلنجليزيـة 

فتيـات  مـن  واملتقدمـات  للمبتدئـات 

األرسة مـن عمـر أربعـة عـرش عامـاً فـام 

فـوق،

وقـد أقيمـت الـدورة يـوم األحـد 20 ربيـع 

األول 1441هــ املوافـق 17 نوفمرب 2019م 

، واسـتمرت ملـدة ثالثة أسـابيع.

قروبـني  بإنشـاء  الـدورة  طريقـة  وكانـت 

لالستفسـارات  واآلخـر  للـدروس  أحدهـام 

القـراءة  للطالبـات  ليتسـنى  والـرشح، 

ومناقشـتها  األسـئلة  وطـرح  واالطـالع 

عليهـا. واإلجابـة 

)أحـرف  عـىل  املبتدئـني  دروة  وشـملت 

وكلـامت  مهمـة  ومسـميات  وأرقـام 

دورة  احتـوت  بينـام  بسـيطة  وقاعـدات 

املتقدمـات عـىل ضامئـر وأزمنـة وقاعدات 

ُجمـل. وبنـاء 

أعلـن صنـدوق األرسة عـن دورة صناعـة 

األهداف لشـباب وفتيـات األرسة بالرياض 

العبقريـة  صناعـة  مركـز  مـع  بالتعـاون 

للتدريـب للدكتـور سـلطان العثيـم وذلك 

1441هــ  األول  جـامد   16 السـبت  يـوم 

املوافـق 11 ينايـر 2020م بقاعـة فندقيـة،

وشملت الدورة عدة محاور أهمها:

ما هـو االسـتحقاق وعالقتـه بتحقيق 	 

الرغبات.

كيف انتقل من اسـتحقاق سـلبي إىل 	 

إيجايب؟ استحقاق 

هل االستحقاق شعار أو شعور؟	 

مـع 	  اسـتحقاقك  يتناغـم  كيـف 

؟ فـك ا هد أ
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تدريبيـة  دورة  األرسة  صنـدوق  أقـام 

بعنوان »فن سـكب بالريزن« للمبتدئات 

عـرب تطبيـق الواتس أب، وبـدأت الدورة 

األربعـاء 7 ربيـع اآلخـر 1441هــ  يـوم 

السـاعة  2019م  ديسـمرب   4 املوافـق 

الثامنـة مسـاءاً واسـتمرت ملـدة يومـني.

بـدأت  األول  باليـوم  الـدروة  وبدايـة 

املدربة ليىل الشـامي بالتعريف بنفسـها 

وبالفتيـات املشـاركات وأطلعتهـم عـىل 

األدوات  املسـتخدمة وتعريـف لألشـياء 

األساسـية، وكذلك مادة الريزن وأقسـامه 

واسـتخدامه كـامدة وتوضيـح كيـف أن 

الريزن الشـفاف يسـتخدم إلعطاء طبقة 

صلبـة عـىل الصـور أو مـن خـالل الصب 

كطبقـة  اسـتخدامه  أو  القوالـب  يف 

اسـتخدامه  وعـن  للورنيـش  مشـابهة 

للزينـة لألعـامل اليدويـة أيضـاً مبختلف 

األطعمـة  يف  للتزيـني  كسـائل  األشـكال 

البالسـتيكية.

وأقيـم اليـوم الثـاين للـدورة يـوم األحـد 

 8 املوافـق  1441هــ  اآلخـر  ربيـع   11

التطبيـق  يـوم  وهـو  2019م  ديسـمرب 

خطـوة  خشـبية  ألـواح  عـىل  املبـارش 

املسـتخدمة  األدوات  بخطـوة وتوضيـح 

الريـزن،  مـع  األلـوان  خلـط  وطـرق 

مـن  مشـاركة  الـدورة  شـهدت  وقـد 

الزامل-خولـه  عبداللـه  منصـور  )حـور 

محمـد  -سـحر  الضيـف  عبداللـه  عـيل 

الضلعـان -عفـراء بنت محمـد بن مزيد 

العمـرو -منـى عبـد اللـه السـليم -مهـا 

بنـت عبدالحميـد بـن عبدالرحمـن آل 

الشـيخ -نـوال ابراهيـم عبداللـه الجاليل 

-نـوره خالـد عبدالرحمـن الزامـل -نوف 

عبدالعزيـز صالـح الزامـل -وريف أحمد 

حمـد املرزوقـي -وريـف أحمـد محمـد 

الزامـل(.

