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املسحٕو محد عثداحملسٍ املشازي
سريجٔ ...عطاء

د .عبدالمحسن عبداهلل الجاراهلل الخرافي
الكويت 2005م
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الحمد هلل الذم يفتتح بحمده كؿ كتاب ،كيختتـ بذكره كؿ خطاب ،الحمد هلل الذم يسر لعباده
المؤمنيف سبؿ الخير كالسعادة ،كأنار قمكب الطائعيف بالقرب كالعبادة ،كشرح صدكر المحسنيف
لمبذؿ كالرفادة ،فالحمد هلل في األكلى كاآلخرة.
كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف كخاتـ النبييف محمد بف عبداهلل



 ،الذم كعد

أمتو بجزيؿ الثكاب لمف تقرب كأناب ،كفتح ليذه األمة أبكابان مف الخير كثيرة ،كحضيا

عمى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل فقاؿ" :ما نقص ماؿ مف صدقة" ركاه مسمـ كالترمذم عف

أبي ىريرة ،كقاؿ" :الصدقة تطفئ غضب الرب كتدفع ميتة السكء" ركاه الترمذم كابف
حباف عف أنس.
كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف األتقياء المنتجبيف.
إف األمـ العظيمة ،كالشعكب المتقدمة حقان ،ىي التي تجعؿ لنفسيا صرحان بار انز يتخطى األجياؿ
كاألعمار ،كيبقى عبلمة ظاىرة عمى البذؿ كالعطاء ،كىكذا ىي دكلة الككيت بؿ دكلة الخير

كالعطاء ،بنت لنفسيا ىذا الصرح بجيكد أبنائيا الذيف تتكاصؿ مسيرة الخير عمى أيدييـ ،كال
تنقضي أك تنتيي مآثرىـ بمركر السنيف كاألعكاـ ،كانقضاء الميالي كاألياـ.
فيؿ ليذه السمسمة المعطاء مف نياية؟ كىؿ ليذه المسيرة الرائعة انقطاع؟ كبل كاهلل ،إنيا تمضي
كتسير بنكر اهلل ،رغـ ظممات الحكادث كاالعتداءات ،كظيمىـ الشبيات كاالتيامات ،تكتمؿ المسيرة
لتتـ الصرح الشامخ ألىؿ الككيت كشعبيا.

كتتكالى أحاديثنا عف أعبلـ الككيت ذكم األيادم البيض في عمؿ الخير كالبذؿ كالعطاء في كؿ
مكاف ،كحديثنا ىذه المرة عف لبنة مف لبنات ىذا الصرح ،كلكنيا لبنة مميزة في مسيرة العمؿ
الخيرم ،إنو رجؿ االقتصاد كاالجتماع ،كمعدف الخير كالعطاء ،رجؿ الخبرة كالدراية ،إنو رجؿ
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ال يختمؼ عمى حكمو تاجراف ،كال ينسى فضمو مف لو صمة بالعمؿ السياسي كاالجتماعي
بالككيت ،إنو العـ حمد عبدالمحسن المشاري  -رحمو اهلل.
كعندما يحاكؿ المرء سرد تاريخ الرجؿ كتبياف مآثره ،كذكر مناقبو ،يجد صعكبة ،ال لشيء إال
ألف العـ حمد  -رحمو اهلل  -لـ يكف يحب الحديث عف نفسو كأعمالو ،كيرل كؿ عمؿ أداه،
ككؿ دكر قدمو إنما ىك كاجب كمسؤكلية ،كحب لمكطف العزيز(الككيت).
فقد ترؾ  -رحمو اهلل  -كؿ بيرج كابتعد عف األضكاء؛ ألنو يعمـ أف كؿ ذلؾ ال نفع منو كال
طائؿ مف كرائو ،كلكف الذم يبقى كتذكره األجياؿ ىك األعماؿ الطيبة التي تظؿ حية حتى لك
رحؿ صاحبيا ،كالذكرل العطرة التي تفكح كمما مر لساف يتحدث عف ىذا الرجؿ أك يتذكر
نصيحة لو.
كفي ىذه الصفحات سنتذاكر سيرة ىذا الرجؿ العظيـ ،كنحاكؿ أف نطكؼ بأعمالو كحياتو،
العمىـ اإلنساف ،كما الذم
لنقتدم بيا كنسير عمى ىدييا ،كنتعرؼ سكيان كيؼ ظير ىذا الرجؿ ى
أثر في بناء شخصيتو؟ كمف أيف اكتسب تجربتو؟
ٌ
كاهلل مف كراء القصد ،كىك ييدم إلى سكاء السبيؿ.
د.عبدالمحسن الجاراهلل الخرافي
دكلة الككيت
محرـ 1427ىػ /يناير 2006ـ
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مولد مبارك:
في يكـ مف أياـ الككيت المشرقة ،كعمى أرضيا الطيبة كلد حمد عبدالمحسف المشارم ،عاـ
1907ـ تقريبان ،كبيف جنبات الحي القبمي مف مدينة الككيت .كىك الحي الذم كانت األسرة

تسكنو كىك (سكة عنزة) ،كتقع سكة عنزة شماؿ سكؽ السمؾ كالمحـ كالخضار الجديد داخؿ

مدينة الككيت.
كلد حمد عبدالمحسف المشارم مف أـ فاضمة ىي بنت عبدالكىاب الخشرـ ،كيرتبط مع فيد
العبدالمحسف الفيد في النسب ،فيما ابنا خالة.
كاف كالده  -رحمو اهلل  -يعمؿ حيف ذاؾ سكرتي انر في الجمارؾ ،إباف حكـ الشيخ مبارؾ

الصباح (1915ـ) رحمو اهلل ،كقد تزكج السيدة الفاضمة لكلكة عبدالكىاب الخشرـ ،كىي ابنة
المرحكمة عائشة ابنة المحسف الكبير أحمد بف رزؽ الممقب باألسعد ،كىك مف كبار كأقدـ
المحسنيف في الككيت ،حيث بنى مسجد السكؽ الكبير الذم كاف إلى فترة أخيرة ىك المسجد
الرسمي في الببلد ،حيث كاف مسجد الدكلة الذم يصمي فيو أمير الببلد كأعيانيا صبلة العيد

ثـ يخرج الستقباؿ المينئيف ،حتى تـ بناء المسجد الكبير عاـ.......ـ ،كقد أكردنا خبلصة
ما ذكره عنو المرحكـ الشيخ عثماف بف سند في كتابو الجامع "سبائؾ العسجد في أخبار
أحمد نجؿ رزؽ األسعد" في ثنايا صفحات ىذا الكتاب.
كقد أنجبت لو لكلكة الخشرـ مشارم كثنياف كحمد ،كلما تكفيت إلى رحمة اهلل تعالى تزكج
دالؿ داككد المرزكؽ ،التي أنجبت لو أربع بنات.
أصل كريم:
تنتسب أسرة المشارم إلى قبيمة عنزة بأرض نجد كيركم الثقات أنيـ ىاجركا إلى الككيت مع
مف ىاجر مف القبائؿ العربية األخرل في القرف الثامف عشر في عيد الشيخ عبداهلل بف
صباح الذم حكـ الببلد في الفترة مف عاـ

1762ـ إلى عاـ 1812ـ ،كاستكطنت ىذه
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األسرة قمب مدينة الككيت في سكة عنزة ،كأنجبت رجاالن كانت ليـ أياد بيض في خدمة
الككيت كنيضتيا ،كمف ىؤالء الرجاؿ المرحكـ حمد عبد المحسف ثنياف المشارم( ).

