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�إهــــــداء
إلى أهل الكويت األوفياء
الذين اليزالون يذكرون أساتذتهم بالذكر احلسن
إلى رجاالت الكويت األوفياء
الذين خرجتهم مدرسة املال مرشد
وال يزالون يدينون له بالوفاء والوالء
إلى املال مرشد..
الذي ترك بصمة واضحة املعالم في تاريخ التعليم األهلي الكويتي
وإلى شقيقه املال سليمان
عضده في التعليم وأداء الرسالة
إلى األسر الوفية لوالدها ومرشدها املال مرشد

				
				
						

إلى كـــل هـــؤالء
نهـــدي هــذا الكتــــاب
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�شكــر وتقديـــر
إلى كل من ساهم من رجاالت الكويت في إفادتنا بذكرياته عن املال مرشد.
وإلى أبنائه األوفياء الذين جمعوا ما تيسر لهم من الرصيد الكبير لوالدهم.
وإلى أبنائه الكرام الذين لم يحرصوا على التفاخر بوالدهم حتى أقنعتهم بأهمية
إصدار مثل هذا ِ
الكتاب للتوثيق ،راجي ًا ثواب الله تعالى من خالل عبادة الوفاء
ألهل الفضل من أجيال التأسيس ،غير مبتغ بذلك عرض زائل ،حيث أحببته دون
أن أراه ،وذلك ملا تواتر عندي من فضله وجميل عطائه إلى أهل الكويت ،ومسيرة
التعليم فيها.
وإل��ى أبنائه الدقيقني املنظمني الذين لم أتعامل مع أس��رة كرمية ترجتي مني
الكتابة عن والدها مثلهم من حيث الدقة واجلدية وحسن اإلعداد وجودة التنظيم
للمعلومات املقدمة لي.
وإلى أبنائه احلريصني الذين لم يدخروا وسعهم إلبراز سيرة والدهم مبا يستحق
من مكانة يشهد بها القاصي والداني.
وإلى أبنائه الذين جمعوا كل مظاهر احلرص إلخراج هذا ِ
الكتاب حلة قشيبة
بني يديك عزيزي القارئ.
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مقدمـــة
بعد عقود من الزمان
ما زال ذكره الطيب ...في كل مكان
أما اجليل املخضرم حالي ًا ...فال يكاد أحد منه إال وقد درس في مدرسة املال
مرشد ،وقد حصرنا ما تيسر لنا من أسمائهم ،وهم باملئات من عامة أهل الكويت
وأعيانها على السواء.
وأما اجليل احلديث فلن يتجاوزوا اسم املال مرشد محمد السليمان حني يقرأون
تاريخ التعليم في دولة الكويت.
لقد كان رحمه الله هو املدرسة:
 إلخالصه ومثابرته في التدريس خالل أفضل سنوات حياته وقد كان ميكنهأن يثرى لو كان هدفه االستثمار املادي الذي كانت فرصه آنذاك كثيرة.
 ولتطويره للمناهج الدراسية في ُالك َّتاب عن النمط التقليدي.
 وإدخاله املستجدات التي يحتاجها سوق العمل آنذاك كمسك الدفاتر واللغةاإلجنليزية.
 وإلثرائه املناهج مبا سبق عصره كأنواع الرياضيات املتقدمة مبا فاق أقرانهاملعلمني اآلخرين في الكتاب.
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 ولقدرته على استيعاب شرائح سن املتعلمني املختلفة ومراعاة الفروقالفردية ،وهي واحدة من ضمن أساسيات اإلدارة التربوية احلديثة.
ولعله من نافلة القول عن منهجية هذا الكتاب أنه يبدأ مبسح أفقي عن مسيرة
التعليم في الكويت قدمي ًا ثم بالتعريف بشخصية املترجم له ،ثم يفصل في اجلانب
التربوي والتعليمي في حياته رحمه الله بشكل أساسي ،فهو اجلانب الذي متحورت
حوله حياته رحمه الله.
فالناظر إلى منهجه يلمس اجلدية الواضحة في تعاطيه للتعليم بأنه رسالة باملعنى
احلقيقي ،وقد أفنى فيها حياته العملية.
ويتمثل ذل��ك في وص��ف مدرسته (1956 - 1926م) ومنهجها وأساليب
التدريس فيها والكادر التدريسي الذي استقطبه للتدريس فيها ،وأبرز تالميذه
من العامة واألعيان في البالد ،ثم ما قيل فيه بعد وفاته رحمه الله ،ثم اخلتام
باستعراض مناذج من كراسته التعليمية وكراسات بعض تالميذه وكالهما يعكس
اجلدية الكبيرة في مستوى اإلعداد التعليمي.
وفي اخلتام فإن كلمة الشكر ال تكفي عندما أقولها ألبنائه الكرام الذين كانوا
نعم املعني على جمع مادة هذا الكتاب حتى وصلت سائغ ًة سلسبي ً
ال بني يدك
عزيزي القارئ الكرمي ،فلهم أقول كما أخبر املصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
أن من قال ألخيه (جزاك الله خير ًا) فقد أبلغ في الثناء.
واحلمد لله رب العاملني
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تطور التعليم يف الكويت
نشأ الكويتي قدمي ًا في ظل تقاليد عربية إسالمية حتتم عليه ضرورة ممارسة فرائض
دينه احلنيف ،وأهمها الصالة التي تتطلب حفظ وتالوة بعض سور القرآن الكرمي،
وبالتالي القراءة من املصحف الكرمي لفهم أمور الدين .وقد أدرك الكويتي أن
الدين اإلسالمي يحث على طلب العلم واملعرفة ،كما جاء في بعض آياته الكرمية
وبعض األحاديث الشريفة ،كما أنه حث على السعي في طلب العلم واملعرفة من
شتى اجلوانب.
وقد كانت الكويت محضن ًا وقبلة ومحط ًا لرحال جماعة من العلماء الذين
تعلموا في األمصار املجاورة كنجد واإلحساء والعراق والبحرين وغيرها من
األماكن ذات الصلة الوثيقة بالكويت .وسعت هذه الفئة إلى تعليم الناس أصول
دينهم في املساجد ،وبدأ التعليم في الكويت منذ تلك الفترة وإن كان قد اقتصر
على الدروس الدينية واملواعظ التي تلقى في املساجد التي كان يرتادها املسلمون؛
رغبة منهم في معرفة أحكام دينهم اإلسالمي.
وبنا ًء على هذا نستطيع أن نقول إن التعليم في الكويت كان في أول األمر تعليم ًا
ديني ًا ارتبط وجوده بظهور املساجد في الكويت والتي كان من أقدمها مسجد آل
خليفة ومسجد بن بحر((( ومسجد العدساني ويقال إن املسجد املعروف باسم
مسجد بن بحر من أقدم املساجد ،وقد أسس في الكويت قبل مجيء «العتوب».
وقد جدد بناءه عبدالله بن علي بن سعيد بن بحر بن خميس بن ثاني بن وسيط
بن معن سنة 1158ه��ـ ،بعد أن حصل من قاضي الكويت على اإلذن ببيع دار
( )1مسجد بن بحر يقع في آخر السوق الداخلي من جهة الغرب ويطل على السيف (ساحل البحر)  ،وبسبب التنظيم فقد أزيل
هذا املسجد القدمي.
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موقوفة على ذلك املسجد ،وحني ثبت للقاضي خراب املسجد وخطر انهياره على
املصلني أذن ببيع تلك الدار ليصرف منها على تعمير املسجد ،وإذا كان التجديد
مت في عام 1158هـ فهذا يعني أن املسجد قد مضى عليه وقت طويل حتى احتاج
بناؤه إلى التجديد مرة أخرى ،ومن هذا يتضح أن مسجد بن بحر أقدم مسجد في
الكويت.
ثم تتابع بعد ذلك تشييد العديد من املساجد في الكويت بعد اتساع رقعتها
وتزايد عدد السكان فيها؛ حتى بلغ عدد املساجد في السنوات األخيرة ما يربو
على األلف مسجد وجامع و«شبرات» أعدت للصالة مؤقت ًا ،حلني بناء مساجد
مكانها.
التعليم يف امل�ساجد:
حلقات الدراسة في املساجد قدمية قدم املساجد ذاتها ،وال تزال مستمرة وستظل
كذلك عبر السنني والقرون ،ومعلوم أن املسلمني في عصورهم األولى توسعوا في
فهم مهمة املسجد ودوره؛ فاتخذوه مكانا للعبادة ومعهدا للتعليم ودار ًا للقضاء
ومجلس ًا للشورى ...إلخ.
ويذكر د«.أحمد شلبي»  -يرحمه الله  -أستاذ التاريخ واحلضارة املصرية بكلية
دار العلوم بجامعة القاهرة سابق ًا أن التاريخ والتربية اإلسالمية يرتبطان ارتباط ًا
وثيق ًا باملسجد.
وكانت مساجد الكويت على هذا النحو هي املركز الذي ابتدئ فيه التعليم ،فقد
كان األئمة ورجال الدين يقومون بشرح تعاليم الدين وأصوله للناس املجتمعني
في املسجد للصالة والعبادة.
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ولعل من أبرز الشخصيات التي قدمت إلى الكويت «محمد بن فيروز» الذي
اشتهر باتساع علمه ومعرفته بالعلوم اإلسالمية واللغة العربية ،وقد اتخذ له مجلسا
في أحد املساجد ليعلم الناس ويقضي في خصوماتهم ،وتتلمذ على يديه الكثير
من أبناء الكويت فيما بعد؛ سواء في التعليم أو في القضاء ومنهم السيد عبداجلليل
الطبطبائي الذي تولى التدريس في املساجد ،ثم خلفه ابنه أحمد الذي تصدى
للتدريس نحو عشرين سنة ،وكان معروفا بسعة علمه وحبه لطلبة العلم؛ فاستفاد
منه الكثيرون.
كما كان هناك العديد من العلماء الذين تتلمذوا على يد املعلمني األوائل أو
رحلوا في طلب العلم واملعرفة في شتى الديار املجاورة ،ثم عادوا إلى الكويت
وقد زاد علمهم واتسع أفقهم ،ثم أسهموا في التدريس ومجالسة طلبة العلم،
ومنهم :عبدالله بن خلف الدحيان ،ويوسف بن حمود ،ومحمد بن جنيدل،
وأحمد بن محمد القطان ،ومحمد بن إبراهيم الغامن.
منهج التعليم يف امل�ساجد:
كان األئمة والدعاة يلقون الدروس في املساجد ،فيلتف املصلون حولهم ،يغترفون
من معني علمهم ويفضون إليهم مبشكالتهم وهمومهم ،ومن هذه الدروس:
1-1أحكام العبادات في اإلسالم (كالصالة والصيام والزكاة واحلج وغيرها).
2-2تفسير بعض آيات القرآن الكرمي ،أو قصار السور خاصة األجزاء الثالثة
األخيرة من القرآن الكرمي والتي يرددها معظم املسلمني في صالتهم.
3-3تفسير بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم املتعلقة بالعبادات
أيض ًا ،وشرح ما يتعلق منها باألخالق وما يحث على الفضائل.
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4-4سيرة الرسول الكرمي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ،وغالب ًا ما تقتصر
على سيرة اخللفاء الراشدين اخلمسة((( وقصص البطوالت العربية .
ويتضح من ذلك أن التعليم الديني في املساجد يكاد يتفق مع التعليم احلديث
في العديد من النواحي ،فاإلمام مبثابة املعلم في املدرسة ،واملصلون هم الطلبة،
وساحات املساجد هي قاعات الدرس في املدارس احلديثة ،إال أن التعليم في
املساجد كان نوع ًا من التعليم االختياري الذي كان منتشر ًا في معظم مساجد
البالد اإلسالمية ،وال يزال معمو ً
ال به إلى وقتنا احلاضر.
ولم يكن هناك منهج دراسي أو كتب يسير عليها اإلمام في املسجد ،بل كان
يختار ما يراه مناسبا ومفيدا للسامعني ،وكان التعليم شفويا ولم يكن هناك من
يسجل أو يكتب ما يسمعه.
وجتدر اإلشارة كذلك إلى أن الكتابة كانت غير منتشرة عند أهل الكويت ،ألن تعليم
القرآن الكرمي والدروس الدينية كان شفوي ًا كما سبق أن أشرنا ،بل كانت هاتان امليزتان
محصورتني في آل العدساني (قضاة الكويت) وفي أفراد قليلني تعلموها بطرق شتى،
كالسفر إلى اإلحساء أو العراق أو من ضيف نزل بساحة أحدهم .وممن اشتهر بالكتابة من
غير «آل العدساني» عبدالرحمن البودي وأحمد البودي ومحمد الفارس ومال عمر.
وما قيل عن الكتابة يكاد ينطبق على علم احلساب ،فلم يكن هذا العلم معروف ًا
عند معظم أهل الكويت؛ بالرغم من أهميته ألعمالهم التجارية؛ الرتباطه بإجراء
املعامالت التجارية وتقسيم مواردهم وأرباحهم؛ سواء من الغوص أو من السفر.
وظل الوضع هكذا إلى أن جاء إليها شخص يدعى «املال قاسم» مع أخيه
«املال عابدين» سنة 1887م ،وهنا بدأ تعليم ما يسمى بالقراءة والكتابة للناس
((( يجمع املؤرخون على كون اخللفاء الراشدين عددهم  5ال  4كما هو الشائع ،حيث أن اخلليفة اخلامس هو احلسن بن علي .
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بطرق علمية ،وأصبح في الكويت مكان آخر للتعليم غير املساجد؛ حيث ظهرت
«الكتاتيب» التي كان لها دور كبير في تعليم أبناء الكويت وبناتها.

الكتاتيب:
وقد انتشرت هذه الكتاتيب في جميع البلدان العربية ،وهو في الغالب مكان
متواضع يتسع لعدد من الصبيان الذين يشرف عليهم معلم واحد يعاونه مساعد
أو «عريف» في بعض األحيان ،وتتمثل «دميقراطية» ُ
الك ّتاب وشعبيته في أنه كان
يتعلم فيه الغني إلى جانب الفقير ،وفي بعض الكتاتيب كان التالميذ الفقراء
يحصلون على الطعام والكساء دون مقابل.
وشأنه شأن املجتمعات العربية واإلسالمية انتشرت في الكويت الكتاتيب
األهلية ،ويعتبر ُك ّتاب «املال قاسم» أول ُك ّتاب من نوعه في الكويت؛ فقد افتتحه
عام 1887م عندما قدم إلى الكويت برفقه أخيه املال عابدين.
وك��ان املال قاسم وأخ��وه يعلمان الطلبة القراءة والكتابة وأحكام الشريعة
اإلسالمية ،في ُك َّتابهما هذا ،وكان إقبال الطالب عليهما كبير ًا.
ثم تاله ُك َّتاب املال «راشد الصقعبي» عام 1888م وابنه املال سعد ،كما افتتح
احلنيان» كتابا له بعد مجيئه إلى الكويت عام 1890م ،وكان
املال «عبدالوهاب َّ
يساعده في التعليم ابنه السيد هاشم.
ويحفظ لنا التاريخ أسماء الكثيرين من املعلمني الذين جاءوا إلى الكويت
واتخذوها مقر ًا لهم ،وأسهموا في التعليم والتدريس من عام 1883م إلى
(((
1910م ،ومنهم:
((( قصة التعليم في الكويت  -الشيخ عبدالله النوري  -ص .23
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1-1محمد بن عثم في محلة اجلوعان

2-2الشيخ إسحاق في محلة عبدالرازق ،وبعد موته املال زكريا األنصاري
3-3املال خلف بن دحيان في محلة املدرسة املباركية

4-4املال حمادة في محلة سعود والذي خلفه ابنه املال جاسم
5-5املال عبدالله العوضي في محلة النصف

6-6املال محمد البغدادي في محلة العنجري
7-7املال عمر قرب مسجد الفهد

8-8املال فرج الهارون جنوبي مسجد السوق

9-9واملال محمد الفارسي شمالي بيت يوسف بن عيسى في محلة القناعات
ويتضح من هذا أنه كان لكل حي في الكويت ُك ّتاب خاص به أو أكثر لتعليم
أبنائه القرآن وأحكامه ،غير أن بعضها اهتم بتعليم القراءة والكتابة ومبادئ
احلساب؛ حتى بعد انتشار املدارس النظامية في الكويت ،ويوضح لنا هذا مدى
النجاح الذي حققته هذه الكتاتيب في خدماتها التعليمية والتربوية.
وك��ان أغلب املعلمني ُيق ِرئون القرآن فقط؛ فكانوا ُيق ِرئون الطلبة حروف
الهجاء ،ومن حفظها أقرؤوه القرآن من آخره إلى أوله ،أما من اشتهروا بتعليم
الكتابة فمنهم املال راشد الصقعبي وابنه املال سعد ،واملال قاسم وأخوه املال عابدين
واملال عبدالوهاب احلنيان وابنه املال هاشم ،وأخيرا جاء املال عبداللطيف العمر.

تعليم البنات:
والسؤال :إذا كان هذا عن األبناء ،فماذا عن البنات؟ ماذا كان حظهن من
التعليم في ُ
الك َّتاب؟ وهل كن ميارسن أنشطة أخرى غير الدراسة والتعلم؟
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نعم كان لها نصيب جيد من التعليم بعدما عاشت فترة من األمية ،وهذه مناذج
مضيئة مما كتب عن تعليم البنات في كويت املاضي أي في بدايات التعليم بدولة
الكويت:

�أول ُك َّتاب لتعليم البنات(((:
لم حتظ الفتاة الكويتية في السابق بأي اهتمام أو رعاية فكانت تعيش حالة من
األمية على الرغم من بدء الدراسة في املساجد ثم الكتاتيب فيما بعد عام 1887م
للبنني ،واستمر ذلك حتى عام 1916م حينما بدأت عملية تعليم قراءة القرآن
الكرمي من خالل املطوعة أمينة العمر ،ومن ثم انتشرت كتاتيب البنات.
وقد افتتح أول ُك َّتاب لتعليم البنات في الكويت عام 1926م أي بعد افتتاح
مدرستني نظاميتني لتعليم البنني وهما املدرسة املباركية في عام  1912واملدرسة
األحمدية في عام 1921م ،ومن هذا ندرك أن تعليم البنات جاء بعد عدة سنوات
من تعليم البنني خاصة إذا قارنا ذلك ب��أول ُك َّتاب للبنني وقد أنشئ في عام
1887م.
وأما أول ُك َّتاب للبنات فقد افتتحته السيدة عائشة األزميري زوجة عمر عاصم
األزميري في عام 1926م ،والتي سبق لها أن درست في مسقط رأسها بتركيا
فأجادت كال من القراءة والكتابة واحلساب وحياكة املالبس النسائية وتطريزها
كما اشتهرت بحسن خطها وجماله وذلك بعد أن عرض زوجها السيد عمر على
أمير البالد آنذاك فكرة إنشاء مدرسة لتعليم البنات القراءة والكتابة ،فتم على أثر
ذلك إنشاء أول ُك َّتاب لتعليم البنات في عام 1926م بحي املباركية.
((( فاطمة يوسف العبدالغفور – تطوير التعليم في الكويت (1972 – 1912م) – ص 51-41
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ومنذ تلك الفترة بدأت الفتاة الكويتية تتعلم القراءة والكتابة وغيرها من

املواد ألول مرة في تاريخ تعليم البنات في الكويت وقد اجتهدن كثيرا في

هذا املجال وبرز العديد منهن حيث أخذن على عاتقهن عبء مواصلة نشر

تعليم البنات في الكويت إلى أن افتتحت أول مدرسة نظامية للبنات عام

1938/1937م.

وأبرز املدارس اخلاصة قبل التعليم النظامي للبنات مدرسة املعلمة بدرية فرج

العتيقي التي أنهت دراستها وعمرها أربع عشرة سنة وافتتحت لها مدرسة خاصة في
منزلها بحي املباركية ،ورغم تعيينها في أول مدرسة حكومية للبنات بعد افتتاحها إال
أنها استقالت وعادت إلى مدرستها اخلاصة ،وقد طورت أسلوب تدريسها والوسائل
املستخدمة لديها بعد ظهور املدارس احلكومية فاستخدمت الدفاتر والكتب بدال من
األلواح اخلشبية كما اقتبست الكثير من املواد التي تدرس في مدارس املعارف لتلقنها

لتلميذاتها ،لكي يتالءم منهجها مع املنهج املوضوع للمعارف آنذاك ومع هذا فقد
تأثرت مدرستها في األيام االخيرة بظهور املدارس احلكومية وانتشارها ،فقلت نسبة
الدارسات لديها ،وإن كانت نسبتهن تزداد في الصيف عندما تغلق املدارس احلكومية

أبوابها ،حتى اضطرت إلى إغالق مدرستها في عام 1951م.

منهج الدرا�سة وطريقة التدري�س عند املالية
وكتبت املربية األولى في الكويت مرمي عبدامللك الصالح في كتابها« :صفحات
من التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت» الصادر عن مطبعة حكومة الكويت
عام 1975م ص  57 – 53و 77أن تعليم البنات في الكويت قدميا بدأ عند املالية
حيث كانت الدراسة عندها ال تقتصر على تعليم قراءة القرآن وتفسير آياته كما
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هي احلال عند املطوعة بل كان منهج الدراسة عندها يشمل إلى جانب ذلك تعلم
القراءة والكتابة واإلمالء ومبادئ احلساب واألناشيد واحلياكة والتطريز ،فاملالية
هي مبثابة مرحلة انتقالية ما بني املطوعة ومنهج التعليم احلديث.

طريقة تعليم مبادئ القراءة والكتابة عند املالية:
إذا كانت اإلعرابة((( هي الطريقة التي تتبعها املطوعة لتعليم الفتيات القراءة،
فإن طريقة التشكيل هي الطريقة التي كانت تتبعها املالية في تعليم الفتيات القراءة
والكتابة ،وتتلخص هذه الطريقة في أن املالية تتدرج في تدريب الدارسات على
تهجي احلروف األبجدية ومعرفة كتابتها ،وتقسم الدراسة بطريقة التشكيل عند
املالية إلى مراحل هي:
•حروف مفردة وهي احلروف التي ال تربط بالكلمة

•حروف اليمني وهي التي يكون موضعها في أقصى اليمني من الكلمة أي
أول حروف الكلمة
•حروف الوسط وهي احلروف التي تقع في وسط الكلمة

•حروف اليسار وهي التي تقع في أقصى اليسار من الكلمة أي في نهايتها

استمرت مدارس املطوعة واملالية حتى حوالي عام 1950م على الرغم من
أن أول مدرسة لتعليم البنات حسب املنهج احلديث في التعليم (املعروف) قد
افتتحت عام 1938 – 1937م.
ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو أن روح اجلماعة قد تعودت على تعليم
الفتيات عند املطوعة أو املالية وحسب منهجها الدراسي وبطريقتها املعهودة التي
تهجي سور القرآن الكرمي
تهجي احلروف الهجائية بكافة طرقها بالنقط واحلركات والسكون واملد والشد ،ثم ِّ
((( اإلعرابة هي ِّ
إلى جزء عم .وملزيد من التعريف باإلعرابة ميكن الرجوع إلى كتاب (صفحات من التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت
لألستاذة مرمي عبدامللك الصالح ص ،)31وكتاب (تاريخ التعليم في دولة الكويت  -دراسة توثيقية  -املجلد األول  -مركز
البحوث والدراسات الكويتية ص.)54
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املطوعة وتدريس البنات في الكويت  -املصدر :القبس 2008/8/22 -

دامت صرحا من السنني هذا فضال عن أن فكرة التدريس على املنهج احلديث
فكرة غريبة على مجتمع ذلك الوقت على األخص وأن الفتيات كن مجبرات
على حضور درس التربية البدنية وما يستلزمه ذلك من لبس مالبس األلعاب
القصيرة وهو أمر ال تستسيغه الغالبية العظمى من أولياء األمور حني ذاك.
وحسب سنة الكون فإن البقاء هو دائما لألصلح وسنة التطور هي الغالبة ولذا فلم
ميض وقت طويل حتى تقبل املجتمع فكرة التعليم احلديث وبدأ جنم الكتاتيب باألفول
رويدا رويدا إلى أن اختفت مدارس املطوعة واملالية وأصبحت ذكرى من الذكريات
اخلالدة التي تدل على حيوية هذا الشعب وتقديره لدور املرأة في املجتمع ،فمهد بهذه
الكتاتيب الطريق لقيام التعليم احلديث للفتاة الكويتية حيث كانت هذه الكتاتيب
اللبنة األولى في صرح التعليم الشامخ الذي تعيشه دولتنا احلبيبة اآلن بتوجيه ورعاية
حضرة صاحب السمو أميرنا املفدى وولي عهده األمني.
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كتاتيب القرى
وال يظنن القارئ الكرمي أن الكتاتيب كانت موجودة في العاصمة وما حولها
واملدن الكبرى فقط ،بل كانت موجودة في األماكن النائية كذلك ،فقد توسعت
الكتاتيب جغرافيا ،مبعنى أنها تعدت بلدة الكويت إلى القرى املتصلة بها وإلى
اجلزر امللحقة بها ،وهكذا فإن جزيرة فيلكا  -التي لم حترم من مرور بعض العلماء
الكبار بها ،ومن وجودهم فيها أو إقامتهم بها  -عرفت تطور التعليم كما عرفته
الكويت نفسها ،وإن كانت اآلثار الباقية قليلة في تعبيرها عن النهضة التعليمية في
جزيرة فيلكا ،فإن ما بقي من هذه اآلثار حتى مطلع القرن العشرين يكشف عن
طبيعة التعليم فيها قبل هذه الفترة ،كما يكشف عن الشبه الكبير بينه وبني تعليم
الكتاتيب في الديرة.

الدراسة في الكتاب ..حيث كان الطالب يتلقون علومهم عن املال في حرص ويقظة
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وقد وجد في فيلكا بعض املساجد التي تقدم فيها الدروس الدينية كاملسجد
الفوقي املبني في الزور ،وهو أقدم مساجد فيلكا (ولعله يعود إلى حوالي عام
1187هـ (1773م) أيام وباء الطاعون ،ومسجد شعيب الذي بناه عميد أسرة آل
شعيب عام 1289هـ (1872م) في وسط اجلزيرة ،واملسجد الشمالي الذي بناه آل
الطاهر على الساحل ،واملسجد اجلنوبي ،وكما جرى في الكويت جرى في فيلكا،
نعني ظهور الك ّتاب للصغار دون أن تلغى دروس الدين للكبار بالطبع ،وقد ظهر
في فيلكا عدد من الكتاتيب منها:
•كتاب املال معروف ،وكان يدرس القرآن ومبادئ القراءة والكتابة.
•كتاب املال محمد عبدالقادر حسن السرحان ويدرس القرآن ومبادئ القراءة
والكتابة أيض ًا.
كما وجد فيها عدد من الكتاتيب التي تدرس القرآن فقط ،ويزيد عددها على
الستة ،وقد أوردناها ضمن قوائم الكتاتيب ،وظهر مثلها في قرى الفحيحيل
والشعيبة وأبي حليفة والفنطاس.
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املناهج وطريقة التدري�س يف الكتاتيب:
كما أن ُ
الك َّتاب متواضع بسيط الهيئة كان املعلم كذلك رقيق احلال بسيط الهيئة – في
أغلب األحوال – وانطبق ذلك أيض ًا على املنهج التعليمي الذي كان يدرس ُ
بالك َّتاب؛
فقد كان بسيطا سهال ،فالشيخ أو مطوع ُ
الك ّتاب القدمي كان يكتفي بعلمه الديني ،وفي
األغلب لم يكن هناك كتب سوى املصحف أو أجزاء منه ،واكتفت الكتاتيب األولى -
في األغلب  -بتحفيظ بعض قصار السور ،وذلك تلبية للحاجة الدينية في الصالة ،ثم
أخذ بعض املطاوعة  -نتيجة لطلب من بعض املريدين  -في إضافة القراءة والكتابة.
ومن أبرز املاللي أو الشيوخ واحملفظني آنذاك املال محمد صالح العجيري -
يرحمه الله  -والذي كانت له أعمال تدل على اهتمام كبير مبهنته؛ فقد كان حريص ًا
على تربية األوالد تربية حسنة صاحلة ،بل وتعليمهم بعض املهارات؛ فكان يحلق
رؤوسهم مجان ًا ،ويعلمهم السباحة ،وفي موسم الربيع يسقيهم احللول (نوع من
األعشاب املسهلة) ،ويدعهم يعودون إلى أهاليهم في ذلك اليوم ،وعندما يأخذهم
لتعلم السباحة ويجد البحر في حالة جزر فإنه كان يكلفهم التقاط األشياء احلادة
كالزجاج واملسامير واألعشاب البحرية التي يقذفها املوج إلى الساحل ،وفي مقابل
ذلك كان يعطي كل تلميذ قطعة من احللوى عن كل قطعة يلتقطها(((.
هذا عن «املنهج»  -إن جازت تسميته كذلك  -فماذا عن طريقة تدريس القرآن
الكرمي والكتابة في الكتاتيب؟
منهج تدري�س القر�آن الكرمي:

واجلواب أنه كان إذا أراد أحد إدخال ابنه أو ابنته ُ
الك َّتاب جهزه باللوح ،وهو
((( تاريخ التعليم في الكويت  -املجلد األول ( -ص .)53
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قطعة مستطيلة من اخلشب بطول أربعني سنتيمترا في عشرين سنتيمتر ًا عرضا،
وتنعم بطني لزج يعرف باسم طني خاوة ،ويكتب عليه
وسمكها أقل من سنتيمترّ ،
املطوع حروف الهجاء باحلبر األسود ،وقد أبدل باللوح اخلشبي القدمي لوح جاء
من الهند صنع من حجر أسود يكتب عليه بقلم من احلجر رمادي اللون ،ومما كان
يكتب لتعلم اخلط:
اخلط يبقى زمانا بعد كاتبه

وكاتب اخلط حتت األرض مدفون

فإذا حسن خط الولد أو كاد سمح له باخلط على الورق ،وعندما يصبح كاتبا
يقولون «فالن كيتب» بإمالة الكاف مع الياء بعدهما تاء مفتوحة(((.
وكانت هناك طريقتان للتعليم:

1-1الطريقة القدمية وتسمى طريقة السرد ،ويبدأ املطوع أو املطوعة فيها بتحفيظ
التلميذ القرآن فقط ،وكانت الكتاتيب األولى وكتاتيب البنات تكتفي بها.
2-2طريقة اإلع��راب وهي تهجي احل��روف األبجدية بكافة ما يطرأ عليها من
اتصال وانفصال وحركات ،وتبدأ بتسمية األحرف ليحفظ التلميذ شكل
احلرف في مطلع الكلمة وفي وسطها وفي آخرها ،وتسمى حروف اليمني
وح��روف الوسط وح��روف اليسار ،وبعد حفظ األح��رف يجري حتفيظها
ّ
مشكلة بالفتحة والكسرة والضمة والسكون ،ومتى انتهى التلميذ من ذلك
كتبت له على اللوح جملة ِ
«رب َي ِّسر وال ُت َع ِّسر» ،ويلي ذلك حتفيظ بعض
سور القرآن الكرمي ،ويبدأ ذلك من قصار السور ،وفي األغلب يكون ذلك
شفوي ًا وبالتكرار.
((( قصة التعليم في الكويت – (ص .)27 – 25
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ومع مرور الوقت تطورت طريقة تعليم األح��رف الهجائية ،فصارت على
أساس النقاط :فاأللف (ال شيء له) أي (ال شيء عليه) من النقاط ،والباء نقطة
واحدة من حتتها ،والتاء اثنتان من فوقها ،والثاء ثالث من فوقها ،واجليم واحدة
من أسفله..إلخ ،وكذلك احلركات على أساس فوق وحتت ،ودخل بعد ذلك على
الكتاتيب في أواخر القرن املاضي تدريس العمليات األربع من احلساب.
ختم القر�آن الكرمي (التحميدة):

هي احتفال يقام إذا لم يكن الولد قادرا على قيمة اخلتمة ،فيطاف به في حفل
من رفاقه على البيوت مدة ثالثة أيام لقراءة التحميدة في كتاب صغير معد لهذا
الغرض وتقدميه للمال الذي يعطي بعضه للتلميذ قارئ التحميدة وملن يستلم
التبرع ،وجرت العادة أال يرد صاحب الزفة وأن يكرم بالتبرعات ،وعلى أية حال
يجب أن يرضى بذلك والد الطفل  -أو الطفلة  -الذي ختم القرآن ،وقد يحصل
املطوع أو املطوعة على هدية أخرى مناسبة عند زفاف األطفال وهم ينشدون،
وهو يحمل سيفا مذهبا ويرتدي عباءة وعقاال مقصبني حتى منزله ،وفي ذلك خير
دعاية للكتاب الذي درس فيه.
ومما يقال في التحميدة:

احلــمــد للــه الــذي هــدانــــــــا

ل���ل���دي���ن واإلس�����ل�����ام اج���ت���ب���ان���ا

ف���ح���م���ده وح����ق����ه أن ي��ح��م��دا

م���ا ف��ت��ق ال���زه���ر وم���ا ط���اح ال��ن��دى

س���ب���ح���ان���ه م����ن خ���ال���ق س��ب��ح��ان��ا
ث���م ال���ص�ل�اة ك��ل��م��ا احل�����ادي ح��دا
ه�����ذا غ��ل��ام ق����د ق�����رأ وق�����د كتب

ب���ف���ض���ل���ه ع���ل���م���ن���ا ال����ق����رآن����ا
على ال��ذي قد جاء بالهدى محمدا
وق����د ت��ع��ل��م ال���رس���ائ���ل واخل��ط��ب
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وال تقصر ي��ا اب��ن أش���راف العرب
���ص���ـ���را
ع��ل��م��ن��ي م���ع���ل���م وم������ا َق َّ

وال ي��ك��ن ط���رف���ك ه��م��ا وغضبا
رددن���������ي ف�����ي دروس وك������ررا

ثم توزع املأكوالت واحللوى على احلاضرين ،وفي اليوم التالي يطوف
اخلامت بصحبة والدته وبقية األوالد على بيوت احلي واألحياء األخرى
املجاورة؛ مرتلني أبياتا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح املعلم،
ويرددون التحميدة السابقة فيجمعون بذلك األموال والهدايا التي يقدمها
أهل اخلامت للمال؛ نظير حتفيظ ابنهم القرآن الكرمي وتقديرا حلسن رعايته له
واالهتمام به.
وك��ان بعض الناس يتبركون بهؤالء األوالد والبنات الذين ختموا القرآن
الكرمي ،وقد يحمل املريض أو املريضة إلى احلافظ أو احلافظة ليتلو عليه ما تيسر
من القرآن رجاء الشفاء ،والسيما األمراض النفسية كالصراخ والصرع والتخلف
العقلي ،وقد يصفان ألهل املريض رقية من قصار السور وبعض اآليات كآية
الكرسي ..وكان الناس يثقون ببعض املطاوعة في شفاء األمراض ،لدرجة أنهم
كانوا يتجمهرون أمام بيته.
مرحلة ما بعد اخلتمة:

•إذا أراد الطالب إكمال تعليمه فيلزمه عند ذلك الدواة والقلم  -وهو نوع
منه يسمى البرية ،له سن يغمس باحلبر ثم يكتب به  -والقرطاس الورقي،
ولوح من اخلشب أو احلجر ،فيتعلم حسن اخلط ،ويتضمن ذلك اخلط
الكتابة وقراءة ما يكتب ،وحسن خطه على األلواح يسمح له باخلط على
الورق.
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•وقد يعود الطالب  -وفي األغلب يكون ذلك للطالبات  -إلى ُ
الك ّتاب
للقيام (بالتيريدة) أو التجريدة ،وتعني تكرار قراءة القرآن كله ليتمكن من
تالوته تالوة جيدة ،وبهذه العملية يستفيد املال أو املطوعة مبساعدة هؤالء
اخلامتني له في تقوية طالبه بالقراءة.
وغالب ًا ما يكتفي الطالب بذلك ،ويبدأ البحث عن عمل لدى التجار أو في
الكتاتيب نفسها ،أو في كتابات ومحاسبات الغوص وغيرها.
تنظيم حلقات الدرا�سة يف الكتاتيب:
ومبرور الوقت وتراكم اخلبرات ،تطورت طريقة الدراسة فيما بعد لدى املال
واملطوع فأصبحت حلقة كبيرة تضم مختلف األعمار ومختلف املراحل الدراسية.
وكان املال يجلس على فرشة خاصة وينظم الطالب صفوفهم بشكل مستقيم أمام
البشتختة (اللوح الذي يكتب عليه الطالب) التي حفر في جانب أعالها مكان
للدواة ويتوزع الدارسون على ثالث مجموعات:
•األولى :من املستجدين البادئني وهم في الصف األول.
•الثانية :ما يسمى باملتوسطني؛ أي الذين قطعوا مرحلة متوسطة في القراءة
والكتابة والقرآن الكرمي ويخصص لهم الصف الثاني.
•الثالثة :للفاهمني وتضم من قطع شوطا في معرفة القرآن والكتابة.
ويبدأ املال بتدريس املجموعة األولى ثم الثانية ثم الثالثة ،وقد يكلف بعض
تالميذ املجموعة املتقدمة بتدريس بعض زمالئه من املجموعة األولى أو الضعاف
في مجموعته ،وطريقة احللقات هذه مأخوذة في األصل عن حلقات املساجد.
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أما فيما يتعلق باملخصصات املادية للمطوع فقد ألغيت في مرحلة الحقة
تدريجي ًا في العقد األول من القرن العشرين ،وصار له مخصص شهري من كل
طالب قدره روبية واحدة.
تقومي الطالب (االمتحان وحاجة البيئة)
الالفت أن كثيرين ممن كتبوا عن عهد املطوع واملطوعة والكتاتيب لم يذكروا
«امتحان» الطالب؛ مع أنه كان موجود ًا كتقليد قدمي لعله نشأ مع نشأة ُ
الك ّتاب
نفسه ،ومع أن صور االمتحان اليوم مختلفة جدا إال أن الطالب كان ميتحن ،وكان
لهذا االمتحان أو االختبار أشكال عدة هي:
1-1كان الطالب ميتحن وبشكل يومي تقريبا في بعض آيات القرآن الكرمي
ويرددها ويسمعها مرة وثالثا وعشرا حتى يتقن التالوة أو احلفظ لها ثم
ينتقل إلى ما بعدها.
2-2كان املمتحن هو املطوع نفسه ،وهو الذي يقرر االنتقال من سورة إلى سورة
ومن جزء إلى جزء ،عودا من آ خر سور القرآن الكرمي إلى أولها ،وهكذا
كان أول شكل من أشكال السلم التعليمي ،وأحيانا كان املطوع يقسمهم
إلى ثالث فئات أو مستويات.
3-3كان االمتحان النهائي «ختمة القرآن» يأتي بعد إمتام الطالب حفظ القرآن
كام ً
ال ،وذلك بأن يقرأ الطالب ما يحدده له املطوع من السور واآليات حتى
يطمئن إلى حسن التالوة وصحتها.
4-4كان املطوع إذا اقتنع بهذه التالوة ومبستوى الطالب أعلن ألهل املتعلم
تخرج وحصل على الشهادة
أن االبن ختم القرآن ،وهذا يعني بلغتنا أنه ّ
الشفهية من املطوع.
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5-5كان يعد حفل هو حفل «اخلتمة» والطواف بصاحبها في طرق البلد إلعالن
ذلك كنوع من التكرمي له واالحتفال به من ناحية ،وحتى يزيد املطوع نفسه
بها سمعة من ناحية أخرى ،فهي شهادة مزدوجة ،ولهذه الشهادة رسوم
معروفة تدفع للمطوع ،ولم تكن هناك شهادات مطبوعة أو مكتوبة تسلم
للطلبة كما هي احلال اآلن.
6-6عندما دخلت الكتابة والقراءة إلى الكتاتيب لم يكن لها امتحان ،لكن مع
األيام ومع حاجة املتعلم إلى العمل انحصرت قيمة الكتابة ،كما انحصر
تقوميها في اخلط اجلميل ،وظهرت في مطلع القرن املاضي عادة ذهاب
الطالب إلى التجار يطلعونهم على خطوطهم ليظفروا بعمل لديهم،
فالقرآن للصالة والكتابة للعمل.
7-7كانت هذه «االمتحانات» والشهادات فردية؛ مبعنى أنه ال تعقد لها فترات
أو حتدد لها مواعيد جماعية.
8-8بالنسبة للكتابة واخلط لم يكن املمتحن هو املطوع ولكن كان التاجر هو
الذي يقرر وكذلك متطلبات سوق العمل التي تفرض نفسها؛ فالنجاح في
احلياة العملية مرتبط بالنجاح في هذا االمتحان.
9-9ملا تقدمت ال��دراس��ة في الكتاتيب لم يكن يكفي حسن اخل��ط فقط،
وظهرت عوامل جديدة للنجاح فرضت نفسها على دور التعليم آنذاك،
ومنها أن التاجر كان ميتحن الطالب في احلساب قبل قبوله في العمل
مثل احلساب الهندي أو الغوص أو حساب اجلص للبناء بحسب حاجة
ذلك التاجر.
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1010االمتحان في الغالب كان شفهي ًا إال في مادة اخلط وفي حل مسائل احلساب
خاصة مسائل احلسابات املذكورة آنف ًا.
وقد ذكر األستاذ عبدالعزيز حسني في كتابه (املجتمع العربي في الكويت) «أنه
مر على الكويت وقت كان التنافس فيه  -بني الكتاتيب – شديدا؛ إذ كان كل ُك ّتاب
يحاول لفت نظر املجتمع إليه؛ حتى يكتسب أكبر سمعة ويستقطب أكبر عدد من
التالميذ ،وكانت وسائل الدعاية ولفت النظر هي املباراة حلسن اخلط ،وكانت تتم
بأن يذهب املتبارون في اخلط إلى طائفة من التجار في محالتهم لعرض خطوطهم
عليهم ،والتجار هم احلكم الفيصل في املباراة وعرض اخلطوط واتخاذهم حكاما
في األمر ،مما يرمز إلى تأكيد الصلة القائمة بني التجار والتعليم في الكويت منذ
قدمي الزمانُ ،
فالك ّتاب منذ وجوده كان استجابة حلاجة البيئة امللحة».
ومع بدايات القرن العشرين رحل عدد من طلبة العلم الكويتيني إلى الهفوف
في اإلحساء لتعليم العلوم الدينية والعربية على أيدي علمائها ،وهو ما يعني أن
التفتح على العلم والرغبة فيه قد أخذا مأخذهما من اهتمام أهل الكويت ،وأن
احلاجة الدينية واالقتصادية قد اتسعت لدرجة لم تعد تكفي فيها الكتاتيب الكثيرة
وال ما رافقها منذ عام 1330ه��ـ ( )1911وعام 1340ه��ـ ( )1921من إنشاء
املدرستني املباركية واألحمدية على التوالي لسد حاجات املجتمع.
واستمرت الكتاتيب في أداء مهمتها إلى ما بعد ظهور املدارس ،وكانت تقوم بدور
متصل أو متناوب مع دور املدرسة ،فحني تتوقف الدراسة صيفا وتغلق املدارس أبوابها
بسبب العطلة الصيفية جند كثيرا من األسر تبعث ببناتها وأبنائها إلى هذه الكتاتيب.
وبالطبع كان هؤالء يبدون تفوقا على الدارسني األصليني في الكتاتيب فكانوا
يقرؤون أي صفحة من القرآن بيسر وسهولة ،وهذا راجع إلى أن طرق تدريس
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القراءة في املدارس كانت متطورة عما كان متبعا في الكتاتيب .من ذلك أن املدارس
كانت تعلم طالبها متييز احلروف وكيف تتألف الكلمة منها ،بينما كانت الكتاتيب
تعلم طالبها قراءة ما يحفظون جملة ،وبالتالي فهم يحفظون شكل الكلمة دون
العناية بتمييز حروفها.
وفي أواخ��ر اخلمسينيات ،وبالتحديد عام 1958م املوافق لعام 1378هـ
أغلقت آخر الكتاتيب أبوابها النقضاء دورها ورسالتها وندرة الطالب الراغبني
فيها ،وانصراف الناس إلى التعليم الرسمي في املدارس النظامية احلكومية.
عطالت الكتاتيب:
لم يكن هناك من عطلة عن الدراسة في الكتاتيب سوى عطالت األعياد
والعطالت الرسمية طوال السنة ،فلم تكن هناك عطلة صيفية ،ولكن كان عدد
الدارسني يقل في موسم الغوص النشغالهم في مساعدة آبائهم ،ولذلك قد يغلق
ُ
الك ّتاب أبوابه ويتحول من بقي من التالميذ إلى ُك ّتاب آخر قريب.
الت�سرب الطالبي:
رمبا فاتنا أن نذكر أنه كان للمال أو املطوع دائما معاون من التالميذ ،والبد أن
يكون متميزا بخطه وحفظه ورمبا لقرابته من املطوع أو لوجاهة أبيه في احلي ،وهو
يقوم مقام املال في كل شؤونه ورمبا في عقاب املذنب أيضا ،هذا الوضع اإلداري
املتشدد في ُ
الك ّتاب كثيرا ما دفع إلى تسرب الطالب منه ،هذا باإلضافة إلى قسوة
املطوع واستبداده وفلقته أو للسلسلة احلديدية الثقيلة التي يعاقب بها.
ولكن التسرب كان يأتي أحيانا أخرى لرغبة األهل في معونة الولد لهم بالعمل
والكسب سواء في الغوص أو املالحة أو صيد السمك أو غير ذلك ،وفي كل
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األحوال ،فالذين يتابعون الدراسة حتى النهاية هم القلة ومعظم الطالب يتركونها
عند االنتقال إلى العمل.
�إدارة الكتاتيب وع�صا املال:
اشتهرت بعض األسر الكويتية بالتعليم في كتاتيبها ،وكانت هذه الكتاتيب
تدار من قبل أفراد هذه األسرة ،وأيض ًا اشتهرت هذه األسر بحسن اخلط ،وتوارث
أفرادها هذه املهنة أب ًا عن جد.
وكان املال أو املطوع صارما حازما مع تالميذه ال رقابة عليه؛ بحسب قول
عبدالله النوري الذي يضيف:
«ولكل املال َع َصوان :أولهما املطرق :وهي بطول باع أو أقل يستعملها إذا
كان جالسا لتمتد إلى ظهور األوالد القريبني منه وأرجل وأفخاذ البعيدين عنه.
والثانية :بطول قدمني تستعمل للضرب املبرح والعقاب الشديد ،فكان املطوع
يدخل على عجل وعلى غفلة ،وبيده املطرق ،فإن صادف مذنبا أمر أن يطرح
أرضا وأن توضع رجاله «بالفلقة» ،وإن لم يسعفه احلظ مبذنب ضرب باملطرق
خمسا أو عشرا «على املاشي» ترهيب ًا! وهكذا ترتفع أصوات التالميذ بقراءة
شيء أو ال شيء.
وقد فهم العامة من املال أن العصا وهبها الله آلدم من اجلنة ليؤدب بها أوالده،
وأن بكاء الولد حني تأديبه رحمة لوالديه ،وأن الضرب وقت تعليم الولد يزيد من
ذكائه ،وحفظوا من املال هذا البيت:
فرحم الله الذي أبكاني
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ألنه للخير قد هداني