دورة فن سكب بالريزن

دورات تدريبية
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شـارك صندوق األرسة يف الباقـة التدريبية 

للتدريـب  التحفيـز  مركـز  أقامهـا  التـي 

انطلقـت  واملتضمنـة سـتة دروات، وقـد 

1442/07/24هــ  االثنـني  يـوم  الـدورات 

واختتمـت يـوم األربعاء1442/08/04هـ ,

»إدارة  بعنـوان  كانـت  الـدورات  وأوىل 

تعريـف  إىل  وتهـدف  األرسة«  ميزانيـة 

األرسة  ميزانيـة  إدارة  بكيفيـة  املتدربـني 

صحيـح  بشـكل  اليوميـة  واملصاريـف 

سـليم وبتخطيـط 

إدارة   « بعنـوان  كانـت  الـدورات  وثـاين 

الـذات وترتيـب األولويـات« وتهـدف إىل 

كيفيـة إدارة املهـام املوكلـة للفـرد بكفاءة 

والتخطيـط  األولويـات  وترتيـب  وتقييـم 

بكفـاءة ومهـارات قيـادة املهـام والتعاون 

مـع اآلخريـن.

وثالـث الـدورات كانـت بعنـوان : أمنـاط 

الشـخصية« وتهـدف إىل متكـني املتـدرب 

اآلخريـن  األشـخاص  مـع  التعامـل  مـن 

بطـرق أكـرث مرونـة وخلـق القـدرة عـىل 

عـىل  واملحافظـة  الحيـاة  أمـور  تيسـري 

العالقـات االجتامعيـة واملهمـة يف الحيـاة 

الشـخي  الصعيـد  عـىل  وتطويرهـا 

والعمـيل.

»بنـاء  بعنـوان  كانـت  الـدورات  ورابـع 

وإدارة فـرق العمـل« وتسـتهدف تنميـة 

مهـارات التعامـل واالتصـال باآلخرين من 

رؤسـاء وزمالء ومرؤوسني واحداث التغيري 

كأسـلوب لتحقيـق التميـز داخـل فريـق 

العمـل وتنميـة مهـارات بناء فـرق العمل 

املتدربـني  واكسـاب  أعضاءهـا  وتحفيـز 

مهـارات تطوير العمـل الجامعي وتكوين 

روح الفريـق.

وخامس الدورات كانت بعنوان »هندسـة 

النجـاح« وتهـدف إىل رفع كفاءة املتدربني 

يف إنجـاز األعـامل بشـكل أفضـل وتطويـر 

األداء وزيـادة قـدرة الـكادر البـرشي عىل 

العطـاء ومواكبـة الجديـد وتجديد األفكار 

وتكويـر املهارات.

وآخـر الـدورات كانـت بعنـوان » مهارات 

العـرض واإللقـاء« وتسـتهدف إىل تطويـر 

الثقـة بالنفـس والتدريـب عـىل اكتسـابها 

مكـن خـالل العـرض التقدميـي واكتسـاب 

الجسـد وتصميـم  لغـة  اسـتخدام  مهـارة 

الرشائـح  وإعـداد  التقدميـي  العـرض 

ومامرسـة قواعد وفنون ومهـارات العرض 

والتقـدم بفاعليـة واحـرتاف.

صندوق األسرة يشارك في دورة 
مهارات تعديل سلوك األطفال

بعنـوان  دورة  األرسة  صنـدوق  أقـام 

األطفـال«  سـلوك  تعديـل  »مهـارات 

للدكتـور مصطفـى أبـو سـعد، أون اليـن 

1442/02/19هــ  الثالثـاء  يـوم  وذلـك 

واسـتهدفت  2020/10/06م  املوافـق 

األرسة، ونسـاء  رجـال 

ويـأيت حـرص الصنـدوق عـىل تنفيـذ الدورة 

ملـا لهـا مـن أهميـة كبـرية يف التعـرف عـىل 

األطفـال  لـدى  والسـلوكيات  املشـكالت 

وكيفيـة فهمهـا وتشـخيصها والوقـوف عـىل 

أسـباب السـلوك املزعـج وكيفيـة اكتسـاب 

مهـارات تعديـل السـلوك والتقنيـات املهمة 

مقاومـة  دون  يسـتجيبون  األبنـاء  لجعـل 

للوصـول للهـدف املنشـود بـإذن اللـه.

باقة تدريبية بعنوان »نحو إدارة متميزة«
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بالتعاون مع مركز العبقرية للتدريب
أبناء وبنات األسرة يشاركون في دورة »قوة الشخصية«

وقـد قامـت الـدورة حـول عـدة محـاور 

أهمهـا:

كيفية بناء الثقة بالنفس.	 

بنـاء 	  عـىل  وأثرهـا  الداخليـة  القـوة 

الفـرص 

الشـخصيات 	  مـع  التعامـل  كيفيـة 

. لصعبـة ا

قانـون السـقف، وأثـره العظيـم عىل 	 

عالقتي.

