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المقدمة
يعػد ؾبػػاؿ دراسػػات الفكػػر الًتبػوي مػػن أ صػػب وأمتػػع اؼبيػػادين الفكريػة؛ إذ أف تػػاريخ مؤسسػػات التعلػػيم وسػػَتة
العلمػػاء وهػػَتىم مػػن أىػػم روافػػد الاقافػػة والًتبيػػة .إف ت ػراجم العلمػػاء ربتػػوي علػػق قصػػث مػػؤمرةق ومواق ػ الػػدةق وأفكػػار
مبدعةق ونظرات بصَتة تدفع إىل تكوين اؽبمة العالية ال لتقليػد العظمػاء بػت إلتبػاع وتطػوير مػنهجهم يف التجديػد واإلبػداع
فالعقوؿ اؼبستنَتة تدرس جوانب العظمة يف السابقُت من أجت أف تكوف حافزا ؽبا كبو الرقي.
ويشػػتاؽ شػػداة اؼبعرفػػة يف الكويػػت واػبل ػػية العػػرمل إىل ق ػراءة متأنيػػة ؼبسػػَتة التعل ػػيم عل ػػق أر ػػهم فه ػػي قصػػة كف ػػاح
تستحق الذكر والتفكر .واغبق أف اػبلية العرمل حيتوي علق طاقات أشبن من آبار النفط وال تنضب قط.
لقد ضبت القناعي علق عاتقو مسئوليات جساـ يف سبيت النهوض اغبضاري وؼبواجهة اعبمود الاقايف يف الوقػت الػذي
ناءت حبمت اؼبسئولية اإلصالحية شخصيات كاَتة أنكرت كػت فكػر جديػد ونبػذت تعدديػة ااراءق ووقفػت وقفػة اؼبعػارض
بػػت النػػاقن لكػػت نػػاىن .ذلػػل كلػػو مػػن دواعػػي االعتبػػار ومالزمػػة التػػدبر يف مسػػَتة القنػػاعي الػػذي ىػػو دباابػػة مسػػتودع
اػبربات الًتبوية الارية اليت تتكوف من سلسلة متصػلة اغبلقػات سبػس سياسػتنا التعليميػة ومػن مالهػا تسػتلهم فلسػفتنا الراىنػة
عظات األمس وطموحات اؼبستقبت.
لقد قاـ القناعي باؼبواءمة بُت القدًن واغبديث فنقد الًتاث دوف أف ينتقث من
شأف ؿباسنو كما انفتح علق الفكر الغرمل الوافد باعتداؿ اؼبصلح اغبذر الفقيو وىو
اؼبسلل الوسطي الذي خيدـ الواقع ال سيما واألمة اؼبسلمة ذبهت مستجدات
عصرىا وتتلمس ربسُت مستقبلها .لقد أسرؼ البعن يف نقد الغرب إىل حد
االستخفاؼ بكت منجزاتو يف حُت أفرط البعن يف نقد الًتاث حىت ضبلو إصر
مصائبنا كلها .والكيس الفطن ال يقًت وال يسرؼ يف تقييم األمور ألف اغبَ َسنَة
السيِّئَْتُِت .إف طبيعة التفاعت اغبضاري تفرض علق اؼبصلحُت
ُت َّ
دائما وأبداً بػَ ْ َ
تعظيم شأف التبادؿ الاقايف وعدـ التواين يف تغيَت األحواؿ الفاسدة بكافة الطرؽ
السلمية اؼبمكنة والقناعي قدوة حسنة بصَتة يف مضمار اإلصالح اؼبنهجي الوسطي الذي هفت عنو الكاَت من الشباب
فوقعوا يف مهالل التشدد أو اإلغباد.
لقد اتبع القناعي منهة إصالحي متفتح يف قضايا الفقو والًتبية والتعليم فبا أمار هضب بعن العلماء اؼبتشددين
يف زمنوق واافق وبعد مرور عشرات السنُتق أصبح القناعي من أقطاب اإلصالح وذىبت التهم اؼبوجهة إليو أدراج
الرياح .إف مسَتة التحديث ال تتوق وتظت جهود اؼبصلحُت ملهمة لنا صبيعا ؼبزيد من التجديد.
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نبذة سريعة عن التعليم في الكويت قديما
ورد يف اؼبوسوعة العربية العاؼبية "استمر التعليم يف الكويت علق طريقة الكتاتيب اؼبعروفة يف العامل العرمل
واإلسالمي حىت مطلع القرف العشرين .ومت افتتاح أوؿ مدرسة نظامية يف الكويت يوـ ٕٕ ديسمرب عاـ ٜٔٔٔـق
ىي اؼبدرسة اؼبباركية اليت أشرؼ التجار علق إدارهتا والصرؼ عليها من تربعاهتم .ويف عاـ ٕٜٔٔـ مت إنشاء
أيضا بدالً من جعت التعليم
اؼبدرسة األضبدية وازدادت اؼبدارس بعد ذلل  .وتوجو الكويتيوف كبو تعليم بناهتم ً
مقصورا علق البنُت فقطق فافتتحت أوؿ مدرسة ابتدائية للبنات بالكويت عاـ ٜٖٔٛـ .ويف العاـ الدراسي نفسو
ً
افتتحت أوؿ فصوؿ مانوية للبنُت.
ونتيجة للنهضة االقتصادية العظيمةق تتابع فتح اؼبدارس اؼبختلفة للجنسُت فأُنشئت دور
اؼبعلمُت واؼبعلمات لتدريب معلمُت ومعلمات من الكويت يقوموف بالتعليم فيها .وقد قاـ هبذه اؼبهمة
أيضا بالتعليم اؼبهٍت ألمهيتو
عدد من اؼبعلمُت الوافدين من البالد العربية وهَتىا .واىتمت الدولة ً
عددا من اؼبدارس اؼبهنية اليت يدرس فيها الطالب أصوؿ اغبرؼ اؼبختلفة .وإ افة إىل
القصوىق فأنشأت ً
ذللق ففي الكويت اىتماـ شديد بتعليم الكبارق وجهود كبَتة حملو األمية عن كت أفراد الشعب الكوييت.
وؼبا أُنشئت جامعة الكويت عاـ ٜٔٙٙـ فتحت اجملاؿ أماـ الشباب يف الكويت للدراسات اعبامعية
وفوؽ اعبامعية .وكانت نواة ىيئة التدريس فيها من هَت الكويتيُت .لكنو سرعاف ما تأىت للتدريس رواد
كويتيوف ورائدات كويتيات بعد ابتعامهم" (با تصار).
أمػػا عػػن تعلػػيم الفتػػاة فلقػػد " ارتػػبط تطػػور تعلػػيم الفتػػاة بتطػػور حاجػػات اجملتمػػع بعػػد تفتحػػو علػػق
اجملتمعات األ ػرى ومعرفتػو بػدور اؼبػرأة يف بنػاء اجملتمػع إذا كانػت صػاغبة واعيػة لًتبيػة جيػت واع مػؤمن تربيػة
تكمت هبا مهمة اؼبدرسة .وظهر دعاة اإلصالح يوس القناعي ومساعد بن السيد عبػدا الرفػاعي وعبػد
العزيز الرشيد ينادوف بضرورة تعلػيم اؼبػرأة يف اجملتمػع مػع مػا القػوه مػن معار ػة بعػن عناصػره .وكػاف الرجػت
بذلل ىو الذي طالب بتعليم اؼبرأة بسبب جهلها أوال وعدـ قدرهتا علق اؼبطالبة حبقوقها آنذاؾ مانيا.
ش ػػهدت الكوي ػػت يف ع ػػاـ ٜٖٔٙـ إنش ػػاء ؾبل ػػس اؼبع ػػارؼ ليش ػػرؼ عل ػػق التعل ػػيم كل ػػو وليص ػػبح
التعليم حكوميا ؾبانيا لكت راهب فيو.
وكاف اجمللس مؤلفا من امنيت عشرة شخصية كويتيػة برئاسػة الشػيخ عبػد ا اعبػابر الػذي بػدأ ورفاقػو
التنبو إىل رورة تعليم الفتاة وعقدوا االجتماعات لبحث ىذا األمر وما يتوقعونو مػن ردود الفعػت عليػو يف
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اجملتمػػع ق وقػػرروا فػػتح أوؿ مدرسػػة نظاميػػة للبنػػات يف العػػاـ الدراسػػي ٜٖٔٛ/ٖٚـ ىػػي اؼبدرسػػة الوسػػطق
وىي قريبة من مدرسة اؼبباركية للبنُت.
وتعاقد اجمللس مع أوؿ مدرستُت مؤىلتُت للعمت يف ىذه اؼبدرسػة مهػا وصػيفة عػودة وشػقيقتها رفقػة
عودة من فلسػطُت ق وعملػت معهمػا مػرًن الصػا أوؿ مدرسػة كويتيػة يف مػدارس اغبكومػة ق ومػا أف أعلػن
اجمللس عن فتح ىذه اؼبدرسة حىت ارتفع عدد اؼبسجالت هبا يف هناية العاـ من مائػة طالبػة إىل ٓٗٔ فتػاة.
ويف العػػاـ نفسػػو افتتحػػت مدرسػػة اؼباليػػة بدريػػة العتيقػػي اػباصػػة ( واؼبعروفػػة باسػػم بنػػت مطػػرة ) واسػػتمرت
حىت عاـ ٜٓ٘ٔـ وأدت دورا يف تعليم الفتاة أىلها للتقدير واالحػًتاـ مػن اجملتمػع يف حياهتػا وبعػد فباهتػا.
وما أف حػت العػاـ الدراسػي ٜ٘ٗٔٗٙ/ـ حػىت كػاف ىنػاؾ أربػع مػدارس للبنػات بعػد افتتػاح مدرسػة الزىػراء
يف العاـ نفسو وتعيُت مرًن الصا مديرة ؽبا" (موقع الديواف األمَتيق با تصار)  .ولػدت مػرًن عبػد اؼبلػل
الص ػػا اؼبب ػػين يف الكوي ػػت وتنتم ػػي إىل أس ػػرة متعلم ػػة وحريص ػػة عل ػػق ربص ػػيت العل ػػوـ والس ػػيما الش ػػرعية.
حصلت علق شهادة تسمق دبلوـ الًتبية النسويةق وكانت أوؿ شهادة ربصت عليها الفتاة الكويتيةٔ.
لقد مرت الكويت يف مرحلتُت من النمو .اؼبرحلة األوىل ىي مرحلة االنفتاح الفكري وىي تبدأ
من بدايات الكويت إىل اغبرب العاؼبية األوىل والاانية ىي مرحلة النضة وتبدأ من تدفق النفط حيث
انتشرت اؼبدارس وبدأت النهضة السريعة تأ ذ طريقها يف اغبياة .لقد شهدت اؼبرحلة األوىل انفتاحا كبَتا
" بعد اعبمود الذي أصاب اغبياة الاقافية والفكرية يف اجملتمع الكوييت منذ بداياتو وحىت اغبرب العاؼبية
األوىل .حيث وفد إىل الكويت العديد من رجاؿ الفكر واألدب والعلم من العرب وظهرت اجملالس
األدبية الديوانيات اليت كانت دباابة مركز لإلشعاع الفكري  .فكانت الديوانيات تتداوؿ أحاديث الفقو
واألدب والشعر وهَتىا ودعم ذلل قياـ التعليم األىلي اؼبنظم جبهود بعن وجهاء الكويت حيث مت
إنشاء اؼبدرسة اؼبباركية يف عاـ ٜٔٔٔـ مث تلتها والدة اعبمعية اػبَتية ذات الطابع الاقايف واإلنساين ػ عاـ
ٖٔ ٜٔومت تأسيس اؼبدرسة األضبدية عاـ ٕٜٔٔـ وصدرت أوؿ ؾبلة كويتية عاـ ٜٕٔٛـ باسم (ؾبلة
الكويت لألستاذ اؼبؤرخ عبدالعزيز الرشيد).
وقد كاف قياـ اغبركة الاقافية والفكرية بدعم مادي ومعنوي من وجهاء الكويت حيث تعد ىذه اػبطوات
دبا ابة األساس الذي قاـ عليو التعليم اغبديث يف الكويت وظهرت كذلل الصحافة العربية واحمللية أيضا
وأدت ىذه العوامت ؾبتمعة إىل ظهور بدايات قوية ؼبرحلة اتسمت بالنضة يف كافة جوانب اغبياة الفكرية
واالجتماعية بالكويت" (موقع ؾبلس األمةق ٕٗٓٓ ـ بتصرؼ يسَت).
ٔ مرًن عبد اؼبلل الصا اؼببين .انظر http://www.kuwaitculture.org/www/prisez-:
mariamAlsaleh.htm
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منهجية الدراسة الراىنة
قػػرر الباحاػػاف دراسػػة تػػاريخ التعلػػيم يف الكويػػت مػػن ػػالؿ دراسػػة الفكػػر الًتبػػوي عنػػد يوس ػ بػػن عيسػػق القنػػاعي
وسيمر ىذا البحث يف مرحلتُت ومها:
( مرحلػػة اإلعػػداد) وىػػي اؼبرحلػػة اغباليػػة الػػيت تركػػز علػػق ق ػراءة مؤلفػػات القنػػاعي واسػػتخالص ؾبموعػػة مػػن األفكػػار
الًتبوية مث نشرىا علق شبكة اإلنًتنت يف مػوقعُت (موقػع بػدر ملػل وموقػع لطيفػة الكنػدري) وقػد مت االنتهػاء مػن
ىذه اؼبرحلة حبمد ا تعاىل.
( مرحلة التنفيذ) وىي ربليت اؼبضامُت الًتبوية يف دراسة مستقلة متخصصة.
القناعي في سطور
َك ػػاف ََيوسػ ػ ب ػػن عيس ػػق القن ػػاعي ( ٜٖٔٚ - ٔٛٚٛ = ٖٜٖٔ – ٕٜٔٙـ) ذَكِيّػ ػاً ُمتَػ َوقِّػػد ال ػػذىنق
ِ
الرأْيق ـبلث العمتق باحاا عن اغبق مؤسساً للخَت.
يب َّ
ُمص َ
يق ػػوؿ القن ػػاعي ع ػػن تربيت ػػو األوىل "نش ػػأت يف الكوي ػػت كم ػػا نش ػػأ ه ػػَتي م ػػن أبنائه ػػا يف ؿب ػػيط ع ػػم اعبم ػػود
واسػتحكمت فيػو البػدع واػبرافػات الػػيت سػًتت اغبػق وقلبػت اغبقػائق وكػػاف ؼبؤلفػات اإلمػامُت اعبليلػُت شػيخ اإلسػػالـ
ابػػن تيميػػة وتلميػػذه ابػػن القػػيم وؾبلػػة اؼبنػػار الغ ػراء أكاػػر أمػػر يف إنػػارة السػػبيت أمػػامي وإماطػػة السػػتار الػػذي أبصػػرت مػػن
لفو اغبق وا حاً فتغَتت بعده كت ما ألفتو فبا ال يتفق مع الدين يف شيء".
 تلقق العلوـ يف الكويت واإلحساء ومكة اؼبكرمة علق يػد كبػار رجػاؿ العلػوـ الشػرعية واللغويػة يف
تلػػل الػػبالد" .اسػػتحب السػػل التغػػرب عػػن األىػػت والبعػػد عػػن الػػوطن تقلػػيالً للش ػواهتق ألف الفكػػرة إذا
توزعػت قصػػرت عػػن درؾ اغبقػػائقق ومػا جعػػت ا لرجػػت مػػن قلبػػُت يف جوفػوق ولػػذلل يقػػاؿ العلػػم ال يعطيػػل
بعضو حىت تعطيو كلل".

