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  املقدمة

أن تاريخ مؤسسـات التعلـيم    ؛ إذالفكريةتربوي من أخصب وأمتع امليادين الفكر اليعد جمال دراسات 
على قصص مؤثرة، ومواقف خالدة، إن تراجم العلماء حتتوي . وافد الثقافة والتربيةر من أهموسرية العلماء وغريهم 

منـهجهم يف  وتطـوير  تدفع إىل تكوين اهلمة العالية ال لتقليد العظماء بل إلتبـاع   وأفكار مبدعة، ونظرات بصرية
   .حنو الرقي حافزا هلالسابقني من أجل أن تكون فالعقول املستنرية تدرس جوانب العظمة يف اواإلبداع  التجديد

يشتاق شداة املعرفة يف الكويت واخلليج العريب إىل قراءة متأنية ملسرية التعليم على أرضهم فهي قصة كفـاح  و 
  .واحلق أن اخلليج العريب حيتوي على طاقات أمثن من آبار النفط وال تنضب قط .تستحق الذكر والتفكر

يف سبيل النهوض احلضاري وملواجهة اجلمود الثقايف يف الوقـت  محل القناعي على عاتقه مسئوليات جسام لقد 
، ووقفت وقفة ونبذت تعددية اآلراء الذي ناءت حبمل املسئولية اإلصالحية شخصيات كثرية أنكرت كل فكر جديد

ذلك كله من دواعي االعتبار ومالزمة التدبر يف مسرية القناعي الذي هـو مبثابـة   . املعارض بل الناقض لكل ناهض
ستودع اخلربات التربوية الثرية اليت تتكون من سلسلة متصلة احللقات متس سياستنا التعليمية ومن مثلـها تسـتلهم   م

   .فلسفتنا الراهنة عظات األمس وطموحات املستقبل

لقد قام القناعي باملواءمة بني القدمي واحلديث فنقد التراث دون أن ينتقص 
ريب الوافد باعتدال املصلح احلذر الفقيه من شأن حماسنه كما انفتح على الفكر الغ

وهو املسلك الوسطي الذي خيدم الواقع ال سيما واألمة املسلمة جتهل مستجدات 
لقد أسرف البعض يف نقد الغرب إىل حد . عصرها وتتلمس حتسني مستقبلها

االستخفاف بكل منجزاته يف حني أفرط البعض يف نقد التراث حىت محله إصر 
احلَسنة الكيس الفطن ال يقتر وال يسرف يف تقييم األمور ألن و. مصائبنا كلها

إن طبيعة التفاعل احلضاري تفرض على املصلحني . دائما وأبداً بين السيئَتيِن
تعظيم شأن التبادل الثقايف وعدم التواين يف تغيري األحوال الفاسدة بكافة الطرق 

يف مضمار اإلصالح املنهجي الوسطي الذي غفل عنه الكثري من السلمية املمكنة والقناعي قدوة حسنة بصرية 
  .الشباب فوقعوا يف مهالك التشدد أو اإلحلاد

املتشددين  لقد اتبع القناعي منهج إصالحي متفتح يف قضايا الفقه والتربية والتعليم مما أثار غضب بعض العلماء
وذهبت التهم املوجهة إليه أدراج  أقطاب اإلصالحالقناعي من ، أصبح عشرات السننيواآلن، وبعد مرور يف زمنه، 

  .التجديدملزيد من مجيعا إن مسرية التحديث ال تتوقف وتظل جهود املصلحني ملهمة لنا  .الرياح
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  نبذة سريعة عن التعليم يف الكويت قدميا

يف العامل  استمر التعليم يف الكويت على طريقة الكتاتيب املعروفة" عامليةاملوسوعة العربية الورد يف 
ديسمرب عام  22ومت افتتاح أول مدرسة نظامية يف الكويت يوم . واإلسالمي حىت مطلع القرن العشرين العريب

ويف عام . من تربعام م، هي املدرسة املباركية اليت أشرف التجار على إدارا والصرف عليها1911
وتوجه الكويتيون حنو تعليم بنام أيضا  . م مت إنشاء املدرسة األمحدية وازدادت املدارس بعد ذلك1921

فقط، فافتتحت أول مدرسة ابتدائية للبنات بالكويت عام  بدالً من جعل التعليم مقصورا على البنني
 . افتتحت أول فصول ثانوية للبنني ويف العام الدراسي نفسه. م1938

دور  جنسني فأُنشئتونتيجة للنهضة االقتصادية العظيمة، تتابع فتح املدارس املختلفة لل
قام ذه املهمة  وقد. املعلمني واملعلمات لتدريب معلمني ومعلمات من الكويت يقومون بالتعليم فيها

أيضا بالتعليم املهين ألمهيته  واهتمت الدولة. عدد من املعلمني الوافدين من البالد العربية وغريها
وإضافة . فيها الطالب أصول احلرف املختلفة القصوى، فأنشأت عددا من املدارس املهنية اليت يدرس

الكبار، وجهود كبرية حملو األمية عن كل أفراد الشعب  إىل ذلك، ففي الكويت اهتمام شديد بتعليم
  .الكوييت

اجلامعية  م فتحت اال أمام الشباب يف الكويت للدراسات1966وملا أُنشئت جامعة الكويت عام 
سرعان ما تأهل للتدريس  لكنه. التدريس فيها من غري الكويتينيوكانت نواة هيئة . وفوق اجلامعية

  .)باختصار" (بتعاثهماد كويتيون ورائدات كويتيات بعد ارو

رتبط تطور تعليم الفتاة بتطور حاجات اتمع بعد تفتحه علـى  ا" فلقد أما عن تعليم الفتاة 
نت صاحلة واعية لتربية جيل واع مـؤمن  اتمعات األخرى ومعرفته بدور املرأة يف بناء اتمع إذا كا

وظهر دعاة اإلصالح يوسف القناعي ومساعد بـن السـيد عبـداهللا    . تربية تكمل ا مهمة املدرسة
الرفاعي وعبد العزيز الرشيد ينادون بضرورة تعليم املرأة يف اتمع مع ما القوه من معارضـة بعـض   

رأة بسبب جهلها أوال وعدم قـدرا علـى   وكان الرجل بذلك هو الذي طالب بتعليم امل. عناصره
  .املطالبة حبقوقها آنذاك ثانيا

إنشاء جملس املعارف ليشرف على التعليم كله وليصـبح    م1936شهدت الكويت يف عام         
  .التعليم حكوميا جمانيا لكل راغب فيه
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هللا اجلابر الـذي بـدأ   وكان الس مؤلفا من اثنيت عشرة شخصية كويتية برئاسة الشيخ عبد ا        
ورفاقه التنبه إىل ضرورة تعليم الفتاة وعقدوا االجتماعات لبحث هذا األمر وما يتوقعونه مـن ردود  

هي   م37/1938الفعل عليه يف اتمع ، وقرروا فتح أول مدرسة نظامية للبنات يف العام الدراسي 
  .املدرسة الوسطى وهي قريبة من مدرسة املباركية للبنني

وتعاقد الس مع أول مدرستني مؤهلتني للعمل يف هذه املدرسة مها وصيفة عودة وشـقيقتها          
رفقة عودة من فلسطني ، وعملت معهما مرمي الصاحل أول مدرسة كويتية يف مدارس احلكومة ، وما 

طالبـة إىل  أن أعلن الس عن فتح هذه املدرسة حىت ارتفع عدد املسجالت ا يف اية العام من مائة 
واملعروفة باسم بنت مطرة ( ويف العام نفسه افتتحت مدرسة املالية بدرية العتيقي اخلاصة . فتاة 140

وأدت دورا يف تعليم الفتاة أهلها للتقدير واالحترام من اتمـع يف    م1950واستمرت حىت عام ) 
ك أربع مدارس للبنـات  م حىت كان هنا45/1946وما أن حل العام الدراسي  .حياا وبعد مماا

، موقع الـديوان األمـريي  " (بعد افتتاح مدرسة الزهراء يف العام نفسه وتعيني مرمي الصاحل مديرة هلا
ولدت مرمي عبد امللك الصاحل املبيض يف الكويت وتنتمي إىل أسرة متعلمة وحريصة على  . )باختصار

التربية النسـوية، وكانـت أول    حصلت على شهادة تسمى دبلوم .حتصيل العلوم والسيما الشرعية
  .1شهادة حتصل عليها الفتاة الكويتية

املرحلة األوىل هي مرحلة االنفتاح الفكري وهي . لقد مرت الكويت يف مرحلتني من النمو
تبدأ من بدايات الكويت إىل احلرب العاملية األوىل والثانية هي مرحلة النضج وتبدأ من تدفق النفط 

األوىل املرحلة  شهدتلقد . دأت النهضة السريعة تأخذ طريقها يف احلياةحيث انتشرت املدارس وب
بعد اجلمود الذي أصاب احلياة الثقافية والفكرية يف اتمع الكوييت منذ بداياته وحىت " اانفتاحا كبري

حيث وفد إىل الكويت العديد من رجال الفكر واألدب والعلم من العرب . احلرب العاملية األوىل
فكانت الديوانيات . الس األدبية الديوانيات اليت كانت مبثابة مركز لإلشعاع الفكري وظهرت ا

تتداول أحاديث الفقه واألدب والشعر وغريها ودعم ذلك قيام التعليم األهلي املنظم جبهود بعض 
ذات  م مث تلتها والدة اجلمعية اخلريية1911املدرسة املباركية يف عام  مت إنشاءوجهاء الكويت حيث 

م وصدرت أول 1921املدرسة األمحدية عام  ومت تأسيس 1913قايف واإلنساين ـ عام الطابع الث
 ).خ عبدالعزيز الرشيدرلألستاذ املؤ جملة الكويت(باسم  م1928جملة كويتية عام 

                                      
-http://www.kuwaitculture.org/www/prisez :انظر . مرمي عبد امللك الصاحل املبيض 1

mariamAlsaleh.htm 
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وقد كان قيام احلركة الثقافية والفكرية بدعم مادي ومعنوي من وجهاء الكويت حيث تعد هذه 
ابة األساس الذي قام عليه التعليم احلديث يف الكويت وظهرت كذلك الصحافة العربية اخلطوات مبث

واحمللية أيضا وأدت هذه العوامل جمتمعة إىل ظهور بدايات قوية ملرحلة اتسمت بالنضج يف كافة 
  .)بتصرف يسري م 2004، موقع جملس األمة" (جوانب احلياة الفكرية واالجتماعية بالكويت

  
 اسة الراهنةمنهجية الدر

  
دراسة تاريخ التعليم يف الكويت من خالل دراسة الفكر التربوي عند يوسف بن عيسى القنـاعي  قرر الباحثان 

  :هذا البحث يف مرحلتني ومها وسيمر
قراءة مؤلفات القناعي واستخالص جمموعة من األفكار وهي املرحلة احلالية اليت تركز على ) مرحلة اإلعداد( •

وقد مت االنتهاء ) لطيفة الكندريموقع موقع بدر ملك و(يف موقعني شبكة اإلنترنت  علىا التربوية مث نشره
  .حبمد اهللا تعاىل من هذه املرحلة

  .متخصصة حتليل املضامني التربوية يف دراسة مستقلةوهي ) مرحلة التنفيذ( •
  

  يف سطور القناعي

ذَكياً متوقِّد الذهن،  )م 1973  - 1878=  1393 – 1296(القناعي يوسف بن عيسى َ كَان
  .، باحثا عن احلق مؤسساً للخريمصيب الرأْي، خملص العمل

نشأت يف الكويت كما نشأ غريي من أبنائها يف حميط عـم اجلمـود   "عن تربيته األوىل القناعي يقول 
لـيلني شـيخ   فيه البدع واخلرافات اليت سترت احلق وقلبت احلقائق وكان ملؤلفات اإلمـامني اجل  واستحكمت

اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجملة املنار الغراء أكثر أثر يف إنارة السبيل أمامي وإماطـة السـتار الـذي    
 . "أبصرت من خلفه احلق واضحاً فتغريت بعده كل ما ألفته مما ال يتفق مع الدين يف شيء

الشرعية واللغوية ل العلوم حساء ومكة املكرمة على يد كبار رجاتلقى العلوم يف الكويت واإل •
استحب السلف التغرب عن األهل والبعد عن الوطن تقليالً للشواغل، ألن الفكرة إذا "  .يف تلك البالد

توزعت قصرت عن درك احلقائق، وما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه، ولـذلك يقـال العلـم ال    
 ."يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك

وتطوع للعمل فيها  -أول مدرسة نظامية يف الكويت-ركية عكف على تأسيس املدرسة املبا •
  .جماناً كناظر هلا ومدرس فيها
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  . ساهم يف تأسيس املدرسة األمحدية وتطوع للعمل فيها جماناً كناظر هلا ومدرس فيها •

هو قاضي التمييز يف الكويت يف املسـائل املدنيـة واألحـوال    و عمل يف القضاء جماناً عدة •
م يقبل أن يأخذ أجراً ماليا فلوجه اهللا سبحانه ذا العمل د يبعمله يف ديوانيته ير ومالشخصية، وكان يق

 .جبسامة املسئوليات نظري عمله املرهق واحلساس

يف الكويت مث نائبـاً لـرئيس جملـس     1921جملس شورى سنة  لانتخب نائباً لرئيس أو •
هـذه   .جملـس إدارة املعـارف   وعضواً يف عضواً يف جملس إدارة البلدية ، وعني1938الشورى سنة 

 .االس من أسباب ترسيخ مفهوم الشورى والعمل الربملاين كتطبيق يف دولة الكويت

م وكان تشيعه إىل مثواه يف أضخم موكب شهدته الكويـت   1973تويف القناعي يف عام  •
  .الشيخ يوسف القناعي شيع أستاذها األول ورائدها الفذحيث خرجت الكويت عن بكرة أبيها ت

 وتالميذه القناعي شيوخ

 :درس القناعي على يد عدد من العلماء األجالء من مثل

م  1888=   1306دخيل اجلسار إذ درس على يده علوم القرآن وحفظه وقد فتح كتابـه عـام    .1
 ).38، ص 1م،ج 2002وزارة التربية، (

وإذا كان الكـثري  . ليعبداهللا خلف الدحيان حيث درس القناعي علي يده منت األجرومية والفقه احلنب .2
من الناس رفضوا التجديد واملدارس العصرية يف الكويت ووصفوا املدرسة األمحديـة بأـا املدرسـة    

فإن الدحيان سـاند  ) 54م،  1976، قسم االجتماعيات، 85م، ص  1993احلجي، (النصرانية 
العجمـي،  " (سـها فكان أول خطيب افتتحها شاكرا القائمني على تأسي"املدرسة ووقف مع القناعي 

عنـدما رثـاه يف   " حبر العلوم"ولقد أطلق القناعي على شيخه الدحيان لقب ). 35م، ص  1994
 ).344م، ص  1994العجمي، (قصيدة من قصائده 

   .عبدالوهاب سيد يوسف الرفاعي حيث تعلم على يده علم احلساب واخلط .3
  .عبدالرمحن بن صاحل آل عبدالقادر من علماء منطقة اإلحساء  .4

 :تتلمذ على يد الشيخ القناعي ثلة من العلماء من مثل

وهو من أشهر  درس عنده يف املدرسة املباركية) م 1979 – 1913(عبدالرمحن حممد الدوسري  .1
  ). 433م، ص  2001م، العقيل،  2004بادحدح، (دعاة اململكة العربية السعودية 

وهـي  ) م 1927(أهلية  وهو صاحب أقدم مدرسة) م 1971 – 1907(مرشد حممد السلمان  .2
  ).  406م، ص  2003مجال، (مدرسة مال مرشد 
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الذي أصبح الحقا أمني املكتبة األهلية مث مكتبـة  ) م 1989 -1904(حممد حممد صاحل التركيت  .3
أخذ ). 216م، ص  2002، يوسف، 58، ص تشجيع القراءةم،  2004الكندري ،  (املعارف

 1974مليجـي،  (العربية والدين اإلسالمي يف ديوانيته  الشيخ حممد من الشيخ يوسف القناعي اللغة
 ).14م، ص 

  

  مؤلفات القناعي

  .املذكرة الفقهية يف األحكام الشرعية    -

  .صفحات من تاريخ الكويت    -

  ).أجزاء صدر منها سبعة(امللتقطات     -

  الفكر التربوي الرائد عند القناعي
الذي يرسلُ يف التماس املكان املناسب لإلقامة والسـكن،  الرود لغة مصدر فعل الرائد وهو الشخص 

يدخلون طالبني للعلم ملتمسـني للحلـم   : أي" يدخلون رواداً وخيرجون أَدلة"واجلمع رواد مثل زائر وزوار وقوهلم 
كما قال ابن " ومساقط الغيثالذي يتقدم القوم يبصر هلم الكَأل "وخيرجون أَدلَّة هداة للناس، وأَصل كلمة الرائد هو 

الرائد ال يكـذب أهلَـه،   : "ومن أمثال العرب العنيوقال اخلليل بن أمحد يف . لسان العربمنظور يف كتابه املرموق 
  ). 624ص " (يضرب مثالً للّذي ال يكذب إذا حدثَ

ت وأهداف التربيـة والتعلـيم   والرائد يف التربية هو الذي يسبق إىل سن سنن حسنة، وطرائق محيدة ختدم غايا 
واألوائل قالئل ولكن أثرهم عظيم، وذكرهم رفيع وهم طليعة تستحق الدراسة املتأنية املتخصصة . فينتفع منها الناس

  . من مثل القناعي ملا له سابق إحسان يف إنشاء املدارس وإرساء املعارف
ونقصد بالفكر التربوي . ادة ومنو وإصالحاخلاطر يف الشيء أما التربية فهي زي والفكْر لغة هو إِعمال

 وله مضى فيما أو هذا زمننا يف البشر إنتاج من وتقريرية وفعلية قولية اجتهادات من إلينا ووصل ورثناه ما كل

   .وممارسات وأهداف كمبادئ التربوي باإلصالح صلة
ع بني تـدريس  ل وهو أول من مجساهم القناعي يف إرساء أسس النهضة التعليمية يف الكويت فيسمى املعلم األو

العلوم الدينية والعصرية وشارك يف تشييد املدارس الكربى يف الكويت  كاملدرسة املباركية واألمحدية وقام بتشـجيع  
وله دوره الكبري يف تأسيس املكتبة األهلية، وجملس الشورى األول، وبلدية الكويت وشـارك يف إرسـال البعثـات    

قه العظيم يف تعليم املرأة ونصرة قضايا واملطالبة حبقوقها ومهامجة العادات السلبية الـيت  الطالبية للخارج، وكان سب
   .مش من مكانتها
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الشيخ يوسف بن عيسى القناعي مرب قدير وهو واحد من أشهر الشخصيات التربوية الكويتية البصـرية ذات  
ا يف مسرية التعليم يف الكويت خـالل القـرن   اهود اإلصالحي اجلاد بل إن شخصيته اإلصالحية هي األكثر تأثري

كان مفكرا ومربيا من الطراز األول فأفكاره تشربت بالقيم الوطنية والعربية واإلسالمية واسـتهدفت بنـاء   . املاضي
الفرد واتمع، واتسمت بالسبق والصراحة والوضوح والتسامح كما أن تربيته التحررية تقوم على دعائم الواقعيـة  

قـام  . إن مسريتنا الكويتية املعاصرة هي مثرة من مثرات كفاح األوائل وموروثام احلضارية املضيئة. والسعةواملرونة 
السابقون بدور كبري يف إيقاظ العقل، وجتلية احلقائق، وإجياد مسرية مستنرية، ومستقبلنا لن يفـارق ماضـينا بـل    

الدراسة التربوية املنظمة للفكر التربوي الـوطين مـن   يستضيء منه قدر املستطاع ويضيف إليه باإلبداع وهلذا فإن 
  .الضرورات امللحة لبلورة خطاب إصالحي معاصر أساسة األصالة وروحه احلداثة

  :ته الثاقبة وكما قال أوس بن حجراوقد كان القناعي مصيبا يف نظر

عمس قَدأَى ور كأنْ قَد ال       ظَّن بِك ظُني يالذ يعااأللْم  
  

  قراءات
  

فيما يلي صفحات تارخيية تصف احلياة الثقافية يف الكويت قدميا كتبها العامل اجلليل يوسـف بـن   
  . رائد النهضة الفكرية واالجتماعية يف الكويت وهو مصلحها األكرب بال منازععيسى القناعي 

دنا أحيانا يف وضع واجته امللتقطاتو صفحات من تاريخ الكويتمت انتقاء املادة العلمية من كتابيه 
هذه الورقة مقدمة أوىل . العناوين وذكر أمساء السور القرآنية ورقم اآليات وبعض التعليقات يف اهلامش

نأمل أن . لدراسة تفصيلية نقوم ا عن الفكر التربوي الرائد عند يوسف القناعي يف ضوء ما كتب عنه
ت كي نأخذ منها الدروس والعرب فنستأنف نكون قدمنا للقارئ الكرمي صفحات أمينة من تاريخ الكوي

  . مسرية األسالف ونضيف إلسهامام النافعة ونتعلم من جتارم املتنوعة
  

  

  آراء القناعي يف املرأة

هذه جمموعة آراء نادى ا وعمل مبقتضاها املريب والقاضي واملفيت الكـوييت يوسـف القنـاعي    
  .ختياراته وترجيحاته اليت يعتقد ا جازماوهو كتب مجع فيه ا امللتقطاتوذكرها يف كتابه 

 .جيوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو تأذن لغري وليها أن يزوجها .1

  ). 26ص (ملس املرأة بغري شهوة ال ينقض الوضوء  .2
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أباح أبو حنيفة للمرأة وحدها وأباح هلا املسري يف الفيايف والفلوات مسافة يومني ونصف يوم  .3
  ).415ص (ومل يكره هلا ذلك 

ال يلزم املرأة أن ختدم زوجها يف عجن أو طبخ أو كنس وغري ذلك من خدمات البيت وإن  .4
قامت باخلدمة من نفسها فهو أفضل هلا كما فعلت فاطمة رضي اهللا عنها وأمساء بنت أيب 

  ).278ص (انتهى عن احمللى البن حزم . بكر

  .اشترطت هي عليه ذلك جيوز عند األحناف أن تطلق املرأة نفسها من زوجها إذا .5

إن كان العلـم خـرياً   " مث ذكر التايل! هل املرأة إنسان أم سلعة؟"كتب القناعي هذا العنوان  .6
يباح للرجل؟ وال جواب علـى   ذاوفضيلة فلماذا مينع عن املرأة؟ وإن كان شراً ورذيلة فلما

 ).123ص " (هذا

النساء والرجال بال دليل، بل لو وتأمل ما جيري ذا الزمن يف االس واألسواق من قذف "  .7
رئي إنسان ميشي يف الطريق وبقربه امرأة لرموه ا، وكم من عفيفة فتلت وراحت ضـحية  
هلؤالء اجلهال، الذين ال خيشون اهللا وال يتقونه، بل تراهم يف خماصمام وكال اخلصمني يرمي 