 قـوة الشـخصية وإدارة املسـافة مع 	 

اآلخرين »هندسـة املسـافات«

وتقديـر 	  للتوكيـد  العظيـم  األثـر 

. والنجـاح  الحيـاة  عـىل  الـذات 

الحيـاة 	  ضغوطـات  إدارة  كيفيـة 

الضغوطـات« »إدارة  بنجـاح 

وتطرقـت الـدورة حـول أسـباب االهتامم 

بالشـخصية ؟، وكونه يرجع بسـبب الواقع 

اإلنسـان  بـات  حيـث  املنكـوس  العاملـي 

يعيـش غريبـاً معـزوالً عـن أعـامق ذاته، 

وألن خـالص اإلنسـانية األكـرب لـن يكـون 

لإلنسـان،  والعقـيل  الروحـي  بالنمـو  إال 

وتحسـني ذاتـه وإدارتها عىل نحـو أفضل، 

ال  الشـخصية  وتطويـر  تنميـة  أن  كـام 

فكـر  وال  إمكانـات  وال  مـال  إىل  يحتـاج 

اإلرادة  تكمـن يف  الحاجـة  معقـد، وإمنـا 

والعزميـة القويـة، وذلك بتدعيـم الداخل 

عـادات  واكتسـاب  الـذات  وإصـالح 

جديـدة.

كـام اسـتهلت الـدورة أهم العوامـل التي 

لهـا الدور األسـايس يف بناء شـخصية قوية 

ومنها:

وجـوُد املبـادِئ الراسـخِة لـدى الشـخِص، 

والتَّمُسـكُ بهـا، أن يكـوَن اإلنسـان واثقـاً 

بنفسـه، وبقدراتـِه وإمكانياتـه ومهاراتـه 

وتحمـُل املسـؤولية، والتـي يتهـرب منهـا 

دامئـًا ِضعـاُف الشـخصية.

شـارك أبنـاء وبنـات األرسة يف دورة تدريبيـة بعنـوان »قـوة الشـخصية« للدكتـور سـلطان العثيـم، وتهـدف الـدورة 

بصـورة أساسـية يف املسـاعدة يف اكتشـاف نقـاط القـوة، وقـد ُأقيمـت الـدورة يوم السـبت 144٢/٠1/17هــ املوافق 

٢٠٢٠/٠9/٠5م مـن السـاعة 6 -9 مسـاءاً،

دورات تدريبية
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صندوق األسرة يشارك في باقة تدريبية
إلعداد الفريق الفعال

