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الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين..
نبينــا محمــد عليــه أشــرف الصــاة وأتــم التســليم.
ُعــرف المحامــي الدكتــور محمــد بــن ســعود بــن صالــح الجذالنــي بالصفــات الحميدة
التــي يعرفهــا كل مــن عرفه.
وتقديــراً لجهــوده ودعمــه الخيــري فــي مملكتنــا الحبيبــه  ،فقــد تقدمــت الجمعيــة
النســائية الخيريــة بمحافظــة االفــاج (بشــرى) بهــذا العمــل (مجلــة تذكاريــة)
تكريم ـا ً للدكتــور محمــد الداعــم الســخي للجمعيــة ولجميــع الجهــات الخيريــة فــي
محافظــة االفــاج.
تحمــل المجلــة فــي صفحاتهــا والتــي تحمــل عنــوان « عــدد خــاص» عــدة مواضيــع
بدايــة قطــوف مــن ســيرة حياتــه ثــم  « :قالــوا عنــه» ..رصــد مــن «ســيرة -المؤرخ
الفرضــي » ثــم (واحــة الشــعر) ثــم عــن ( حــارة الفالــح).
ثــم أبيــات مــن الشــعر والقصيــد التــي قيلــت فــي الدكتــور والجذاليــن  ،ثــم كلمــات
ومشــاعر مــن بعــض الجهــات الخيريــة مقدمــة الدكتــور ثــم تغريــدات فــي موقــع
التواصــل تويتــر غــرد بهــا محبــو الدكتــور  ،اخترنــا بعضهــا.
ســائلين هللا لــه التوفيــق والنجــاح وأن يخلــف عليــه هللا خيــراً للمواصلــة فــي عمــل
الخيرات.
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الدكتور الجذالني ووالده وجده

والده /سعود بن صالح اجلذالني

جده /صالح بن محمد بن فال اجلذالني

كان رحمــه اهلل محمــود الســيرة
طيــب األخــاق كــرمي املعشــر ســمح
الســجايا صاحــب عالقــات واســعة
أحبــه البعيــد والقريــب تــويف عــام
 ١٤٣٨هـــ رحمــه اهلل.

مالزمــا للمســجد والصــاة كثيــر
كان رحمــه اهلل
ً
التــاوة للقــرآن بتدبــر وتفاعــل وتأثــر مــع اآليــات،
كان مؤذن ـ ًا ملســجد احلــارة قرابــة خمســن ســنة ،
وقــد شــارك يف شــبابه يف توحيــد الوطــن مــع
امللــك عبــد العزيــز رحمــه اهلل يف عــدة جهــات،
تــويف عــام  ١٤٠٨رحمــه اهلل.
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الدكتور محمد بن سعود الجذالني

يتحدث عن أبيه
 -كان أعظــم همــه الصــاة يأمرنــا ويأمــر كل مــن حولــه بهــا
رحم اهلل أبي وغفر له وجتاوز عنه .
ً
محافظــا عليهــا ويكــره
وكان يحــب الرجــل الغريــب إذا رآه
كان يؤملنــي مشــاهدته يضعــف يومــا بعــد يــوم ويتقــدم
أقــرب النــاس لــه إذا أهملهــا
يف العمــر لعلمــي أنهــا مقدمــات الفــراق  ،حتــى وقــع الفــراق
ً
قنوعــا يرفــض قطعي ـا قبــول
مبوتــه رحمــه اهلل فــكان الصــدع للقلــب والفقــد الــذي ال  -كان مــع شــدة فقــره عفيفــا
ً
الــزكاة ويرفــض حتــى التســجيل يف الضمــان االجتماعــي
يجبــره شــيء.
حتــى أغنــاه اهلل وكفــاه.
كل أب مكانتــه عظيمــة فكيــف مبــن كان كأبــي العفيــف
 -كانــت ســعادته يف نفــع النــاس وأفــرح شــيء لــه حــن يطلبــه
التقــي املكافــح البــار بوالديــه البشــوش احملــب للنــاس
أحــد حاجــة حتــى رأيتــه أنفــع لكثيــر مــن كبــار الســن مــن
ٌ
ســأذكر هنــا بعــض مآثــر والــدي رحمــه اهلل التــي لــم أرهــا يف
أبنائهــم يخدمهــم ويقضــي حاجاتهــم ويوصلهــم بســيارته
غيــره مــن النــاس أبــداً:
بشــكل دائــم
 إذا كان الرجــل ميــدح ببــره والديــه فوالــدي لــم يكــن بــار ًا -كان يحــب الضعفــاء ويقربهــم ويجالســهم ويشــاركهم
بوالديــه فقــط بــل كان بــار ًا حتــى بخالتــه أخــت أمــه وكانــت
مناســباتهم حتــى العمــال البســطاء والفقــراء.
عقيمــا ال ولــد لهــا فلمــا كبــرت ســنها أخذهــا يف بيتــه وواهلل
كان يحملهــا بــن يديــه يذهــب بهــا للحمــام يغســل عنهــا  -كان رمــزً ا يف الوفــاء بــكل صــوره حتــى كان طــول عمــره
محتفظــ ًا ببشــت (مشــلح) أهــداه لــه صديــق قــدمي وقــت
األذى
زواجــه مــن أمــي وكان يصلــي الليــل علــى هــذا البشــت ويدعــو
ويلبســها ثيابهــا ،وكان كل ليلــة ينــام عنــد قدميهــا وتوقظــه
لصديقــه
يف الليــل أكثــر مــن مــرة يذهــب بهــا للحمــام.
وكان علــى هــذا احلــال ســنني طويلــة حتــى ماتــت رحمهــا اهلل
وهــي يف رعايتــه.
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والـــدتـــــي
هــي هيــا بنــت حمــود بــن إبراهيــم الشــثري
حفظهــا اهلل ولــدت عــام  ١٣٧٣للهجــرة.
وتربــت يف بيــت ديــن وفضيلــة وكــرم  ،جدهــا
لوالدهــا هــو إبراهيــم بــن حمــود الشــثري
رحمــه اهلل املعــروف بديانتــه وكرمــه ،وجدهــا
لوالدتهــا هــو الشــيخ ســعد بــن إبراهيــم ال فالــح
اجلذالــن مــن علمــاء مدينــة الريــاض وإمــام
امللــك عبدالعزيــز يف جامــع املربــع رحمهــم اهلل
ومدرســ ًا يف معهــد إمــام الدعــوة وعــرف عنــه
الزهــد والــورع والبعــد عــن مغريــات احليــاة حتــى
مــات رحمــه اهلل.
عرفــت والدتــي وهلل احلمــد بالفضيلــة واحليــاء
والســتر ومتــام العقــل وحســن التدبيــر.
أحســنت القيــام بحــق زوجهــا والــدي رحمــه اهلل
وكانــت عونـ ًا لــه علــى بــر والديــه وصلــة أرحامــه،
وأحســنت تربيــة أوالدهــا  ،وشــاع عنهــا الذكــر
احلســن يف األفــاج حتــى أحبهــا كل مــن ســمع
عنهــا ولــو لــم يلتــق بهــا.
عرفــت بصلــة الرحــم والصدقــة والعفــو عــن
املســيء وكــف األذى عــن النــاس وحتــث عليهــا
أوالدهــا .
تســكن مدينــة الريــاض اآلن متعهــا اهلل بالصحــة
والعافيــة وأحســن خامتتهــا آمــن
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سيرة الدكتور
محمد بن سعود
الجذالني

القاضي السابق في ديوان المظالم

المشاركة في إعداد وصياغة األنظمة

يحمــل شــهادة الدكتــوراه مــن املعهــد العالــي للقضــاء – قســم
السياســة الشــرعية – جامعــة األمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية.
ويحمــل شــهادة املاجســتير مــن املعهــد العالــي للقضــاء – قســم
السياســة الشــرعية – شــعبة األنظمــة .والبكالوريــوس يف
الشــريعة مــن كليــة الشــريعة يف الريــاض – جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية.
عمــل باحثــ ًا قضائيــ ًا يف إدارة احلقــوق العامــة يف وزارة
الداخليــة قرابــة الســنتني.
ثــم صــدر األمــر امللكــي الكــرمي عــام 1419هـــ بتعيينــه قاضيـ ًا
يف ديــوان املظالــم واســتمر مــدة عشــر ســنوات إلــى أن صــدر
األمــر امللكــي بقبــول اســتقالته عــام 1429هـــ.