قامة احلدود على القاذفني اآلخر بالفاحشة بال مباالة وال خوف من اهللا، وهذا كله من عدم إ
فمنذ وجدنا مل نر ومل نسمع أن احملاكم أقامت احلد الشرعي يف القذف بل القذف صار من 
باب العادات بني املتخالفني واملتخاصمني واحلال أن القاذف ال تقبل له شهادة حىت يتـوب  

  ).111ص " (من ذنبه
لشيخ املرحوم يوسـف بـن عيسـى    يف كُتيب صغري ولكن مهم، حيدثنا ا"يقول حممد الرميحي 
عماله وأفكاره يف مسرية الوطن الكـوييت  وسياسة،استطاع حبكمته أن يؤثر بأ ألقناعي،وهو رجل علم

بعمق، ويساهم يف مسرية التطور يف النصف األول من القرن العشرين املنصرم،حيدثنا عـن قصـة يف   
أو أواخـر    بداية القرن املاضيماضي الكويت الذي شهد جزءا منه،ورمبا كانت القصة قد وقعت يف

حدهم طرق باب جاره،يف ذلك احلي املتالصقة بيوته وضـيق الطرقـات يف   قرن قبله، خالصتها أن أ
الكويت القدمية، فلما خرج إليه اجلار مرحبا، قال له بنربة جادة، عليك أن تغلق فتحة املطبخ املرتفعة 

رجل متعجبا، أن تلك الفتحة هي عالية وليست يف يف بيتكم واليت تطل على الشارع، فلما شرح له ال
 اخلـارج، وهـو أي   وأا مفتوحة حىت خيرج الدخان املتراكم من املطبخ إىل متناول املرور اخلارجي،

بل يتطاير إىل األعلى، قال له اجلار أعرف كـل ذلـك،ولكن مـع     ،حدا من املارةالدخان ال يضر أ
  !الدخان خيرج صوت نسائك إىل اخلارج 
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لل لنا املرحوم الشيخ يوسف بن عيسى من هذه القصة، وهو من أوائل املستنريين يف الكويت، يد
  !عورة ) صوت املرأة (إن بعض ضيقي األفق يتعصب إىل درجة اعتبار 

ومتر السنون وخترج املرأة الكويتية إىل العمل يف القطاع العام واخلاص،وتتـدرج علـى مقاعـد    
ومصـممة أزيـاء ومضـيفة يف     رة وسفرية وصحفية وممثلة ومغنية،الدراسة،وتصل إىل أن تعمل مدي

وأخصائية ومدرسة،ومربية، مث يأيت البعض بعـد   أسطول الطائرات، وطبيبة ملعظم األمراض املعروفة،
فقد تشابه  وهنا وان اختلف احملتوى، أكثر من ثالثة أرباع القرن ليقول جمددا أن صوت املرأة عورة،

أن صوت املرأة السياسي، أي دورها يف العمل السياسي ترشيحا وانتخابا غري  وهو يف اللفظ والرمز،
ال خترج عن منطق ذلك الرجل الذي أحـتج علـى    مقبول،ويسرد القائلون بذلك عددا من الذرائع،

  .1"فتحة املطبخ

  آراء عامة

 : مللتقطاتامن كتاب التالية راء اآل

الدين، وما تراه يف بعض املسلمني من ] به[ء الشدة والغلظة بال سبب شرعي هي خبالف ما جا " - 
الغلظة والقسوة فسببها اجلهل حبقيقة الدين وتراهم ينتسبون إىل العلم بالدين وهم جيهلون روحه 

  ).43ص " (اليت انتشرت إىل العلم بالدين فأخذت تدخل يف دين اهللا أفواجاً

 ).89، 46 ص (الف بني السنة والشيعة يسري اخل - 

د هذه كلها بدع مل تعرف يف زمن السلف الصاحل، وأما حكمها شرعا فهي علـى  فأعياد امليال" - 
فإذا كان االحتفال مقترنا بذكر السرية احلسنة للمحتفل به كذكر ماله من . حسب ما يقترن ا

 ).323ص ( "األعمال الطيبة واإلحسان على الفقراء واملساكني، فهذه بدعة ال تصادم الشرع

الفرد عمرها قصري إال إذا كانت دستورية أساسها الشورى، والعمل بأكثرية من الثابت أن دولة " - 
اللّه  وشاوِرهم في اَألمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّه إِنَّ"األصوات، واهللا أمر نبيه باملشاورة بقوله 

نيكِّلوتالْم بح145ص ( )159اآلية  :عمران آل( "ي.(  

 ) .191ص ( ال حياة للبالد إال باالس الدستورية - 

                                      
1 

http://www.alwatan.com/graphics/2005/03mar/15.3/dailyhtml/opinion.ht
ml#8  
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عندما تستطيع دولة أن تقول إن فقرائي سعداء ال يشكون جوعا وسجوين تصفق أبواا ال جتـد   - 

ـ    اخر بدسـتورها  من تأويه وقوانيين دقيقة ال تكلف الوطنيني حرجا عندئـذ تسـتطيع أن تف
 .وحكومتها

أمر اهللا نبيه باملشاورة، وهو ذلك النيب الذي ال ينطق عن اهلوى، تعليماً ألمته كي تقتدي بـه،  " - 
وتعمل بسنته، ولكننا يا لألسف خالفنا أمره، واستبد كل واحد منا برأيـه، ولـو أنـا عملنـا     

الحنطاط، فتصور لـو أن األمـة   بالشورى يف مجيع أمورنا، ملا وصلنا إىل هذه احلالة املزرية من ا
احملمدية جعلت الشورى أساساً ألعماهلا الدينية والدنيوية، هل تكون كما هي عليـه اآلن مـن   
التفرقة ومتزيق الشمل؟ ولكنها خالفت أمر اهللا واستبد األمراء والوزراء وأصحاب النفوذ، مقدمني 

وتقاتلوا ومتزقوا فهـوت األمـة    مصلحتهم الشخصية على مصلحة األمة العامة فتفرقوا وختالفوا
الكخ من الكامخ وال ] ال تعرف[اإلسالمية من عايل جمدها إىل احلضيض األسفل سائرة كاألنعام 

أربعمائـة  . النافع من الضار، وهلذا حل الضرر باملسلمني من عرب وعجم، وإىل اهللا املشـتكى 
العدو على ديـارهم وسـامهم   مليون مسلم ليس هلم راية تأويهم وال دولة قوية حتميهم، تسلط 

خسفاً، وهم صاغرون واستعمر بالدهم وهم ينظرون ويطلبون من اهللا الفرج، بال سعي وال عمل 
وأَعدواْ {: تاركني قوله تعاىل!   للحياة، وينتظرون خروج املهدي ليكشف كرم، ويؤلف بينهم

ةن قُوم متطَعتا اسم مفهيهات ملا تنظرون، فال مهدي ينتظر، وال رقي  )60اآلية  األنفال(" لَه
والْمؤمنونَ وسـتردونَ   وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه "وال عزة إال بالعلم والعلم 

 ).93ص ( ")105اآلية  التوبة( " فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ شهادةإِلَى عالمِ الْغيبِ وال

ولو أن املسلمني سلكوا على طريق السلف الصاحل يف القرون املفضلة قبل أن يسد باب االجتهاد  - 
أغلب البالد اإلسالمية ألن السلف الصاحل إذا حدث أمر مل جيدوا له نصـا   ملا حكم بالقانون يف

بكتاب اهللا وال يف سنة نبيه اجتمعوا وتشاوروا ذا األمر معتمدين على أصول الدين العامة كقوله 
وما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـن  ": وكقوله )185اآلية  البقرة(" يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ": تعاىل

وأفتـوا  ] ويسروا وال تعسـروا ].  [ال ضرر وال ضرار: [واحلديث ،"78اآلية  احلج(" حرجٍ 
عدل واملصلحة ولكن مع األسف أن الفقهاء سيما يف القرون الوسـطى  باجتهادهم مع مالحظة ال

مجدوا ومل يفكروا يف هذا التطور يف املعامالت على حسب الزمان كما فعل الغرب بل صار جل 
تفكريهم الراتب واالستيالء على األوقاف هلذا فإن إمث هذه القوانني على الفقهاء عامـة وعلـى   

واهللا أسأل أن ينبههم مـن هـذه الغفلـة     .الدين جلميع املسلمنياألزهر خاصة ألنه املرجع يف 
  .)482ص (" والركود
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  ت من احلياة الثقافية صفحا

  من كتاب صفحات من تاريخ الكويت

  والصناعة املعارف

 يتعلم كتاتيب فيها وإمنا هجرية، 1330 سنة إىل تأسست منذ تذكر معارف الكويت يف يكن مل"

 مطوعـاً،  املعلم ويسمى القدمية، الطريقة على القرآن وقراءة واحلساب الكتابة ئمباد الصغار األوالد فيها

 أميـون  ذاك إذ الكويـت  أهـل  وأغلب السكان، نسبة حسب على قليل والكتابة القراءة حيسن والذي

 يف يفرق ال الكوييت جتد وهلذا والغني، القاف بني مييز وال اخلط رسم وال التجويد حيسن ال نفسه واملطوع
 عرفهـا  فقد القسمة أما والضرب، والطرح اجلمع منه عرفوا فقد احلساب أما بينهما، نطقه يف وال كتابته

 معرفتـهم  أغلب الدين وعلماء تعرف، اآلن باملدارس تدرس اليت العصرية العلوم تكن ومل منهم، جداً قليل

  .حمدثاً الواعظ ويسمى والوعظ، والنحو الفقه يف

 وإمنـا  هـذا،  يومنـا  إىل الصناعة عنه يأخذون معلم وال مدرسة هلا جدتو ال بأسرها والصناعات

  .احلرف هلذه باملمارسة معرفتهم تلقوا والنحاسون والصواغ والبناء والنجارة باحلدادة املشتغلون

 تعـاطي  عـن  النسيب يترفع وهلذا ،1األصل ساقط الصناعات ذه املشتغل أن الكويت أهل وعند

 أو كناسـاً،  أو زباالً يكون أن وال وجهه، ماء يريق متسوالً كان إذا النسيب بونيعي ال ولكنهم الصناعة،

 البحـرين  وأهل النجدين يشمل بل وحدهم بالكويتيني خيتص ال الفاسد املعتقد وهذا سقاء، أو جصاصاً،

   .اخللق صفوة هو الذين اهللا أنبياء عنها يترفع مل شريفة مهنة عن يترفعون أم والعجيب قطر، وأهل

 النخـرة  بالعظام الفخر فكرة السخيفة، الفكرة هذه عنهم وأزل حيام، به ملا العرب أرشد اللهم

سـورة  ( " إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّـه أَتقَـاكُم  " :يقول فاهللا ورسوله، اهللا عند أصل هلا ما اليت وباألصول
 أبـيض  وال أعجمي، على لعريب فضل ال[ :يقول وسلم عليه اهللا صلى والرسول ،)13اآلية  :احلجرات

وآخرِين من دونِهِم " :تعاىل قوله عليه تلي ملا الرسول ويقول ].تراب من وآدم آدم من الناس أسود، على
 السـليم  العقل يقبله ال الذي املستغرب والعجيب .2]النسابون وكذب اهللا صدق[)60اآلية  األنفال( "

                                      
 كان اتمع العريب عموما يعيب على الصناعة واملهن اليدوية ويزدريها وكانت هذه املهن سببا يف عدم التزاوج يف 1

 ).157 – 156م، ص  1991املزيين، (الكويت وغريها 
وهذا احلديث  .من الكثرة حبيث ال يعلم عددهم إال اللّه والبشريعين أم يدعون علم األنساب ) كذب النسابون( 2