غير أن هذه العقوبات قلما ذاقها أبناء األغنياء أو الشيوخ ،وكان من وسائل
العقوبة «الفلقة» ويسمونها «اجلحيشة» ويقلبون جيمها ياء فتصير «يحيشة»،
واجلحيشة عصا سميكة تكون بطول متر ونصف املتر تقريبا وفي سمك بوصتني
فأكثر ،يفصل بني كل ثلث من طولها بثقب أدخل فيه طرف حبل بطول العصا
يتدلى وسطه ويتسع إلدخال رجلي الولد فيه ،ثم تدار العصا ليلف باقي متسع
احلبل عليها ويضيق على رجلي الولد فال يستطيع حتريكهما ،ثم يبدأ املال بالضرب
فيظل الولد يتلوى من األلم ورجاله في اجلحيشة ال يقدر على إخراجهما ،حتى
يطيب خاطر املال أو يعجز أو يعتقد أنه أدى واجب التأديب والتربية.
وكانت ثقة اآلباء كبيرة مبدرسي أبنائهم ،فقد كانوا يقولون ألولئك املدرسني:
«لكم اللحم ولنا العظم»؛ إشارة إلى أنهم ال ميانعون في توقيع أي عقوبة على
الطالب مبا في ذلك الضرب الشديد أو احلبس في املدرسة أو ما شابه ذلك من
أنواع العقوبات»(((.
مكانة املال االجتماعية:
كان للمطوع (واملطوعة أيضا) مكانتهما االجتماعية البارزة ملا يحمالن من
علم؛ فكان لهما الصدارة في املناسبات واالحترام في السوق واالحتفاالت ،وإذا
كان املطوع من أبرز رجال احلي الذي هو فيه فإن املطوعة كانت أبرز نسائه ،وقد
يقوم املطوع أو املطوعة ببعض األنشطة االجتماعية ومنها:
1-1الكشتة التي يجمع فيها طالبه جميعا في نزهة آخر العام الدراسي ،وفي
العادة كان يشترك الطالب في تكاليفها ببعض املال أو املواد العينية كالسكر
والشاي والسمن والتمر.
((( قصة التعليم – الشيخ عبدالله النوري ( -ص .)31
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2-2حفلة املالد (أي املولد النبوي) وهو حفل ديني يقام في املولد النبوي وتغنى
فيه األناشيد الدينية مثل:
ول������������د احل������ب������ي������ب وخ���������������ده م������ت������ورد
وال����������ن����������ور م���������ن وج�������ن�������ات�������ه ي����ت����وق����د
ول�����������د احل������ب������ي������ب وم������ث������ل������ه ال ي����ول����د
أو مثــــل  :
الســــــــــالم عليـــــــك زي��������������ن األن�������ب�������ي�������اء
الســــــــــالم عليـــــــك أت��������ق��������ى األت������ق������ي������اء
الســــــــــالم عليـــــــك أص������ف������ى األص�����ف�����ي�����اء
املوارد املالية للكتاتيب:
تعددت موارد الكتاتيب في الكويت – شأنها شأن الكتاتيب في البالد العربية
املجاورة  -فشملت:
1-1رسوم الدخلة :أشبه برسم التسجيل في ُ
الك ّتاب لقبول التلميذ فيه وتبلغ
من  3-2روبيات وفي حدود اإلمكان للفقراء.
2-2اخلميسية :األجر األسبوعي يدفع كل خميس وال يتجاوز نصف روبية
وقد يكون ربع روبية.
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 3-3النافلة :قليل من املال أو القمح أو األرز أو التمر يهديه التلميذ إلى شيخ
ُ
الك ّتاب في املناسبات الدينية كيوم املولد النبوي أو النصف من شعبان أو
يوم اإلسراء واملعراج ويوم عاشوراء.
4-4العيدية :مبلغ يدفعه التلميذ بحسب قدرته قبل العيد أو بعده.
5-5الفطرة :صدقة الفطر ،ويعتبر شيخ ُ
الك ّتاب أحق من غيره بها وتبلغ 6
أرطال من احلنطة أو التمر أو األرز.
ثم يضاف إليها في مرحلة اخلتمة ما يلي:
 1-1اخلتمة :تدفع رسومها في أثناء تقدم الطالب في تالوة القرآن الكرمي مجزأة 13
جزءا ،وتكون على شكل هدايا متتالية تقدم بعد حفظ «الفاحتة» ثم «تبت يدا»
(سورة املسد) «لم يكن» (سورة البينة)« ،الفجر»« ،عم» (سورة النبأ)« ،قل
أوحي» (سورة اجلن) ،وهذه تسميات أهل الكتاتيب لهذه السور في كويت
املاضي« ،تبارك»« ،الرحمن»« ،الذاريات»« ،يس» ،ثم النصف أو «الكهف»،
«براءة» ،وقد يتفق ولي األمر مع املطوع على مبلغ مقطوع يدفعه عندما يختم
ابنه القرآن ،وفي هذه احلالة يعفى الطالب من أي رسوم أخرى.
2-2إكمال ختم القرآن :وأقل مدة سنة من التدريس وهديته  100-20روبية
مع كسوة الشيخ من األغنياء ،وهي بشت وغترة ودشداشة ووزرة أو وزار
(أي إزار).
 3-3التحميدة :كما ذكرنا آنف ًا فهي احتفال يقام إذا لم يكن الولد قادرا على
دفع اخلتمة ،فيطاف به في حفل من رفاقه على البيوت مدة ثالثة أيام لقراءة
التحميدة في كتاب صغير معد لهذا الغرض ،وجرت العادة أال يرد صاحب
الزفة وأن يكرم بالتبرعات ،وقد يحصل املطوع أو املطوعة على هدية أخرى
مناسبة عند زفاف األطفال.
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4-4تضاف إلى ذلك موارد أخرى تأتي إلى صاحب ُ
الك ّتاب ومنها النذور
ونصيب من حلوم األضاحي وهدايا احلجيج.
وأيض ًا فإن عمل هؤالء املطاوعة واملطوعات كان ال يقتصر على قراءة
القرآن الكرمي وتعليمه فحسب ،بل قد يتعداها إلى الوصفات الطبية الشعبية
حيث يشتريها الناس من «احلواج» وهو العطار وتنطق اجليم ياء فيقال احلواي،
وأشهر احلوايني في ذلك الوقت أحمد السماج «السماك» ،وقد يشفي الله
املريض بهذه الوصفات الناجمة عن اخلبرة الطويلة ،فيعزى ذلك إلى املطوع
وبركته.
م�ساحة الكتاتيب
لم تكن مساحة الكتاتيب كبيرة؛ إذ لم يكن املطوع يحتاج إلى أكثر من غرفة
واسعة قد تكون إحدى غرف البيت الذي يسكنه ،أو غرفة ملحقة باملسجد أو
بعض أوقافه ،وقد تكون ديوانية البيت أو ديوانية يستأجرها املطوع ليدرس فيها،
وتكون غالب ًا عبارة عن حجرة مفروشة بحصير من سعف النخيل؛ ويجلس املطوع
أو املطوعة في صدرها على مقعد من القطن وهو فراش خاص يسمى «املطرح»،
ووراء ظهره مسند وإلى جانبه العصا الطويلة (اخليزرانة) أو الباكورة ميشي بها
بني األوالد إذا أحدثوا الشغب والضجيج ،وقد يكون إلى جانبه قفة من القش
تسمى زبيل حتوي بعض السكريات واملكسرات املسماة (باملخلط) ملكافأة الفائقني
وطمأنة النصف اآلخر ،وإن توافرت للطالب «بشتخته» وضعها أمامه ويستعمل
بعض الطالب الكرسي اخلاص باملصحف؛ بحيث تكون الصفحات مفتوحة
أمامه لسهولة القراءة.
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ولم يكن هناك ما نسميه بالرحالت (الطاوالت) ،ولكن الطالب كانوا
يجلسون على حصير األرض ولم تظهر «الرحالت» أبدا حتى في الكتاتيب
املتأخرة ،بل كان ظهور الرحالت في املدرسة رمزا الرتفاعها عن مستوى
ُ
الك ّتاب الذي كان اجللوس فيه على األرض وحصيرها ،سواء للمدرس أو
للطالب ،فارتفاع اجللوس من األرض إلى املقعد رمز لنقلة مهمة من تعليم
ُ
الك ّتاب إلى تعليم املدرسة ،وينتقل مكان الدراسة في الصيف وحره إلى خارج
الغرف في ظل عريش من سعف النخيل أيض ًا ،أو من احلصير الذي يسمى
باملنقور أي «أعواد البامبو» أو في الليوان ،وهو اجلزء املسقوف بني احلجرات
وفناء البيت ،ووجود هذا الظل يحدد مدة الدوام في هذه احلالة ،فإذا انحسر
وحميت الشمس أمر املطوع أو املطوعة باالنصراف إلى البيت لتستأنف الدراسة
بعد العصر في الظل.
ولم يكن للدوام في بعض الكتاتيب وقت معني ،فالطالب أو الطالبة يأتي إلى
ُ
الك ّتاب حسب ظروفه.
املاء والطعام يف الكتاتيب:
كان املاء شحيحا في الكويت في ذلك العهد ،وكان ينقل بالقرب اجللدية مع
السائقني على احلمير ليوضع في ِ
(الحب) أي اجلرة الكبيرة  -زير يوضع به املاء -
وكان غالي الثمن وال يستطيع كل املطاوعة توفيره للدارسني ،لذلك كان على كل
طالب أن يحمل معه «الغرشة» وهي قلة صغيرة من الفخار تأمينا لشرابه ،وكان
التلميذ يحمل معه أيض ًا طعامه ،فمدة البقاء في ُ
الك ّتاب طويلة وقد يتشارك بعض
التالميذ مع بعض في اقتسام ما يجلبونه.
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تقومي الدار�سني (العقاب)
كان للمطوع طرق لتقومي ومعاقبة الصبية ،وكانت تستخدم مبقدار ما ارتكبه
الصبي من خطأ أو ذنب ،وفيها نوع من القسوة على الصبية حتى يكون املطوع مبثابة
احلازم األمني  -في نظر أولياء األمور  -الذي يقوم بأداء واجبه التعليمي في ذاك
الوقت ،وكان أولياء األمور يشجعون املطوع على ذلك ويقولون له  -كما سبق أن
أسلفنا «لك اللحم ولنا العظم» ،وكانت الطرق املستخدمة للعقاب كالتالي:
•اجلحيشة «الفلقة» :وقد سبق وصفها.
•الصنقل :وهو عبارة عن سلسلة من احلديد ثقيلة وغليظة يثبت طرفها
بخشبة ثقيلة وطرفها الثاني في ساق الصبي حتكم بقفل ويحتفظ املطوع
مبفتاح القفل.
•املطرق «العصا» :يستخدمها املطوع في ضرب الصبي املشاغب.
من �أن�شطة الكتاتيب
ومن اجلدير بالذكر أن الكتاتيب كانت حتفل بالعديد من األنشطة التي تدعم
العملية العلمية واالجتماعية حيث كان مث ً
ال ُك ّتاب البنات مساء كل أربعاء ،وقبل
االنصراف كن يرددن نشيدا مشتركا يقول:
مسايــات مسـايــــات علمتــــنا ال����س����ع����ادة وأم�����رن�����ا ل����ل����رواح
مسايــات جحيشتــــنا معلقــــة ت���ن���ادي ال��ع��ص��ي��ة م���ن ال��ص��ب��اح
إن الضـرب يوجعكم ويبرى وعند ال��ض��رب تلقون الصــالح
وهذا النشيد يحذر من نسيان اخلميسية في صباح اليوم التالي جتنبا للعقاب،
وكان املطوع أو املطوعة في بعض األحيان يستخدم الطالب عنده ملختلف اخلدمات
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وليس له أن يرفضها ،فقد يكلفه أن ينظف بيته أو يقضي حاجياته من السوق أو
أي مكان آخر ،لكن ذلك انتهى منذ تطورت الكتاتيب وأصبحت عالقة املطوع
بالطالب أو املطوعة بالطالبة قاصرة على التعليم.
تعداد الكتاتيب:
لم يزد عدد الكتاتيب حتى عام 1354هـ (1935م) على ُ 35كتابا منها 25
للبنني تعلم القراءة والكتابة واحلساب مع القرآن ،و  10للبنات تعلم القرآن
والقراءة واحلساب عدا ُك ّتاب األزميري الذي كان يعلم احلياكة والتطريز مع
القراءة واحلساب واخلط.
وقد زاد العدد في عام 1372هـ (1952م) فصار حوالي  320كتاب ًا تتنافس
على اجتذاب الطالب .عالوة على مدرسة اإلرسالية األمريكية ومدرسة السعادة
لأليتام ،ثم تقلصت أعداد الكتاتيب تدريجيا مع ظهور املدارس احلديثة وإغراءاتها
حتى أغلق آخر ُك ّتاب أبوابه سنة 1378هـ (1958م).
كتاتيب �أخرى:
هذا وليس ما ذكرناه حتى اآلن هو كل الكتاتيب التي نشأت في الكويت؛ إذ
إن أعداد الكتاتيب بكافة أنواعها كثيرة يصعب اإلملام بها ،وقد يخلط البعض بني
أصحاب الكتاتيب والعاملني بها من املدرسني الذين يستعني بهم صاحب الكتاب
حني يكون عدد طالبه كثيرين ال يستطيع أن يقوم مبفرده بأعباء تعليمهم.
أما كتاتيب البنات فقد كانت هي األخرى كثيرة ومتنوعة ليس في املستطاع
اإلملام بها ،ومن الصعب أن نقدم بيانا يحصر أصحاب الكتاتيب وصاحباتها ،لذا
سوف نورد منوذجا لبعض الرجال والنساء الذين افتتحوا كتاتيبهم في الفترة املشار
إليها والتي حتدثنا عنها في الصفحات السابقة.
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�أو ًال :مناذج من �أ�سماء كتاتيب الأوالد( ،مرتبة هجائي ًا):
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ُك ّتاب أحمد اخلميس اخللف
ُك ّتاب أحمد عقل

االسم

ُك ّتاب أحمد املبارك
ُك ّتاب إسماعيل عبدالله عبدالرحيم

ُك ّتاب حسني عبدالله أحمد العجميان
ُك ّتاب حمدان أحمد احلمدان
ُك ّتاب حمد عبدالرحمن بودي
ُك ّتاب حمد محارب املطيري
ُك ّتاب خلف بن دحيان
ُك ّتاب رضا إسماعيل
ُك ّتاب راشد الصعقبي

ُك ّتاب زكريا األنصاري
ُك ّتاب ساير عبدالله العتيبي

ُك ّتاب سعود راشد الصقر
ُك ّتاب سليمان علي محمد اخلنيني
ُك ّتاب سليمان محمد السليمان
ُك ّتاب سيف محمد الشويعر
ُك ّتاب سيد حسني الطبطبائي

ُك ّتاب سيد هاشم احلنيان
ُك ّتاب عبدالرحمن البهبهي
ُك ّتاب عبدالعزيز عبداللطيف العثمان

م

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ُك ّتاب عبدالعزيز العنجري
ُك ّتاب عبداللطيف العمر

االسم

ُك ّتاب عبدالله علي بوبالل
ُك ّتاب عبدالله العلي املهيني

ُك ّتاب عبدالله محمد شمس الدين
ُك ّتاب عبدالله محمد النوري

ُك ّتاب عبدالله محمد الهولي
ُك ّتاب عبداحملسن الظفري

ُك ّتاب عبدالوهاب احلنيان
ُك ّتاب عثمان الشرهان
ُك ّتاب عصفور أحمد العصفور
ُك ّتاب علي بن حمد
ُك ّتاب علي عباس
ُك ّتاب عيسى املطر

ُك ّتاب فهد املزيد
ُك ّتاب قاسم حمادة

ُك ّتاب محمد أحمد عبدالله احلرمي
ُك ّتاب محمد البغدادي

ُك ّتاب محمد السليمان (مع كتاب املال مرشد السليمان)
ُك ّتاب محمد آتش

ُك ّتاب محمد بن صالح السيف (مع كتاب املال مرشد السليمان في فترة زمنية معينة)
ُك ّتاب محمد صالح العجيري (مع كتاب املال مرشد السليمان في فترة زمنية معينة)
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م

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ُك ّتاب محمد صالح العدساني
ُك ّتاب محمد عبدالوهاب
ُك ّتاب محمد الفارسي

االسم

ُك ّتاب محمد املطر
ُك ّتاب مرشد محمد السليمان (مع كتاب املال محمد السليمان)
ُك ّتاب مزعل هزاع الصالل
ُك ّتاب مسلم بن علي املسلم
ُك ّتاب منصور سعد فيصل البناق

ُك ّتاب ميزا حسني اجلواهر
ُك ّتاب حسني املال محمد

وهناك مدرسون قاموا بالتدريس في كتاتيب مختلفة دون أن تكون لهم كتاتيبهم
اخلاصة ومن هؤالء:
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
56

محمود محمد احلرمي
أحمد البالول
عبدالله العثمان
جاسم الرغيب
خالد بن شرف
محمد عبدالله املهيني
ناصر السيف
يوسف حمادة
يوسف صالح العمر
أحمد اللوغاني

االسم

ثانيا  :مناذج من �أ�سماء كتاتيب البنات:
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

االسم

ُك ّتاب أسومة محمد نوري
ُك ّتاب أمينة السالم
ُك ّتاب أمينة سيد علي صالح زلزلة
ُك ّتاب أمينة العمر
ُك ّتاب بدرية فرج العتيقي
ُك ّتاب حصة البناي
ُك ّتاب حصة احلنيف
ُك ّتاب حصة بنت طوق
ُك ّتاب حليمة فرج املبارك
ُك ّتاب رقية اجلاسمية
ُك ّتاب رقية جاسم املسباح
ُك ّتاب رقية محمد اجلاسم الدرويش
ُك ّتاب زهرة السيد عمر عاصم
ُك ّتاب زهية اجلامع
ُك ّتاب سارة الفزيع
ُك ّتاب سارة عيسى علي الشمالي
ُك ّتاب سبيكة العنجري
ُك ّتاب سليمة القناعي
ُك ّتاب شريفة العمر
ُك ّتاب شيخة اجلليبي
ُك ّتاب شيخة النشمي
ُك ّتاب صاحلة الرامزي
ُك ّتاب طيبة ،زوجة سلطان سنكيس
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م

24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
58

االسم

ُك ّتاب عائشة جمعة احملمد
ُك ّتاب عائشة عبدالرحمن سلمان املضاحكة
ُك ّتاب عائشة محمد شريف األزميري
ُك ّتاب عايشة العمر
ُك ّتاب علية العيدي
ُك ّتاب فاطمة بنت حسني الشهاب
ُك ّتاب فاطمة الدخيل
ُك ّتاب فاطمة محمد علي
ُك ّتاب فاطمة الصرعاوي
ُك ّتاب فاطمة علي املسباح
ُك ّتاب املطوعة فلوة
ُك ّتاب لطيفة املال علي أبوطالب الكندري
ُك ّتاب لطيفة العمر
ُك ّتاب لطيفة محمد الشمالي
ُك ّتاب لطيفة املنصور
ُك ّتاب لولوة أحمد براك العصيمي
ُك ّتاب لولوة البناي
ُك ّتاب لولوة السيد أحمد الرفاعي
ُك ّتاب لولوة حسن القعود
ُك ّتاب لولوة مال صالح الربيعة
ُك ّتاب لولوة املسباح
ُك ّتاب لولوة هالل العطيبي
ُك ّتاب مرمي حمد بودي
ُك ّتاب مرمي العسكر

م

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ُك ّتاب مرمي العمر
ُك ّتاب مكية الساعاتي
ُك ّتاب مكية فرج املبارك
ُك ّتاب منيرة بنت حمادة

االسم

ُك ّتاب موزة بنت حمادة
ُك ّتاب موزة بنت صالح بن جاسم املسباح
ُك ّتاب موزة السماكة
ُك ّتاب هيا عبدالرحمن اجلاسم
ُك ّتاب هيا عبدالله سيف عبدالله
ُك ّتاب وضحة البلوشي
ُك ّتاب زوجة املال عبدالرحمن البهبهي
ُك ّتاب زينب الصراف

تعليم اللغة الإجنليزية وم�سك الدفاتر:
وقد انتشر هذا النوع من التعليم في أوائل اخلمسينيات ،واستمر فترة من الزمن
بعد ذلك وهو نوع يعتمد على سد حاجة السوق من دارسي اللغة اإلجنليزية،
ومسك الدفاتر ،وما شابه ذلك مما تدعو إليه احلاجة.
فظهرت فصول منزلية ذات دراسة تخصصية على أيدي بعض املتمكنني من
تلك التخصصات ،حيث قام الواحد منهم بإعداد غرفة في مسكنه على نحو
يتيح لعدد من الطالب احلضور إليه فيها مساء من أجل الدراسة التخصصية التي
يجيدها ويحتاج إليها الطالب ،وهذه الفصول املنزلية وإن كانت محدودة إال أنها
كانت ذات قيمة في سد حاجة آنذاك ،وكانت الدراسة في هذه الفصول تنتهي
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مع إتقان الطالب ما حضر من أجل دراسته ،ويتقاضى املعلم مبلغ ًا يتفق عليه مع
طالبه الذين هم عادة من كبار السن.
ومن مدرسي هذه املواد اخلاصة :سعد السنني الذي كان يدرس في منزله احلساب
ومسك الدفاتر ،وإبراهيم الرشود الذي يدرس في منزله اللغة اإلجنليزية.
وجدير بالذكر أن ه��ؤالء املدرسني كانوا «أهليني» يقومون بعملهم هذا،
باإلضافة إلى عملهم األصلي الذي يزاولونه نهارا ،وتكون فترة املساء من نصيب
العمل اإلضافي وهو التدريس.
تعليم منهج احل�ساب:
الكويت بلد جتاري ومن أسس النجاح في التجارة معرفة احلساب وإتقانه ،ومع
هذا فقد كان الكويتيون ال يجيدون أبسط أمور احلساب؛ على الرغم مما تتطلبه
أعمالهم التجارية من معرفة بهذا العلم.
فالتاجر ال يستغني عن الشخص الذي يعرف شيئ ًا من العمليات احلسابية ليدير
له كافة أعماله التجارية ،ولكن لم تتوافر في الكويت في السابق تلك الفئة من
احملاسبني ،لهذا أصبح الكويتيون يعتمدون على الوافدين وباألخص على الهنود
الذين اشتهروا بالتجارة واألعمال احلسابية.
وفي عام  1893حظي أهل الكويت مبعلم للحساب يدعى «علي بن عمار»
الذي استدعي ليعمل محاسبا في الديوان األميري املمثل للحكومة آنذاك ثم تطوع
لتعليم أهل الكويت قواعد احلساب األربعة «اجلمع والطرح والقسمة والضرب»
إلى جانب وظيفته بالديوان األميري ،وقد ابتدأ في التدريس عام  ،1893وكان
ُيعلم عددا كبيرا من املتعلمني واملعلمني على السواء ،حيث أقبل عليه الكويتيون
إقباال شديد ًا ،لرغبتهم في معرفة احلساب لإلفادة منه في التجارة.
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ثم كثر بعد ذلك معلمو احلساب ،وأصبحت هذه املادة تدرس في الكتاتيب إلى
جانب حفظ القرآن الكرمي وتعليم القراءة والكتابة ،وقد ازدادت أهمية احلساب
عند أهل الكويت التساع نطاق أعمالهم التجارية ،وحاجتهم إلى تنظيم مواردهم،
وللتجار أثر كبير في ظهور التعليم التجاري في الكويت والذي كان من أهم مواده
دراسة علم احملاسبة ومسك الدفاتر الالزمة لنجاح كل جتارة.
وبهذا أصبحت دراسة حسابات الغوص على اللؤلؤ وحساب السفينة التجارية
من أهم ما يدرس في ُ
الك ّتاب ،عندما كان كل من الغوص والسفر في غاية ازدهارهما،
وكانت الكتاتيب مفتوحة طوال السنة ،إال إذا كان أصحابها ممن يعملون بالغوص أو
بالتجارة ،فعندئذ يغلقون ُك ّتابهم العتمادهم على هذه األعمال في معيشتهم كوسيلة
لكسب الرزق ،ألن الكتاب لم يكن يغنيهم عن ترك هذه األعمال ،ولعلها لم تكن
وسيلة جيدة للكسب ،أما األوالد الذين يتعلمون في الكتاب املغلق ،فإنهم يلجأون
إلى أقرب كتاب مفتوح يتعلمون فيه إلى حني عودة صاحب كتابهم الغائب.
وكان هناك نوع آخر من الكتاتيب يفتحه األغنياء ويصرفون عليه من أموالهم
اخلاصة لتعليم أبنائهم وأبناء الفقراء الذين ال يستطيعون التعليم في الكتاتيب
العامة.
خال�صة التعليم يف الكتاتيب:
لقد نشأت الكويت في بيئة شحيحة قليلة املوارد ،لهذا قضت فترة طويلة في
ظروف اقتصادية صعبة أجبرت أهلها على االكتفاء بالتماس ضروريات احلياة ،فلم
تكن األوضاع املادية تساعد على ظهور مرافق لتعليم القرآن أو معرفة بعض الكتابة
والقراءة ،فكان يلتمس ذلك من أبسط السبل وأقربها؛ أي من املسجد ثم ُ
الك َّتاب
وهكذا كان التعليم يستمد أهدافه ومبادئه وأمناطه من حاجات املجتمع ومتطلباته
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احملدودة ،وقد يشذ بعض الراغبني في الدين عن املجتمع األمي فيلتمسون العلم
في خارج الكويت ويشكلون نقاطا مضيئة قليلة في املجتمع الكويتي.
ومنذ وجد التعليم في املساجد أو الكتاتيب كانت أهدافه دينية ،وحني خطا
هذا التعليم خطوة أخرى خطاها مستندا إلى الدين ،فال يكفي حفظ القرآن الكرمي
ولكن جتب قراءته قراءة صحيحة.
وهكذا بدأ مع التحفيظ تعليم التالوة أي تعليم القراءة ،واستلزم ذلك تعلم احلروف
والكلمات تبعا للحاجات غير الدينية للبيئة ،فالقراءة والكتابة ال ترتبطان بالقرآن وحده
ولكن لهما ضروراتهما األخرى في احلياة العملية والسيما معامالت الناس.
وكما أنه ال رقابة على التعليم في املسجد ،فكذلك لم تكن هناك رقابة على
تعليم الكتاتيب فال تدخل في شأنها ،وأصحاب الكتاتيب أحرار سواء في تعيني
املدرسني أو في قبول طالبهم أو إدارتهم وثوابهم وعقابهم وطرائق تدريسهم
وكذلك في خطة الدراسة ومناهجها ،واملهم أن التلميذ في ُ
الك ّتاب لم يكن املطوع
مسؤوال فقط عن دروسه ،ولكن عن سلوكه في املدرسة وفي البيت والشارع،
فكأنها تربية شاملة ضمن حدود وآداب املجتمع ،بجانب ما يلزمه به من حفظ
الدروس وكتابة الواجبات ،وكان األهل كثيرا ما يحيلون عقوبة أوالدهم إلى
املطوع ويشكونهم إليه لينالوا عنده العقاب الالزم.
ولم يكن هناك بالطبع سوى سلم تعليمي كيفي في املسجد ،وفي ُ
الك ّتاب يحدد
صاحبه لكل تلميذ مستواه؛ على قدر ما يستوعب من الدراسة والسلم التعليمي
في شكله العام سنتان (وقد يقل أو يكثر) ريثما يختم القرآن ويعقد حفل اخلتمة،
أما متعلمو القراءة والكتابة فيعرضون أنفسهم على التجار ليحكموا بنجاحهم أو
رسوبهم ،وبذلك تفرض حاجات البيئة نفسها.
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وإذا شئنا أن نعرف مدى اتساع هذه الطبقة اجلديدة املتعلمة في الكويت،
فيكفي أن نعرف أنه خالل ثالثني سنة  -ما بني العقدين األخيرين من القرن
التاسع عشر والعقد األول من القرن العشرين  -لعبت الكتاتيب دورها املهم
واألساسي في حتقيق طفرة في التعليم لم تعرفها الكويت من قبل ،وإذا كانت
البالد قد قضت ما يزيد على قرنني معتمدة على التطور التعليمي البطيء
واحملدود جدا والتقليد على األخص في املدة السابقة حتى سنة  1911وعلى
مدى ثالثني عاما فإنها قد عوضت هذا التأخير بنهضة الحقة أنهت فترة البطء
السابق مع بعض التجديد.
املدار�س الأهلية
كما كانت هناك مدارس خاصة يتعلم فيها من أنهى دراسته في ُ
تدرس
الك ّتاب حيث ّ
إمساك الدفاتر واللغة االجنليزية ،وقد ظهرت في أثناء انتشار احلركة التجارية .ومن
أبرز هذه املدارس ،بل هي محور كتابنا هذا ومرتكزه ومنطلقه «مدرسة املال مرشد».
فقد لعبت تلك املدرسة دورا تعليميا رائدا وكبيرا في تعليم معظم الكويتيني
املساهمني  -في الوقت احلاضر  -في خدمة الكويت في شتى املجاالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
كان املال مرشد قد افتتح مدرسته في عام 1926م في بيت خاص به ،وابتدأ
بتعليم القرآن الكرمي ومبادئ احلساب والقراءة ،وكان عدد تالميذه حوالي
خمسني تلميذا يدرس لهم مبفرده في بادئ األمر ،إال أنه بعد ازدياد عدد األوالد
استعان بأخيه «سليمان بن محمد السليمان » ثم استعان بأشخاص آخرين
يساعدونه في تدريس بعض املواد املستحدثة في مدرسته ،كما سيأتي تفصيل
ذلك فيما بعد.
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كما كان هناك الكثير من الكتاتيب واملدارس األهلية التي عاصرت مدرسة
املال مرشد في أحياء الكويت املختلفة منها:
 -1يف منطقة ال�شرق:

مدرسة املال علي ،ومدرسة املال حسني التركيت.
 -2يف منطقة ال�سوق الكبري:

مدرسة املال عمر ،ومدرسة الشيخ يوسف بن عيسى ،ومدرسة هاشم احلنيان
ومدرسة عبدالعزيز حمادة.
 -3يف منطقة القبلة:

مدرسة املال محمد الزنطاوي ،ومدرسة املال عبداللطيف العمر.
وهناك بعض املدارس التي افتتحت بعد تأسيس املدرسة املباركية عام .1912
وقد اكتفى بعض هذه امل��دارس باملناهج العربية التي تشبه مناهج املدرسة
املباركية ،ومنها مدرسة املال هاشم عبدالوهاب احلنيان ،ومدرسة املال عبدالعزيز
عبداللطيف العثمان ،ومدرسة املال علي اإلبراهيم ،ومدرسة املال سليمان علي
محمد اخلنيني.
وقبل هذا التاريخ قامت اإلرسالية األمريكية في الكويت بإعداد مكان خاص
في مقرها باحلي القبلي لتدرس اللغة اإلجنليزية.
التعليم النظامي يف الكويت
ال يخفى على مهتم بتاريخ الكويت والتأريخ له ،أنه كان لتطور التجارة وازدهار
سوق اللؤلؤ واحتياج الناس إلى كتبة وحسبة أثره في التفكير في إيجاد ميدان واسع
للتعليم يفيد املعلم به ويستفيد .ورسخت هذه الفكرة عند أولي البصيرة والعقول.
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وكان لبعض من زار الكويت من العلماء األفاضل ذوي اآلراء احلرة واألفكار
الصائبة دوره��م ،حيث اتخذوا من مساجد الكويت ميدان ًا لتعليم أهلها وبث
إرشادهم ونصائحهم ،فقد كان لهؤالء فضل كبير في ذلك ،ونذكر منهم الشيخ
محمد أمني الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاة في الزبير والشيخ محمد رشيد رضا
صاحب مجلة املنار والشيخ عبدالعزيز الثعالبي الزعيم التونسي.
ولقد التف حولهم وجلس إليهم واغترف من معينهم الكثيرون من أبناء
الكويت قدمي ًا ،فاستفادوا منهم وعلموا أن العلم ميدان واسع ال ينتهي إلى طرفه
أحد ،وأن الوطن وأهله ال سعادة لهم إال بالعلم ،وأن األمم واألفراد يقدرون
وتعلو مكانتهم مبعارفهم وعلومهم ،قال تعالى :ﱫﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﱪ سورة املجادلة ،وأن تنوير
أفكار الناشئة باملعارف أساس تقوم عليه نهضة األمة ،ولعلهم حلموا األحالم
اجلميلة ،وأملوا اآلمال العذبة مبا سيكون لهذا الوطن الصغير من عزة وهناء،
وسعادة إذا فتحوا فيه مدرسة وأقبل عليها ناشئته يغترفون من مناهلها العلم
والعرفان فيستفيدون ويفيدون ويستنيرون وينيرون السبيل لغيرهم بنور ما
تعلموه منها.
وفي ليلة  12ربيع األول سنة  1328املوافق 1910م كان قد اجتمع كثير
من الناس في ديوان الشيخ يوسف بن عيسى القناعي لسماع قصة املولد النبوي
الشريف .وملا انتهى القارئ من تالوة السيرة الشريفة قام املرحوم السيد ياسني
الطبطبائي ،وألقى في السامعني كلمة كان معناها:
«أيها السادة كلكم حضرمت هنا لسماع قصة املولد أو السيرة الشريفة ،ماذا
يفيدكم السماع إن لم تقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة
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للعاملني؟! إنه ال ميكننا االقتداء بسنته ما لم نعرف سيرته ،وال نعرف سيرته حق
املعرفة حتى نتعلمها ،وال ميكننا أن نتعلم ما لم يكن لنا مدارس ومعلمون ،يفيدون
النشء ،ويحفظون مستقبله ،إنه ال بد لنا من سراج يضيء طريقنا املظلم ،وال سراج
كالعلم وال علم بال مدارس ،إذ ًا فلنتعاون أيها السادة على فتح املدارس املفيدة
لنبعد عنا األمية وخطرها ،ونخلص أبناءنا من ظالم اجلهالة» ،وقبل أن نبحث في
تأثير هذه الكلمة في نفوس السامعني البأس أن نتعرف على قائلها.
إنه السيد ياسني بن السيد محمد بن السيد عبداحملسن بن السيد ياسني بن السيد
عبداجلليل الطبطبائي ،وعبداجلليل هو العالم الشاعر الذي قدم إلى الكويت في
سنة 1252هـ واختارها موطن ًا له ،وعلم فيها وخلفه في علمه وتعليمه ابنه السيد
أحمد بن السيد عبداجلليل كما ذكرنا.
أثر كالم السيد ياسني الطبطبائي في السامعني وخاصة في الشيخ يوسف
بن عيسى القناعي ،فكتب كلمة في صدر صحيفة طويلة بني فيها منافع العلم
والتعلم ومضار اجلهل وضالله ،ووقع حتتها بإمضائه متبرع ًا بخمسني روبية
لفتح مدرسة .ثم ذهب إلى الشيخ سالم بن الشيخ مبارك الصباح وقرأ عليه
الكلمة ،وطلب مساعدته ،فأجابه بأن هذا من شأن حاكم البالد واألمر فيه له،
وكان احلاكم يومئذ الشيخ مبارك الصباح فخاطبه ،ثم خاطب إبراهيم املضف
وكان من جتار اللؤلؤ فتبرع مبائة روبية ،ثم كلم شمالن بن علي بن سيف ،وكان
الصديق احلميم للشيخ يوسف بن عيسى فاستحسن الفكرة ،وذهب إلى آل
خالد اخلضير وبحث معهم املوضوع ،فرحبوا بالفكرة وتبرعوا بخمسة آالف
روبية ،وتبرع شمالن مبثلها ،وطلبوا من إبراهيم املضف أن يزيد في تبرعه فأمته
خمسمائة روبية ،ثم خاطبوا هال ً
ال املطيري فساهم بخمسة آالف ،وأخبروا
الشيخ يوسف بذلك فشجع على العمل.
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ثم أجرى االكتتاب من عامة أهل الكويت فتم جمع مبلغ 12500روبية،
وهكذا وصل املبلغ اإلجمالي الذي تبرع به الكويتيون فقط  28000روبية ،وهنا
أرسل ٌ
كل من الشيخ ناصر املبارك وآل خالد وشمالن وهالل إلى الشيخ قاسم آل
إبراهيم رسالة يدعونه فيها إلى التبرع إلنشاء املدرسة املباركية.
وكان الشيخ قاسم آل إبراهيم وأخوه عبدالرحمن آل إبراهيم من أثرياء العرب
في بومبي فتبرع األول مببلغ  30000روبية ،وتبرع الثاني بـ  20000روبية ،ليصل
مجموع التبرعات كلها  78000روبية.
ثم تبرع آل خالد ببيت لهم وسط البلد ليكون األرض التي تبنى عليها املدرسة،
ومت شراء بيوت أخرى  -لتوسعة رقعة األرض – بـ  4000روبية ،وعني الشيخ
يوسف بن عيسى مشرف ًا على البناء فأقيمت املدرسة ،وكانت في البداية مكونة من
ست غرف :أربع في اجلهة اجلنوبية جهة املدخل ،واثنتني في اجلهة القبلية قسمت
كل واحدة منهما إلى اثنتني فكان مجموع الغرف ثماني غرف ،وبنيت في اجلهة
الشرقية ثالثة مخازن فوقها غرف صغيرة ،رفع سقفها عن مستوى سقف املدرسة
قلي ً
ال ،وكانت معدة لراحة املعلمني أو سكن الغريب األعزب منهم.
وقد شغل هذا البناء مربع ًا من األرض طوله من الشرق إلى الغرب مائة
وعشرون قدم ًا في عرض خمسة وثمانني قدم ًا من الشمال إلى اجلنوب؛ أي نحو
عشرة آالف ومائتي قدم مربع.
وبعدما مت البناء واكتملت املرافق – وكانت بسيطة متواضعة  -فتحت املدرسة
أبوابها في أول يوم من احملرم سنة 1330هـ املوافق 1911-12-22م وهي أول
معهد علمي أنشئ في الكويت وسمي باملباركية تيمن ًا باسم حاكم الكويت الذي
أنشئ املعهد في عهده (الشيخ مبارك بن صباح) ،وعني الشيخ يوسف بن عيسى
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مدير ًا لها ،وعني لها مجلس مالي مكون من ثالثة أشخاص هم حمد اخلالد
اخلضير ،وشمالن بن علي بن سيف وأحمد احلميضي ،وسارت املدرسة سيرها
احلسن ثالث سنوات ،وفي السنة الرابعة أمر الشيخ مبارك بفصل الشيخ يوسف
من إدارة املدرسة وتعيني الشيخ يوسف بن حمود مدير ًا ومدرسا ،ولم تطل مدته،
حيث عني مكانه السيد عمر عاصم األزميري التركي الذي استوطن الكويت منذ
سنة  1329املوافق  ،1911فغير نهج التعليم فيها من طريقة الكتاتيب إلى طريقة
تقسيم احلروف الهجائية إلى منفصلة ومتصلة و إلى حروف بداية ووسط ونهاية.
وبعده ُعني الشيخ عبدالعزيز الرشيد الكويتي مؤلف كتاب (تاريخ الكويت)
وأعيد السيد عمر إلى وكالة املدرسة ،ثم نشب خصام بينهما فترك املدرسة وفتح-
باالشتراك مع أحد أساتذتها عبدامللك املبيض  -مدرسة حلسابهما ،وعاد السيد
عمر إلى إدارة املدرسة.
وفي عام 1344هـ 1926 -م قدم من العراق إلى الكويت محمد خراشي
األزهري املصري ،وعني مدير ًا للمدرستني املباركية واألحمدية وظل نحو ستة
شهور غير فيها نهج التعليم ،ووسع في تعليم اللغة العربية بجميع فروعها ،وفي
آخر رمضان من السنة ذاتها استقال وسافر إلى البحرين ومنها إلى مصر ولم يعرف
له بعد ذلك خبر.
در�سوا يف مدر�سة املباركية :
ومن �أ�شهر املعلمني الذين ّ
1-1الشيخ حافظ وهبة املصري :شغل منصب وزير مفوض للمملكة العربية
السعودية في لندن عام  ،1930وقبلها تنقل  -رحمه الله  -في دول اخلليج
من الكويت والبحرين بعد أن نفاه البريطانيون من مصر ،وصل إلى الكويت
عام 1914م ،وخالل وجوده في الكويت تعرف على امللك عبدالعزيز –
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رحمه الله  -ثم سافر إلى الهند ورجع بعدها إلى الكويت وحل ضيف ًا على
عيسى بن قطامي من رجاالت الكويت الكبار ،وتعرف على الشيخ يوسف بن
عيسى القطامي فأقنعه باإلقامة في الكويت وكان يتردد على مساجد الكويت
إللقاء ال��دروس ،ولقد تركز تأثير الشيخ في الكويت من خالل مشاركته
في التعليم باملدرسة املباركية التي ساهم في إدارتها وتطويرها ،ومشاركته
بالوعظ واإلرشاد في مساجد الكويت ،والسيما املسجد الكبير ،باالضافة
إلى إسهامه في توعية الناس خلطر االحتالل األجنبي ومقاومته ،ومن أهم
أعماله أنه وثق التاريخ السعودي رواية من امللك املؤسس نفسه ،أثناء وجوده
مع امللك املؤسس ،وحقق بذلك أهم توثيق للتاريخ السعودي من خالل
رجل املرحلة آنذاك .ومن أهم مؤلفاته :جزيرة العرب في القرن  ،20وكتاب
 50عام ًا في جزيرة العرب .وقد وثق في الكتابني حياة امللك عبد العزيز
رحمة الله ورحالته ،وكذلك حياة امللك سعود وأخيه امللك فيصل ،ووثق
كل مقولة قالها امللك املؤسس ،وجميع أعماله ،فقد كان الشيخ حافظ وهبة
مهتما بتوثيق حياة العظماء في اجلزيرة العربية وكان شديد املالحظة وشديد
االنتقاء لكلماته في تأليف كتبه ،حتى أصبح هذان الكتابان مرجعني أساسيني
للمؤرخني والباحثني عن علم التاريخ وخاصة تاريخ اجلزيرة العربية.
2-2الشيخ عبدالعزيز بن حمد املبارك اإلحسائي :عني مدرس ًا لطلبة العلم
الكبار ولم يقم طوي ً
ال.
3-3الشيخ جنم الدين الهندي :جاء من الهند ونزل ضيف ًا على عبدالرحمن
العسعوسي ،وبواسطته مت تعيينه مدرس ًا في املباركية فيما بني عامي1321هـ
 1322هـ املوافق 1914-1913م.4-4السيد عبدالقادر البغدادي :جاء به الشيخ يوسف بن عيسى من بغداد وأنزله
ضيف ًا في بيته وعينه معلم ًا.
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5-5الشيخ محمود الهيتي :قدم إلى الكويت بطلب من أعضاء املدرسة سنة
1336ه��ـ املوافق 1918م ،وعني مدرس ًا للغة العربية والتربية الدينية،
والزم الدراسة عليه كثيرون ،اشتهر منهم السيد مساعد السيد عبدالله
وعمر العلي والشيخ عبدالعزيز حمادة ،وانتفع به الكثيرون وتوفي رحمه
الله في رمضان سنة 1340هـ املوافق 1922م.
6-6الشيخ محمد نوري :قدم إلى الكويت بطلب من أعضاء املدرسة بعد وفاة
الشيخ محمود الهيتي ،ووصلها في شعبان سنة  1341هـ املوافق 1923م،
وباشر في تدريس اللغة العربية والدين ،وكان له أطيب األثر في تعليم
النحو والفرائض ،واستظهار بعض األحاديث .وتوفي رحمه الله في
رمضان سنة  1345هـ املوافق 1927م.
7-7الشيخ أحمد بن خميس اخللف :كان أحد قضاة احملكمة الشرعية.
8-8األستاذ محمود شوقي األيوبي :كان مولع ًا بتعليم الطلبة كيفية إلقاء اخلطب
والقصائد.
9-9املرحوم عبدامللك بن صالح املبيض :واشتهر في تعليم احلساب ومسك
الدفاتر ،وجنح على يديه فيهما الكثير ولكنه ترك املباركية سنة 1337هـ
املوافق 1919م ،وافتتح مدرسة في ديوان ابن عامر ،وعمرت هذه املدرسة
ثالث سنوات حتى أسست األحمدية سنة  1340هـ املوافق سنة 1922م.
وك��ان هناك م��درس��ون آخ��رون منهم :عبداحملسن عبدالله البحر ،عثمان
عبداللطيف العثمان ،عبدالرحمن بن علي الدعيج ،محمد بن علي اإلسماعيل،
إدريس بن قاسم اإلدريس ،محمد عبدالله الوهيب ،محمد إبراهيم الشايجي،
عبدالعزيز محمد العتيقي ،عبدالله عبداللطيف العمر ،عبدالله آل نوري.
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وكانت أهم الدروس التي تدرس في هذه املدرسة (القرآن ،التفسير ،الفقه،
اللغة العربية ،التاريخ اإلسالمي ،احلساب).
وكانت هناك دروس أخرى درست فيها كمبادئ اجلغرافيا ومبادئ الهندسة
درسهما الشيخ حافظ وهبة ،ثم تركت حتى استلمتها دائرة املعارف ،وقد تنوعت
دروس اللغة العربية فكانت إنشاء ومحفوظات وقواعد وإمالء ورسم وخط
وأحيان ًا عروض ،ونوع درس الدين فكان قرآن ًا وتفسير ًا وفقه ًا وفرائض.
املدر�سة الأحمدية ومدر�سة الإر�سالية الأمريكية
أسست املدرسة األحمدية عام  1921وكانت امتداد ًا لإلجنازات التي متت
في املدرسة املباركية .وقد مت تأسيسها الستيعاب عدد الدارسني اجلدد ،وفي هذه
الفترة طرأت تغييرات كثيرة في التعليم بالكويت كم ًا وكيف ًا ،فقد افتتحت أول
مدرسة تدرس اإلجنليزية ،وهي مدرسة اإلرسالية األمريكية (عام  .)1917كما
مت افتتاح أول مكتبة وهي بيت علي العامر (.)1921
�إن�شاء جمل�س املعارف ووزارة الرتبية
رأي نخبة من الكويتيني عام 1936م أن املدارس املوجودة ال تؤدي الفائدة
املطلوبة للبالد ال سيما وأن أخبار اتفاقية استخراج النفط أصبحت معروفة
وكان البد من االستعداد لعصر النفط بعد أن كان عصر اللؤلؤ قد انتهى بعد
استزراع اليابان له و بدء تسويقه على النطاق العاملي في أواخ��ر العشرينات.
أضف إلى ذلك أن األزمة االقتصادية العاملية امتدت آثارها إلى الكويت ولم
يعد كثير من األثرياء قادرين على التبرع للتعليم بسبب شح امل��وارد فاجتمع
نفر من رج��االت الكويت في بيت الشيخ يوسف بن عيسي القناعى  ،منهم :
السيد علي السيد سليمان الرفاعي  ،سليمان العدساني ،مشاري احلسن  ،محمد
الغامن  ،نصف اليوسف  ،عبدالله العسعوسي ،سلطان الكليب.
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اقترح هؤالء زيادة نسبة اجلمارك إلى  %5على أن يكون  %4للدولة %0,5 ،
لدائرة البلدية التي كانت قد أنشئت عام 1934م  %0,5 ،للتعليم  ،ووافق حاكم
البالد على ذلك.
تبع اخلطوة هذه إصدار الشيخ أحمد اجلابر قرارا بتشكيل مجلس للمعارف
منتخب على غرار املجلس البلدي  ،وقد مت انتخاب املجلس فعال من بني أهل
احلل والعقد وكانوا  12شخصية برئاسة الشيخ عبدالله اجلابر الصباح  ،وتألف
أول مجلس للمعارف من:
يوسف بن عيسي  ،أحمد املشاري  ،يوسف احلميضي  ،عبدالله الصقر  ،مشاري
احلسن  ،سلطان الكليب  ،نصف اليوسف  ،محمد الغامن  ،سليمان العدساني،
يوسف العدساني ،علي سليمان الرفاعي  ،مشعان اخلضير.

دائرة املعارف
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وفي عام  ١٩٣6بدأ تنظيم السلم التعليمي؛ حيث مت حتديد املدرسة املباركية كي
تكون مدرسة ابتدائية (ما يعادل املتوسطة حالي ًا) ،وقد أضيفت لها فصول ثانوية عام
١٩٣٧م.
وفي عام  ١٩٤٢مت تطبيق النظام الثانوي ألول مرة  ،ومت افتتاح أول مدرسة
ثانوية في الكويت عام ( ١٩٥٣وهي ثانوية الشويخ والتي أصبحت فيما بعد
جامعة الكويت).
وجدير بالذكر أنه لم يقتصر التعليم على الذكور فقط .فقد كانت مدرسة
الوسطى أول مدرسة نظامية لإلناث عام ١٩٣7م ،وتبعتها املدرسة القبلية ،وفي
عام ١٩5٣م مت افتتاح ثانوية املرقاب للبنات ،كما اهتم املجلس بذوي االحتياجات
اخلاصة ،فتم تأسيس أول مدرسة (مدرسة النور) لهم عام ١٩٥٥م ،كما مت إنشاء
الكلية الصناعية عام ١٩54م ،لتأهيل الشباب الكويتي لسوق العمل.
اهتم مجلس املعارف بتطوير التعليم عن طريق ابتعاث طلبة كويتيني للخارج
إلكمال حتصيلهم العلمي ،واشترط املجلس على املبتعثني أنهم حاملا ينتهون من
حتصيلهم ،يزاولون التدريس مبدارس الكويت ،فكانت أول بعثة من الطالب من
خريجي املدرستني املباركية واألحمدية ،وقد مت إيفادهم إلى الكلية األعظمية
ببغداد حتت إشراف الشيخ نعمان األعظمي عام 1924م.
وقد تألفت البعثة من :الشيخ فهد السالم الصباح ومحمود العبدالرزاق
الدوسري وخالد سليمان العدساني (وزير جتارة سابق ًا) وأحمد بن عمر العلي
وعبدالكرمي بن محمد العلي وعبدالله العبداللطيف العبداجلليل وسلمان العنزي،
وكانت أول بعثة للطالبات الكويتيات عام ١٩٥٦م أرسلت إلى القاهرة وتألفت
من :نورة الفالح وشيخة العنجري ونورية احلميضي وفاطمة حسني وليلى حسني
وجنيبة جمعة وفضة اخلالد.
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وفي عام  - 1961بعدما ألغى أمير الكويت آن��ذاك الشيخ عبدالله السالم
الصباح اتفاقية احلماية البريطانية  -مت تشكيل احلكومة الكويتية متضمنة وزارة
املعارف والتي تغير مسماها إلى وزارة التربية والتعليم عام 1962م ،ثم وزارة
التربية عام 1965م ،فتم تشكيل مجلس التربية ووضعت األه��داف العامة
للوزارة عام 1967م ،وفي عام 1982م مت تأسيس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،وشهد عام 1995م تطبيق قانون التعليم اإللزامي للكويتيني.
جامعة الكويت
افتتحت جامعة الكويت عام ١٩66م متضمنة كليتني هما كلية العلوم واآلداب.
وقد جاءت فكرة إنشاء جامعة في الكويت عام ١٩6٠م ،عندما دعت احلكومة
الكويتية السير إيفور جنجز (مندوب اليونيسكو) والدكتور سليمان حزين (مدير
جامعة أسيوط) والدكتور قسطنطني زريق (نائب رئيس اجلامعة األميركية في
بيروت) لوضع تقرير مفصل عن إمكانية إنشاء اجلامعة في الكويت.
وعند افتتاح اجلامعة كان عدد الطلبة  4١٨وعدد هيئة التدريس  ٣١وعلى
مدى  4٢سنة ازداد عدد الطلبة بشكل كبير ليصل إلى  26000ألف طالب في
 ١4كلية في العام الدراسي ٢٠٠٩ -٢٠٠٨م.
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الف�صل الأول :التعريف ال�شخ�صي
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املولد والن�سب
ولد املال مرشد محمد السليمان رحمه الله عام 1325هـ (1907ميالدية) في

حي املرقاب  -وهو أحد أحياء مدينة الكويت القدمية  -وترعرع فيه.

وهو ابن محمد بن سليمان بن موسى بن سليمان بن موسى بن فارس بن

محمد بن سليمان بن علي بن محمد بن حمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد

بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن عليوي بن وهيب

بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيد بن نهشل بن شداد بن زهير بن

شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناه بن متيم
بن مر بن أد بن طابخة بن ياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

يرجع نسب أسرة آل سليمان إلى قبيلة بني متيم العربية؛ حيث تنتمي هذه

األسرة الكرمية إلى أسرة آل موسى من املشارفة من الوهبة سكان منطقة جريفة
التابعة حملافظة شقرا في قلب اجلزيرة العربية وهضبة جند.

وآل موسى يرجعون في النسب إلى آل فارس سكان منطقة الداهنة املعروفني

مبشارفة الوهبة؛ أي أن كل من ينتسب إلى مشارفة الوهبة هم من أبناء مشرف بن

عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن عليوي بن وهيب الذي تنتمي إليه
الوهبة ((( وانتقل آل فارس إلى جريفة فيما بعد.

ومن أبرز الشخصيات التي تنتمي إلى املشارفة الوهبة هو اإلمام املجدد محمد

عبدالوهاب رحمه الله ،حيث تلتقي أسرة آل سليمان املوسى واإلم��ام املجدد
((( جمهرة أنساب األسر املتحضرة في جند – حمد اجلاسر – ص  762اجلزء الثاني.
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محمد عبدالوهاب بجده سليمان بن علي بن محمد بن حمد بن راشد املشارفة
وهو اجلد السابع للمال مرشد وأخيه املال سليمان.

وعصبة محمد بن سليمان بن موسى بن فارس ،هم (آل موسى في اململكة
العربية السعودية ،سكان منطقة جالجل والقرية العليا) (((.
وعصبة أخيه موسى بن سليمان بن موسى بن فارس هم آل سليمان في
الكويت فإن ابن األخير ويدعى سليمان بن موسى انتقل من جريفة إلى
الكويت بني عامي  1280و  1290هجرية ( 1863و 1873ميالدية) فاستقر
به املقام هناك ،ورزق بولدين هما محمد وعبدالله ،أما محمد فرزق بولدين
هما املال سليمان واملال مرشد ،وأما عبدالله فقد انقطع نسله واحلمد لله على
كل حال.
ومن أهم وأبرز أعالم عائلة مرشد محمد السليمان صاحب املدرسة القدمية
التي درس بها األمير الشيخ جابر األحمد الصباح وأخوه سمو األمير الشيخ
صباح األحمد الصباح ،وكذلك من أعالمهم أخوه املال سليمان محمد السليمان،
وكان معلما معه في املدرسة ذاتها ،وكذلك العضو السابق في مجلس األمة محمد
سليمان املرشد عن الدائرة ( 11اخلالدية وقرطبة واليرموك) عام 1981م وعام
1985م وعام 1992م ،وكذلك االبن البكر للمال مرشد السليمان السفير السابق
في قطر أحمد مرشد السليمان ،ونائب مدير مكتب سمو األمير الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح ،والسفير سامي محمد سليمان املرشد في السويد لفترة
سابقة ،والسفير حاليا بدلهي بالهند ،وعبدالله مرشد السليمان مدير عام منطقة
مبارك الكبير التعليمية سابقا.
((( كنز األنساب ومجمع اآلداب – حمد بن إبراهيم احلقيل – الطبعة الرابعة عشرة صفة .185
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م�سريته التعليمية
تلقى املال مرشد محمد السليمان رحمه الله تعليمه كامال في مدرسة املباركية
على أيدي بعض األساتذة األفاضل الذين كانوا يتولون التدريس فيها في تلك الفترة،
يدرس اللغة
ومن أبرزهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ،وكان ناظر املدرسة وكان ّ
العربية وآدابها ،باإلضافة إلى الدين والتاريخ ،واألستاذ عبدامللك الصالح املبيض،
يدرس حتفيظ
يدرس احلساب واخلط ،والشيخ القاضي أحمد اخلميس وكان ّ
وكان ّ
يدرس الدين والفقه ،واملؤرخ الشيخ عبدالعزيز
القرآن ،والشيخ يوسف احلمود وكان ّ
الرشيد وكان يدرس مادتي الفقه والتاريخ ،والسيد ُعمر عاصم األزميري وكان
يدرس القرآن الكرمي والتجويد ،وأخير ًا السيد حافظ وهبة وكان يدرس العلوم.
ّ
وقد درس املال مرشد على يد أساتذة وشيوخ العلم في بادئ األمر؛ مما أهله
الفتتاح مدرسته األهلية فيما بعد عام 1926م ،في بيت خاص به ،كما سنبني -
بشيء من التفصيل  -في السطور القادمة.
�أخالقه الكرمية:
اخللق احلسن من أفضل السمات التي يتحلى بها املسلم ..وهو اخللق الذي
«وإِ َّن َك
أثنى الله تعالى به على نبيه احلبيب املصطفى صلى الله عليه وسلم بقولهَ :
يم ( »)4سورة القلم .ولذا فقد حتلى املال مرشد محمد السليمان
َل َعلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
رحمه الله باخللق احلسن ،باإلضافة إلى العديد من الصفات الكرمية ،وكذلك كان
أخوه املال سليمان محمد السليمان وجميع أقرانهم آنذاك حيث كانت فطراتهم
نقية وأخالقهم مستقيمة وأكفهم ندية ،وكانت لألخالق في قلوبهم منزلة راسخة
ومكانة شامخة ،يكرهون التكسر والتكلف والتشبه أشد الكره ،ويحبون الكرم
والشهامة والرجولة والنجدة.
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لقد كانت األخالق هي رأس مال الكثيرين في وقت قل فيه املال ،وكان العفو
واملسامحة وسعة الصدر من دواعي التحاب والتقارب.
وهذه طائفة من الصفات احلسنة والسجايا الكرمية التي شهد له بها معاصروه:
الإخـــال�ص
يقول األستاذ عبدالله محمد العجيري« :كان املال مرشد رحمه الله من أبرز
األساتذة الذين درست وتربيت على أيديهم ألنه يختلف عن بقية األساتذة بكونه
مربيا قديرا حريصا على طالبه ،فكان دائما ما ينصح طالبه ويعرض عليهم اجلديد
من الكتب ويعمل على توجيه طالبه بشكل جيد جدا.
والشك أن املال مرشد السليمان رحمه الله هو الشخصية التربوية املميزة التي
تأثرت بها ،فما زلت أقدره حتى اآلن وأعتبره مثلي األعلى ،فقد كان يحب الناس
بشكل شديد ويتمنى اخلير لهم ،ويقدم لهم النصائح التربوية ،ومن طبيعته حب
زيادة معلومات طالبه وحرصه الشديد عليهم».
اجلدية وحب العلم
ومن شدة حب املال مرشد لتالميذه وحبه لغرس العلوم بكافة أنواعها في عقولهم
ونفوسهم ،فقد كان رحمه الله يختار من تالميذه َم ْن لديهم االستعداد الكتساب
علوم أخرى غير املنهج الدراسي املعتاد فيبدأ بتعليمهم العلوم األخرى التي تنفعهم
في حياتهم العملية كقواعد اللغة العربية ومسك الدفتر ،واللغة اإلجنليزية.
وإذا سمع رحمه الله عن علم جديد لم يتعلمه وال يعرفه كان يبادر إلى أن
يتعلمه على يد املختصني فيه ومن ثم يقوم رحمه الله بتعليمه لطالبه.
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املكانة االجتماعية للمال مر�شد ومدر�سته لدى �أهل الكويت
لقد كان للمال مرشد وملدرسته مكانة رائدة ورصيد كبير من احلب والتوقير
واإلج�لال والعرفان في قلوب الكويتيني جميع ًا؛ ال سيما من تلقوا العلم في
مدرسته أو جلسوا بني يديه ونهلوا من معني علمه الثري وبحر معرفته الواسع.
وإذا كان لكل معلم مكانة خاصة في قلوب مجتمعه وطالبه ،فإن مكانة املال
مرشد كانت متميزة على قدر متيز دوره وتعاظم دور مدرسته في تعليم وإرشاد
ووضع أقدام الكويت آنذاك على أولى خطوات النهضة التعليمية.
كما أنه كان يبذل جهد ًا كبير ًا في تعليم األبناء ،غير أنه ملا تطور حال املدرسة
واشتهرت في البلد وكثر طالبها ،صار تصنيف الطالب اجلدد على أساس مستوى
القراءة والكتابة ،أو تقدمي ما يفيد مستوى التحصيل ،لكن املال مرشد كان يضطر
 أحيانا  -إلحلاق الكبار في العمر أو اجلسم  -رغم ضعف مستواهم بالصفوفالتي يدرسها ،ويتحمل مشقة تعليمهم على انفراد ،باإلضافة إلى املجموعات
املضطلع بتعليمها ،وذلك مراعاة لظروف نفسية وتربوية ،كما يقول عنه ابن أخيه،
محمد سليمان محمد السليمان.
ويضيف األستاذ عبدالله محمد صالح العجيري املدرس مبدرسة املال مرشد
في مقابلة معه:
«كان املعلم سابقا يحظى باالهتمام والتقدير من طالبه بشكل واضح ،وكان
بعض الطالب يحترمون املعلم لدرجة اخلوف منه ،وكنا إذا شاهدنا املعلم في
طريق نسلك طريقا آخر من شدة االحترام أو اخلوف.
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وكان بعض املعلمني – ومنهم املال مرشد وشقيقه املال سليمان  -يعاملون
طالبهم كأبناء لهم.
وكما ذكرت فإنني احتراما ملعلمي  -املال مرشد  -وعرفانا بجميله فقد تطوعت
للعمل مبدرسته».
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ح�ضور املال مر�شد يف كل مراجع التوثيق الرتبوي
لتاريخ التعليم يف الكويت
وهي خالصة ملا ُكتب عنه رحمه الله في كتب توثيق تاريخ التعليم في الكويت،
فقد تناولت معظم الكتب واملراجع الكويتية التي وثقت تاريخ التعليم في الكويت
سيرة املربي الفاضل املال مرشد ومدرسته التي أسسها مع أخيه املال سليمان سواء
بالتفصيل أو باالختصار وفيما يلي مناذج لهذه الكتابات كداللة على حضور املال
مرشد في مراجع التوثيق التربوي لتاريخ التعليم في الكويت.
-1كتاب تطور التعليم في الكويت ( - )1972 – 1912تأليف فوزية يوسف
العبدالغفور – الطبعة الثانية  -مكتبة الفالح – الكويت 1983م -ص .45-41
تقول رئيسة قسم التربية وعلم النفس مبعهد التربية للمعلمات بالكويت
فوزية يوسف العبدالغفور ،في كتابها «تطور التعليم في الكويت»« :ومن
الكتاتيب واملدارس األهلية املشهورة (مدرسة املال مرشد) تلك املدرسة التي
لعبت دور ًا تعليمي ًا كبير ًا في التدريس ملعظم األشخاص الكويتيني املساهمني
في الوقت احلاضر في خدمة الكويت في شتى املجاالت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية .
فتح املال مرشد مدرسته في عام 1926م في بيت خاص به وابتدأ بتعليم القرآن
الكرمي ومبادئ احلساب والقراءة ،وكان عدد تالميذه حوالي خمسني تلميذا
يدرس لهم مبفرده في بادئ األمر ،إال أنه بعد ازدياد عدد األوالد استعان بأخيه
سليمان بن محمد السليمان ،ثم استعان بأشخاص آخرين يساعدونه في تدريس
بعض املواد املستحدثه في مدرسته خاصة بعد ازدياد عدد تالميذه.
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وتشتمل الدراسة في مدرسة املال مرشد على أربع مراحل دراسية هي مبثابة
الصفوف الدراسية في وقتنا احلاضر ويدرس فيها كل مرحلة أو صف مواد معينه
إذا اجتازها التلميذ انتقل إلى املرحلة الثانية ،وفيما يلي هذه املراحل األربع:
الصف األول :مبادئ احلروف والنطق والعد واحلفظ.
الصف الثاني :القرآن الكرمي ويدرس عادة الثلث األول منه من سورة يس
باإلضافة إلى القراءة واإلمالء واحملفوظات.
الصف الثالث :القرآن الكرمي والتوسع في احلساب كعمليات اجلمع والطرح
والضرب والقسمة وشيء من التاريخ والتربية الوطنية.
الصف الرابع :وهو أعلى املراحل الدراسية حيث يدرس اخلط وحتسينه باإلضافة
إلى الفقه والتوحيد ومبادئ اللغة العربية والقواعد ومبادئ اللغة اإلجنليزية ومسك
الدفاتر والسيرة النبوية والتاريخ.
ويتشابه منهج املال مرشد مع املنهج املتبع في املدارس االبتدائية في وقتنا احلاضر
إلى حد ما ،حيث إنه قسم الدراسة إلى أربع مراحل ،وجنح في تقسيم املواد على
الصفوف األربعة ،ويختلف منهجه عن املدارس االبتدائية احلالية في كونه يدرس
اللغة االجنليزية في الصف الرابع.
وإذا ما انتهى الطالب من الدراسة في مدرسته اشتغل مع والده إذا كان تاجر ًا أو
عند أحد التجار الذين كانوا في أشد احلاجة إلى الطالب الذكي املتعلم.
وفي عام 1950م عزم املال مرشد على أداء فريضة احلج مع أخيه سليمان فقام
بإعفاء تالميذ الصف الرابع من الدوام إذ لم يكن هناك من يحل محله في التدريس،
خاصة وأنهم كانوا أكبر التالميذ سنا وأكثرهم إثارة للشغب ،وبعد عودته من احلج
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استأنف عمله في التدريس حتى عام 1955م ،إال أن أعداد الطلبةبدأت تتضاءل
حتى أصبح عددهم ال يتعدى ( )150تلميذ ًا.
وفي تلك الفترة اتصلت دائرة املعارف باملال مرشد عن طريق مديرها عبدالعزيز
حسني وخالد املسعود (ناظر مدرسة قتيبة آنذاك) ،عارضني عليه فكرة االنضمام
إلى دائرة املعارف مقدرين له جهوده في خدمة الوطن والعلم ،فطلب منهم إعطاءه
فترة من الزمن حتى يستطيع إنهاء عالقته بطلبته ومساعدتهم على االلتحاق
باملدارس احلكومية وبعد أن مت له ذلك ونظرا لتقدمه في السن فقد أغلق مدرسته
في الشهر اخلامس من عام 1956م ،بعد أن قضي فترة قدرها ثالثون عاما في
التدريس.
كما أن هناك الكثير من الكتاتيب واملدارس األهلية التي عاصرت مدرسة املال
مرشد في أحياء الكويت املختلفة ومنها:
في منطقة الشرق :مدرسة املال علي ومدرسة املال حسني التركيت.
في منطقة السوق الكبير :مدرسة املال عمر ومدرسة الشيخ يوسف بن عيسى
القناعي ومدرسة هاشم احلنيان ومدرسة عبدالعزيز حمادة.
في منطقة القبلة :مدرسة املال محمد الزنطاوي ومدرسة املال عبداللطيف العمر.
وهناك بعض املدارس التي افتتحت بعد تأسيس املدرسة املباركية عام 1912م
وبعد أن درس أصحابها في هذه املدرسة ثم افتتحوا لهم مدارس خاصة بهم
كمدرسة أحمد بن خميس في منطقة القبلة ومدرسة محمد بن صالح العدساني
في منطقة الوسط وآخر هذه املدارس مدرسة اخلنيني ومدرسة املال بالل ومدرسة
املال زكريا األنصاري ومدرسة املال عثمان ومدرسة املال يوسف حمادة التي سميت
مبدرسة اإلرشاد لتعليم الدين والكتابة واخلط واحلساب.
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 -2كتاب تاريخ التعليم في دولة الكويت  -املجلد األول  -التعليم في الكويت
منذ نشأتها حتى سنة 1355هـ (1936م)  -البدايات األولى – مركز البحوث
والدراسات الكويتية – الطبعة األولى – الكويت 2002م ص 129 - 127
مدر�سة املال مر�شد:

افتتحت في عام 1345هـ (1926م) واستمرت حتى عام 1376هـ(1956م)

وموقعها في املرقاب ومكانها اآلن برج التحرير (حكومة مول) وكان منهجها
الدراسي يقارب املباركية ولكن مع كثير من اإلضافات فهي تدرس القرآن الكرمي
واحلديث النبوي واللغة العربية مع الفقه والتجويد واحلساب ومسك الدفاتر

واللغة االجنليزية ومع أنها كانت أهلية إال أن املعارضة لتدريس اللغة االجنليزية

فيها كانت قد هدمت ولعلها بالعكس صارت مطلوبة من األهالي ألسباب نفعية
واضحة وفي هذه املدرسة درس أبناء األسرة احلاكمة ومنهم:

صاحب السمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله

سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله

حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله

سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح

وكان يساعد املال مرشد في مهمته عدد من املعلمني املساعدين منهم:

أخوه سليمان محمد السليمان وابنه محمد واملال فهد الناصر وعباس الهارون

وناصر احلوطي وفهد الزيد وعلي أمان لتدريس اللغة االجنليزية وصالح العجيري
وإبراهيم احلوطي وعبدالرحمن الرويح وعبدالرحمن عبداملغني.
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وكان يتقاضى روبيتني في الشهر عن الطالب ويعفى الفقراء وفي الفترة ما بني

1368 – 1365هـ (1948 – 1945م) كانت املدرسة تضم حوالي  500تلميذ

وهي تضاهي بذلك عدد الطالب في أكبر املدارس الرسمية وقتها ومع أن منهج

هذه املدرسة اقتصر في بداية افتتاحها على تعليم األوالد القرآن الكرمي ومبادئ

القراءة واحلساب إال أن مناهجها توسعت على مر السنني فاشتملت على الفقه
والتوحيد واللغة العربية (القراءة والكتابة ومبادئ احلروف والنطق واإلمالء

واحملفوظات وحتسني اخلط) واللغة اإلجنليزية واحلساب وعملياته األربع(اجلمع
والطرح والضرب والقسمة) ومسك الدفاتر.

وضمت املدرسة أربعة فصول رئيسية يتعلم فيها الطالب ما يأتي:
الصف األول :مبادئ احلروف والنطق والعد واحلفظ.
الصف الثاني :القرآن الكرمي واإلمالء واحملفوظات.
الصف الثالث :القرآن الكرمي والتوسع في احلساب (العمليات األربع)
والتربية.
الصف الرابع :وهو أعلى املراحل الدراسية ويشمل اخلط وحتسينه والفقه والتوحيد
واللغة العربية والقواعد ومبادئ اللغة اإلجنليزية ومسك الدفاتر والسيرة النبوية والتاريخ.
وقد ظهرت في هذه الفترة مدارس بعضها اكتفى باملناهج العربية التي تشبه
املدرسة املباركية وهي:
مدرسة املال هاشم عبدالوهاب احلنيان.
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مدرسة املال عبدالعزيز عبداللطيف العثمان.
مدرسة املال علي اإلبراهيم.
مدرسة املال سليمان علي محمد اخلنيني.
وقبل هذا التاريخ قامت اإلرسالية األمريكية في الكويت بإعداد مكان خاص
في مقرها القبلي لتدريس اللغة اإلجنليزية.
 -3كتاب تاريخ التعليم في الكويت واخلليج أيام زمان  -حكايات يرويها صالح
جاسم شهاب – اجلزء األول – الطبعة األولى – مطبعة حكومة الكويت
املرحوم املال مر�شد

صاحب إحدى املدارس األهلية وقد عرفت باسمه  ،يعاونه أخوه سليمان كما
انضم إليه بعض املدرسني وخاصة بعد أن تطورت برامجها ،وأدخلت تدريس
اللغة اإلجنليزية ومسك الدفاتر ،ومن الذين درسوا هذه املواد هم :عباس الهارون
وعبدالرحمن الرويح وعبدالرحمن عبدالغني وتقع املدرسة في منطقة املرقاب،
وقد درس بها العديد من أبناء الكويت القاطنني في تلك املنطقة.
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الف�صـل الثانـي

الب�صمـــة الرتبويـــة
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مدر�سة املال مر�شد
اهتم املال مرشد بالعلم اهتمام ًا كبير ًا ،وأدرك للعلماء قدرهم ودورهم املهم
في نهضة األمم وبناء املجتمعات ،كما أحب رحمه الله مهنة التدريس وأراد من
خاللها أن يقدم شيئا ألبناء وطنه ،ولذا بعد أن أنهى تعليمه في مدرسة املباركية
اجته رحمه الله إلى تأسيس مدرسته (مدرسة املال مرشد) عام 1926م ،والتي
أصبحت بصمة في تاريخ التعليم األهلي الكويتي ،حيث تعد بشهادة اجلميع أشهر
مدرسة أهلية في كويت املاضي ،لكونها تعتبر من أكثر املدارس األهلية تطورا مبواد
التدريس وأكثرها تقدم ًا منهجي ًا وذلك مبقارنتها مع املدارس األهلية األخرى.
وقد أشرك شقيقه املرحوم املال سليمان في إدارة هذه املدرسة التي كانت تهدف إلى
تعليم القرآن الكرمي والقراءة والكتابة واخلط واحلساب ،وكانت متتاز بتقدمي قواعد
اللغة العربية والنحو ،واللغة اإلجنليزية ،إضافة إلى الدين (الفقه والتوحيد) ،ومسك
الدفاتر ،واألناشيد الوطنية واملادة األدبية وقصص العرب وأشعارهم وآدابهم.
وظل املال مرشد وأخوه املال سليمان قائمني على تأدية هذه الرسالة املقدسة
أكثر من ثالثني عاما قبل انتشار املدارس احلكومية.
�إن�شا�ؤها ومراحل تطورها
بدأت املدرسة بعد تأسيسها عام 1926م في بيت خاص به في حي (املرقاب)،
وكانت تقع بالقرب من مبنى املواصالت السلكية والالسلكية احلالي في اجلهة
املقابلة لبلدية الكويت ،وكان في وسط املدرسة شجرة كبيرة (أثلة) ظلت فترة
طويلة بعد هدم املدرسة ولم تقطع إال في السنوات األخيرة ،وكان كل من مير
درس في املدرسة يستعيد ذكرياته الدراسية.
حولها ممن َ
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وابتدأ بتعليم القرآن الكرمي ومبادئ احلساب والقراءة ،وكان عدد تالميذه
حوالي خمسني تلميذا يدرس لهم مبفرده في بادئ األمر إال أنه بعد ازدياد عدد
األوالد استعان بأخيه «سليمان بن محمد السليمان » ثم استعان مبعلمني آخرين
يساعدونه في تدريس بعض املواد املستحدثة في مدرسته خاصة بعد ازدياد عدد
تالميذه.
املواقع الثالثة للمدر�سة
كانت املدرسة تقع في حي املرقاب في الشارع الواقع ما بني مبنى املواصالت
السلكية والالسلكية وسوق الوطنية في ساحة الصفاة  -كما أشرنا  -وبعد بضع
سنوات انتقلت إلى بيت العيسى الواقع في نفس املكان لكنه على ساحة الصفاة
مباشرة.
وقد تنقل مبدرسته من مكان إلى آخر حتى استقر بها في بيت مبنطقة املرقاب
(خلف مبنى االتصاالت السلكية والالسلكية احلالي).
ومكث هناك ريثما أعد املوقع األخير والذي استقر فيه وهو املشار إليه آنف ًا،
وال تعرف املدة التي قضاها في املوقعني األولني ،ولكنها  -على وجه التقريب -
خمس سنوات 1931-1926م ،واستمر منذ هذا التاريخ حتى سنة 1956م في
مدرسته في موقعها األخير ،وهي مكونة من جزأين :جزء اقتطعه من منزل أسرته
وجزء آخر وهو بيت مجاور استأجره وفتح بينهما باب ًا.
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القطاع رقم ( )5من خريطة مدينة الكويت القدمية
(انظر دليل الصورة حيث يشير رقم ( )19إلى مدرسة املال مرشد)
املرجع (موسوعة مربون من بلدي  -ص)1335
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دليل الصورة
منطقة املرقاب التي اشتملت على مدرسة املال مرشد
 -1قصر نايف.
 -2مدرسة اخلنيني.
 -3البريد والبرق والهاتف.
 -4بلدية الكويت.
 -5إدارة الشرطة.
 -6إدارة العدل.
 -7مسجد العجيري األول.
 -8مدرسة بن شرف.
 -9مسجد بن شرف.
 -10مدرسة العجيري.
 -11مقبرة (حديقة البلدية حالي ًا).
 -12ساحة الصفاة.
 -13شارع فهد السالم.
 -14الشارع اجلديد (شارع عبدالله السالم حالي ًا).
 -15سوق الصفاة القدمي (مجمع الوطنية حالي ًا).
 -16األمن العام القدمي.
 -17البنك البريطاني.
 -18مدرسة املرقاب للبنني.
 -19مدرسة املال مرشد محمد السليمان.
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وبعد افتتاح املدرسة ،وفي السنوات األول��ى لها كان التعليم مقتصر ًا على
دراسة القراءة والكتابة (اخلط) والقرآن الكرمي وحفظه واحلساب ،ثم توسعت
مناهج التعليم لتشمل تعليم اللغة العربية ومبادئ اللغة اإلجنليزية ومسك الدفاتر
ومقدمة األدب العربي والفقه والتوحيد ،وجتدر اإلشارة إلى أنها رمبا املدرسة
األهلية الوحيدة التي كانت تدرس مبادئ اللغة اإلجنليزية.
وقد ساعده في عملية التدريس كثيرون وفي أزمان مختلفة ،فقد ساعده طوال
فترة استمرار املدرسة أخوه سليمان ،وكل من إبراهيم السعد احلوطي ،وعباس
الهارون ،وصالح العجيري ،وعبدالرحمن الرويح ،وعبدالرحمن العبدالغني،
وفهد املزيد ،وناصر إبراهيم احلوطي ،ومحمد السليمان املرشد ،ومحمد السيف،
ويوسف الشايجي ،وغيرهم.
ثقة دائرة املعارف به ومبدر�سته
استمرت مدرسة املال مرشد بنفس قوتها وزخمها طوال سنوات تطور التعليم
املتسارع واملتالحق ،بل إنها كانت جزء ًا ال يتجزأ من هذا التطور التعليمي في دولة
الكويت ،ولك عزيزي القارئ أن تستنتج قوة بصمة مدرسة املال مرشد ورسوخها

في تاريخ التعليم األهلي بدولة الكويت من خالل النظر إلى الظروف احمليطة

واملدارس التي عملت مبحاذاتها كالتالي:

•مت تأسيس املدرسة املباركية وافتتحت في 1911/12/22م.
•مت تأسيس مدرسة اإلرسالية األمريكية لتعليم اإلجنليزية عام 1917م.
•مت تأسيس املدرسة األحمدية عام 1921م.
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•مت تأسيس مدرسة املال مرشد عام 1926م.
•مت تأسيس مجلس املعارف عام ١٩٣6م ،لتنظيم التعليم ووضع آليات
عمله ،وكان هذا املجلس نواة لدائرة املعارف ثم وزارة التربية.