كىكذا فقد نشأ كترعرع  -رحمو اهلل  -في أسرة طيبة مباركة يصفيا األستاذ فرحاف عبداهلل
أحمد الفرحاف بقكلو" :مف العائبلت المؤسسة في الككيت أسرة "المشارم".
كيضيؼ .." :كيجب أف نعمـ أنو تكجد أكثر مف أسرة اليكـ تحمؿ ىذا المقب ،لكف أسرة
"المشارم" المقصكدة ىي التي ينتسب إلييا المرحكـ حمد المشارم كالد عبدالعزيز ،كمحمد،
كعبدالرزاؽ ،كأحمد ،كحامد كمشارم.
ىذه األسرة التي اشتيرت في الككيت باسـ المشارم كانت تعرؼ بآؿ الثنياف ،كىـ
المؤسسكف األكائؿ لسكة "عنزة" المعركفة قرب المدرسة المباركية سابقان ،ىذه األسرة أكؿ مف
كصؿ منيا إلى الككيت كاستقر بيا ىك ثنياف ،كىك اسـ الجد المعركؼ لمعائمة في مدينة

"عنيزة" في المممكة العربية السعكدية".
كيضيؼ ..." :السيد ثنياف ىك كبير ىذه األسرة كسكف في سكة صغيرة قرب المناخ
كالسكؽ  ،كنسبت ىذه السكة (الشارع الصغير) لمقبيمة التي ينتسب إلييا ،كقد رزقو اهلل تعالى
بابنو مشارم ،الذم بدكره يرزؽ بأبنائو عبدالعزيز كعبدالمحسف كمحمد كخالد كعبداهلل.

كيمكف أف نذكر أكالده بالتسمسؿ كالتالي:
-1

عبدالعزيز كمنو مشارم.

-2

عبدالمحسف كمنو مشارم كثنياف ،كحمد كأربع بنات.

-3

محمد كمنو عبداهلل كابنة كاحدة.

-4

خالد كمنو أحمد كابنة كاحدة ( ).

-5

عبداهلل.

( ) ىذه المعمكمات كردت عمى لساف ابنو السيد عبد الرزاؽ حمد المشارم نائب مدير مكتب صاحب السمك األمير في
لقاء مؤلؼ كتاب نكاب األمة معو.

( ) فرحاف عبداهلل أحمد الفرحاف :آؿ المشارم في الككيت ،كآؿ الثنياف في نجد  -جريدة الكطف.
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ذعهيًّ:

البد لكؿ إنساف أف ينيؿ مف معيف العمـ النافع بقدر حاجتو ،حتى يناؿ في النياية مبتغاه،

كيسمؾ طريقو في الحياة ،قاؿ تعالى مبينان قيمة العمـ المقركء كالمكتكب :اقْشَؤْ ثِبسٌِْ سَثِّلَ
اىَّزُِ خَيَقَ (  )1خَيَقَ اإلِّسَبَُ ٍِِْ عَيَقٍ ( )2اقْشَؤْ ًَسَثُّلَ األَمْشًَُ (  )3اىَّزُِ عَيٌََّ ثِبىْقَيٌَِ ( )4عَيٌََّ اإلِّسَبَُ
ٍَب ىٌَْ َّعْيٌَْ (  )5سكرة العمؽ.
كفى ذلؾ الكقت لـ تكف أنشئت المدارس بعد ،فتمقى  -رحمو اهلل  -تعميمو األكلي في
الكتاتيب ،التي كانت بمثابة مدارس تمؾ الحقبة،

فتمقى "حمد" عمكمو األكلى في ىذه

الكتاتيب منذ الطفكلة كحتى مرحمة الصبا ،ككاف التعميـ في ىذه "الكتاتيب" أك ما كاف يطمؽ
عميو "المبل" أك "المطكع" يركز عمميان عمى أمريف:
األول :ما ينفع في الديف ،مف تبلكة القرآف الكريـ كحفظو ،كاألحاديث النبكية الشريفة مع
مبادئ القراءة كالكتابة.
وال اني :ما يمزـ لمحياة في ذلؾ الكقت ،كىك إضافة إلى القراءة كالكتابة  :عمـ الحساب مع
االىتماـ بنظاـ المحاسبة التجارية رغـ تكاضعيا ،إذ كاف المجتمع آنذاؾ يعتمد أساسان عمى

مينة "الغكص" الستخراج المؤلؤ ،كمينة السفر لنقؿ البضائع كجمب ما يمزـ الككيت.

تعمـ العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -ما تيسر لو مف العمـ في زمانو ،فالتحؽ بالكتاب
كأنس فيو بقراءة القرآف الكريـ ،كحفظ منو ما تيسر لو ،كتعمـ أيضان مبادئ القراءة كالكتابة

كالحساب .كمف الكتاتيب التي درس بيا مدرسة مبل ببلؿ كمدرسة سيد عبد الكىاب الحنياف
التي التحؽ بيا عاـ 1915ـ ،كتعمـ فييا القرآف الكريـ كالحساب كالخط.
كقد يسر اهلل سبحانو كتعالى لو دخكؿ المدرسة المباركية فكر إنشائيا في

 22ديسمبر عاـ

1912ـ ،ككانت أكؿ مدرسة نظامية تفتتح في دكلة الككيت ،بجيكد الخيريف مف أىؿ
الككيت  -استكمؿ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -خبلليا مشكار تعميمو ،كبعد ذلؾ مشكار
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حياتو فكاف مف أكؿ المنتظميف في صفكفيا ،بفضؿ اهلل تعالى كتشجيع ابف عمو أحمد خالد
المشارم .حيث درس فييا مسؾ الدفتر ،كىك ما كاف يحتاج إليو التجار في ذلؾ الكقت.
أساتذتو:
كقد تمقى السيد حمد عبدالمحسف المشارم  -رحمو اهلل – تعميمو عمى يد كككبة مف كبار
أساتذة الككيت كمدرسييا ،كنذكر منيـ في ىذا المقاـ الشيخ محمد نكرم ،كاألستاذ عمر
عاصـ ،كالشيخ عبدالعزيز الرشيد – رحميـ اهلل جميعان  -ككفاء كعرفانان بدكرىـ في تاريخ
الككيت عمكمان ،كتأثيرىـ في حياة المرحكـ حمد المشارم خصكصان ،سنذكر نبذة عف

تاريخيـ المشرؼ ،حيث يقتضي الكفاء كالعرفاف كحفظ الجميؿ أف نتذكر ىؤالء المربيف ،كأف
ننشر سيرتيـ العطرة جزاء ما قدمكه لكطنيـ مف خير ،ألنيـ حممكا العمـ كنقمكه لآلخريف رغـ
شظؼ العيش.
الشيخ محمد نوري ( ):
كىك المربي الفاضؿ الشيخ محمد نكرم بف أحمد بف محمد المكلكد بالمكصؿ بشماؿ العراؽ
عاـ 1285ىػ (1868ـ) .كىك كالد الشيخ عبداهلل النكرم.
حضر إلى الككيت عاـ 1923ـ ،حيث عمؿ مدرسان لمديف كالنحك بالمدرسة المباركية حتى

عاـ 1927ـ ،كما عمؿ إلى جانب ذلؾ إمامان كخطيبان لمسجد اليعقكب ،الذم جدد بناءه آؿ

خالد عاـ 1341ىػ ،كمف تبلميذه المبل راشد السيؼ ،كالسيد حمد عبدالمحسف المشارم.
كعرؼ عف الشيخ محمد أنو كاف حفيان بعمكـ المغة العربية كالقرآف الكريـ كالسيرة النبكية،

كحرص عمى أف يجيد طبلبو المغة العربية تحدثان كقراءة ككتابة ،كاشتير  -رحمو اهلل -
بحسف قراءتو لمقرآف الكريـ ،ككاف صاحب صكت شجي ندم.