 عك ػ علػػق تأسػػيس اؼبدرسػػة اؼبباركيػػة -أوؿ مدرسػػة نظاميػػة يف الكويػػت -وتطػػوع للعمػػت فيهػػا
ؾباناً كناظر ؽبا ومدرس فيها.
 ساىم يف تأسيس اؼبدرسة األضبدية وتطوع للعمت فيها ؾباناً كناظر ؽبا ومدرس فيها.

ٚ
 عمػ ػػت يف القضػ ػػاء ؾبان ػ ػاً عػ ػػدة وىػ ػػو قا ػ ػػي التمييػ ػػز يف الكويػ ػػت يف اؼبسػ ػػائت اؼبدنيػ ػػة واألح ػ ػواؿ
الشخصػػيةق وكػػاف يقػوـ بعملػػو يف ديوانيتػػو يريػد هبػػذا العمػػت وجػػو ا سػػبحانو فلػم يقبػػت أف يأ ػػذ أجػراً ماليػػا
نظَت عملو اؼبرىق واغبساس جبسامة اؼبسئوليات.
 انتخػػب نائب ػاً ل ػرئيس أوؿ ؾبلػػس شػػورى سػػنة ٕٔ ٜٔيف الكويػػت مث نائب ػاً ل ػرئيس ؾبلػػس الشػػورى
سنة ٜٖٔٛق وعُت عضواً يف ؾبلس إدارة البلدية وعضػواً يف ؾبلػس إدارة اؼبعػارؼ .ىػذه اجملػالس مػن أسػباب
ترسيخ مفهوـ الشورى والعمت الربؼباين كتطبيق يف دولة الكويت.
 تويف القنػاعي يف عػاـ ٖ ٜٔٚـ وكػاف تشػيعو إىل ماػواه يف أ ػخم موكػب شػهدتو الكويػت حيػث
رجت الكويت عن بكرة أبيها تشيع أستاذىا األوؿ ورائدىا الفذ الشيخ يوس القناعي.
شيوخ القناعي وتالميذه
درس القناعي علق يد عدد من العلماء األجالء من مات:
ٔ .د يػػت اعبسػػار إذ درس علػػق يػػده علػػوـ القػػرآف وحفظػػو وقػػد فػػتح كتابػػو عػػاـ  ٔٛٛٛ = ٖٔٓٙـ (وزارة
الًتبيةق ٕٕٓٓ ـقجٔق ص .)ٖٛ
ٕ .عبدا ل الػدحياف حيػث درس القنػاعي علػي يػده مػو األجروميػة والفقػو اغبنبلػي .وإذا كػاف الكاػَت مػن
الن ػػاس رفض ػوا التجدي ػػد واؼب ػػدارس العص ػرية يف الكوي ػػت ووص ػػفوا اؼبدرس ػػة األضبدي ػػة بأهن ػػا اؼبدرس ػػة النصػ ػرانية
(اغبجػػيق ٖ ٜٜٔـق ص ٘ٛق قسػػم االجتماعيػػاتق  ٜٔٚٙـق ٗ٘) ف ػ ف الػػدحياف سػػاند اؼبدرسػػة ووق ػ
مع القناعي "فكاف أوؿ طيب افتتحها شاكرا القػائمُت علػق تأسيسػها" (العجمػيق ٗ ٜٜٔـق ص ٖ٘).
ولقد أطلق القناعي علق شيخو الػدحياف لقػب "حبػر العلػوـ" عنػدما رمػاه يف قصػيدة مػن قصػائده (العجمػيق
ٗ ٜٜٔـق ص ٖٗٗ).
ٖ .عبدالوىاب سيد يوس الرفاعي حيث تعلم علق يده علم اغبساب واػبط.
ٗ .عبدالرضبن بن صا آؿ عبدالقادر من علماء منطقة اإلحساء .
تتلمذ علق يد الشيخ القناعي ملة من العلماء من مات:
ٔ .عبػدالرضبن ؿبمػد الدوسػػري (ٖٔ ٜٜٔٚ – ٜٔـ) درس عنػده يف اؼبدرسػػة اؼبباركيػة وىػو مػػن أشػهر دعػػاة
اؼبملكة العربية السعودية (بادحدحق ٕٗٓٓ ـق العقيتق ٕٔٓٓ ـق ص ٖٖٗ).
ٕ .مرشد ؿبمد السػلماف ( ٜٔٚٔ – ٜٔٓٚـ) وىػو صػاحب أقػدـ مدرسػة أىليػة ( ٜٕٔٚـ) وىػي مدرسػة
مال مرشد (صباؿق ٖٕٓٓ ـق ص .)ٗٓٙ
ٖ .ؿبم ػػد ؿبم ػػد ص ػػا الًتكي ػػت (ٗٓ ٜٜٔٛ -ٜٔـ) ال ػػذي أص ػػبح الحق ػػا أم ػػُت اؼبكتب ػػة األىلي ػػة مث مكتب ػػة
اؼبع ػػارؼ )الكن ػػدري ق ٕٗٓٓ ـق تش ػػجيع القػ ػراءةق ص ٘ٛق يوسػ ػ ق ٕٕٓٓ ـق ص  .)ٕٔٙأ ػػذ

ٛ
الشػيخ ؿبمػد مػن الشػيخ يوسػ القنػػاعي اللغػة العربيػة والػدين اإلسػالمي يف ديوانيتػو (مليجػػيق ٗ ٜٔٚـق
ص ٗٔ).

مؤلفات القناعي
 اؼبذكرة الفقهية يف األحكاـ الشرعية. صفحات من تاريخ الكويت. اؼبلتقطات (صدر منها سبعة أجزاء).الفكر التربوي الرائد عند القناعي

الػ َّػرْو ُد لغػػة مصػػدر فعػػت الرائػػد وىػػو الشػػخث الػػذي يػُْر َسػ ُػت يف التمػػاس اؼبكػػاف اؼبناسػػب لإلقامػػة والسػػكنق
وزَّوار وقػوؽبم "يػد لوف ُرَّواداً وخيرجػوف أَدلػة" أي :يػد لوف طػالبُت للعلػم ملتمسػُت للحلػم وخيرجػوف
واعبمع ُرَّواد مات زائر ُ
أَدلَّة ىداة للنَّاسق وأَصػت كلمػة الرائػد ىػو "الػذي يتقػ ّدـ القػوـ يػب ِ
صػر ؽبػم الكػألَ ومسػاقط الغيػث" كمػا قػاؿ ابػن منظػور يف
ُ
ُْ
ِ
ب مػػاالً
ب أىلَػػوق يُضػ َػر ُ
كتابػػو اؼبرمػػوؽ لسػػاف العػػرب .وقػػاؿ اػبليػػت بػػن أضبػػد يف العػػُت ومػػن أماػػاؿ العػػرب" :الرائػ ُػد ال يكػػذ ُ
َّث" (ص ٕٗ.)ٙ
للّذي ال يكذب إذا َحد َ
والرائد يف الًتبية ىو الذي يسػبق إىل سػن سػنن حسػنةق وطرائػق ضبيػدة زبػدـ هايػات وأىػداؼ الًتبيػة والتعلػيم فينتفػع
منهػػا النػػاس .واألوائػػت قالئػػت ولكػػن أمػػرىم عظػػيمق وذكػػرىم رفيػػع وىػػم طليعػػة تسػػتحق الدراسػػة اؼبتأنيػػة اؼبتخصصػػة مػػن ماػػت
القناعي ؼبا لو سابق إحساف يف إنشاء اؼبدارس وإرساء اؼبعارؼ.
وِ
الفك ُْر لغة ىو إِعماؿ اػباطر يف الشيء أما الًتبية فهي زيادة ومنو وإصالح .ونقصد بالفكر الًتبوي كت ما
ورمناه ووصت إلينا من اجتهادات قولية وفعلية وتقريرية من إنتاج البشر يف زمننا ىذا أو فيما مضق ولو صلة باإلصالح
الًتبوي كمبادئ وأىداؼ وفبارسات.
سػػاىم القنػػاعي يف إرسػػاء أسػػس النهضػػة التعليميػػة يف الكويػػت فيسػػمق اؼبعلػػم األوؿ وىػػو أوؿ مػػن صب ػع بػػُت تػػدريس

العلوـ الدينية والعصرية وشارؾ يف تشييد اؼبدارس الكربى يف الكويت كاؼبدرسة اؼبباركية واألضبدية وقاـ بتشجيع ولػو دوره
الكبػػَت يف تأسػػيس اؼبكتبػػة األىليػػةق وؾبلػػس الشػػورى األوؿق وبلديػػة الكويػػت وشػػارؾ يف إرسػػاؿ البعاػػات الطالبيػػة للخػػارجق
وكاف سبقو العظيم يف تعليم اؼبرأة ونصرة قضايا واؼبطالبة حبقوقها ومهاصبة العادات السلبية اليت هتمش من مكانتها.
الشػػيخ يوس ػ بػػن عيسػػق القنػػاعي مػػرب قػػدير وىػػو واحػػد مػػن أشػػهر الشخصػػيات الًتبويػػة الكويتيػػة البصػػَتة ذات
اجمله ػػود اإلص ػػالحي اعب ػػاد ب ػػت إف شخص ػػيتو اإلص ػػالحية ى ػػي األكا ػػر ت ػػأمَتا يف مس ػػَتة التعل ػػيم يف الكوي ػػت ػػالؿ الق ػػرف
اؼبا ػػي .كػػاف مفك ػرا ومربيػػا مػػن الط ػراز األوؿ فأفكػػاره تش ػربت بػػالقيم الوطنيػػة والعربيػػة واإلسػػالمية واسػػتهدفت بنػػاء الفػػرد

ٜ
واجملتم ػػعق واتس ػػمت بالس ػػبق والصػ ػراحة والو ػػوح والتس ػػامح كم ػػا أف تربيت ػػو التحرري ػػة تق ػػوـ عل ػػق دع ػػائم الواقعي ػػة واؼبرون ػػة
والسعة .إف مسَتتنا الكويتية اؼبعاصرة ىي شبػرة مػن شبػرات كفػاح األوائػت ومورومػاهتم اغبضػارية اؼبضػيئة .قػاـ السػابقوف بػدور
كب ػػَت يف إيق ػػاظ العق ػػتق وذبلي ػػة اغبق ػػائقق وإ ،ػػاد مس ػػَتة مس ػػتنَتةق ومس ػػتقبلنا ل ػػن يف ػػارؽ ما ػػينا ب ػػت يستض ػػيء من ػػو ق ػػدر
اؼبسػػتطاع ويضػػي إليػػو باإلبػػداع وؽبػػذا ف ػ ف الدراسػػة الًتبويػػة اؼبنظمػػة للفكػػر الًتبػػوي الػػوطٍت مػػن الضػػرورات اؼبلحػػة لبلػػورة
طاب إصالحي معاصر أساسة األصالة وروحو اغبدامة.
وقد كاف القناعي مصيبا يف نظراتو الااقبة وكما قاؿ أوس بن حجر:
ِ
ل اؿ
األلْ َمعِ ّي الذي يَظُ ُّن بِ َ

ظَّ َّن كأ ْف قَ ْد َرأَى َوقَ ْد َِظب َعا

قراءات
فيمػػا يلػػي صػػفحات تارخييػػة تص ػ اغبيػػاة الاقافيػػة يف الكويػػت قػػدديا كتبهػػا العػػامل اعبليػػت يوس ػ بػػن
عيسق القناعي رائد النهضة الفكرية واالجتماعية يف الكويت وىو مصلحها األكرب بال منازع.
مت انتقػػاء اؼبػػادة العلميػػة مػػن كتابيػػو صػػفحات مػػن تػػاريخ الكويػػت واؼبلتقطػػات واجتهػدنا أحيانػػا يف و ػػع
العنػػاوين وذكػػر أظبػػاء السػػور القرآنيػػة ورقػػم اايػػات وبعػػن التعليقػػات يف اؽبػػامش .ىػػذه الورقػػة مقدمػػة أوىل
لدراسػػة تفصػػيلية نقػػوـ هبػػا عػػن الفكػػر الًتبػػوي الرائػػد عنػػد يوسػ القنػػاعي يف ػػوء مػػا كتػػب عنػػو .نأمػػت أف
نكػػوف قػػدمنا للقػػارئ الكػػرًن صػػفحات أمينػػة مػػن تػػاريخ الكوي ػت كػػي نأ ػػذ منهػػا الػػدروس والعػػرب فنسػػتأن
مسَتة األسالؼ ونضي إلسهاماهتم النافعة ونتعلم من ذبارهبم اؼبتنوعة.

آراء القناعي في المرأة
ىذه ؾبموعة آراء نػادى هبػا وعمػت دبقتضػاىا اؼبػرمل والقا ػي واؼبفػيت الكػوييت يوسػ القنػاعي وذكرىػا
يف كتابو اؼبلتقطات وىو كتب صبع فيو ا تياراتو وترجيحاتو اليت يعتقد هبا جازما.
ٔ، .وز للمرأة أف تلي عقد النكاح لنفسها أو تأذف لغَت وليها أف يزوجها.
ٕ .ؼبس اؼبرأة بغَت شهوة ال ينقن الو وء (ص .)ٕٙ
ٖ .أباح أبو حنيفة للمرأة وحدىا وأباح ؽبا اؼبسَت يف الفيايف والفلوات مسافة يومُت ونص يوـ ومل
يكره ؽبا ذلل (ص ٘ٔٗ).