لــه العديــد مــن املشــاركات يف اللجــان اخلاصــة بإعــداد
ً
ممثــا لديــوان املظالــم خــال
وصياغــة بعــض األنظمــة
فتــرة عملــه فيــه  ،ومــن األنظمة  التــي شــارك يف إعدادهــا
وصياغتهــا أو تعديلهــا:
• نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر عــام
1426هـ.
• نظامــي القضــاء وديــوان املظالــم واآلليــة التنفيذيــة لهمــا
الصــادرة عــام 1428هـــ.
• كمــا كان عضــو ًا أساســي ًا يف جلنــة خاصــة مت تشــكيلها بأمــر
ٍ ملكــي عــام 1421هـــ غرضهــا التحقيــق يف بعــض اجلوانــب
املتعلقــة مبــرض حمــى الــوادي املتصــدع الــذي انتشــر يف
جنــوب اململكــة خاصــة ً يف منطقــة جــازان ،والكشــف عــن
األســباب احملتملــة النتقــال هــذا املــرض إلــى اململكــة ،وظهــوره
ألول مــرة يف منطقــة جــازان ،والتحقــق مــن األداء العــام
لألجهــزة احلكوميــة املرتبطــة مبكافحــة وعــاج هــذا املــرض
أيــام ظهــوره وانتشــاره يف منطقــة جــازان.
املشاركة يف الدورات وورش العمل
شــارك د .محمــد بــن ســعود اجلذالنــي يف عــدد ٍ مــن
الــدورات وورش العمــل التــي يعقدهــا ديــوان
املظالــم ملنســوبيه مــن القضــاة يف عــدة أماكــن
داخــل اململكــة وخارجهــا  ،يف فــروع القضــاء
املختلفــة التــي عمــل فيهــا وهــي:
• القضاء التجاري.
• القضاء اإلداري.
• القضاء اجلزائي.
ولــه العديــد مــن املشــاركات اإلعالميــة يف وســائل اإلعــام
املقــروءة واملرئيــة عبــر مقــاالت ٍ صحفيــة ٍ متخصصــة أو
لقــاءاتٍ تلفزيونيــة يف برامــج حواريــة تهتــم بالشــأن القضائي
واحلقوقــي.
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الدكتوراه لـ «الجذالني» في أحكام التثمين العقاري
حصــل الطالــب محمــد بــن ســعود
اجلذالنــي ،يف قســم السياســة
الشــرعية باملعهــد العالــي للقضــاء،
علــى درجــة الدكتــوراه بتقديــر
ممتــاز ،عــن رســالته «أحــكام التثمــن
العقــاري يف الفقــه والنظــام»
وتكونــت جلنــة املناقشــة مــن الدكتــور
يوســف بــن أحمــد القاســم ،مقــرراً،
وعضويــة كل مــن وكيــل وزارة العــدل،
الدكتــور أحمــد العميــرة ،واألســتاذ
باملعهــد العالــي للقضــاء ،الدكتــور
ناصــر اجلوفــان.
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ف
حارة آل �ا لح
بمدينة ليلى

الدكتور محمد بن سعود الجذالني

حارة آل فالح بمدينة ليلى
حي واسع يتوسط أحياء مدينة ليلى له موقع مميز شمالي السوق وشرقي الطريق العام.
• نشــأ هــذا احلــي منــذ أن بنــى مفلــح بــن دخيــل بــن جــذالن الكثيــري قصــره قبــل مئتــي عــام
وسـ ّـماه (قصــر اجلذالــن) نســبة إلــى جــده جــذالن الــذي ينتســب إليــه (آل مفلــح وآل فالــح وآل
دخيــل)
• عــرف اجلذالــن بالتعليــم والســيما تدريــس القــرآن واإلمامــة يف الصــاة منــذ أن قــدم جدهــم
دخيــل بــن جــذالن مــن بلــدة احلريــق بعــد أن درس بالدرعيــة وكان قدومــه إلــى األفــاج عــام
ومعلمــا للقــرآن الكــرمي.
خطيبــا
 ١١٩٩هـــ وقــد ســكن املبــرز وكان
ً
ً
• بنــى ابنــه مفلــح قصــر اجلذالــن واملســجد وحفــر بئــر أم أثلــة وبعــد زمــن قصيــر حفــرت بئــر
العســيلة وازدادت مســاحة البنيــان حينمــا كثــر أبنــاء األخويــن (فالــح وســعود) ابنــي مفلــح حيــث
ضــاق القصــر باألبنــاء واألحفــاد.
• ســار اجلذالــن علــى خطــا جدهــم دخيــل فقــد أجنبــت هــذه احلــارة الكثيــر ممــن لهــم دور كبيــر
يف األفــاج وغيرهــا يف القضــاء والتعليــم واإلمامــة واخلطابــة والتاريــخ ونشــر املعرفــة وإرشــاد
النــاس.
• وقــد زار احلــارة امللــك عبــد العزيــز عــام  ١٣٢٩هـــ والتقــى باجلذالــن يف مجلــس (مقهــاة) الشــيخ
ســعود بــن مفلــح رحــم اهلل اجلميــع
• كمــا ســكن احلــارة مــع اجلذالــن كثيــر مــن األعيــان والقضــاة والفضــاء وممــن لهــم شــأن يف احلياة
التعليميــة واالجتماعية...
تقريبــا إلــى أن انتقــل منهــا أهلهــا إلــى أحيــاء ليلــى
• وظلــت احلــارة رمــزً ا للعلــم والكــرم مئتــي عــام
ً
اجلديــدة وإلــى الريــاض وتبــوك.
رحم اهلل األموات ووفق األحياء لكل خير
عبد العزيز بن محمد آل مفلح اجلذالني
 ١٤٤١/٧/١٠هـ
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واحة الشعر
يقول المهندس الشاعر :عبد الله بن حمد الكثيري.
إلى آل جذالن حثثت مطيتي  ...إلى املأل الشم السيوف القواضب
ُ
علو املراتب
بهاليل قد جمعوا الشجاعة والندى ...
وعلما به حازوا َّ
ً

ويقول األستاذ الشاعر سعد بن ثالب القباني:
الكثيري يقترب من كل خيري  ...يف مجال املعرفة نال الصدارة
يا سالم اهلل على الوجه السفيري  ...ما يقدم يف املال ّأل خيار ْه