•مت افتتاح أول مدرسة نظامية لإلناث وهي (مدرسة الوسطى عام ١٩٣7م،
وتبعتها املدرسة القبلية).

•مت افتتاح أول مدرسة ثانوية في الكويت عام ( ١٩٥٣وهي ثانوية الشويخ
والتي أصبحت فيما بعد جامعة الكويت).

•مت افتتاح ثانوية املرقاب للبنات عام ١٩5٣م .
•مت إنشاء الكلية الصناعية عام ١٩54م ،لتأهيل الشباب الكويتي لسوق العمل.
•مت تأسيس أول مدرسة خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة (مدرسة النور)
عام ١٩٥٥م.

•مت تشكيل احلكومة الكويتية متضمنة وزارة املعارف عام 1961م  -بعدما

ألغى أمير الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح اتفاقية احلماية
البريطانية  -والتي تغير مسماها إلى وزارة التربية والتعليم عام 1962م.

ورغم ذلك استمرت مدرسة املال مرشد حتى عقد العزم املال مرشد في عام

1950م على أداء فريضة احلج مع أخيه سليمان ،وقد حل محله في التدريس
املال محمد السليمان ،واملال ناصر إبراهيم احلوطي ،واملال فهد املال للتالميذ صغار

السن ،ولكنه قام بإعفاء تالميذ الصف الرابع من الدوام ،خاصة وأنهم كانوا أكبر

تالميذه سنا وأكثرهم إثارة للشغب.
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وبعد عودته من احل��ج استأنف عمله في التدريس واستمر حتى عام
1955م ،إال أن أعداد الطلبة بدأت تتضاءل بعد ذلك حتى أصبح عددهم
ال يتعدى  150تلميذا ،وقد أغلق مدرسته في الشهر اخلامس من عام 1956م،
بعد أن قضى ثالثني عام ًا في التدريس بها ،وبعد تأسيس املدارس احلكومية حتت
إشراف دائرة املعارف في تلك الفترة ،وبعدما اطمأن على املسيرة التعليمية ورأى
أن احلاجة انتفت إلى مثل هذه املدارس األهلية.
ا�ستقطاب املدر�سة لأبناء �أعيان البالد والأ�سرة احلاكمة
تخرج على يد املال مرشد عدد كبير من التالميذ ،من أبرزهم :صاحب السمو
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله ،وسمو الشيخ األمير
الوالد سعد العبدالله السالم الصباح ،وسمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح،
وسمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ،والشيخ جابر العبدالله
اجلابر الصباح ،والشيخ ناصر صباح الناصر الصباح والشيخ مبارك عبدالله اجلابر
الصباح ،وعدد كبير من أفراد األسرة احلاكمة وأبناء الكويت ،وعلى سبيل املثال ال
احلصر :أحمد عبدالعزيز السعدون ،وعبداحملسن عبدالله السعد ،ومحمد أحمد
الغنام ،ونصار عبدالله النصار ،وعبدالرحمن أحمد السعد ،ويوسف مطلق الزايد،
واملستشار راشد عبداحملسن احلماد ،والعقيد متقاعد حمود مشاري اجلارالله اخلرافي،
ود .صالح محمد العجيري ،وعبدالعزيز محمد حمود الشايع ،وعبداللطيف فيصل
الثويني ،وأحمد غنام الرشيد ،وبقية األسماء أنظر ص 127من الكتاب.
مواكبة املواد الدرا�سية حلاجة املجتمع
يالحظ مما سبق مواكبة املواد الدراسية – التي كان يتم تدريسها في مدرسة املال
مرشد – حلاجة املجتمع آنذاك ،مما يدل على أن القائمني عليها – وعلى رأسهم
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املال مرشد – كانوا يعايشون املجتمع ويعرفون حاجاته ومتطلباته؛ لذا لم تكن
هناك أزمة بطالة وال أيدي عاملة متعطلة كما هي احلال اآلن ،بل كان كل خريج
ومتعلم سرعان ما يجد فرصته في سوق العمل( ،فيصبح عامل بناء ال هدم،
وعنصر إصالح ال معول هدم وفساد).
اليوم الدرا�سي
وبعدما تعرفنا على أهم املواد الدراسية التي كانت تدرس في مدرسة املال
مرشد ،وأعالم التدريس آنذاك ..يثار تساؤل حول اليوم الدراسي آنذاك.
واجل��واب عند األستاذ عبدالله محمد العجيري ال��ذي يقول« :أم��ا اليوم
الدراسي فساعاته طويلة ،فكان أول درس بعد شروق الشمس بقليل وتستمر
الدروس حتى قبيل أذان الظهر ،وتبدأ الفترة املسائية بعد أذان العصر بساعة تقريبا
وحتى غروب الشمس ،وفي هذه الفترة املسائية كنا ندرس درسني بعكس الفترة
الصباحية التي كنا ندرس فيها ثالثة دروس متواصلة بدون استراحة أو فرصة.
وقد يصل زمن الدرس الواحد إلى ساعة وخمس وأربعني دقيقة في الصيف ،أما
في الشتاء فإن زمن الدرس الواحد يصل إلى ساعة وخمس عشرة دقيقة أو ساعة
وثالثني دقيقة.
اجلدول الدرا�سي
كان اجلدول الدراسي لهذه الدروس اخلمسة معروف ًا ،فهو يتكرر يومي ًا على
النحو التالي:
•الدرس األول تالوة القرآن الكرمي وجتويده حيث يقرأ التالميذ القرآن
بالترتيب.
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•أما الدرس الثاني فهو يختلف من آن آلخر في أيام الدراسة الستة ،من
السبت إلى اخلميس أحيانا يكون درس فقه وفي أيام أخرى درس توحيد،
ثم درس نصوص ويتم فيه حفظ قصائد أو أرجوزة مثل المية «ابن الوردي»،
والتي حتفظ عن ظهر قلب ،واألرجوزة هي حكم طويلة ،وفي يوم اخلميس
يكون هذا الدرس «حتسني اخلط» وفي أحد األيام يكون الدرس األوسط
حفظ القرآن عن ظهر قلب وأحيان ًا يكون درس آداب ويحتوي على أدعية
اليوم والليلة.
•الدرس الثالث فهو يوميا درس حساب.
•الدرس الرابع بعد صالة العصر يختلف ،أحيانا حساب وأحيانا أخرى
حتسني اخلط.
•وكذلك مع الدرس اخلامس األخير والذي ينتهي مع غروب الشمس.
املواد الإ�ضافية وتدري�س الإجنليزية
كان املال مرشد شديد احلب للعلم ولتالميذه في آن واحد ،ولذا كان  -رحمه
الله  -يختار من تالميذه من لديه االستعداد الكتساب علوم أخرى غير املنهج
الدراسي السابق ،فيدرسهم إياها كالعلوم التجارية مثل مسك الدفاتر ويسمى
سابقا «بالجنو» أو ما يعرف حاليا بعلم احملاسبة ،كما كان يدرس «األجرومية»
وهي م��ادة متخصصة بعلوم وقواعد اللغة العربية ،وك��ان ي��درس أيضا اللغة
اإلجنليزية وهذه املواد جميعها مواد اختيارية ملن يرغب فيها ،وعادة ما كان يتم
تدريس هذه املواد في احلصة الرابعة والتي كان موعدها بعد صالة العصر ،وكان
الطالب الذي يختار إحدى هذه املواد عليه أن يكمل منهجها حتى نهايته.
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وكانت الدراسة فيها فردية؛ مبعنى أن كل طالب بجده واختياره يستطيع أن
يكمل املنهج االختياري ويبرع فيه ،أما الطالب الضعيف فيستمر مراوح ًا في مكانه
بال تقدم ،وأما طريقة تدريس اللغة اإلجنليزية فكانت تبدأ بدراسة احلروف كل
حرف على حدة ،ثم يتم تعلم الكلمات ،وكان ذلك يتم في أول درس حيث نتعلم
الكلمات واحلروف التي تتكون منها في وقت واحد وكذلك معناها باللغة العربية؛
فنقول مثال  manتتكون من ثالثة ح��روف ونطقها «م��ان» وترجمتها «رجل»
وهكذا نتعلم الترجمة من البداية ،وبعد أن نتقدم قلي ً
ال نأخذ conversation -
 أي محادثة  -وهو كتاب مقرر على طلبة اجلامعة األمريكية في بيروت وفيهقواعد وأسئلة وملء الفراغات ،وبعد ذلك نأخذ املنهج املتقدم منه second year
كما نأخذ سلسلة كتب تسمى  Arabian readersوأعتقد أن مؤلفه كان اللورد
كرومر ،وهو كتاب ممتاز من حيث الطباعة ونوع الورق واإلخراج واحملتويات،
أما بقية املنهج الدراسي فكانت عبارة عن سؤال وجواب ميليه علينا املال مرشد؛
مثل :ما شروط الصالة؟ وهكذا ...وعلينا حفظ هذا املنهج حتى جنيب على
األسئلة في الدرس القادم.
املناهج الدرا�سية يف مدر�سة املال مر�شد:
كانت الدراسة في مدرسة املال مرشد تشمل أربع مراحل دراسية هي مبثابة
الصفوف الدراسية في الوقت احلالي ،وكان الطالب يدرس في كل مرحلة أو
صف مواد إذا اجتازها التلميذ انتقل إلى املرحلة التالية.
ومع أن مناهج هذه املدرسة اقتصرت في البداية  -عند افتتاحها  -كما ذكرنا على
تعليم األوالد القرآن الكرمي ومبادئ القراءة واحلساب ،إال أن مناهجها توسعت
على مر السنني فاشتملت على الفقه والتوحيد واللغة العربية (القراءة وكتابة
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مبادئ احلروف والنطق واإلمالء واحملفوظات وحتسني اخلط واللغة اإلجنليزية
واحلساب وعملياته األربع (اجلمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) ومسك الدفاتر.
وقد ضمت املدرسة أربعة فصول رئيسة يتعلم فيها الطالب ما يأتي:
•الصف األول :مبادئ احلروف والنطق والعد واحلفظ.
•الصف الثاني :القرآن الكرمي ويدرس عادة الثلث األول منه من سورة
«يس» باإلضافة إلى القراءة واإلمالء واحملفوظات.
•الصف الثالث :القرآن الكرمي والتوسع في احلساب كعمليات اجلمع
والطرح والضرب والقسمة وشيء من التاريخ والتربية الوطنية.
•الصف الرابع :وهو أعلى املراحل الدراسية؛ حيث يدرس اخلط وحتسينه.
باإلضافة إلى الفقه والتوحيد ومبادئ اللغة العربية ومبادئ اللغة
اإلجنليزية ومسك الدفاتر والسيرة النبوية والتاريخ.
ويتشابه منهج املال مرشد مع املنهج املتبع في امل��دارس االبتدائية في وقتنا
احلاضر إلى حد ما؛ حيث إنه قسم الدراسة إلى أربع مراحل ،وجنح في تقسيم
املواد على الصفوف األربعة ،ويختلف منهجه عن املدارس االبتدائية احلالية في
كونه كان يدرس اللغة اإلجنليزية في الصف الرابع.
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وكان الطالب إذا انتهى من الدراسة في مدرسته اشتغل مع والده إذا كان تاجر ًا
أو عند أحد التجار الذين كانوا في أشد احلاجة إلى الطالب الذكي املتعلم ،وفي
هذا الصدد يقول العم صالح العجيري أن من يريد أن يعمل بالتجارة أو يعمل
عند أي تاجر فإنه يدرس عند املال مرشد ملا تتميز به املدرسة حيث املواد الدراسية
املتخصصة في املجال التجاري.

وقد اشتهرت مدرسة «املال مرشد» وازداد عدد تالميذها فبلغ خالل السنوات
من عام  1948 -1945حوالي ( 500تلميذ) ،كما كان معدلهم طوال السنة
حوالي ( 300تلميذ) ،أما في الصيف فيتضاعف العدد بعد إغالق املدارس
احلكومية ،وكان املال مرشد يتقاضى أجر ًا شهري ًا قدره روبيتان على كل طالب
ميسور احلال ،بينما يعفى بعض الطلبة من دفع األجور لسوء أحوالهم املادية.
وكان بعض األهالي يتبرعون للمدرسة ببعض األثاث واألدوات لها بدافع من
شعورهم وتقديرهم جلهود صاحب املدرسة.
كانت مدرسته من أهم املدارس األهلية ،وأكثرها تقدما من حيث املواد الدراسية،
وقد قامت بدور كبير في تعليم معظم الشخصيات الكويتية املساهمة في الوقت
احلاضر في خدمة الكويت ،في شتى املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
مناهج املدر�سة التي تواكب حاجات املجتمع:
يقول املدرس باملدرسة أ .عبدالله محمد صالح العجيري« :من هذا االستعراض
البسيط للمنهج جند أن هذا املنهج يواكب حاجات املجتمع من حيث الدروس الدينية
ومسك الدفاتر أو احملاسبة ألعمال التجارة في البلد ،باإلضافة إلى اللغة اإلجنليزية التي
يحتاجها التجار في أعمال املراسـالت مع الشركـات الهندية وغيرها من الشركات»،
ومن هذه املناهج التي تواكب حاجات سوق العمل والتجارة في الكويت ما يلي:
ح�ساب الغو�ص:
باإلضافة إلى تعليم احلساب العادي اهتم املال مرشد رحمه الله بتعليم
طالبه حسابات الغوص ،وتعد هذه املهارة من األهمية مبكان آن��ذاك حيث
كانت الكويت مركز ًا جتاريا بحري ًا يعتمد في رزقه على رحالت الغوص على
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اللؤلؤ ورحالت السفر والتجارة ،ويختص هذا احلساب بتوضيح نصيب كل
فرد من العاملني على السفن (سفن الغوص على اللؤلؤ)؛ ابتدا ًء من النوخذة أو
املجدمي والسكوني والنهام والغيص والسيب والرضيف وهو املبتدئ بأعمال
البحر والغوص .ويتكون نصيب كل واحد منهم من «قالطة» أو «سهم» أو
«ع��دة قالطات» بعد بيع اللؤلؤ ،ويأخذ النوخذة مثال خمس «قالطات»؛
ويأخذ الغيص مثال ثالث «قالطات» ،ويأخذ السيب «قالطتني» والرضيف
«قالطة واحدة».
ح�ساب اجل�ص:
كما متيز طالب مدرسة املال مرشد بتعلم مهارة فريدة تخدم سوق العمل
باملجتمع الكويتي ،حيث تعلم الطالب أيضا حساب اجلص ،واجلص هو املادة
املستخدمة في مساح البيت الكويتي القدمي بدال من األسمنت في الوقت
احلالي ،كما يستخدم الطني في البناء بد ً
ال من الطابوق األسمنتي .وقد يكون
مسح اجلص باليد حيث يصبح سطحا خشنا ،أو مسح ًا بحديدة وفيه يتم نخل
اجلص على احلصى املوجود فيه ثم ميسح به على اجلدار بحديدة تعطيه شكال
ناعما ،وهي مساح غالي الثمن ،وحتسب وحدات اجلص «بالزبيل» ،وهو أصغر
وحدة قياس وكذا زبيل يكون « َم ّر» وكذا َم ّر يشكل «كارة» و«الكارة» هي أكبر
وحدة لقياس اجلص.
ويشمل منهج احلساب أيضا حساب الربح واخلسارة ألصحاب الدكاكني
والتجار ،باإلضافة إلى معرفة وحدات قياس األوزان مثل الرطل واملن والهندر،
ويستخدم «املن» و«القلة» حلساب كميات التمر التي يشتريها الكويتيون من العراق
ويبيعونها في الهند أو يستخدمونها لالستهالك احمللي في البلد.
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احل�ساب الهندي
كانت الدراسة في امل��دارس األهلية في كويت املاضي تتعامل مع احلساب
والهندسة على أن كل منهما علم مستقل بذاته عن اآلخر ،ويؤكد ذلك األستاذ
عبدالله محمد صالح العجيري املدرس املعروف في مدرسة املال مرشد ،حيث
يقول« :علم احلساب الذي درسناه يسمى احلساب الهندي ،ورموزه تختلف عن
الرموز احلسابية املعروفة حاليا.
وكنا في ذلك الوقت نستعمل العملة الهندية املعروفة «بالروبية» ،ولها أجزاء
كثيرة مثل اآلنة وأصغرها «البيزة» والروبية الواحدة حتتوي على  64بيزة ،وفي
الكسور الهندية فإن كل كسر عبارة عن نصف قيمة الكسر الذي يسبقة ،1/2
« 1/8 ،1/4نصف ويليها ربع ثم ثمن» ،أما بعد ذلك فيسمى «آنة» وتساوي
 1/16من الروبية ،ثم نصف آنة وتساوي  1/32من الروبية ثم ربع آنة أو «البيزة»
(وتساوي  1/64من الروبية) ،وأخير ًا «دوكره».
وكان املال مرشد حريصا على تعليمنا هذه األرقام والكسور ،وعند دراسة
احلساب االعتيادي أو الكسور االعتيادية أحضر املال مرشد شخص ًا ليتعلم على
يديه الكسور االعتيادية ثم درسها لتالميذه ،وعندما ظهر احلساب العشري درس
درسه لتالميذه ،وهكذا كان املال مرشد شديد احلرص
املال مرشد هذا احلساب ثم ّ
على تعليم تالميذه اجلديد في احلساب.
وكان الكويتيون قدمي ًا يستخدمون احلساب الهندي في الغوص وفي التجارة
وفي عمليات حساب اللؤلؤ؛ بسبب تأثرهم باحلضارة الهندية بشكل كبير وكان
البحر صلتهم بهذه احلضارة.
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تعدد املناهج املدر�سية
كما ذكرنا آنفا كان رحمه الله يختار ِم ْن تالميذه َم ْن لديه االستعداد الكتساب
علوم أخرى غير املنهج الدراسي السابق ،فيدرسهم إياها كالعلوم التجارية مثل
مسك الدفتر وهو ما يعرف حاليا بعلم احملاسبة ،كما كان يدرس «األجرومية»
وهي مادة متخصصة بعلوم وقواعد اللغة العربية ،وكان يدرس أيضا لغة إجنليزية
وهذه املواد جميعا مواد اختيارية.
الر�سوم الدرا�سية
في بداية دخول التلميذ ملدرسة املال مرشد يتم تقاضي مبلغ وقدره  30روبية،
أي ما يعادل في وقتنا احلاضر  4دنانير ،وهي رسم حتفيظ القرآن الكرمي كامال،
وبعد ذلك يتقاضى املدرس روبية واحدة شهريا ثم أصبحت روبيتني ،ثم ارتفعت
إلى خمس روبيات واستمرت حتى إغالق املدرسة.
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مناذج من أوراق العم صالح العجيري لطريقة تعليم احلساب في مدرسة املال مرشد
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تابع مناذج من أوراق العم صالح العجيري
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تابع مناذج من أوراق العم صالح العجيري
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تابع مناذج من أوراق العم صالح العجيري
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منوذج ل�شهادات املرحلة االبتدائية يف مدر�سة املال مر�شد

للطالب علي بن محمد إسماعيل ،وتالحظ املخاطبة املباشرة ألولياء األمور من خالل الشهادة

تعود هذه الشهادة لعام 1935م ،وأعتقد أن عدم ذكر مسك الدفاتر وحساب
الغوص وغيره ،ألن هذه الشهادة للمرحلة االبتدائية أي لصغار السن ،وإمنا تلك
العلوم املتقدمة تكون للمرحلة الدراسية املتقدمة كالصف الرابع واخلامس.
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الف�صل الثالث
الكادر التدري�سي امل�ساعد
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الكادر التدري�سي امل�ساعد
كان يساعد املال مرشد في مهمته عدد من األساتذة واملعلمني املساعدين وفي
أزمان مختلفة منهم:
أخوه سليمان الذي ساعده طوال فترة استمرار املدرسة وابنه محمد السليمان
محمد السليمان ،كما ساعده أيضا إبراهيم السعد احلوطي ،عباس الهارون،
صالح العجيري ،عبدالرحمن الرويح ،عبدالرحمن العبدالغني ،فهد املزيد ،ناصر
احلوطي ،محمد السليمان املرشد ،محمد السيف ،يوسف الشايجي واملال فهد
الناصر وغيرهم(((.
 -1املال �سليمان حممد ال�سليمان:

وسيأتي احلديث عن سيرة حياة املال سليمان رحمه الله ومسيرته العلمية
والتعليمية في الفصل الرابع من هذا الكتاب ،حتت عنوان :املال سليمان محمد
السليمان ..ظهيره العلمي وسنده وساعده األمين.
 -2املال عبداللـه �صالح العجريي(((:

(مدرس اإلجنليزية الذي التحق بسلك التعليم والتدريس وفاء ملعلمه املال
مرشد).
ولد املربي الفاضل عبدالله محمد صالح العجيري «أبو محمد» في حي القبلة
(بالقرب من غرفة التجارة والصناعة حالي ًا) سنة  1927تقريبا ،وبدأ تعليمه
((( املربي الفاضل األستاذ عباس الهارون ،واملربي الفاضل األستاذ يوسف الشايجي قاما بالتدريس في مدرسة املال مرشد ورغم
محاوالتنا لم نقف على نبذة من حياتهما التعليمية.

((( موسوعة مربون من بلدي – د.عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي – الطبعة األولى – الكويت 1998م.
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في مدرسة املال مرشد محمد السليمان سنة 1934م ،حيث كان يدرس على
يد املال مرشد محمد السليمان وعباس الهارون وعبدالرحمن الرويح مدرس
اللغة اإلجنليزية وسليمان الرهيماني مدرس احلساب وأحمد شهاب الدين ناظر
املدرسة املباركية وجابر حديد وعبداللطيف الصالح ومحمد املغربي وعمر
الدجاني وفيصل الطاهر وإبراهيم عيد وخميس جنم ومحيي الدين إمام ويوسف
العمر ،وخالل دراسته كان يتلقى بعض الدروس الدينية على يد الشيخ محمد
بن جراح.
ثم انتقل للدراسة باملدرسة املباركية .وبعد ذلك أرسلته شركة نفط الكويت
للدراسة بالكلية الصناعية بالبحرين .وبعد عودته تلقى دروسا مسائية في احملاسبة
واالقتصاد لدى دائ��رة املعارف ،ثم تلقى دورات باللغة اإلجنليزية في املعهد
البريطاني.
وفي عام 1942م التحق عبدالله محمد صالح العجيري بالتدريس في مدرسة
درس اللغة اإلجنليزية
املال مرشد؛ حيث درس بها اللغة اإلجنليزية عدة سنوات ،كما ّ
في الفترة الصيفية في املدرسة املباركية مرة واحدة.
ترك التدريس وعمل محاسبا ومترجما لدى بعض التجار الكويتيني وهم سيد
علي سيد سليمان ثم لدى أحمد الغربللي ،ثم عمل محاسبا في دائرة املعارف
بشارع اجلهراء ملدة سنتني ،ثم لدى علي قبازرد.
وفي عام 1954م انتقل للعمل محاسبا في امليناء مع علي السيف الذي كان
يتبع دائرة املالية .وفي عام 1964م انتقل للعمل ببنك التسليف واالدخار ،وفي
عام 1971م عني مراقبا للقروض العقارية ثم خزينة االدخار ،ثم تقاعد عن العمل
سنة  1971واشتغل بأعماله اخلاصة.
113

وقد جال بنا في ردهات مدرسة املال مرشد ومناهجها وأساتذتها ،خالل فترة
الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي ،وأوضح لنا كيفية حساب الغوص
ونصيب البحارة على السفينة ،وتطرق للحساب الهندي والكسور الهندية
وحساب اجلص.
 املال مرشد أستاذي ومثلي األعلى:بدأ املربي الفاضل عبدالله محمد صالح العجيري حديثه قائ ً
ال« :أول مدرسة تعلمت
بها هي مدرسة املال مرشد محمد السليمان والتي تعتبر في الثالثينيات من أكبر املدارس
العاملة في الكويت من حيث املنهج وعدد الطالب وحسن اإلدارة وموقعها حاليا جنوب
املتحف العلمي مبنطقة املرقاب .وتتكون املدرسة من بيتني عربيني :أحدهما للطالب
املبتدئني ويدرسهم املال سليمان محمد السليمان األخ األكبر للمال مرشد ،واآلخر
لكبار السن واملتقدمني بالتعليم ويدرسهم املال مرشد مع مساعدين من األساتذة.
وبناء املدرسة  -كما ذكرت سابقا – كان عبارة عن بيت عربي بسيط متواضع
يحتوي على ساحة مظللة بعريش من عيدان القصب أو القش ،وذلك لكثرة
الطالب وعدم وجود غرف كافية لهم .أما الغرف التي في جوانب البيت فهي
متداخلة مع بعضها وتستعمل كصالة كبيرة».
واصل املربي الفاضل عبدالله محمد صالح العجيري قائ ً
ال« :تطوعت للعمل
في مدرسة املال مرشد رحمه الله بدون راتب؛ عرفانا مني بجميل وفضل أستاذي
الكبير املال مرشد رحمه الله .فهو بالنسبة لي كالشمعة املضيئة التي حترق نفسها
من أجل الغير ،فقد كان حريصا جدا على زيادة علوم ومدارك تالميذه بدون حد،
وكلما شاهد كتابا جديدا في املكتبات اشتراه وعرضه على تالميذه ،وكان يشجع
طالبه على املطالعة بشكل كبير.
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وقد تطوعت للعمل مدرسا ملادة اللغة اإلجنليزية ابتداء من عام  1942وملدة
ثالث سنوات تقريبا ،وكنت أجيد اللغة اإلجنليزية وبحمد الله فإنني أعتبر نفسي
قد أديت الدين الذي في رقبتي جتاه هذا املربي الكبير وكأنني أرد اجلميل له.
وقد تعلمت اللغة اإلجنليزية داخل مدرسة املال مرشد ،وابتعثتني شركة نفط
الكويت للكلية الصناعية في البحرين مع مجموعة من اإلخوة أذكر منهم محمد
صالح تقي وعبدالعزيز الفهد وعبداملجيد محمد اخلنفر.
ومن زمالئي في التدريس في مدرسة املال مرشد  -باإلضافة إلى املال مرشد -
عبدالرحمن الرويح مدرس اللغة اإلجنليزية ،واملال ناصر إبراهيم احلوطي واملال
فهد املزيد واألستاذ عبدالرحمن عبداملغني ،واملال سليمان محمد السليمان شقيق
املال مرشد.
 -3الأ�ستاذ عبدالرحمن عبداللـه الرويح(((:

ولد املربي الفاضل األستاذ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الرويح في فريج
الدبوس مبنطقة الشرق بالكويت عام 1912م ،وبدأ رحلته الدراسية األولى في
مدرسة املال راشد السيف ،وهي من أقدم املدارس األهلية في الكويت وتلقى فيها
دروس القرآن الكرمي واللغة العربية واخلط واحلساب واإلمالء والفقه والتوحيد
ومسك الدفاتر إلى جانب مبادئ اللغة العربية.
ومن أساتذته األفاضل :األستاذ عبداحملسن عبدالله البحر ،واملال عبدالرحمن
العلي الدعيج ،والشيخ نوري املوصلي ،والسيد عمر عاصم ،واملال سالم علي
احلسينان ،واملال محمد إسماعيل الغامن ،واملال عثمان عبداللطيف العثمان،
واألستاذ عبداللطيف العمر ،واملال إدريس جاسم اإلدريس.
((( موسوعة مربون من بلدي – د.عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي – الطبعة األولى – الكويت 1998م .
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وم��ن زمالئه خ�لال ال��دراس��ة ،ال��س��ادة األف��اض��ل دعيج السلمان ،ومحمد
عبداحملسن البناي ،ويوسف الفليج ،وفهد حمد اخلالد ،وصالح السيف ،ومحمد
صالح عبداللطيف اجلسار ،وعبدالعزيز عبداللطيف العثمان.
وقد عمل املربي الفاضل مشرفا في املدرسة املباركية ،ثم أسند إليه الشيخ
يوسف بن عيسى القناعي مهمة التدريس في املدرسة األحمدية.
وقد عمل في الفترة املسائية في مدرسة املال مرشد محمد السليمان حيث قام
بتدريس مبادئ اللغة اإلجنليزية باملدرسة.
 -ومن تالميذه:

سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله ،وسمو
األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ،واألستاذ عبدالعزيز جعفر ،واألستاذ
صالح شهاب ،ود.عبدالرزاق العدواني ،ود .أحمد اخلطيب ،واألستاذ خالد
املسعود الفهيد رحمه الله  ،واألستاذ سليمان عبدالله العثمان ،واألستاذ عبدالباقي
النوري ،والعم عبدالله العلي املطوع رحمه الله.
وإلى جانب العمل في حقل التدريس ،فقد كان للمربي الفاضل أنشطة أخرى
منها عضويته في غرفة جتارة وصناعة الكويت ،وعمله في وظيفة بالهند ملدة أربع
سنوات أيض ًا ،وعضويته في جمعية الهالل األحمر الكويتية ،باإلضافة إلى كونه
من أوائل العاملني في املجال التعاوني حيث كان أول رئيس ملجلس إدارة جمعية
الشامية والشويخ التعاونية من عام  1963حتى عام 1976م.
واملربي الفاضل محب للقراءة واالط�لاع ويحفظ كثيرا من الشعر القدمي
واحلديث وقد ساعده على ذلك ت��ردده على مكتبة خاله احل��اج محمد أحمد
الرويح ،وهي أول مكتبة ثقافية جتارية في الكويت حيث أسست عام 1927م.
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ومن سماته الشخصية :أ َنه ذو شخصية قوية جادة حريص كل احلرص على
توجيه أبنائه إلى الدين والعلم ،كما أنه رجل مجتمع من الدرجة األولى.
جزى الله املربي الفاضل كل خير ،جزاء ما قدم لوطنه من جهود في مجاالت
التربية والتعليم وغيرها من املجاالت.
 -4الأ�ستاذ عبدالرحمن عبداملغني(((:

ولد عبدالرحمن عبداملغني العبداملغني رحمه الله عام 1341هـ املوافق لعام
 1922في فريج الساير مبنطقة القبلة مبدينة الكويت ،وبالتحديد في فريج (حي)
الساير ،تلقى عبدالرحمن عبداملغني رحمه الله تعليمه األولي مثل معظم أبناء
جيله في ُ
«الك َّتاب» على يد املال ،حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة وقراءة القرآن
الكرمي ،وبعد الكتاب التحق رحمه الله باملدرسة املباركية التي افتتحت عام
1911م ،بتبرع كرمي من رجاالت الكويت آنذاك.
بعد تخرجه عمل يرحمه الله في بداية حياته العملية مبجال التدريس في مدرسة
املال مرشد ،وتولى تدريس الطالب مبادئ اللغة اإلجنليزية ،ويذكر لنا ابنه خالد أنه
كان من طلبته الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل يرحمه
الله وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله.
وقد استمر عبدالرحمن العبداملغني يرحمه الله في مهنة التعليم فترة من الزمن
حتى صيف عام 1941م ،حيث سافر إلى الهند وعمل بوظيفة مسك الدفاتر
واحملاسبة لدى مكتب الشايع في مدينة بومباي ،وظل هناك حتى عاد إلى وطنه
الكويت في عام 1951م وعمل في مجال التجارة ،وفتح الله عليه الرزق وجنح
في مجال املقاوالت مبشاركة رفيق دربه أيض ًا ناصر الساير.
((( موسوعة محسنون من بلدي – بيت الزكاة – اجلزء التاسع – الطبعة األولى – الكويت 2009م
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وبعد رحلة كبيرة من العمل والعطاء توفي عبدالرحمن عبداملغني إلى رحمة الله
تعالى في يوم السبت  3جمادى األولى عام 1428هـ املوافق 19مايو 2007م.
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
 -5الأ�ستاذ نا�صر �إبراهيم النا�صر احلوطي(((:

ولد املربي الفاضل األستاذ ناصر إبراهيم الناصر احلوطي في منطقة املرقاب
بالكويت عام 1347هـ (1928م) ،وجتمعه مع املال مرشد قرابة حيث يكون ابن
أخت املال مرشد.
تلقى تعليمه في مدرسة املال مرشد التي كانت من أكثر املدارس تقدما في
ذلك العهد ،إذ كان الطالب يتلقون فيها دروس القرآن الكرمي والقراءة والكتابة
واإلمالء واخلط والفقه والتوحيد ومسك الدفاتر إلى جانب اللغة اإلجنليزية.
ومن أساتذته :املال مرشد محمد السليمان ،و املال سليمان محمد السليمان
درس له مبادئ احملاسبة ،واألستاذ
واملال فهد املزيد واألستاذ عباس الهارون الذي َّ
عبدالرحمن الرويح مدرس اللغة اإلجنليزية.
ومن زمالئه خالل الدراسة األساتذة والسادة األفاضل :عبدالله الشايع
وعبدالرحمن الفايز وعبدالله السمحان وعبدالله سعد اخلضر وفهد سعد العربيد
وزيد الشايجي ومحمد عبدالعزيز الوزان.
تخرج املربي الفاضل في مدرسة املال مرشد عام (1944م) وكان في نحو
السادسة عشرة من عمره فعينه خاله املال مرشد مساعد ًا له ،ثم أصبح مدرس ًا للغة
اإلجنليزية والرياضيات ،وكانت الدراسة على فترتني :صباحا من الساعة الثامنة
((( موسوعة مربون من بلدي – د.عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي – الطبعة األولى – الكويت 1998م .
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حتى أذان الظهر ومساء من بعد أذان العصر حتى قبيل أذان املغرب ،أما الراتب
الشهري فقد تراوح بني عشرين ومئة روبية.
أما زمالؤه خالل عمله في التدريس فمنهم  :املال مرشد محمد السليمان ،
واملال سليمان محمد السليمان اللذان كانا أساتذته منذ بداية تعلمه.
وأما التالميذ فكثيرون؛ منهم األساتذة والسادة األفاضل :املستشار عبدالله
علي العيسى ،واملستشار راشد عبداحملسن احلماد ،وأحمد عبدالعزيز السعدون،
وعبدالعزيز عبدالله البحر وخالد الزمامي وعيسى شعيب العلي وعبداحلميد
عبدالله الروضان وأحمد صالح الشايع وعلي صالح الصقعبي وراشد عيسى
املطر وعبدالكرمي الياقوت وبعد نحو عشر سنوات قضاها في مهنة التعليم انتقل
إلى دائرة األشغال.
ُعرف املربي الفاضل بني أصدقائه وزمالئه ومعاصريه بقوة شخصيته وكرمه
وتعاونه مع اجلميع وتواضعه وتفهمه ملشكالت طالبه وسعيه في سبيل حلها،
وعلى اجلملة كان قدوة في عمله وخلقه.
انتقل املربي الفاضل األستاذ ناصر احلوطي إلى جوار ربه تعالى عام 1399هـ
(1977م) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
 -6الأ�ستاذ �إبراهيم ال�سعد احلوطي(((:

ولد املربي الفاضل األستاذ إبراهيم السعد إبراهيم احلوطي في فريج (حي)
العوازم قرب مسجد هالل املطيري عام 1334هـ (1915م) ،وبدأ تعليمه مبدرسة
املال محمد بن صالح السيف بجوار مسجد هالل املطيري ،حيث ختم فيها القرآن
الكرمي.
((( موسوعة مربون من بلدي – د.عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي – الطبعة األولى – الكويت 1998م .
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وملا بلغ اخلامسة عشرة من عمره التحق مبدرسة املال مرشد محمد السليمان في
حي املرقاب ،حيث تنوعت املواد التي درسها ،فقد درس القرآن الكرمي والفقه
وعلوم الدين واحلساب والقراءة والكتابة واخلط ،وكان في الوقت نفسه يتعلم
اللغة اإلجنليزية في إحدى املدارس املسائية على هيئة دروس خاصة لدى أحد
املدرسني العرب.
ومن أساتذته في املدرسة كل من :املال محمد بن صالح السيف واملال ناصر
عبدالله السيف ،واملال مرشد محمد السليمان .أما زمالؤه خالل الدراسة فمنهم
األساتذة علي محمد الصدي وعبدالعزيز العبداملنعم ،وأحمد عبد الرزاق العبيد،
وعلي محمد إبراهيم احلوطي ،وعلي العبد الهادي.
كان املربي الفاضل في نحو العشرين من عمره قد انتهى من الدراسة مبدرسة
املال مرشد وكان من املتفوقني فاختاره املال مرشد ليعمل مدرسا في مدرسته حيث
ظل بها عشر سنوات من عام  1935إلى عام 1945م ،قبل أن ينتقل إلى مدرسة
اجلهراء األهلية حيث طلب أهالي اجلهراء ومعهم إمام املسجد الشيخ ساير بن
عبد الله العتيبي من إدارة املعارف املربي الفاضل األستاذ إبراهيم احلوطي فتقبل
االختيار راضيا خدمة للعلم واملواطنني في تلك البقعة النائية حينذاك ،وانتقل هو
وأسرته إلى محافظة اجلهراء ،وظل بها خمس سنوات من 1945م إلى 1950م.
وكان رحمه الله يدرس التالميذ في مرحلة «التمهيدي» التي متاثل رياض
األطفال قراءة القرآن وحتفيظه ودراسة مبادئ الكتابة ومبادئ احلساب ،ثم ينتقل
التلميذ بعد ذلك إلى املرحلة التالية التي كان األستاذ احلوطي يدرس بها والتي
متثل منهجها في تعليم القرآن الكرمي والدين وأحكامه وكتابة الرسائل واخلط
العربي ومبادئ احلساب استكماال ملا سبق مثل الكسور العشرية واالعتيادية.
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من تالميذه في مدرسة املال مرشد األساتذة :مساعد خليفة اخلرافي وعبدالله
محمد العثمان وصالح عبدالله الصالح وبدر الطخيم وعبدالعزيز سليمان املريخي
ومنصور وأحمد عبدالله املنصور ومحمد علي الصولة.
أما تالميذه في مدرسة اجلهراء األهلية فمنهم الشيخ مبارك صباح الناصر
الصباح ،والشيخ سالم صباح الناصر الصباح ،والشيخ عبد الله صباح الناصر
الصباح واألساتذة سليمان محمد السعيد ،وحمد صنيتان السعيد.
ويذكر املربي الفاضل أنه كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ثمانية روبيات فقط في
مدرسة املال مرشد مضافا إليها إكرامية غير محددة من حيث املقدار أو الوقت،
وحني انتقل إلى مدرسة اجلهراء األهلية ارتفع راتبه ليصل إلى ستني روبية من
إدارة املعارف مضافا إليها ستون روبية أخرى من أهل اجلهراء وبخاصة من احلاج
عبدالله اخللف السعيد رحمه الله على سبيل اإلكرامية الدائمة.
عرف املربي الفاضل بجده وحزمه وإخالصه في عمله وحبه لزمالئه كما اشتهر
بحب اخلير ومعاونة اآلخرين.
جزى الله املربي الفاضل خير اجلزاء ملا قدمه لوطنه من خدمات في مجال
التربية والتعليم.
 -7املال فهد بن زيد املزيد