ٓٔ
ٗ .ال يلزـ اؼبرأة أف زبدـ زوجها يف عجن أو طبخ أو كنس وهَت ذلل من دمات البيت وإف
قامت باػبدمة من نفسها فهو أفضت ؽبا كما فعلت فاطمة ر ي ا عنها وأظباء بنت أمل
بكر .انتهق عن احمللق البن حزـ (ص .)ٕٚٛ
٘، .وز عند األحناؼ أف تطلق اؼبرأة نفسها من زوجها إذا اشًتطت ىي عليو ذلل.
 .ٙكتػػب القن ػػاعي ى ػػذا العن ػواف "ى ػػت اؼب ػرأة إنس ػػاف أـ س ػػلعة ! مث ذك ػػر الت ػػاي" إف ك ػػاف العل ػػم ػَتاً
وفضػػيلة فلمػػاذا دينػػع عػػن اؼبػرأة وإف كػػاف شػراً ورذيلػػة فلمػػاذا يبػػاح للرجػػت وال جػواب علػػق ىػػذا"
(ص ٖٕٔ).
 " .ٚوتأمػػت مػػا ،ػػري هبػػذا الػػزمن يف اجملػػالس واألسػواؽ مػػن قػػذؼ النسػػاء والرجػػاؿ بػػال دليػػتق بػػت لػػو
رئي إنساف ديشي يف الطريػق وبقربػو امػرأة لرمػوه هبػاق وكػم مػن عفيفػة فتلػت وراحػت ػحية ؽبػؤالء

اعبهػػاؿق الػػذين ال خيشػػوف ا وال يتقونػػوق بػػت ت ػراىم يف ـباصػػماهتم وكػػال اػبصػػمُت يرمػػي اا ػػر
بالفاحشػػة بػػال مبػػاالة وال ػػوؼ مػػن ا ق وىػػذا كلػػو مػػن عػػدـ إقامػػة اغبػػدود علػػق القػػاذفُت فمنػػذ
وجػػدنا مل نػػر ومل نسػػمع أف احملػػاكم أقامػػت اغبػػد الشػػرعي يف القػػذؼ بػػت القػػذؼ صػػار مػػن بػػاب
العادات بُت اؼبتخالفُت واؼبتخاصمُت واغباؿ أف القاذؼ ال تقبت لو شهادة حىت يتوب من ذنبػو"
(ص ٔٔٔ).
يق ػػوؿ ؿبم ػػد الرميح ػػي "يف ُكتي ػػب ص ػػغَت ولك ػػن مه ػػمق حي ػػدمنا الش ػػيخ اؼبرح ػػوـ يوس ػ ػ ب ػػن عيس ػػق
ألقن ػػاعيقوىو رج ػػت عل ػػم وسياسةقاس ػػتطاع حبكمت ػػو أف ي ػػؤمر بأعمال ػػو وأفك ػػاره يف مس ػػَتة ال ػػوطن الك ػػوييت
بعمقق ويساىم يف مسَتة التطور يف النص األوؿ مػن القػرف العشػرين اؼبنصػرـقحيدمنا عػن قصػة يف ما ػي
الكويػػت الػػذي شػػهد جػػزءا منػػوقوردبا كانػػت القصػػة قػػد وقعػػت يف بدايػػة القػػرف اؼبا ػػي أو أوا ػػر قػػرف قبلػػوق
الصتها أف أحدىم طرؽ باب جارهقيف ذلل اغبي اؼبتالصقة بيوتو و ً يق الطرقات يف الكويػت القدديػةق
فلما رج إليو اعبار مرحباق قاؿ لو بنربة جادةق عليل أف تغلػق فتحػة اؼبطػبخ اؼبرتفعػة يف بيػتكم والػيت تطػت
علق الشارعق فلما شرح لو الرجت متعجباق أف تلل الفتحػة ىػي عاليػة وليسػت يف متنػاوؿ اؼبػرور اػبػارجيق
وأهنا مفتوحة حىت خيرج الد اف اؼبًتاكم من اؼبطبخ إىل اػبػارجق وىػو أي الػد اف ال يضػر أحػدا مػن اؼبػارةق
بت يتطاير إىل األعلقق قاؿ لو اعبار أعرؼ كت ذللقولكن مع الد اف خيرج صوت نسائل إىل اػبارج !
يػػدلت لنػػا اؼبرحػػوـ الشػػيخ يوسػ بػػن عيسػػق مػػن ىػػذه القصػػةق وىػػو مػػن أوائػػت اؼبسػػتنَتين يف الكويػػتق
إف بعن يقي األفق يتعصب إىل درجة اعتبار (صوت اؼبرأة ) عورة !
وسب ػ ػػر الس ػ ػػنوف وزب ػ ػػرج اؼبػ ػ ػرأة الكويتي ػ ػػة إىل العم ػ ػػت يف القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ واػباصقوتت ػ ػػدرج عل ػ ػػق مقاع ػ ػػد
الدراسةقوتصػػت إىل أف تعمػػت مػػديرة وسػػفَتة وصػػحفية وفبالػػة ومغنيػػةق ومصػػممة أزيػػاء ومضػػيفة يف أسػػطوؿ
الطائراتق وطبيبة ؼبعظم األمراض اؼبعروفةق وأ صائية ومدرسةقومربيةق مث يأيت الػبعن بعػد أكاػر مػن مالمػة
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أربػػاع القػػرف ليقػػوؿ ؾبػػددا أف صػػوت اؼب ػرأة عػػورةق وىنػػا واف ا تلػ احملتػػوىق فقػػد تشػػابو يف اللفػػم والرمػػزق
وىو أف صوت اؼبرأة السياسيق أي دورىا يف العمت السياسي ترشيحا وانتخابا هَت مقبوؿقويسرد القػائلوف
بذلل عددا من الذرائعق ال زبرج عن منطق ذلل الرجت الذي أحتة علق فتحة اؼبطبخ"ٔ.
آراء عامة
ااراء التالية من كتاب اؼبلتقطات :
 " الشدة والغلظة بال سبب شػرعي ىػي خبػالؼ مػا جػاء [بػو] الػدينق ومػا تػراه يف بعػن اؼبسػلمُت مػنالغلظة والقسوة فسببها اعبهت حبقيقة الدين وتراىم ينتسبوف إىل العلم بالػدين وىػم ،هلػوف روحػو الػيت
انتشرت إىل العلم بالدين فأ ذت تد ت يف دين ا أفواجاً" (ص ٖٗ).
 اػبالؼ بُت السنة والشيعة يسَت (ص ٗٙق .)ٜٛ "فأعيػػاد اؼبػػيالد ىػػذه كلهػػا بػػدع مل تعػػرؼ يف زمػػن السػػل الصػػا ق وأم ػػا حكمهػػا ش ػػرعا فهػػي عل ػػقحسػػب مػػا يقػػًتف هبػػا .ف ػ ذا كػػاف االحتفػػاؿ مقًتنػػا بػػذكر السػػَتة اغبسػػنة للمحتفػػت بػػو كػػذكر مالػػو مػػن
األعماؿ الطيبة واإلحساف علق الفقراء واؼبساكُتق فهذه بدعة ال تصادـ الشرع" (ص ٖٕٖ).
 "مػػن الاابػػت أف دولػػة الفػػرد عمرىػػا قصػػَت إال إذا كانػػت دسػػتورية أساسػػها الشػػورىق والعمػػت بأكاريػػةِ
األص ػواتق وا أمػػر نبيػػو باؼبشػػاورة بقولػػو " َو َشػػا ِوْرُى ْم ِيف األ َْم ػ ِر فَػِ َذا َعَزْمػ َ
ػت فَػتَػ َوَّكػ ْػت َعلَػػق اللّػػو إِ َّف اللّػػوَ
ِ
ُت" (آؿ عمراف :ااية ( )ٜٔ٘ص ٘ٗٔ).
ُِحي ُّ
ب الْ ُمتَػ َوِّكل َ
 ال حياة للبالد إال باجملالس الدستورية (ص ٔ. )ٜٔ عندما تستطيع دولة أف تقوؿ إف فقرائي سعداء ال يشػكوف جوعػا وسػجوين تصػفق أبواهبػا ال ذبػد مػنتأويو وقوانيٍت دقيقة ال تكل الوطنيُت حرجا عندئذ تستطيع أف تفا ر بدستورىا وحكومتها.
 "أمػػر ا نبيػػو باؼبشػػاورةق وىػػو ذلػػل الن ػ الػػذي ال ينطػػق عػػن اؽبػػوىق تعليم ػاً ألمتػػو كػػي تقتػػدي بػػوقوتعمت بسنتوق ولكننا يا لألس الفنا أمرهق واستبد كت واحد منا برأيػوق ولػو أنػا عملنػا بالشػورى يف
صبيػػع أمورنػػاق ؼبػػا وصػػلنا إىل ىػػذه اغبالػػة اؼبزريػػة مػػن االكبطػػاطق فتصػػور لػػو أف األمػػة احملمديػػة جعلػػت
ٔ
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الشورى أساساً ألعماؽبا الدينيػة والدنيويػةق ىػت تكػوف كمػا ىػي عليػو ااف مػن التفرقػة وسبزيػق الشػمت
ولكنهػػا الفػػت أمػػر ا واسػػتبد األم ػراء والػػوزراء وأصػػحاب النفػػوذق مقػػدمُت مصػػلحتهم الشخصػػية
علق مصلحة األمة العامة فتفرقوا وزبالفوا وتقػاتلوا وسبزقػوا فهػوت األمػة اإلسػالمية مػن عػاي ؾبػدىا إىل
اغبضػػين األسػػفت سػػائرة كاألنعػػاـ [ال تعػػرؼ] الكػػخ مػػن الكػػامخ وال النػػافع مػػن الضػػارق وؽبػػذا حػػت
الضػػرر باؼبسػػلمُت مػػن عػػرب وعجػػمق وإىل ا اؼبشػػتكق .أربعمائػػة مليػػوف مسػػلم لػػيس ؽبػػم رايػػة تػػأويهم
وال دولػة قويػػة ربمػػيهمق تسػلط العػػدو علػػق ديػارىم وسػػامهم سػػفاًق وىػم صػػاهروف واسػػتعمر بالدىػػم
وىم ينظػروف ويطلبػوف مػن ا الفػرجق بػال سػعي وال عمػت للحيػاةق وينتظػروف ػروج اؼبهػدي ليكشػ
ِ
استَطَ ْعتُم ِّمنن قُن َّنوة" (األنفػاؿ اايػة ٓ(ٙ
كرهبمق ويؤل بينهم! تاركُت قولو تعاىلَ { :وأَع ُّدواْ لَ ُهم َّما ْ
َنيَن َر
فهيهػػات ؼبػػا تنظػػروفق فػػال مهػػدي ينتظػػرق وال رقػػي وال عػػزة إال بػػالعلم والعلػػم " َوقُن ِ ا ْع َملُننواْ فَ َ
اللّوُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُوُ َوال ُْم ْؤِمنُو َن َو َستُن َردُّو َن إِلَى َعالِ ِم الْغَْي ِ
ب َوال َّ
ادةِ فَنيُننَبِّئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَن ْع َملُو َن
ش َه َ
"(التوبة ااية ٘ٓٔ)" (ص ٖ.)ٜ

 ولو أف اؼبسلمُت سلكوا علق طريق السل الصا يف القروف اؼبفضلة قبت أف يسد بػاب االجتهػاد ؼبػاحك ػػم بالق ػػانوف يف أهل ػػب ال ػػبالد اإلس ػػالمية ألف الس ػػل الص ػػا إذا ح ػػدث أم ػػر مل  ،ػػدوا ل ػػو نص ػػا
بكتػػاب ا وال يف سػػنة نبيػػو اجتمعػوا وتشػػاوروا هبػػذا األمػػر معتمػػدين علػػق أصػػوؿ الػػدين العامػػة كقولػػو
تعػاىل" :يُ ِرين ُد اللّنوُ بِ ُك ُنم الْيُ َْ َنر "(البقػرة اايػة ٘ (ٔٛوكقولػوَ " :وَمنا ََ َعن َ َعلَ ْني ُك ْم فِني الندِّي ِن ِم ْنن
َح َرج "(اغبة ااية "ٚٛق واغبديث[ :ال رر وال رار][ .ويسروا وال تعسروا] وأفتوا باجتهػادىم
مػػع مالحظػػة العػػدؿ واؼبصػػلحة ولكػػن مػػع األس ػ أف الفقه ػػاء سػػيما يف الق ػػروف الوسػػطق صبػػدوا ومل
يفكػػروا يف ىػػذا التطػػور يف اؼبعػػامالت علػػق حسػػب الزمػػاف كمػػا فعػػت الغػػرب بػػت صػػار جػػت تفكػػَتىم
الراتػػب واالسػػتيالء علػػق األوقػػاؼ ؽبػػذا فػ ف إمث ىػػذه القػوانُت علػػق الفقهػػاء عامػػة وعلػػق األزىػػر اصػػة
ألنو اؼبرجع يف الدين عبميع اؼبسلمُت .وا أسأؿ أف ينبههم من ىذه الغفلة والركود" (ص ٕ.)ٗٛ

صفحات من الحياة الثقافية
من كتاب صفحات من تاريخ الكويت
المعارف والصناعة
"مل يكػػن يف الكويػػت معػػارؼ تػػذكر منػػذ تأسسػػت إىل سػػنة ٖٖٓٔ ىجريػػةق وإمنػػا فيهػػا كتاتيػػب يػػتعلم
فيهػػا األوالد الصػػغار مبػػادئ الكتابػػة واغبسػػاب وق ػراءة القػػرآف علػػق الطريقػػة القدديػػةق ويسػػمق اؼبعلػػم مطوع ػاًق
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والػذي حيسػن القػراءة والكتابػة قليػت علػػق حسػب نسػبة السػػكافق وأهلػب أىػت الكويػػت إذ ذاؾ أميػوف واؼبطػػوع
نفسو ال حيسن التجويد وال رسم اػبط وال دييز بُت القاؼ والغُتق وؽبذا ذبػد الكػوييت ال يفػرؽ يف كتابتػو وال يف
نطقو بينهماق أما اغبساب فقد عرفوا منو اعبمع والطرح والضربق أما القسػمة فقػد عرفهػا قليػت جػداً مػنهمق ومل
تكن العلوـ العصرية اليت تدرس باؼبدارس ااف تعرؼق وعلماء الدين أهلب معرفتهم يف الفقػو والنحػو والػوعمق
ويسمق الواعم ؿبدماً.

والصناعات بأسرىا ال توجد ؽبا مدرسػة وال معلػم يأ ػذوف عنػو الصػناعة إىل يومنػا ىػذاق وإمنػا اؼبشػتغلوف
باغبدادة والنجارة والبناء والصواغ والنحاسوف تلقوا معرفتهم باؼبمارسة ؽبذه اغبرؼ.
وعنػػد أىػػت الكويػػت أف اؼبشػػتغت هبػػذه الص ػػناعات سػػاقط األصػػتٔق وؽبػػذا يًتفػػع النسػػيب عػػن تعػػاطي
الص ػػناعةق ولك ػػنهم ال يعيب ػػوف النس ػػيب إذا ك ػػاف متس ػػوالً يري ػػق م ػػاء وجه ػػوق وال أف يك ػػوف زب ػػاالً أو كناس ػاًق أو

جصاص ػاًق أو سػػقاءق وىػػذا اؼبعتقػػد الفاسػػد ال خيػػتث بػػالكويتيُت وحػػدىم بػػت يشػػمت النجػػدين وأىػػت البح ػرين
وأىت قطرق والعجيب أهنم يًتفعوف عن مهنة شريفة مل يًتفع عنها أنبياء ا الذين ىو صفوة اػبلق.
الله ػػم أرش ػػد الع ػػرب ؼب ػػا ب ػػو حي ػػاهتمق وأزؿ ع ػػنهم ى ػػذه الفك ػػرة الس ػػخيفةق فك ػػرة الفخ ػػر بالعظ ػػاـ النخ ػػرة
وباألصوؿ اليت ما ؽبا أصت عند ا ورسولوق فا يقوؿ" :إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِعن َد اللَّ ِو أَتْن َقا ُك ْم" (سػورة اغبجػرات :
ااية ٖٔ)ق والرسوؿ صلق ا عليو وسلم يقوؿ[ :ال فضت لعرمل علق أعجميق وال أبػين علػق أسػودق النػاس
ين ِمنن ُدونِ ِهن ْنم "(األنفػػاؿ اايػػة
مػن آدـ وآدـ مػن تػراب] .ويقػوؿ الرسػػوؿ ؼبػا تلػػي عليػو قولػػو تعػاىلَ " :و َ
آخن ِر َ
ٓ[)ٙصػػدؽ ا وكػػذب النسػػابوف]ٕ .والعجيػػب اؼبسػػتغرب الػػذي ال يقبلػػو العقػػت السػػليم أف كتػػب األنسػػاب
تسلست النسب إىل آدـق فكاف اؼبؤل يف النسب قابلػة تقيػد اؼبولػود مػن بػٍت آدـ إىل زمننػا ىػذا!! وانظػر نسػب
السلطاف عبداجمليد يف كتاب األنساب تر سلسلة نسبو إىل آدـ.
فيا أ واين وأبناء جنسي كونوا عصاميُت ال عظاميُت وجػاروا األمػم اغبيػة بصػناعاهتاق فػال حيػاة لكػم إال
بػػاأل الؽ العظيمػػةق والصػػناعات اؼبفيػػدةق ألػػيس مػػن الػػنقث أف األصػػيت ال حيسػػن صػػنع إبػػرة خيػػيط هبػػا موبػػوق
واألورومل طبق األرض بعلومو وصناعاتو فطار مع األطيارق وهاص يف عبػة البحػارق واسػتوىل علػق اؼبمالػل ومػا