الدكتور محمد بن سعود الجذالني

ويقول الشيخ الشاعر خالد بن محمد الرشود:
اللقاء معا
احلب واجتمعا  ...مع القرابة إذ حان
قل للجذالني زاد
ُ
ُّ
لكم بقلبي مكان ليس يعلمه  ...سوى الذي خلق اإلصباح فانصدعا
تشتاق نحوكم الروح التي نشأت  ...يف ريحكم فهو مسك حيثما نبعا
مبال ُيعيد العمر مرجتعا
تلك الليالي
ْ
مضت ياليتها رجعت  ...ولو ٍ
إلى أن قال:
شيبة من بني جذالنَ أذكره  ...فأذكر السنة الغ ّراء إن طلعا
ذو
ٍ
ً
تاريخا لها ُجمعا
يا حار َة الفاحلني ،اهلل يذكرها  ...باخلير ياليت

ً
مشيرا إلى آل مفلح وآل فالح وآل دخيل:
ويقول
مبكان
كم أملك الدنيا برؤية مفلح  ...أو فالح ودخ َّي ٍل
ِ
كم ذكّرتني ٌ
النسيان
أسماء استعصت على
رؤية أسالفهم ...
ِ
ٌ
ً
حافل بتهاني
مديدا
عمرا
ً
يا ِّ
رب زد أحياءهم من ٍ
رفعة ً ...
ً
بجنان
مراتعا
مطلة  ...منها يرون
واجعل قبور امليتني
ِ
ً
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الشيخ اجلليل واملؤرخ الشهير والفلكي اخلبير

عبداهلل بن عبدالعزيز آل مفلح اجلذالني

غفر الله له ولوالديه
وجمعنا به في جنات النعيم

الـمـــؤرخ الـفرضي النسابة عبدهللا
نسبـه ومولـده

 -2محمــد (وهــو والــد الشــيخ عبدالعزيــز والدكتــور عبــداهلل املفلــح
اجلذالــن) ،ولــد عــام 1347ه ـ وتــويف عــام 1424هــ ،وقــد كان حافظـ ًا لكتــاب اهلل
يجيــد تالوتــه بترتيــل وفصاحــة ،محمــود الســيرة طـ ـ ّيب الســريرة متواضع ـ ًا
يف شــؤونه كلهــا ،عمــل مؤذن ـ ًا ثــم إمام ـ ًا ثالثــن ســنة رحــم اهلل اجلميــع.

النســابة الشــيخ عبــداهلل بــن عبدالعزيــز بــن عبــداهلل
هــو املــؤرخ الفرضــي ّ
بــن ســعود بــن مفلــح بــن دخيــل بــن جــذالن بــن محمــد بــن ناصــر بــن علــي
الكثيــري الالمــي الطائــي ,ولــد يف مدينــة ليلــى مبحافظــة األفــاج غــرة شــهر
شــعبان عــام 1336هــ .اشــتهر عنــد النــاس بلقــب " ابــن عيســوب " ،وهــو لقــب
مراحل حياته
أطلقــه جــده عبــداهلل بــن ســعود علــى ابنــه عبدالعزيــز (والــد الشــيخ عبــداهلل)،
وكان ســبب إطالقــه عليــه موافقــة اســمه اســم رجــل شــجاع كــرمي مــن قحطــان  -1مرحلـة الطفولـة والنشـأة (1353 – 1336هـ):
يقــال لــه "عيســوب" ،وكان ذلــك عــام 1305ه ـ تقريب ـ ًا.
نشــأ الشــيخ عبــداهلل يف بيــت علــم وفضــل وتقــى ،إذ كان والــده مــن طلبــة
الشــيخ ســعود بــن مفلــح اجلذالــن ،وقــد اعتنــى والــده بتربيتــه فأدخلــه يف
والده
الكتاتيــب فتعلــم القــرآن الكــرمي وحفــظ منــه مــا تيســر لــه كمــا أخــذ شــيئ ًا
أمــا والــده فهــو عبدالعزيــز بــن عبــداهلل (األول) بــن ســعود بــن مفلــح مــن مبــادئ التوحيــد والفقــه يف هــذه املرحلــة ,وكان خاللهــا يعمــل مــع خالــه
اجلذالــن ،ولــد ســنة 1301ه ـ يف مدينــة ليلــى ,قــام برعايتــه جــده الشــيخ ويرافقــه يف أســفاره إلــى حوطــة بنــي متيــم وغيرهــا للتجــارة ,ومنــه تعلــم
ســعود بــن مفلــح حيــث مــات أبــوه وعمــره إحــدى عشــرة ســنة ،وقــد طلــب أمــورا كثيــرة يف احلي ــاة.
العلــم علــى جــده الشــيخ ســعود بــن مفلــح اجلذالــن (1335-1248هــ) فنبــغ
 -2مرحلـة الشبـاب والترحـال ( 1374 – 1353هـ):
يف احلديــث والســيرة النبويــة ,كمــا أخــذ منــه علــم التأريــخ والفلــك واحلســاب
واألنســاب فأجادهــا ,وروى عنــه تأريــخ جنــد واألفــاج  -غيــر املــدون –  ،وقــد وقــد بــدأ هــذه املرحلــة بــأول رحلــة بعيــدة عــن بلــده األفــاج ،وهــي املشــاركة يف
رحــل إلــى الريــاض يف منتصــف عمــره ودرس علــى الشــيخ حمــد بــن فــارس ،اجليــش الســعودي املتوجــه إلــى اليمــن بقيــادة األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز
وطلــب منــه الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ القــدوم إلــى الريــاض مــرة آل ســعود عــام 1353هــ .ويف عــام 1355ه ـ رحــل إلــى الريــاض لطلــب العلــم
أخــرى ولكنــه اعتــذر – رحمــه اهلل – ملرضــه ،تــويف رحمــه اهلل ســنة 1362ه ـ ولــه ثــم رجــع إلــى األفــاج .ويف عــام 1357ه ـ رحــل إلــى الريــاض مــرة أخــرى،
مــن األبنــاء اثنــان:
وكانــت هــذه أطــول مــن ســابقتها حيــث دخــل مجلــس الشــيخ عبداللطيــف
 -1الشــيخ عبــداهلل (املــؤرخ الفرضــي النســابة) ،ولــد عــام 1336ه ـ وتــويف عــام بــن إبراهيــم آل الشــيخ ،والزم حلقتــه فتــرة مــن الزمــن ,وســمع مــن الشــيخ
محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ مفتــي الديــار الســعودية آنــذاك ،ومــن الشــيخ
1415هـ.
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المفلح الجذالين رحمه هللا
محمــد األمــن الشــنقيطي رحمهــم اهلل جميع ـ ًا .ويف عــام 1359ه ـ رجــع إلــى
األفــاج وتــزوج بهــا.

وال يــكاد ميــر باحــث أو إعالمــي باملنطقــة إال ويــزور الشــيخ عبــداهلل ،ويأخــذ
معــه جــوالت عديــدة يف ربــوع املنطقــة والتجــول بــن معاملهــا األثريــة .ومــن
أهــم هــؤالء الباحثــن الشــيخ عبــداهلل بــن خميــس يف فتــرة تأليفــه ملعجــم
اليمامــة ،والشــيخ ســعد اجلنيــدل ،والدكتــور إبراهيــم املجادعــة ،والدكتــور
عبدالرحمــن النشــوان ،وغيرهــم كثيــر ،وقــد انهالــت عليــه املكاتبــات
واملراســات مــن كبــار األدبــاء والباحثــن كالشــيخ حمــد اجلاســر ،والشــيخ
عبــداهلل بــن خميــس وغيرهمــا ,وقــد مت احلديــث عــن مراســاته يف كتــاب:
املــؤرخ الفرضــي مــن تأليــف الشــيخ عبدالعزيــز املفلــح ،والدكتــور عبــداهلل
املفلــح اجلذالــن.