دورة التعامل مع المراهقين

القيـم  عرفـاء  مركـز  مـع  بالتعـاون 

يف  األرسة  صنـدوق  شـارك  التدريـب، 

تدريبيـة  وبناتـه يف حزمـة  أبنـاءه  دعـم 

تتضمـن ثـالث دورات وقـد انطلقت أوىل 

1442/07/10هــ  االثنـني  يـوم  الـدورات 

أعقبهـا  الفعـال«،  »الفريـق  بعنـوان 

االجتامعـات«  إدارة  »مهـارات  دورة 

يـوم الثالثـاء 1442/07/11هــ ثـم دورة 

»التغيـري مفتـاح التطويـر« يـوم األربعاء 

الـدورات  قـدم  وقـد  1442/07/12هــ، 

ويـأيت  املانـع،  محمـد  يوسـف  األسـتاذ 

حـرص الصنـدوق عـىل مشـاركة ومتكـني 

أفـراد األرسة مـن الحصول عـىل الدورات 

التدريبيـة التـي تهدف بصفـة عامة عىل 

زيـادة وتحديـث معلوماتهـم واكسـابهم 

مـن  تزيـد  وخـربات  جديـدة  مهـارات 

كفاءة أدائهم وتحسـني مستوى ثقافاتهم 

طموحهـم  يناسـب  ومبـا  مسـتقباًل 

العمليـة  الخـربات  وأهدافهـم ومينحهـم 

األخطـاء  وتقليـل  الحديثـة  والتطبيقيـة 

تفكـري  وطـرق  سـلوكيات  وغـرس  لهـم 

التطـورات  متابعـة  إىل  إضافـًة  سـليمة، 

اسـتخدامها. وكيفيـة  التكنولوجيـة 

بعنـوان  دورة  األرسة  صنـدوق  نظـم 

اليـن  أون  املراهقـني«  مـع  »التعامـل 

األربعـاء  يـوم  األرسة  ونسـاء  لرجـال 

2020/10/07م  املوافـق  1442/2/20هــ 

مصطفـى  للدكتـور  7-10م  السـاعة  مـن 

أبـو سـعد،  وتـأيت أهميـة الـدورة كونهـا 

ستسـاعد اآلبـاء واألمهـات يف فهـم مرحلة 

املراهقـة وخصائصهـا وطـرق التعامـل مع 

لهـا،  الطبيعيـة  والسـلوكيات  متغرياتهـا 

لتجنـب الصدام مـع األبناء وطـرق احتواء 

هـذه املرحلـة لتصبـح أجمل مرحلـة لبناء 

لشـخصية. ا

عـىل  التعـرف  عـىل  أيضـاً  تسـاعد  كـام 

بتمـرد  وعالقتهـا  الكـربى  املربـني  أخطـاء 

أو ضعـف املراهقـني وكيفيـة بنـاء عالقـة 

املراهـق. االبـن  مـع  إيجابيـة 
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عنيزة تعانق عاصمة العرب 
األسرة تستضيف اللقاء الدوري الخامس ألهالي عنيزة في الرياض

كعادة عنيزة الفيحاء لها يف كل مدينة حضور وعطاء ويف كل منطقة لها لقاء والتقاء 

لتعزيز معنى االنتامء .. 

مـن هـذا املنطلـق، أقامـت لجنـة أهـايل 

عنيـزة يف الرياض اللقاء الدوري الخامس 

ألهـايل عنيـزة يف الريـاض بحضـور كريم 

مـن محافـظ وأهـايل عنيـزة، وقـد رعت 

أرستنـا اللقـاء باسـتضافته باسـرتاحة دار 

األرسة بالريـاض، وقـد ُأقيـم اللقـاء عرص 

يـوم الجمعـة 13جـامد اآلخـرة 1441هـ 

املوافـق 7 فربايـر2020م.

ويـأيت هـذا اللقـاء إمتـداداً للتواصـل مع 

أهـايل عنيـزة بالرياض، وقـد مَثن محافظ 

اللجنـة  أعضـاء  جهـود  عنيـزة  وأهـايل 

واملعهـود  املتميـز  بتنظيمهـم  بالريـاض 

تخـدم  التـي  اللجنـة  ومببـادرات  منهـم 

ومجتمعهـا. عنيـزة 

وقـد أُعلـن عـن مبـادرة أصدقـاء عنيـزة 

أهـايل  لجنـة  مبـادرات  إحـدى  وهـي 

للتواصـل  وتهـدف  بالريـاض،  عنيـزة 

والتقديـر لـكل محـب لعنيـزة وخدمهـا 

ومشـاعره. وعملـه  وفكـره  مبالـه 

وقـد تقـدم رئيـس لجنـة أهـايل عنيـزة 

يف الريـاض األسـتاذ/ عبداللـه بـن يحيـى 

بـن خالـد السـليم بالشـكر الجزيـل لكل 

األهـايل الذيـن حـضوا اللقـاء وبالتقدير 

ملحافـظ وأهـايل عنيـزة عـىل حضورهـم 

والحـب  املـودة  مشـاعر  ومشـاركتهم 

التـي تجمـع الجميـع يف حـب عنيزة كام 

تقـدم بالشـكر واالمتنان ألصدقـاء عنيزة 

لحضورهـم ومشـاعرهم الجميلـة تجـاه 

عنيـزة وأهلهـا.

مساهمات 
مجتمعية



مجلة 

113



مجلة 

114

برعاية كريمة من سعادة محافظ عنيزة
إدارة التعليم بعنيزة ُتكرم المتفوقات بجائزة آل زامل لعام 1442هـ