ٔ كػػاف اجملتمػػع العػػرمل عمومػػا يعيػػب علػػق الصػػناعة واؼبهػػن اليدويػػة ويزدريهػػا وكانػػت ىػػذه اؼبهػػن سػػببا يف عػػدـ الت ػزاوج يف
الكويت وهَتىا (اؼبزيٍتق ٔ ٜٜٔـق ص .)ٔ٘ٚ – ٔ٘ٙ
ٕ (كذب النسابوف) يعٍت أهنم يدعوف علػم األنسػاب والبشػر مػن الكاػرة حبيػث ال يعلػم عػددىم إال اللّػو .وىػذا اغبػديث
قاؿ عنو األلباين أنو مو وع (انظر موقع الدرر) وصححو السيوطي يف اعبامع الصغَتق جٕق ص ٓ. )ٜ
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فيها من األقوات وصػرنا نعػيش ربػت رضبتػو ؿبػافظُت علػق األصػت كػي ال يتػدىور بالصػناعة ..فػأؼ وتػ ؽبػذا
العقت السقيم وأقوؿ علق ىذه اؼبصيبة :إنا وإنا إليو راجعوف.
الَبب في بناء المدرسة المباركية
كاف الشيخ ؿبمد بن جنيدؿ يقرأ الربزقبئ يف ؿبلنا وكاف اجمللس ؿبتشداً باؼبستمعُتق فلما انتهػق اؼبولػد

قػػاـ اؼبرحػػوـ السػػيد ياسػػُت طباطبػػائي وألقػػق كلمػػة الصػػتها" :لػػيس القصػػد مػػن مولػػد الن ػ تػػالوة اؼبولػػد وإمنػػا
القصد االقتداء دبا جاء بو الن صلق ا عليو وسلم من األعمػاؿ اعبليلػة .وال ديكننػا االقتػداء بػو إال بعػد العلػم
بس ػَتتو .والعلػػم ال يػػأتيكم اليػػوـ إال بفػػتح اؼبػػدارس اؼبفيػػدةق وإنقػػاذ األمػػة مػػن اعبهػػت" .وبعػػد مػػا انتهػػق كالمػػو
تدبرتو ف ذا ىو اغبق فأ ذت أفكر يف الوسيلة اليت يكػوف هبػا فػتح مدرسػة علميػة .فرأيػت أف أكتػب مقػاالً أبػُت
فيو فضت العلم والتعلمق ومضرات اعبهت وقيمة التعاوف علػق ىػذا اؼبشػروع فكتبػت ىػذا اؼبقػاؿ وابتػدأت بػالتربع
ؽبذا اؼبشروع دببلغ ٓ٘ روبيةق ليست يف ملكي حينئذ وإمنا دفعتهػا بعػد أف يسػرىا ا يق مث ذىبػت إىل اؼبرحػوـ
سامل بن مبارؾ الصباح وتلػوت عليػو اؼبقػاؿق فأجػابٍت بأنػو ال ديكػن أف يقػوـ هبػذا األمػر إال اغبػاكم وكػاف اغبكػم
حينئػػذ بيػػد والػػده مبػػارؾ .و رجػػت منػػو قاصػػداً ؿبػػت مشػػالف بػػن علػػي بػػن سػػي ومل أجػػد ىنػػاؾ إال إب ػراىيم بػػن
مض فتكلمت معو عن اؼبشروع فتربع دبائػة روبيػةق وبعػد ىنيهػة جػاء مشػالف وأ ربتػو فحبػذ ىػذا العمػت ولكنػو
مل يظهػػر ي هايتػػو ومل يكتػػب شػػيئاًق فخرجػػت مػػن ؿبلػػو منكس ػ البػػاؿق ألنػػو الصػػديق اغبمػػيم الػػذي يسػػمع
كالمي وال خيالفٍت يف شيء .ولكنو حػُت قيامػو مػن ؿبلػو ذىػب إىل دكػاف أوالد الػد اػبضػَتق وأ ػربىم بػاػبرب
فاستبشػػروا بػػو وتربع ػوا خبمسػػة آالؼ روبيػػة وتػػربع مشػػالف دبالهػػاق وطلب ػوا مػػن إب ػراىيم بػػن مض ػ الزيػػادة فتػػربع
خبمسمائة روبية .مث اطبوا ىالؿ اؼبطَتي فتربع خبمسة آالؼ روبيةق مث جرى االكتتاب فحصت مػن بقيػة أىػت
الكويػػت ٕٓٓ٘ٔ روبيػػة مث كتػػب آؿ الػػد وناصػػر اؼببػػارؾ ومشػػالف وىػػالؿ إىل قاسػػم وعبػػدالرضبن آؿ إب ػراىيم
فتربع قاسم باالمُت أل روبية وتػربع عبػدالرضبن بعشػرين ألفػاً فصػار ؾبمػوع رأس مػاؿ اؼبدرسػة ٓٓ٘ ٚٚروبيػةق
وتػػربع أيضػاً أوالد الػػد اػبضػػَت ببيػػت كبػػَت للمدرسػػة .وعينػػت ؼبباشػػرة البنػػاءق واش ػًتينا بيػػت سػػليماف العنػػزي.
وبيت ػاً آ ػػر بقيمػػة زىيػػدة .وحصػػت بيػػت وق ػ ػػرب ربػػت إش ػراؼ آؿ الػػد أد لنػػاه يف اؼبدرسػػة وتعه ػػدت
اؼبعارؼ بػدفع قيمػة أ ػحيتُت حبسػب نػث اؼبوقػ كػت سػنةق فصػار ؾبمػوع قيمػة البيػوت الػيت أغبقػت يف بيػت
الػػد ٓٓٓٗ روبيػػة وشػػرعنا يف البنػػاء سػػنة ٖٕٜٔىجريػػة وانتهػػق يف رمضػػاف مػػن ىػػذه السػػنة وبلػػغ ؾبمػػوع مػػا
ٔ الربزقبػػي :لعلػو جعفػػر بػػن إظباعيػػت بػػن زيػػن العابػػدين الربزقبػػي (( ٕٓ٘ٔ ػ ٖٔٔٚى ػ )) مػػن علمػػاء اؼبدينػػة اؼبنػػورة ومػػن
مؤلفاتو اؼبطبوعة كتاب قصة اؼبولد النبوي.

٘ٔ
ص ػػرؼ عل ػػق البن ػػاء واألبػ ػواب واأل ش ػػاب كب ػػوه ٓٓٓ ٔٙروبي ػػةق وفتح ػػت اؼبدرس ػػة للت ػػدريس أوؿ احمل ػػرـ س ػػنة
ٖٖٓٔىجرية وعينت ناظراً ؽبا واؼبدير السيد عمر عاصم وسارت اؼبدرسة سَتاً حسػناً كبػو ٖ سػنوات مث عػزلٍت
مبػػارؾ الصػػباح عنهػػا .وحجتػػو أمػػاـ األعضػػاء أف ؿبلػػي مػػأوى لألجانػػب وىػػو ال يػػأمن مػػٍت ..وأمػػا اغبقيقػػة ف نػػو
طلػػب مػػٍت أف يكػػوف األخ حسػػُت كاتب ػاً عنػػده فالتمسػػت منػػو العفػػو عػػن ذلػػل .فعفػػق ويف ػػاطره شػػيء عػػن
إبػػائيق مث أمػػر ابنػػو سػػاؼباً أف يأ ػػذ حسػػيناً معػػو يف هػػزو العجمػػاف ؼبػػا حاصػػروا اإلحسػػاءق فرجػػوت مػػن سػػامل أف
يقنع والده بًتكو .فلم يقصر وسعق بكت جهده حىت أقنعو.
وؼبػػا ػػرج سػػامل يف هزوتػػو ىػػذه ؼبسػػاعدة عبػػدالعزيز السػػعود أمػػر أعضػػاء اؼبدرسػػة بعػػزيق فجػػاءين اؼبرحػػوـ
ضب ػػد اػبال ػػد ل ػػيالً مش ػػفقاً عل ػػي وق ػػاؿ ي :أرج ػػوؾ أف ت ػػذىب بك ػػرة إىل مب ػػارؾ الص ػػباح أن ػػت وأ ػػوؾ حس ػػُتق
وتطلػػب منػػو العفػػو والسػػماح وتقػػوؿ لػػو :ىػػا أنػػا وأ ػػي ربػػت أمػػرؾ للخدمػػةق وتكتػػب أيض ػاً ألعضػػاء اؼبعػػارؼ
االسػػتقالة كأهنػػا منػػل ال بػػأمر مبػػارؾ فأجبتػػو لػػو أعلػػم أين أ طػػأت علػػق أدىن أحػػد لػػذىبت ألػػتمس منػػو العفػػو
والصػػفحق ولكػػٍت مل أذنػػب فكي ػ أطلػػب عف ػواً بػػال ذنػػب صػػدر مػػٍت .وأمػػا الكتابػػة لألعضػػاء بػػأف االسػػتقالة
ص ػػدرت م ػػٍت فأع ػػدىا ك ػػذباًق وال أف ػػًتي عل ػػق ا ق ب ػػت أق ػػوؿ" :مب ػػارؾ عػ ػزلٍت بصػ ػراحة"ق مث أ ػػذ يق ػػوؿ" :ا
يهػديل! ..ا يهػديل! ..سػػلم النظػارة للشػيخ يوسػ اغبمػود بالغػد" .فسػػلمتها لػو بػنفس طيبػػةق فكػاف اػبػػَت
فيما ا تاره ا ق وعسق أف تكرىوا شيئاً وىو َت لكم.
علماء الدين في الكويت
ال بد ي من كلمة يف علم الدين قبت الشروع بذكر العلماء.
ِ ِ ِ ِ
ورد يف اغبػػديث الش ػري " :إِ َّف اللَّػػو ال ين ْق نبِ ُ ِ ِ
ن الْعِْلػ َػم
َ َ
ا الْع ْلن َنم انْت َاعننا يػَْنتَ ِزعُػػوُ مػ ْػن الْعبَػػاد َولَكػ ْػن يػَ ْق ػبِ ُ
بَِقْب ِ
ن الْعُلَ َم ِاء" اخل [رواه البخاري].
وفبػػا ال شػػل فيػػو أف العلمػػاء ديوتػػوف كغػػَتىمق فلمػػاذا تقػػدمت صبيػػع العلػػوـ حػػىت صػػارت علمػػاء األزمػػاف
اؼبا ػية ال ينسػػبوف إىل اؼبتػػأ رين يف سػػعة العلػػم واؼبػػدارؾق إال علمػػاء الػػدين فػ هنم يف تػػأ ر وانقػراض الػػذي أراه
أف السػبب يف ذلػػل ىػو أف اغبكومػػات اإلسػػالمية أعر ػت عػػن أحكػاـ الشػػرعق وجعلػػت اغبكػم للقػػانوف فحػػت
ؿبػػت القضػػاة الشػػرعيُت قضػػاة الق ػوانُت وحػػت ؿبػػت اؼبفتػػُت رجػػاؿ احملامػػاة وصػػار رجػػاؿ الػػدين ال يعيشػػوف إال مػػن
أوس ػػاخ الص ػػدقات .فال ػػذي عن ػػده نف ػػس أبي ػػة ال يقب ػػت ى ػػذه اغبال ػػة الدنيئ ػػةق فله ػػذا أ ػػذ العل ػػم ال ػػديٍت ينق ػػرض
والسبب ىو اإلعراض عنو بعكس ما كاف من اإلقباؿ عليو يف الػزمن السػابق وإليػل مػا يػذكره اإلمػاـ الغػزاي يف
اإلحياء واعًتا و علق أىت زمنو بًتؾ الطب واإلقبػاؿ علػق الفقػو .قػاؿ :إنكػم مػن بلػد لػيس فيػو طبيػب إال مػن
أىػػت الذمػػةق وال ذبػػوز شػػهادهتم فيمػػا يتعلػػق باألطبػػاء مػػن أحكػػاـ الفقػػو .مث ال نػػرى أحػػداً يشػػتغت بػػو ويتهػػافتوف

ٔٙ
علق علم الفقو وال سيما اػبالفيات واعبدليات والبلػد مشػحوف مػن الفقهػاء دبػن يشػتغت بػالفتوى واعبػواب عػن
الوقائع فليت شعري كي ير ث فقهاء الدين يف االشتغاؿ بفرض كفاية قد قاـ بػو صباعػة وإمهػاؿ مػا ال قػائم
بػوق وىػت ؽبػػذا مػن سػبب إال أف الطػػب لػيس يتيسػػر بػو الوصػوؿ إىل تػػوي األوقػاؼ والوصػايا وحيػػازة مػاؿ األيتػػاـ
وتقلد القضاء واغبكومة والتقدـ علق األقراف والتسلط علق األعداء.
فم ػػن ك ػػالـ الغ ػزاي يظه ػػر ل ػػل م ػػا قلن ػػاه م ػػن أف الس ػػبب يف انقػ ػراض العل ػػم ال ػػديٍت إعػ ػراض اغبكوم ػػات
اإلسػالمية عػػن األحكػػاـ الشػرعية واسػػتبداؽبا بػالقوانُت الو ػػعيةق والنػاس ىػػم النػػاس وقػس اغبا ػػر علػػق اؼبا ػػي
ذبدىم علق حد قوؿ القائت:
أظهروا للناس نسكاً

وعلق الدينار داروا

وىػػذا اغبػػاؿ ىػػو الغالػػب علػػق النػػاس والنػػادر ال يبػػٌت عليػػو حكػػم .وإليػػل طائفػػة مػػن علمػػاء الػػدين يف
الكويت:
(ٔ) السيد أضبد بن السيد عبداعبليت طباطبائي:
ىو رجت العلم والػورع تصػدى للتػدريس كبػو ٕٓسػنة ومل ينقطػع عنػو إال دبػرض موتػو .اسػتفاد منػو الكاػَت
من أىت العلم فمنهم الشيخ الد بن عبدا العدساينق ويوس اليعقوبق وعبدالوىاب الغرير .وتػويف حػواي
سنة ٕٜ٘ٔىجرية.
(ٕ) الشيخ أضبد بن ؿبمد الفارسي:
رحػػت يف طلػػب العلػػم علػػق نفقػػة سػػليماف البػػدر القنػػاعي وتعلػػم يف كػػوىة ومسػػقط ومصػػرق وعػػاد إىل
الكويت بعد مضي سبع سنُت.
كػػاف آيػػة يف الػػذكاء واغبفػػمق فصػػيح اللسػػاف ال يتطػػرؽ لسػػانو اللحػػنق حسػػن الصػػوت متػػوهالً يف علػػم

األدبق وحيفػػم الكاػػَت مػػن الشػػعرق إذا جلػػس يف ؾبلػػس كاػػر اؼبسػػتمعوف ؼبػػا يناػػر مػػن األدب وإذا وعػػم امػػتأل
اؼبسػػجدٔ مػػن اػبلػػق لسػػماع وعظػػوق وقػػد حصػػت لػػو مػػن اإلقبػػاؿ مػػا مل ينلػػو أحػػد يف الكويػػت مػػن طلبػػة العلػػمق