وبعــد هــذا الترحــال واالغتــراب يف طلــب العلــم وطلــب املعيشــة اشــتاقت
نفســه إلــى االســتقرار فالتحــق بإحــدى الوظائــف احلكوميــة عــام 1374ه ـ
يف مدينــة ليلــى .ولــم يتوقــف يف هــذه املرحلــة عــن طلــب العلــم بــل اســتمر
يف اقتنــاء الكتــب وقراءتهــا ،كمــا واظــب علــى حضــور دروس العلمــاء واملشــايخ
ممــن كان موجــود ًا يف األفــاج حينهــا؛ كالشــيخ عبداللطيــف بــن محمــد آل
الشــيخ ,والشــيخ عبدالرحمــن بــن ســحمان .وبعــد أن متكــن مــن عــدة علــوم
كان أبرزهــا علــم الفرائــض والتاريــخ واآلثــار واألنســاب والفلــك -كثــرت وفــود
النــاس عليــه ففتــح لهــم قلبــه وبيتــه ,حتــى متكــن مــن خدمــة مجتمعــه يف
قســمة املواريــث ونشــر العلــم كالتاريــخ والفلــك ومــا إليهــا ,وقصــر جوالتــه
علــى آثــار األفــاج خدمــة للعلمــاء والباحثــن امليدانيــن واإلعالميــن،
وكان يقــرن تلــك اآلثــار بقصــص أهلهــا وأخبــار املاضــن والالحقــن ,متأمـ ًا
ومســتمتع ًا بالبحــث واالطــاع.

وفاتـه

وقــد رحــل إلــى مكــة املكرمــة أول مــرة يف عــام 1360ه ـ ألداء فريضــة احلــج
ومقابلــة علمــاء مكــة واقتنــاء بعــض الكتــب منهــا وخصوص ـ ًا التأريخيــة؛
لشــغفه بالتأريــخ منــذ ذلــك العهــد ,وكان خــال هــذه الفتــرة يحــاول العمــل
يف االحتطــاب والزراعــة ألجــل احلصــول علــى الــرزق ومــا يعينــه علــى طلــب
العلــم.
 -3مرحلـة االستقـرار (  1374إلى الوفـاة 1415هـ):

يف يــوم األربعــاء الثانــي عشــر مــن شــهر صفــر عــام 1415ه ـ اســتيقظ كعادتــه
قبــل الفجــر للتهجــد وصلــى مــا تيســر لــه ،وبعــد أذان الفجــر ذهــب للمســجد
وكان إمام ـ ًا لــه  -وأدى الســنة الراتبــة ثــم جلــس ينتظــر الصــاة ،يســتغفرويســبح ربــه ،ويف هــذه األثنــاء ســقط علــى جنبــه فهـ ّـب جماعــة املســجد
إلســعافه ،وبعــد الوصــول للمستشــفى قــرر األطبــاء وفاتــه قبــل وصولــه
إليهــم ,فقمنــا بتغســيله وتكفينــه والصــاة عليــه بعــد صــاة الظهــر يف جامــع
أنــس بــن مالــك (الســديرية) مبدينــة ليلــى ،وكانــت جنازتــه جنــازة مشــهودة
حضرهــا علمــاء البلــد وقضاتهــا ،وحشــد كبيــر مــن النــاس رجــا ًال ونســاء,
و ُنشــر خبــر وفاتــه يف صحيفــة اجلزيــرة بتاريــخ 1415 / 2 / 13ه ـ وقيلــت يف
رثائــه قصائــد كثيــرة.
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قالوا عن الدكتور
الدكتور محمد بن سعود اجلذالني ُعرف باجلد واملثابرة منذ وقت مبكر إذ لم
يشغله القضاء ثم احملاماة عن مواصلة مسيرته العلمية.
كما اشتهر بثقافته القانونية وإملامه الواسع باألنظمة ..ظهر ذلك يف عمله
باحملاماة ويف تغريداته ومقاالته الصحفية ولدى الدكتور محمد وطنية
عالية متثلت يف حبه لوطنه وقادته.

أخوكم /عبد العزيز بن
محمد آل مفلح اجلذالني

كما عرف بحب العمل اخليري ودعمه وبره بوالديه الذي ظهر أثره يف حياته
ومسيرته.

مزيدا من البر والتوفيق والتسديد
أسأل اهلل له
ً
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«كرم اليد ،عليه نقاء القلب»
يقــول اهلل عــز وجــل( :ومــا تنفقــوا مــن ولــن يجــد مــن وراء ذلــك املنهــج وهــذا التوجــه إال بركــة املــال
شــيء فهــو يخلفــه وهــو خيــر الرازقــن) .واألهــل والولــد وســعة الــرزق وراحــة البــال إضافــة إلــى مــا
ســيجده والــداه غفــر اهلل لهــم ،مــن الدعــوات الصادقــة والبــر
فهني ًئــا للدكتــور الفاضــل :محمــد بــن
واإلحســان وهــم حتــت الثــرى.
ســعود اجلذالنــي ابــن األفــاج البــار
صاحلــا بــاذلً
ً
الــذي جــادت يــداه الكرميتــن باخليــر وهــذا مــن أبــر البــر بالوالديــن يــوم أن يكــون االبــن
واإلحســان وطابــت نفســه الســخية منفقً ــا لهــم وهــذا فضــل عظيــم مــن اهلل عــز وجــل.
بالبــذل والعطــاء ،رجــاء مــا عنــد اهلل
وال أجمــل مــن قــول رســولنا الكــرمي صلــوات اهلل وســامه عليــه
عــز وجــل  ،وســع ًيا منــه حفظــه اهلل
أ/خالد بن عبدالرحمن
(نعــم املــال الصالــح يف يــد العبــد الصالــح)
علــى إســعاد احملتاجــن مــن الفقــراء
احمليميد *
واملســاكني ،ورغبــة منــه يف توهــج ســائلني اهلل عــز وجــل أن يجعــل مــا أنفقــه وينفقــه يف ميــزان
العمــل اخليــري يف األفــاج واالرتقــاء حســناته ،وأن يرزقــه البركــة يف األهــل واملــال والولــد ،واألجــر
مبشــاريعها وبرامجهــا كابــن مــن أبنائهــا املخلصــن.
العظيــم والطمأنينــة يف النفــس وأن يخلــف اهلل عليــه خيـ ًـرا.
ومــن جميــل عطائــه وفقــه اهلل أن ثمارهــا تســد احملتــاج وتلبــي
حاجاته ،وتســعد عوزه ،وتنهض باملشــاريع اخليرية وتســاهم يف
منوهــا وتطورهــا وازدهارهــا كمــا هــو احلــال يف جمعيــة بشــرى
دائمــا مــا يطربهــا ببشــائره اخليــرة ودعمــه
النســائية التــي ً
ألنشــطتها وبرامجهــا.
ومــا تــراه مــن توجــه خيــري للدكتــور الفاضــل ليوحــي لنــا أن
الرجــل أكرمــه اهلل باملــال وحســن التدبيــر فوفقــه اهلل إلــى هــذا
املســار النافــع واملفيــد لــه ولوالديــه يف الدنيــا واآلخــرة.