ولد املربي الفاضل املال فهد بن زيد املزيد في سكة عنزة مبدينة الكويت عام
1323هـ (1905م) ،وتلقى تعليمه األول في املدرسة املباركية حيث درس علوم
القرآن الكرمي وتالوته ،واللغة العربية واحلساب واخلط العربي واإلمالء.
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وكان من أبرز أساتذته :السيد عمر عاصم  ،واملال عثمان عبداللطيف العثمان
وامل�لا سالم احلسينان وامل�لا عبدالرحمن العلي الدعيج وامل�لا يوسف صالح
العمر.
عمل بعد تخرجه في املدرسة املباركية مدرس ًا في مدرسة حمادة التي أسسها
الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة وأقرباؤه من عائلة حمادة ،ثم عمل مدرسا في
مدرسة املال مرشد محمد السليمان ،ثم افتتح مدرسة خاصة مبنزله في فريح
املطران مبنطقة املرقاب وكان يساعده بالتدريس فيها أخوه املال مزيد بن زيد املزيد
ثم لم يلبث بعدها أن انضم هو وطالبه فيها إلى املدرسة النظامية ،وذلك بانتقالهم
إلى مدرسة قتيبة التابعة لدائرة املعارف ،وقد شهدت تلك الفترة حتوال واضحا
في النظام الدراسي من نظام الكتاتيب إلى التعليم النظامي ثم انتقل إلى مدرسة
املرقاب مدرسا وأخيرا إلى مدرسة صقر الشبيب بالقادسية .
وكان من أبرز زمالئه خالل العمل في التدريس كل من األساتذة األفاضل خالد
املسعود الفهيد ،وأحمد عثمان عبداللطيف العثمان ،وجنم سعد اخلضر ،وحمد
محارب املطيري ،وعبدالله السنان ،وفارس عبدالرحمن الوقيان ،باإلضافة إلى
كل من الشيخ محمد بن سليمان اجلراح ،والشيخ أحمد اخلميس.
أما تالميذه فكثيرون منهم السادة األفاضل :محمد احلميدي ،وعبدالعزيز
النجدي  ،ويعقوب بوغيث  ،وبدر الصولة .
وإلى جانب إحساسه بالتزامه العلمي والثقافي من خالل عطائه التربوي لم
يغفل املربي الفاضل الدور املهم للتوجيه الديني فقام باإلمامة واخلطابة في عدة
مساجد بالكويت كان آخرها مسجد ضاحية القادسية ،وقد بذل ما استطاع من
نصح وإرشاد للمصلني من الكبار والصغار على السواء.
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كان رحمه الله حازما مع طالبه في املواقف التي حتتاج إلى حزم كما كان
حليما بهم عطوفا عليهم في األحوال العادية محبا للخير .وقد قام بطباعة ختمة
املصحف الشريف بأعداد كبيرة وبعض الرسائل املتعلقة مبناسك احلج وآدابه على
نفقته اخلاصة.
ومن هواياته املفضلة ارتياد البحر وخاصة صيد السمك (احلداق) ،ولم يكن
ذلك عن فراغ فلقد عمل قبل اكتشاف النفط في الكويت مبهنة شريفة تعتمد على
البحر اعتمادا كليا وهي مهنة الغوص على اللؤلؤ ،حيث عمل غيصا (أي غواصا)
مع نواخذة من عائلة الفالح وعلى خشبهم (أي سفنهم).
انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ  1968/8/27بعد مسيرة طويلة قضاها في
خدمة العلم والدين .رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
 -8الأ�ستاذ حممد �سليمان املر�شد:

(((

ولد عام  1932في منطقة املرقاب ،ونشأ في بيئة محافظة متدينة ،والده املال
سليمان محمد السليمان وعمه املال مرشد محمد السليمان ،ومن صفاته أنه كان
معروفا عنه اجلدية في العمل ويبرز ذلك من خالل إسناد والده وعمه له بعض
األعمال وأيض ًا أعباء املدرسة ،كما كان ملتزما في مواعيده وواجباته ،وكان يتمتع
باحلزم والقدرة على اتخاذ القرارات في األمور املهمة سواء الشخصية منها أو
العملية ،وكان متدينا شديدا في قول احلق وال يهاب أحدا ،كما كان دبلوماسي ًا
ومحنك ًا في أمور السياسة مهتما بها ويظهر ذلك من خالل ترشيحه أكثر من مرة
في انتخابات مجلس األمة ،وكان قوي الشخصية واثق ًا من نفسه مثابر ًا ساعي ًا
لتحقيق هدفه مهما كانت الصعاب ،متواضع ًا يحترم الصغير والكبير ،ومحبا
((( انظر ص  :160محمد سليمان املساهم في أواخر أيام املدرسة.
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للخير قوال وفعال ،وكان تقي ًا وورع ًا حريص ًا على دينه ،وكان محبوبا واجتماعيا
كثير العالقات ومخلص ًا ألفراد عائلته وأصدقائه.
 مسيرته التعليمية:أحلقه والده في املدرسة التي كان يشرف عليها (مدرسة املال مرشد) حيث تلقى
تعليمه األولي بها ،وتعلم القراءة والكتابة وحفظ شيئ ًا من القرآن الكرمي ،حيث
كان مجتهدا حريصا على التعليم مما جعله طالبا مميزا.
وعندما انتهى من حتصيله العلمي تردد على مجالس العلم واملشايخ املعروفني
في ذلك الوقت وكان من بينهم الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله الفارس ،وقد
حقق مع الشيخ محمد سليمان اجلراح كتاب (كشف املخدرات في شرح َأ َخ َصر
املختصرات) على املذهب احلنبلي للشيخ عبدالرحمن البعلى الدمشقي ،وما
زال التحقيق محفوظا في مكتبة األوقاف ،وكان يحضر حلقات مجالس الشيخ
عبدالرحمن بن محمد الدوسري ،كما درس وتتلمذ على يد الشيخ محمد بن
سليمان اجلراح فترة طويلة حتى وفاة الشيخ ،حيث كان رحمه الله إماما في مسجد
السهول مبنطقة ضاحية عبدالله السالم ،وكان املربي الفاضل محمد السليمان
يحضر دروسه التي كانت تقام بعد صالة الفجر وبعد صالة العصر.
ثم التحق بالدراسة النظامية في الفترة املسائية إلى أن تخرج من الثانوية العامة
عام  1977بتقدير عال ،مما أهله لاللتحاق بجامعة الكويت (كلية اآلداب) إلى أن
تخرج فيها عام  1981مبؤهل (ليسانس آداب لغة عربية).
وهكذا ومما تقدم تظهر لنا شخصية املربي محمد سليمان محمد السليمان
املرشد وحبه الشديد للعلم حيث لم متنعه سنه من االلتحاق بالدراسة اجلامعية.
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كما أن للمربي الفاضل بعض القصائد الشعرية املختلفة وهي مازالت محفوظة لديه
ولم تطبع بعد ،ومن أشهر تلك القصائد قصيدة الدستور وقصيدة وصف القهوة وبعض
قصائد احملاورة والتي يرد عليه محاور آخر وغيرها ،حيث إنه كان محبا للغة العربية
وآدابها ،ويظهر ذلك من خالل التحاقه بكلية اآلداب بجامعة الكويت كما أسلفنا.
 رحلته العملية:وعن رحلته العملية فقد التحق ب��وزارة األوق��اف من (1959 – 1951م)
وعمل إماما وخطيبا مبسجد الفضالة مبنطقة املرقاب ،وقام بشؤون والده وعمه
ورعاية مصاحلهما خير قيام ،وكان ملتزما في إجناز ما يسند إليه من أعمال وتأديتها
بالشكل املطلوب وساعده في ذلك متتعه بحسن التصرف واإلدارة وقدرته على
متابعة هذه األعمال.
وعن بصمته في مدرسة املال مرشد فكان يشارك ابن عمته املربي ناصر إبراهيم
احلوطي ومدرسني آخرين بالقيام بأعباء املدرسة في حالة غياب املال سليمان
واملال مرشد أو أحدهما ،وقد قام بذلك بشكل كبير عند ذهابهما لرحلة احلج
والتي تستغرق ثالثة شهور آنذاك ،وقام بذلك خير قيام ،كما أسند إليه في فترة
اخلمسينيات القيام بتدريس وحتفيظ الطلبة الصغار .
ونظرا ملا يتميز به املربي الفاضل محمد سليمان املرشد من حيوية وقوة شخصية
وتوقد ذهن تطلع منذ الصغر إلى املشاركة في احلياة السياسية ،حيث شارك في
انتخابات مجلس األمة الكويتي عام  1963في الدائرة السادسة ولم يحالفه احلظ،
ثم شارك في انتخابات مجلس األمة الكويتي عام  1981وحصل على املركز
الثاني في الدائرة احلادية عشرة ،ثم شارك في انتخابات مجلس األمة عام 1985
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في الدائرة احلادية عشرة وحصل على املركز الثاني أيض ًا ،وشارك في انتخابات
مجلس األمة الكويتي عام  1992في الدائرة احلادية عشرة وحصل على املركز
الثاني ،إلى أن شارك في انتخابات مجلس األمة الكويتي عام  1996في الدائرة
احلادية عشرة ولم يحالفه احلظ.
شارك في تأسيس جمعية اخلالدية التعاونية عام 1968م ،حيث كان أمين ًا
للصندوق في مجلس اإلدارة التأسيسي.
وكان في السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي ُيكلف من قبل وزارة
األوقاف باخلطابة في صالة العيد مبسجد السوق الكبير مبدينة الكويت.
كما كان كذلك في هذه الفترة يؤم املصلني متطوع ًا لقيام الليل في العشر
األواخر من رمضان مبسجد ضاحية كيفان والذي يسمى حاليا مسجد الفارس
بجانب اجلمعية ،ثم انتقل في الثمانينيات ملسجد ضاحية اخلالدية ،والذي يسمى
حاليا مسجد التركيت حتى عام  ،1996ورغم تقدم العمر به إال أنه ظل يؤم
املصلني متطوعا لقيام الليل في العشر األواخر من رمضان حتى اطمئن الستمرار
صالة القيام بذلك املسجد من قبل كوكبة من الشباب احلافظني لكتاب الله.
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تالميذ املدر�سة
لقد تخرج من مدرسة املال مرشد كثيرون جد ًا لدرجة أن أطلق عليهم البعض
نصف شباب الكويت ،وقد استمر بعضهم في الدراسة في املدرسة منذ املراحل
األولى (التجهيزي) وحتى التخرج  ،بينما كان بعضهم ينضم إلى املدرسة فقط في
فترة الصيف ،عندما تغلق املدارس احلكومية أبوابها ،حيث لم تكن عادة السفر في
الصيف للسياحة معروفة في تلك الفترة.
ومن ضمن الذين درسوا في املدرسة عدد كبير من أفراد األسرة احلاكمة ،كما
تلقى التعليم فيها وتخرج منها عدد كبير جد ًا من رجاالت الدولة وممن تقلدوا
املناصب القيادية فيها.
وفيما يلي سيتم استعراض كشوف اخلريجني من مدرسة املال مرشد محمد
السليمان ،ويالحظ على هذه الكشوف ما يلي:
•األسماء ال��واردة مت أخذها من السجالت املتوافرة لدينا من كتب املال
مرشد.
•ليس بالضرورة أن جميع من ذكروا كانوا في زمن واحد أو سنة واحدة
وإمنا على سنوات مختلفة.
•ليس بالضرورة أن جميع الدارسني استكملوا دراستهم في املدرسة.
•هناك طالب لم تذكر أسماؤهم لعدم توافر ما يدل على ذلك أو لم تسعف
الذاكرة ذكرهم.
•وهنا نتقدم باالعتذار عن كل من لم يذكر اسمه.
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ك�شف ب�أ�سماء بع�ض الدار�سني مبدر�سة املال مر�شد*
�أو ًال :بع�ض الدار�سني من �أفراد الأ�سرة احلاكمة:
م

االسم

1

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح

3

سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح

5

الشيخ جابر العبدالله اجلابر الصباح

7

الشيخ مبارك عبدالله اجلابر الصباح

2

سمو الشيخ األمير الوالد سعد العبدالله السالم الصباح

4

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

6

الشيخ ناصر صباح الناصر الصباح

ثاني ًا :بع�ض الدار�سني من �أفراد ال�شعب الكويتي:
م

1
2
3
4
5
6
7

د .صالح محمد العجيري

االسم

عبدالله محمد العجيري

محمد سليمان محمد السليمان

فيصل سعود الفليج
أحمد الفليج

أحمد محمد القويعي

أحمد العوسي

* مت استخالص هذه األسماء من املذكرات والوثائق التي وقفنا عليها للمال مرشد  -رحمه الله  -وبتفصيل من العم محمد
سليمان املرشد ،ثم االستكمال من ما تيسر لنا من تالميذه مشكورين ،ومن أبرزهم (من حيث األسماء التي زودونا بها) األخ
األكبر عبدالله ناصر املنيخ.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

شايع عبدالعزيز الشايع

االسم

عبدالرحمن الصالح الشايع

عبدالعزيز محمد حمود الشايع

أحمد صالح احلمود الشايع
أحمد صالح الدعيج

إبراهيم راشد الدعيج

يوسف عبدالله السعد الشريدة
عبدالعزيز صالح الشريدة

يوسف عبدالله الشريدة
أحمد سعد الشريدة

يحيا صالح العلي اليحيا

محمد صالح العلي اليحيا

عبدالله صالح العلي اليحيا
أحمد صالح العلي اليحيا

عبدالرحمن صالح العلي اليحيا

عبدالله محمد الوشمي

عبدالعزيز الوشمي

أحمد محمد الوشمي

أحمد صالح الوشمي

أحمد عبدالكرمي اجلطيلي

عبدالله حمد اجلطيلي

مبارك اجلطيلي

منصور عبدالله املنصور
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
130

عبدالرحمن عبدالله املنصور
صالح عبدالله املنصور
سالم محمد احلمد املنصور
إبراهيم عبدالله املنصور
أحمد محمد األحمد املنصور
أحمد عبدالله املنصور
عبداللطيف املنصور
احمد فهد الشامي
خالد فهد الشامي
عبداحملسن فيصل الثويني
عبداللطيف فيصل الثويني
أحمد فيصل الثويني
علي فهد اخلليفة
عبداللطيف محمد اخلليفة
عبداللطيف جاسم اخلليفة
عبدالرحمن فهد اخلليفة
صالح فهد اخلليفة
سليمان جاسم اخلليفة
خالد فهد اخلليفة
حمود محمد اخلليفة
أحمد محمد اخلليفة
إبراهيم فهد اخلليفة
إبراهيم املرشود
مشري عبدالله املرشود

االسم
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55

صالح اخلضير الهويدي

57

خضير عبدالرحمن اخلضير

56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

االسم

إبراهيم اخلضير الهويدي

حسني علي خضير

أحمد علي اخلضري

إبراهيم الضاعن

مبارك محمد الضاعن

ناصر صالح الدغشيم

دغشيم محمد الدغشيم

خلف صالح الدغشيم

إبراهيم صالح الدغشيم

عبداحملسن أحمد الدويسان

عبدالرحمن صالح الدويسان

سعود صالح الدويسان

إبراهيم صالح الدويسان

محمود حسن الربيعة

عبدالله محمد عبدالله الربيعة

عبدالعزيز عبدالله محمد الربيعة

إبراهيم عبدالعزيز الربيعة

محمد العبداحملسن الرميح

إبراهيم عثمان الرميح

إبراهيم ناصر الصولة

إبراهيم علي الصولة

محمد علي الصولة
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

عبدالرحمن محمد املنيس
إبراهيم محمد املنيس

بدر الهندي

بدر سعد الالفي

بندر سعد الالفي

بدر ضاحي العجيل العسكر

خالد عجيل العجيل

سليمان عجيل العجيل
تركي محمد السعد

عبداحملسن عبدالله السعد

عبداللطيف عبدالله السعد
محمد األحمد السعد

عبدالرحمن األحمد السعد

عيسى عبدالرحمن العيسى
خلف مطلق السعد

جاسم الرميضي

عبدالله الرميضي

جاسم احمد احملري

عبدالعزيز أحمد احملري

جاسم عثمان احملري
فهد عثمان احملري

 100عبدالعزيز عثمان احملري
 101عبداللطيف عبدالله احملري
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االسم
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 102جاسم محمد احلوقل
 103عبدالعزيز علي احلوقل

االسم

 104حسني بن علي احلوقل
 105جراح العمر

 106علي العبدالرحمن العمر
 107عبدالله سعد املريخي

 108عبدالعزيز سليمان املريخي
 109حسني بن علي املريخي
 110حسني سعد احلامد
 111يوسف عبدالله احلامد
 112حمد اجلويعد
 113يوسف اجلويعد

 114حمد عبدالله محمد البصري
 115محمد عبدالله محمد البصري

 116يوسف عبدالله محمد البصري
 117حمد محمد احلمد السعيدان

 118عبدالله محمد احلمد السعيدان
 119عبدالرحمن محمد احلمد السعيدان
 120حمد محمد الرخيص
 121سعد محمد الرخيص

 122يوسف محمد الرخيص
 123محمد إبراهيم الرخيص

 124عبدالعزيز إبراهيم الرخيص
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 125سعد صالح الرخيص
 126حمود إبراهيم الصقعبي
 127علي صالح الصقعبي
 128خالد حمود املقهوي
 129خالد اإلسماعيل
 130مبارك اإلسماعيل
 131محمد حمد العتيقي
 132عبداحملسن حمد العتيقي
 133خالد عبداللطيف العتيقي
 134يوسف عبداللطيف العتيقي
 135سيف محمد سيف العتيقي
 136عبدالله عبداللطيف العتيقي
 137خالد عبدالله فالح اخلرافي
 138ناصر عبدالله فالح اخلرافي
 139محمد عبدالله علي الوزان
 140خالد عبدالله علي الوزان
 141علي عبدالله علي الوزان
 142يوسف عبدالله علي الوزان
 143خالد فهد الياقوت
 144عبدالكرمي أحمد الياقوت
 145خالد نصار الشريعان
 146عبدالله نصار الشريعان
 147سعد نصار الشريعان
 148مطلق نصار الشريعان
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

خلف سعد املرزوق
عبدالله محمد املرزوق
علي املرزوق
خليفة فهد الطبيخ
علي فهد الطبيخ
سالم فهد الطبيخ
خميس بن مسلم
فهد عبدالله املسلم
داوود سليمان العثمان
سليمان الغامن العثمان
عبدالله الغامن العثمان
عبدالرازق محمد العثمان
عبدالله محمد العثمان
عيسى عبدالله العثمان
عبداحلميد عبدالعزيز العثمان
سعود عبدالعزيز العثمان
عبداحملسن محمد العثمان
محمد سعود العون
دعيج محمد العون
عبدالعزيز العون
محمد ناصر احلمضان
راشد عبداحملسن احلماد
راشد املزيد
راشد السليطي

االسم
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 173راشد عبدالرحمن السليطني
 174عبدالعزيز عبدالرحمن السليطني
 175محمد عبدالرحمن السليطني
 176محمد الطخيم
 177راشد عبدالعزيز الطخيم
 178سليمان فهد الطخيم
 179عبدالله محمد الشايجي
 180زيد محمد الشايجي

 181محمد العبدالله الشايجي
 182محمد العبدالله الصالح الشايجي
 183صالح عبدالله الصالح الشايجي
 184سعد العبدالعزيز الوهيب
 185سعود عبدالعزيز الوهيب
 186مبارك عبدالعزيز الوهيب
 187فهد عبدالعزيز الوهيب
 188فهد العبدالرازق الوهيب
 189فهد محمد الوهيب
 190سالم الوهيب

 191أحمد علي الوهيب
 192حسني علي الوهيب

 193عبدالعزيز متعب الربيعان
 194سعد متعب الربيعان
 195مبارك متعب الربيعان
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 196سليمان العلى املعيلي
 197عبدالسالم املعيلي

االسم

 198سليمان صالح اخلطاف
 199فهد صالح اخلطاف

 200صالح السريع
 201عبدالله سريع عبدالرحمن السريع
 202عبدالله عبدالعزيز يوسف املزيني
 203صالح عبدالعزيز املزيني
 204صالح محمد املزيني
 205يوسف علي يوسف املزيني

 206عبدالله عبدالرحمن املزيني
 207أحمد عبدالعزيز املزيني
 208يوسف عبدالرحمن املزيني
 209فهد عبدالعزيز املزيني
 210يوسف علي املزيني
 211عبدالله سعد الهالل

 212صالح سعد الهالل
 213عبدالعزيز احلجيالن

 214صالح عبدالله احلجيالن
 215صالح علي الضويان

 216يوسف علي الضويان
 217عبدالعزيز محمد الفريحي
 218صالح محمد الفريحي
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 219عبدالرحمن الرشيد
 220يوسف غنام الرشيد الغنام

االسم

 221أحمد غنام الرشيد الغنام
 222عبدالرحمن حسن اللنقاوي
 223عبداحملسن حسن اللنقاوي
 224عبدالله حمد الهدلق
 225عبدالرحمن حمد الهدلق
 226عبدالعزيز حمد الهدلق

 227خالد حمد الهدلق
 228عبدالرحمن عبدالوهاب العبدالرحمن الفارس
 229عبدالرحمن عبدالوهاب العبدالله الفارس
 230عبدالله ناصر الهمالن
 231عبدالرحمن ناصر الهمالن
 232فهد سليمان السيجاري

 233عبدالرزاق سليمان السيجاري
 234عبداحملسن صقر السجاري
 235يوسف سنافي السنافي
 236عبدالوهاب سنافي السنافي

 237عبدالعزيز سنافي السنافي
 238عبدالرحمن سنافي السنافي
 239ناصر عبدالله املرشد
 240عبداحملسن عبدالله املرشد
 241عبدالعزيز عبدالله املرشد
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 242محمد علي البديوي
 243عبدالعزيز علي البديوي

االسم

 244محمد بن عبدالله البديوي
 245علي إبراهيم السعيد البديوي
 246عبدالكرمي حمود القلوشي
 247ناصر صالح القلوشي

 248عبدالله صالح القلوشي
 249عبدالكرمي صالح القلوشي
 250عبداللطيف يوسف احلمد
 251عبدالله الدخيل
 252علي الدخيل
 253عبدالله عمر املغيصيب
 254فهد سعد املغيصيب
 255فهد عمر املغيصيب

 256عبدالله الشيخ أحمد اخلميس
 257فارس اخلميس
 258محمد إبراهيم احلوطي
 259ناصر إبراهيم احلوطي

 260سعد إبراهيم احلوطي
 261يوسف إبراهيم احلوطي

 262أحمد عبدالله احلوطي
 263سليمان عبدالله احلوطي
 264محمد عبدالله احلوطي
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 265خالد فايز احلوطي
 266عبدالله سعد احلوطي

 267علي صالح احلوطي
 268عبدالله صالح الذربان

 269محمد صالح الذربان
 270سليمان صالح الذربان
 271عبدالعزيز فهد املسعود
 272يوسف فهد املسعود
 273محمد فهد املسعود
 274عبدالرزاق املسعود

 275سالم عبدالله املسعود
 276أحمد إبراهيم املسعود

 277عبدالله بن شاهني
 278عبدالعزيز يوسف الشاهني
 279سليمان العلي العبيدان
 280سعد العلي العبيدي
 281سعد ناصر العبيدي
 282عبدالله العبيدي

 283عبدالعزيز محمد العبيدي
 284عبدالله محمد العبيد
 285محمد سليمان العبيد
 286عبدالعزيز العبيد

 287علي خلف ماجد السمحان
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 288عبدالله جاسم السمحان
 289عبدالله سعد العمير

االسم

 290فهد سعد العمير
 291علي العمير

 292عثمان العميري
 293سليمان مبارك العميري

 294عبدالله سليمان الشمروخ
 295مبارك سليمان الشمروخ
 296محمد عبدالعزيز احلبيب
 297عبدالله عبدالعزيز احلبيب

 298يوسف يعقوب يوسف خاجة
 299عبدالله يعقوب يوسف خاجة
 300محمد العلي اللهيب
 301علي صالح اللهيب
 302محمد الهديب
 303فهد الهديب

 304محمد إبراهيم الصقعبي
 305ناصر إبراهيم الصقعبي
 306محمد إبراهيم البناي
 307ناصر عبدالواحد البناي

 308ناصر معتوق العسالوي
 309محمد معتوق العسالوي
 310خالد معتوق العسالوي
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 311مشاري محمد النفيسي
 312عبدالوهاب يوسف النفيسي

االسم

 313عبداحملسن محمد عبداحملسن الدعيج
 314يوسف أحمد عبداحملسن الدعيج
315
316

عبدالعزيز صالح الدعيج

يوسف صالح الدعيج

 317محمد صقر الفضالة
 318محمد علي الفضالة

 319سلمان محمد دخيل احلميدان
 320أحمد محمد دخيل احلميدان
 321غامن فهد الرجيب
 322علي محمد الرجيبة
 323ناصر الكنعان
 324أحمد املانع
325

محمد خلف املانع

 326قنور بن عوض قنور
 327عبدالله محمد اجلالل

 328عبدالله محمد احلامت
 329عبدالله محمد اخلالوي
 330عبدالله محمد العديلة
 331عثمان زيد الشهاب
 332علي السداح
 333علي الشويع
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 334علي عبدالله التركي
 335علي بن ذاير

االسم

 336علي عثمان فهد الرباح
 337علي محمد الرهيف
 338علي ناصر العمران
 339عمر عبدالله الشلفان
 340فهد بداح الصانع
 341فهد حمد العربيد
342
343
345

جلوي العربيد

زبن العربيد

خليفة العربيد

 346فهد عبدالرحمن املعجل
 347مبارك الصطام
 348مبارك عبدالله الدبوس
 349محمد الدبي

 350محمد الفوزان
 351محمد الراشد الواليتي

 352محمد الفيلي
 353محمد إبراهيم املصيطير
 354حمد العبدالله املساعد
 355أحمد بن شيتان
 356أحمد الدهنة
 357أحمد الهران
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 358أحمد إبراهيم القصار
 359عبدالله القصار

 360أحمد بن توفيق
 361أحمد صالح العميري

 362أحمد عبدالعزبز املوسى
 363ناصر أحمد الريش
 364ناصر إبراهيم املليفي
 365ناصر بن دحيم
 366يعقوب احلوال

 367يوسف العبداللطيف النصف
 368يوسف العبدالله الدويش

 369يوسف إدريس املال إدريس
 370يوسف صالح العليان

 371يوسف يعقوب مندني
 372مساعد اليعقوب
 373علي اليعقوب

 374مسعد علي املسعد

 375مطلق نايف العتيبي

 376منصور الركيبي البحير
 377ناصر املاضي

 378ناصر الضاحي

 379إبراهيم السعيد

 380إبراهيم احلمدان
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 381عبدالرحمن محمد امللحم

االسم

 382محمد ناصر البنوان
 383محمد بن سعدون

 384محمد عثمان اجلحمان
 385محمد معتوق السماك
 386محمد خالد الدهيمي
 387محمد زيد احلريش

 388محمد سليمان الطحنون
 389محمد عبدالله الزمامي
 390محمد علي الكليب
 391محمد فهد الصيقل
 392محمد مسيعيد

 393إبراهيم احلسن

 394إبراهيم محمد اجلريوي
 395أحمد عبدالله اجلريوي

 396جاسم عبدالله الهاجري
 397خميس الدرمييح

 398حسني عبدالرحمن اخلراز

 399حمد بن عبدالله الشيخ مساعد العازمي

 400حمود بن عبداللطيف بن الشيخ (اجلسار)
 401محمد بن عبدالعزيز الشقرا (املجرن)
 402حمد مبارك العيار

 403حمزة عبدالعزيز احلميدي
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 404حمود عبدالوهاب الرومي
 405خالد احلشاش

 406حسني علي احلشاش
 407محمد علي احلشاش

 408خالد أحمد احلميضي
 409خالد أحمد الرويشد

 410خلف العبدالله اخللف السعيد
 411خلف بن سالمة

 412خلف محمد املؤذن
 413سليمان السبع

 414سليمان بن داوود
 415سليمان عبدالله العيبان
 416سيف محمد السيف
 417صادق بن ميرزا
 418صالح السالم
 419صالح ا ْ
خلد ِّير

 420صالح العبدالله
 421صالح سليمان الرهيماني
 422صالح سليمان املضيان
 423صالح عبدالله احلجلوني
 424عبدالرحمن التنيب
 425عبدالرحمن اجلميح

 426عبدالرحمن الصالح املخيطير
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 427عبدالرحمن خميس البالول
 428عبدالرحمن سعد الفرحان
429
430

االسم

محمد الفرحان

عبداللطيف سعد الفرحان

 431إبراهيم عبدالله الفرحان
 432علي سعد الفرحان

 433عبدالرحمن عبدالله املجحم
 434عبدالرحمن محمد القندي
 435عبدالرزاق السويلم
 436عبدالعزيز املطلق
 437عبدالعزيز البشير
 438عبدالعزيز احلافظ

 439عبدالعزيز عبدالله السلوم
 440عبدالعزيز األحمد الراشد
 441عبدالعزيز املذكور
 442عبدالعزيز إبراهيم الريس
 443عبدالعزيز فايز الدوسري
 444عبدالكرمي العنبري

 445عبدالكرمي إبراهيم احملارب
 446عبداللطيف ارميضني
 447عبدالله القوسي
 448عبدالله السبيتي
 449عبدالله األيوب
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 450عبدالله السعد اخلضر
 451حمود اخلضر

 452خالد وعبدالله خليفة اخلضر
 453حمود عبدالعزيز اخلضر

 454أحمد عبدالله العبدالكرمي املزعل
 455عبدالله العيسى املطر
 456عبدالله الفراج الغنام
 457عبدالله إبراهيم املفرج

 458عبدالله عبدالرحمن الصفار
 459عبدالله سالم اخلشان

 460صالح عبدالله البريه
 461سليمان فهد عبدالرحمن البلوشي
 462فهد محمد الثويني
 463خالد محمد الثويني

 464عبدالله عبدالكرمي الشايع
 465يوسف صالح الذربان
 466محمد فايز الذربان
 467أحمد األرملي

 468خلف صالح البطي
 469محمد عبدالرزاق البطي
 470حمد ناصر البليهيس
 471بدر ناصر البليهيس
 472حسني الدالل
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االسم
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 473عبدالله عبدالرزاق الدعي
 474عبدالرحمن عبدالله بن ِقب

االسم

 475مبارك سطام
 476راشد محمد بن علي

 477محمد عبدالله العبيدان
 478صالح حمود بويابس

 479خالد حمود بويابس
 480مساعد محمد اجلار الله

 481فهد عبدالرحمن عبداللطيف اجلسار
 482خالد نايف اجلليل
 483ناصر جيعان اجليعان
 484عبدالرحمن سليمان احلسينان
 485عبدالله سليمان احلسينان
 486محمد سالم احلسينان

 487عبدالعزيز إبراهيم احلسون
 488محمد سليمان املغامس

 489سليمان عبداللطيف الرويح
 490عبدالله عبدالرحمن الرويح
 491مساعد محمد الرويح
 492فهد محمد الرويح

 493عبدالله محمد الرويح
 494أحمد عبدالعزيز احلصني
 495علي احللبي

149

م

 496يوسف عبدالله احلليل
 497سعد محمد احلليلة

 498يوسف محمد احلمود
 499سليمان عبدالوهاب احلمود
 500حمود عبدالوهاب احلمود
 501عبدالله عبدالوهاب احلمود
 502عبدالله حمد احلميدة
 503ثامر احلميدة

 504حمزة عبدالعزيز احلميدي
 505يوسف عبدالعزيز احلميدي
 506محمد احلواس
 507مفلح احلواس

 508ناصر ضويحي احلواس
 509جمعه راشد احلمدان

 510محمد سليمان اخلليفي
 511عبدالله سليمان اخلليفي
 512خالد أحمد الدريعي
 513سليمان أحمد الدريعي
 514عبدالله أحمد الدريعي
 515غنام سليمان الديكان
 516محمد الديكان
 517إبراهيم الديكان

 518عبدالرحمن عبدالله الرباح
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االسم
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 519إبراهيم أحمد الدويسان
 520عبدالوهاب أحمد الدويسان

االسم

 521سعود أحمد الدويسان
 522عبدالرزاق علي الدويسان
 523جاسم محمد الشمروخ
 524ناصر صالح الشميمري

 525يوسف صالح الشميمري
 526حمد ناصر الصولة
 527صالح الصالح
 528أحمد الصالح

 529جاسم الصالح
 530عبدالرحمن الصالح

 531خالد محمد الرشدان
 532يوسف عبدالرحمن الشويب
 533محمد جاسم الشيحه
 534عيسى فهد الشويع
 535محمد املنيع
 536بدر سعد املنيع

 537عبدالله جاسم الصانع
 538عمر جاسم الصانع

 539عبدالله زويد الصانع
 540خالد محمد الصبيحي
 541منصور الصقالوي
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 542عبدالعالي ناصر عبدالعالي
 543أحمد علي العبهول
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
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عثمان عبدالله العليوة
بدر خالد العمر
محمد صالح الفضالة
ظاهر زيد الظاهر
عبداحملسن زيد الظاهر
محمد عبدالله القريني
سلطان محمد القديري
يوسف محمد القديري
أحمد محمد القضاع
أحمد صالح البدر
أحمد عبدالكرمي البدر
محمد عبدالله القعود
سعد القعود
عثمان حسن القعود
عثمان القليش
عبدالله إبراهيم القليش
عبدالله محمد املاص
أحمد محمد املاص
علي محمد املاص
فرحان املبيلش
أحمد احملورفي
محمد عبدالله املكيمي

االسم

م

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

االسم

يوسف عبدالله املكيمي
عبدالعزيز حمد السعيدان
محمد ناصر املنيخ
عبدالله ناصر املنيخ
عبدالله املير
يوسف صالح الصقعبي
حمد إبراهيم احمليالن
أحمد إبراهيم النصار
عبدالعزيز النصار
إبراهيم النفجان
يوسف إبراهيم اجلليبي
محمد الهوشان املاجد
حمد هوشان املاجد
خالد فهد الياقوت
خلف محمد املذن
عبدالله محمد املذن
خالد عبدالله املرشد
مرشد املرشد
زيد علي ناصر احلوطي
ناصر علي ناصر احلوطي
يوسف علي ناصر احلوطي
عبدالله إبراهيم عبداللطيف احلوطي
عبدالرحمن إبراهيم عبداللطيف احلوطي
محمد إبراهيم عبداللطيف احلوطي
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 590عبدالله محمد إبراهيم احلوطي
()1
 591حمود راشد الشويرد العميري

االسم

 592مبارك راشد الشويرد العميري
 593علي محمد اإلسماعيل الغامن

 594عبدالله محمد اإلسماعيل الغامن
 595صالح محمد اإلسماعيل الغامن
596

غامن عبدالله الغامن

 597سعد عبدالله الغامن
 598عبدالعزيز عبدالله الغامن

 599صقر العبدالكرمي الصقر
 600سعود عبدالعزيز القطيفي
 601عبدالله محمد الضبيبي
 602سليمان زيد الشهاب

 603علي صالح العليان
 604عبدالعزيز حمد الزمامي
 605خالد حمد الزمامي
 606خالد خلف الزمامي

 607إبراهيم إسحاق الهاجري
 608محمد عبدالرحمن الطريجي
 609محمد ناصر احلمضان
 610محمد التنيب

( )1لقد أطلق اسم الشويرد على هذه األسرة الكرمية نسبة إلى أخوالهم ،واللطيف أن العالقة متبادلة أيض ًا إذا علمنا أن العميري
أيض ًا هم أخوال الشويرد ،أما االشتهار بأسماء األخوال فهي ظاهرة متكررة احلدوث في املجتمع الكويتي واملجتمعات
اخلليجية األخرى منذ فترة طويلة نتيجة احلراك االجتماعي الكبير فيها.
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611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

راشد عبدالله الفرحان
فرحان عبدالله الفرحان
محمد إبراهيم احملارب
عبدالكرمي إبراهيم احملارب
عبدالعزيز إبراهيم احملارب
محمد السعد اخلضر
سليمان عبدالعزيز الضويحي
يوسف عبدالعزيز الضويحي
عبدالعزيز عبدالله البحر

االسم

محمد عبدالله البحر
إبراهيم يوسف الرقم
خالد محمد املزيد
علي محمد الهندي
حسني محمد الهندي
أحمد عيسى املطر
راشد عيسى املطر
عبدالله السعد املنيفي
أحمد علي تيفوني
محمد علي تيفوني
عبدالرحمن الراشد احمليسن
أحمد عبدالعزيز السعدون
محمد إبراهيم سعيد البديوي
خالد إبراهيم سعيد البديوي
تركي العلي التركي
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635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
156

عبدالعزيز عبدالله الدعيج
عبدالله إبراهيم احلوطي
عبدالله سعد املنيفي
إبراهيم العجلوني
محمد الدحيم
جاسم دخيل الرهيف
مساعد عبدالعزيز املبيلش
محمد عبدالعزيز املبيلش
عبدالرحمن العطار
سالم العطار
عبدالرحمن أمان الفليج
يعقوب أمان الفليج
سالم البريكي
مضحي أحمد
علي عبدالوهاب البريدي
بدر العويشير
صالح الناصر
فهد الناصر
مرزوق خلف
درباس صالح احلداد
عبدالرحمن البعيجان
بدر النعيمان
يوسف البعيجان
يوسف ناصر املسفر

االسم

م

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682

عبدالرحمن اخلضير
خليفة صالح الدغيشم
إبراهيم صالح الدغيشم
ناصر صالح الدغيشم
خليفة الصراف
مجرن الشالل
مجرن عبدالله اللوغاني
فجري غالب
زيد عبدالله املقهوي
مرزوق نادي الوطري
محمد نادي الوطري
عيد محارب العيكل
عبداللطيف الليفان
عبدالله سعود املولي
عبدالله الزايد العازمي
محمد الزايد العازمي
عامر احلشان
محمد مطلق العجمي
سالم جاسم اخلليفة
بدر جاسم اخلليفة
بدر فهد اخلليفة
عبداحلميد اخلليفة
عبد العزيز اخلليفة
عبداحملسن علي الصقالوي

االسم
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683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
158

سعود الرشود
إبراهيم الرشود
إبراهيم الفوزان
فهد الفوزان
علي املوسى
يوسف معيوف بوقريص
عبدالرحمن حمد احلميميدي
عبدالعزيز حمد احلميميدي
محمد حمود الدباس
فهد حمود الدباس
هذال حمود الدباس
علي الربعي
عثمان العبدي (العليوه(
سفاح عبدالكرمي
علي القعود
عثمان القعود
ناصر القعود
سعد القعود
محمد سعود الزبن
أحمد اليحيى
يحيى اليحيى
محمد ناصر الشرمي
محمد أحمد املغربي
فهد عبدالرحمن السبيعي

االسم

م

707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

سالم السبيعي
حسني فضل حسني
عبدالله فضل حسني
حمود زامل الفجي
محمد سالم املهنا (احلشان)
أحمد سالم احلشان
سليمان سالم احلشان
نايف العامر
مساعد عبدالله العامر
عبداحملسن الهريس
أحمد عبدالله اجلنوبي (العمهوج)
منصور محمد احلمود
عبدالرحمن محمد احلمود
عبدالله عبدالوهاب احلمود
ماجد سلطان املعتوق
صالح املنصور(بوفهد)
علي جاسم املشخص
سلطان بشير
صالح محمد الضيف
صالح حمد عثمان اخلضير
حسن عبدالله حسني املنصوري
عبدالرحمن الرخيص
محمد بوعبيد
محبوب السكران

االسم
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عزيزي القارئ:
لعلك تشاركنا هذا التساؤل :هل بقي من أعيان الكويت ورجاالتها آنذاك من
لم يتلق تعليمه على يد املال مرشد؟ أو في مدرسته؟
أطرح عليك هذا التساؤل لتتخيل معي فضل هذا املربي الفاضل على أهل
الكويت ،وبالتالي على الكويت وخصوص ًا في مرحلة انفتاحها على العالم
اخلارجي في بدايات اكتشاف البترول وقبله كذلك .
ولتقف بنفسك على سبب حب أهل الكويت له وذكره احلسن بينهم  ،ولكي
درس والدي أو والدك وعمي أو
تشاركني محبته دون أن نكون قد رأيناه ،فقد َّ
عمك.
وه��ذه القائمة الطويلة من تالميذه وخريجي مدرسته تنم عن َج َلد كبير
وتعكس نفسا طويال في خدمة العلم والتعليم في الكويت ،وصبرا على هذه
املهنة املباركة التي لم يستمر بها كثير من أقرانه آنذاك لنفس املدة الطويلة حتى
توفاه الله تعالى.
وأختصرها بكلمة واحدة لعلك تشاركني بها عزيزي القارئ الكرمي :
رحمك الله يا مال مرشد وأسكنك فسيح جناته ،فنحن نحبك في الله وفي
الكويت وفي العلم والتعليم الذي برعت فيه.
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الف�صل الرابع
املال �سليمان حممد ال�سليمان
(ظهريه العلمي و�سنده و�ساعده الأمين)
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املال �سليمان حممد ال�سليمان
ظهريه العلمي و�سنده و�ساعده الأمين
كان املال سليمان محمد السليمان بحق ظهير املال مرشد العلمي وسنده
وساعده األمين ،وقد ولد املال سليمان محمد السليمان في الكويت في منطقة
املرقاب عام 1324هـ (1906م) ،وقد درس في املباركية حتى آخر مرحلة فيها
ونال جائزة (ساعة) تقدير ًا لتفوقه ،وكان محب ًا ومقدر ًا من السيد عمر عاصم
مدير املباركية آنذاك ،وكان يكلفه ببعض املهام سواء كانت للمدرسة أو لبيت
السيد عمر ،وقد فرضت عليه ظروف العيش التوجه للعمل ملساعدة والده في
اإلنفاق على أسرته فكان يذهب إلى الغوص في فصل الصيف ويعمل في أي
مجال يتاح له سائر العام.
افتتح أخوه الوحيد املال مرشد مدرسة سميت باسمه في منطقة املرقاب عام
1345ه��ـ (1926م) وهي في اجلهة اجلنوبية في مجمع الوطنية قرب ساحة
الصفاة حاليا ،وقد القت هذه املدرسة إقباال كبيرا وكثر عدد الطالب فيها فتعذر
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على املال مرشد القيام بتعليمهم وحده فاستعان بأخيه املال سليمان الذي لم يتوان
عن تلبية رغبة أخيه ،وما فتئ يبذل قصارى جهده في تعليم التالميذ وتربيتهم في
أولى مراحل حياتهم ،فكان يعلمهم األساسيات في القراءة والكتابة واحلساب
باإلضافة إلى العناية باملفاهيم التربوية .وكان حريصا على تعويدهم األخالق
الفاضلة والعادات احلسنة وأهم ما عني به تعليم القرآن الكرمي قراءة وحفظ ًا.
يقول األستاذ حمد السعيدان(((« :واشترك مع شقيقه املرحوم املال مرشد في
إدارة أحدث املدارس األهلية تطور ًا ،حيث إنها بحق تعتبر أكثر املدارس األهلية
تقدم ًا منهجي ًا؛ فباإلضافة إلى تعليم القراءة والكتابة والقرآن واخلط واحلساب
كانت متتاز بتقدمي قواعد اللغة العربية ومبادئ في اللغة اإلجنليزية ،ومسك الدفاتر
إضافة إلى علوم الدين (الفقه والتوحيد) ،مع االهتمام باألناشيد الوطنية واملادة
األدبية وقصص العرب وأشعارهم وآدابهم.
وما زلت أذكر في منتصف األربعينيات عندما كان املال سليمان يعلمنا القراءة
األولى حتى انتقلنا إلى دراسة األحاديث واحلكم واملواعظ ..وكان املال سليمان
ال يكل وال ميل من تلقيننا القراءات واألدعية التي نسمعها منه أثناء تأدية الصالة،
عندما يكلف أكبر التالميذ سنا بإقامة الصالة ،ويتولى هو تلقيننا ماذا نقرأ وماذا
نفعل« :ال تلتفت ..ال تتحرك ..ال تضحك ..ال تتكلم ..كبر تكبيرة اإلحرام واقرأ
كذا وكذا ..ارفع سبابتك مرتني عند التشهد ..اقرأ التحيات ..وهي كذا وكذا ..هذا
ما تقول إذا ركعت وإذا سجدت وإذا أخطأت ،باإلضافة إلى دعاء ختم القرآن..
والقنوت ..وصالة اجلنازة ..ودعاء سجود التالوة ،وكان يردد ذلك بني حني وآخر
حتى حفظناه عن ظهر قلب ،واستطاع املال سليمان أن يرسخ في أذهاننا ويكرس
في أعماقنا سور القرآن ومفهوم العبادة الصحيحة اخلالية من الغلو والتجهيل».
((( من مقال لألستاذ حمد السعيدان بجريدة السياسة يوم االثنني 1985/3/18م ،حتت عنوان« :أساتذة األجيال» في عموده
«النافذة الضبابية».
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استمر املال سليمان في التدريس مع أخيه املال مرشد زهاء ثالثني عاما في
خدمة أبناء الكويت حتى اضطر املال مرشد إلى إغالق تلك املدرسة سنة 1376هـ
(1956م) نظرا النتشار املدارس النظامية في البالد.
�أبرز �صفاته
لقد حتلى املال سليمان محمد السليمان بالعديد من الصفات الطيبة ،فقد عرف
رحمه الله باجلد واحلزم ،وكان يهابه جميع تالميذ املدرسة على اختالف أعمارهم
ومنزلتهم السياسية واالجتماعية.
يقول عنه األستاذ حمد السعيدان رحمه الله« :نتيجة حلرصه واهتمامه
بالطالب استطعنا خالل أربع سنوات أن نتعلم القراءة والكتابة ونحفظ الكثير
من السور القصيرة واملتوسطة من سور القرآن ،وبعض األحاديث النبوية ،وكلما
تقدم بنا السن ازددنا إميانا مبا تعلمناه من املعلمني األفاضل ،الذين علمونا بجد
واجتهاد.
وفاته
توفي رحمه الله عام 1406هـ (1985م) باملستشفى األميري بعد معاناة مع
مرض الزمه فترة طويلة ،فرحمه الله رحمة واسعة.
وقد آملت وفاته تالميذه ومحبيه ،فقد كان رحمه الله أستاذ أجيال الثالثينيات
واألربعينيات واخلمسينيات ،ومنهم اليوم عدد كبير ممن يتقلد املناصب القيادية
والكبيرة في الدولة».