ٔ اقًتح الشيخ يوس القناعي ؾبموعة وسائت لتفعيت اػبطبة يف اؼبسجد منها االقتداء بالسػل الصػا منػذ زمػن الرسػوؿ
صلق ا عليو وسلم ومتابعة األحداث اعباريػة مػن ماػت حػوادث اجملاعػةق فسػاد الشػبابق سػوء اؼبعاملػة يف التجػار وبيػاف الضػرر
منها علق اجملتمع (البعاة ج ٔ ق ص ٕ.)ٕٙ

ٔٚ
وأكار علمو يف األدب والوعمق ولكنػو مػع األسػ مل يتصػدر للتػدريس ومل تنتفػع منػو الكويػتق حػىت أوالده مل
يعلمهم وال أحسن تربيتهمق وؽبذا يقوؿ فيو الشيخ عبدالعزيز العلجي من قصيدة طويلة:
فالشيخ مهما رأينا من ظباحتو

نراه للعلم مناعاً وحباساً

وكػػاف إذا وجهػػت إليػػو الالئمػػة بعػػدـ التعلػػيم يقػػوؿ :إذا تصػػديت للتػػدريس أقبػػت إي األفػػاقوف مػػن الطلبػػة
وليس ؽبم ملجأ يأووف إليو وال نفقة يستعيشوف منها .تويف سنة ٖٗ٘ٔىجرية بعد أف ذباوز التسعُت.
(ٖ) الشيخ الد بن عبدا العدساين:
طلػػب العلػػم يف بػػادىء أمػػره عػػن يػػد والػػده عبػػدا ق مث واظػػب علػػق التعلػػيم عنػػد السػػيد أضبػػد بػػن السػػيد
عبداعبليتق مث تصدى للتعليم إىل أف ك بصره.
كاف فقيهاً كبوياًق ولػو يػد يف الشػعر إذا بػدت اغباجػة إليػو وعػُت إمامػاً و طيبػاً يف جػامع السػوؽ واسػتمر
بو إىل أف تويف سنة ٖٔٔٛىجريةق وقد رماه عبدا الفرج بقصيدتو اليت مطلعها:
أراع ػبطب بدى يف الوجود

وقوعاً كوقع موا ي اغبدود

وكي وقد رمت يف البالد

مصائبو النار ذات الوقود

علق مات الد فليبل من

حين عليو حنُت الرعود

إىل أف قاؿ بتاريخ الوفاة:
وقد قلت ؼبا مضق أر وا

دعتو جناف ألجت اػبلود

(ٗ) الشيخ عبدالرضبن الفارسي:
طلػػب العلػػم يف مكػػة ورجػػع إىل الكويػػتق وشػػرع يف التعلػػيم يف النحػػو والفقػػوق وفبػػن اسػػتفاد منػػو الشػػيخ
عبػػدا بػػن الػػد العدسػػاينق وصػػار طيبػاً يف جػػامع اػبليفػػةق مث مل تطػػب لػػو اإلقامػػة يف الكويػػت فسػػافر عنهػػا
طبسُت سنة متنقالً يف بالد ا الواسعة وأكار إقامتو يف كػربالءق وكػاف قػد تػزوج يف العػراؽ ورزؽ ولػداً وعػاد إىل
الكويػػت بعػػد نص ػ قػػرف واسػػتقاـ طبػػس سػػنُت حػػىت توفػػاه ا سػػنة ٖٓٔٙىجريػػة ولػػو مػػن العمػػر مػػا يقػػارب
تسعُت سنة.

ٔٛ
ك ػػاف لطي ػ ػ احملض ػػر ص ػػاحب نكت ػػة .ظبعت ػػو يق ػػوؿ :د ل ػػت عل ػػق الزى ػػاوي (وال ػػد صبي ػػتٔ اؼبش ػػهور)
فأنشدين:
ابن ابننا من ابننا أحب

االبن قشر واغبفيد لب

فأجبتو حاالً:
وكت كردي وإف تنبا فهو إذا حققت فيو دب
فضحل وقاؿ :قاتلل ا .
(٘) الشيخ مساعد العازمي:
سافر إىل مصر لطلػب العلػمق ومكػث هبػا سػنتُت ورجػع إىل الكويػت وأ ػذ يػدرس يف فقػو مالػل والنحػو
والعروض مث ا طر لكسب اؼبعيشة فتعلم صفة التلقيح د اعبدري واستفاد منهػا يف توسػعة معيشػتو ويف آ ػر
عمره ىاجر إىل البحرين وتويف هبا.
( )ٙالشيخ عبدا بن الد العدساين:

ٔ
الزَىاوي ) (1279- 1354ىػ ق ٖٜٖٔٙ - ٔٛٙـ) .صبيت صدقي بن ؿبمد
ورد يف اؼبوسوعة العربية العاؼبية " َّ
بالزىاوي ألف ج ّده ىاجر إىل َزىا ببالد
الزىاوي .شاعر عراقي كردي األصت .وقد اشتُهر ّ
فيضي بن اؼبال أضبد باباف ّ
وتزوج بسيّدة زىاويّة جاء منها بابنو صبيت صدقي .وأجداده الباباف أمراء السليمانيّة
فارسق وسكنها ع ّدة سنواتق ّ
لشعر بالعربيّة والفارسيّة يف حدامتو.
(شرقي كركوؾ) .من دعاة اإلصالح والتجديد يف العصر اغبديثق نظم ا ّ

كاَتا فتنوعت ذباربو
اعتمدت نشأتو الاقافية علق التعليم األس ِر ّ
ي وعلق اغبلقات اؼبسجديّة واالطّالع اغبر .وسافر ً
وانصقلت رباتوق تعلّم اللغة الفارسية يف صغره وقد أجادىا حىت ترجم رباعيات اػبياـ .عمت الزىاوي يف ؾباالت
اػبدمة العامة والتدريس والسياسة فشغت مناصب متعددة .فكاف أستاذًا للفلسفة اإلسالمية يف اؼبدرسة اؼبلكية بااستانة
وأستا ًذا لألدب العرمل يف دار الفنوف بااستانةق كما شغت منصب عضو ؿبكمة االستئناؼ ببغدادق وعضو ؾبلس
ئيسا للجنة تعريب القوانُت يف بغداد .وظت عضواً دبجلس
اؼبعارؼ ونائبًا يف ؾبلس النواب العاماينق ونائبًا عن بغدادق ور ً
وبشروا بالتجديد .كما كاف عاؼبا
األعياف العراقي حىت وفاتو .ويع ّد
ّ
الزىاوي من رواد الشعراء الذين انفتحوا علق اغبياة ّ
ً
بقدر ما ىو أديبق وقد انعكس أمر ذلل يف شعره" با تصار.

ٜٔ
تعلػػم الفقػػو علػػق والػػده الػػدق والعربيػػة علػػق عبػػدالرضبن الفارسػػي وتصػػدى للتػػدريس بعػػد أف كػ بصػػر
والده واستقاـ كبػو عشػرين سػنة ماػابراً علػق التعلػيمق واسػتفاد منػو لػق كاػَت وعػُت مفتيػاً يف زمػن سػامل اؼببػارؾق
وؼبا تويف عبدالعزيز العدساين صار ىو القا ي إىل أف توفاه ا سنة ٖٔٗٛىجرية.
( )ٚالسيد سليماف ابن السيد علي:
تغػػرب لطلػػب العلػػم إىل اإلحسػػاءق وكػػاف هبػػا يف ؿبػػت اغبفػػاوة لصػػالحو واجتهػػاده يف الطلػػب .وأدرؾ يف
مدة قليلة ما ال يدركو هَته يف زمن طويتق ورجع إىل الكويت وشرع يف التعليمق وحصػت عليػو إقبػاؿ مػن وجهػاء
الكويتق ولكن اؼبنية عاجلتو وىو يف مقتبت العمر ومل تفسح لو حىت نرى شبرة ذلل االجتهاد واإل الص.
وما الدىر واألياـ إال كما ترى

رزية حر أو فراؽ حبيب

( )ٛمال أضبد بن ؿبمد القطاف:
ىو رجت تقي كفي البصر تغرب لطلب العلم إىل اإلحساء وفػارس فاسػتفاد مػن ىػذه الرحلػة سػيما يف
علم الفقوق وكاف ال ديت مػن ؾبالسػة طلبػة العلػم واؼبػذاكرة معهػمق عػُت إمامػاً يف مسػجد عبػدالعزيز اؼبطػوع وبقػي
فيو إىل أف تويف سنة ٖٕٔٚىجرية.
( )ٜالشيخ عبدا بن ل :
رحػػت إىل الػزبَت لطلػػبق وتعلػػم عنػػد الشػػيخ عبػػدا بػػن ضبػػودق والشػػيخ صػػا اؼببػػينق والشػػيخ ؿبمػػد بػػن
عب ػػدا العوج ػػافق ورج ػػع إىل الكوي ػت وش ػػرع يف التعل ػػيمق وك ػػاف ؿبل ػػو م ػػدة حيات ػػو ؾبمع ػاً لطلب ػػة العل ػػم ص ػػباحاً
ومسػاءاًق واسػتفاد منػػو كاػَت مػػن طلبػة العلػػم يف الكويػتق وتػػوىل القضػاء سػػنة ٖٔٗٛىجريػة .وكػػاف ماػاالً للعفػػة
والنزاىة والعدؿق ومل نعرؼ أحداً تػوىل القضػاء وأدى واجبػو مالػو .وكانػت توليتػو القضػاء بػ لزاـ مػن الشػيخ أضبػد
اعبػػابر ألنػػو متعػػُت عليػػو القيػػاـ هبػػذه الوظيفػػة حيػػث مل يوجػػد مػػن دياملػػو يف العلػػم والصػػالح .واسػػتقاـ يف القضػػاء
ؿبتسػػباً مل يأ ػػذ أجػػرة عليػػوق وتػػويف سػػنة ٖٜٔٗىجريػػة يف رمضػػاف وصػػار يػػوـ موتػػو مصػػيبة كػػربى علػػق أىػػت
الكويت.

(ٓٔ) الشيخ ؿبمد بن فارس:
ىو الرجت الوحيد يف الكويت اؼبشهور بالتقوى والنزاىة والورع كاف يف أوؿ عمػره يعلػم الصػبياف القػرآف.
مث اشػػتغت بالتجػػارة فكػػاف فيهػػا ماػػاالً صػػاغباً حبسػػن اؼبعاملػػة علػػق الوجػػو الشػػرعيق وربػػح منهػػا دبػػا أهنػػاه عػػن ذؿ
اغباجة للناسق وكاف عليو الرضبة رجالً مسػموع الكلمػة ؿبببػاً لػدى عمػوـ الكػويتيُتق تعلػم عنػده الشػيخ عبػدا

ٕٓ
اػبل الفقو يف أوؿ طلبوق وال أدري مبلغ ربصيت الشيخ ؿبمد من العلوـق واؼبسموع أف علػم الفقػو ىػو الغالػب
عليو بالدراية.
تويف سنة ٖٕٔٙىجرية ضبيد السَتة مر ياً عنو.
(ٔٔ) الشيخ ؿبمد بن إبراىيم الغامن:
رحػػت إىل اإلحسػػاء لطلػػب العلػػمق وسػػاعده توقػػد ذكائػػوق حػىت إنػػو أدرؾ مػػا ال يدركػػو هػػَته يف مػػدة سػػنُت
ورجع إىل بالده وشرع يف التعليم ؿبتسباً ق وأدركتو الوفاة وىو يف ريعاف الشبابق رضبو ا .
(ٕٔ) الشيخ ؿبمد بن جنيدؿ:
طلػػب العلػػم يف الكويػػت عػػن يػػد الشػػيخ عبػػدا العدسػػاين والشػػيخ عبػػدا بػػن ل ػ ق واسػػتفاد فائػػدة
كب ػػَتة لكا ػػرة مالزمت ػػو حمل ػػت الش ػػيخ عب ػػدا ب ػػن لػ ػ ق وك ػػاف ال يف ػػارؽ ؾبلس ػػو ح ػػىت توف ػػاه ا ح ػ ػواي س ػػنة
ٕٖٗٔىجرية.
(ٖٔ) الشيخ يوس بن ضبود:
طلب العلم يف الكويت عند الشيخ مساعد العازميق واستفاد منو فائدة كبػَتةق فاشػتغت يف التجػارة فلػم
يوفػػق فيهػػاق وع ػػُت مدرس ػاً باؼبدرسػػة اؼبباركي ػػةق وكػػاف مالزم ػاً حملػػت الش ػػيخ عب ػػدا اػبل ػ ؼب ػػا ب ػػو مػػن اؼب ػػذكرات
العلميةق وبعد وفاة الشيخ عبدا لزـ بيتوق وانقطع عن ـبالطة الناس حىت تويف سنة ٖ٘ٔٙىجرية"
مناقب الكويتيين
"أىػػت الكويػػت مناقػػب ديتػػازوف هبػػا عػػن هػػَتىمق وإف كانػػت بالدىػػم ال زبلػػو مػػن الطيبػػُت رجػػاؿ الفضػػت
واإلحساف إال أف الكويتيُت نسبة غبالتهم اؼبالية وقلة عددىم يفوقوف هَتىم يف ذلل.
وإليل بعضاً من مناقبهم اعبليلة:
(ٔ) التآل والتوادد فيما بينهم فكأهنم بيت واحد وإف ا تل اعبنس والنسب.
(ٕ) ال ذبد التحاسد والتدابر واؼبشاهبات بينهم.
(ٖ) ال ،ػػري بيػػنهم تقاتػػت وال تضػػاربق وإذا جػػرى شػػيء مػػن بعػػن السػػفهاء مل يرفػػع األمػػر إىل اغبػػاكم
بت يتوسطو يارىم ويزاؿ اػبالؼ.

ٕٔ
(ٗ) مسػػاعدات بعضػػهم لػػبعن متواصػػلةق للمنكػػوبُت واؼبعػػوزين مػػن الفق ػراء واليتػػامق واؼبسػػاكُت وأبنػػاء
السبيت وذبد اؼبساعدات ؽبؤالء البائسُت ال تنقطع يومياً.
(٘) إكراـ الضي ق واألجن إذا نزؿ بساحتهم ال يعد إال كواحد منهم.
( )ٙمن ػػازؽبم يف رمض ػػاف مفتوح ػػة إلفط ػػار الص ػػائمُت م ػػن الفقػ ػراء واؼبس ػػاكُتق وذب ػػد الفق ػػَت يف رمض ػػاف
كالشاة يف أياـ الربيع.
( )ٚال ذبػػد يف الكػػوييت كربيػػاء وال حيتقػػر النػػاس مهمػػا كانػػت منزلتػػو مػػن الرفعػػةق وىػػذه اػبصػػلة الش ػريفة
تشمت األمَت واؼبأمور وأصحاب الوظائ اغبكومية.
( )ٛصبيػػع األعمػػاؿ اػبَتيػػةٔ يعملوهنػػا بتكػػتم وال حيبػػوف أف يطلػػع عليهػػا أحػػد وال يتبػػاىوف وال يتفػػا روف
هبذه األعماؿ بت تنسق كأف مل تكن ....وا أسأؿ أف يتم عليهم نعمتو ويوفقهم لر ائو.
الخرافات في الكويت
"إف سواد العامة يف الكويت يعتقدوف خبرافػات ال يقبلهػا العقػتق سػببها اعبهػت الػذي جعلهػم يقبلػوف مػا
ىب ودب.
مػػن ىػػذه اػبرافػػات (أـ ضبػػار) يعتقػػدوف أهنػػا علػػق شػػكت ام ػرأة إال أف ؽبػػا رجػػت ضبػػارق وأنػػو حينمػػا كػػاف
العبيػػد يسػػتقوف ػػارج البلػػد قبيػػت الفجػػر كػػانوا يروهنػػا تصػػحبهم كأهنػػا واحػػدة مػػنهمق ف ػ ذا عرفوىػػا فػػروا منهػػا
راجعُت إىل البيوت.
ومنها (الطنطت) وىو يوص بطوؿ اعبسم طويت اػبصا حبيث إذا مشق يسمع ؽبػا صػوتق وىػو يتماػت
للسارين يف الليت ويلعب عليهم ولكن اغبيلة يف دفعو أف يكوف مع السػاري مسػلة فػ ذا رآه صػاح ىػات اؼبسػلة.
فهو يهرب منها وفاً علق صيتو من هرز اؼبسلة فيها.
ومنها (الدعيدع) وىو أف يرى اإلنساف يف الظالـ شيئاً كاعبمر ملقػي يف الطريػقق فػ ذا اقػًتب منػو انتقػت

إىل ؿبت آ ر.