ويرحــم ويغفــر لوالديــه الذيــن ربــوه فأحســنوا تربيتــه وأن
يجعلهــم مــن الذيــن ال خــوف عليهــم والهــم يحزنــون وجميــع
إخواننــا املســلمني.
واهلل املوفق والهادي إلى سواء السبيل
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
* مدير مركز اإلرشاد األسري باألفالج
 ١٤٤١/٨/٩هـ
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مــن لــطــيــف مـــا ورد
جاء رجل من أدباء مدينة ( إب ) وهي محافظة مينية
 ،إلى مجلس الشيخ (محمد البيحاني )  ،فسأله الشيخ
عن حاله  ،فأنشد شعر ًا ُيبني فيه  ،فقال:
قالت وقد ودعتها  ..أتفارق الوجه الرطب
أتفارق البلد التي  ..هي خيرة البلدان إب
فأجبتها متأمل ًا  ..و القلب محزونٌ َك ِـئـب
مفر ٌق  ..بني احلبيبة و املـُ ِـحب
طلب املعاش ِ ّ
فأعجب الشيخ البيحاني بهذه البديهة الشعرية  ،والتعبير
املؤثر  ،فقال  :و أنا سأركب هذه األبيات على مدينتي ( عدن )
فأنشد يقول :
قالت و قد فارقتها  ..أتفارق الوجه احلسن
أتفارق البلد التي  ..هي خيرة الدنيا عدن
فأجبتها متأمل ـ ـ ًا  ..والقلب مملوء حزن
مفر ٌق  ..بني احلسينة واحلسن
طلب املعاش ِ ّ
وكان يحضر مجلسه أديب من ( صيف ) من بالد
(د ْو َعن ) يف حضرموت  ..فأنشد يقول :
َ
قالت و قد فارقتها  ..أتفارق الوجه اللطيف
أتفارق البلد التي  ..هي خيرة البلدان صيف
فأجبتها متأل ــم ًا  ..والقلب محزونٌ أسيف
ٌ
مفرق  ..بني الوصيفة والوصيف
طلب املعاش
ثم عارض اجلميع الشاعر القاضي ( بدر الطوالة ) ،
قاضي األحوال الشخصية يف املدينة النبوية  ،فقال :
قالت وقد ودعتها  ..نحو البالد املستطابه
أتفارق البلد الذي ُ ..ملئت جوانبه مهابه
فأجبتها متبسم ًا  ..والعني متطر كالسحابه
إني مجاو ُر للنبي  ..عند املدينةوالصحابة.
فبلغ ذلك الدكتور
عبد اهلل التميمي فقال  :قالت وقد ودعتها
ٌ
أمفارق أرض الكرم؟!
أتفارق البلد التي
هي خيرة الدنيا الدلم
فأجبتها مبرارة
والقلب ميلؤه األلم
طلب املعاش مفرق
نرضى مبا قسم احلكم..
...
وسالم هو ختام على اجلميع..
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وعندما بلغ ذلك الدكتور قال في حب األفالج

محمد اجلذالني

ود ُ
عتها
ْ
قالت وقد ّ

وتقودني للخير رجلي

طويت رحلي
الرياض
وإلى
ُ
ِ

أنفع للديار
َ
وأكون َ

تدعي حب ًا لنا
أو ّ

من الذي ما َ
طال مثلي

يا عاشق َ األفالج ِ قلْ لي

أهيم
وبحب أفالج ٍ
ُ
ِّ

ً
راحال
وتهيم عنها
ُ

َ
وذاك عهدي ال أولّي

ّ
وخل ِ
وتغيب عن أهل ٍ
ُ

عنها بقلبي مطلق ًا

قلت املعالي قمة ٌ
ال ُتعتلى إال بفعل ِ

كال وال فعلي ووصلي
الشهد املصفى
وأذيقها
َ

وبصبر أيام ٍ وسلوان ٍ

أوصيت جنلي
وبذاك قد
ُ

وترك ديار ِ أهلي
ِ
أعود لها وفي ًا
حتى
َ
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كتبها/
سعود بن عبداهلل آل مفلح

الدكتورمحمد بن سعود اجلذالني

خــال فتــرة عملــه فيــه
كمــا كان عضــوا أساســيا يف جلنــة خاصــة مت تشــكيلها
بأمــر ملكــي عــام 1421هـــ غرضهــا التحقيــق يف بعــض
اجلوانــب املتعلقــة مبــرض حمــى الــوادي املتصــدع الــذي
انتشــر يف جنــوب اململكــة خاصــة يف منطقــة جــازان ،
شــارك يف عــدد مــن الــدورات وورش العمــل التــي يعقدهــا
ديــوان املظالــم ملنســوبيه مــن القضــاة يف عــدة أماكــن
داخــل اململكــة وخارجهــا يف فــروع القضــاء املختلفــة التــي
عمــل فيهــا وهــي :

ولــد يف محافظــة األفــاج ترعــرع يف بيئــة صاحلــة
يف أســرة اشــتهرت بالتقــى والصــاة ،واصــل مســيرته
العلميــة بجــد ومثابــرة وفــاق أقرانــه حتــى حصــل علــى
البكالوريــوس مــن كليــة الشــريعة يف الريــاض جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية  ،ليواصــل دراســاته
العليــا فينــال شــهادة املاجســتير مــن املعهــد العالــي
للقضــاء قســم السياســة الشــرعية (شــعبة األنظمــة)
ثــم أكملهــا باحلصــول علــى شــهادة الدكتــوراة مــن املعهــد القضاء التجاري ،القضاء اإلداري  ،القضاء اجلزائي .
العالــي للقضــاء قســم السياســة الشــرعية بجامعــة
لــه العديــد مــن املشــاركات اإلعالميــة يف وســائل اإلعــام
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية
املقــروءة و املرئيــة عبــر مقــاالت صحفيــة متخصصــة
عمــل باحثــا قضائيــا يف إدارة احلقــوق العامــة يف وزارة أو لقــاءات تلفزيونيــة يف برامــج حواريــة تهتــم بالشــأن
الداخليــة قرابــة العامــن ثــم صــدر األمر امللكــي الكرمي يف القضائــي واحلقوقــي كمــا أن لــه دور ًا بــارز ًا يف مجــال
عــام 1419هـــ بتعيينــه قاضيــا يف ديــوان املظالــم واســتمر احملامــاة وإملامــا واســعا باألنظمــة القانونيــة والشــرعية
مــدة عشــرة أعــوام إلــى أن صــدر األمــر امللكــي بقبــول  ،ويعــد مــن الشــعراء املتميزيــن  ،لــه إســهامات عديــدة
اســتقالته عــام 1429هـــ ثــم عمــل يف مجــال احملامــاه يف دعــم اجلهــات اخليريــة ورعايــة احملتاجــن مــن
واليــزال .لــه العديــد مــن املشــاركات يف اللجــان اخلاصــة أقاربــه وأرحامــه ومــن الداعمــن للجمعيــات اخليريــة
بإعــداد وصياغــة بعــض األنظمــة ممثــا لديــوان املظالــم يف محافظتــه األفــاج ويعــد منوذجــا متميــزا يف بــره
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لوالديــه و إحســانه إليهــم اســأل اهلل لــه التوفيــق والســداد جد الدكتور محمد اجلذالني رحمه اهلل
يف مســيرته العلميــة والعمليــة وأن يبــارك لــه يف أموالــه
هــو جــدي ألمــي صالــح بــن محمــد بــن فالــح اجلذالنــي
وأوالده .
نشــأ نشــأة صاحلــة ويعــد مــن العبــاد الزهــاد  ،يقضــي معظــم
وقتــه يف املســجد وتــاوة القــرآن وكان يختــم القــرآن كل
ثالثــة أيــام فمــا رأيتــه يف املســجد أو يف البيــت إال ومصحفــه
والد الدكتور محمد اجلذالني  -رحمه اهلل
يف يــده ال يتركــه أينمــا ذهــب  ،تولى األذان يف مســجد حارة
آل فالــح أكثــر مــن خمســن عامــا كان مــن أوائل املشــاركني من
أهــل األفــاج مــع مؤســس هــذه البــاد امللــك عبــد العزيــز -
هــو خالــي الشــيخ ســعود بــن صالــح بــن محمــد اجلذالنــي
رحمــه اهلل  -يف توحيــد الوطــن يف أكثــر مــن جهــة
 ،كان  -رحمــه اهلل  -ذا ســيرة عطــرة وأخــاق نبيلــة متيــز
بكــرمي الصفــات االجتماعيــة منهــا تواصلــه مــع األقــارب كان لــه عظيــم األثــر يف حياتــي  ،ومــن املواقــف التــي حصلت
واجليــران وقضــاء حوائجهــم وبــره بوالديــه وعيــادة املرضى لــي معــه  -رحمــه اهلل  -وأنــا يف الصــف الثالــث الثانــوي أننــي
وكان يــزور املستشــفى يف األســبوع أكثــر مــن مــرة يدعــو كنــت اقــرأ مــادة اللغــة اإلجنليزيــة يف املســجد الســاعة
للمرضــى ويرفــع مــن معنوياتهــم و تفاؤلهــم  .كمــا أنــه هــو العاشــرة صباحــا وبصــوت مرتفــع وإذا بــه يدخــل املســجد
أول مــن قــام بتعليمــي بكيفيــة الوضــوء وكيفيــة الصــاة ويتجــه نحــوي ليعاتبنــي قائــا  :تقــرأ كالم الكفــار يف
ولــه الفضــل بعــد اهلل  -ســبحانه وتعالــى  -يف توجيهــي املســجد قلــت لــه عنــدي اختبــار يف هــذه املــادة فقــال :إذا
و إبعــادي عــن قرنــاء وجلســاء الســوء رحمــه اهلل رحمــة اخفــض صوتــك فمــا ينبغــي لــك رفــع صوتــك يف املســجد
إال بالقــرآن أو الذكــر آمــا أال يتكــرر هــذا منــك وهــذا يــدل
واســعة وأســكنه فســيح جناتــه .
علــى غيرتــه وقوتــه يف احلــق رحمــه اهلل رحمــة واســعة
واســكنه فســيح جناتــه .
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احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعــن
وبعد:
الدكتور /محمدبن سعود بن صالح اجلذالني