164

تكامل الأدوار بينه وبني املال مر�شد:
عندما بدأت املدرسة وفي املوقعني األول والثاني كان عدد الطالب قلي ً
ال
نسبي ًا ،وكانوا مقسمني بني املال مرشد وبني أخيه املال سليمان رحمهما الله
مراعاة للعمر ،فالكبار عند املال مرشد والصغار عند أخيه سليمان؛ وكان معظم
الصغار ورمبا كلهم من املبتدئني ،أما الكبار فإنهم في الغالب قد تعلموا في
مدارس آخرى.
والسؤال الذي يثار هنا :ملاذا اختص املال مرشد بالطالب الكبار واختص
أخاه بالصغار علما بأن املال مرشد أصغر من أخيه املال سليمان؟ واجلواب أنهما
في التحصيل الدراسي يكادان يتساويان؛ حيث إن ك ً
ال منهما درس في املدرسة
املباركية حتى صف متقدم فيها ،غير أن املال سليمان بعدما ترك املدرسة اجته للعمل
في الغوص وفي أعمال أخرى ملساعدة والده ضعيف احلال قليل املال آنذاك ،في
حني أن املال مرشد لم ينقطع عن التحصيل بتركه املدرسة ،بل كان يتردد على
س في املباركية (الدوام املسائي)
علماء الدين والنابهني ليستفيد منهم ،كما أنه َد َر َ
بعض املواد احلديثة.
كما أنه عمل معلم ًا لفترة في مدرسة أهلية((( ألحد تالميذ املدرسة املباركية،
وهو من سكان حي املرقاب هو املرحوم محمد بن قرينيس مما منا لديه القدرة على
التعامل مع الطالب سواء كبار السن أو الصغار.

((( هذه املدرسة كانت في املرقاب ،وهي أصل مدرسة  ،حيث إن املرحوم سليمان اخلنيني صاحب املدرسة املعروفة أحد تالميذ
بن كرينيس (حتريف كلمة قرينيس) وابن أخ زوجته ،وملا توفى ابن كرينيس تولى املرحوم سليمان مسؤولية تلك املدرسة
مبعاونة زميل له هو حمد احلميدي ،وأخ له هو عبدالله اخلنيني واالثنان كانا كفيفني.
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حممد �سليمان حممد ال�سليمان
(امل�ساهم يف �أواخر �أيام املدر�سة)
ومن مدرسي مدرسة املال مرشد الذين كان لهم دور كبير في نهوضها وجناحها
في أداء رسالتها ابنه محمد سليمان محمد السليمان ،الذي حتدث عن النظام
التعليمي في مدرسة املال مرشد في فترة من فتراتها فقال:
لم تكن هناك اختبارات جترى لطالب املدرسة ،وإمنا كان يعتمد على مالحظة
املعلم لتالميذه وإدراكه ملستوياتهم ومدى استجابتهم ،فيقرر من ينتقل إلى مستوى
أعلى طبقا لذلك وفي الغالب إلى مدارسهم النظامية.
وكانت سمعة املدرسة جيدة؛ ملا اتسمت به من سمات مهمة على رأسها احلزم
واالنضباط ،من حيث مراقبة الطالب ومتابعتهم في تعليمهم وسلوكهم ومعاقبة
من يتمادى في اإلهمال أو االنحراف ،فاملال مرشد كان يتحمل عبء إعالم أولياء
األمور مبسيرة أبنائهم التعليمية واألخالقية ،وكان أولياء األمور – بدورهم -
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يوافونه بالكتابة أو باحلضور بسبب الغياب أو يلتمسون العذر على خطأ وقع من
أبنائهم.
كما أن تنوع املواد التي تدرس ومستوى بعض املدرسني الذين يدرسون في
هذه املدرسة كان عامل جذب وتشجيع ،وهذا ما أكسب هذه املدرسة شهرة كبيرة
مما دعا أبناء كل من حي شرق وحي القبلة  -فض ً
ال عن حي املرقاب  -أن ينضموا
إليها ويتحملوا العناء في املجيء إليها سيرا على األقدام مرتني كل يوم متعرضني
للبرد في الشتاء واحلر في الصيف خالل الطريق ،وقد اختاروها رغم وجود
مدارس قريبة منهم هنا وهناك.
ويتحدث املعلم محمد سليمان محمد السليمان عن مصاريف الدراسة التي
كان الطلبة يدفعونها قائال« :إن عدد ًا ال بأس به من الطالب في جميع مراحل
الدراسة لم يكونوا يدفعون شيئا إما لكونهم من األقارب أو من الفقراء ،وكان
املال مرشد ال يضيق على أحد وال مينع أحدا من التعليم بسبب عدم دفعه مقدرا
لظروفهم ،ولذا فإن ما يأتيه من املساعدات املذكورة سابق ًا يسد بها النقص الناشئ
عن عدم دفع هؤالء الطلبة لنفقات دراستهم.
وأشار إلى أنه كان هناك تشابه في الدراسة بني املدرسة املباركية واألحمدية
ومدرسة املال مرشد؛ وذلك ألن املال مرشد من تالميذ املباركية ،وزميل وثيق الصلة
مبدرسي املدرسة ،وكان دائما يستشيرهم ويتابع ما يحدث من تقدم عندهم فيأخذ
منه ما يناسبه؛ لكن البد من القول إن التشابه لم يكن كبيرا الختالف اإلمكانيات
والظروف.
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الف�صل اخلام�س

انطفاء ال�شمعة املتقدة
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وفاتــه
بعد هذه الرحلة املوفقة من العطاء العلمي والتعليمي ،واملثابرة والصبر في
التدريس والتنشئة والتعليم ،وبعد االنتهاء من صالة الفجر ذهب املال مرشد إلى
البيت فأحس بإعياء ،وكان صائما فنقله أبناؤه على الفور إلى مستوصف الفيحاء.
وما إن وصل إلى املستوصف حتى وافته املنية.
توفي املال مرشد رحمه الله تعالى صبيحة يوم اخلميس املوافق 1971/12/9م
املوافق 1391هـ بعدما صلى الفجر في مسجد اخلالدية (مسجد التركيت حاليا).
وأدى املصلون صالة اجلنازة عليه بعد صالة الظهر في مسجد اخلالدية ثم
شيعت جنازته في موكب مهيب إلى مثواه في مقبرة الصليبخات.
رحم الله املال مرشد رحمة واسعة ،وأسكنه فسيح جناته ،وجعل أعماله في
ميزان حسناته.
تكرميه:
كرم املؤمتر الوطني الثامن «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» واملنعقد
يوم  18أبريل  2011املال مرشد محمد السليمان ضمن خمس شخصيات أثرت
في احلياة السياسية واالجتماعية في الكويت ،حيث شهد املؤمتر حشد كبير من
املواطنني الذين حضروا لتذكر قيم وعادات أهل الكويت الطيبة ،ومآثر من خلدهم
التاريخ في كتابه بأعمالهم املميزة وخلقهم الرفيع.
وقال رئيس جلنة اإلشراف العليا الوطنية احملامي يوسف الياسني((( :املربي
الفاضل واملعلم القدوة املال مرشد محمد السليمان رحمه الله كان محبا للعلم
((( جريدة األنباء  -األربعاء  13أبريل .2011
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مجتهدا في طلبه وحتصيله ،وكان دائم االطالع للتزود باملعرفة واملعلومات التي
تنفعه ومن باب أولى تنفع من يقوم بتدريسهم العلم ،كما كان ال يألو جهدا في
التحصيل والتدريس لكل ما ينفع الناس.
وفي إطار حديثه عن مناقب الراحل املال مرشد محمد السليمان باملؤمتر أكد
املستشار أحمد املرشد أن والده الذي ولد في الكويت عام  1907عقب تخرجه في
املدرسة املباركية افتتح مدرسة خاصة به عام  1926وقد تنقل مبدرسته من مكان إلى
آخر إلى أن استقر في منطقة املرقاب خلف مبنى االتصاالت السلكية والالسلكية
احلالي ،وقال إن والده تلقى تعليمه كامال في املدرسة املباركية على أيدي أساتذة
أفاضل أمثال الشيخ يوسف القناعي ناظر املدرسة والشيخ القاضي أحمد اخلميس
والشيخ يوسف احلمود واألستاذ عبدامللك الصالح املبيض والشيخ عبدالعزيز
الرشيد ،الفتا إلى أنه اتصف بصفات التقى والورع وكثرة فعل اخلير واإلحسان
وحسن التربية والرعاية األسرية مبا ملكه من سهولة الطباع وحسن املعشر.
وقد كان رحمه الله واصال لرحمه وألهله وذويه عائدا للمريض حاضرا للجنائز
كما أنه عرف عنه الصبر والعزمية واملثابرة فنهض بكامل أعباء مدرسته على مدى
نحو  30عاما علم خاللها الكثير من أبناء الكويت ،كان منهم على سبيل الذكر
ال احلصر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح والشيخ ناصر صباح
الناصر وعدد من أفراد األسرة احلاكمة والشخصيات العامة أمثال النائب أحمد
السعدون والدكتور صالح العجيري واملستشار راشد عبداحملسن احلماد.
وتولى رحمه الله التدريس في مدرسته مبعية أخيه املال سليمان بعدما زاد عدد
الطالب فيها نظرا لتميز املدرسة في رقي تعليمها ،وقد ساعده في التدريس على
فترات متفرقة األساتذة إبراهيم وناصر احلوطي وعباس الهارون وصالح العجيري
171

وعبدالرحمن الرويح ويوسف الشايجي وغيرهم ،وفي ظل انتشار مدارس وزارة
التربية احلديثة عرضت عليه دائرة املعارف آنذاك ضم مدرسته إليها ،فما كان منه
إال أن رفض وحينها توجه تالميذه إلى املدارس احلكومية ،وأغلق مدرسته عام
 1956بعد أن ظلت عاملة مدة  30سنة.
ت�سمية �إحدى املدار�س على ا�سمه:
وتقدير ًا ملسيرته التعليمية احلافلة فقد متت تسمية مدرسة في منطقة الدوحة
بدولة الكويت (قطعة  3شارع ابن كثير) على اسمه رحمه الله مدرسة «مرشد
محمد السليمان اإلبتدائية للبنني» ،كما سمي مسجد ًا على اسمه في منطقة
الروضة.
توثيق �سريته احل�سنة:
ميثل هذا الكتاب ،الذي يوثق لسيرته رحمه الله صورة أخرى من صور التكرمي،
وهو قائم على املعلومات األساسية ،التي طلبها مؤلف هذا الكتاب من خالل
أسرته الكرمية لتوثيق سيرته التعريفية ،مدعما بالصور والوثائق.
ومن ضمنها املعلومات املستقاة من تالميذه األوفياء الذين اجتهدوا بتقدمي مادة
مكتوبة نثمن من خاللها ما ملسناه منهم من وفاء طيب له رحمه الله ،األمر الذي
يدل على أصالتهم وتقديرهم مأجورين .باإلضافة إلى شهادات بعض الباحثني
الذين كتبوا عنه.
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�شهادات تالميذه الأوفياء

ال�شيخ �أحمد الغنام الر�شيد

(((

كتب الشيخ أحمد الغنام الرشيد قصيدة وصف بها املال مرشد رحمه الله،
وهذه القصيدة وصف عام للمجتمع الكويتي ووصف خاص حلي املرقاب وبه
مدرسة املال مرشد رحمه الله ،وهي بعنوان:
«من وحي املرقاب(((»
ق��ل��ب��ي ي��ح��ن إل����ى ح���ي ول�����دت ب���ه حي
ي���س���م���ى ب����ع����رف ال����ن����اس «م����رق����اب»
((( فضيلة الشيخ أحمد الغنام الرشيد ولد في بيت والده باملرقاب بدولة الكويت عام 1346هـ املوافق 1928م ،تلقى تعليمه
األولى في مدرسة املال عثمان عبداللطيف العثمان وإخوانه ،ثم انتقل إلى مدرسة املال سليمان علي اخلنيني ،ومنها إلى مدرسة
املال مرشد محمد السليمان ،ثم انتقل إلى الدراسة في املعهد الديني ،أتقن في مسيرته الدراسية هذه علوم القرآن الكرمي
وعلوم احلساب ،فضال عن القراءة والكتابة ،عمل إماما وخطيبا في الفترة من عام 1948م إلى 1978م ،مبسجد الغربلي
ومسجد الوزان ومسجد اإلبراهيم ومسجد البحر ومسجد احلداد ثم أخيرا في مسجد العجيري ،وإلى جانب ذلك قام بطبع
الكتب وتوفيرها لطلبة العلم ،وساهم في العمل اخليري وتوصيل الزكوات وصدقات احملسنني إلى احملتاجني ،وقدم برنامج
«دروس رمضانية» إلذاعة الكويت ،الذي كان يذاع طوال شهر رمضان املبارك عام 1414هـ1994/م ،توفي فضيلة الشيخ
األديب أحمد الغنام الرشيد احلمود احلنبلي في السابع من شهر ربيع األول لسنة 1430هـ املوافق  4مارس 2009م.

((( املرقاب :منطقة رئيسية من مناطق الكويت القدمية داخل سور الكويت.
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ك���م ذك���ري���ات ل��ن��ا م����رت ع��ل��ى عجـــل
غ�����دا ب��ل��اق�����ع

َّ
خ���ل���ان وأص����ح����اب
وك������م ل���ن���ا ف���ي���ه

(((

ال ب���ي���ت وال سكن

ن���ع���اه ف���ي امل��س��ج��د احمل������زون م��ح��راب

وأث���ل���ة ((( ب��ع��د ط���ول ال��ع��ه��د ق���د ذبلت

ف�����ي ظ���ل���ه���ا ك�����م من�����ا ع����ل����م وآداب

ل�����ل�����رواد ق����د فتحت
ف���ي���ه امل���ج���ال���س
َّ

ف����ي����ه����ا ح����دي����ث����ه����م ود وت�����رح�����اب

وإن ت�����ف�����رق ك������ل ن����ح����و م���ن���زل���ه

ف��ال��ب��ع��ض ل��ل��ب��ع��ض أع�����وان وإن غ��اب��وا

ق��ل��وب��ه��م س��ل��م��ت ب���ي���ض���اء ل���ي���س بها

غ�����ل وغ�������ش وأح������ق������اد وأوص��������اب

ُ
ك�����أس�����رة ق����د غ������دوا ال ف�����رق بينهم

ع��ل��ى احمل���ب���ة واإلخ���ل���اص ق���د ش��اب��وا

ح��اج��ات��ه��م ب��ي��ن��ه��م ي���ا ص���اح ق���د قضيت

ل����ب����وا ال����ن����داء إذا م����ا ي���ط���رق ال���ب���اب
ُّ

س����ع����وا ب���ح���اج���ة م���ن���ك���وب وأرم����ل����ة

ل���ه���م إل������ى اخل����ي����ر إق��������دام وإي����ج����اب

((( بالقع  :جمع بلقع وهي في املعجم الرائد :1 :األرض اخلالية التي ال شيء فيها :2 .بلقع :إمرأة خالية من كل خير :3 .بلقع:
خالي من كل شيء ،وفي معجم لسان العرب البلقع :األرض القفر التي ال شيء بها.
((( األثلة  :شجرة في مدرسة األستاذ الفاضل املال مرشد رحمه الله.
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ي�����رع�����ون ك�����ل ي���ت���ي���م م�������ات وال�������ده

ال ي��ج��م��ع ال���ق���وم أن���س���اب وأح���س���اب

وإمن��������ا ي���ج���م���ع األق�����������وام دي��ن��ه��م��و

ف��ه��م ب��ح��ب��ل ال��ت��ق��ى وال���ص���دق أن��س��اب

ف��ه��م ع��ل��ى ال��ع��ه��د ال ي��ن��س��ون واج��ب��ه��م

ق��د أخلصوا العهد ال ج���اروا وال حابوا

م��ض��وا وف���ي ال��ق��ل��ب م���ن ذك���راه���م ول��ع

ل����ه����م ب���ق���ل���ب���ي إج����ل����ال وإع�����ج�����اب

ورح���م���ة ال���ل���ه ت��غ��ش��ى أع��ظ��م��ا درس���ت

َّ
وم�����اط�����ر ال���ع���ف���و َّ
وس����ك����اب
ه�����ط�����ال

ع��ل��ى ق���ب���ور ب��ه��ا ق���د أودع�������وا فعسى

ف���ي ج��ن��ة اخل���ل���د ف���ي أرج���ائ���ه���ا ط��اب��وا
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الفنان �أحمد ال�صالح
قال في أحد مقابالته التلفزيونية :التحقت مبدرسة املال مرشد وكان مدخل
َّ
بوصفاكتني (درفتني) يقابله ليوان (ممر) املال مرشد ،أي املكان
املدرسة باب ًا كبير ًا
الذي يدرس فيه املال مرشد ،وكانت مدرسة املال مرشد تنقسم إلى:
•حوش املال سليمان الكبير.
•الصف اخلالي :وهو لدراسة احلروف اخلالية من النقط واحلركات والضمة
والفتحة والكسرة.
•صف املصحف :وهو عبارة عن عريش ويدرس فيه الطالب األكبر سنا وفهما
وهم تالميذ محدودون ،وقد تخرج الكثير من جتار الكويت من هذا الصف.
•الصف اخلامس ويدرس فيه املال فهد.
وقد كانت مدرسة املال مرشد مدرسة متكاملة بكل معنى الكلمة ،في كل موقع
منها يدرس منهج مختلف.
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أما عن ذكرياته في املدرسة فقد ذكر أن في فترة االستراحة كان يقوم املال
سليمان مبعاقبة التالميذ الذين تكلموا في الدرس ،والذين لم يتم تقييد (كتابة)
أسمائهم في اللوحة ،ويستخدم هذا األسلوب لتقومي سلوك التالميذ املشاغبني
في الدرس.
ومن ذكرياته كذلك املتعلقة مبدرسة املال مرشد أنه في نهاية الدوام ينفخ املال
سليمان البوري (البوق) ويصيح فيه معلنا انتهاء الدوام ليخرج بعد ذلك التالميذ
من املدرسة.
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العم بدر �سعد الاليف
التقينا العمني بدر وبندر سعد الالفي حفظهم الله لنسترجع معهما ذكرياتهما
حول املال مرشد ومدرسته ،فالتقط طرف احلوار العم بدر قائ ً
ال« :كانت هناك عالقة
احترام بني املدرس والطالب ،ومن الذكريات التي ال أنساها أنه كان هناك – ذات
يوم  -تفتيش على اخلط فرأى املال مرشد خطي فقال ألخي بندر وصديقه فهد البداح:
شوفوا خط بدر اللي أحلى من خطكم ،وأرجو أن حتسنوا خطكم وتصبحوا مثله،
فتشجعت من كالم املال مرشد وافتخرت بنفسي.
ومن ميزات مدرسة املال مرشد – إضافة إلى ما ذكر أخي بندر  -أن «املاللوة» -
أي املدرسني – لم يكونوا يتغيبون عن املدرسة؛ إال نادر ًا جد ًا.
وقد اخترت الدراسة في مدرسة املال مرشد؛ ألن والدي سعد الالفي كان
صديق ًا للمال مرشد ،وكان املال مرشد مير على والدي في الدكان للسالم عليه
بصفة دائمة ،وكان ينصحه بأن يلحق أبناءه باملدرسة من أجل مستقبلهم ،وبالفعل
التحقت أنا وأخي بندر مبدرسة املال مرشد ،وكانت هذه رغبة والدي سعد الالفي
رحمه الله».
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العم بندر �سعد الاليف
ومن جهته يسترجع العم بندر سعد الالفي شريط ذكرياته حول مدرسة املال
مرشد وأخيه سليمان رحمهما الله قائ ً
ال« :كان املال مرشد يتحلى بجميع الصفات
احلميدة ،وكان شامخا كالطود خبير ًا بشرح الدروس ،وكان صوته رخيما ال هو
باملزعج وال هو باخلافت الذي ال يسمع ،وكان شبه كامل والكمال لله وحده،
وأعتقد أن مدرسة املال مرشد كانت أكثر نظاما وصرامة من امل��دارس األهلية
األخرى من ناحية احلرص على الطالب وتعليمه ،وقد اخترت الدراسة في مدرسة
املال مرشد ألنها األفضل».
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العم ح�سني عبدالرحمن اخلراز
وعن ذكرياته في مدرسة املال مرشد يقول العم حسني عبدالرحمن اخلراز دخلت
املدرسة عام  ،1936وخرجت منها عام 1940م ،والتحقت بعدها بالعمل عند
خالي ناصر إبراهيم الصولة في دكان البقالة بجوار مسجد عبدالرحمن البحر بأجرة
قدرها  5روبيات في الشهر ،وكان العمل من طلوع الشمس إلى الثامنة مساء.
وأما عن املدرسة فقد كانت الدراسة تبدأ صباحا بعد طلوع الشمس بساعة
وتستمر حتى قبل أذان الظهر بنصف ساعة ،والدوام الثاني كان يبدأ بعد الظهر
إلى قبل الغروب بساعة ،وذلك طوال أيام السنة عدا يوم اخلميس بعد الظهر ال
يوجد دوام ثان ،واإلجازات كانت فقط أيام اجلمع واألعياد الرسمية (عيد الفطر
وعيد األضحى املبارك).
وفي أيام الشتاء كانت الدراسة في الغرف والفرش حصير منقور ،أما الصيف
كانت الدراسة في احلوش ،حيث عريش كبير جلميع الطالب من جندل وبواري
وجريد نخل.
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وجميع الطلبة يجلسون على األرض ،واملال يجلس على كرسي ويدرس الطلبة
واجلحيشة معلقة في العريش ،وكانت ملن يهرب من املدرسة وكذلك اخليزرانه
موجودة عند املال وهي للطالب الذي ال يتجاوب مع املال  ،وأما الطالب الذي
يهرب من املدرسة فإن املال يسامحه مرتني ،فإذا استمر في الغياب عن املدرسة ما
له إال اجلحيشة.
ومن املدرسني آنذاك :املال مرشد واملال سليمان واملال عبدالرحمن واملال عباس
بن هارون معلم اإلجنليزي واملال سليمان الرهيماني يعلم القرآن واملال إبراهيم
احلوطي.
كان املال مرشد يكافئ أصحاب أحسن اخلطوط كل يوم خميس فيرسلهم إلى
أصدقائه ويكتب أرقام ًا على كل خط إلى آخر خط كنوع من التقدير لهم .وكنا منر
بعدة مراحل دراسية هي حفظ القرآن ،ومبادئ احلساب ،وحساب مسك الدفاتر،
واإلمالء ،وحسن اخلط اإلجنليزي .
وكانت الدراسة مستمرة ،فمنذ دخولك املدرسة إلى انتهاء الدراسة ال توجد
راحة أو ساحات للراحة ،وكذلك لم تكن هناك مواصالت ،بل كان االنتقال من
البيت إلى املدرسة سيرا على األقدام فال سيارات وال حمير وال حتى نعال أحيانا،
وهذه هي حال حقبة الثالثينيات واألربعينيات .ولذلك في الغالب كان مرتادو
املدرسة من يسكنون املناطق القريبة منها .وبعض الطلبة كان يكتب في القرطاس
من األمام ومن اخللف ألنه ال ميلك شراء دفتر أو قرطاس.
ومن زمالء الدراسة من القبلة أوالد العثمان عبدالرزاق وأخوه عبدالله وكثير
من أهل القبلة وأوالد العميري أحمد ومحمد وكثير من أهل منطقة شرق ،وأكثر
الطلبة من املرقاب لقربهم من املدرسة.
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وكان عدد الطالب أكثر من  200طالب في املدرسة ،وكان االلتحاق من
سن  6سنوات إلى  12سنة ،ويصل أحيانا إلى  20سنة وذلك على حسب ذكاء
الطالب.
وفي جانب الذكاء فلألسف كان هناك طلبة أذكياء جدا يرغبون في دراسة مسك
الدفتر (إجنليزي) لكن احلاجة ترده عن طموحه ،حيث يدفعه والده للعمل بالغوص
حمار أو خراز ،وغيرها من املهن حتى يساعده ،حيث كان رزق الكويتيني
أو حداد أو ّ
آنذاك على الغوص ،وقد وصل املثقال من اللؤلؤ (احلبة الصغيرة) إلى  40روبية قبل
عام  1930ولكن بعد عام  1930وصل املثقال إلى  5روبيات فقط.
ففي هذه الفترة من الزمن ضاقت احلال وما كان يوفر اآلباء تكاليف الدراسة
العالية لألوالد :وهنا ندع املجال للسيد حسني اخلراز ليعبر بطريقته عن هذه احلقبة
من الزمن ووضع التعليم فيها:
كل أهل الكويت فقراء على الله ثم على الغوص 130 ،يوم يروح الغوص
يعطونه النواخذة  35روبية ،وعندما يرجع من الغوص ما فيه عمل وميكن يحصل
عمل بسيط ،وفي الشتاء الطالب يلبس دشداشة وشيء يحميه من البرد وحافي
القدم وأيام الصيف دشداشة وغتر وتغسل الدشداشة من ماء اجلليب ،وكان من
عادة بعض العائالت تأتي والدة الطالب عند باب املدرسة فيأتيها أحد الطلبة يقول
لها من تبني تقول ولدي فالن فيقول الطالب للمال فالن تبيه والدته عند الباب
فيسمح له املال فتأخذه والدته إلى البحر تغسل ثيابه اللي عليه ما فيه غيرها  ،واملال
مرشد الله يرحمه ويسكنه اجلنة مع أخيه سليمان كان لديه كثير من الطلبة ما يدفع
إال شيء بسيط فال يطالب أبوه بأي شيء حيث يعرف أن أباه فقير ولو عنده كان
دفع ألوالده كل شهر .
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واملفروض الشهري كل طالب يدفع  3روبيات اللي يقدر يدفع روبية أو روبيتني
أو ما عنده يدفع ما يسأل الطالب عن الفلوس ،وأحيانا مير الشهر والشهرين ما
يدفع ،وفيهم من يخرج من السنة ما دفع.
أما في أيام الصيف كان املاء في حب كبير (زير املاء) كان يسمونه الكويتيون ماء
عذب وهو ينقل من أبيار الشامية في قرب جلد الغنم على احلمير التي تبعد عن
الدروازة املوجودة اآلن حوالى  2كيلو متر .
وبالنسبة للمدرسة لم تكن هناك كراسي وال كراسات ،فيه لوح كبير 1متر في
1.5متر يكتب فيه املال الكلمات للطالب بالطباشير ثم ميحيه ويكتب غيره.
أما الطالب فكان عنده لوح حجر وبنسل ،ما نقول قلم نقول (بنسل من حجر).
وكان فيه عدد  4فصول ابتدائي:
األول :تعليم األحرف االبتدائي.
الثاني :قرآن كرمي.
الثالث :حساب.
والرابع :إجنليزي.
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مادة مقدمة من السيد حسني اخلراز ،تبني تقسيم احملصول عن طريقة القالطة
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تابع مادة مقدمة من السيد حسني اخلراز
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العم حمد الو�شمي
أحد التالميذ الذين درس��وا في مدرسة املال مرشد ،حتدث عن دراسته في
لقاء أجراه معه سعود الديحاني في جريدة الراي العدد  10378الصادر يوم
 ،2007/11/30قائ ً
ال:
«بدأت دراستي عند املال مرشد وحني التحقت باملدرسة كان عمري ال يتعدى ست
سنوات ،واملدرسة كانت منقسمة إلى قسمني ،حوش للكبار وآخر للصغار ،وكان من
املدرسني في مدرسته محمد احلوطي ،ناصر احلوطي ابنا أخته ،وكذلك املال فهد وأخوه
سليمان ،واألستاذ عبدالرحمن دعيج ،الذي كان يدرس لنا اللغة اإلجنليزية.
واملواد التي درسناها في مدرسة املال مرشد :القرآن الكرمي ،ومادة اللغة العربية،
ومادة اللغة اإلجنليزية.
وكنت أتأخر في الدراسة  -حني ينصرف الطالب من املدرسة  -لالستزادة بالعلم -
أي درس إضافي  -وكان معي الشيخ مبارك صباح الناصر وأخوه سالم ،وأحد أبناء املهنا،
وكان الذي يدرسنا املال ُمرشد بنفسه ،وقد استمرت دراستي عند املال مرشد ما يقارب
العشر سنوات ،وعند إغالق مدرسة املال مرشد ذهب بعضنا إلى وزارة التربية».
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العم حمود عبداللطيف اجل�سار
يقول العم حمود اجلسار في هذا الشأن« :التحقت باملدرسة سنة 1939م
تقريبا ،ودرست عند املغفور له بإذن الله املال مرشد ثالث سنوات ،حيث تركتها
سنة  1942تقريبا .واملدرسة كانت جزءا من بيت املال مرشد ،والبيت في املرقاب
والبناء من الطني ،واملدرسة مفصولة من حرم البيت وله مدخل خاص من املدرسة،
ويوجد بحوش املدرسة شجرة أثل ،وحب به ماء للشرب.
وكنا ندرس تعلم األحرف األبجدية العربية ،وختمة قراءة القرآن الكرمي،
واحلساب مثل اجلمع والطرح والضرب والقسمة ،وكانت مادة اللغة اإلجنليزية
عند املال عبدالرحمن الرويح رحمه الله ،وكانت أعمار الطلبة تتراوح من سبع
سنوات إلى ثماني عشرة سنة تقريب ًا.
وكان عدد الطالب في كل فصل من فصول مدرسة املال مرشد رحمه الله
أربعني طالب ًا تقريبا ،وكل فصل يختلف عن اآلخر ،وال شك أن املال مرشد اكتسب
شهرة كبيرة في املجتمع الكويتي ،حيث تتلمذ على يديه الكرميتني أعداد كبيرة من
الطلبة.
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من تالميذ املدرسة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح
رحمه الله ،حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رعاه
الله ،وسمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله ،والسيد عبدالعزيز
حمود الشايع حفظه الله ،والسادة أوالد عبداللطيف العثمان وأوالد عبدالوهاب
العثمان ،والسادة محمد صالح اليحيى ،ويحيى صالح اليحيى ،وعبدالرحمن
صالح اليحيى رحمهم الله.
وكانت مدرسة املال مرشد آن��ذاك األشهر بني امل��دارس ،ومن معلميها املال
مرشد محمد السليمان رحمه الله ،املال سليمان محمد السليمان رحمه الله ،املال
سليمان الرهمياني  ،املال إبراهيم سعد احلوطي ،املالعبدالرحمن عبدالله الرويح،
املال فهد.
وحسب علمي ال توجد أنشطة ،وال توجد مكافآت للمجتهدين ،وتقع
عقوبات على الطلبة املشاغبني ،والعقوبة تقع عند تكرار املشاغبة ،وأداة العقاب
هي(الفلقة) ،وكانت املصاريف عبارة عن روبية بداية كل شهر هجري ،والفصول
كانت مفروشة باحلصير (املنقور).
وال توجد وسائل مواصالت فكنت أخرج من البيت في املرقاب سيرا على
األقدام إلى املدرسة ،والدراسة كانت صباحا من السابعة إلى قبل أذان الظهر بربع
ساعة ،ومساء من بعد صالة العصر إلى قبل أذان املغرب بربع ساعة ،وفي شهر
رمضان كانت الدراسة صباحية فقط من السابعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة.
وكانت توجد عطالت رسمية خالل موسم الدراسة وهي :عطلة عيد الفطر ومدتها
ثالثة أيام ،وعطلة عيد األضحى ومدتها ثالثة أيام أيض ًا ،ويوم اجلمعة ،ويوم اخلميس
كان دوام ًا صباحي ًا فقط ،أما أثناء الدراسة فال توجد أوقات راحة في املدرسة.
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وعن وصف املال مرشد رحمه الله يقول العم حمود :كان رحمه الله معتدل
القامة مييل للنحافة ولونه حنطاوي وله حلية معظمها بياض ،وليست بالطويلة أو
القصيرة أطول من قبضة اليد قليال ،وكان سليم اجلسم ليست به عاهة ،ويلبس
القحفية والغترة بدون عقال ،والدشداشة بدون بشت ،وميسك خيزرانة بيده،
وكان حليما مازحا ،حريص ًا على أن يقدر الطلبة العلم والتعلم.
وكان رحمه الله مخلصا في تعليمه وال أتذكر أنه تأخر في احلضور أو غاب يوما
عن املدرسة ،وكان إذا انتهى الدوام الدراسي يخرج مع الطلبة إلى خارج املدرسة
عند الباب ثم يوجههم باالنصراف إلى منازلهم دون تسكع في الطرقات.
كنت أحب املال مرشد رحمه الله ولن أوفيه حقه مهما تكلمت عنه ،رحمه
الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ،وجمعنا معه في الفردوس األعلى مع
الصديقني واألبرار.
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امل�ست�شار را�شد عبداللـه الفرحان
وفي حوار مع املستشار راشد عبدالله الفرحان حول ذكرياته عن مدرسة املال
مرشد ،قال« :املدرسة عبارة عن بيت عربي من طابق واحد له باب شرقي وباب
غربي ،في وسطه حوش واسع والفصول باجلوانب ،بالصيف تكون الدراسة
بالليوان والعريش وفي الشتاء داخل الغرف املغلقة األبواب.
وعلى العموم كانت هي املدرسة الوحيدة مبنطقة املرقاب  ،وكان أثاثها مكون ًا
من احلصران والبارية والكراسي املستطيلة من اخلشب واألمداد مثل احلصيرة
وكانت كل األمور على البساطة آنذاك ،وكان الطالب في الصفوف أو السنوات
األولى يجلسون على األرض ،والطالب الذين أرقى منهم ويدرسون مسك
الدفاتر واإلجنليزي يجلسون على اخلشب ،وكانت الدراسة دوام�ين صباحا
ومساء ،األولى تبدأ من السابعة صباح ًا حتى الثانية عشرة ،واملسائية من الرابعة
عصر ًا حتى املغرب.
إذا قيـــل املدارس شــــامخات