كقد تكفي  -رحمو اهلل  -يكـ الخميس  15رمضاف عاـ 1345ىػ (1927ـ).
رحمو اهلل رحمة كاسعة كغفر لو جزاء ما قدـ مف خير لمككيت.
( ) د.عبدالمحسف الجاراهلل الخرافي :مكسكعة مربكف مف بمدم – الطبعة األكلى – ص  – 125الككيت 1998ـ.
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المرحوم األستاذ عمر عاصم( ):
كىك الشيخ عمر عاصـ األزميرم المكلكد في أزمير مف ببلد األناضكؿ (تركيا) عاـ
1287ىػ (1870ـ) .نشأ في مسقط رأسو كتعمـ القراءة كالكتابة ،كحفظ القرآف الكريـ ،كبرع
في كثير مف العمكـ ،أحب السياحة في ببلد اهلل فسافر إلى مكة المكرمة كالمدينة المنكرة
مرك انر بسكرية كفمسطيف ،ثـ انتقؿ إلى اليند ،كمر بالككيت في طريؽ عكدتو كالتقى بعدد مف
رجاليا الكراـ منيـ الشيخ سالـ المبارؾ الصباح كالشيخ أحمد الجابر الصباح ،كلـ يككنا

كقتيا أميريف ،كالتقى أيضان بالسيد حمد الخالد الخضير كشمبلف بف عمي آؿ سيؼ.
كقد رغب ىؤالء األفاضؿ كغيرىـ في أف يككف الشيخ السيد عمر مدرسان في بمدىـ ،فكافؽ
عمى ذلؾ ،بعد عكدتو مف اليند كعندىا كانت المدرسة المباركية قد افتتحت ،فعيف فييا

مدرسان ثـ ناظ انر في عاـ 1335ىػ (1945ـ).
كاف الشيخ السيد عمر عاصـ عالمان كبي انر ،كمربيان جميبلن ،عمـ الناس الفقو كالخط كالحساب
كأساليب التجارة ،ككاف حسف الصكت في قراءة القرآف الكريـ ،فأحب الناس االستماع إلى

قراءتو في كؿ مكاف حؿ فيو.
كقد أكسبو سفره كتنقمو في الببلد معرفة كاسعة بأساليب التعميـ ،كاستطاع أف يبتكر طريقة
جديدة لتعميـ الطبلب في الككيت ،باإلضافة إلى إقباؿ الناس عميو لتعمـ تجكيد القرآف
كترتيمو.
كمف تبلميذه :السيد عبدالمطيؼ العمي الشايع ،كالسيد يكسؼ جاسـ الحجي ،كالمرحكـ حمد
عبدالمحسف المشارم.
تكفي إلى رحمة اهلل تعالى في شير رمضاف المبارؾ عاـ

1369ىػ ( 1950ـ) ،جزاه اهلل

تعالى عف العمـ كأىمو خير الجزاء كأسكنو فسيح جناتو.

( ) المرجع السابؽ – ص  – 129الككيت 1998ـ.
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الشيخ عبدالعزيز الرشيد (مؤرخ الكويت)( ):
كلد الشيخ الفاضؿ عبدالعزيز أحمد الرشيد البداح في فريج الرشيد (فريج عميكة) ،في كسط
مدينة الككيت عاـ 1305ىػ (1887ـ).
أتـ حفظ القرآف الكريـ كىك في التاسعة مف عمره ،بعد ثبلث سنكات مف التحاقو بمدرسة
المبل زكريا األنصارم ،ثـ التحؽ بكالده في العمؿ بالتجارة لكنو لـ ينقطع عف طمب العمـ،
نظ انر لكلعو بالقراءة.
ثـ ترؾ التجارة كالتحؽ بمجمس الشيخ عبداهلل الخمؼ الدحياف الذم تعيده بالرعاية ،كتنبأ لو
بمكانة عالية في العمكـ الشرعية .كدرس عمى عدد كبير مف شيكخ العمـ المشيكريف في
الزبير كالككيت كاألحساء ،كفي الرابعة كالعشريف مف عمره سافر إلى بغداد لتمقي العمـ عمى
يد السيد محمكد شكرم األلكسي ،ثـ اتجو إلى مصر ،كمنيا إلى مكة المكرمة مرة أخرل.
كبعد أداء فريضة الحج اتجو  -رحمو اهلل – إلى المدينة المنكرة ،كأراد أف يعقد فييا مجمس
عمـ بمسجد رسكؿ اهلل  ،فزكاه عمماء الحرـ المدني .كظؿ شيريف متصد انر حمقتو يفيض

عمى مف حكلو مف عممو الغزير.

ثـ عاد إلى كطنو الككيت ،ككاف أكؿ عمؿ لو إمامة مسجد النبياف ،كفي عاـ 1917ـ عيف
مدرسان كمدي انر لممدرسة المباركية ،كبعد عاميف تركيا كعمؿ مدرسان بمدرسة العامرية ،ثـ بعد
افتتاح األحمدية التحؽ بيا كدرس فييا الفقو كالنحك كالصرؼ.

أصدر الشيخ عبدالعزيز الرشيد  -رحمو اهلل  -كتابو المشيكر "تاريخ الككيت" عاـ 1926ـ،
كأصدر أكؿ مجمة ككيتية كخميجية كىي مجمة الككيت عاـ 1928ـ ،ثـ اختتـ حياتو – رحمو
اهلل – في أندكنيسيا عامبلن بكؿ صكر الجياد في سبيؿ نشر الديف كالعمـ ،كالقضاء عمى

البدع كالخرافات ،كالتكفيؽ بيف طكائؼ المسمميف ،كذلؾ في ميمة دعكية لممنيج السمفي كمفو

( ) د.عبدالمحسف الجاراهلل الخرافي :مكسكعة مربكف مف بمدم – الطبعة األكلى – ص  – 164الككيت 1998ـ.
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بيا الممؾ عبدالعزيز آؿ سعكد ،إلى أف انتقؿ إلى رحمة اهلل تعالى في ىذا البمد المسمـ
كتحديدان في بمدة "بتافيا" بأندكنيسيا عاـ 1356ىػ.
رحمو اهلل تعالى رحمة كاسعة ،كأسكنو فسيح جناتو.
المال سالم الحسينان( ):
كلد في دكلة الككيت عاـ

1318ىػ ( 1900ـ) ،تتممذ لمشيخ يكسؼ بف عيسى القناعي

كاألستاذ السيد عمر عاصـ ،بدأ التدريس في مدارس الككيت منذ بمكغو العشريف مف عمره،
كقاـ بالتدريس في المدرسة المباركية كاألحمدية كالركضة كمدرسة المرقاب ،تتممذ عمى يده
مجمكعة كبيرة مف أبناء الككيت مف جميع المستكيات ،منيـ سمك كلي العيد الشيخ سعد
العبداهلل السالـ الصباح حفظو اهلل ،كسمك رئيس مجمس الكزراء الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح حفظو اهلل ،كالعـ يكسؼ جاسـ الحجي حفظو اهلل ،كعبدالرحمف سالـ العتيقي حفظو
اهلل ،كغيرىـ الكثير مف أبناء الككيت.
أصيب المبل سالـ عمي الحسيناف في أكاخر حياتو بالفالج (الشمؿ) في شقو األيمف ،كتكفي
عاـ 1396ىػ (1976ـ) ،ككاف رحمو اهلل عممان مف أعبلـ التعميـ في الككيت ،مخمصان كفيان

ألىميا كأبناء كطنو.

تغمده اهلل بكافر رحمتو كجعؿ مثكاه الجنة.
كانت ىذه نبذة يسيرة عف بعض معمميو ،ذكرناىا ألنيا تيبرز كفاءة تعميمو كحسف تربيتو.
حمد المشاري عمم ننسو أيياً:
لـ يكف تزاحـ العمؿ كأعباء المسؤكلية يحكؿ بيف العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -كبيف
االزدياد مف العمـ كالتثقؼ ،كلـ يكف يمر عميو يكـ دكف أف يق أر ساعة أك ساعتيف  ..لقد كاف
شغكفان بمختمؼ أنكاع العمكـ كالسيما الفقو كالمغة العربية كالتاريخ ،كمف ثـ تجمعت لو ثقافات
( ) د.عبدالمحسف الجاراهلل الخرافي :مكسكعة مربكف مف بمدم – الطبعة األكلى – ص  – 340الككيت 1998ـ
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متنكعة صقمتيا خبرة كاسعة  ،كتجارب ناضجة في الحياة  ،عمقيا عممو في تجارة العقارات
كالمكاد الغذائية ،كيذكر عنو  -رحمو اهلل  -أنو عمـ نفسو ذاتيان عمكمان عدة ،نذكر منيا:
()1

براعتو في التجارة كحرصو عمى معرفة خباياىا كمدخبلتيا رغـ تعقد جكانبيا
كتشعبيا ،مما ساعده عمى إتقاف المحاسبة التجارية.

()2

تعمـ القانكف عمميان ،حتى كاف مف أعضاء المجنة المشرفة عمى تعديؿ القانكف

()3

تعمـ أيضان  -رحمو اهلل  -المغة اإلنجميزية ،األمر الذم يعطي المرء منا دفعة

عاـ 1970ـ.