اخوكم /إبراهيم عبداهلل فهد الهزاع
أمني الصندوق جلمعية التنميه
االسرية مبحافظةاالفالج

ابــن األفــاج درس باملعهــد العلمــي باألفــاج ثــم بكليــة الشــريعة وعمــل يف
حاليــا وقــد ُعــرف بالنزاهــة والصــدق
القضــاء فتــرة مــن الزمــن ثــم باحملامــاة
ً
وحــب اخليــر للغيــر ،والتفانــي يف خدمــة الوطــن واملســاهمة يف التنميــة والعمــل
اخليــري كمــا ُعــرف مبقاالتــه وأطروحاتــه الرصينــة يف األنظمــة واحملامــاة وفقــه
اهلل ودلــه علــى فعــل اخليروهذامــن فضــل اهلل لــه
فهنيئا له بذلك واهلل سبحانه وتعالى يختص بفضله من يشاء ،ال مير
شــهر إالونســمع ونقــرأ لــه إســهامات يف دعــم كثيــر مــن مجــاالت اخليــر املتعــددة
داخــل محافظــة األفــاج وخارجهــا بدعمــه الســخي
نسأل اهلل أن يجعل جميع ما قدم هذا الرجل الكرمي املوفق يف
میزان حســناته وأن يجعلــه مبــاركا أيــن مــا كان وأن يصلــح لــه النيــة والذريــة
وميــديف عمــره علــى طاعتــه

الدكتور محمد بن سعود الجذالني
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الرجل الوفي لبلده
نشــات منــذ نعومــة أظفــاري يف حــارة آل فالــح بليلــى مبحافظــة األفــاج وهــي مــن أجمــل فتــرات العمــر
وخاصــة املرحلــة اإلبتدائيــة واملتوســطة فقــد كنــا نعيــش يف بيئــة جميلــة مــع جيــران هــم األجمــل يف
حياتــي ،،عشــنا يف هــذه احلــارة اجلميلــة والتــي أتذكرهــا شــارع ًا شــارع ًا ،،،وهــذه احلــارة تنســب ألســرة
آل فالــح مــن قبيلــة اجلذالــن وهــم أســرة علــم وأهــل صــاح وتقــى ،،ولقــد تربينــا علــى حــب الصــاة
منــذ الصغــر وال تفوتنــا صــاة الفجــر وأذكــر أن إمــام مســجد آل فالــح الشــيخ عبــداهلل بــن عيســوب
رحمــه اهلل كأن يعــد األســماء وكان حافظهــم ويعــرف مــن هــو املتخلــف عــن الصــاة ،،،عشــنا يف هــذه
احلــارة اجلميلــة مــع جيــران مترابطــن بينهــم ومحافظــن علــى حــق اجلــوار لــذا كان الترحــم واأللفــة
واحملبــة تســود بــن اجلميــع،،
أخوكم /عبداهلل بن مبارك
اخللف

وأذكــر مــن اجليــران لنــا الشــيخ ســعود بــن صالــح رحمــه اهلل وهــو والــد الدكتــور محمــد بــن ســعود
اجلذالنــي فــكان نعــم اجلــار ويتمتــع بحســن خلقــه ومســاعدته للنــاس والتــراه إال متبســم ًا مرحب ـ ًا
بــأي واحــد يقابلــه،،
وقــد أجنبــت هــذه احلــارة العديــد مــن األعــام ومنهــم أخــي الغالــي فضيلــة الشــيخ احملامــي الدكتــور
محمــد بــن ســعود اجلذالنــي فهــو مثــال الرجــل الــويف لبلــده األفــاج فهــو يكــن لهــا احلــب ويســأل عنهــا
ويحــن إليهــا دوم ـ ًا ولــم يتركهــا مــن أياديــه البيضــاء بعطفــه علــى احملتاجــن منهــم عبــر اجلمعيــات
اخليريــة وكذلــك دعمــه الســخي حللقــات القــرآن الكــرمي واهتمامــه ببيــوت اهلل ،،أســأل اهلل أن يوفــق
حبيبنــا الدكتــور محمــد وأن يصلــح لــه النيــة والذريــة وأن يبــارك يف عمــره ووقتــه ومالــه وذريتــه وأن
يرحــم والــده وأن يجعــل الفــردوس األعلــى مــن اجلنــة مســتقره ،،اللهــم آمــن وصلــى اهلل علــى نبينــا
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم،،،
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كلمة شكر قدمتها الطفلتان للدكتور محمد بن سعود الجذالني أمام صاحب السمو الملكي

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
العلي
ربنا املعبود ذو العرش
ُّ
ّ
بشرع ُمكْ َم ِل
تسليمه ملن جاء
اهلل مع
وصالةُ ِ
ِ
ّ

خفق ..وبها اللسان
بكم به القلب
ْ
مرحب ًا ْ
نطق
ْ
َ
مرحب ًا ِب ُك ْم َأل َ
ثم ُأتْ ِب ُع َها
ْف
ل
أ
ْف ٍ َّ
الف ِب َأل ِْف ْالل ِْف ُمتَ ِص ُل
ِب ِ
الف ٍ
٭٭٭٭
وباد
مرحب ًا تراحيب ًا
فاقت َج َب َل التُ ِ
ْ
وزادت عن مرابعها نبات ًا
ثبات ًا
ْ