 ) .90، ص 2، جاجلامع الصغريوصححه السيوطي يف ) انظر موقع الدرر(قال عنه األلباين أنه موضوع 
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 زمننا إىل آدم بين من املولود تقيد قابلة النسب يف املؤلف فكان آدم، إىل النسب تسلسل األنساب كتب أن

   .آدم إىل نسبه لسلةس تر األنساب كتاب يف عبدايد السلطان نسب وانظر !!هذا

 لكم حياة فال بصناعاا، احلية األمم وجاروا عظاميني ال عصاميني كونوا جنسي وأبناء أخواين فيا

 ثوبه، ا خييط إبرة صنع حيسن ال األصيل أن النقص من أليس املفيدة، والصناعات العظيمة، باألخالق إال

 املمالك على واستوىل البحار، جلج يف وغاص يار،األط مع فطار وصناعاته بعلومه األرض طبق واألورويب

 وتف فأف ..بالصناعة يتدهور ال كي األصل على حمافظني رمحته حتت نعيش وصرنا األقوات من فيها وما

   .راجعون إليه وإنا هللا إنا :املصيبة هذه على وأقول السقيم العقل هلذا

  املباركية املدرسة بناء يف السبب

 انتـهى  فلما باملستمعني، حمتشداً الس وكان حملنا يف 1الربزجني يقرأ يدلجن بن حممد الشيخ كان

 املولد تالوة النيب مولد من القصد ليس" :خالصتها كلمة وألقى طباطبائي ياسني السيد املرحوم قام املولد

 بعد إال به االقتداء ميكننا وال .اجلليلة األعمال من وسلم عليه اهللا صلى النيب به جاء مبا االقتداء القصد وإمنا

 انتـهى  مـا  وبعد ".اجلهل من األمة وإنقاذ املفيدة، املدارس بفتح إال اليوم يأتيكم ال والعلم .بسريته العلم

 أكتـب  أن فرأيت .علمية مدرسة فتح ا يكون اليت الوسيلة يف أفكر فأخذت احلق هو فإذا تدبرته كالمه

 املقـال  هذا فكتبت املشروع هذا على التعاون وقيمة اجلهل ومضرات والتعلم، العلم فضل فيه أبني مقاالً

 يل، اهللا يسرها أن بعد دفعتها وإمنا حينئذ ملكي يف ليست روبية، 50 مببلغ املشروع هلذا بالتربع وابتدأت

 األمر ذا يقوم أن ميكن ال بأنه فأجابين املقال، عليه وتلوت الصباح مبارك بن سامل املرحوم إىل ذهبت مث

 ومل سـيف  بن علي بن مشالن حمل قاصداً منه وخرجت .مبارك والده بيد حينئذ احلكم وكان احلاكم إال

 مشـالن  جـاء  هنيهة وبعد روبية، مبائة فتربع املشروع عن معه فتكلمت مضف بن إبراهيم إال هناك أجد

 ألنه البال، سفمنك حمله من فخرجت شيئاً، يكتب ومل غايته يل يظهر مل ولكنه العمل هذا فحبذ وأخربته

 أوالد دكان إىل ذهب حمله من قيامه حني ولكنه .شيء يف خيالفين وال كالمي يسمع الذي احلميم الصديق

 من وطلبوا مبثلها، مشالن وتربع روبية آالف خبمسة وتربعوا به فاستبشروا باخلرب وأخربهم اخلضري، خالد

 مث روبية، آالف خبمسة فتربع املطريي هالل واخاطب مث .روبية خبمسمائة فتربع الزيادة مضف بن إبراهيم

                                      

من علماء املدينة املنورة  ))هـ 1317ـ   1250((  جعفر بن إمساعيل بن زين العابدين الربزجني هلعل: الربزجني 1

  .قصة املولد النبويكتاب ومن مؤلفاته املطبوعة 
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 ومشالن املبارك وناصر خالد آل كتب مث روبية 12500 الكويت أهل بقية من فحصل االكتتاب جرى

 ألفـاً  بعشرين عبدالرمحن وتربع روبية ألف بثالثني قاسم فتربع إبراهيم آل وعبدالرمحن قاسم إىل وهالل

 .للمدرسة كبري ببيت اخلضري خالد أوالد أيضاً وتربع روبية، 77500 املدرسة مال رأس جمموع فصار
 خـرب  وقف بيت وحصل .زهيدة بقيمة آخر وبيتاً .العنزي سليمان بيت واشترينا البناء، ملباشرة وعينت

 كل املوقف نص حبسب أضحيتني قيمة بدفع املعارف وتعهدت املدرسة يف أدخلناه خالد آل إشراف حتت

 سـنة  البنـاء  يف وشـرعنا  روبيـة  4000 خالد بيت يف أحلقت اليت البيوت قيمة جمموع فصار سنة،

 واألخشاب واألبواب البناء على صرف ما جمموع وبلغ السنة هذه من رمضان يف وانتهى هجرية1329

 واملدير هلا ناظراً وعينت هجرية1330 سنة احملرم أول للتدريس املدرسة وفتحت روبية، 16000 حنوه

 أمام وحجته .عنها الصباح مبارك عزلين مث سنوات 3 حنو حسناً سرياً املدرسة رتوسا عاصم عمر السيد

 حسـني  األخ يكون أن مين طلب فإنه احلقيقة وأما ..مين يأمن ال وهو لألجانب مأوى حملي أن األعضاء

 خـذ يأ أن سـاملاً  ابنه أمر مث بائي،إ عن شيء خاطره ويف فعفى .ذلك عن العفو منه فالتمست عنده كاتباً

 يقصـر  فلـم  .بتركه والده يقنع أن سامل من فرجوت حساء،اإل حاصروا ملا العجمان غزو يف عهم حسيناً

   .أقنعه حىت جهده بكل وسعى

 فجـاءين  بعـزيل،  املدرسـة  أعضاء أمر السعود عبدالعزيز ملساعدة هذه غزوته يف سامل خرج وملا

 وأخـوك  أنـت  الصباح مبارك إىل بكرة تذهب أن أرجوك :يل وقال علي مشفقاً ليالً اخلالد محد رحومامل

 ألعضـاء  أيضاً وتكتب للخدمة، أمرك حتت وأخي أنا ها :له وتقول والسماح العفو منه وتطلب حسني،

 منه ألتمس لذهبت أحد أدىن على أخطأت أين أعلم لو فأجبته مبارك بأمر ال منك كأا االستقالة املعارف

 بـأن  لألعضـاء  الكتابـة  وأما .مين صدر ذنب بال عفواً طلبأ فكيف أذنب مل ولكين والصفح، العفو

 أخـذ  مث ،"بصـراحة  عزلين مبارك" :أقول بل اهللا، على أفتري وال كذباً، فأعدها مين صدرت االستقالة

 طيبة، بنفس له فسلمتها ".بالغد احلمود يوسف للشيخ النظارة سلم !..يهديك اهللا !..يهديك اهللا" :يقول

  .لكم خري وهو شيئاً تكرهوا أن وعسى اهللا، تارهاخ فيما اخلري فكان

  الكويت يف الدين علماء

   .العلماء بذكر الشروع قبل الدين علم يف كلمة من يل بد ال

ينتزِعه من الْعباد ولَكن يقْبِض الْعلْـم   يقْبِض الْعلْم انتزاعاإِنَّ اللَّه ال " :الشريف احلديث يف ورد
اِءبِقَبلَمالبخاري رواه[ اخل "ضِ الْع[.   

 األزمان علماء صارت حىت العلوم مجيع تقدمت فلماذا كغريهم، ميوتون العلماء أن فيه شك ال ومما

 الـذي  وانقراض؟ تأخر يف فإم الدين علماء إال واملدارك، العلم سعة يف املتأخرين إىل ينسبون ال املاضية
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 للقانون احلكم وجعلت الشرع، أحكام عن أعرضت اإلسالمية كوماتاحل أن هو ذلك يف السبب أن أراه

 يعيشـون  ال الدين رجال وصار احملاماة رجال املفتني حمل وحل القوانني قضاة الشرعيني القضاة حمل فحل

 ينقرض الديين العلم أخذ فلهذا الدنيئة، احلالة هذه يقبل ال أبية نفس عنده فالذي .الصدقات أوساخ من إال

 الغزايل اإلمام يذكره ما وإليك السابق الزمن يف عليه اإلقبال من كان ما بعكس عنه اإلعراض هو ببوالس

 إال طبيب فيه ليس بلد من إنكم :قال .الفقه على واإلقبال الطب بترك زمنه أهل على واعتراضه اإلحياء يف

 بـه  يشـتغل  أحـداً  نـرى  ال مث .الفقه أحكام من باألطباء يتعلق فيما شهادم جتوز وال الذمة، أهل من

 بالفتوى يشتغل مبن الفقهاء من مشحون والبلد واجلدليات اخلالفيات سيما وال الفقه علم على ويتهافتون

 مجاعـة  به قام قد كفاية بفرض االشتغال يف الدين فقهاء يرخص كيف شعري فليت الوقائع عن واجلواب

 والوصايا األوقاف تويل إىل الوصول به يتيسر ليس طبال أن إال سبب من هلذا وهل به، قائم ال ما وإمهال

  .األعداء على والتسلط األقران على والتقدم واحلكومة القضاء وتقلد األيتام مال وحيازة

 احلكومـات  إعـراض  الديين العلم انقراض يف السبب أن من قلناه ما لك يظهر الغزايل كالم فمن

 املاضي على احلاضر وقس الناس هم والناس الوضعية، القواننيب واستبداهلا الشرعية األحكام عن اإلسالمية

  :القائل قول حد على جتدهم

  داروا الدينار وعلى       نسكاً للناس أظهروا

 يف الـدين  علمـاء  من طائفة وإليك .حكم عليه يبىن ال والنادر الناس على الغالب هو احلال وهذا
  :الكويت

  :اطبائيطب عبداجلليل السيد بن أمحد السيد )1(

 منـه  استفاد .موته مبرض إال عنه ينقطع ومل سنة20 حنو للتدريس تصدى والورع العلم رجل هو

 .الغريـر  وعبدالوهاب اليعقوب، ويوسف العدساين، عبداهللا بن خالد الشيخ فمنهم العلم أهل من الكثري
   .هجرية1295 سنة حوايل وتويف

  :الفارسي حممد بن أمحد الشيخ )2(

 إىل وعـاد  ومصر، ومسقط كوهج يف وتعلم القناعي البدر سليمان نفقة على علمال طلب يف رحل

   .سنني سبع مضي بعد الكويت

 علـم  يف متوغالً الصوت حسن اللحن، لسانه يتطرق ال اللسان فصيح واحلفظ، الذكاء يف آية كان

 امـتأل  وعظ وإذا باألد من ينثر ملا املستمعون كثر جملس يف جلس إذا الشعر، من الكثري وحيفظ األدب،
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 العلـم،  طلبة من الكويت يف أحد ينله مل ما اإلقبال من له حصل وقد وعظه، لسماع اخللق من 1املسجد

 أوالده حىت الكويت، منه تنتفع ومل للتدريس يتصدر مل األسف مع ولكنه والوعظ، األدب يف علمه وأكثر

  :طويلة قصيدة من العلجي زيزعبدالع الشيخ فيه يقول وهلذا تربيتهم، أحسن وال يعلمهم مل

  وحباساً مناعاً للعلم نراه         مساحته من رأينا مهما فالشيخ

 الطلبة من األفاقون إيل أقبل للتدريس تصديت إذا :يقول التعليم بعدم الالئمة إليه وجهت إذا وكان

  .التسعني جتاوز أن بعد هجرية1354 سنة تويف .منها يستعيشون نفقة وال إليه يأوون ملجأ هلم وليس

  :العدساين عبداهللا بن خالد الشيخ )3(

 السـيد  بن أمحد السيد عند التعليم على واظب مث عبداهللا، والده يد عن أمره بادىء يف العلم طلب