لينيؿ مف العمـ ما استطاع ،فبل يقعده السف الذم كصؿ إليو ،أك أف يقكؿ في

نفسو" :إف ىذا التخصص غريب عف المرء ،فبل داعي لخكض غماره" ،كلكف
عمينا أف نغترؼ مف بحار العمـ كنخكض غمارىا.
ككـ كاف عجيبان إص ارره عمى تعميـ نفسو بالسؤاؿ المباشر ،كالجرأة عمى التخاطب مع

األجانب بالمغة اإلنجميزية ،بؿ الجرأة عمى الكتابة كالمراسمة بالمغة األجنبية حتى ساعدتو

جرأتو ىذه عمى التعمـ المباشر.
()4

أصبح العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -عضكان في مجمس المعارؼ عاـ

1949ـ ،ككاف أحد المشرفيف عمى المسيرة التعميمية بدكلة الككيت ،مما يدؿ
عمى قكة الجانب العممي لديو.
شٔاجّ ٔأسسذّ:

تزكج حمد المشارم  -رحمو اهلل  -بعد أف ككف نفسو عاـ 1926ـ ،كرزقو اهلل تعالى بذرية
طيبة مباركة ،كأنعـ عميو مف البنيف كالبنات بما كاف يتمناه ،فقد

أنجب مف األبناء :

عبدالعزيز ،محمد ،عبدالرزاؽ ،أحمد ،كحامد ،كمشارم ،كست بنات .منيـ اثناف يعمبلف في
مناصب ميمة في الدكلة ،أما الثاني كالخامس كالسادس فيعممكف بالتجارة الحرة.
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عًهّ ٔجتازذّ:

كلـ تكف حياة العـ حمد  -رحمو اهلل  -رغيدة كأيامنا ىذه ،نتمتع بما نشاء كنركب ما نشاء،
فقد عاصر  -رحمو اهلل  -زمف مينة الغكص الستخراج المؤلؤ ،كلـ تكف بالمينة اليسيرة لمف
كاف في مثؿ سنو كقتيا ،فخرج مع كالده تبابان

(

) ،كقد كاف ذلؾ مرة أك مرتيف فقط ،تحكؿ

بعدىا حيف كبر إلى سمؾ التجارة.

تغرب في طمب الرزؽ لمدة عشرة أشير ،فسافر  -رحمو اهلل  -إلى البحريف كعمره لـ
يتجاكز العشريف عامان ،كعمؿ في شركة كانك كالزياني ،كاستمر في عممو فترة مف الزمف،

عاد بعدىا إلى الككيت ليتاجر في المكاد الغذائية حيث لـ يقك عمى فراؽ األىؿ كاألحباب،

كلـ تستقـ لو األمكر ىناؾ،

ثـ عمؿ بعد فترة كاتبان (محاسبان) عند التاجر السيد عمي

الرفاعي ،كمف ثـ عند التاجر إبراىيـ عبدالعزيز الرميح  -رحميما اهلل  -مما فتح لو أبكابان

جديدة مف المعرفة كسعة االتصاالت( ).

كقبؿ بداية الحرب العالمية الثانية افتتح السيد حمد عبدالمحسف المشارم  -رحمو اهلل -
مكتبان خاصان الستيراد األطعمة كاألقمشة ،عف طريؽ التجار الككيتييف المكجكديف باليند ،ثـ
القياـ ببيعيا في الككيت بالجممة عمى تجار التجزئة

 ،حتى استطاع  -رحمو اهلل  -أف

يكتسب ألكانان عدة مف الخبرة  ،كصار يشار إليو بالبناف في ىذا األمر بعدما عرؼ خبايا

التجارة كمشكبلتيا ،فقد كاف  -رحمو اهلل  -رجبلن عصاميان اكتسب ألكانان متنكعة مف الخبرة.

كمما مكف لو البراعة في عممو أيضان طيب خمقو كلطؼ المعشر كليف الحديث كنبمو حتى

عرؼ بيف أىؿ كطنو الككيت الذيف ادخركه لممممات ،كرشحكه لمميمات ،كتبكأ بينيـ مكانة

اجتماعية رفيعة.
يقكؿ ابنو عبدالرزاؽ في الحديث المشار إليو سابقان " :شؽ الكالد طريقو في الحياة مف دكف
مساعدة أحد فسافر إلى البحريف عاـ 1922ـ ،حيث كانت األعماؿ نشطة في البحريف في

( ) التباب ىك الفتى اليافع الذم يرل بعينو ليتعمـ تمييدان لممكسـ القادـ فكر بمكغو.
( ) المرجع السابؽ  -ص .96
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ذلؾ الكقت ،فعمؿ كاتبان لدل التاجر البحريني المعركؼ محمد كانك ،كأمضى في البحريف

قرابة األربع سنكات ثـ عاد إلى كطنو بعد أف اكتسب خبرة كمراسان في شؤكف التجارة كباشر
العمؿ بالتجارة مع نفر مف رفاقو حتى أفاء اهلل عميو بنعمو كخيراتو"( ).

عاداتو:
يقكؿ ابنو عبدالرزاؽ" :مف عاداتو المعركفة أنو كاصؿ مع أىمو كمعارفو كىك يحثنا دائمان

عمى صمة الرحـ كأىمية ذلؾ حيث كاف يجمعنا نحف األكالد كالبنات كأبناءنا مرة في األسبكع

لتناكؿ كجبة العشاء معو كيتناكؿ في الحديث إلينا النصح كاإلرشاد مستعينان بيف فترة كأخرل
باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كالحكـ كالشعر ،ككأننا أماـ معمـ ذم خبرة كدراية في

مختمؼ أمكر الحياة بطريقة مرحة كأسمكب جيد ،حتى أصبح كجكدنا معو في حد ذاتو متعة.
كأما األصدقاء كىـ كثيركف فاجتماعو معيـ في ديكانو مساء كؿ يكـ ثبلثاء يتفقد الحاضريف
كيسأؿ عف الغائبيف كيعيد الزيارات ألصدقائو كىذه العادة الحسنة الزمتو حتى قبؿ كفاتو
بأسبكع ،أما نحف أكالده فزيارتنا لو كانت يكمية".
صناتو وخصالو:
يقكؿ ابنو عبدالرزاؽ" :مف خصالو أنو قكم التحمؿ كيكره مراجعة األطباء كتناكؿ األدكية أك
األعشاب لمعبلج ،فإذا أحس بألـ ما قاؿ :ىذا شيء عادم كأنا سميـ ،كيذىب كحده كالحمد
هلل ،فاإلنساف في نظره طبيب نفسو ،كلكف الشيء الذم الحظناه أنو تأثر بو دكف أف يشعرنا
بذلؾ ،ىك كفاة ابنو البكر عبد العزيز عاـ

1979ـ المفاجئة ،فقد كتـ الحزف في نفسو

كتظاىر بعكس ذلؾ.
أما الشيء الثاني فيك غزك العراؽ الظالـ لمككيت ،تألـ منو كثي انر إال إنو لـ يظير لنا

انزعاجو كألمو كىذاف الحدثاف كاف ليما تأثير نفسي كصحي عمى حالتو ،كنحف شعرنا بذلؾ

رغـ أنو كاف يتظاىر أف األمكر عادية حتى ال تككف لنا ردة فعؿ ،كاف رحمو اهلل األب
( ) نكاب األمة :إعداد عبدالرزاؽ السيد  -الطبعة األكلى  -إصدارات صحيفة الدستكر.
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الحنكف العطكؼ الكريـ الكاصؿ بحب الكبير كالصغير مف أبنائو ،كيسأؿ عنيـ إذا ما تخمؼ
منيـ أحد".
كاف رحمو اهلل رجؿ خبرة كمعرفة كاطبلع كرجؿ كرـ كعطؼ كجكد كتقكل .لقد رحؿ أبك عبد
العزيز عف ىذه الدنيا الزائمة دكف أف يسمح ألحد بذكر أعمالو كمناقبو أك حتى سيرتو معتب انر
أف العمؿ في صمت مف دكف مفاخرة ىك سيد األعماؿ التي ترضي اهلل كرسكلو.