مبحافظـة  التعليـم  إدارة  كرمـت  فقـد 

عنيـزة اليـوم -خـالل حفل افـرتايض- 179 

التعليـم  مـدارس  مـن  متفوقـة  طالبـة 

ومـدارس  واألهـيل  الحكومـي  العـام 

تحفيـظ القـرآن الكريم وتعليـم الكبريات 

آل  بجائـزة  الفائـزات  الخاصـة،  والرتبيـة 

املتفوقـات،  الطالبـات  لتكريـم  زامـل 

بحضـور محافـظ عنيـزة »عبدالرحمن بن 

إبراهيـم السـليم«، وذلـك ضمـن الرشاكة 

املجتمعيـة مـع صنـدوق عائلـة آل زامـل 

الـروق«،  املنصـور،  الزامـل،  »السـليم، 

 2	 يـوم  االفـرتايض  الحفـل  ُأقيـم  وقـد 

07أبريـل  املوافـق  1442هــ  شـعبان 

وقـد  صباحـًا،  العـارشة  متـام  يف  2021م 

االفـرتايض  الحفـل  عنيـزة  شـهد محافـظ 

املحافظـة  مقـر  يف  مدرسـتي  ومسـابقة 

الترشيفـات. بقاعـة 

وبـدأ الحفل بتـالوة آليات الذكـر الحكيم 

عبدالعزيـز  بنـت  »أصايـل  للطالبـة 

مديـر  سـعادة  وأعـرب  الجطيـيل«،  

جايـز  بـن  خالـد  بعنيـزة  التعليـم  إدارة 

بالطالبـات  الحـريب عـن فخـره واعتـزازه 

املتفوقـات، وأبنـاء املحافظـة الذين بذلوا 

الكثـري يف سـبيل التعليـم إمياًنـا بأهميتـه 

أن  إىل  مشـرياً  اإلِنسـان،  بنـاء  يف  ودوره 

اسـتمرار الجائـزة عـىل مدى أكـرث من 20 

عامـاً مضـت هو اسـتثامر بعيـد املدى يف 

طالبـات عنيـزة املتفوقـات ومؤكـًدا أنهن 

ميثلـن كوكبـة متميزة من قادة املسـتقبل 

والنفـع  الخـري  بهـن  سـيتحقق  الـاليت 

اللـه. بـإذن  وملجتمعهـن  لوطنهـن 

ولفـت االنتبـاه إىل أن جائـزة »آل زامـل« 

لتكريـم املتفوقـات أتـت مـن أرسة كرميـة 

حملـت عـىل عاتقهـا دعـم التعليـم وأهلـه 

لتنمية مسـتدامة لوطن الخري، وإن علينا أن 

نقـف وقفـة احـرتام وتقديـر تليق مبسـتوى 

جزيـل  ونقـدم  العريقـة،  الجائـزة  هـذه 

الشـكر لهـم عـىل دعـم بناتنـا املتفوقـات، 

إدارة  معـرًبا عـن شـكره وتقديـره ملجلـس 

صنـدوق عائلـة آل زامـل )السـليم، الزامـل، 

املنصـور، الـروق( لدعـم هذه الجائـزة التي 

متكنـت ولله الحمد مـن تحقيق أهدافها يف 

مل تكـن الظـروف التـي فرضتهـا جائحـة كورونـا حاجـزاً لنـرث الفرحـة والسـعادة للمتميـزات واملتفوقـات مبحافظـة 

عنيـزة، ورسـم مشـاعر الـرسور والبهجـة عـىل وجـوه آبائهـم وأمهاتهـم،

مساهمات 
مجتمعية



مجلة 

115

تحفيـز الطالبـات للعناية بالعلـم والتنافس 

يف التحصيـل والتفـوق.

كام ألقت سـعادة مسـاعد مديـر التعليم 

شـعاع  »األسـتاذة:  التعليميـة  للشـؤون 

وجهـت  كلمـة  الخليفـة«  خليفـة  بنـت 

لدعمهـا  الزامـل  ألرسة  الشـكر  فيهـا 

الجائـزة عـىل مدار عرشين عامـاً وتهنئتها 

للطالبـات املتميـزات واملتفوقـات كونهـم 

اللـه  شـاء  إن  ومسـتقبله  الوطـن  ثـروة 

واملعلـامت  للمعلمـني  الشـكر  ووجهـت 

تفـوق  إبـراز  يف  لجهودهـم  واملـدارس 

بناتنـا كل عـام.

وقدمـت األخـت »هنـاء بنـت عبدالعزيز 

السـليم« كلمـة عـن األرسة شـكرت فيهـا 

الحضـور وقدمـت التهـاين ألرس الطالبـات 

املتفوقـات لتميزهـن وتفوقهـن ووجهت 

الشـكر إلدارة التعليـم عىل منحها الفرصة 

ألرستنـا عىل تقديـم الجائزة وتخليد اسـم 

األرسة كل عـام، 

»دميـا  الطالبـة  ألقـت  ذلـك  وعقـب 

الطالبـات  كلمـة  النـارص«  محمـد  بنـت 

املتفوقـات، بعـد ذلـك قدمـت األسـتاذة 

كلمـة  الدعيجـي«  صالـح  بنـت  »مهـا 

رئيسـة قسـم توجيـه وإرشـاد الطالبـات 

وبعـد نهايـة الكلمـة تـم عـرض أوبريـت 

الطالبـات  نشـاط  إخـراج  مـن  اإلنجـاز 

ثـم مسـرية الفخـر للطالبـات املتميـزات 

واملتفوقـات. 