فمـدرســة األجيــال تدعى املال مرشد

واملراحل الدراسية كانت حسب اجتهاد الطالب وذكائه وقدراته حيث ينقل من
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صف أدنى إلى أعلى كلما كان الطالب مجتهدا وإذا ملس فيه أستاذه أنه أنهى املنهج
املقرر عليه بنجاح نقله إلى صف أعلى وهكذا.
واملواد التي تدرس فيها كانت القرآن الكرمي (اخلتمة) واخلط واإلمالء واإلنشاء،
ثم تعلم بعض القطع من الشعر ،ثم مسك الدفاتر ومبادئ اللغة اإلجنليزية ،وأول
ما يتلقاه التلميذ احلروف املقطعة ،ثم يتعلم الربط (كيف يربطها) ثم كيف يكتب
جملة وهكذا يتدرج التلميذ في التعليم حتى يتقن اإلنشاء.
وكان عمر الطالب آنذاك يتراوح ما بني العشرة وحتى اخلامسة عشرة  ،وال
يتجاوز ذلك العمر إال القالئل في الصفوف العليا.
وكانت املدرسة تضم أربعة فصول دراسية كانت تضيق في الغالب بالطلبة
مما استدعى بناء بعض املالحق الستيعاب الزيادة وتكليف بعض الطلبة املجدين
بالقيام مبهمة التدريس بدال من األستاذ في حال غيابه  ،وقد توسعت املدرسة بعد
أن تركتها ،والتحقت باملدارس النظامية.
ويقدر عدد طالب الفصل بستني طالبا تقريب ًا يزيدون أحيانا وينقصون ،وبعدما
كثرت املدارس النظامية قل الطلبة فيها ،واملدرسون هم املال مرشد واملال سليمان
واملال فهد املزيد واملال إبراهيم احلوطي واألستاذ عبدالرحمن الرويح ،وقد علمت
فيما بعد أن األخ محمد سليمان أصبح مدرسا فيها .وهناك مدرسون آخرون
جاءوا بعد أن تركت املدرسة ال حتضرني أسماؤهم ،وقد أبلغني األخ عبدالله
إبراهيم املفرج مثال بأنه درس في هذه املدرسة املباركة قبل دخوله املعهد الديني.
والتحقت باملدرسة عام  1940ومن زمالئي في الدراسة أحمد صالح الشايع
ومحمد سليمان املرشد وأحمد غنام الرشيد ومحمد ال��وزان ومحمد الذربان
وعبدالله الذربان  ،ومحمد فايز ذربان ،وأبناء احلوطي.
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وكانت املدرسة توفر جميع الوسائل التعليمية حتى األقالم التي يكتب بها
الطلبة ،ما عدا الدفاتر تشترى من مكتبة الرويح ،وأما الرسوم فكانت حسب ما
يقدمه كل فرد وقدرته ،ومن ال يدفع ال يطالب وال يفصل بل يلتمس له العذر ،وال
يفصل من املدرسة إال املشاغب كثيرا ،وكانت هناك فرص بني احلصص يسمونها
(تنفس) ،باإلضافة إلى العطالت الرسمية.
وكانت هناك أناشيد عربية ووطنية وأشعار عربية تقام في املناسبات ،وهي
حماسية تبث الروح املعنوية وتبعث األمل وجتعل اإلنسان يحس بالكرامة ويشعر
بالعزة لوطنه وأمته .وكانت هناك عقوبات صارمة وضرب بالعصا أو بالفلقة،
وبالكالم أحيانا على حسب الذنب الذي يرتكبه الطالب ،وكان املال سليمان أشد
ضربا وأكثر تخويفا.
أما املال مرشد رحمه الله فقد كان ذكيا قويا يحب النظام واالنضباط لذلك
كانت املدرسة بإدارته تسير بنظام وتعاون ومحبة ،وكان باش ًا ذا خلق رفيع وعلم،
حيث لم تكن املدرسة تعلم العلم فقط بل كانت تعلم األخالق والعزة والكرامة،
فكثير من جتار الكويت الصادقني في تعاملهم تخرجوا من هذه املدرسة.
وبحمد الله فإن عالقتي وصداقتي مع األستاذ املال مرشد نشأت منذ تخرجي
من الدراسة ،إذ كنت أثناء دراستي ألتقي معه ونتذاكر املعلومات خاصة أنه كانت
تربطني بابن أخيه محمد (النائب السابق) عالقة صداقة ومودة وإخوة.
واأله��م من ذلك أن أولياء أم��ور الطلبة كانوا يثقون في املدرسة ومديرها
وأساتذتها كل الثقة لعلمهم بحرص املدرسة ومدرسيها على مصلحة أوالدهم،
ولسمعتها في الكويت ،لذا درس فيها أبناء الشيوخ والتجار.
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ولألمانة والتاريخ فإن مدرسة املال مرشد ال تقارن باملدارس األخرى ،وليس
هناك من يشبهها من حيث االنضباط والنظام ومواد الدراسة ومستوى األساتذة،
فقد أضافت املدرسة ما قصر عنه التدريس في املدارس األخرى آنذاك ،وسدت
فراغا كبيرا حلاجة السوق من الكتاب واحملاسبني ،وأعطت منوذجا جيدا استفاد
منه التعليم النظامي في املدارس احلكومية بعد إنشائها ،فحق للمال مرشد والذين
عملوا معه أن يكرموا ويذكرهم التاريخ وأن يسجل لهذا الرجل الذي أنفق كل ما
وصل إلى يديه في هذه املدرسة ،ولم يدخر ماال ولم يطلب شكورا.
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امل�ست�شار را�شد عبداملح�سن احلماد
ويقدم املستشار راشد احلماد (نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية
ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق) في معرض ذكرياته عن
مدرسة املال مرشد وصفا دقيقا للمدرسة كما يلي« :التحقت باملدرسة مع ابن عمي
خالد صالح احلماد واألغلب أن ذلك كان عام 1951 – 1950-1949م.
وقد كان أخي عبدالله من الطلبة الذين تعلموا في هذه املدرسة وكان رحمه
الله يكبرني بعشر سنوات تقريبا ،ومعه مجموعة من الطلبة منهم الشيخ أحمد
الغنام وحمد سعد الشامري وبعض من أبناء األسر .وقد كنت صغيرا عند دخول
املدرسة ومعي ابن عمي خالد صالح احلماد والذي ذهب بنا إلى املال مرشد اجلد
فهد احلماد ،حيث كان والدي وعمي في السفر في البحر وكان والدي رحمه الله
على قناعة مبدرسة املال مرشد.
وكانت املدرسة عبارة عن بيت من قسمني مدخله وسط سكة (طريق) يقع أولها
على يسار الداخل إلى هذه السكة بيت فهد املسعود ملن كان متجها إلى املدرسة،
وفي آخر السكة باب املدرسة متجها إلى الشمال ثم حوش املدرسة.
• احلوش األول الذي يشغله املال مرشد
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•وعلى ميني الداخل غرفة يقوم بالتدريس فيها املال فهد املزيد ،فيها مروحة
من القماش في السقف ،ولها نافذة على احلوش وبجوارها باب الغرفة
في جهة اجلنوب .وفي احلوش أثلة وسبورة للمال ناصر احلوطي ،ثم في
الليوان املال مرشد يقف قريبا من باب الداخلي بابه إلى الغرب .يقوم املال
سليمان بالتعليم في احلوش الداخلي ومعه ابنه محمد السليمان.
أما املال مرشد فعنده الطلبة يجلسون على األرض في ثالثة صفوف ،يتقدمهم
في الصف األول الكبار ثم الوسط ثم اآلخرون.
وكان األثاث بسيطا جدا وهو عبارة عن حصر وبواري على األرض ولوح
سبورة سوداء ،واللوازم املدرسية لدى بعض الطلبة كانت صندوق خشبي ًا صغير ًا
يوضع فيه بعض لوازم الدراسة مثل دفاتر وأقالم باإلضافة إلى مصحف.
وتتكون املراحل الدراسية من :
املرحلة األولى :وهي الدراسة عند املال سليمان في احلوش الداخلي ويعاونه
ابنه السيد محمد السليمان وهو املكان املخصص لبداية التعليم.
املرحلة الثانية :وهي الدراسة عند املال فهد املزيد للمحفوظات ولقصائد عربية
قدمية.
املرحلة الثالثة :وهي الدراسة عند املال مرشد ويدرس القرآن ،احلساب ،مسك
الدفاتر ،اإلمالء.
املرحلة الرابعة  :وهي الدراسة عند املال ناصر احلوطي للغة اإلجنليزية .
وشملت املواد التي تدرس للطالب آنذاك جميع املعارف حيث يبدأ الطالب
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بدراسة القرآن الكرمي ،و(تهجأة) احلروف أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ......وهكذا
ثم يستمر في تسميع القرآن من املصحف ،والكتابة على لوح حجري وقلمه من
احلجر .
ثم ينتقل إلى احملفوظات ومبادئ الفقه والتوحيد ،ثم يتم نقله إلى املال فهد ثم
إلى املال مرشد حتى يختم القرآن الكرمي إضافة لعلوم اللغة العربية واحملفوظات
من الشعر القدمي واحلديث وحتسني اخلط ومسك الدفتر واللغة اإلجنليزية.
وبالنسبة لألعمار كان أدنى سن حوالى سبع سنوات وعلى ما أذكر لم يكن
هناك حد أعلى للسن ،واحلقيقة فإن نظام مدرسة املال مرشد كان فريدا حيث
يجمع معظم مراحل التعليم في املدارس النظامية احلالية ،حيث شملت املدرسة
عدة مراحل في داخلها :فعند املال سليمان تكون بداية التعليم ،ثم املال فهد املزيد،
ثم املال مرشد وفي احلوش املال ناصر احلوطي كاملرحلة املتوسطة ،وآخرها الثانوية
عند املال مرشد .
ومن زمالء الدراسة في مدرسة املال مرشد اإلخوة :محمد إبراهيم الصقعبي،
عبدالله القندي ،صالح املنصور ،إبراهيم املنصور ،عبدالعزيز الفريحي وصالح
الفريحي ،ابن عمي خالد صالح احلماد ،يوسف الغنام ،علي املشخص ،عبدالله
الضبيبي ،عبدالله الزايد.
وكانت معظم العملية الدراسية تعتمد على التلقني واملشافهة ،أما الكتب والدفاتر
فإن في مقدمتها املصحف الشريف ولوح من احلجر وقلم من احلجر ،وبعض الدفاتر
يتم تسجيل احملفوظات فيها ودروس الفقه والتوحيد وبعض األقالم من الرصاص،
وبعض األحيان أقالم من احلجر وكنا نشتريها من مكتبة العبيدي باملرقاب.
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ومن أنشطة املدرسة التي سمعت بها حفلة ختم القرآن واألناشيد العربية في
بعض املناسبات .وأذكر أنه كانت تقدم مكافأة للمجتهدين مع وجود عقوبات
على املشاغبني مثل الضرب بالعصا أو اليد أو الفلقة بالرجلني (اجلحيشة) ،وفي
بعض احلاالت يحدث حبس الطالب في املدرسة إلى نهاية دوام اليوم الدراسي
وقد يكون هذا العقاب بطلب من أهل الطالب أنفسهم.
ولم تكن هناك فترات استراحة والدوام يوميا على فترتني صباحا ومساء ،ماعدا
يوم اخلميس يكون الدوام صباحا فقط ،العطلة املوسمية عطلة الربيع في شهر
مارس من كل عام فقط ،باإلضافة إلى أيام اجلمع واألعياد واملناسبات الرسمية.
ومواعيد الدوام كانت صباحا إلى ما قبل صالة الظهر ومساء قبل صالة العصر
إلى ما قبل صالة املغرب والذهاب والعودة إلى املدرسة مشيا على األقدام وبعضنا
حفاة وال توجد مواصالت.
وقد حتلى املال مرشد بعالقات طيبة مع أولياء األمور وتبادلوا التقدير واالحترام
واملودة ،فقد كان رحمه الله رجال حازما عفيفا جاد ًا في أداء عمله وهذه من أهم
األسباب التي دعت األسر الكويتية وأبناء األسرة احلاكمة إلى تعليم أبنائهم لدى
هذه املدرسة ،حيث اكتسبت املدرسة شهرة واسعة وسمعة طيبة ومكانة عالية في
نفوس أهل الكويت ،وذلك راجع إلى شخص املال مرشد وأخيه املال سليمان
واملال فهد املزيد وكافة العاملني معهم من اإلخالص في التعليم والسيرة احلسنة
والنزاهة ،ولذلك اختار اآلباء واألجداد هذه املدرسة ألبنائهم ليلتحقوا بها.
حيث ميتاز طالب هذه املدرسة بحسن تالوة القرآن الكرمي واإلحاطة مببادئ
العلوم الشرعية من التوحيد والفقه ،إضافة إلى جودة اخلط وحسن الكتابة.
وكانت تدرس مادة علم احلساب (مسك الدفتر) التي تدرس للكبار وهذه سبب
طلب بعض التجار من خريجي مدرسة املال العمل لديهم.
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وما قاله املستشار راشد عبداحملسن احلماد عن طرق التعليم في مدرسة املال
مرشد ما يلي:
 -1التعليم بطريقة املحاكاة

مثال توضيحي لهذه الطريقة التعليم العملي ألداء الصالة ،حيث يقوم
باإلمامة املال مرشد في صالة العصر ويقف املال سليمان بني الطلبة يعلمهم
استقامة الصفوف ويلقنهم فروض وواجبات وسنن الصالة ،فمثال إذا كبر
اإلمام تكبيرة اإلحرام في صالة العصر يقول املال سليمان دعاء االستفتاح ثم
الفاحتة وسورة قصيرة ،فإذا ركع اإلمام قال املال سليمان سبحان ربي العظيم
وبحمده ثالثا ،وإذا قال سمع الله ملن حمد قال املال سليمان ربنا ولك احلمد،
وإذا سجد اإلمام قال سبحان ربي األعلى وبحمده وبني السجدتني رب اغفر
لي ولوالدي.
وهكذا في بقية الصالة مع التنبيه في التشهد األول إلى (أشهد أن ال إله إال الله
وأشهد أن محمد ًا عبده ورسوله) ثم في الركعتني األخيرتني الفاحتة فقط ،ثم في
اجللوس للتشهد األخير يعلمهم الصالة اإلبراهيمية والدعاء وهكذا.
والظاهر أن املال سليمان يكون قد سبقهم في الصالة أو يصلي بعد انقضاء
صالة التالميذ.
 -2التعليم بطريقة املحاورة بني التالميذ

وهي طريقة توجيه األسئلة من طالب إلى زميل له حيث أحدهما يسأل واآلخر
يجيب ،وال يتعدى ثالثة أو أربعة في كل يوم وذلك على النحو التالي:
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طالب يسأل زميله الواقف آخر الصف :
•ماذا تقول إذا أصبحت؟
•اجلواب اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور.
•ماذا تقول إذا أمسيت؟
•اجلواب :اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وإليك املصير.
•ماذا تقول عند دخول اخلالء؟
•اجلواب :أقدم رجلي اليسرى وأقول أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
•ماذا تقول عند اخلروج منه؟
•ماذا تقول عند اخلروج إلى املسجد في الطريق؟
•ماذا تقول عند الدخول إلى املسجد؟
•ماذا تقول عند اخلروج من املسجد؟
•ماذا تقول عند النوم؟
•ماذا تقول عند االستيقاظ من النوم؟
•ماذا تقول عند لبس الثوب اجلديد؟
وهكذا حتى تنتهي جميع األسئلة في احلاالت التي ورد بها أحاديث وإرشادات
شرعية ،وهذه الطريقة (طالب يسأل وآخر يجيب) جعلتنا نحفظ كثيرا من األوراد
التي مازلنا نقولها ونتعبد بها ولم ننسها حتى اآلن.
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حفظ املعلقات والق�صائد ال�شعرية
فقد حرصت املدرسة على أن يقوم التالميذ بحفظ كثير من املعلقات والقصائد
الشعرية القدمية واحلديثة.
وفي اخلتام أجد نفسي مدينا ملن علمني في صغري ،وحفظت عليه كثيرا من
األدعية الشرعية واألحاديث النبوية إضافة إلى القرآن الكرمي والقصائد الشعرية
وجودة اخلط فجزاهم الله عنا خيرا.
وأرجو لإلخوة أبناء املال مرشد واملال سليمان التوفيق في مهمتهم ،وأدعو الله
تعالى لهما بالرحمة والرضوان .
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العم �سليمان عبدالرحمن فهد البلو�شي
يقول في حديث ذكرياته عن املدرسة:
«التحقت بالدراسة في مدرسة املال مرشد وأخيه املال سليمان رحمهما الله
سنة 1939م ،وكانت دراستي في فترة الصيف فقط عندما تغلق مدارس املعارف
أبوابها ،وقد تركت الدراسة سنة  ،1944وكانت املدرسة تتكون من بيتني:
•البيت األول لسليمان وبه ثالث غرف وحوشان أحدهما مغطى بالعريش،
والثاني يطل على سكة وبيت اخلالء ،والتدريس به يكون صيف ًا في الغرف
أو احلوش الكبير.
•وأما البيت الثاني فكان للمال مرشد ،ويشمل ليوان وثالث غرف :واحدة
للمال فهد وحجرة لألكل وكان هذا البيت ذا باب خشبي كبير ،وكانت
الدراسة بالليوان.
وأما الفرش فكان جودري من احلبال وحصير منقور ،وألواح السبورة كانت
من اخلشب ،وغرفة املال فهد فيها مهفة من القماش ،وتسحب يدوي ًا حتى تبرد
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للطلبة واألستاذ ،واألدوات املدرسية كانت لوح حجر وبنسل حجر ودفتر عادي
وقلم رصاص ،وكنا نستعمل احلبر( :الدواة) والريشة ،واملدرسة كانت مسؤولة
عن السبورة املتنقلة والطباشير.
وكان التعليم يضم ثالث مراحل دراسية:
•املرحلة األولى باحلوش الصغير لتعليم احلروف الهجائية التي هي (خالي
وميني ووسط ويسار).
•املرحلة الثانية والثالثة (القرآن واحلساب واخلط سواء نقل أو إمالء).
وتتكون املدرسة من فصلني .ويتراوح عدد الطالب ما بني مائة إلى مائة
وعشرين ،وكانت أعمار الطلبة من  5سنوات إلى  17سنة ،وكنا ندرس احلساب
ومسك الدفاتر والقرآن الكرمي.
ويتكون طاقم التدريس من :املال سليمان ،املال فهد ،املال ناصر ،واملال إبراهيم،
وغيرهم (الله يرحم اجلميع) .وال��دوام الصباحي في املدرسة كان من الساعة
السابعة صباحا حتى أذان الظهر ثم نعود مرة أخرى للدوام املسائي من العصر
حتى قبيل املغرب ،وكان الدفع للمدرسة قطوعا وكان ضئي ً
ال جدا.
وأما زمالء الدراسة الذين أذكرهم هم :عبدالله اخلضر ،وأحمد املزعل ،الشيخ
ناصر صباح الناصر ،ومالك املالك ،محمود الربيعة ،عبدالرزاق النفيسي ،غازي
النفيسي ،يوسف اجلليبي ،بندر الالفي ،سعود الدويش ،عبدالعزيز الدوب،
عبدالله النيباري ،عبدالرزاق السويلم ،عبدالرحمن الفارس ،إبراهيم الفارس،
حمد الفارس ،وعثمان احلنيف.
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وكانت هناك بعض وسائل العقاب للطلبة املشاغبني مثل اجلحيشة (الفلقة)
وأذكر في إحدى املرات كان املال سليمان يريد معاقبة الشيخ ناصر صباح الناصر
فقام مبعاقبة املدرسة كلها حتى يصل له.
وكان والدي يقول لألستاذ (لك اللحم ولنا العظم) وكذلك جدي عبدالرحمن
محمد البلوشي .وفترات الراحة كانت فقط لقضاء احلاجة أو لشرب املاء،
والعطالت فقط في حالة الرطوبة الشديدة وعطلة يوم اجلمعة وأي��ام األعياد
الرسمية مثل عيد األضحى وعيدالفطر.
وقد كان اختيار جدي عبدالرحمن ملدرسة املال مرشد لاللتحاق بها ألنها
امتازت مبواد اخلط واحلساب وكثافة أوقات الدراسة ،واملواد العملية التي يحتاجها
السوق.
وكان املال مرشد رحمه الله يتحلى بالكثير من الصفات احلميدة واألخالق
الطيبة والهدوء ،ومهما أصف هذا الرجل فأنا أبخس حقه ،ألنه كان أستاذي
بحق.
وهذا الرجل (املال مرشد) له فضل كبير على أبناء جلبة (القبلة) والشرق
واملرقاب ،حيث كان الطلبة يسكنون بالقرب من املدرسة ويعجز اللسان عن
وصف هذا الرجل الطيب صاحب األخالق احلميدة.

203

د� .صالح حممد العجريي

(((

العم صالح محمد صالح عبدالعزيز العجيري من مواليد الكويت احلي القبلي
كرس حياته للفلك حتى ارتبط اسمه بحركات
سنة 1921م عالم كويتي فاضلّ ،
الكواكب والنجوم إلى أن أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياته ،تفوق على أقرانه
دراسي ًا ،بفضل الله ثم بفضل وال��ده((( ،واستطاع أن يكسب ثقة كل من قام
بتدريسه في صغره ،متواضع ألبعد احلدود وال يبخل على أحد بإجابة أي سؤال
وفي أي وقت.
ولنعطه طرف احلديث يسترجع هذه الذكريات الطيبة ،ويلقي على مسامعنا
دروس�� ًا ستظل رصيدا لنا في حياتنا ومددا وزاد ًا لنا على الطريق :حيث يقول
بتصرف يسير« :درست – في البداية  -في مدرسة والدي التي كانت تقع حتت
((( بتصرف من اللقاء املسجل معه بتاريخ .2010/11/4

((( والده هو املال محمد صالح العجيري املولود باململكة العربية السعودية ودرس بالقصيم وقبل أن يكمل تعليمه اجته إلى
الكويت طلبا للرزق فاشتغل بالغوص ثم مراسال باملدرسة املباركية ودفعه حبه للعلم أن يجمع بني العمل والدراسة فتعلم
أمور الدين واللغة العربية على يد املشايخ والعلماء ،ثم افتتح مدرسة خاصة في احلي القبلي قرب البحر ،واستخدم فيها
أسلوبا مميزا ال يشعر الطلبة بامللل ،فكان يطلب من أولياء األمور أن يقولوا ألبنائهم «هذه مدرسة لعب» وكان يكافئ الطالب
باحلامض احللو (حلوى ملونة) ،ويكافئ الطالب املجد بالسباحة في البحر أو «النوم» لبعض الوقت.
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كشك الصقر  -متحف الكويت حالي ًا  -وبعد ذلك درست في مدرسة ابن شرف
 موقعها اآلن مبنى اخلطوط اجلوية الكويتية في الديرة  -وبعد ذلك انتقلنا إلىمنطقة الصاحلية ودرست في مدرسة علي الصقالوي التي كانت مقابلة ملسجد
املال صالح ،ثم انتقلت إلى مدرسة املال مرشد باملرقاب من سنة 1933م حتى سنة
1938م.
وأكثر حتصيلي الدراسي من مدرسة املال مرشد ،حتى إن والدي رحمه الله
أراد أن يبقيني في مدرسة املال مرشد وال يرسلني إلى املدرسة املباركية؛ ألنه
يريدني أن أصبح تاجرا ال أن أكون موظفا؛ ألن مدرسة املال مرشد كانوا يدرسون
الطلبة إمساك الدفاتر ،والفواتير ،والقوائم ،والكمبياالت ،وكل ما يتعلق باملسائل
احلسابية ،وحتى حساب اجلص ،وحساب الغوص.
وبعد ذلك شاءت إرادة الله خالف ما كان يتمنى والدي ،ففي سنة 1938م
تكون املجلس التشريعي وكان أعضاء املجلس متحمسني كثير ًا ،والناس غير
متعودين على التغيير ،فكانوا يرون أن هناك العديد من أهل الكويت لديهم
دراية في علوم البحار والتضاريس والرياح واألمطار واالجتاهات بحكم سفرهم
املتواصل للهند وأفريقيا ،فاقترح األعضاء أن يرسلوا أحد األشخاص من الكويتيني
لدراسة علوم البحار في بريطانيا ويتخرج كابنت ،فوقع اختيارهم علي واشترطوا
على والدي أن ينقلني إلى املدرسة املباركية ألنه يجب أن تكون البعثة ألحد الطلبة
املنتسبني للمدارس التابعة للدولة ،ولكن لم تتم هذه الفكرة ألن املجلس لم يدم
لفترة طويلة ».
شرفنا وزارنا في ديوان اجلارالله اخلرافي مهنئا بفوز النائب بن عمي مهندس
عادل اخلرافي بعضوية مجلس األمة العم الدكتور محمد صالح العجيري وعلى
هامش هذه التبريكات ،دار حديث ودي فسألني عن أخر أنشطتي ويقصد األنشطة
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درست تقريبا
العلمية والتوثيقية ،فقلت له إن آخر إصداراتي حول شخصية تربوية َّ
نصف رجاالت الكويت املاضي فمن تتوقع يا تري؟
فقال وبال تردد املال مرشد محمد السليمان.
فقلت نعم هو وسيكون هذا اإلصدار بإذن الله خالل فترة قريبة.
درسني ،ودرست في مدرسته،
فقال :هل تعلم أنه من اللطيف مع املال مرشد أن َّ
ودرسته.
َ
ودرس عندي َّ
درسك معروفه أنك كنت
فقلت  :أما األولى والثانية فواضحة ،وهو أنه قد َ
تلميذه ،وأنك درست عنده معروف أيضا أن املال مرشد يتوسم النبوغ في بعض
الطالب فيطلب منهم بعد التخرج مباشرة من الكتاتيب أن يشاركوه في التدريس.
لكن الثالثة كيف تكون؟ ولم أقرأ على أبدً أنك درسته؟
درسته ،عندما أوضح لي أنه ال يعرف شيئا عن مسك الدفاتر ويريد
قال  :نعم َّ
تدريس هذا العلم لطالبه ولم تكن لديه الثقافة الكافية لذلك ،فلم يستنكف رحمه
الله ولم يتردد أن يطلبني لتعليمه علوم مسك الدفاتر وبالتالي يدرجها ضمن
مناهجه الدراسية املتطورة في مدرسته.
انتهي هنا كالم العم د.محمد صالح العجيري ،وقد سبق أن بينا عزيزي
القارئ أن املال مرشد رحمه الله من الذين أدخلوا العلوم العصرية إلى التدريس
في املدارس األهلية ومثال ذلك الهندسة املستوية وأنواع العلوم واألحياء واللغة
االجنليزية وأخير مسك الدفاتر وكلها أدخلت كمنظومة معاصرة وحديثة وهذه
من املواقف الطريفة التي متر عليا ألول مرة أن شخص يدرسه ويدرس عنده ثم
يدرسه هو واحلمد لله.
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د .عادل حممد العبداملغني
وفي عموده «سور الديرة» وحتت عنوان« :مال مرشد» ،كتب عادل عبداملغني
قائ ً
ال« (((:أحد رجاالت التعليم في املاضي ،افتتح مدرسة خاصة لتعليم أبناء
الكويت القت شهرة كبيرة نظرا الستقطابها املدرسني األجالء ونوعية املواد التي
تدرس ،فهي قد سبقت عصرها لتدريسها املواد التجارية ومسك الدفاتر واللغة
االجنليزية واألهم هو شخصية صاحب املدرسة .املال مرشد سليمان من مواليد
حي املرقاب في مدينة الكويت القدمية عام 1907م.
تلقى تعليمه كامال في املدرسة املباركية في بداية افتتاحها على أيدي األساتذة
األفاضل الذين كانوا يتولون التدريس فيها في تلك الفترة وهم الشيخ يوسف
بن عيسى القناعي وكان ناظر املدرسة ويدرس اللغة العربية وآدابها باإلضافة إلى
الدين والتاريخ ،وأيضا األستاذ عبدامللك الصالح املبيض وكان يدرس احلساب
واخلط ،والشيخ القاضي أحمد اخلميس ودرس حتفيظ القرآن ،والشيخ يوسف
احلمود ودرس الدين والفقه ،واملؤرخ الشيخ عبدالعزيز الرشيد ودرس مادة الفقه
((( نشر هذا املقال أيض ًا في كتابه :شخصيات كويتية  -إعداد :عادل محمد العبداملغني  -الطبعة األولى  -الكويت 1999م.
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والتاريخ ،كما كان أيضا سيد عمر عاصم األزميري درس القرآن الكرمي والتجويد
وحافظ وهبة الذي درس مواد العلوم.
فبعد تلقيه العلم باملدرسة املباركية على مدى أكثر من عشر سنوات ،افتتح في عام
 1926املدرسة بحي املرقاب ،وتقع على وجه التحديد بالقرب من مبنى املواصالت
السلكية والالسلكية احلالي ،في اجلهة املقابلة لبلدية الكويت ،وقد كانت في وسط
املدرسة شجرة كبيرة (أثلة) ظلت فترة طويلة بعد هدم املدرسة ،ولم تقطع إال في
السنوات األخيرة ،وكان كل من مير حولها ممن درسوا في املدرسة يستعيد ذكرياته
الدراسية ،باعتبارها استقطبت العديد من أبناء الكويت الذين هم اليوم رجاالتها.
في السنوات األولى الفتتاح املدرسة كان التعليم مقتصر ًا على تعليم القراءة
والكتابة (اخلط) وتعليم القرآن الكرمي وحفظه واحلساب ،ثم توسعت مناهج
التعليم لتشمل تعليم اللغة العربية ومبادئ اللغة اإلجنليزية ومسك الدفاتر ومقدمة
األدب العربي والفقه والتوحيد ،وجتدر اإلش��ارة إلى أنها رمبا املدرسة األهلية
الوحيدة التي كانت تدرس مبادئ اللغة اإلجنليزية.
كان يقوم بالتدريس في املدرسة املال مرشد مبساعدة أخيه املال سليمان طوال
فترة استمرار املدرسة وتعاقب عليها أساتذة ومدرسون كثيرون خالل عمرها الذي
استمر قرابة ثالثني عاما ومنهم األستاذ :إبراهيم سعد احلوطي ،عباس الهارون،
صالح العجيري ،عبدالرحمن الرويح ،عبدالرحمن العبداملغني ،فهد املزيد ،ناصر
احلوطي ،محمد السليمان ،محمد السيف ،يوسف الشايجي وغيرهم.
أما بالنسبة لطلبة املدرسة الذين تخرجوا منها فهم كثيرون جدا ،بعضهم استمر
في الدراسة منذ املراحل األولى (التجهيزي) وحتى التخرج بينما كان البعض
اآلخر ينضم إلى املدرسة فقط في فترة الصيف عندما تغلق املدارس احلكومية
أبوابها ،حيث لم تكن عادة السفر في الصيف للسياحة معروفة في تلك الفترة.
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مدرسة املال مرشد كانت تتقاضى أتعابا بسيطة مقابل اخلدمة التعليمية التي
تقدمها ،فالتلميذ يدفع في البداية مبلغا وقدره  30روبية ،أي ما يعادل في وقتنا
احلاضر  4دنانير ،وهي رسم حتفيظ القرآن الكرمي كامال ،وبعد ذلك تتقاضى
املدرسة روبية واحدة شهريا ،ثم أصبحت روبيتني ،ثم ارتفعت إلى خمس روبيات
شهريا ،واستمرت حتى إغالق املدرسة عام  ،1956أي بعد ثالثني سنة متواصلة
حيث رأى املال مرشد إغالق املدرسة في ذلك العام ،بعد أن انتشرت املدارس
احلكومية التي تقوم باإلشراف عليها دائرة املعارف ،حيث اطمأن على املسيرة
التعليمية ورأى أن احلاجة انتفت إلى مثل تلك املدارس األهلية.
وكانت دائ��رة املعارف عرضت على املربي الفاضل أن يتولى إدارة إحدى
املدارس التي أنشأتها إال أنه فضل اعتزال التعليم بعد اخلدمة الطويلة.
رحم الله املال مرشد الذي انتقل إلى جوار ربه في عام 1971م».
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ال�شيخ عبدالرحمن عبدالوهاب الفار�س
درس الشيخ عبدالرحمن الفارس في مدرسة املال مرشد السليمان في بداياته..
وك��ان من أساتذته في هذه املدرسة املال مرشد محمد السليمان وأخ��وه املال
سليمان واملال فهد املزيد ،ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة باملعهد الديني في بداية
اخلمسينيات ،وكان موقع املعهد قرب سوق الذهب في منطقة املباركية ..حيث
درس به ملدة  8سنوات تقريب ًا ..وكان من أساتذته في املعهد الشيخ علي حسن
البوالقي وهو من كبار علماء األزهر الشريف ،كما درس أيض ًا عند الشيوخ رشدي
سليمان وعبداحلفيظ حبيب وإبراهيم عبدالسالم وعبدالعزيز حمادة ..واستمر في
الدراسة إلى أن التحق باألزهر الشريف ،حيث أرسله والده مع أخيه إبراهيم الذي
التحق بكلية اللغة العربية وأخيه حمد بكلية أصول الدين بينما التحق هو بكلية
الشريعة والقانون ،وقد كان رحمه الله من املبدعني واملتفوقني في احلديث الشريف
والفقه احلنبلي أثناء دراسته بالكلية التي تخرج فيها عام 1962م.
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العم عبدالعزيز حممد ال�شايع
ويبحر العم عبدالعزيز محمد الشايع  -بشراع احلب واملودة والتقدير – في
بحر ذكرياته حول املال مرشد ومدرسته قائال:
«في بداية دراستي التحقت مبدرسة عبدالله وعثمان العبداللطيف العثمان في
سكة بني دعيج رمبا ملدة سنتني ،وبعدها التحقت مبدرسة املال مرشد رمبا ملدة أربع
سنوات ،وقد تركتها  1938بعد إكمال الدراسة بها ،وكان عمري آنذاك  13سنة،
وكان املدرس األساسي هو املال مرشد ،وأتذكر األستاذ عباس الهارون مدرس
اإلجنليزي وكذلك األستاذ عبدالرحمن الرويح مدرس اإلجنليزي (الذي كان
يداوم فقط بعد العصر).
وكان املال مرشد هادئا ويتمتع باحللم والكفاءة وكان التالميذ يحترمونه ،ولكنه
كان حازم ًا ذا هيبة ،ولم تكن هناك عالقات خاصة بني التالميذ واملال مرشد داخل
املدرسة ،أما خارج املدرسة ومنذ عدة سنوات كانت لي عالقات حميمة معه ومع
املال سليمان».
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العم عبداللـه �إبراهيم املفرج
وفي حوار معه حول ذكرياته عن مدرسة املال مرشد قال :
«التحقت باملدرسة في عام  1944تقريبا وحتولت منها وأنا في الصف الثاني
حوالى عام 1947م ،وتقع املدرسة في حي املرقاب عند الطرف الشرقي اجلنوبي
من ساحة الصفاة من الداخل.
كما أن الدخول إلى املدرسة يتم من طريق قصير مسدود يتصدره بوابة املدرسة
الوحيدة ،وتتكون املدرسة من فناء مفتوح تتوسطه شجرة االثل املعمرة وتعتبر من
معالم املدرسة ،وأمام بوابة الدخول ،ومقابل اجلهة الشمالية يقع الليوان املمتد
من اجلهة القبلية حتى اجلهة الشرقية ،وهذه املكان مخصص لطالب السنة الرابعة
واألخيرة ،ويشرف عليه املرحوم األستاذ املال مرشد.
ويحتوي الليوان على ثالثة أبواب الباب القبلي يعتبر فصال لطالب السنة
الرابعة ،والباب اجلنوبي يؤدي إلى منزل عائلة املال مرشد ،والباب الشرقي يؤدي
إلى املراحل األولية التي يشرف علية املال سليمان ،وتوجد فصول للسنة التالية
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تطل مباشرة على الفناء املفتوح .وهناك فصل إضافي يعقد في اجلهة الشرقية من
فناء املدرسة ،وهو فصل مفتوح على الهواء لطالب املراحل املتقدمة لدراسة اللغة
اإلجنليزية وغيرها.
واملدرسة أساسا لم تصمم مبانيها كمدرسة ،وإمنا كانت عبارة عن منزلني مت
إيصالهما ببعض ،ومت استخدامهما للتعليم ،دون أي إجراءات أخرى ،كما أنهما
من املباني التقليدية العادية املتبعة في البناء آنذاك.
وكانت أرض املدرسة مفروشة مبا يطلق عليه (بواري) وهو عبارة عن حصر
مصنوعة من مشتقات القصب ويجلب من العراق ،ويستخدم للتعريش وللفرش
الرخيص ،وهناك فصول مفروشة (باجلوادري) وهي بسط مصنوعة من أنواع
احلبال اخلاصة ،وتتميز بقوة التحمل واخلشونة والرسوم الزخرفية وتستورد من
الهند ،مع العلم بأن جميع الدارسني في كل الفصول كانوا يجلسون على األرض
مباشرة.
وبالنسبة للقسم الثاني من املدرسة والذي يشرف عليه املال سليمان واخلاص
باملرحلة التأسيسية ومراحل التعليم األولى ،فقد كان هذا اجلزء من املدرسة عبارة
عن منزل آخر يتم الدخول إليه من املنزل األول ،ويحتوي على غرفتني إحداهما
(((
تكاد تكون منفصلة للطالب املستجدين الصغار ،ويطلق عليه الفصل «اخلالي»
وكنت شخصيا من هؤالء التالميذ عند التحاقي بهذه املدرسة.
ويلي ذلك فصل «الربط» وتعني ربط هذه األحرف لتكوين الكلمات ُ
واجلمل.
وتقع الغرفة األخرى مقابلة للشمال من البيت ،مع وجود فناء معرش بالبواري
يضم جميع طالب هذه املرحلة.
((( كلمة اخلالي تعني احلروف الهجائية املنفصلة (ا-ب-ت-الخ).
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وإذا اعتبرنا جميع الدارسني لدى املال سليمان من طالب «اخلالي» و«الربط»
مرحلة دراسية واحدة فيمكننا أن نقول إن املراحل الدراسية في مدرسة املال مرشد
هي أربع مراحل:
•املرحلة األولى - :وكما أشرنا  -فإن فصولها تهتم بالتأسيس وتعليم القراءة
والكتابة لدى املال سليمان .
•املرحلة الثانية :تهتم بتجويد القرآن والدراسات االسالمية ومختارات من
الشعر العربي ومبادئ احلساب.
•املرحلة الثالثة :تهتم بتهيئة الدارسني مبستوى أعلى من امل��واد السابقة
لاللتحاق باملرحلة الرابعة.
•املرحلة الرابعة :يتم فيها تدريس املراسالت التجارية وامل��واد التجارية
واحملاسبة واللغة اإلجنليزية.
وكنا نتعلم مبادئ القراءة والكتابة واحلساب وحفظ سور قصيرة من القرآن الكرمي
ومختارات من الشعر العربي ،ومن املدرسني املال سليمان واملال ناصر احلوطي ،ومن
الطلبة الزمالء عبدالله الشيخ أحمد اخلميس ،عبدالعزيز خضير الشهاب ،سليمان
صالح الشايع ،يوسف يعقوب مندني ،محمد صالح الذربان ،وفيصل الياقوت.
وكان عدد الطالب  -عندما التحقت باملدرسة  -ال يقل عن ثالثمائة طالب،
ولم يكن هناك اهتمام بتحديد أعمار الطلبة ،إذ وجد تفاوت واضح بني أعمار
الطلبة الدارسني في جميع املراحل ،فهي تضم طالبا من سن اخلامسة وحتى
العشرين سنة ،ومنهم من جتاوز العشرين بالفعل.
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وكانت الرسوم التي تدفع روبيتني  -عبارة عن  150فلسا شهريا  -وبالنسبة
لألدوات املدرسية لم يكن هناك سوى دفاتر وألواح من قبل الدارسني ،وال أتذكر
وجود أنشطة ،أو إن كانت هناك مكافآت للمتفوقني.
واتصف املال مرشد رحمه الله باحلزم واجلدية واإلخالص وقوة الشخصية،
ولكنه وضع عقوبات على املخالفني ومنها جلد األرجل بـ(الفلقة أو اجلحيشة)
وكذلك احلبس ،وكانت عالقته بأولياء األمور جيدة عادة ،وتتسم بالثقة التامة
والتقدير الدائم واالحترام املتبادل.
وكان اليوم الدراسي متواص ً
ال في مدرسة املال مرشد وينقسم إلى صباحي
ومسائي أي دوامني .صباحا :من الساعة السابعة حتى احلادية عشرة ظهرا ،ومساء
من الثانية حتى اخلامسة مساء تقريبا .ولم تكن هناك أوقات للراحة ،أو عطالت
رسمية سوى العطالت األسبوعية واإلسالمية واملناسبات الوطنية ،لذا فالدراسة
مستمرة طيلة شهور السنة مما يوفر ألولياء أمور طالب املدارس احلكومية فرصة
إحلاق أبنائهم بهذه املدرسة خالل عطلة املدارس في فصل الصيف.
وقد حظيت مدرسة املال مرشد بسمعة طيبة ومكانة فريدة بني أبناء دولة
الكويت وجتارها وأعيانها لكونها املدرسة النموذجية األولى بالنسبة للمدارس
األهلية األخرى ،ولم يتردد املرحوم الوالد في حينها الختيار هذه املدرسة وإحلاقي
بالدراسة فيها ،لهذه األسباب ولوجود عدد من أبناء اجليران في منطقة الصاحلية
موقع سكني من هذه املدرسة ملسايرتهم في الذهاب واإلياب.
وفي النهاية فإني ال أجد كلمة تفي بحق هذا الرعيل من ذاك اجليل ،وخصوص ًا
األساتذة الذين كانوا منوذجا يحتذى به وعلى رأسهم املربي الفاضل املال مرشد،
وال يسعنا إال أن نترحم عليهم وندعو هذه األجيال لالقتداء بسيرتهم العطرة.
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العم عبداللـه ال�صانع
في لقائه مع جريدة الراي استعرض العم عبدالله زويد الصانع ذكرياته منذ
والدته في املرقاب ثم التحاقه مبدرسة املال مرشد ،ثم بعدها في مدرسة املرقاب
االبتدائية ،وصوال إلى مسيرته في ركب احلياة العلمية ،حيث عمل بإدارة البلدية
قبل أن تكون وزارة ،قائ ً
ال:
«أنا من مواليد منطقة املرقاب وكان بيتنا بالقرب من مسجد العثمان وبيت
الوزان ،وكان جيراننا أكثرهم العتبان وعبدالله السبتي وبيت مبايع واخلبيزي،
وهم مقابل باب الديوانية أما املالصق لنا فهو مرزوق العجمي ،وهناك سكة ثم
بيوت وموقع بيوتنا اآلن مجمع ال��وزارات ،وقد خرجنا من املرقاب في أوائل
اخلمسينيات ،وتوفي والدي سنة . 1969
وأما دراستي فكانت عند املال مرشد في مدرسته وكان معه املال سليمان وكان عنده
حوشان للكبار والصغار وكان معي أبناء املذن ،وكنا نذهب مشيا على األقدام ،وكنت
أرافق الوالد عندما يذهب إلى الدكان ،فكان هو يوصلني إلى مدرسة املال مرشد يوميا،
وبعد دراستي عند املال مرشد التحقت مبدرسة املرقاب االبتدائية ،وناظرها كان أستاذ
جنم حيث انتقلنا بعد هذه املدرسة إلى منطقة الفروانية وبها أكملت دراستي.
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العم عبداللـه حممد العثمان
وفي مقابلة صوتية مسجلة ذكرياته في مدرسة املال مرشد قال العم عبدالله
العثمان حفظه الله:
«كانت أولى دراستي عند املال محمد الهولي حيث تعلمت القرآن الكرمي ،ثم
التحقت مبدرسة املال مرشد وكنت أدرس عند املال إبراهيم احلوطي ،وأول ما درسنا
اإلمالء والقراءة والكتابة وبعض احلساب واألناشيد ،وعندما أنهينا دراستنا لدى
املال إبراهيم انتقلنا إلى صف املال مرشد حيث كان يختص بتعليم اخلط والتجويد
ويعد االختبارات ،ومن املدرسني باإلضافة للمال مرشد املال سليمان وإبراهيم
وفهد وعبدالرحمن الرويح وعباس الهارون .
وقد التحقت باملدرسة سنة  1939عندما كان عمري حوالى  12أو  13سنة
تقريبا ،وكنت أذهب إلى املدرسة ماشي ًا من القبلة إلى املرقاب ،وكانت أعمارنا
مختلفة كبار وصغارا ،وكانت الفصول مزدحمة جدا ،وكان عدد الطالب تقريب ًا
 50طالب ًا أو أكثر.
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ومن زمالئي في املدرسة «عيال عثمان» و«عيال عمه» أربعة وسليمان غامن
العثمان وعبدالله غامن العثمان ،وعيسى أكبر منهم مع عبداللطيف الثويني.
وعبدالله الربيعة بو حمد وعبداحملسن الدويسان وكانوا ال يفترقون أبدا،
والهاللي وعلي الشويع وعيال البلوشي وعيال احلوطي وناصر العلي وإخوانه
وناصر اإلبراهيم وإخوانه (املال مرشد خالهم) ،وعيال الفارس.
ومن الشيوخ أكبرهم الشيخ جابر والشيخ سالم العلي وخالد عبدالله السالم
وأخ��وه سعد وعيال عبدالله اجلابر ،وكان يوجد رجل مسؤول عنهم هو زيد
عبدالرحمن الزيد ،وعيال سالم مسؤول عنهم علي الدخيل.
وكانت توجد عقوبات ففي يوم من األيام بالصيف تأخرنا وكان اجلو حار ًا فقال
املال مرشد تعالوا يا عيال العثمان  ،وكان يطق اليدين باخليزرانه ،وبعض أولياء
األمور كانوا يشجعون على ذلك حيث كانوا يقولون له (لك اللحم ولنا العظم).
وكان اليوم الدراسي يبدأ منذ الصباح حتى الظهر ،ثم يذهب الطالب للغداء
ثم يأتون العصر ويصلي بهم أحد املعلمني ،وكان هناك بوق (ويسمى البوري)
ينفخه املال سليمان ليبدأ اليوم أو ينتهي .
وكانت مدرسة محمد أحمد الهولي مدرسة عادية نستمع عندهم للقرآن
الكرمي  ،وهي باجلبلة ،أما مدرسة املال مرشد فقد تعلمنا وتربينا فيها ،وكنا
نعتبرها أحسن مدرسة ألن بها الدراسة التي نحن نبغيها وخاصة تعليم احلساب
والبحر والرياضيات يعني تعلم لب الصنعة ،حتى إنني لم أخرج مع والدي
إلى البحر أثناء الدراسة وكنت متفرغا للدراسة متاما حيث كانت الدراسة طوال
النهار .
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وكانت معدات الكتابة من املدرسة عبارة عن مسطرة وكشكول وبنسل (قلم)،
وفي الصيف كنا ندرس بنفس املكان (احلوش) ،ولم تكن هناك أنشطة إال الصالة،
وكان أحدنا يأتي من البيت يرتدي دشداشة بيضاء ومع احلر والعرق يتغير لونها،
وكانت العطالت الرسمية هي عطلة الربيع.
ولم تكن هناك شهادات والطالب املجتهد مجتهد لنفسه وليس له هدايا بسبب
ضعف احلال آنذاك ،وكل شيء كان بيد مدير املدرسة املال مرشد ،الذي كان يشد
وقت الشدة ويلني وقت اللني  ،ونحن نرد املعروف ألهله والميكن أن ننسى للمال
املرشد فضل تعليمه لنا وندعو الله تعالى له بالرحمة واملغفرة والرضوان.
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العم عبداللـه نا�صر الهمالن
وقلب العم عبدالله ناصر الهمالن صفحات ذكرياته عن مدرسة املال مرشد
قائ ً
ال« :التحقت باملدرسة تقريبا عام 1949م وتركتها في عام 1955م ،وكانت
توجد أنشطة باملدرسة – باإلضافة إلى املواد الدراسية  -كاألناشيد وغيرها ،وكان
املال مرشد رجال فاضال متدينا يحترمه اجلميع؛ سواء أكانوا طالب ًا أو أولياء أمور.
وأن��ا أدي��ن بالفضل الكبير جدا للمال مرشد وامل�لا سليمان وأعتبرهما آبا ًء
وأعمام ًا ،فأنا أدين له وألخيه سليمان بتعليم القرآن الكرمي وكتابة اخلط اجلميل
وعلوم احلساب وغيرها ،وقد الزمته في كثير من املناسبات ،كنت أحترمه جدا
وأحبه وكان يبادلني حبا بحب أيضا لكوني ملتزما باألخالق املطلوبة باملدرسة
وخارجها ،وقد الزمت املال مرشد بعد تخرجي من املدرسة ،وكنت أراه في
األماكن العامة واملناسبات واملسجد وغيرها من دروب احلياة».
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د .عبداملح�سن اجلاراللـه اخلرايف
في كتابنا «مربون من بلدي» والذي طبع عام 1998م تشرفنا بكتابة السيرة
الشخصية الكاملة للمربي الفاضل املال مرشد محمد السليمان ،وقد جاء في
نهايتها وحتت عنوان« :توقير العلماء» ما يلي:
«من ذكرى املال مرشد محمد السليمان نستلهم اجلد والتضحية ،فقد نهض
بأعباء مدرسة كاملة زهاء ثالثني عاما في التدريس ،فكم من فكرة ابتدع! وكم من
خدمة أسدى! وكم من جيل ربى! فأثره في الكويت باق ،وسيرته عطرة.
قال الشعبي :دخلت على احلجاج حني قدم العراق ،فسألني عن اسمي،
فأخبرته.
ثم قال  :يا شعبي ،كيف علمك بكتاب الله؟
ُ
يؤخذ .
قلت  :عني
قال  :كيف علمك بالفرائض؟
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إلي فيها املنتهى.
قلتَّ :
قال :كيف علمك بأنساب الناس؟
قلت :أنا الفيصل فيها .
قال :كيف علمك بالشعر؟
قلت :أنا ديوانه .
قال :لله أبوك ،وفرض لي أمواال ،وسودني على قومي .
ويقول الشاعر :
فإن قلت َزندُ ِ
لم ٍ
كاب ،فإمنا
الع ِ