واعتلت
تباهت
هاذي ُر َبى ُبشرى
ْ
ْ
حتكي إلى العلياء مجد ًا ُي ُ
شرق
خرها
حتكي إلى الدنيا قصيدة َف ِ
اهلتَ ..
العقول فوفقوا
اهل
أن
أن
ْ
ْ
دربتْ ..
ْ
ِ
٭٭٭٭

مرحبا بكم والكل ردد وأنشد
مرحبا مبن وصل
على الرؤوس يف املقل
قلوبنا هي احملل
وهي فسيح املقعد
فهذه الطالئع
زادت بها املرابع
اقمارها سواطع
جنومها لوامع
مقدم
أنعم به من
ِ
ُ
رجالنا
هنا التقى
ُتارنا ابطالنا
فلتنطلق امجادا

٭٭٭٭

ماقلت هنا مبتدرا
انا
ُ
بامللي
فلست
ساحةالنظم
ْ
امنا كنت هنا مرحب ًا
لي
ِب ُك ُم يف حفلنا والفخر ْ
٭٭٭٭

بسم اهلل ..وعلى اسم اهلل نبدأ ..وبسم اهلل نسير
أيها احلضور الكرمي:
واملسرات
من
ْ
بالي ِ
أسعد اهلل مسائكم ُ
قد ُم
عليكم
سالم
والسالم ُي ّ
ٌ
ُ
ْ
َ
به ف ُم
َي ِر ُّق ُ
قلب ويشدو ِ
له ٌ
القوم ّإنا
ها
أي
عليكم
سالم
ٌ
ُ
ْ ُّ
القول ُينْ َظ ُم
جوهر
ومنكم
إليكم
ِ
ُ
ْ
ْ

٭٭٭٭

الغد
إلى ِبنَ ا
املجد ِ
ِ
حفلنا الكرمي :
مساء اغر لنا فيه قصة أبطالها انتم هدفها
ٌ
ُ
رفعة القيم
مسرحها اغلى وطن
جعلت من وسطية الدين منهج ًا وسبيال
ويف نشر اخلير نور ًا عظيما
ولها
فص ِ
رسمت من النجاح عنوانا ُ
وخطت على لوحة التاريخ أجمل فنونها
قصتنا واجهة العطاء اجلمعيه النسائيه
األفالج ( بشرى )
سعادة الشيخ :محمد بن راشد آل زنان
فضيلة الدكتور :محمد بن سعود آل جذالني
سعادة الشيخ:
ُ
وأفضال
نعم
أهل األيادي البيضاء لها ٌ
بكرم سخي وجود ندي ساهمت
طالت بشرى
ٍ
يف بنائها وتأسيسها وبذل املعروف ملستفيدها
عطائهم بصمة على جبني األفالج .
سمو األمير:
مت
امليمون يا خير
على الطائر
قادم َق ِد َ
ِ
ٍ
ً
واملكارم
بالعال
فأهال ُ
ِ
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األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
لمقر مجمع بشرى التنموي يوم الخميس  ١٤٤١/٦/٢٦هـ
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شامخون

الشاخمون
بقلم :عثمان بن عبداهلل آل عثمان
 .1تَرَبَّى ى الشَّ ىىاُونونَ عَلَى ى خوصَ ىىا ٍ