أىم ىواياتو:
ككاف  -رحمو اهلل  -ييتـ بسماع األخبار سكاء مف اإلذاعة أك التمفزيكف ،كيحرص عمى
ذلؾ ،كما كاف يحب القراءة كاالطبلع فيق أر األحاديث كالشعر كيحرص كؿ صباح عمى قراءة
القرآف الكريـ كالتفاسير ،كيستشيد دائما باآليات القرآنية الكريمة ،كيشرح لنا معناىا كأسباب
نزكليا.
ككاف يحب زيارة الدكاكيف ،كالتسمية بمعب الكرؽ بنادم الشباب ،كىي تسمية مجازية حيث
أف أصغر عضك فيو ال يقؿ عمره عف  70عامان ،كأكبرىـ فكؽ التسعيف عامان.
أخــالقـّ:

في القرآف الكريـ أكثر مف ألؼ مكضع ،يدعك فييا الحؽ سبحانو عباده إلى الفضيمة ،لما
فييا مف طير كسمك كينيى فييا عف الرذيمة لما فييا مف فحش كسقكط ،قاؿ اهلل تعالى:

ًَال تَسْتٌَُِ اىْحَسَنَخُ ًَال اىسَِّّْئَخُ ادْفَعْ ثِبىَّتِِ ىَِِ ؤَحْسَُِ فَئِرَا اىَّزُِ ثَْْنَلَ ًَثَْْنَوُ عَذَاًَحٌ مَإََّّوُ ًَىٌِِّ حٌٌََِْ
(  )34سكرة فصمت.

تقكؿ ابنتو ىيفاء .." :مف الطبيعي أف يككف الكالد  -طيب اهلل ثراه  -متدينان  ،حريصان عمى

العبادات كميا ،كىك اإلنساف المؤمف  ،المرتبط باهلل  -سبحانو كتعالى  -المفكض أمره إليو ،
المستسمـ لقضائو كقدره ،الكاثؽ بعكنو كتأييده".
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كىكذا فقد كاف العـ حمد  -رحمو اهلل  -صاحب القدح المعمى في امتثاؿ األخبلؽ القرآنية
كالصفات النبكية ،كمنيا:
توايعو:
كاف رحمو اهلل ال ينادم أحدان إال بكنيتو  -طالما أنو يعرفيا  -كذلؾ مف باب الحفاكة

كالتكريـ ،كامتثاالن لسنة النبي .

ككاف يحب مجالسة الشباب ممف ىـ في سف أكالده أك أصغر منيـ ،كيتجاذب معيـ أطراؼ
الحديث فإذا ىـ أبناء بعض أصدقائو الذيف استكصكه بيـ خي انر مف بعيدىـ ،فكاف كفيان

آلبائيـ مف خبلؿ رعاية أبنائيـ كصمتيـ.

كقد قاؿ عنو زكار ديكانو" :كاف شخصية قكية مييبان كقك انر ،صادؽ الميجة ،تأنس بجكاره
كصحبتو بميزاف الشرع كالعقؿ ،صافي السريرة ،نقي القمب ،يحب الجميع".

كاف  -رحمو اهلل  -ال يتكمـ عف نفسو كال يريد التحدث بذلؾ حتى أنو كاف يرد مف يطمب
منو ذلؾ باعتذار لطيؼ ،لقناعتو بأف دكره كاف أمانة كمسؤكلية.
كجيؿ العـ حمد  -رحمو اهلل – كاف جيبلن لـ يكف يحب الحديث كثي انر دكف فائدة ،كلكف كاف
و
بمعاف كقيـ كثيرة.
مجرد حضكر أحدىـ مصدر إلياـ لكؿ مف يجالسو،

كاف بساـ المحيا ال ينطؽ إال بصالح القكؿ ،أما فعمو فيك اإلعراض عف المشاركة فيما ال

يميؽ بو االستماع إليو متمثبلن اآلية الكريمة :اىَّزَِِّ َّسْتََِعٌَُُ اىْقٌَْهَ فََْتَّجِعٌَُُ ؤَحْسَنَوُ ؤًُْىَئِلَ اىَّزَِِّ
ىَذَاىٌُُ اىيَّوُ ًَؤًُْىَئِلَ ىٌُْ ؤًُْىٌُا األَىْجَبةِ (  )18سٌسح اىزٍش.
كؿ ذلؾ بأدب جـ تصؿ آثاره إلى نفكس مجالسيو .كحقان كما قاؿ أحمد شكقي:
المجد كالشرؼ الرفيع صحيفة جعمت ليا األخبلؽ كالعنكاف
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حرصو عمى صالة الجماعة:
قد يعتذر المرء عف الحضكر لصبلة الجماعة بمرضو أخذان بالرخصة في ذلؾ ،أما أف يككف

شعاره قكؿ الصحابة" :قد كان يؤتى بالرجل ييادى بين الرجمين حتى يوقف في الصف"،
فيذا مما تجمو النفكس كيحسده عميو الناس كقد كاف العـ حمد  -رحمو اهلل  -مف ىذا

الصنؼ المثابر كالمكاظب عمى الصبلة في المسجد رغـ معاناتو الصحية في أكاخر أيامو.
يا ىال بالوالد:
منذ نعكمة أظفارم كمنذ أف فتحت عيني عمى المساجد كنت أرل القدكات الحسنة مف أىؿ
الككيت يممؤكف الصؼ األكؿ في مسجد أبي بكر الصديؽ بالشامية ،كعمى رأسيـ المرحكـ
حمد عبدالمحسف المشارم.
لقد كنت أستميـ منيـ الحرص عمى التبكير إلى صبلة الجماعة ،كالحرص عمى السبؽ إلى
الصؼ األكؿ ،تأكالن لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :إف اهلل كمبلئكتو يصمكف عمى

الصؼ األكؿ" ،قالكا يا رسكؿ اهلل" :كعمى الصؼ الثاني" فرددىا ،كىـ يسألكنو حتى بمغ المرة
الثالثة ،كفي الرابعة قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :كعمى الصؼ الثاني" ( ) ،قاؿ صمى اهلل عميو

كسمـ" :لك يعمـ الناس ما في النداء

( )

الستيمكا عميو"( ).

كالصؼ األكؿ ،ثـ لـ يجدكا إال أف يستيمكا عميو

ككاف العـ حمد  -رحمو اهلل  -يصمي دائمان في الجية الشرقية مف المسجد ،حيث مدخمو

اليكمي مف البكابة الشرقية لممسجد ألنيا األقرب إلى بيتو ،سكاء جاء ماشيان إلى المسجد أك

راكبان.

()

ركاه أحمد كاطبراني بسند جيد.

( ) النداء :األذاف.
( ) االستياـ :القرعة بالسياـ ،أم مف شدة التنافس.
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كال أزاؿ أسمع صكتو الطيب الجميؿ ،حيف يرفع المصمكف أصكاتيـ بالتيميؿ ،عشر مرات
بعد صبلتي الفجر كالمغرب ،حسب ما كرد في السنة النبكية الشريفة ،كىي السنة التي تكاد
تندثر في يكمنا ىذا مع األسؼ.
الميـ كنحف نخرج مف المسجد يقدر اهلل تعالى أف نمتقي عمى اختبلؼ أعمارنا ،فأبادره بالسبلـ،
فيرد التحية قائبلن" :يا ىبل بالكالد" ،باعتبار أنني ىس ًم ُّي كالده عبدالمحسف  -رحمو اهلل.

ىكذا بكؿ تكاضع كسماحة ،غير أنني أدركت الغرض مف ذلؾ كىك التشجيع كاإلشعار
بالثقة ،كىك سمكؾ تربكم عظيـ ،فيو بعد تربكم كبعد إيماني عظيميف.
كىك بالمناسبة سمكؾ مماثؿ لسمكؾ المرحكـ العـ عبدالمحسف عبداهلل الفارس أحد أقرانو في
المسجد كأصدقائو القريبيف ،حيف يرد التحية ىك اآلخر بقكلو" :يا ىبل بالسِّمي" كأنا أصغر
مف أبنائيـ.
رحميما اهلل تعالى كأسكنيما فسيح جناتو.
رياه بقياء اهلل تعالى:
ابتداء بقدر اهلل تعالى،
قبؿ أف نتحدث عف صبره عمى االبتبلء المكتكب ،نشير إلى رضائو
ن
فقد أصيب  -رحمو اهلل  -بإحدل عزيزتيو ،حيف أصيبت عينو اليسرل إصابة مباشرة
بالخشبة الصغيرة مف الخشبتيف (الكبيرة كالصغيرة) المستخدمتيف في المعبة الشعبية المنتشرة
آنذاؾ ،كىي لعبة "الم ٍق ً
صي" كلكي أشرح لمقارئ الكريـ  -خصكصان غير الككيتي  -القكة
ي
ً ( )
الم ٍقص ٍي .
الكبيرة ليذه اإلصابة أسكؽ لو في اليامش فكرة لعبة ي
( ) لعبة الم ٍق ً
ص ٍي تقكـ عمى فكرة أف البلعب ينيز الخشبة الصغيرة بالخشبة الكبيرة لترتفع عف األرض قميبلن ،حتى تككف
ي
في مرمى تسديده ليضربيا مرة أخرل بقكة ضاربة ،فترتفع إلى أقصى مدل ممكف ،ككمما ابتعدت الخشبة الصغيرة كمما كاف
األمر صعبان عمى الخصـ أف يصيب بيا الخشبة الكبيرة حيف يضعيا الرامي األصمي في مكانيا ألنو سيستخدـ يده فقط في
قذؼ الخشبة الصغيرة بشكؿ معاكس.