ومنها (السعلو) وىو بصفة عبد نومل طويتق ولو أنيػاب طويلػةق خيتطػ األوالد الصػغار ويػأكلهم (وقػد
جرى يف سنة ٖٕٔٚىجرية عند السواد األعظم فزع شديد من ىذا السعلو وسببو أنػو هػرؽ ولػد يف البحػرق ومل
ٔ قاؿ القناعي يف اؼبلتقطات واصفا الكويت " ؽبا من األعماؿ اإلنسانية ما يعجز القلم عن حصره" (جٙق ص
ٖ٘٘).

ٕٕ
يػره أحػد فشػػاع أف السػعلو أكلػػوق وتػال ذلػل فقػػداف ولػد سػػعود بػن فهػد وىػػو صػغَت فتحقػػق عنػدىم أف السػػعلو
أكلػػوق ولكػػن الولػػد بعػػد عشػرين سػػنة جػػاء الكويػػت وأ ػػرب أنػػو سػػرقو رجػػت مػػن أىػػت البصػػرة وباعػػو إىل رجػػت مػػن
أىت البادية يف شرؽ األردفق وىذا الذي اشًتاه أمر أوالده عند موتو أف يرجعوا الولد إىل أىلو).
ومنهػػا (أبػػو دريػػاه) عنػػد أىػػت البحػػر .وىػػو بصػػفة إنسػػاف يسػػمعوف صػػياحو يف البحػػر كأنػػو هريػػق ف ػ ذا
أنقذوه أكت ما قدـ لو .وإذا هفت عنو رجع إىل البحر وردبا أتل شيئاً من السفينة.
وىذه اػبرافات زالت ااف بسبب انتشار العلم ومل يبق ؽبا أمر واغبمد "

المرأة في الكويت
"ؼبػ ػرأة ش ػػقيقة الرج ػػتق وى ػػي مع ػػو عل ػػق ح ػػد سػ ػواءق ال ت ػػنقث عن ػػو إال يف الش ػػجاعة والاب ػػاتق وس ػػرعة
االنفعػػاؿ فلهػػذا قبػػد الرجػػاؿ والنسػػاء يف بػػالد العلػػم يتبػػاروف يف صبيػػع األعمػػاؿ عػػدا اعبنديػػة والقيػػادة يف اغبػػربق
وذبػػدىم يف بػػالد اعبهػػت كاألنعػػاـ السػػارحة ال يهمهػػم إال اؼبرعػػقق ويسػػوقهم الراعػػي كمػػا يريػػد .ولكػػن رجػػاؿ
الكويػػت وإف نشػػأوا يف بلػػد جاىػػت فهػػم أرقػػق مػػن النسػػاء بكاػػَتق وأرى أف السػػبب يف ذلػػل أوالً :كاػػرة أسػػفار
الرجػػاؿ وـبالطػػة األجانػػبق وماني ػاً :انتشػػار اعبرائػػد واجملػػالت الدينيػػة واألدبيػػة والسياسػػية .ومالا ػاً :فػػتح اؼبدرسػػة

اؼبباركية للبنُت سنة ٕٖٓٔىجريػة بينمػا مل تفػتح مدرسػة للبنػات إال سػنة ٖٔ٘ٚىجريػة وؽبػذا ذبػد بونػاً شاسػعاً
بػػُت الرجػػت واؼبػرأة يف الكويػػت سػػيما يف الكتػػاب واألدب والشػػعر وحسػػن التفكػػَت فيمػػا ىػػو صػػا للػػوطن وحػػىت
ااف مل تظهػػر بالكويػػت امػرأة عاؼبػػة وال كاتبػػة وال شػػاعرة وال مفكػػرة وال ..وال ..بػػت ىػػي باقيػػة علػػق الفطػػرة مػػن
حيػػث اػبمػػوؿ واألميػػة فػػال تقػرأ وال تكتػػبق واللػوايت يقػرأف ويكتػػن -إذا اسػػتانينا بنػػات اؼبػػدارس اعبػػدد -فهػػن
نوادر جداً"
من لة المرأة عند الرَال وأعمالها ومعتقداتها
"ل ػيس للم ػرأة قيمػػة عنػػد الرجػػاؿ سػػيما اؼبتقػػدمُت مػػنهم فهػػي عنػػدىم مػػن سػػقط اؼبتػػاعق ف ػ ذا ذكػػرت يف
طػػاب ق ػػاؿ اؼبػػتكلم ؼبخاطب ػػو :أكرم ػػل ا  .عن ػػد ذكرى ػػا وت ػػرهم
الفتػػاة علػػق زواج مػػن ال تريػػده سػػيما إذا كػػاف الػػزوج ابػػن عػػم ؽبػػاق
وإف كاف قبيح الوجو ساقط األ الؽ .والػذي بلػغ مػن العمػر ٓٛ
سػػنة لػػو أف يتػػزوج بنتػاً ؽبػػا مػػن العمػػر ٕٓ سػػنة ويرهمهػػا الػػوي عليػو
إذا كاف هنياًق وإف كرىت عشرتو.

ٖٕ
وذبد يف وصايا الكػويتيُت حرمػاف اإلنػاثق وقطػع مػا أمػر ا بػو أف يوصػتق فػ ذا أوقػ ملكػاً علػق ذريتػو

صصو بالذكور دوف اإلناث وإف كن أوىل باإلحساف لفقرىن .وإذا أوصق بالث يف سبيت اػبػَتات جعلػو بيػد
الولد دوف البنتق وإف كانت ىي أتقق منو وأصلح.
وسعادة الزوجُت بعد الد وؿ نادرة فهي من باب يا نصػيب يكسػب مػرة وخيسػر ألػ مػرة ألنػو ال يراىػا
وال تراهق وكال الزوجُت ال يعرؼ من أ الؽ زوجو شيئاًق وكم من رجت نفرت منو زوجتو مػن أوؿ ليلػةق وكػم مػن

زوجػة تركهػػا زوجهػػا مػػن ليلػػة الػػزواج .وإليػػل واحػػدة مػن ىػػذه اغبػوادث :تػػزوج رجػػت مػػن أىػػت البحػػر بػػامرأة وزؼ
إليهػػا بايػػاب مبتذلػػة وىيئػػة كريهػػةق فلػػم يأ ػػذ ؽبػػا زينتػػو ومل يعػػدؿ ىندامػػو ومل ديشػػط شػػعر وجهػػوق وىػػو مػػع ىػػذا
اإلمهػػاؿ قبػػيح الوجػػوق فلمػػا رأتػػو الزوجػػة ربصػػنت علػػق نفسػػها بسػػم ا كأنػػو شػػيطافق وفػػرت إىل بػػاب الػػدار
صػػار ة بقوؽبػػا ألمهػػا :افتحػػي البػػاب .فلمػػا فتحػػت أمهػػا البػػاب قالػػت ؽبػػا" :أ تػػار اؼبػػوت وال ىػػذا الػػزوجق ردوا
عليو صداقوق ال أريده" فرد عليو الصداؽ وطلقها.
وىػػذه اؼب ػرأة كانػػت ميب ػاًق وعنػػدىا شػػجاعة ولػػيس لػػديها وي زبافػػوق فكي ػ حػػاؿ الصػػغَتة الػػيت يأ ػػذىا

اغبياء أف تبدي مصيبتها بزوج تكره عشرتو وال يالئمهاق ويا ويلها إف أبدت ذلل.

وأين ىؤالء من حديث مابت بن قيس ؼبا كرىت امرأتػو عشػرتو ورفعػت أمرىػا لرسػوؿ ا صػلق ا عليػو
وسلم فقاؿ لو[ :طلقها] .وأمرىا أف ترد عليو اغبديقةق وىي صداقها منو.
وتقػػوـ اؼبػرأة الكويتيػػة جبميػػع دمػػة البيػػت مػػن طػػبخ و بػػز وطحػػن وكػػنس وهسػػت وعنايػػة بػػاغبيواف وتربيػػة
األطفاؿ و ياطة مياب الزوج واألوالد .واؼبرأة الغنية ليس عليها شيء من ىذه التكالي سوى اإلدارة البيتية.
ولػػيس بيػػد اؼب ػرأة صػػناعة تعػػيش منهػػا إذا أحوجهػػا الزمػػاف بػػت زبػػدـ يف بيػػوت األهنيػػاء أو تسػػأؿ .والل ػوايت
حيسن اػبياطة والتطريز قليالت بالنسبة لاليت ،هلن ذلل.
وزبرج اؼبرأة لقضاء حاجتها من السوؽ أو للزيارة متحجبةق والسفور ال يعرؼ بالكويت.
واػبرافات شائعة بُت أهلب نساء الكويت ويعتقدف بأف الساحرة تطَت يف الليتق وأف الزار اغببشػي الػزار
النػومل فبػػا ال شػػل فيػوق وإذا أصػػيبت اؼبػرأة بػأمراض عصػػبية نسػػبوىا إىل الػزار وشػػيخة الػزار ىػي الػػيت تقػػوـ خبدمػػة
اؼبريضة يف دىن جسدىا ويف إقامة حفلة جامعػة مػن النسػاء الػاليت يػد ت فػيهن الػزارق يغنػُت ويرقصػن ويضػربن
بالدفوؼ ومن ىذه الزيراف من ىو سػيد وشػيخ كبػَت وطفػت صػغَت وعجػوز شػوىاء .والػذي جعلهػن يعتقػدف يف
ىذه اػبرافات ىو شفاء بعن اؼبريضات يف ىذه اغبفالت وقد سألت اؼبرحوـ السيد رشيد ر ا صػاحب اؼبنػار
عػػن ىػػذا الشػػفاء فأجػػاب بػػأف بعػػن األمػراض العصػػبية قػػد يوافقهػػا الطػػرب والػػرقثق وقػػد أصػػيبت امػرأة أعرفهػػا
دبػػرض السػػتق وطػػاؿ عليهػػا اؼبػػرضق فأشػػارت عليهػػا شػػيخة الػزار أف تعمػػت ؽبػػا حفلػػة .وحينئػػذ يػػد ت فيهػػا الػزار

ٕٗ
وتلػػتمس منػػو الشػػيخة الشػػفاء وتر ػػيو دبػػا يريػػد حػػىت يشػػفي اؼب ػرأةق فعمػػت ؽبػػا حفػػالت عديػػدة ومل ينػػزؿ ال ػزارق
ولكنها يف آ ر حفلة أقيمت ؽبا أ ذىا طرب من الغناء والتصفيقق فهػزت رأسػها ورقصػت وىػي جالسػة ففػرح
نساء اغبفلة بنزوؿ الزارق وجاءت الشيخة تسًت يو ليبُت مرادهق فلما أجابت اؼبرأةق ليس مل زار ولكػن أ ػذتٍت
فة فرقصتق وأشاع نساء اغبفلة أف الزار نزؿ هبا وتكلمق وآ ر األمر أف اؼبرأة مل تش وماتت بدائها.
وإليػػل حادمػػة هريبػػة :أعتػػق اؼبرحػػوـ عبػػدالرزاؽ الدوسػػري عبػػدة لػػو فأ ػػذت بعػػد وفاتػػو زبػػدـ يف البيػػوت
لتعيشق فجلست عند شيخة الزار زبدمهاق وبعد سنُت ماتت الشيخةق فقالت ؽبا بنػات اغبفلػة :قػومي مقامهػا
فوافقت علق ذللق وىي تقوؿ" :إنػٍت ال أعػرؼ شػيئاً عػن الػزار سػوى أين رأيػت الشػيخة تػدىن اؼبػرين وتأ ػذ
البخ ػػور ورب ػػرؾ شػػفتيها علي ػػو وال أدري مػػاذا تق ػػوؿ مث ت ػػدير البخ ػػور عل ػػق اؼبريضػػة" فه ػػذا مبلػػغ علمه ػػا يف ال ػزار
ولكنها صارت شيخة تدىن اؼبرين وربرؾ شفتيها علق البخور وىا ىي ذي يشار إليها بالبناف.
وتػػذكرين ىػػذه اغبكايػػة دبػػا يقػػاؿ مػػن أنػػو مػػر يف الع ػراؽ يف الػػزمن الغػػابر رجػػت عػػابر سػػبيت علػػق مقػػاـ ي ػزار
وتنػػذر لػػو النػػذور فجلػػس عنػػد القػػيم ليسػًتيح مػػن تعػػب السػػفرق وؼبػػا عػػزـ علػػق الرحيػػت أعطػػاه القػػيم ضبػػاراً ىػزيالً
لَتكػػب عليػػو حػػىت يصػػت إىل داره .فبعػػد أف مشػػق عػػدة أميػػاؿ انقطػػع اغبمػػار مػػن التعػػب ومػػاتق فحفػػر لػػو عػػابر
السػػبيت قػرباً دفنػػو فيػػو وأ ػػذ يندبػػو وينعػػاه فجػػاء قػػوـ مػػن اؼبعػػداف وسػػألوه عػػن صػػاحب القػػربق فأجػػاهبم أنػػو سػػيد

ػػَتق فبن ػوا لػػو حػػاالً حائط ػاً وأ ػػذوا حيًتمونػػو ويزورونػػوق فبلػػغ اػبػػرب صػػاحب اؼبقػػاـ فجػػاء لتحقيػػق اػبػػربق ف ػ ذا
صاحبو عابر السبيت ىو القيم فسألو :أىن لل ىذا السيد اػبَتق فأجابو أنو ىو اغبمار الذي أعطيتنيػوق فهمػس
إليو وقاؿ لو اسكت ف ف الذي عندي ىو أبوه!..
رافات وأوىاـ تعيب العقت والعلما

من كتاب الملتقطات
الَبب في تأسيس األحمدية
ؼبػػا وي اغبكػػم اؼبرحػػوـ أضبػػد اعبػػابرق طلػػب مػػٍت إصػػالح اؼبدرسػػة اؼبباركيػػة وكانػػت إذ ذاؾ يعلػػم فيهػػا
ذبويػػد القػػرآف ومبػػادئ القػراءة والكتابػػة واغبسػػاب والفقػػو .فوافقتػػو علػػق مػػا أراد بشػػرط أف ال يتػػد ت أعضػػاء
اؼبدرسة يف منهة التعلػيم ألين ربملػت معهػم اؼبشػاؽ حينمػا كنػت نػاظرا عليهػا فقػاؿ ي تػذاكر معهػم بالػذي
تريد من منهة التعليم فعر ػت علػيهم إد ػاؿ العلػوـ العصػريةق واللغػة اإلنكليزيػة فلػم يوافقػوا فكرىػت إعػادة

ٕ٘
الشقاؽ بيٍت وبينهمق وؽبذا أعر ت عػن اؼبباركيػة وتػذاكرت مػع بعػن وجهػاء اعبماعػة يف ؿبػت السػيد لػ
النقيب فأشار علينا اؼبرحوـ عبد العزيز الرشيد بأف ندع اؼبباركية علق ما ىي عليو ونشػرع يف تأسػيس مدرسػة
ذبري علق ما نريده فاستحسن اغبا روف ما أشار بو مث تقدـ اؼبرحوـ ضبد الصػقر وتػربع بػأل روبيػة سػنوياًق
وتػػربع البػػاقوف كػػت واحػػد مػػنهم ب ػ ٕٓ٘ روبيػػة وىػػم أضبػػد اغبميضػػي ومػػرزوؽ الػػداود وأضبػػد الفهػػد ومشػػعاف
اػبضَت والسيد عبد الرضبن النقيب وأنا .مث أ ربنا حاكم الكويت فتربع بػ ٕٓٓٓ روبية سنوياً.