وضمـن فعاليـات حفـل جائـزة آل زامـل 

ملتفوقـات عنيـزة، دشـن محافـظ عنيـزة 

عنيـزة  غرفـة  مبشـاركة  التفـوق  بوابـة 

والتـي  باملحافظـة  األمنيـة  والجهـات 

تهـدف إىل تقديم التهنئة ألفـراد املجتمع 

باملتفوقـات ضمـن  التعليمـي واالحتفـاء 

الحفـل. فعاليـات 
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بمباركة كريمة من سمو أمير القصيم
صندوق األسرة الراعي االستراتيجي لتأسيس فريق مشاة عنيزة

وبحضـور أصحـاب السـعادة محافظ عنيـزة ومدير مركـز التنمية 

االجتامعيـة ونائبـه ومديـر اللجنـة ومّثـل صندوق األرسة سـعادة 

الرئيـس التنفيـذي لرشكـة صندوق األرسة األسـتاذ أنس بن محمد 

الخالد السـليم،

مسـتقبلية  عنيـزة ضمـن خطـة  مشـاة  فريـق  تأسـيس  ويـأيت 

وتنميتهـا، الرياضـة  لتعزيـز  وامتـداداً 

املسـاهمة  الجهـود  القصيـم  أمـري  السـمو  مثـن صاحـب  وقـد 

واملبذولـة يف تطويـر الرياضـة ورعاية برامجهـا وتحقيق أهدافها 

يف محافظـة عنيـزة.

شـهد صاحـب السـمو أمـري منطقـة القصيـم الدكتـور فيصل بن مشـعل بن سـعود آل سـعود عقد رعاية اسـرتاتيجية 

بـني صنـدوق آل زمـل وبـني لجنـة التنميـة االجتامعيـة األهليـة مبحافظـة عنيزة لتأسـيس فريق مشـاة عنيـزة وذلك 

صبـاح يوم االثنـني 144٢/٠٢/18هـ املوافـق ٢٠٢٠/1٠/٠5م ، 

مساهمات 
مجتمعية
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كتاب
فريد

أمـا كونـه كتاًبـا فريـًدا فـألّن كاتبـه نحـوّي، وقلـام تجـد مـن 

النحويـني مـن يكتـب يف مسـتوى إبداعـي أديب يـوازن بـني 

جانـب تقريـر الوقائـع واألحـداث وسـجل الذكريـات وجانب 

الصياغـة األدبيـة بجمـل قصـرية ألفناهـا يف كتب أدبـاء العرص 

العبـايس كالجاحـظ وأيب حيـان التوحيـدي، وهـو فريـد ألنـه 

هـذا  شـخصية  مـن  جوانـب  تـيء  خاصـة  حيـاة  يكشـف 

الـذي عرفنـاه يف قاعـات الدرس ومنابـر التعليـم ويف الندوات 

واملؤمتـرات، فـام عرفنـا غـري سـمت الباحـث ووقار العـامل وما 

عرفنـا سـوى نبـل أخـالق وطيب معرش وحسـن لقـاء ومعرفة 

ألقـدار النـاس، وغـاب عنـا تجملـه لـكل كـرب وتحملـه لـكل 

َحـزْب، يقـول »لقـد قابلـت النـاس يومـذاك، واسـتقبلت كبار 

الضيـوف وصغارهـم، وَصِعـدت املنابـر، وتصـدرت املجالـس، 

وجـه  كل  ويف  أقـرؤه،  حـرف  كل  يف  يل  تـرتاءى  وصورتهـا 

أقابلـه، وأحسـب السـاعات التـي تفصلنـي عنهـا، والخطـوات 

ْن إن شئت )كتاب( أو ال تنونه؛ فأنت مصيب يف الحالني، إذ كتاب )ثالث وأربعون: امليالد والرحيل( كتاٌب  َنوِّ

فريٌد يف نظري، وهو كتاُب فريٍد؛ فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم.

مقال

د. أبو أوس إبراهيم الشمسان
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التـي توصلنـي إليهـا«. وهـو كتـاب فريـد مبـا يعـرض لـك من 