   .بصره كف أن إىل للتعليم تصدى مث عبداجلليل،

 واستمر السوق جامع يف اًوخطيب إماماً وعني إليه احلاجة بدت إذا الشعر يف يد وله حنوياً، فقيهاً كان

  :مطلعها اليت بقصيدته الفرج عبداهللا رثاه وقد هجرية،1318 سنة تويف أن إىل به

  احلدود مواضي كوقع وقوعاً     الوجود يف بدى خلطب أراع

  الوقود ذات النار مصائبه     البالد يف ضرمت وقد وكيف

  الرعود حنني عليه حين             من فليبك خالد مثل على

  :الوفاة بتاريخ قال أن إىل

  اخللود ألجل جنان دعته           رخواأ مضى ملا قلت وقد

  :الفارسي عبدالرمحن الشيخ )4(

 الشيخ منه استفاد وممن والفقه، النحو يف التعليم يف وشرع الكويت، إىل ورجع مكة يف العلم طلب

 عنـها  فسافر الكويت يف اإلقامة له تطب مل مث اخلليفة، جامع يف خطيباً صارو العدساين، خالد بن عبداهللا

 ولـداً  ورزق العـراق  يف تزوج قد وكان كربالء، يف إقامته وأكثر الواسعة اهللا بالد يف متنقالً سنة مخسني

                                      
اقترح الشيخ يوسف القناعي جمموعة وسائل لتفعيل اخلطبة يف املسجد منها االقتداء بالسلف الصاحل منـذ زمـن    1

سلم ومتابعة األحداث اجلارية من مثل حوادث ااعة، فساد الشباب، سوء املعاملـة يف التجـار   الرسول صلى اهللا عليه و
 .)262، ص  1ج  البعثة( وبيان الضرر منها على اتمع
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 ما العمر من وله هجرية1360 سنة اهللا توفاه حىت سنني مخس واستقام قرن نصف بعد الكويت إىل وعاد

  .سنة تسعني يقارب

 )املشـهور  1مجيـل  والـد ( الزهاوي على دخلت :يقول مسعته .نكتة صاحب احملضر لطيف كان
  :فأنشدين

  لب واحلفيد قشر االبن         أحب ابننا من ابننا ابن

   :حاالً فأجبته

  دب فيه حققت إذا فهو    تنبا وإن كردي وكل

  .اهللا قاتلك :وقال فضحك

  :ميالعاز مساعد الشيخ )5(

 مالـك  فقـه  يف يـدرس  وأخذ الكويت إىل ورجع سنتني ا ومكث العلم، لطلب مصر إىل سافر

 توسـعة  يف منـها  واسـتفاد  اجلدري ضد التلقيح صفة فتعلم املعيشة لكسب اضطر مث والعروض والنحو

  .ا وتويف البحرين إىل هاجر عمره آخر ويف معيشته

                                      

مجيل صدقي بن ). م1936 - 1863هـ ، (1354 -1279)  الزهاوي"ورد يف املوسوعة العربية العاملية  1
ألن جده هاجر إىل  وقد اشتهر بالزهاوي. شاعر عراقي كردي األصل. ابان الزهاويفيضي بن املال أمحد ب حممد

وأجداده البابان أمراء . منها بابنه مجيل صدقي زها ببالد فارس، وسكنها عدة سنوات، وتزوج بسيدة زهاوية جاء
لشعر بالعربية والفارسية يف اإلصالح والتجديد يف العصر احلديث، نظم ا من دعاة). شرقي كركوك(السليمانية 

 .حداثته

وسافر كثريا فتنوعت جتاربه . احلر اعتمدت نشأته الثقافية على التعليم األسرِي وعلى احللقات املسجدية واالطّالع
عمل الزهاوي يف جماالت  .رباعيات اخليام وقد أجادها حىت ترجم نصقلت خرباته، تعلّم اللغة الفارسية يف صغرهاو

أستاذًا للفلسفة اإلسالمية يف املدرسة امللكية  فكان. العامة والتدريس والسياسة فشغل مناصب متعددة اخلدمة
دار الفنون باآلستانة، كما شغل منصب عضو حمكمة االستئناف ببغداد، وعضو  باآلستانة وأستاذًا لألدب العريب يف

وظل . يف بغداد غداد، ورئيسا للجنة تعريب القواننيونائبا يف جملس النواب العثماين، ونائبا عن ب جملس املعارف
ويعد الزهاوي من رواد الشعراء الذين انفتحوا على احلياة وبشروا  .عضواً مبجلس األعيان العراقي حىت وفاته

  .باختصار" هو أديب، وقد انعكس أثر ذلك يف شعره كان عاملًا بقدر ما كما. بالتجديد
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  :العدساين خالد بن عبداهللا الشيخ )6(

 بصر كف أن بعد للتدريس وتصدى الفارسي عبدالرمحن على والعربية خالد، والده على الفقه تعلم

 سـامل  زمـن  يف مفتيـاً  وعني كثري خلق منه واستفاد التعليم، على مثابراً سنة عشرين حنو واستقام والده

  .ريةهج1348 سنة اهللا توفاه أن إىل القاضي هو صار العدساين عبدالعزيز تويف وملا املبارك،

  :علي السيد ابن سليمان السيد )7(

 يف وأدرك .الطلب يف واجتهاده لصالحه احلفاوة حمل يف ا وكان حساء،اإل إىل العلم لطلب تغرب
 مـن  إقبال عليه وحصل التعليم، يف وشرع الكويت إىل ورجع طويل، زمن يف غريه يدركه ال ما قليلة مدة

 االجتـهاد  ذلـك  مثرة نرى حىت له تفسح ومل العمر مقتبل يف وهو عاجلته املنية ولكن الكويت، وجهاء

  .واإلخالص

  حبيب فراق أو حر رزية      ترى كما إال واأليام الدهر وما

   :القطان حممد بن أمحد مال )8(

 سيما الرحلة هذه من فاستفاد وفارس حساءاإل إىل العلم لطلب تغرب البصر يفكف تقي رجل هو

 املطوع زيزعبدالع مسجد يف إماماً عني معهم، واملذاكرة العلم طلبة جمالسة من ميل ال وكان الفقه، علم يف

   .هجرية1327 سنة تويف أن إىل فيه وبقي

  :خلف بن عبداهللا الشيخ )9(

 بن حممد والشيخ املبيض، صاحل والشيخ محود، بن عبداهللا الشيخ عند وتعلم لطلب، الزبري إىل رحل

 صـباحاً  العلم لطلبة جممعاً حياته مدة حمله وكان التعليم، يف وشرع تالكوي إىل ورجع العوجان، عبداهللا

 مثـاالً  وكان .هجرية1348 سنة القضاء وتوىل الكويت، يف العلم طلبة من كثري منه واستفاد ومساءاً،

 مـن  بإلزام القضاء توليته وكانت .مثله واجبه وأدى القضاء توىل أحداً نعرف ومل والعدل، والنزاهة للعفة

 واستقام .والصالح العلم يف مياثله من يوجد مل حيث الوظيفة ذه القيام عليه متعني ألنه اجلابر أمحد يخالش

 كربى مصيبة موته يوم وصار رمضان يف هجرية1349 سنة وتويف عليه، أجرة يأخذ مل حمتسباً القضاء يف

   .الكويت أهل على

  :فارس بن حممد الشيخ )10(

 الصـبيان  يعلم عمره أول يف كان والورع والنزاهة بالتقوى املشهور تالكوي يف الوحيد الرجل هو

 أغناه مبا منها وربح الشرعي، الوجه على املعاملة حبسن صاحلاً مثاالً فيها فكان بالتجارة اشتغل مث .القرآن
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 هعنـد  تعلم الكويتيني، عموم لدى حمبباً الكلمة مسموع رجالً الرمحة عليه وكان للناس، احلاجة ذل عن

 علم أن واملسموع العلوم، من حممد الشيخ حتصيل مبلغ أدري وال طلبه، أول يف الفقه اخللف عبداهللا الشيخ

  .بالدراية عليه الغالب هو الفقه

  .عنه مرضياً السرية محيد هجرية1326 سنة تويف

  :الغامن إبراهيم بن حممد الشيخ )11(

 مـدة  يف غـريه  يدركه ال ما أدرك إنه ىتح ذكائه، توقد وساعده العلم، لطلب حساءاإل إىل رحل

   .اهللا رمحه الشباب، ريعان يف وهو الوفاة وأدركته هللا، حمتسباً التعليم يف وشرع بالده إىل ورجع سنني

  :جنيدل بن حممد الشيخ )12(

 فائـدة  واستفاد خلف، بن عبداهللا والشيخ العدساين عبداهللا الشيخ يد عن الكويت يف العلم طلب

 سـنة  حـوايل  اهللا توفـاه  حىت جملسه يفارق ال وكان خلف، بن عبداهللا الشيخ حملل مالزمته لكثرة كبرية

   .هجرية1342

  :محود بن يوسف الشيخ )13(

 التجـارة  يف فاشتغل كبرية، فائدة منه واستفاد العازمي، مساعد الشيخ عند الكويت يف العلم طلب

 مـن  بـه  ملـا  اخللف عبداهللا الشيخ حملل مالزماً نوكا املباركية، باملدرسة مدرساً وعني فيها، يوفق فلم

 سـنة  تـويف  حـىت  النـاس  خمالطـة  عن وانقطع بيته، لزم عبداهللا الشيخ وفاة وبعد العلمية، املذكرات

  "هجرية1365

  الكويتيني مناقب

 الفضل رجال الطيبني من ختلو ال بالدهم كانت وإن غريهم، عن ا ميتازون مناقب الكويت أهل"

  .ذلك يف غريهم يفوقون عددهم وقلة املالية حلالتهم نسبة الكويتيني أن الإ واإلحسان

  :اجلليلة مناقبهم من بعضاً وإليك

  .والنسب اجلنس اختلف وإن واحد بيت فكأم بينهم فيما والتوادد التآلف )1(

  .بينهم واملشاغبات والتدابر التحاسد جتد ال )2(

 إىل األمـر  يرفـع  مل السـفهاء  بعض من شيء جرى اوإذ تضارب، وال تقاتل بينهم جيري ال )3(

  .اخلالف ويزال خيارهم يتوسطه بل احلاكم
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 واملسـاكني  واليتـامى  الفقراء من واملعوزين للمنكوبني متواصلة، لبعض بعضهم مساعدات )4(

  .يومياً تنقطع ال البائسني هلؤالء املساعدات وجتد السبيل وأبناء

  .منهم كواحد إال يعد ال بساحتهم زلن إذا واألجنيب الضيف، إكرام )5(

 رمضـان  يف الفقري وجتد واملساكني، الفقراء من الصائمني إلفطار مفتوحة رمضان يف منازهلم )6(

  .الربيع أيام يف كالشاة

 الشريفة اخلصلة وهذه الرفعة، من منزلته كانت مهما الناس حيتقر وال كربياء الكوييت يف جتد ال )7(

  .احلكومية الوظائف وأصحاب رواملأمو األمري تشمل

 وال يتبـاهون  وال أحـد  عليهـا  يطلـع  أن حيبون وال بتكتم يعملوا 1اخلريية األعمال مجيع )8(

  .لرضائه ويوفقهم نعمته عليهم يتم أن أسأل واهللا ....تكن مل كأن تنسى بل األعمال ذه يتفاخرون

   الكويت يف اخلرافات

 يقبلـون  جعلهم الذي اجلهل سببها العقل، يقبلها ال خبرافات يعتقدون الكويت يف العامة سواد نإ"