مث قػػاـ بطلػػب اإلعانػػة مشػػكور اؼبسػػاعي يف اإلعانػػات اػبَتيػػة يف الكويػػت وىػػو سػػلطاف بػػن إب ػراىيم
الكليب فاجتمع لدينا ما يقارب ٖٔ أل روبية سنوياً وىذا اؼببلغ يف ذلل الوقػت ال يسػتهاف بػو ألف أعلػق
مػػدرس صػػار عنػػدنا يأ ػػذ راتبػػا مائػػة روبيػػة فقػػط مث طلبنػػا مػػن اؼبرحػػوـ أضبػػد الفهػػد آؿ الػػد بيػػت اعبمعيػػة
اػبَتيػػة الػػذي أوقفػػو أ ػػوة اؼبرحػػوـ فرحػػاف فسػػمح لنػػا يف بنػػاء مدرسػػة مػػن سػػاحت البحػػر أمػػاـ اعبمعيػػة اػبَتيػػة
فسػػمح بػػذلل مث شػػرعت يف بنػػاء األضبديػػة فبلػػغ ؾبم ػػوع مػػا صػػرؼ يف البنػػاء مػػع تص ػػليح اعبمعي ػػة ٓٓ٘ٚ
وفتحػت اؼبدرسػػة سػػنة ٖٓٗٔى ػ فصػػار مػػدير التعلػػيم هبػػا اؼبرحػػوـ عبػػد اؼبلػػل اؼببػػين ويسػػاعده األسػػتاذ عبػػد
العزيز الرشيد يف العربية وعلم الدين وتربعت بالنظارة عليها وصبع اؼبساعدات السنوية من أىت الفضػت ودفػع
رواتب اؼبعلمُت مث تربع بعد حُت العالمػة حػافم وىبػة بػالتعليم هبػا ؾبانػا وصبعػت اؼبدرسػة يف منهاجهػا العلػوـ
العص ػرية والدينيػػة واللغػػة اإلنكليزيػػة وسػػارت س ػَتاً حايا ػاً بنشػػاط حػػىت صػػار أوؿ االمتحػػاف يف ؿبػػت اؼبرحػػوـ
السيد ل النقيػب لسػعتو وحضػر حػاكم الكويػت ووجهػاء البلػد فشػاىدوا مػا أهبػرىم مػن النجػاح وأحسػن
األمَت باعبائزة علق السابق من التالمذة واستمرت اؼبدرسة علق ىذا السَت اغبسػن وكػاف لزامػاً علػق احملسػنُت
ؼبػػا رأوا النجػػاح أف يزيػػدوا يف إحسػػاهنم لتتسػػع دائػػرة التعلػػيم ولكػػن مػػع األسػ أ ػػذوا يتسػػللوف عػػن اإلعانػػة
واحدا بعد واحد حػىت مل يكػن بيػدي سػوى إعانػة األمػَتق فا ػطررت أف أقتصػد وأ ػيق دائػرة الػدروس حػىت
يبعث ا ؽبا من يأ ذ بيدىا ومضت علق ىذه اغباؿ سنُت ولساف حاؽبا يقوؿ يقوؿ الشاعر:
كنت أمشي علق امنتُت قويا

صرت أمشي علق مالث عيفا

ولكن ألطاؼ اؼبوىل فية فمػا د لػت سػنة ٖٔ٘ٙى ػ حػىت بعػث ا للمعػارؼ عمومػاً عبنػة مػن ذبػار

الكويت الغيورين فاجتمعوا وفر وا علق أنفسهم يف صبيع مػا يػرد الكويػت مػن أمػواؿ التجػارة يف اؼبايػة نصػفاً
للمعػػارؼق وطلب ػوا مػػٍت أتػػوىل إدارة التعلػػيم ف ػوافقتهم عليهػػا بشػػرط أف ال يتػػد ت األعضػػاء يف مػػنهة التعلػػيم
وأف يكوف عبػد اؼبلػل أمػُت الصػندوؽ وىػو اؼبسػئوؿ عػن إدارة التعلػيم حػىت نػدرؾ مػديراً للتعلػيم ألين مشػتغت
بالتجػػارة ولػػيس يف إمكػػاين أف أذبػػرد للمعػػارؼ وؼبػػا سػػارت اؼبعػػارؼ يف مبػػدأ سػػَتىا تبػػُت أف الػػد ت ال يسػػد
العػوز فػزاد األمػػَت اغبػاي عبػػد ا السػػامل يف اؼبايػة نصػػفا علػػق مػا تقػػدـ مث فػػتح ا علػق الكويػػت بػػاب الػػنفط

ٕٙ
فقامػػت اغبكومػػة بواجبهػػا باإلنفػػاؽ اعبػػزؿ فوسػػعت إدارة اؼبعػػارؼ حػػىت بلغػػت أوج الكمػػاؿ ونسػػأؿ ا ؽبػػا
اغبفم واالستمرار فيما يعود نفعو علق الوطن وأىلو"
حكاية مدرسة المباركية
"إلي ػ ػػل ى ػ ػػذه اغبكاي ػ ػػة :فق ػ ػػد كن ػ ػػت يف
اؼبدرسػ ػ ػػة اؼبباركيػ ػ ػػة وأنػ ػ ػػا ألقػ ػ ػػي الػ ػ ػػدرس الػ ػ ػػديٍت
ات ال ِْعم ِ
فسػئلت عػن "إِرم ذَ ِ
ناد ) "الفجػر
ََ
َ

اايػ ػ ػ ػػة  .(ٚومػ ػ ػ ػػا ذكػ ػ ػ ػػر عنهػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػن األشػ ػ ػ ػػياء
اؼبس ػ ػػتحيلة م ػ ػػن أف بناءى ػ ػػا م ػ ػػن ذى ػ ػػب وفض ػ ػػة
وتراهب ػػا اؼبس ػػل وحص ػػباؤىا اللؤل ػػؤ وإف عب ػػد ا
بػػن قالبػػة د لهػػا يف زمػػن معاويػػة .فأجبػػت أف
ىػػذه اؼبدينػػة حػػديث رافػػة وكػػاف مػػن التالمػػذة اؼبرحػػوـ الػػد الفػػرج فأ ػػذ يشػػيع يف تكػػذيب حكايػػة ىػػذه
البلدة وظبع أحد اؼبشايخ فوجو الالئمة اليت مع علمو إف ما قلتو صػحيح ولكػن قػاؿ مػا كبػب أف يفػتح بػاب
االنتقاد علق اؼبتقدمُت ألف ىذه اؼبدينة ذكرت يف بعن التفاسَت للقرآف فأجبتو أف اغبق أحق أف يبػُت فهػذا
الشػػيخ رجػػت صػػا ويعػػرؼ اغبػػق ولكػػن رجػػح تقػػديس اؼبتقػػدمُت علػػق بيػػاف اغبػػق واغبػػاؿ أف اغبػػق ال يعػػرؼ
بالرجاؿ بت الرجاؿ يعرفوف ب تباع اغبق".
الَعي في طلب العلم
"قػػوؿ ؿبمػػد الغ ػزاي يف كتابػػو (اإلسػػالـ والطاقػػات اؼبعطلػػة) إذا كػػاف التصػػوؼ تطػػرؽ إليػػو فسػػاد كبػػَت
ونشأت عنو مناكر شنعاء ف ف هَته من علوـ الدين واللغػة مل تسػلم مػن ىػذا الفسػاد وإف علػم الكػالـ الػذي
يػػدرس يف األزىػػر سػػقيم اؼبػػنهة قليػػت اعبػػدوى وعلػػم الفقػػو كمػػا يؤ ػػذ عػػن كتبػػو مػػن عػػدة قػػروف ليسػػيء إىل
الدين أكار فبا حيسػن .وتصػديقا لقػوؿ الغػزاي أقػوؿ ؼبػا عػدت مػن اإلحسػاء أنػا وزميلػي اؼبرحػوـ الشػيخ أضبػد
ابػن الشػػيخ الػػد العدسػاين كػػاف رأيػػو أف يتوجػػو إىل مصػر ليػػزداد علمػػا وأنػػا رأيػت أف أتوجػػو إىل مكػػة اؼبشػػرفة
ألداء فريضة اغبة وأتزود من العلم وسافرت إىل مكػة يف سػنة ٖٕٖٔى ػ وسػافر الشػيخ أضبػد إىل مصػر وبعػد
وصػػوي إىل مكػػة أ ػػذت أحضػػر دروس اؼبشػػايخ يف اغبػػرـ وأحسػػن مػػا رأيػػت دروس الشػػيخ شػػعيب اؼبغػػرمل
فكنػػت أحضػػر لدروسػػو يف اغبػػرـ يف مػػو ألفيػػةٔ ابػػن مالػػل وصػػحيح البخػػاري وطلبػػت منػػو درسػػا يف اؼبنطػػق
األلفية :األلفٌة" نوع من المنظومات الشعرٌة التعلٌمٌة ظهرت قبل أكثر من ألف سنة فً
العلوم المختلفة ،وتمتاز األلفٌة بأن أبٌاتها تبلغ أل ًفا أو تقارب األلف أو تربو ،ولذلك سمٌت
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فقػػاؿ ال أسبكػػن يف اغبػػرـ إال إذا أتيػػت إىل بيتنػػا فكنػػت أذىػػب إىل بيتػػو حػػىت أكملػػت شػػرح (السػػلم) وبعػػد
إقػػاميت يف مكػػة كبػػو أربعػػة أشػػهر عػػدت إىل ؿبلػػي باؼبدرسػػة ف ػ ذا بزميلػػي الشػػيخ أضبػػد جػػالس وبعػػد السػػالـ
سػػألتو عػػن السػػبب يف تػػرؾ دروس األزىػػر فقػػاؿ ال تصػػلح وال فيهػػا شبػػرة ينقضػػي الػػدرس كلػػو يف تقػػارير بػػاردة
ماػت .لػػو قػاؿ اؼبؤلػ كػذا لكػػاف أصػلح مػػن كػذا .وىكػػذا ليظهػر اؼبػػدرس مقدرتػو يف حلقػػة الػدرس وال يسػػأؿ
الطالب عن درسو ليعرؼ اجتهاده من تقصَته.

طلب العلم في اإلحَاء
يف س ػػنة ٕٖٔٔىجري ػػة س ػػافرت إىل اإلحس ػػاء لطل ػػب العل ػػم ومع ػػي اؼبرح ػػوـ أضب ػػد اب ػػن الش ػػيخ ال ػػد
العدساين وداود بن صا اؼبطوعق وبصحبنا كتاب من الشيخ عبد ا العدساين إىل شيخنا اؼبرحػوـ عبػد ا
بن علي آؿ عبد القادرق مضمونو التوجيو لناق وؼبا وصلنا اؼبربز أنزلنا الشيخ يف اؼبدرسةق ومنعنا مػن تكػالي
اؼبعيشةق وصرنا يف يافتو مػدة إقامتنػا وكػاف مػن مكػارـ أ القػو أف يػرى لنػا الفضػت عليػو يف اؼبماغبػة بسػبب
أنس ػػو بن ػػا وانش ػراح ص ػػدره واس ػػتمررنا بال ػػدرسق ومل  ،ػػب الش ػػيخ عب ػػدا عل ػػق كتاب ػػوق ح ػػىت مض ػػق ش ػػهرافق
وأجاب بعد ذلل عن كتابو وأدرج فيو ىذين البيتُت قاؽبما ارذباالً أمناء الكتابةق ومها:
وإف سألت عن اإل واف ما فعلوا

فهم علق حالة باعبد منصفو:

باأللفٌة " .وصٌاغة العلوم نظمًا نشأت قدٌمًا بقصد التٌسٌر على الدارسٌن لإللمام بالعلوم،
وتذكر مسائلها ،ومن أشهر ما عُرف من األلفٌات :ألفٌة "ابن سٌنا" المتو َّفى سنة (073هـ =
983م) فً أصول الطب ،وألفٌة "ابن معط" المتو َّفى سنة (376هـ = 3670م) فً النحو،
وألفٌة "ابن مالك" المتوفى سنة (376هـ = 3670م) ،وألفٌة "العراقً" المتو َّفى سنة (833هـ
= 3131م) فً علم مصطلح الحدٌث ،وألفٌة "ابن البرماوي" المتو َّفى سنة (803هـ =
3167م) فً علم أصول الفقه ،وألفٌة "القباقبً" المتو َّفى سنة (823هـ = 3113م) فً
البالغة ،وكان للسيوطي المتو َّفى سنة (933هـ = 3232م) ألفٌَّتان فً علمً مصطلح الحدٌث
والنحو.
غٌر أن ألفٌة ابن مالك فً النحو هً أشهر األلفٌات على اختالف أنواعها وفنونها ،وأصبح
الذهن ٌنصرف إلٌها حٌن ٌُذكر اسم األلفٌة .وغدَت من األصول التً ال ٌستغنً عنها
الدارسون للنحو حتى وقتنا هذا ،وحسبك دلٌالً على هذا أنها ما تزال حٌَّة نابضة لم تضعفها
كثرة السنٌن ،وتغٌر األحوال" (انظر موقع إسالم أون الٌن):
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/10/article29.shtml
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ؽبم قلوب علق التحصيت عاكفة

كمات أظبائهم ليست دبنصرفو

مث قاؿ لنا أ رت اعبواب عمداً أل ربه حبقيقة اجتهادكم… ومعػٌت قولػو ليسػت دبنصػرفةق أف يوسػ
وأضبػػد وداودق ال يػػد لها الصػػرؼ النحػػويق وىػػو التنػػوين .ولػػو عليػػو يف فصػػت اؼبضػػاؼ عػػن اؼبضػػاؼ إليػػوق
معًت اً علق النحويُت.
ناجاين احملبوب عند اللقا

فقلت ال أر ق سوى سيبويو

فقاؿ دع عنل ظبات الورى

وقوؽبمق ال ذبر يوما عليو

ف هنم قد جوزوا فاصال

بُت مضاؼ ومضاؼ إليو!.