ثقافـة كاتبـه ومعرفته مبصـادر تلـك الثقافة قدميهـا وحديثها، 

وهـو فريـد مبـا يقدمـه مـن مثـال للمـرأة العظيمـة يف بالدنا، 

وهـو مثـال سـيذّكر كثـرًيا مـن القـراء بأمهاتهـم ومبـا بذلـن يف 

سـبيلهم مـن حـب وعطـاء وحنـان وإشـفاق ورجـاء وتقويـم، 

يقـول فريـد عـن كتابه »حسـبي ... أن ينظر فيـه ناظر فيدعو 

دعـوة صالحـة تنفعها وتنفعني، أو يقف عـىل يشء ُيفيد منه، 

مـن لفتـة تربويـة، أو صـورة اجتامعيـة، أو معلومـة تاريخية، 

فينالنـا أجـره، أو يجـد فيه رسـالة توقـظ ذا غفلـة، أو تذكر ذا 

عقـوق، أو تسـتثري ذا قريحـة، أو تسـتحث ذا همـة، فينفـع 

اللـه بـه، واللـه لطيـف كريـم، ذو فضـل عظيـم«. وهـو فريد 

مبـا يصـوره مـن عالقـة تالحم ومحبة بـني أّم وابنهـا ومبا يصور 

مـن مثـال نـادر للـرّب، وهـو عـىل الرغـم مـن عظم بره وشـدة 

مالزمتـه لهـا وتفانيـه يف خدمتهـا ال يفتـأ يلـوم نفسـه ويراهـا 

مقـرصة يف حـق أّمـه، وهـو كتـاب فريـد ملـا اتصـف بـه مـن 

شـجاعة جعلتـه يـرشك القـارئ يف تفاصيل دقيقة قـد يحجبها 

غـريه مسـايرة لعـرف اجتامعي سـائد، ومن كان يعـرف فريًدا 

األسـتاذ النحـوي الجامعـي سـيعرف اآلن فريـًدا يف طفولتـه 

وشـبابه، سـيعرف جانب اإلنسـان فيه يف حاالت فرحه وحزنه 

وسـيعجب كيـف اسـتطاع هذا الرجـل رغم الظـروف التي مّر 

بهـا أن يسـيطر عـىل مقتضيـات حياتـه العلميـة والعمليـة.

كان اسـم )فريـد( مثـار دهشـتي أول معرفتـي بـه؛ ولكنـي 

بقـراءة الكتـاب وجـدت صـدق االسـم عـىل املسـمى، فـأي 

توفيـق وفـق إليـه والـده ليسـميه بهـذا االسـم مـن غـري أن 

ـه«. يعلـم أنَّـه »واحـُد أُمِّ

أمـا عنـوان الكتـاب )ثـالث وأربعـون: امليالد والرحيـل( فثالث 

وأربعـون هـي سـنوات عمـره التـي صحب فيهـا والدتـه منذ 

والدتـه حتـى رحيلهـا، كأن هذه السـنوات هـي حياته ختمت 

برحيلهـا »رحلـت أمـي بعـد أن حّقْقـُت ُجـلَّ مـا أطمـح إليـه 

مـن زهـرة الحيـاة الدنيـا وزخرفهـا، مل يبـق يشٌء بعـُد ألهـث 

وراءه وال شـأٌو أطلـب إدراكـه«.

سـتقرأ يف هـذا الكتـاب مـا ثقفـه فريـد مـن حيـاة أمـه يف 

طفولتهـا وزواجهـا مـن أبيه زوجـة ثانية، ومـن عالقتها الطيبة 

بجارتهـا، ال رضتهـا، ومن جملة أفعالها الطيبـات، ومن رعايتها 

لـه خري الرعاية، سـتقرأ عـن رحالت الحج، وعـن معاناة كانت 

مـن أخطاء آخرين، وسـتقرأ عن تحميل هذه السـيدة نفسـها 

مـا ال تطيـق حتـى عـاد ذلـك عليهـا بـآالم مربحـة، سـتقرأ عن 

ابتالئهـا مبـرض جلـدي مل يوفـق األطبـاء يف وصفـه فعاشـت 

دهـرًا مـن حياتهـا تعـاين ذلـك بصـرب وتـوكل عـىل اللـه حتـى 

شـاء اللـه أن ُيهتـدى إىل العلـة وتتخـذ سـبل العـالج، وعـن 

إىل  أجاءتهـا  التـي  الرئـة  بأمـراض  حياتهـا  آخـر  معاناتهـا يف 

مراجعـات للمستشـفيات كثـرية، سـتقرأ كيـف سـخر فريـد 

نفسـه لخدمتهـا ورعايتهـا وكيـف تعاظمـت همومـه.