  .ودب هب ما

 كـان  حينما وأنه محار، رجل هلا أن إال امرأة شكل على أا يعتقدون )محار أم( اخلرافات هذه من

 منـها  فروا عرفوها فإذا منهم، واحدة كأا تصحبهم يروا كانوا الفجر قبيل البلد خارج يستقون العبيد

  .البيوت إىل نيراجع

 وهـو  صوت، هلا يسمع مشى إذا حبيث اخلصا طويل اجلسم بطول يوصف وهو )الطنطل( ومنها

 صـاح  رآه فـإذا  مسلة الساري مع يكون أن دفعه يف احليلة ولكن عليهم ويلعب الليل يف للسارين يتمثل

  .فيها املسلة غرز من خصيته على خوفاً منها يهرب فهو .املسلة هات

 منـه  اقترب فإذا الطريق، يف ملقي كاجلمر شيئاً الظالم يف اإلنسان يرى أن وهو )يدعالدع( ومنها

  .آخر حمل إىل انتقل

 ويأكلـهم  الصغار األوالد خيتطف طويلة، أنياب وله طويل، نويب عبد بصفة وهو )السعلو( ومنها

 يف ولد غرق نهأ وسببه السعلو هذا من شديد فزع األعظم السواد عند هجرية1327 سنة يف جرى وقد(

                                      
ص ، 6ج" (هلا من األعمال اإلنسانية ما يعجز القلم عن حصره "واصفا الكويت  اتامللتقطقال القناعي يف  1

535.(  
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 عندهم فتحقق صغري وهو فهد بن سعود ولد فقدان ذلك وتال أكله، السعلو أن فشاع أحد يره ومل البحر،

 وباعـه  البصرة أهل من رجل سرقه أنه وأخرب الكويت جاء سنة عشرين بعد الولد ولكن أكله، السعلو أن

 إىل الولـد  يرجعـوا  أن موته عند أوالده أمر اشتراه الذي وهذا األردن، شرق يف البادية أهل من رجل إىل

  ).أهله

 فـإذا  غريـق  كأنه البحر يف صياحه يسمعون إنسان بصفة وهو .البحر أهل عند )درياه أبو( ومنها

  .السفينة من شيئاً أتلف ورمبا البحر إىل رجع عنه غفل وإذا .له قدم ما أكل أنقذوه

  "هللا واحلمد أثر هلا يبق ومل العلم انتشار بسبب اآلن زالت اخلرافات وهذه

  

  الكويت يف املرأة

 وسـرعة  والثبـات،  الشجاعة يف إال عنه تنقص ال سواء، حد على معه وهي الرجل، شقيقة ملرأة"

 احلرب، يف والقيادة اجلندية عدا األعمال مجيع يف يتبارون العلم بالد يف والنساء الرجال جند فلهذا االنفعال

 رجال ولكن .يريد كما الراعي ويسوقهم املرعى، إال يهمهم ال سارحةال كاألنعام اجلهل بالد يف وجتدهم

 أسفار كثرة :أوالً ذلك يف السبب أن وأرى بكثري، النساء من أرقى فهم جاهل بلد يف نشأوا وإن الكويت

 درسةامل فتح :وثالثاً .والسياسية واألدبية الدينية واالت اجلرائد انتشار :وثانياً األجانب، وخمالطة الرجال

 بونـاً  جتد وهلذا هجرية1357 سنة إال للبنات مدرسة تفتح مل بينما هجرية1320 سنة للبنني املباركية

 صـاحل  هـو  فيما التفكري وحسن والشعر واألدب الكتاب يف سيما الكويت يف واملرأة الرجل بني شاسعاً

 باقية هي بل ..وال ..وال مفكرة وال شاعرة وال كاتبة وال عاملة امرأة بالكويت تظهر مل اآلن وحىت للوطن

 بنـات  اسـتثنينا  إذا- ويكتنب يقرأن واللوايت تكتب، وال تقرأ فال واألمية اخلمول حيث من الفطرة على

  "جداً نوادر فهن  -اجلدد املدارس

  ومعتقداا وأعماهلا الرجال عند املرأة ةمنزل
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 يف ذكـرت  فإذا املتاع، سقط من عندهم فهي منهم املتقدمني سيما الرجال عند قيمة للمرأة يسل"
 كان إذا سيما تريده ال من زواج على الفتاة وترغم ذكرها عند .اهللا أكرمك :ملخاطبه املتكلم قال خطاب

 بنتاً يتزوج أن له سنة 80 العمر من بلغ والذي .األخالق ساقط الوجه قبيح كان وإن هلا، عم ابن الزوج

   .عشرته كرهت وإن غنياً، كان إذا هعلي الويل ويرغمها سنة 20 العمر من هلا

 أمر ما وقطع اإلناث، حرمان الكويتيني وصايا يف وجتد

 بالذكور خصصه ذريته على ملكاً أوقف فإذا يوصل، أن به اهللا

 أوصـى  وإذا .لفقـرهن  باإلحسان أوىل كن وإن اإلناث دون

 كانت وإن البنت، دون الولد بيد جعله اخلريات سبيل يف بثلث

  .وأصلح نهم أتقى هي

 يـا  باب من فهي نادرة الدخول بعد الزوجني وسعادة

 تـراه،  وال يراها ال ألنه مرة ألف وخيسر مرة يكسب نصيب

 مـن  وكـم  شيئاً، زوجه أخالق من يعرف ال الزوجني وكال

 تركهـا  زوجة من وكم ليلة، أول من زوجته منه نفرت رجل

 إليهـا  وزف بامرأة البحر أهل من رجل تزوج :احلوادث هذه من واحدة وإليك .الزواج ليلة من زوجها

 هـذا  مـع  وهو وجهه، شعر ميشط ومل هندامه يعدل ومل زينته هلا يأخذ فلم كريهة، وهيئة مبتذلة بثياب

 الـدار  باب إىل وفرت شيطان، كأنه اهللا بسم نفسها على حتصنت الزوجة رأته فلما الوجه، قبيح اإلمهال

 ردوا الزوج، هذا وال املوت أختار" :هلا قالت الباب أمها فتحت فلما .الباب افتحي :ألمها بقوهلا صارخة

  .وطلقها الصداق عليه فرد "أريده ال صداقه، عليه

 يأخـذها  اليت الصغرية حال فكيف ختافه، ويل لديها وليس شجاعة وعندها ثيباً، كانت املرأة وهذه

  .ذلك أبدت إن يلهاو ويا يالئمها، وال عشرته تكره بزوج مصيبتها تبدي أن احلياء

 اهللا صلى اهللا لرسول أمرها ورفعت عشرته امرأته كرهت ملا قيس بن ثابت حديث من هؤالء وأين

  .منه صداقها وهي احلديقة، عليه ترد أن وأمرها ].طلقها[ :له فقال وسلم عليه

 بـاحليوان  وعنايـة  وغسل وكنس وطحن وخبز طبخ من البيت خدمة جبميع الكويتية املرأة وتقوم

 سـوى  التكـاليف  هذه من شيء عليها ليس الغنية واملرأة .واألوالد الزوج ثياب وخياطة األطفال وتربية

  .البيتية اإلدارة
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 واللوايت .تسأل أو األغنياء بيوت يف ختدم بل الزمان أحوجها إذا منها تعيش صناعة املرأة بيد وليس

  .ذلك جيهلن لاليت بالنسبة قليالت والتطريز اخلياطة حيسن

  .بالكويت يعرف ال والسفور متحجبة، للزيارة أو السوق من حاجتها لقضاء املرأة وخترج

 احلبشي الزار وأن الليل، يف تطري الساحرة بأن ويعتقدن الكويت نساء أغلب بني شائعة واخلرافات

 تقوم اليت هي الزار وشيخة الزار إىل نسبوها عصبية بأمراض املرأة أصيبت وإذا فيه، شك ال مما النويب الزار

 ويرقصن يغنني الزار، فيهن يدخل الاليت النساء من جامعة حفلة إقامة ويف جسدها دهن يف املريضة خبدمة

 جعلهن والذي .شوهاء وعجوز صغري وطفل كبري وشيخ سيد هو من الزيران هذه ومن بالدفوف ويضربن

 رضا رشيد السيد املرحوم سألت دوق احلفالت هذه يف املريضات بعض شفاء هو اخلرافات هذه يف يعتقدن

 وقـد  والـرقص،  الطـرب  يوافقها قد العصبية األمراض بعض بأن فأجاب الشفاء هذا عن املنار صاحب

 .حفلـة  هلـا  تعمل أن الزار شيخة عليها فأشارت املرض، عليها وطال السل، مبرض أعرفها امرأة أصيبت
 حفالت هلا فعمل املرأة، يشفي حىت يريد مبا ضيهوتر الشفاء الشيخة منه وتلتمس الزار فيها يدخل وحينئذ

 رأسـها  فهزت والتصفيق، الغناء من طرب أخذها هلا أقيمت حفلة آخر يف ولكنها الزار، ينزل ومل عديدة

 أجابت فلما مراده، ليبني تسترضيه الشيخة وجاءت الزار، بنزول احلفلة نساء ففرح جالسة وهي ورقصت

 األمـر  وآخر وتكلم، ا نزل الزار أن احلفلة نساء وأشاع فرقصت، خفة ينأخذت ولكن زار يب ليس املرأة،

  .بدائها وماتت تشف مل املرأة أن

 البيوت يف ختدم وفاته بعد فأخذت له عبدة الدوسري عبدالرزاق املرحوم أعتق :غريبة حادثة وإليك

 قـومي  :احلفلـة  بنات هلا فقالت الشيخة، ماتت سنني وبعد ختدمها، الزار شيخة عند فجلست لتعيش،

 تـدهن  الشـيخة  رأيت أين سوى الزار عن شيئاً أعرف ال إنين" :تقول وهي ذلك، على فوافقت مقامها

 مبلـغ  فهذا "املريضة على البخور تدير مث تقول ماذا أدري وال عليه شفتيها وحترك البخور وتأخذ املريض

 إليهـا  يشار ذي هي وها البخور على شفتيها وحترك املريض تدهن شيخة صارت ولكنها الزار يف علمها

  .بالبنان

 يزار مقام على سبيل عابر رجل الغابر الزمن يف العراق يف مر أنه من يقال مبا احلكاية هذه وتذكرين

 هزيالً محاراً القيم أعطاه الرحيل على عزم وملا السفر، تعب من ليستريح القيم عند فجلس النذور له وتنذر

 عـابر  له فحفر ومات، التعب من احلمار انقطع أميال عدة مشى أن فبعد .داره إىل يصل حىت عليه لريكب

 سـيد  أنه فأجام القرب، صاحب عن وسألوه املعدان من قوم فجاء وينعاه يندبه وأخذ فيه دفنه قرباً السبيل

 فـإذا  اخلرب، لتحقيق فجاء املقام صاحب اخلرب فبلغ ويزورونه، حيترمونه وأخذوا حائطاً حاالً له فبنوا خري،
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 أعطيتنيـه،  الـذي  احلمـار  هو أنه فأجابه اخلري، السيد هذا لك أىن :فسأله القيم هو السبيل عابر صاحبه

  !..  أبوه هو عندي الذي فإن اسكت له وقال إليه فهمس

  والعلما العقل تعيب    وأوهام خرافات

  

  

  من كتاب امللتقطات

  السبب يف تأسيس األمحدية

م أمحد اجلابر، طلب مين إصالح املدرسة املباركية وكانت إذ ذاك يعلم فيها ملا ويل احلكم املرحو
فوافقته على ما أراد بشـرط أن ال يتـدخل   . جتويد القرآن ومبادئ القراءة والكتابة واحلساب والفقه