كيقكـ البلعبكف بتبديؿ األدكار حيف يصيب الخصـ الخشبة الكبيرة بالخشبة الصغيرة ،حيف يقذفو بيده ألكؿ مرة ،أك حيف

يخطئ البلعب األصمي إصابة الخشبة الصغيرة ،حيف تطير في اليكاء كتنطؽ بالعامية كممة" :يكش" أك يتمقؼ أحد
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إف إصابة مباشرة لمثؿ قكة الضربة اليائمة كانت كفيمة باإلتبلؼ المباشر لعيف المرحكـ العـ

حمد ،الذم رضي بقضاء اهلل تعالى كقدره ،فعاش قانعان راضيان ،بؿ ناجحان َّأيما نجاح عمى

الصعيد االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي في الدنيا ،كنسأؿ اهلل تعالى أف يجعمو في اآلخرة

مف الفائزيف بالجنة  -إف شاء اهلل  -لقاء صبره كرضاه كمصداقان لقكؿ نبينا الكريـ " :إً َّف
ً( )
المَّو قىا ىؿ إً ىذا ٍابتىمى ٍي ي ً
ضتيوي ًم ٍنيي ىما اٍل ىج َّنةى" ركاه البخارم.
ص ىب ىر ،ىع َّك ٍ
ى
ت ىع ٍبدم بً ىحبً ىيبتىٍيو فى ى

كمف البلفت لمنظر تساؤلي مع نفسي" :إف كاف كؿ ىذا اإلنجاز لممرحكـ حمد المشارم ،ىك
ما عرفتو ككقفت عميو مف خبلؿ عيف كاحدة ،ترل :ماذا سيككف اإلنجاز لك كانت لو
عيناف؟".
صبره عمى اوبتالء:
قاؿ الرسكؿ الكريـ " :أشد الناس ببلء األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ" ،ككاف حظ العـ أبك
عبدالعزيز مف االبتبلء كاف انر ،حتى يمقى اهلل خاليان مف الذنكب ،طاى انر مف اآلثاـ ،إذ ابتمي -

رحمو اهلل  -بفقد الكلد البكر ،كعندما يفقد المرء ابنو بغتة في ريعاف الشباب ،كيتذكر ما
مضى مف أياـ في صحبة كلده ،ككيؼ نما بيف يديو كأماـ عينو ،يتأثر بذلؾ تأث انر كبي انر،
كربما أثر ذلؾ عمى عممو كجيده.

كلكف العـ حمد كاف مؤمنان بالقضاء كالقدر كما عممناه ،كشعاره حديث رسكؿ اهلل " :إذا

مات كلد لعبد قاؿ اهلل عز كجؿ لمبلئكتو :قبضتـ كلد عبدم؟ فيقكلكف :نعـ .فيقكؿ :قبضتـ
ثمرة فؤاده؟ فيقكلكف :نعـ .فيقكؿ :ماذا قاؿ عبدم؟ فيقكلكف :حمدؾ كاسترجع .فيقكؿ :ابنكا

صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو
لعبدم بيتان في الجنة كسمكه بيت الحمد" .ركاه الترمذم كابف حباف .كقاؿ ى
ت لىوي ًم ٍف المَّ ًو ىم ٍن ًزلىةه لى ٍـ ىيٍبمي ٍغيىا بً ىع ىممً ًو ٍابتىبلهي المَّوي ًفي ىج ىس ًد ًه أ ٍىك
ىك ىسمَّ ىـ" :إً َّف اٍلعبدإً ىذا ىسىبقى ٍ

البلعبيف الخصكـ الخشبة الصغيرة قبؿ أف تقع عمى األرض ،بعد أف يقذفيا البلعب األصمي باليكاء باستخداـ الخشبة
الكبيرة.

يد ىع ٍيىن ٍي ًو.
( ) ىحبً ىيبتىٍيو يي ًر ي
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ت لىوي ًم ٍف المَّ ًو تى ىعالىى" أخرجو أبك
ًفي ىمالً ًو أ ٍىك ًفي ىكلى ًد ًه ،ىحتَّى ييٍبمً ىغوي اٍل ىم ٍن ًزلىةى الَّتًي ىسىبقى ٍ
داككد في سننو.
فقد ىح ًم ىد اهلل كاسترجع ،بينما أقراف عبدالعزيز كلده لـ يحتممكا المكقؼ كغمبيـ البكاءً ،
كعظىـ
المصيبة ،ككاف العـ حمد يردد" :الحمد هلل ..الحمد هلل".
كامتف اهلل عميو بالصبر ،كزاده عميو رغبتو في فعؿ الخير فأنشأ مسجدان بمنطقة اليرمكؾ

باسـ كلده عبدالعزيز ،كأصبح ىذا المسجد مكانان لدراسة القرآف الكريـ كالعبادات ،فضبلن عف
إقامة الصبلة.

الرجل الذي و يختمف عميو أحد:
إف الخصكمة حيف تحدث ،كالنزاع حيف يقع ،أشبو بالحريؽ حيف يشب ..فيؿ نترؾ الحريؽ
يمتيـ األخضر كاليابس ،كالمجتمع يكتفي بالتفرج كالصراخ؟
ال ،فبلبد لممجتمع أف يتدخؿ بكؿ طاقاتو إلطفاء النار ،كالخصكمات حريؽ كلكف مف نكع

آخر،إنو حريؽ يفتؾ بالقمكب كيذىب بالنفكس كيقضي عمى ِّ
الديف الذم قاـ عمى الكحدة

كاأللفة .قاؿ تعالىًَ :اعْتَصٌَُِاْ ثِحَجْوِ اىيّوِ جََِْعًب ًَالَ تَفَشَّقٌُاْ ًَارْمُشًُاْ ِّعََْخَ اىيّوِ عَيَْْنٌُْ إِرْ مُنتٌُْ
ؤَعْذَاء فَإَىَّفَ ثََِْْ قُيٌُثِنٌُْ فَإَصْجَحْتٌُ ثِنِعََْتِوِ إِخٌَْاًّب )103 ( ..آه عَشاُ
كانت العبلقات في المجتمع الككيتي محككمة بتمؾ األعراؼ اإلسبلمية األخبلقية ،كقد
تحدث بيف الناس خبلفات في التعامؿ ،كاف منيا ما يتعمؽ بالتجارة ،كمنيا ما يتعمؽ
بالغكص ،كمنيا ما يتعمؽ بالمبلحة البحرية (السفر) ،كليذه الخبلفات كاف يكجد ما يسمى
بالسالفة ،كىك ما يقابؿ (المجنة) باصطبلحنا اليكـ.

غير أف ىنالؾ عقبة كؤكدان تقؼ في سبيؿ اإلصبلح كحسـ مادة الخبلؼ ..تمؾ ىي عقبة

حب الماؿ ،فبلبد أف يككف المصمحكف بيف الناس مف أصحاب المركءة كالمكرمات كاليمـ
العالية ،كقد كاف العـ حمد المشارم أحد المحكميف في الخبلفات التجارية ،ككاف أعضاء
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ىذه المجنة ثبلثة ،كالعضكاف اآلخراف ىما :سيد أحمد ىاشـ الغربممي ،كالحاج يكسؼ

عبدالعزيز الفميج  -رحميما اهلل.