سـتقرأ هـذا الكتـاب فتمتعـك لغتـه وحسـن جـرس جملـه 

ووضـوح لغتـه، غـري مـا يعـرض مـن ألفـاظ غريبـة لقدمها يف 

الـرتاث أو النتامئهـا إىل مسـتوى لهجـي، ولكـن طبـع املؤلـف 

البحاثـة ال يـدع القـارئ مـن غـري رشح وتفسـري.
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يتقدم صندوق األسرة بأسمى التهاني
بمناسبة زواج الشاب/ خالد بن طالل بن خالد السليم على كريمة 
عبدالله بن حمد بن صالح السليم  يوم 7محرم 1441هـ الموافق 

6 سبتمبر 2019م بقاعة النخبة لالحتفاالت بعنيزة. 
بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

زواجات
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يزف صندوق األسرة التهاني والتبريكات بمناسبة زواج الشاب/ حمد بن أحمد السليم 
من كريمة الدكتور/ خالد بن صالح الشبل يوم الجمعة 8 جماد األول 1441هـ الموافق 

3 يناير 2020م  بقاعة النخبة بعنيزة .
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ورزقهم الحب والمودة 

تم بحمد الله زفاف الشاب خالد باسم الزامل إلى األخت هيا عبدالله ابراهيم التميمي، 
مساء يوم الثالثاء 1442/01/06هـ الموافق 2020/08/25م ، حفل الزفاف كان مختصر 

على الوالدين واالخوان من الرجال واألمهات واألخوات من النساء، ندعوا لهم 
بالتوفيق، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 تم بحمد الله زواج االبنة/

نجالء بنت صالح سليمان علي الزامل
على الشاب / جهاد بن محمد عبدالعزيز المقبل 

مساء يوم الثالثاء الموافق1441/12/21هـ، ونظرًا 

للظروف الراهنة وحرصًا على سالمة الجميع فقد 

كان الزواج عائلي ومختصر،

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في 

خير.

زواجات

في حفل مختصر و بسيط ووسط أجواء عائلية مليئة بالمحبة والفرح والسرور 
 تم بحمد الله وتوفيقه 

زواج االبنة/ نورة بنت صالح بن سليمان علي الزامل 
على المهندس/ فيصل بن محمد بن عوضه الزهراني، مساء يوم الخميس 

1442/2/21هـ، نسأل الله لهما التوفيق وحياة زوجية سعيدة.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
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سعد وحمد أبناء ماجد محمد الزامل

منصور عادل السليم

العنود خالد حمد السليم  / بدر خالد حمد السليم 

سعد عادل السليم

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزامل / ليىل محمد عبدالرحمن الزامل

أطفال األسرة
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تهنئة األسرة

درجة  عىل  لحصوله  السليم  الخالد  عبدالعزيز  بن  محمد  للشاب/  نبارك 

املاجستري تخصص إدارة األعامل بتقدير ممتاز مع مرتبة الرشف متمنيني له 

دوام التفوق والتميز.

مبناسبة  السليم  العبدالله  عبدالرحمن  بن  بن محمد  عبدالله  لالبن  نبارك 

تخرجه بتفوق من الثانوية العامة

نبارك لألخ عادل عبدالله صالح السليم زواج ابنته خولة عادل السليم عىل 

الشاب محمد عادل الجربين ونتمنى لهم التوفيق والسعادة 

مبناسبة  السليم  بن محمد  عفان  الجربي حرم  للدكتورة جواهر جرب  نبارك 

حصولها عىل شهادة الدكتوراه يف طب األسنان.

نبارك للنقيب/ حازم بن محمد السليم قدوم مولوده األول محمد جعله 

الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله وقرة عني والديه.
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تهنئة األسرة
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للتواصل مع لجان الصندوق ..

لجنة العالقات العامة

اللجنة اإلعالمية

 0550907025 

 0535033368 

أرسة آل زامل

@alzamelFamily

alzamelfamily

zamel_family

AlZamelFamily

www.zamil.family.com

الرياض - جوال: 033368	3	0 

z_magazine@hotmail.com  إمييل

للتواصل مع معرفات 
األسرة االجتماعية

األمني العام

محمد بن عبدالرحمن الزامل

جوال/ 40862000	0 

رئيس املسئولية االجتامعية

عبدالله بن ابراهيم السليم

جوال/ 148614			0
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127 عند التربع يف أحد األرقام السابقة نرجو إرسال إيصال االيداع مبني فيه غرض التربع واسم املتربع ورقم الجوال 

عىل إمييل abd_zfamily@hotmail.com  أو رسالة واتس أب عىل جوال 0535033368.

زكواتكم وصدقاتكم 
واشتراكاتكم وتبرعاتكم من أيٍد 

ريال300باذلة إلى أيٍد أمينة

االشتراك السنوي

الحساب العام 

حساب الوقف 

حساب االشتراك 

حساب التبرع 

حساب الزكاة 

SA5005000068208866666000

SA3905000068208866666004

SA2305000068208866666001

SA6605000068208866666003

SA9305000068208866666002

1

3

5

2

4

نسعد بتلقي مساهامتكم لحسابات "مؤسسة صندوق آل زامل" مبرصف اإلمناء:

للتواصل مع لجان الصندوق ..
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