أعضاء املدرسة يف منهج التعليم ألين حتملت معهم املشاق حينما كنت ناظرا عليها فقـال يل تـذاكر   
لذي تريد من منهج التعليم فعرضت عليهم إدخال العلوم العصرية، واللغة اإلنكليزية فلم يوافقوا معهم با

فكرهت إعادة الشقاق بيين وبينهم، وهلذا أعرضت عن املباركية وتذاكرت مع بعض وجهاء اجلماعـة  
لى ما هي عليه يف حمل السيد خلف النقيب فأشار علينا املرحوم عبد العزيز الرشيد بأن ندع املباركية ع

ونشرع يف تأسيس مدرسة جتري على ما نريده فاستحسن احلاضرون ما أشار به مث تقدم املرحوم محـد  
روبية وهم أمحد احلميضي  250الصقر وتربع بألف روبية سنوياً، وتربع الباقون كل واحد منهم بـ 

مث أخربنـا حـاكم   . نـا ومرزوق الداود وأمحد الفهد ومشعان اخلضري والسيد عبد الرمحن النقيب وأ
  .روبية سنوياً 2000الكويت فتربع بـ 

مث قام بطلب اإلعانة مشكور املساعي يف اإلعانات اخلريية يف الكويت وهو سلطان بن إبـراهيم  
ألف روبية سنوياً وهذا املبلغ يف ذلك الوقت ال يستهان بـه ألن   13الكليب فاجتمع لدينا ما يقارب 
اتبا مائة روبية فقط مث طلبنا من املرحوم أمحد الفهد آل خالـد بيـت   أعلى مدرس صار عندنا يأخذ ر

اجلمعية اخلريية الذي أوقفه أخوة املرحوم فرحان فسمح لنا يف بناء مدرسة من سـاحل البحـر أمـام    
اجلمعية اخلريية فسمح بذلك مث شرعت يف بناء األمحدية فبلغ جمموع ما صرف يف البناء مـع تصـليح   

هـ فصار مدير التعليم ا املرحوم عبد امللك املبـيض  1340ت املدرسة سنة وفتح 7500اجلمعية 
ويساعده األستاذ عبد العزيز الرشيد يف العربية وعلم الدين وتربعت بالنظارة عليها ومجع املسـاعدات  
السنوية من أهل الفضل ودفع رواتب املعلمني مث تربع بعد حني العالمة حافظ وهبة بالتعليم ا جمانـا  

مجعت املدرسة يف منهاجها العلوم العصرية والدينية واللغة اإلنكليزية وسارت سرياً حثيثاً بنشاط حىت و
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صار أول االمتحان يف حمل املرحوم السيد خلف النقيب لسعته وحضر حاكم الكويت ووجهاء البلـد  
تمرت املدرسة على فشاهدوا ما أرهم من النجاح وأحسن األمري باجلائزة على السابق من التالمذة واس

هذا السري احلسن وكان لزاماً على احملسنني ملا رأوا النجاح أن يزيدوا يف إحسام لتتسع دائرة التعلـيم  
ولكن مع األسف أخذوا يتسللون عن اإلعانة واحدا بعد واحد حىت مل يكن بيدي سوى إعانة األمـري،  

من يأخذ بيدها ومضت على هذه احلال  فاضطررت أن أقتصد وأضيق دائرة الدروس حىت يبعث اهللا هلا
  :سنني ولسان حاهلا يقول يقول الشاعر

  صرت أمشي على ثالث ضعيفا    كنت أمشي على اثنتني قويا 

هـ حىت بعث اهللا للمعارف عموماً جلنة من 1356ولكن ألطاف املوىل خفية فما دخلت سنة 
ا يرد الكويت من أموال التجـارة يف  جتار الكويت الغيورين فاجتمعوا وفرضوا على أنفسهم يف مجيع م

املاية نصفاً للمعارف، وطلبوا مين أتوىل إدارة التعليم فوافقتهم عليها بشرط أن ال يتدخل األعضـاء يف  
منهج التعليم وأن يكون عبد امللك أمني الصندوق وهو املسئول عن إدارة التعليم حىت نـدرك مـديراً   

مكاين أن أجترد للمعارف وملا سارت املعارف يف مبدأ سـريها  للتعليم ألين مشتغل بالتجارة وليس يف إ
تبني أن الدخل ال يسد العوز فزاد األمري احلايل عبد اهللا السامل يف املاية نصفا على ما تقدم مث فـتح اهللا  
على الكويت باب النفط فقامت احلكومة بواجبها باإلنفاق اجلزل فوسعت إدارة املعارف حىت بلغـت  

  "سأل اهللا هلا احلفظ واالستمرار فيما يعود نفعه على الوطن وأهلهأوج الكمال ون

  املباركيةمدرسة  حكاية 

فقـد كنـت يف   : إليك هذه احلكاية"
املدرسة املباركية وأنا ألقي الـدرس الـديين   

 الفجـر  "  (إِرم ذَات الْعماد"فسئلت عن 

وما ذكر عنـها مـن األشـياء     .)7اآلية 
املستحيلة من أن بناءها من ذهـب وفضـة   
وتراا املسك وحصباؤها اللؤلؤ وإن عبد اهللا 

فأجبت أن . بن قالبة دخلها يف زمن معاوية
هذه املدينة حديث خرافة وكان من التالمذة املرحوم خالد الفرج فأخذ يشيع يف تكذيب حكاية هـذه  

لدة ومسع أحد املشايخ فوجه الالئمة اليت مع علمه إن ما قلته صحيح ولكن قال ما حنـب أن يفـتح   الب
باب االنتقاد على املتقدمني ألن هذه املدينة ذكرت يف بعض التفاسري للقرآن فأجبته أن احلق أحـق أن  
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احلال أن احلق يبني فهذا الشيخ رجل صاحل ويعرف احلق ولكن رجح تقديس املتقدمني على بيان احلق و
  . "تباع احلقلرجال بل الرجال يعرفون بإيعرف باال 

  السعي يف طلب العلم

إذا كان التصوف تطرق إليه فساد كبري ) اإلسالم والطاقات املعطلة(قول حممد الغزايل يف كتابه "
م ونشأت عنه مناكر شنعاء فإن غريه من علوم الدين واللغة مل تسلم من هذا الفساد وإن علـم الكـال  

الذي يدرس يف األزهر سقيم املنهج قليل اجلدوى وعلم الفقه كما يؤخذ عن كتبه مـن عـدة قـرون    
حساء أنا وزميلي املرحوم لقول الغزايل أقول ملا عدت من اإلوتصديقا . ليسيء إىل الدين أكثر مما حيسن

أنا رأيت أن أتوجـه  الشيخ أمحد ابن الشيخ خالد العدساين كان رأيه أن يتوجه إىل مصر ليزداد علما و
هــ وسـافر   1323إىل مكة املشرفة ألداء فريضة احلج وأتزود من العلم وسافرت إىل مكة يف سنة 
احلرم وأحسن ما رأيـت  الشيخ أمحد إىل مصر وبعد وصويل إىل مكة أخذت أحضر دروس املشايخ يف 

لك وصحيح البخاري ابن ما 1شعيب املغريب فكنت أحضر لدروسه يف احلرم يف منت ألفيةدروس الشيخ 
وطلبت منه درسا يف املنطق فقال ال أمتكن يف احلرم إال إذا أتيت إىل بيتنا فكنت أذهب إىل بيتـه حـىت   

وبعد إقاميت يف مكة حنو أربعة أشهر عدت إىل حملي باملدرسة فإذا بزميلي الشيخ ) السلم(أكملت شرح 

                                      
في  التعليمية ظھرت قبل أكثر من ألف سنة نوع من المنظومات الشعرية" ا�لفية: ا�لفية 1

 ولذلك سميتالمختلفة، وتمتاز ا�لفية بأن أبياتھا تبلغ ألًفا أو تقارب ا�لف أو تربو،  العلوم

وصياغة العلوم نظًما نشأت قديًما بقصد التيسير على الدارسين ل+لمام بالعلوم،  " .لفيةبا�

= ھـ 370(المتوف3ى سنة " ابن سينا"ألفية : وتذكر مسائلھا، ومن أشھر ما ُعرف من ا�لفيات

في النحو، ) م1273= ھـ 672(المتوف3ى سنة " ابن معط"في أصول الطب، وألفية ) م980

ھـ 806(المتوف3ى سنة " العراقي"، وألفية )م1273= ھـ 672(المتوفى سنة " مالك ابن"وألفية 

= ھـ 831(المتوف3ى سنة " ابن البرماوي"في علم مصطلح الحديث، وألفية ) م1404= 

في الب>غة، ) م1446= ھـ 850(المتوف3ى سنة " القباقبي"في علم أصول الفقه، وألفية ) م1427

 .ألفي3تان في علمي مصطلح الحديث والنحو) م1505= ھـ 911(المتوف3ى سنة  للسيوطيوكان 

غير أن ألفية ابن مالك في النحو ھي أشھر ا�لفيات على اخت>ف أنواعھا وفنونھا، وأصبح 

وغَدت من ا�صول التي ? يستغني عنھا . ين ُيذكر اسم ا�لفيةالذھن ينصرف إليھا ح

الدارسون للنحو حتى وقتنا ھذا، وحسبك دلي>ً على ھذا أنھا ما تزال حي3ة نابضة لم تضعفھا 

  ):انظر موقع إس>م أون ?ين" (كثرة السنين، وتغير ا�حوال

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/10/article29.shtml  
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هر فقال ال تصلح وال فيها مثرة ينقضـي  أمحد جالس وبعد السالم سألته عن السبب يف ترك دروس األز
وهكذا ليظهـر املـدرس   . لو قال املؤلف كذا لكان أصلح من كذا. الدرس كله يف تقارير باردة مثل

  .مقدرته يف حلقة الدرس وال يسأل الطالب عن درسه ليعرف اجتهاده من تقصريه

  

  طلب العلم يف اإلحساء

علم ومعي املرحوم أمحد ابن الشيخ خالـد  هجرية سافرت إىل اإلحساء لطلب ال1321يف سنة 
العدساين وداود بن صاحل املطوع، وبصحبنا كتاب من الشيخ عبد اهللا العدساين إىل شيخنا املرحوم عبد 
اهللا بن علي آل عبد القادر، مضمونه التوجيه لنا، وملا وصلنا املربز أنزلنا الشيخ يف املدرسة، ومنعنا مـن  

يافته مدة إقامتنا وكان من مكارم أخالقه أن يرى لنا الفضـل عليـه يف   تكاليف املعيشة، وصرنا يف ض
املماحلة بسبب أنسه بنا وانشراح صدره واستمررنا بالدرس، ومل جيب الشيخ عبداهللا على كتابه، حـىت  

  :مضى شهران، وأجاب بعد ذلك عن كتابه وأدرج فيه هذين البيتني قاهلما ارجتاالً أثناء الكتابة، ومها

  :فهم على حالة باجلد منصفه  ت عن اإلخوان ما فعلوا وإن سأل

  كمثل أمسائهم ليست مبنصرفه     هلم قلوب على التحصيل عاكفة         

ومعىن قوله ليسـت مبنصـرفة، أن    …مث قال لنا أخرت اجلواب عمداً ألخربه حبقيقة اجتهادكم
ليه يف فصـل املضـاف عـن    وله ع .يوسف وأمحد وداود، ال يدخلها الصرف النحوي، وهو التنوين

  .املضاف إليه، معترضاً على النحويني

  فقلت ال أرضى سوى سيبويه    ناجاين احملبوب عند اللقا 

  وقوهلم، ال جتر يوما عليه    دع عنك مسات الورى  فقال

  !.بني مضاف ومضاف إليه    فاصال  فإم قد جوزوا

  مرة حقيقة

  حيرم تفريق الولد عن أبويه

رواه أمحـد  ] فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامةمن [ورد يف احلديث 
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فرق بني الوالد وولـده وبـني األخ   [وورد أيضاً . والترمذي