كلذلؾ كاف ديكانو جامعان لكؿ االتجاىات كاألفكار ،فالجميع ال يختمفكف عمى ريادتو،

كحكمتو ،كيرضكف بما يقضي بو بينيـ ،كمف المطيؼ الذم يركيو لي ابنو الكفي أحمد أنو
عندما كاف يزكر كالده في ساعات النيار أك في غير األكقات المعتادة الستقباؿ ركاد
الديكاف ،يخبره األىؿ أحيانان في الديكاف ،فإذا ذىب رآه بيف ضيكؼ غير معتاديف ،فيتضح

لي حضكرىـ لمتحكيـ فيما شجر بينيـ ،فإذا خرجكا كسألتو ،اكتفى بقكلو  -رحمو اهلل" :اهلل

كفقيـ".

َح ّج ُو عمى ال ِج َمال
لـ يكف الحج منسكان كما ىك حالنا في يكمنا ىذا ،حيث يمكف قضاء المناسؾ في خمسة أياـ

بالضبط مف ضمنيا سفر الطائرة ذىابان كايابان.

أما قبؿ كجكد كسائط النقؿ المتيسر حاليان فقد كاف الحج يستغرؽ مف ثبلثة أشير إلى أربعة

عمى ظيكر الجماؿ ،فقد كانت سفينة الصحراء المركبة الفارىة التي يستقميا الحجاج ،فتقطع

بيـ الفيافي لتحمميـ كأكزارىـ كأمتعتيـ إلى بيت اهلل الحراـ.
كقد حج المرحكـ العـ حمد عبدالمحسف المشارم مع عمتو "كضحة" كعمره سبعة عشر
عامان ،كىك سف يتحمؿ فيو الشاب مسؤكليتو الكاممة ،كيعتبر رجبلن يكسب رزقو بنفسو ،بؿ

كمسؤكالن عف إعالة غيره في زمف كانت الحياة فيو صعبة مف حيث تدني المستكل المعيشي
كندرة مكارد الرزؽ ،فأيف شباب اليكـ مف كؿ ىذا؟

كبالمناسبة فقد كانت عمتو كضحة المشارم مف سيدات المجتمع الككيتي آنذاؾ ،فرغـ
طبيعة المجتمع الككيتي المحافظ جدان الذم يقصر حركة المرأة بشكؿ كبير ،إال أنيا كانت -

رحميا اهلل  -محط استشارة الرجاؿ كالنساء عمى السكاء في شؤكنيـ االجتماعية كخبلفاتيـ
الزكجية ،بؿ أحيانان في شؤكنيـ المعيشية ،فالثقة ال تتج أز.
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حمامة المسجد:
تعمؽ القمب ببيت اهلل تعالى عبلقة ال يخطئيا مف أراد الفكز بجنة اهلل ،كظؿ عرشو يكـ
القيامة .قاؿ رسكؿ اهلل
معمؽ بالمساجد"..

(



معددان مف يستحقكف ظؿ العرش فذكر منيـ .." :كرجؿ قمبو

) ،فيككف معمؽ القمب بصبلة الجماعة ،إذا خرج مف جك المسجد

اإليماني لفترة ييفك قمبو لمعكدة إلى مبلذه الركحي في المسجد مرة أخرل.

ىا ىك العـ حمد الذم كاف مف مصابيح مسجد أبي بكر الصديؽ بمنطقة الشامية ،عندما
تألؼ السبلـ عميو يبادرؾ بالتحية بكؿ تكاضع جـ ،بؿ كيسأؿ عنؾ كعف كالديؾ ..كعندما
يستشعر المرء الدؼء كالحنك في رؤيتو كمقابمتو ،يحس بألـ الفقد حينما ال يرل محياه،

فيبلزـ المسجد مثمو في كؿ صبلة ،كتنشأ بينؾ كبينو مكدة كألفة كترل فيو القدكة الحسنة.
أترل الحمامة تترؾ ككرىا كتغادره دكف العكدة إليو ،كالتزكد مف األنس بو؟ أترل الصفكة

المختارة لعمارة مساجد اهلل الذيف كصفكا في القرآف الكريـ :إَََِّّب َّعَُْشُ ٍَسَبجِذَ اىيّوِ ٍَِْ آٍََِ ثِبىيّوِ
ًَاىًٌَِْْْ آخِشِ ًَؤَقَبًَ اىصَّالَحَ ًَآتََ اىزَّمَبحَ ًىٌَْ َّخْشَ إِالَّ اىيّوَ فَعَسََ ؤًُْىَـئِلَ ؤَُ َّنٌٌُُّاْ ٍَِِ اىَُْيْتَذَِِّ (  )18
(سكرة التكبة) ،ترتاح نفكسيـ لفراؽ بيت اهلل مع ظركفيـ الصعبة ؟ ال كاهلل.
ىكذا ىك العـ حمد  -رحمو اهلل  -يتحامؿ عمى نفسو في أياـ مرضو كسقمو ،كيحرص عمى
الصبلة في المسجد.
كتظؿ الحمامة في عيدىا مع بيكت اهلل ،فيرحؿ العـ حمد كؿ عاـ كلكف إلى أعظـ المساجد
بيت اهلل الحراـ مع صفكة مف أىؿ الككيت ليقضي العشر األكاخر المباركة مف رمضاف،
لينيؿ مف معيف العبادة الصافي ،كيمتع ركحو بمطالعة الكعبة المشرفة كالصبلة في المسجد

الحراـ الذم تعد الصبلة فيو بمائة ألؼ صبلة فيما سكاه.

( ) ركاه البخارم كمسمـ.
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قدوتو في شبابو:

القدكة العظمى في حياة المسمميف ىك رسكؿ اهلل  :ىَقَذْ مَبَُ ىَنٌُْ فِِ سَسٌُهِ اىيَّوِ ؤُسٌَْحٌ
حَسَنَخٌ ىََِِّ مَبَُ َّشْجٌُ اىيَّوَ ًَاىًٌََْْْ آخِشَ ًَرَمَشَ اىيَّوَ مَثِريًا (  ) 21سكرة األحزاب.
كمف بعده يتأثر المرء بشخصيات أخرل في حياتو ساركا عمى درب الرسكؿ الكريـ صمكات
اهلل كسبلمو عميو .سبؽ أف ذكرنا أف العـ حمد  -رحمو اهلل  -كاف مف طمبة المدرسة
المباركية البارزيف ،فيا ترل مف كاف لدخكلو ىذه المدرسة العتيقة  -التي خرجت األفذاذ مف

أبناء الككيت  -الفضؿ بعد اهلل تعالى؟

إنو أحمد خالد المشارم ابف عمو الذم ساىـ في إنشاء المدرسة المباركية ،ككجدىا فرصة
سانحة ليمتحؽ بيا ابنا عمو حمد كثنياف.
كلد أحمد خالد المشارم في الككيت أكائؿ القرف الرابع عشر اليجرم ( 1304ىػ) ،كناؿ حظن

مف التعميـ كعمؿ في شبابو بالتجارة ،كاستقر في اليند فترة طكيمة مكظفان عند آؿ إبراىيـ

حيث لـ تكف ظركؼ المعيشة في ذلؾ الكقت متيسرة ،كلـ ينقطع عف كطنو الككيت كتتبع
أخباره كاالىتماـ بأحكالو ،كمراسمة أصدقائو مف األدباء كغيرىـ.

كأحمد خالد المشارم كانت تجمعو كتربطو بالمرحكـ األستاذ عبدالعزيز الرشيد  -مؤرخ
الككيت  -صمة كثيقة ،فقد أرسؿ أحمد إليو رسالة عندما عمـ عزمو ترؾ الككيت كاالنتقاؿ
إلى البحريف كاإلقامة فييا.

وكان مما جاء فييا:
"اليكـ أنت بيننا نكر كمقتبس ليذه النيضة الفكرية عمى ضعفيا ،فإذا فارقتنا فسكؼ تسكد
الظممة ،كتخمد مشاعؿ النكر الضعيؼ الذم كنا نأمؿ انتشاره كسطكعو بما تمده بو مف نكر
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أفكارؾ ،كرياح طمثؾ ،فأنشدؾ اهلل أال تفجع كطنؾ كأحبابؾ ،كاف كاف البد مف الرضكخ
ألحكاـ الفراؽ ،كمقتضيات الكقت ،فاجعميا مناصفة بيف الككيت كالبحريف ،كاهلل يأخذ بيدؾ

لما فيو الخير كالصبلح".