جى ى ى ى ٌ إذَا سَ ى ى ىىا وا األنَاَُ ى ى ىىا
َفى ى ى ىا َع َ

 .2لَه ى ى ى ْ هو َم ى ى ى ٌ  ،وب وفعْ ول ِه ى ى ى َتج ََّلى ى ىىوا

سى ى ى ىىاطو ٍ بَ َل ى ى ى ى َ التَّمَا َُى ى ى ىىا
ك َ ى ى ىى ٍْ َ
َ

َ .3تقُى ى ى ىىوْ ه نفُى ى ى ىىوْ ٌ طَا وُحَ ى ى ى ىىا ٌ

ولعَ ى ىىالوي الشُّى ىى ِّ اَ ْى ىى ا ْل َ ى ىىاز اَاَُ ى ىىا

َ .4تنَطَّ ى ىىوا كُى ىى َّ ُعْضوى ىىلَ ٍ بوصَى ىى ْرٍ

ض ى ى ى ىحَوْا نو َا َُى ى ى ىىا
ص ى ى ى ىرَا ٍ وَ َُى ى ى ىىا أَ ْ
وَإ ْ

 .5وَسَ ىىا وا فوى ىي ا ْلفَ ىىاةو ألجْى ى ِ عولْى ى ٍ

بوى ى ى ى و بَلَى ى ى ى َ السَّى ى ى ىنَا يَ َمنَى ى ى ىاً وَشَ ى ى ىىاَُا

ا َ ىاً
جىىا و َ ْ
ااً وُ ى َ األ ُْ َ
ص ىرْ َ
َ .6ب َن ىوْا َ

س ى ى َّ وفى ىىي األُ ُف ى ى ِ ا ْلغَمَا َُى ىىا
عَظَ ْم ى ىاً َ

 َُ .7ى ى ى ى ى وره ْ ين َِّل ى ى ى ى ى هَا َن وف ى ى ى ى ى ْ ٌ

صى ى ى َفحَاتو و َنقَشى ى ىىوا الْوِئَا َُى ى ىىا
عَ َلى ى ى َ

ص ى ى ى ى ىحْ ٍ
اى ى ى ى ىىا ٍ وَجو ْ ى ى ى ى ىرَانٍ وَ َ
 .8أل ْ َ

ش ى ى ى ىهِ فوئَا َُى ى ى ىىا
وَ َُ ى ى ى ى ْ عَرَ ُفى ى ى ىىوا وبعَ ْ و

 .9إِذَا َُ ى ىىا الحَ بَى ىى ْ َ ا ْلقَى ىىوْ ِ خَطْى ىى ٌ

قَضَ ى ىىوا بوا ْلحَسْى ى ى ِ يَذْ ِيْى ى ى و اطَاَُ ى ىىا

طعْى ى ٍ
 .11وَأَبْى ى َوا اوى ى ْ َ َُعْرَكَى ى ٍ َو َ

وُ ى ى َ اإلِ ْق ى ى َا ِ َُى ىىا َي ْف ى ىرِي ا ْلعوظَا َُى ىىا

 .11فَ َتحْسَ ى ى ى ه ْ أُسى ى ىىوْ َاً ضَ ى ى ىىا ِيَا ٍ

ااً وَقَى ى ى ْ اَمَلُ ى ىىوا الْحسَ ى ىىاَُا
وَأَشْى ىى َا َ

ص ى ى ى ى ىفْ َوةٌ أَ ْ َبى ى ى ى ىىا َأْيٍ
 .12و َقى ى ى ى ىىا ٌ َ

غَطَا ِفَى ى ى ى ى ى ى ٌ يحَ ُّى ى ى ى ى ى ىوْنَ ا ْلكورَاَُ ى ى ى ى ى ىىا

 .13ي َل ُّى ى ىوْنَ النِّى ى ى َا َ َُتَى ى ى َعَ ى ىىاه ْ

سَى ى ى ى ى ىلو ْ ٌ َأوْ فَتَى ى ى ى ى ى ً َا َ ال ى ى ى ى ىىذَُِّاَُا

الروْ َُىىانَ غَ ْو َ ىاً
ج ى َةو َُ ى ْ َغ ىاَا ُّ
 .14وب َن ْ

لوى ى ى ى ىىىمسْلومَ ٍ يوَاسى ى ى ى ىىوْنَ الْ َتَ ى ى ى ى ىىاَُ

ٍّ
َ .15يفُكُّى ى ىىوْنَ األَسوى ى ىى ْرَ وبغَ ْى ى ىىرِ َُى ى ىى

لو َى ى ى ى ىأْ َن َ بوالْلَذَا وئى ى ى ى ىذو وَالْناَا َُى ى ى ى ى

طعْمَى ىاً
َ .16ويَشْى ىرَ َ ُوى ى ْ زال ٍ سَ ىىا َ َ

َو َي ْهنَى ى ى ى ىىأَ َهْى ى ى ى ىى َر َُهْمَ ى ى ى ى ىىا أَقَاَُ ى ى ى ى ىىا

َ .17تعَى ى َّ َ و ا ْلقَى ىوَافوي لَ ْى ى َ شوى ىعْرِي

ط َق ى ى ى ى ى ى ْ ت ى ى ى ى ى ىوَفِّ ْهِ ْ َُقَا َُى ى ى ى ى ىىا
إِذَا نَ َ

َ .18لعَ ْم ى ى ى ى ى ىرِي إِنَّه ى ى ى ى ى ى ْ وت ْ ى ى ى ى ى ىرٌ وَ ٌّ

سى ى ى ىىنه ْ عَا َُ ى ى ى ىاً َفعَا َُى ى ى ىىا
ج ى ى ى ى َّ َ ا ْ
َت َ

الَّ وتىي شَىعَّ ْ بوضَى ْو ٍ

وَال األفْ ى ى ى ىىاكُ تشْى ى ى ىى وهه ْ نوظَاَُ ى ى ى ىىا

 .21وَال الى ى ى ى ى ُّنْ َا بوأَ ْنهَ ى ى ى ىىا ٍ وََأيْى ى ى ى ى ٍ

ص ى ى ى ى ى ى ىفَا ً وَالْتو َُى ى ى ى ى ى ىىا
ت ى ى ى ى ى ى ى َانو ْهِ ْ َ

 .19فَا الشَّ ْم

الدكتور محمد بن سعود الجذالني
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جوانب من الحياة االجتماعية

في بعض بلدان جنوب نجد
محمد بن نابت فهيد الحقباني
عامــا ،أن جــده واثنــن مــن أعمامــه
وحدثنــي الشــيخ ســعود بــن صالــح اجلذالنــي وعمــره
حاليــا يقــارب الثمانــن ً
ً
كانــوا إذا بقــي ســاعتني علــى طلــوع الفجــر يجتمعــون يف مقهــاة آل فالــح يف ليلــى فيتوضــؤون ويصلــون قيــام
الليــل كل علــى حــده حتــى يتــم إعــداد القهــوة ثــم يكملــوا عبادتهــم ودعائهــم اهلل وقبيــل أذان الفجــر يأتــي
مــن عليــه الــدور مبائــدة حتــوي طعــام مكــون مــن البــر وســقاء لــن فيتناولــون وجبتهــم ثــم يتوجهــون ملســجد
غصيبــة ويــؤدون صــاة الفجــر ويبقــون بعــد الصــاة يقــرأون كتــاب اهلل فــإذا طلعــت الشــمس صلــوا الضحــى
وبعدهــا ينصــرف كل منهــم إلــى أعمالــه ومشــاغله وهكــذا اســتمروا ســنني فرحمهــم اهلل.
منوذجــا ملــا كان عليــه اآلبــاء واألجــداد مــن ورع وتعــاون علــى طاعــة اهلل فمــع مــا كانــوا يجــدون مــن عظــم
وهــذا
ً
املشــقة تزيــد لديهــم لــذة الطاعــة.

 هــذا اجلــزء منقــول عــن كتــاب  ...ملؤلفــه  ...صفحــة  ...وذلــك قبــل
وفــاة الشــيخ ســعود بــن صالــح اجلذالــن رحمه اهلل
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حفل التكريم لمسابقة سعود بن صالح الجذالني رحمه هللا
لحفظ القرآن الكريم ألسر إنسان لعام  ١٤٤٠هـ
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سعود
محمد بن
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الدكتور

محافظــة األفالج

األفـــاج هـــي إحـــدى محافظـــات منطقـــة الريـــاض العشـــرون فـــي المملكـــة العربيـــة
الس ــعودية .وقاعدته ــا مدين ــة ليل ــى ،وتق ــع عل ــى بع ــد أكث ــر م ــن  300ك ــم ع ــن العاصم ــة
الســـعودية الريـــاض.
أصل التسمية

• قري ــة ص ــداء بالبدي ــع الجنوب ــي وه ــي تبع ــد
حوال ــي  40ك ــم ع ــن ليل ــى.

المعالم األثرية والسياحية

• القصـــر العـــادي ويتصـــل بحصـــن مرغـــم
عـــن طريـــق خنـــدق فـــي جـــوف األرض.

يع ــود س ــبب تس ــمية األف ــاج إل ــى كلم ــة فل ــج
وهـــي واحـــد األفـــاج والفلـــج هـــو المـــاء • جب ــل أكم ــه ويق ــع بالق ــرب م ــن قري ــة واس ــط
الجـــاري مـــن العيـــن تلقائيـــا وقـــد اشـــتهرت ويبع ــد عنه ــا حوال ــي  10ك ــم.
األفـــاج بوفـــرة مياههـــا حيـــث كانـــت هـــذه • حص ــن مرغ ــم ويق ــع ف ــي قري ــة الفويضلي ــة
الميـــاه تســـيح فـــوق ســـطح األرض.
بالس ــيح.

منطقـــة األفـــاج كثيـــرة القـــرى األثريـــة • قصــر جعــدة وهــي قــاع حربيــة عاليــة تقــع
والقصـــور القديمـــة حتـــى انـــه ال يـــكاد يخلـــو فــي جنــوب الســيح.
وا ٍد أو ســهل مــن قصــر مشــيد أو حصــن منيــع
• قصــر ســلمى يقــع فــي قريــة البديــع الجنوبــي
تجـــاور النخي ــل واألش ــجار أو قريـــة متكامل ــة
(األفــاج) الشــمالي.
كبي ــرة وال زال ــت ه ــذه القص ــور منتش ــرة ف ــي
• قصر صبحا ً يقع في قرية الهدار.
األوديـــة ومـــن المعالـــم األثريـــة:
• جبـــل التوبـــاد والواقـــع فـــي حـــدود مركـــز • األحيـــاء الشـــعبية شـــرق المحافظـــة ومنهـــا
الغيــل ويبعــد عــن ليلــى حوالــي  35كــم ،وهــو (المبـــرز ،الجـــو ،أم الذيابـــه).
جبـــل خلـــد ذاكـــرة قيـــس المجنـــون وجعلـــه • قصر جحا.
رم ــزاً لقصت ــه م ــع ليل ــى ،وكثي ــراً م ــا ي ــردده
الشـــعراء :جبـــال التوبـــاد.

عدد السكان

 84.000ألف
الموقع

تقع على بعد أكثر من

 300كم

عن العاصمة الرياض
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قصر سلمى بالبديع

عيون األفالج عام  ١٩٨٠م

قصر صباح التاريخي بالهدار

عيون األفالج عام  ١٩٨٠م

جمع وإعداد االستاذ إبراهيم عبداهلل الهزاع