نحرس ِحما ُه ،وأظ َلما
َكبا حني لم ُ

فهي دعوة لنا في هذا السياق لتوقير العلماء ،واحترام مكانتهم ،وإعالء شأنهم،
وتقدير إسهاماتهم .وبالله ،لو قالوا إن هناك فالنا  -أو «عالنة»  -من أهل الفن
قادم ،في مكان ما ،لسعى إليه حشد من الناس للحصول على توقيعه ،أو ملطالعته،
أو نيل لقائه ! وكم منا يهتم بذكرى هؤالء العلماء األجالء ؟ ولعلنا في هذا السير
غور من أسهموا بحق في رفعة هذا الوطن وعلو شأنه.
نس ُبر َ
رحمك الله ،أيها املرشد مرشد ،وأجزل لك األجر والثواب ،ولكل مسمى من
اسمه نصيب ،ولك من اسمك أوفر احلظ والنصيب.
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العم عبداملح�سن في�صل الثويني
أما العم عبداحملسن فيصل الثويني فقد قال عنه« :بخصوص املغفور له بإذن
الله تعالى ،املال مرشد محمد السليمان فإنني أود أن أؤكد لكم أنه كان مبثابة األب
واملدرس واملربي جلميع تالميذه ،وكان حريص ًا على تعليم الدروس املقررة من
حساب وإنشاء وحسن القراءة والدروس الدينية واللغة اإلجنليزية من قبل أساتذة
مختصني باللغة.
هذا باإلضافة إلى حرصه رحمه الله على تنمية شخصية الطالب واالعتماد
على النفس وحسن السلوك ،وقد كان نتيجة هذه التربية الرائدة  ،تخرج كوكبة من
أبناء الكويت األوفياء ،ممن كان لهم دور رائد في املساهمة في نهضة الكويت في
جميع املجاالت».
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الأ�ستاذ فرحان الفرحان
في مقال له بجريدة القبس بتاريخ  11يناير 2008م بعنوان «مدرسة املال مرشد
األهلية في املرقاب ( »)1958 - 1927قال «فرحان الفرحان»:
«ال يختلف اثنان على أن مدرسة املال مرشد ظاهرة مؤثرة في تاريخ الكويت،
نلقي الضوء عليها مبناسبة الذكرى الثمانني على افتتاحها ()1958 - 1927
ومرور خمسني سنة على توقفها.
فاألخوان املال مرشد واملال سليمان اللذان أسسا مدرسة غير مربحة بالكاد
تسد الرزق ولقمة العيش ،ويعمالن في هذه املدرسة دوامني طوال السنة من دون
عطلة ربيعية أو صيفية ،تستحق أن نطلق عليها ظاهرة ،وحقا إنهما كانا يضحيان
بوقتيهما وصحتيهما ليقدما لآلخرين العلم واملعرفة ،وقدما الكثير في سبيل ثقافة
ورفعة هذه البالد العزيزة الكويت طيلة ثالثني عام ًا من التدريس.
هذان األخوان اللذان صمدا طيلة ثالثني عاما من التدريس ،صحيح افتتحت
مدارس في الفترة نفسها كمدرسة املال زكريا األنصاري ومدرسة عبدالله عبداللطيف
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العثمان وشقيقه املال عثمان واملال محمد ،ومدرسة عبدالعزيز حمادة ومدرسة املال
عبدالوهاب احلنيان ومدرسة اخلنيني ،لكن هذه املدارس لم تصمد بل أغلقت أبوابها
بعد فترة قصيرة ،ما عدا مدرسة اخلنيني والتي استمرت لبعض الوقت ،ولكن كانت
هناك مدرسة تدرس البنات وهي خاصة للنساء ،وكذلك مدرساتها وهذه املدرسة
صمدت قرنا من الزمان ،إنها مدرسة آل العمر أو املطاوعة ،وقد استمرت من منتصف
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ،وهذه املدرسة بدال من تسميتها
مدرسة املطاوعة كان األجدى أن تسمى مدرسة املطوعات.
وهذا ما ينطبق على مدرسة املال َم ْر َشد بفتح امليم وإسكان الراء وفتح الشني،
وكان األجدر بهذه املدرسة وهذه املعمعة العلمية أن تسمى مدرسة «مال ُم ْر ِشد»
بضم امليم وتسكني الراء وكسر الشني ،وهنا يكون هذا الرجل اسم على مسمى
فهو مرشد وجاء اسمه مطابقا حلقيقته وأقول رحمه الله.
وأخ��ي��ر ًا ..فهذه هي أس��رة املال مرشد وامل�لا سليمان اللذين تفرغا للتعليم
والتدريس ،هذه هي األسرة أو األخوان اللذان تركا بصمات ال ميكن أن متحى
على مدار التاريخ ،ألنها محفورة في القلوب ،حيث علما ووجها ودرسا وربيا
الكثيرين من أبناء هذه البالد العزيزة ،هذان األخوان مرشد وسليمان لو تفرغا
للتجارة في بداية حياتهما ،لرمبا أصابا الشيء الكثير ،لكن كتب الله أن يربيا بعض
هذا اجليل السابق.
كان لي احلظ في العطلة الصيفية ملدارس احلكومة أن ألتحق مبدرسة املال مرشد
ثالثة أشهر كنت قد غنمت منها الشيء الكثير ،رؤيتي املال مرشد وحدها تكفي
من املهابة والوقار ،فهو غير عابس بل كان هاش ًا باش ًا للجميع ..كنت أنظر إليه
وهو يعطي اهتماما زائدا للطلبة األيتام ،فيزداد اهتمامي به وإعجابي به ،كان ال
يتأخر عن التدريس في املدرسة أبد ًا ،بل كان دائم ًا في مقدمة الطلبة».
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العم فهد عبدالرحمن املعجل
يعد العم فهد عبدالرحمن املعجل املولود في  23سبتمبر عام 1932م واحد ًا
من رموز جيل الكويتيني العصاميني الذين ساهموا في بناء الكويت؛ في الوقت
الذي كان يبني نفسه ،فهذا الرجل الذي تخرج في مدرسة املال مرشد ومدرسة
والده ومدرسة احلياة  -من دون أن يحمل شهادة أكادميية  -استطاع أن يؤسس
وميتلك ويدير العديد من املشاريع التجارية والعقارية والصناعية الناجحة؛ مما
جعل منه رجل أعمال متميزا في الكويت وفي منطقة اخلليج العربي ،ومت اختياره
عام 1967م من قبل املطران مكاريوس قنصال فخريا لقبرص ،وما زال يتولى هذا
املنصب؛ رغم ابتعاده الكلي عن السياسة ،وكان للسيد فهد املعجل دور ًا كبير ًا في
تطوير العالقات التجارية والسياحية بني الكويت وقبرص.
وفي مقابلة مع العم فهد عبدالرحمن املعجل بتاريخ  2010-11-20حول
ذكرياته عن مدرسة املال مرشد ودراسته بها يقول:
«لم تكن أعمارنا متساوية أو متقاربة في الدراسة ،فأذكر أنني عندما كنت في
املدرسة كان عمري عشر سنوات ،وفي الوقت نفسه كان يدرس معي تالميذ في
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مقسمني
العشرينيات والثالثينيات ،وأقدر عدد التالميذ آنذاك بثالثمائة تلميذ َّ
على الروضة ،وي��درس فيها املرحوم املال سليمان ،وما بعد الروضة ويدرس
فيها املرحومان املال فهد واملال ناصر ،أما املرحلة املتقدمة فيدرس فيها املال مرشد
وعبدالرحمن الرويح وعبدالله العجيري ،وقد التحقت باملدرسة عام 1940
وتركتها عام 1944م.
ومن أهم الصفات التي حتلى بها املال مرشد – يرحمه الله  -التقوى والورع
والقوة واحلزم أمام التالميذ والعقل الراسخ والنصح واإلرشاد.
وأظن أنني كنت أكثر التالميذ عالقة باملرحوم املال مرشد ألنه طلب مني أن يكون
مكاني في الصف بجوار كرسيه ،وكنت مرتبطا به كثيرا وكان في بعض األحيان
يطلب مني مساعدته ومساعدة املال فهد بالتدريس ،وكانت ثقة أولياء األمور باملال
مرشد كبيرة؛ حتى إنهم كانوا يقولون له املثل السائد في الكويت آنذاك (لك اللحم
ولنا العظم) يعني تعامل مع ولدنا بالشدة كلما حاد عن الطريق السليم.
وكانت مدرسة املال مرشد من أفضل مدارس الكويت حتى كان بعض أولياء
األمور يفضلونها على املدرسة املباركية؛ ألن أسلوب الدراسة فيها عملي وليس
فيها تشعبات تربك التلميذ ،فهو يدرس اللغة العربية بآدابها وأصولها ويدرس
احملاسبة على أساس سهل ومفيد ،بل إنني أعتبر مدرسة املال مرشد في ذلك
الوقت جامعة؛ فقد تخرج منها جميع اإلداريني الذين أداروا اقتصاد البالد في
اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي من حكام ومحكومني».
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العم حممد �إبراهيم نا�صر احلوطي
وهو من تالميذ مدرسة املال مرشد ،وألنه كان نابغا ومن املجيدين في دراسته
فقد اتخذه املال مرشد ضمن الكادر التدريسي املساعد للمبتدئني ،وعندما سئل -
حفظه الله  -عن املدرسة وعن ذكرياته مع املال مرشد وأخيه املال سليمان رحمهما
الله ،قال:
«كنت طالبا عند املال مرشد رحمه الله ،وقد ارتبطت به ارتباطا عميقا كونه
خالي ،ونعيش في منطقة واحدة ،وهي حي املرقاب ،ولذا فإنني أجد من احلرج أن
أحتدث عن هذا الرجل الشامخ ،فيأخذني التحيز إليه ،ولكن من املناسب أن أنقل
شهادة إجماع الطلبة الدارسني – رحم الله من كان ميتا ،ومتع الله بالعافية من
كان حي ًا -وهي :إنه كان رحمه الله طيبا في معشره ،سهال في مخالطته ،حازما في
تربيته ،شديدا في تدريسه ،سمح احمليا ،طلق الوجه ،وبشوش لكل من يلقاه.
وسنظل نعترف له رحمه الله بالفضل بعد الله تعالى في تعليمنا وتربيتنا ،مما
سهل علينا مواصلة حياتنا العملية فيما بعد والتحاقنا مبؤسسات الدولة.
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العم حممد الهو�شان املاجد
يقول في معرض ذكرياته عن مدرسة املال مرشد:
«لقد التحقت باملدرسة سنة 1941م ،وتركتها سنة  ،1946وكانت املدرسة
عبارة عن قسمني :الفصل األول والثاني يقوم بإدارتهما املال سليمان ،والفصل
الثالث والرابع يقوم بإدارتهما املال مرشد.
وكانت الدراسة في الشتاء للفصل  2/1داخ��ل غ��رف ،وفي الصيف حتت
العريش ،والفصل  4/3بالشتاء داخل غرف وفي الصيف حتت بالليوان .ولم
يكن هناك أثاث للمدرسة وكان الفرش فقط جودري وبواري ،وتكونت املراحل
الدراسية من أربع مراحل هي:
• املرحلة األولى :تدرس أحرف الهجاء وربط األحرف.
•املرحلة الثانية :قراءة القرآن الكرمي واإلمالء واحلساب.
•املرحلة الثالثة :القرآن واحلساب واإلمالء أيض ًا.
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•املرحلة الرابعة :القرآن واحلساب واإلمالء واخلط ومسك الدفاتر ومبادئ
اللغة اإلجنليزية.
واملدرسون هم املال سليمان واملال إبراهيم احلوطي واملال فهد املزيد ،وكانت
أعمار الطلبة متقاربة ،ال توجد مكافآت ،والعقوبات تقع فقط على الطلبة
املشاغبني ،وكانت أدوات الدراسة جميعها على الطالب.
وكان اليوم الدراسي يبدأ صباحا وحتى أذان الظهر ،ومساء من بعد صالة
العصر وحتى أذان املغرب ،وال يوجد أوقات للراحة ،والدراسة صباحا ومساء،
وكنا نأخذ عطلة الربيع  15يوم ًا وعطلة األعياد.
وفي النهاية فقد كان املال مرشد مربيا فاضال ،وهادئ الطبع ،يعامل الطلبة
باحلسنى ،وندعو الله تعالى له بالرحمة واملغفرة ،وجزاه الله كل خير عما قدم
ألبناء الكويت».
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العم حممد �سعيد الدوي�سان
وفي حوار مع السيد محمد سعيد الدويسان قال « :التحقت مبدرسة املال مرشد
عام  1946وتخرجت عام .1954
وكان املال مرشد – يرحمه الله  -يتحلى بالهدوء ورجاحة العقل وعدم الصراخ
على الطلبة ،وكان ميلك معلومات جمة في الدين والتاريخ واحلساب ومسك
الدفاتر ،وكانت هناك فترة راحة قصيرة في اليوم الدراسي مدتها  20دقيقة ،كنا
نذهب فيها للحمام وشرب املياه.
وكان معظم الطالب يتواجدون باملدرسة باكر ًا ،وبحضور األستاذ يبدأ الدرس؛
حيث يقوم املال بتقدمي املادة ويناقش الطالب ،ويطلب منهم احللول ..وهكذا إلى
نهاية الدوام».
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الأ�ستاذ نا�صر الدغ�شيم
في مقابلة مع األستاذ ناصر الدغشيم حتدث عن ذكرياته اجلميلة والتي يغلب
عليها صفة العلمية ،فهو أحد رواد احلركة العلمية في الكويت والتي ظهرت
آثارها من خالل طالبه املنتشرين في أروقة الوزارات واملؤسسات ،وقد تبوأ املراكز
القيادية العليا بها ،يقول:
«كانت مدرسة املال مرشد في املرقاب ،وكانت تعد في ذلك الوقت من كبريات
املدارس األهلية التي كانت لها مكانة علمية عند طالب العلم ..وكانت عند املال
مرشد وسائل إصالح وتأديب ،وهي من األمور التربوية النافعة للطالب ،ولم
يكن يستخدمها املال مرشد إال حيث موضعها التأديبي والتي يرى أنها نافعة
ومفيدة ،وكان املعلم واملدرس له تبجيل وإجالل وإكبار عندنا نحن الطالب ،بل
وعند أولياء األمور».
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الف�صل ال�ساد�س

مناذج من الكرا�سات التعليمية
للمال مر�شد
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�سياحة يف رحاب العلوم الدينية والدنيوية
بعد هذا السرد التاريخي والتوثيقي نحسب أننا قد أحطنا  -ما وسعنا اجلهد -
بسيرة املال مرشد من جميع زواياها املختلفة .
واآلن إضافة زاوية جديدة ننظر من خاللها إلى شخصية املال مرشد رحمه الله
أال وهي زاوية صور الوثائق املتاحة من اإلرث التعليمي للمال مرشد ،وما أشمله
من إرث وسع العلوم الدينية والدنيوية وعلوم اآللة ،وهي العلوم اخلادمة للعلوم
الدينية كاللغة العربية.
وملا كانت الكراسات كثيرة جزلة احملتوى ،فقد آثرت انتقاء صفحات منها
حتمل داللة محتواها ،دون تكرار على القارئ الكرمي وترشيد ًا حلجم الكتاب في
النهاية.
ولك عزيزي القارئ أن تسيح في رحاب هذه العلوم التي تعتبر في وقتها سبقا
وإجنازا إذا ما نسبت إلى سبق عصره التعليمي حقا ،فكان بالفعل مدرسة معرفية
تعليمية ،نرى آثارها الطيبة في شهادات آبائنا وأعمامنا من األجيال التي تعلمت
على يديه ،وقد ذكرنا من أسمائه املئات ممن عرفناهم فقط في ثنايا هذا الكتاب.
ففي البداية نبحر من شاطئ املال مرشد إلى التثقيف الصحي حني كانت
الكويت في بادئ عهدها بالنهضة احلديثة ،ولم تكن ثمة خدمات صحية كافية،
وذلك كجزء من درس العلوم.
ثم يوصلنا الشراع الذي أبحرنا فيه في رحاب مدرسة املال مرشد إلى التثقيف
الديني ،ابتداء من العبادات من خالل الطواف في كراسة درس الفقه.
234

علم ٍ
راق من العلوم الدنيوية ،وبشكل متواز
ثم نصل إلى اجلزيرة األولى من ٍ
مع العلوم الدينية ،من خالل السياحة في كراسة الهندسة الفراغية ،التي سبقت
عصرها هي األخرى من حيث عدم وجود التطبيقات العلمية لها في عالم الواقع
آنذاك.
ثم جزيرة أخرى أكثر حركة وأقرب إلى االحتياجات العملية آنذاك ،من خالل
كراسة مسك الدفاتر ،في استعراض لصفحات منتقاة عشوائيا من كراسات أكثر من
تلميذ جنيب ،حيث نالحظ مزيجا من تعليم التالميذ كيفية كتابة كشوف احلسابات
والقيود التجارية من جهة ،وتعليمهم كيفية مخاطبة التجار الستيراد البضائع
وتصديرها إن كانوا خارج الكويت أو بيعها وشرائها إن كانوا داخل الكويت.
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كرا�سة العلوم
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كراسة بخط املال مرشد رحمه الله (مدخل إلى علم الصحة) أثناء دراسته مبدرسة املباركية بالفترة املسائية،
حيث تفتحت معارفه هناك على شتى العلوم الطبيعية والرياضية

تابع كراسة بخط املال مرشد رحمه الله أثناء دراسته مبدرسة املباركية بالفترة املسائية -درس العلوم
(األحياء)
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تابع كراسة بخط املال مرشد رحمه الله أثناء دراسته مبدرسة املباركية بالفترة املسائية -درس العلوم
(األحياء)
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صفحة من درس العلوم بخط يد املال مرشد
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كرا�سة الفقه

غالف كراسة التلميذ عبداللطيف يوسف الدعيج
240

املادة العلمية بخط املال مرشد ،والكراسة للطالب عبداللطيف يوسف الدعيج لدرس الفقه
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تابع الدرس السابق
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تابع الدرس السابق
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املادة العلمية بخط املال مرشد والكراسة للطالب عبداللطيف يوسف الدعيج
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تابع كراسة الطالب عبداللطيف يوسف الدعيج

245

كرا�سة الهند�سة

246

منوذج ألحد املوضوعات الرياضية (هندسة)

في درس احلساب من كراسة مادة الهندسة الفراغية
247

تابع النموذج السابق

248

منوذج آخر ألحد املوضوعات الرياضية (هندسة)
في درس احلساب في كراسة الهندسة الفراغية

249

تابع النموذج السابق

250

كرا�سة احل�ساب

كراسة بخط الطالب يوسف الشايجي الذي شارك املال مرشد بالتدريس فيما بعد
وحتوي مناذج من املسائل احلسابية في تعليم الرياضيات (احلساب)
251

تابع كراسة الطالب يوسف الشايجي
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تابع كراسة بخط األستاذ يوسف الشايجي الذي شارك املال مرشد بالتدريس ،ويالحظ اختالف القيد
واملوضوع بني هذه الصفحة والصفحة السابقة والالحقة
253

تابع كراسة األستاذ يوسف الشايجي

254

كراسة بخط األستاذ يوسف الشايجي الذي شارك املال مرشد بالتدريس فيما بعد ،وحتوي مناذج
في تعليم احلساب

255

تابع كراسة األستاذ يوسف الشايجي (درس إيجاد اجلذر التربيعي)

256

كرا�سة م�سك الدفاتر

منوذج لكراسة مسك الدفاتر (اليومية)

من دفتر محمد هوشان املاجد أحد طالب مدرسة املال مرشد
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كرا�سة م�سك الدفاتر

تابع كراسة مسك الدفاتر (اليومية) من دفتر محمد بن هوشان املاجد
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تابع النموذج السابق
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تابع كراسة مسك الدفاتر (اليومية) من دفتر محمد بن هوشان املاجد أحد طالب مدرسة املال مرشد

260

تابع كراسة مسك الدفاتر حملمد بن هوشان املاجد (امليزانية األولى)

261

تابع امليزانية األولى من كراسة محمد بن هوشان املاجد أحد طالب مدرسة املال مرشد

262

تابع كراسة مسك الدفاتر حملمد بن هوشان املاجد (املصاريف العمومية)
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منوذج لكراسة مسك الدفاتر (اليومية) من دفتر محمد بن هوشان املاجد أحد طالب مدرسة املال مرشد
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تابع كراسة محمد بن هوشان املاجد (مسك الدفتر)
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تابع كراسة محمد بن هوشان املاجد (مسك الدفتر)

266

درس مسك الدفاتر مبين ًا شموله عناصر علم احملاسبة مبفهومه احلديث
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تابع كراسة محمد بن هوشان املاجد
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تابع كراسة محمد بن هوشان املاجد

269

غالف دفتر اليومية للطالب محمد بن هوشان املاجد

270

الغالف األخير لدفتر اليومية للطالب محمد بن هوشان املاجد

271

منوذج آخر لكراسة مسك الدفاتر (اليومية) من دفتر صقر عبدالكرمي احملمد الصقر ،أحد طالب مدرسة
املال مرشد ،تعود لعام 1368هـ1949-م
272

منوذج لكراسة مسك الدفاتر (اليومية) من دفتر صقر عبدالكرمي احملمد الصقر ،أحد طالب مدرسة املال
مرشد ،تعود لعام 1368هـ1949-م
273

تابع كراسة صقر عبدالكرمي احملمد الصقر (مسك الدفاتر  -اليومية)

274

منوذج لكراسة مسك الدفاتر (اليومية) من دفتر صقر عبدالكرمي احملمد الصقر ،أحد طالب مدرسة املال
مرشد ،تعود لعام 1368هـ1949-م
275

منوذج آخر لكراسة مسك الدفتر (اليومية) من دفتر صقر عبدالكرمي احملمد الصقر ،أحد طالب مدرسة املال
مرشد ،تعود لعام 1368هـ 1949 -م
276

تابع كراسة مسك الدفاتر لصقر عبدالكرمي احملمد الصقر
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كرا�سة اللغة العربية

غالف كراسة األستاذ يوسف عبدالعزيز املزيني وهو أحد طالب مدرسة املال مرشد

278

تابع كراسة السيد يوسف عبدالعزيز املزيني

279

منوذج من كراسة السيد يوسف عبدالعزيز املزيني وهو أحد طالب مدرسة املال مرشد (درس إنشاء )1

280

تابع كراسة السيد يوسف عبدالعزيز املزيني (درس إنشاء )2

281

من كراسة محمد إبراهيم املصيطير  -درس اإلنشاء

282

مناذج لألناشيد املنتقاة بعناية لتعليم الطالب تابع ًا للغة العربية
(من كراسة محمد إبراهيم املصيطير)
283

تابع مناذج األناشيد

284

انتقاءات من كراسة النصوص وفيها جوامع الشعر العربي املشتمل على احلكم البالغة واملواعظ والرقائق

285

تابع انتقاءات من كراسة النصوص وجوامع الشعر العربي

286

انتقاءات من كراسة اإلنشاء (التعبير) وتشتمل على تعليم التلميذ كتابة اخلطابات

(يالحظ عزيزي القارئ الكرمي األدب الرفيع واخللق اجلم وانتقاء أفضل العبارات وحسن اختيار املوضوع)
287

تابع كراسة اإلنشاء (التعبير)  -تعليم التلميذ كتابة اخلطابات

288

تابع كراسة اإلنشاء

289

تابع كراسة اإلنشاء

290

كرا�سة اللغة الإجنليزية

صفحة الغالف لكراسة الكتابة اإلجنليزية املستوردة من العراق آنذاك
من كراسة السيد محمد إبراهيم املصيطير
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كراسة السيد محمد إبراهيم املصيطير وهو أحد طالب مدرسة املال مرشد

292

تابع كراسة السيد محمد إبراهيم املصيطير وهو أحد طالب مدرسة املال مرشد

293

كراسة تعليم حروف اللغة اإلجنليزية
(وال نزال نتنقل في فضاء عالم الصور وفي مشتمالت منهج مدرسة املال مرشد رحمه الله)
294

الغالف األخير لكراسة السيد محمد إبراهيم املصيطير وهو أحد طالب مدرسة املال مرشد
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القراءة واحلفظ (الدرة امل�ضية)

املضية
الدرة
َّ

بقلم علي بن سليمان آل يوسف  ،وال يعرف مؤلفها ،وكانت تدرس ألعلى مستوى في مدرسة املال مرشد،
وهي تصنف ضمن املقررات الدراسية في منهج العقيدة ومنهج التوحيد ،وتدرس للمتخصص ،ولألقل
منه حفظا فقط ،وكان مقررا على اجلميع حفظها ما عدا األقل سنا ،فكانوا يحفظون بعضها فقط ،وكانت
لدى املال مرشد طريقة لتسهيل حفظها ،من خالل قراءتها جماعي ًا وبالتلحني.
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املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ

298

املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ

300

املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ

306

املضية
تابع للدرة
َّ
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املضية
تابع للدرة
َّ

308

املضية (آخر صفحة)
نهاية الدرة
َّ

309

دفرت اجلاري (اليومية)

صفحات من دفتر احلساب اجلاري ،من كراسة عيسى احملمد الصالح أحد طالب مدرسة املال مرشد

310

تابع كراسة عيسى احملمد الصالح

311

تابع كراسة عيسى احملمد الصالح

312

تابع كراسة عيسى احملمد الصالح

313

تابع كراسة عيسى احملمد الصالح

314

منوذج لغالف كراسة امليزانية العمومية للطالب عبدالله اخلضر

315

غالف خلفي كراسة امليزانية العمومية للطالب عبدالله اخلضر

316

دفتر الذممات (األستاذ) للطالب عبدالله اخلضر

317

دفتر األستاذ للطالب عبدالله اخلضر
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اخلامتــــة
م��اذا عساي أن أختم به هذا السياق العاطر من ترجمة املال مرشد محمد
السليمان رحمه الله.
ال أملك إال الدعاء له بالرحمة واملغفرة واجلزاء مبا قدم لوطنه وأهله وناسه من
خدمات جليلة في اجلانب التعليمي بشكل محدد.
وأدعو الباحثني األفاضل للتصدي لترجمة السير العطرة ملربينا األوائل الذين
ساهموا أيض ًا في وضع البصمات التي حددت مالمح النظام التعليمي في كويت
املاضي.
ولعل أدنى مراتب التكرمي تتمثل في التوثيق.
وهذا التوثيق قد يفوق كافة أشكال التكرميات األخرى.
وبهذا التوثيق نحفظ تراثنا العلمي والتربوي والتاريخي من الضياع ،وقد ملست
بنفسي الشعور الكبير بالسعادة والغبطة ممن أدركت من ذلك اجليل املخضرم بهذا
التوثيق ،وكذلك بقية الشرائح العمرية ألنها جتد ذاتها في هذه السير ،وكأنها تعود
إلى املاضي اجلميل وتتذكر كيف كانت حياتها الدراسية بيومياتها اجلميلة ،ويزيد
السرور إذا كانوا تالميذ املال مرشد.
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نعم إنني أقدم هذا الكتاب وكلي أمل أن يقود الباحثني الكويتيني (رجا ً
ال
ونسا ًء) لتوجيه االهتمام إلى مثل هذا التوجه بالتركيز على شخصية معينة للخروج
بترجمة متكاملة عنها.
ولئن كان االختيار واسع ًا بني املربني األوائل ،فيمكنه أن يتحدد بوضع معايير
معينة ملن أمضى في التدريس فترة ال بأس بها من عمره ،فأفنى زهرة شبابه وحياته
في مهنة األنبياء ورسالتها املنطلقة من الكلمة املقدسة« :اقرأ».
نسأل الله أن يجمعنا باملال مرشد محمد السليمان وأخيه املال سليمان في زمرة
من أحببنا حتت لواء سيد املعلمني وإمام املرسلني.
واحلمد لله رب العاملني
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امل�صادر واملراجع
�أو ًال :املقابالت ال�شخ�صية:
مقابلة مع كل من :
•األستاذ إبراهيم السعد احلوطي

•األستاذ محمد سليمان محمد السليمان
•الشيخ أحمد الغنام الرشيد
•الفنان أحمد الصالح

•العم بندر سعد الالفي

•العم بدر سعد الالفي

•العم حسني عبدالرحمن اخلراز
•العم حمد الوشمي

•العم حمود عبداللطيف اجلسار

•املستشار راشد عبدالله الفرحان

•املستشار راشد عبداحملسن احلماد

•العم سليمان عبدالرحمن فهد البلوشي
•د .صالح محمد العجيري
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•د .عادل محمد العبداملغني

•الشيخ عبدالرحمن عبدالوهاب الفارس

•العم عبدالعزيز محمد الشايع
•العم عبدالله إبراهيم املفرج
•العم عبدالله الصانع

•السيد عبدالله صالح العجيري
•العم عبدالله محمد العثمان
•العم عبدالله ناصر الهمالن

•د .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي
•العم عبداحملسن فيصل الثويني

•األستاذ فرحان الفرحان

•العم فهد عبدالرحمن املعجل

•العم محمد إبراهيم ناصر احلوطي
•العم محمد الهوشان املاجد

•العم محمد سعيد الدويسان
•األستاذ ناصر الدغشيم

•العم يوسف الغنام الرشيد
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ثاني ًا :الكتب واملراجع:
•مربون من بلدي – د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي – الطبعة
األولى – الكويت .1998
قصــة التعليــم  -الشيخ
•تاريخ التعليم بالكويت من 1300هـ 1360-هـ ّ -
عبدالله النوري رحمه الله.
•تاريخ التعليم في دولة الكويت «دراسة توثيقية»  -املجلد األول (التعليم
في الكويت منذ نشأتها حتى سنة 1355هـ (1936م) – مركز البحوث
والدراسات الكويتية – الكويت 2002م.
•تطور التعليم في الكويت ( - )1972-1912فوزية يوسف العبدالغفور
(رئيسة قسم التربية وعلم النفس مبعهد التربية للمعلمات)  -الكويت.
•كنز األنساب ومجمع اآلداب – حمد بن إبراهيم احلقيل – الطبعة الرابعة
عشر.
•جمهرة أنساب األسر املتحضرة في جند – حمد اجلاسر  -اجلزء الثاني.
•من هنا بدأت الكويت -عبدالله خالد احلامت  -الطبعة الثانية  ١٩٨٠م.
•العلم و التعليم من مبارك الكبير إلى صباح الرابع -حمزة عليان  -مجلة
التقدم العلمي -العدد  -٦٠مارس  - ٢٠٠٨صفر ١٤٢٩هـ.
•شيء من املاضي -حمزة عليان  -جريدة القبس الكويتية  -األحد ١٥
مارس  ١٨ - ٢٠٠٩ربيع األول ١٤٣٠هـ.
•شخصيات كويتية  -إعداد :عادل محمد العبداملغني  -الطبعة األولى -
الكويت 1999م .
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•صفحات من التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت  -مرمي عبدامللك
الصالح  -مطبعة حكومة الكويت .1975
•وثيقة تؤرخ ألهم مدرسة في الكويت اليوبيل الذهبي للمدرسة املباركية -
وكالة األنباء الكويتية 2004 /6/5 -م.
•حمد محمد السعيدان – املوسوعة الكويتية املختصرة  -اجلزء الثالث.
•تاريخ التعليم في الكويت -موقع تاريخ الكويت.
•ذكرى افتتاح أول مدرسية نظامية في دولة الكويت يصادف يوم غد السبت
 وكالة األنباء الكويتية 2001 / 12 /21 -م.•موسوعة محسنون من بلدي – بيت الزكاة – اجلزء التاسع – الطبعة األولى
– الكويت 2009م.
•املؤمتر الوطني الـثامن «من الكويت نبدأ ..وإلى الكويت ننتهي» 18 -
أبريل 2011م

ثالث ًا :ال�صحف والدوريات:
•مجلة العرب.

•جريدة الراي – العدد  - 10378يوم .2007/11/30
•جريدة السياسة – االثنني 1985/3/18 -م.
•جريدة القبس  11 -يناير 2008م  -فرحان الفرحان  -املواضع واملواقع
واألمكنة في تاريخ الكويت ( -مدرسة املال مرشد األهلية في املرقاب
1958 – 1927م).
•جريدة األنباء – عدد األربعاء  13أبريل 2011م.
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: املواقع االلكرتونية:رابع ًا
:)• (شبكة املعلومات الدولية
http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=421•

•املوقع االلكتروني لوزارة التربية
page3_10.htm/02/http://www.moe.edu.kw/pages/sectors/03•

•املوقع االلكتروني جلامعة الكويت
http://www.kuniv.edu.kw/breif-ar.php .•

:»•املوقع االلكتروني «رقابة
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=2624•

:)•املوقع االلكتروني لوكالة األنباء الكويتية (كونا
http ://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/•
ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1815488
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قبس من مقدمة الكتاب
بعد عقود من الزمان مازال ذكره الطيب يف كل مكان ..أما اجليل املخضرم حالي ًا..
فال يكاد أحد منه إال وقد درس يف مدرسة املال مرشد ،وقد حصرنا ما تيسر لنا من
أسمائهم ،وهم باملئات من عامة أهل الكويت وأعيانها على السواء.
وأما اجليل احلديث فلن يتجاوزوا اسم املال مرشد محمد السليمان حني يقرأون
تاريخ التعليم يف دولة الكويت.
لقد كان رحمه اهلل هو املدرسة:
< إلخالصه ومثابرته يف التدريس خالل أفضل سنوات حياته وقد كان ميكنه أن يثرى
لو كان هدفه االستثمار املادي الذي كانت فرصه آنذاك كثيرة.
< وإلدخاله املستجدات التي يحتاجها سوق العمل آنذاك كمسك الدفاتر واللغة
اإلجنليزية.
< وإلثرائه املناهج مبا سبق عصره كأنواع الرياضيات املتقدمة مبا فاق أقرانه املعلمني
اآلخرين يف الكتاب.
< ولقدرته على استيعاب شرائح سن املتعلمني املختلفة ومراعاة الفروق الفردية ،وهي
واحدة من ضمن أساسيات اإلدارة التربوية احلديثة.
قبس من خامتة الكتاب
ماذا عساي أن أختم به هذا السياق العاطر من ترجمة املال مرشد محمد السليمان
رحمه اهلل.
ال أملك إال الدعاء له بالرحمة واملغفرة واجلزاء مبا قدم لوطنه وأهله وناسه من
خدمات جليلة يف اجلانب التعليمي بشكل محدد.
وأدعو الباحثني األفاضل للتصدي لترجمة السير العطرة ملربينا األوائل الذين ساهموا
أيض ًا يف وضع البصمات التي حددت مالمح النظام التعليمي يف كويت املاضي.
ولعل أدنى مراتب التكرمي تتمثل يف التوثيق.
وهذا التوثيق قد يفوق كافة أشكال التكرميات األخرى.

املؤلف