هذا احلكم يف الرقيق الذي ليس له وجود يف هذا الزمن : وأقول. رواه ابن ماجة والدار قطين] وأخيه



29 
 

واملسـلمون  . قيق الشرعي هو الكافر املسترق يف احلرب وإذا أمعنت النظر فهذا الرقيق انقطعألن الر
ولوال أن أوروبا وأمريكا حرمتا بيع الرقيق مطلقاً لبيع املسلم على رؤوس هم أرقاء للكفار باملعىن 

 يف فإذا علمت هذا فما بـال املسـلمني  . األشهاد ولكن الفضل للكفار ذا الصفح عن املسلمني
جييزون بيع األحرار ويفرقون بني الولد ووالديه واألخ وأخيه واملرء وزوجه حبجة أوهى مـن   اجلزيرة

إن هؤالء األرقاء حيتمل أم ذرية من أولئك القدماء مع علمهم بانقطاع : بيت العنكبوت وهي قوهلم
نهب والسرقة وبيـع  الرقيق الشرعي وعلمهم مبصدر هؤالء األرقاء من املسلمني بعضهم من بعض بال

وزد على هذا أم يطأون هؤالء باسم الرق بال عقد نكاح فالويل هلـم مـن   . بعض الفقراء أوالدهم
  .)217ص ( "1هذه اجلرأة على بيع إخوام املسلمني األحرار ذه احلجة الواهية

                                      
هذا وصف أليم وكلمات قاسية سجلها القناعي ولكنها صادقة وتعرب عن وقائع اجلزيرة يف القرون املتأخرة فكان   1

وكانت طبقة العبيد والزنج يف الكويت تقل ) 213م،  1981آل نوري، (الناس يف اخلليج يتهمون السود بالبالدة 
صورة من صور التمايز بـني  "ويعملون معاملة حسنة ومقبولة يف رأي بعض الباحثني ولكنها %  25نسبتهم عن 

رغم املعاملة احلسنة اليت كـان  ) 186م، ص  2003جعفر، " (الطبقات االجتماعية واستغالل اإلنسان لإلنسان
وقصص العبيد القاسية الصـعبة  ). 91م، حبوث خمتارة من تاريخ الكويت، ص 2005يم، الغن(يناهلا معظم العبيد 

، 2006، الرومي ، وآخرون 137 – 131م، ص 2005انظر العبداملغين ، (هي قصص حقيقية ويف غاية الغرابة 
ل وتكشف عن حياة فئة مظلومة استضعفت حتت غطاء اجتماعي، وقصة الرق يف العامل اإلسالمي تـد ) 246ص 

على االختالف الصريح بني الرؤية اإلسالمية النظرية ذات التطبيقات الرحيمة يف العصر اهلجري األول وبني الواقع 
م، ص  2004بنمليح، ، (التارخيي املعاش لعدة قرون يف ديار وفكر املسلمني كما تشري نتائج الدراسات املتخصصة 

جارية سوداء هي أول " مربوكة"ه من هنا بدأت الكويت أن يف كتاب) م2004(ويذكر عبداهللا خالد احلامت ). 556
امرأة عوجلت يف مستشفى نسائي يف الكويت كانت مصابة بقرح كبري يف ركبتها ، وملا سئلت عن امسها واسـم  

أما والدها فال تعرفه ألـا اختطفـت مـن    ) مربوكة(والدها لقيده يف سجل املستشفى اجلديد أجابت بأن امسها 
وال شك أن هناك من كان حيسن يف معاملة العبيد ولكن احلقيقة أن الرق غري املـربر  ). 93(طفلة  السودان وهي

أي : بفتح الزاي وتكسـر ) وإياكم والزنج( "ونقرأ يف كتب احلديث عن الزنج . صورة من صور سلب اإلنسانية
هم حتت خط االستواء جنوبية وهو جيل من السودان مسكن) فإم قصرية أعمارهم قليلة أرزاقهم(احذروا شراءهم 

ومتتد بالدهم إىل قرب احلبشة وبعضهم على نيل مصر، وإمنا كانوا كذلك ألن األسود إمنا ) قيل(وال عمارة وراءهم 
  " .وإن جاع سرق وإن شبع فسق ...هو لبطنه وفرجه 

شأن يف بعض عاجل اإلسالم موضوع الرق بصورة إنسانية عادلة ولكن تطبيق توجيهات اإلسالم يف هذا ال
إن لفظـة   "متدن العرب : يف كتابه غوستاف لوبون قال. الفترات التارخيية احنرف عن اهلدي اإلسالمي الصحيح

املكـبلني   ورد على خاطره استعمال أولئك املسـاكني املـثقلني بالسالسـل،   ... أمام األورويب  الرق إذا ذكرت
وليس هلم من املساكن إال حـبس   غذاؤهم يكفي لسد رمقهم،باألغالل، املسوقني بضرب السياط، الذين ال يكاد 

  ". ةخيالف ما كان عليه النصارى متام املخالف أن الرق عند املسلمني: أما احلق اليقني فهو... مظلم
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  ).278ص " ( ة شرعية والوطء حرام حىت بالشراءإن اليوم ال توجد مملوك" 

  

  يةتارخية بيان حقيق 

إن كتاب اآليات الصباح يف مدائح مبارك الصباح لعبـد املسـيح األنطـاكي طبـع سـنة      "
وملا وصلت النسخ إىل مجرك الكويت أطلعين املرحوم ناصر بن مبارك الصـباح علـى   . هـ1339

انصح والدك يف إخفاء هذا الكتاب ألنه مهازل وأكاذيب افتراها األنطاكي ليس : نسخة منه فقلت له
صحة بتاتا، وإن انتشر هذا الكتاب فسيكون أضحوكة الزمان عليكم بني أهل الكويت وغريهـا   هلا

فتكلم ناصر مع والده وأمر حببس الكتاب يف اجلمرك وعهدي به أنه يف صناديق مكدسة يف اجلمـرك  
وال أعلم اآلن عنه بشيء، ولعله أحرق أو أغرق وال بد من ذكر نبذة من كالم األنطاكي يف مبـارك  

هـ وملا بلغ اخلامسة من عمره احتضنه جده فجاء له بأستاذ 1260ولد مبارك (الصباح، فهو يقول 
من كبار العلماء، وعكف على تربيته وذيبه على آداب الدين احلنيف ومل يبلغ الثامنة من عمره حىت 

ن ال حفظه القرآن على لوح صدره وشرع يتفقه يف األحكام الشرعية، وعند ما بلـغ العاشـرة كـا   
. يكتفي بتالوة دروسه وتلقي شروحات شيخه بل كان يسأل عن كل شيء مما أدهش ذلك الشـيخ 

ويف الرابعة عشرة من عمره انتهى من دروسه بنجاح خارق فتصدر جمالس احلكم وأظهر ميال شديدا 
فهذه ذرة من ساحل الرمل أكتفي ا والكتـاب  ) إىل العدل ما عهده الناس يف حاكم من عهد عمر

                                                                                                          
وكانت طبقـة  ). 213م،  1981آل نوري، (كان الناس يف اخلليج يتهمون السود بالبالدة 

الناس كانوا يعاملوم حبسن خلق إال أن عملية بيع وشـراء   العبيد والزنج يف الكويت رغم أن معظم
من النقاط السوداء يف التاريخ العريب االستمتاع ؤالء باسم الرق بال عقد نكاح هذه الطبقة وأحيانا 

قبل أكثر . إىل العصر القريب وهي تدل على البون الشاسع بني ما بشر به اإلسالم وبني الواقع املعاش
ال جيهل أحد من الناس ما بذلته إجنلترة من املساعي يف إبطـال  "من كتب أمحد شفيق من قرن من الز

االسترقاق، وإا ألجل نوال هذه الغاية اإلنسانية قد عقدت العقود وأبرمت املواثيق مع عدد عظـيم  
من دول آسيا وأمريكا وأفريقية، وبعد أن القت يف طريقها صعوبات مجة قد فازت بالنجاح ونالـت  

  ).94م، ص 2010شفيق، " (رباأل
ـ   اولقد قدم الغرب قوانني كثرية لكسر قيد العبودية وساندا أدبيات تنادي باحلرية ومن أمهه

 Uncle( )كوخ العم التـوم (املشهورة عامليا ) Harriet Beecher Stowe() م2006(قصة هاريت ستاو 

Tom's Cabin(. 
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وهلذا كتبت عنه كيال يصدق القارئ مبـا يف هـذا الكتـاب مـن     . وجد منه نسخ عند اخلواصت

  ."األكاذيب

  حكم البناء على القرب وجتصيصه

إذا كان البناء يف أرض مسبلة وهي املتخذة لدفن عموم املسلمني فالبناء على القرب وجتصيصه حـرام  "
ء والتجصيص مكره عند األئمة الثالثـة وأمـا   وإذا كان البناء يف أرض هي ملك لصاحب القرب فالبنا

ـى  [أبوحنيفة فريى عدم كراهته فهذا خالصة ما عليه املذاهب األربعة وقد ورد يف صحيح مسلم 
  ].أن جيصص القرب وأن ال يبىن عليه -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

ين رسول اهللا صلى اهللا عليه وعن أيب اهلياج األسدي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال أبعثك على ما بعث
فمن هذا احلديث يستدل أن القرب ال يرفع ] ال تدع متثاال إال طمسته وال قرباً مشرفاً إال سويته[وسلم 
قد سرى من تشييد أبنية القبور وحتسينها من مفاسد "ويقول الشوكاين وهو من الشيعة الزيدية . كثريا

اعتقاد الكفار لألصنام، وعظم ذلك فظنوا أا قادرة علـى  يبكى هلا اإلسالم منها اعتقاد اجلهلة هلا ك
جلب املنافع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء احلوائج، وملجأ لنجاح املطالب، وسألوا منها 
ما يسأله العباد من رم وشدوا إليها الرحال، ومتسحوا ا، واستغاثوا، وباجلملة إم مل يدعوا شـيئا  

فعله إال فعلوه ومع هذا املنكر الشنيع والكفر البغيض ال جتـد مـن يغضـب هللا    مما كانت اجلاهلية ت
وينادي محية للدين احلنيف ال عاملا وال متعلما وال أمريا وال وزيرا وال ملكا، وإذا طلب اليمني مـن  
هؤالء اجلهلة حلفوا باهللا وهم كاذبون، وإذا طلب منهم اليمني بأصحاب القبـور تلعثمـوا وأبـوا    

  .انتهى كالم الشوكاين باختصار قليل". وا باحلقواعترف

أقول إين شاهدت بنفسي يف العراق ما قاله الشوكاين من اعتقاد بأهل القبور من جلب املنافع ودفـع  
الضرر وشد الرحال إليها واستغاثتهم ا لقضاء احلوائج وتفريج الكرب، وأهل العمائم ينظرون إليهم 

ليت يأباها دين التوحيد، والسبب يف ذلك أم لو قالوا هلم أن النفـع  وال يفهموم عن هذه املناكر ا
والضر بيد اهللا وليس لصاحب القرب حل وال عقد لترك السواد األعظم الزيارات هلؤالء الرمم وانقطع 
عن أهل العمائم ما يدر عليهم الزوار من الدنانري فإنا هللا وإنا إليه راجعون على هذه املصائب اليت بلي 

ا املسلمون، وكلها من علماء السوء.  

  وعلى الدينار داروا    أظهرو للدين نسكا

  وله حجوا وزاروا    وله صلوا وصاموا

  ش لطارواـوهلم ري       ان يكن فوق الثريا    
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