حقيقة مرة
حيرـ تفريق الولد عن أبويو
ورد يف اغب ػػديث [م ػػن ف ػػرؽ ب ػػُت وال ػػدة وول ػػدىا ف ػػرؽ ا بين ػػو وب ػػُت أحبت ػػو ي ػػوـ القيام ػػة] رواه أضب ػػد
والًتمذي .وورد أيضاً [لعن رسػوؿ ا صػلق ا عليػو وسػلم مػن فػرؽ بػُت الوالػد وولػده وبػُت األخ وأ يػو]

رواه ابػن ماجػة والػدار قطػٍت .وأقػوؿ :ىػذا اغبكػم يف الرقيػق الػذي لػيس لػو وجػود يف ىػذا الػزمن ألف الرقيػػق
الشرعي ىو الكافر اؼبسًتؽ يف اغبرب وإذا أمعنت النظر فهذا الرقيػق انقطػع .واؼبسػلموف ىػم أرقػاء للكفػار

بػػاؼبعٌت ولننوأ أن أوروبننا وأمريكننا حرمتننا بيننط الرقيننع مطلقننا لبيننط المَننلم علننى رؤوس األشننهاد ولكننن
الفض للكفار بهذا الصفح عن المَلمين .فإذا علمت ىذا فما بال المَلمين في الج ينرة ،يػزوف
بيػػع األحػرار ويفرقػػوف بػػُت الولػػد ووالديػػو واألخ وأ يػػو واؼبػػرء وزوجػػو حبجػػة أوىػػق مػػن بيػػت العنكبػػوت وىػػي
قوؽبم :إف ىؤالء األرقاء حيتمت أهنم ذرية مػن أولئػل القػدماء مػع علمهػم بانقطػاع الرقيػق الشػرعي وعلمهػم
دبصػػدر ىػػؤالء األرقػػاء مػػن اؼبسػػلمُت بعضػػهم مػػن بعػػن بالنهػػب والسػػرقة وبيػػع بعػػن الفقػراء أوالدىػػم .وزد
علػػق ىػػذا أهنػػم يطػػأوف ىػػؤالء باسػػم الػػرؽ بػػال عقػػد نكػػاح فالويػػت ؽبػػم مػػن ىػػذه اعب ػرأة علػػق بيػػع إ ػواهنم
اؼبسلمُت األحرار هبذه اغبجة الواىيةٔ" (ص .)ٕٔٚ

ٔ ىػػذا وصػ ألػػيم وكلمػػات قاسػػية سػػجلها القنػػاعي ولكنهػػا صػػادقة وتعػػرب عػػن وقػػائع اعبزيػػرة يف القػػروف اؼبتػػأ رة فكػػاف
النػػاس يف اػبلػػية يتهمػػوف السػػود بػػالبالدة (آؿ نػػوريق ٔ ٜٔٛـق ٖٕٔ) وكانػػت طبقػػة العبيػػد وال ػزنة يف الكويػػت تقػػت
نسػػبتهم عػػن ٕ٘  %ويعملػػوف معاملػػة حسػػنة ومقبولػػة يف رأي بعػػن البػػاحاُت ولكنهػػا "صػػورة مػػن صػػور التمػػايز بػػُت
الطبقات االجتماعية واستغالؿ اإلنساف لإلنساف" (جعفرق ٖٕٓٓ ـق ص  )ٔٛٙرهػم اؼبعاملػة اغبسػنة الػيت كػاف يناؽبػا
معظم العبيد (الغنيمق ٕ٘ٓٓـق حبوث ـبتارة من تاريخ الكويتق ص ٔ .)ٜوقصث العبيد القاسية الصعبة ىي قصث

ٕٜ
" إف اليوـ ال توجد فبلوكة شرعية والوطء حراـ حىت بالشراء" ( ص .)ٕٚٛ

حقيقي ػػة ويف هاي ػػة الغراب ػػة (انظ ػػر العب ػػداؼبغٍت ق ٕ٘ٓٓـق ص ٖٔٔ – ٖٔٚق الروم ػػي ق وآ ػػروف ٕٓٓٙق ص )ٕٗٙ
وتكش عن حياة فئة مظلومة استضعفت ربت هطاء اجتماعيق وقصة الرؽ يف العامل اإلسالمي تدؿ علق اال تالؼ
الصريح بُت الرؤية اإلسالمية النظرية ذات التطبيقات الرحيمة يف العصر اؽبجري األوؿ وبُت الواقع التارخيي اؼبعػاش لعػدة
قروف يف ديار وفكر اؼبسلمُت كما تشَت نتائة الدراسات اؼبتخصصة (بنمليحق ق ٕٗٓٓ ـق ص  .)٘٘ٙويذكر عبػدا
الد اغبامت (ٕٗٓٓـ) يف كتابو من ىنا بدأت الكويت أف "مربوكة" جارية سوداء ىػي أوؿ امػرأة عوعبػت يف مستشػفق
نسائي يف الكويت كانت مصابة بقػرح كبػَت يف ركبتهػا ق وؼبػا سػئلت عػن اظبهػا واسػم والػدىا لقيػده يف سػجت اؼبستشػفق
اعبديػد أجابػت بػأف اظبهػػا (مربوكػة) أمػا والػدىا فػػال تعرفػو ألهنػا ا تطفػت مػػن السػوداف وىػي طفلػة (ٖ .)ٜوال شػػل أف
ىناؾ من كاف حيسن يف معاملة العبيد ولكن اغبقيقة أف الرؽ هَت اؼبربر صورة من صور سلب اإلنسػانية .ونقػرأ يف كتػب
اغبػػديث عػػن الػزنة " (وإيػػاكم والػزنة) بفػػتح الػزاي وتكسػػر :أي احػػذروا شػراءىم (فػ هنم قصػػَتة أعمػػارىم قليلػػة أرزاقهػػم)
وىػو جيػػت مػػن السػػوداف مسػكنهم ربػػت ػػط االسػػتواء جنوبيػة وال عمػػارة وراءىػػم (قيػػت) وسبتػد بالدىػػم إىل قػػرب اغببشػػة
وبعضهم علق نيت مصرق وإمنا كانوا كذلل ألف األسود إمنا ىو لبطنو وفرجو  ...وإف جاع سرؽ وإف شبع فسق" .
عػػاا اإلسػػالـ مو ػػوع الػػرؽ بصػػورة إنسػػانية عادلػػة ولكػػن تطبيػػق توجيهػػات اإلسػػالـ يف ىػػذا الشػػأف يف بعػػن
الفًتات التارخيية اكبرؼ عن اؽبدي اإلسالمي الصحيح .قاؿ هوستاؼ لوبوف يف كتابو  :سب ّدف العرب "إف لفظة الرؽ إذا
ذكػرت أمػاـ األورومل َ ...وَرَد علػق ػاطره اسػتعماؿ أولئػل اؼبسػاكُت اؼباقلػُت بالسالسػتق اؼبكبلػُت بػاألهالؿق اؼبسػوقُت
بضرب السياطق الذين ال يكاد هذاؤىم يكفي لسد رمقهمق وليس ؽبم من اؼبساكن إال حبس مظلم ...أما اغبق اليقُت
فهو :أف الرؽ عند اؼبسلمُت خيال ما كاف عليو النصارى سباـ اؼبخالفة".

كاف الناس يف اػبلية يتهموف السػود بػالبالدة (آؿ نػوريق ٔ ٜٔٛـق ٖٕٔ) .وكانػت طبقػة العبيػد
والزنة يف الكويت رهم أف معظم الناس كانوا يعػاملوهنم حبسػن لػق إال أف عمليػة بيػع وشػراء ىػذه الطبقػة
وأحيانػػا االسػػتمتاع هبػػؤالء باسػػم الػػرؽ بػػال عقػػد نكػػاح مػػن النقػػاط السػػوداء يف التػػاريخ العػػرمل إىل العصػػر
القريب وىي تدؿ علق البوف الشاسع بُت ما بشر بو اإلسػالـ وبػُت الواقػع اؼبعػاش .قبػت أكاػر مػن قػرف مػن
الزمن كتب أضبد شفيق "ال ،هت أحد من الناس ما بذلتو إقبلًتة من اؼبسػاعي يف إبطػاؿ االسػًتقاؽق وإهنػا
ألجت نواؿ ىذه الغاية اإلنسانية قد عقدت العقود وأبرمت اؼبواميق مع عدد عظيم مػن دوؿ آسػيا وأمريكػا
وأفريقيػةق وبعػػد أف القػت يف طريقهػػا صػػعوبات صبػة قػػد فػػازت بالنجػاح ونالػػت األرب" (شػػفيقق ٕٓٔٓـق
ص ٗ.)ٜ
ولقد قدـ الغرب قوانُت كاَتة لكسر قيد العبوديػة وسػاندهتا أدبيػات تنػادي باغبريػة ومػن أمههػا قصػة
ىاريػت سػتاو (ٕٓٓٙـ) ( )Harriet Beecher Stoweاؼبشػهورة عاؼبيػا (كػوخ العػم التػوـ) ( Uncle Tom's
.)Cabin
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بيان حقيقة تاريخية
"إف كتاب اايات الصباح يف مدائح مبارؾ الصباح لعبػد اؼبسػيح األنطػاكي طبػع سػنة ٖٖٜٔى ػ .وؼبػا
وصػػلت النسػػخ إىل صبػػرؾ الكويػػت أطلعػػٍت اؼبرحػػوـ ناصػػر بػػن مبػػارؾ الصػػباح علػػق نسػػخة منػػو فقلػػت لػػو:
انصػػح والػػدؾ يف إ فػػاء ىػػذا الكتػػاب ألنػػو مهػػازؿ وأكاذيػػب افًتاىػػا األنطػػاكي لػػيس ؽبػػا صػػحة بتاتػػاق وإف
انتشػػر ىػػذا الكتػػاب فسػػيكوف أ ػػحوكة الزمػػاف علػػيكم بػػُت أىػػت الكويػػت وهَتىػػا فػػتكلم ناصػػر مػػع والػػده
وأمر حببس الكتاب يف اعبمرؾ وعهدي بو أنو يف صناديق مكدسػة يف اعبمػرؾ وال أعلػم ااف عنػو بشػيءق
ولعلو أحرؽ أو أهرؽ وال بد من ذكر نبػذة مػن كػالـ األنطػاكي يف مبػارؾ الصػباحق فهػو يقػوؿ (ولػد مبػارؾ
ٕٓٔٙىػ وؼبا بلغ اػبامسة من عمره احتضنو جده فجاء لو بأستاذ من كبػار العلمػاءق وعكػ علػق تربيتػو
وهتذيبػػو علػػق آداب الػػدين اغبنيػ ومل يبلػػغ الاامنػػة مػػن عمػػره حػػىت حفظػػو القػػرآف علػػق لػػوح صػػدره وشػػرع
يتفقػػو يف األحكػػاـ الشػػرعيةق وعنػػد مػػا بلػػغ العاشػػرة كػػاف ال يكتفػػي بػػتالوة دروسػػو وتلقػػي شػػروحات شػػيخو
بػػت كػػاف يسػػأؿ عػػن كػػت شػػيء فبػػا أدىػػش ذلػػل الشػػيخ .ويف الرابعػػة عشػػرة مػػن عمػػره انتهػػق مػػن دروسػػو
بنجػػاح ػػارؽ فتصػػدر ؾبػػالس اغبكػػم وأظهػػر مػػيال شػػديدا إىل العػػدؿ مػػا عهػػده النػػاس يف حػػاكم مػػن عهػػد
عمػػر) فهػػذه ذرة مػػن سػػاحت الرمػػت أكتفػػي هبػػا والكتػػاب توجػػد منػػو نسػػخ عنػػد اػبػواص .وؽبػػذا كتبػػت عنػػو
كيال يصدؽ القارئ دبا يف ىذا الكتاب من األكاذيب".
حكم البناء على القبر وتجصيصو
"إذا كاف البناء يف أرض مسبلة وىي اؼبتخذة لدفن عموـ اؼبسلمُت فالبنػاء علػق القػرب وذبصيصػو حػراـ وإذا
كاف البنػاء يف أرض ىػي ملػل لصػاحب القػرب فالبنػاء والتجصػيث مكػره عنػد األئمػة الاالمػة وأمػا أبوحنيفػة
فػػَتى عػػدـ كراىتػػو فهػػذا الصػػة مػػا عليػػو اؼبػػذاىب األربعػػة وقػػد ورد يف صػػحيح مسػػلم [هنػػق رسػػوؿ ا -
صلق ا عليو وسلم -أف ،صث القرب وأف ال يبٌت عليو].
وعن أمل اؽبياج األسػدي عػن علػي ر ػي ا عنػو أنػو قػاؿ أبعاػل علػق مػا بعاػٍت رسػوؿ ا صػلق ا عليػو
وسػػلم [ال تػػدع سباػػاال إال طمسػػتو وال ق ػرباً مشػػرفاً إال سػػويتو] فمػػن ىػػذا اغبػػديث يسػػتدؿ أف القػػرب ال يرفػػع
كاػَتا .ويقػػوؿ الشػػوكاين وىػػو مػػن الشػػيعة الزيديػػة "قػػد سػػرى مػػن تشػػييد أبنيػػة القبػػور وربسػػينها مػػن مفاسػػد
يبكػػق ؽبػػا اإلسػػالـ منهػػا اعتقػػاد اعبهلػػة ؽبػػا كاعتقػػاد الكفػػار لألصػػناـق وعظػػم ذلػػل فظن ػوا أهنػػا قػػادرة علػػق
جلب اؼبنافع ودفع الضر فجعلوىا مقصدا لطلب قضاء اغبػوائةق وملجػأ لنجػاح اؼبطالػبق وسػألوا منهػا مػا
يسػػألو العبػػاد مػػن رهبػػم وشػػدوا إليهػػا الرحػػاؿق وسبسػػحوا هبػػاق واسػػتغامواق وباعبملػػة إهنػػم مل يػػدعوا شػػيئا فبػػا
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كانػػت اعباىليػػة تفعلػػو إال فعلػػوه ومػػع ىػػذا اؼبنكػػر الشػػنيع والكفػػر البغػػين ال ذبػػد مػػن يغضػػب وينػػادي
ضبيػػة للػػدين اغبنيػ ال عاؼبػػا وال متعلمػػا وال أمػَتا وال وزيػرا وال ملكػػاق وإذا طلػػب اليمػػُت مػػن ىػػؤالء اعبهلػػة
حلفػوا بػػا وىػػم كػػاذبوفق وإذا طلػػب مػػنهم اليمػػُت بأصػػحاب القبػػور تلعامػوا وأبػوا واعًتفػوا بػػاغبق" .انتهػػق
كالـ الشوكاين با تصار قليت.
أقػػوؿ إين شػػاىدت بنفسػػي يف الع ػراؽ مػػا قالػػو الشػػوكاين مػػن اعتقػػاد بأىػػت القبػػور مػػن جلػػب اؼبنػػافع ودفػػع
الضرر وشد الرحاؿ إليها واستغامتهم هبا لقضػاء اغبػوائة وتفػرية الكػربق وأىػت العمػائم ينظػروف إلػيهم وال
يفهمػػوهنم عػػن ىػػذه اؼبنػػاكر الػػيت يأباىػػا ديػػن التوحيػػدق والسػػبب يف ذلػػل أهنػػم لػػو قػػالوا ؽبػػم أف النفػػع والضػػر
بيػػد ا ولػػيس لصػػاحب القػػرب حػػت وال عقػػد لػػًتؾ السػواد األعظػػم الزيػػارات ؽبػػؤالء الػػرمم وانقطػػع عػػن أىػػت
العمػػائم مػػا يػػدر علػػيهم الػػزوار مػػن الػػدنانَت ف نػػا
اؼبسلموفق وكلها من علماء السوء.
أظهرو للدين نسكا
ولو صلوا وصاموا
اف يكن فوؽ الاريا

وإنػػا إليػػو راجعػػوف علػػق ىػػذه اؼبصػػائب الػػيت بلػػي هب ػا

وعلق الدينار داروا
ولو حجوا وزاروا
وؽبم ريػش لطاروا
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