ىذا الرجؿ أحمد خالد المشارم – رحمو اهلل  -صاحب ىذه الركح الحريصة عمى العمـ
كالتعميـ ،كاف منزلو أماـ المدرسة المباركية ،ىك قدكة المحسف الكبير حمد المشارم .فاقتفى
أثره كسار عمى دربو كتعمـ منو المشاركة االجتماعية،كاستفاد مف مكانتو المرمكقة في

المجتمع الككيتي ،كتى ىعمٌـ كيؼ يمتمؾ قمكب الناس كيؤثر فييـ.
حسن تربيتو:

إف تربيتو الحسنة كتدينو انعكس عمى حسف تربيتو ألبنائو كبناتو ،فبدكف مجاممة عمينا
بالظاىر كما عممنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كالظاىر يشيد بو الجميع مف حسف
خمؽ ،كطيب تعامؿ كتكاضع كثقة بالنفس يحمميا كؿ مف حسنت تنشئتو كتربيتو ،قاؿ تعالى:
رُسَِّّّخً ثَعْضُيَب ٍِِ ثَعْضٍ ًَاىيّوُ سََِْعٌ عَيٌٌِْ (  )34سكرة آؿ عمراف.
كمف لطيؼ ما رباىـ عميو المرحكـ ،كما ذكره رفيؽ دربو ......العريفاف أال يذكركا عف
الغير إال المحاسف ،أما المساكئ فبل يقربكنيا أبدان ،ميما كانت الظركؼ ،فميس مف الشيمة

كال الشيامة ذكر الناس بالمساكئ.

كما عكدىـ عمى التجمع كالترابط كالحب فيما بينيـ ،تقكؿ ابنتو ىيفاء" :منذ أف فتحنا أعيننا
عمى الدنيا ضمنا  -رحمو اهلل  -إلى صدره الحنكف ،كاحتكانا بحضنو الدافئ ،كأحاطنا

بعطفو كحنانو..

كاف ال يضيؽ صدره إال إذا كجد أيان مف أبنائو أك بناتو في انزعاج أك عدـ رضا ؛ كـ مف مرة
عاد مف دكانو "مكتبو"

ليمسح دمعة ألحدنا  ،كيستبدؿ بضيقو سعة  ،كبغضبو رضا ،

كبانقباضو انشراحان كطمأنينة ،إنو عمى امتداد حياتو ما رد لنا طمبان ،ككاف في مقدمة أكلكياتو
أف يييئ لنا كؿ أسباب السعادة كاليناء.
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لقد كاف  -رحمو اهلل  -يقدس الحياة العائمية ؛ فيحرص أف نككف جميعان  -بنات كأكالدان -
 ،يصؿ

الممة العائمية" مترابطة متراحمة
عمى كجبة العشاء  ،كيفرح كثي انر حيف يجد تمؾ " ٌ
بعضيا بعضان  ،كتتجاذب أطراؼ الحديث  ،كتتبادؿ األفكار كالرؤل ،يظمميا جك مف التفاىـ
كاالنسجاـ ،كتجمعيا ركح المكدة كالرحمة كالتكافؿ.

كمف شدة حرصو عمى األلفة كالجماعة كاف يحب فصؿ الشتاء  ،كتميؿ نفسو إليو ..إنو يرل
فيو ما يمـ الشمؿ؛ حيث يككف الجميع مكجكديف في الككيت :األبناء ،األقارب  ،األصدقاء ..
في حيف كانت نفسو ال تميؿ إلى الصيؼ كيرل فيو مفرقان كمشتتان ،حيث يتكزع كثير مف أىؿ

الككيت مسافريف ىنا كىناؾ".
إسياماتو في العمل الخيري:

قاؿ اهلل تعالىًَ :سَُْجَنَّجُيَب األَتْقََ (  )17اىَّزُِ ُّؤْتِِ ٍَبىَوُ َّتَزَمََّ ( ًٍََ )18ب ألَحَذٍ عِنذَهُ ٍِِ ِّّعََْخٍ تُجْزٍَ
(  )19إِال اثْتِغَبء ًَجْوِ سَثِّوِ األَعْيََ ( ً )20ىَسٌَْفَ َّشْضََ (  )21سٌسح اىيْو.
األتقى ىك التقي النقي الذم يتطير بإنفاؽ مالو في سبيؿ اهلل ال ليرائي بو كيستعمي ..ينفقو
تطكعان ال ردان لجميؿ أحد ،كال طمبان لشكر أحد ،كانما ابتغاء كجو ربو خالصان .كالجزاء مف اهلل
تعالى ليذه النفكس المؤمنة ىنا عجيب ..إنو الرضا ينسكب في قمب التقي ...فيغمر

ركحو ..كيفيض عمى جكارحو ..كيندم حياتو ..كيا لو مف جزاء.

29

 مسجد عبدالعزيز بن حمد المشاري:لـ يفت العـ حمد ىذا الجزاء الجميؿ كالثناء العظيـ مف اهلل عمى عباده المنفقيف ،فبنى هلل
تعالى مسجدان أسماه باسـ ابنو البكر الذم افتقده في ريعاف شبابو:عبدالعزيز بف حمد
المشارم في قطعة رقـ  3بمنطقة اليرمكؾ عاـ 1982ـ.

مبتغيان بذلؾ كجو اهلل تعالى ،كعامبلن بسنة نبيو الكريـ الذم دعا إلى إعمار بيكت اهلل تعالى،

كمتذك انر ىذا الحديث الرائع لبناة بيكت اهلل تعالى ،الذم قاؿ فيو الحبيب المصطفى  " :ىم ٍف
ىبىنى ىم ٍس ًج ندا ىي ٍبتى ًغي بً ًو ىك ٍجوى المَّ ًو ىبىنى المَّوي لىوي ًمثٍمىوي ًفي ا ٍل ىجَّن ًة" ركاه البخارم.
كقد بني ىذا المسجد المبارؾ ال لقضاء الصمكات كسماع الخطب المعتادة ،كلكف ظؿ كاحة
غناء تجمع في بساتينيا خيرة القراء عامرة بالمصميف كالمصميات مف كؿ حدب كصكب مف
أنحاء الككيت يؤمكنو في رمضاف المبارؾ خاصة ،ككاف العـ حمد يحرص أف يخطب فيو

خيرة الخطباء كأفضميـ.

فقاـ ىذا المسجد بدكره المنشكد في المجتمع الككيتي اإلسبلمي ،مف تحفيظ لمقرآف الكريـ
كاجتماع عمى الذكر كاالعتكاؼ كصبلة القياـ كصبلة التراكيح ،كرعاية النشء الصالح ،مف
خبلؿ حمقات تحفيظ القرآف الكريـ ،الذم ال تزاؿ تقكـ بو في المسجد خير قياـ مبرة
المتميزيف لخدمة القرآف الكريـ كعمكمو ،كىي تخرج كؿ عاـ ثمة جديدة مف الشباب اليانع مف
حفظة كتاب اهلل تعالى كامبلن في ظبلؿ ىذا المسجد المبارؾ ،كما تعمر المكائد في ىذا
المسجد ،بكالئـ اإلفطار في شير رمضاف المبارؾ.

كيكجد في المسجد مصمى لمنساء كبير المساحة ،يستكعب جمكع المصميات ،تضاؼ إليو
الخياـ المؤقتة في العشر األكاخر مف رمضاف لكثرة إقباؿ المصميات كهلل الحمد كالمنة.
 مساىماتو في عمارة مساجد أخرى:كذلؾ مف خبلؿ مساىمة العـ حمد  -رحمو اهلل  -في بناء مساجد ال يعمميا أحد إال اهلل
تعالى ..كمف ناحية أخرل فكـ كاف يستعيف بو أىؿ الخير لبناء المساجد ليـ ،كأيضان بناء
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المشاريع الخيرية األخرل .فيؿ يضيره  -رحمو اهلل  -أال يعمـ أحد ىذه المساجد التي شارؾ
فييا؟ ال.
إف المخمص المؤمف بربو ال ييمو أف يعرفو أحد ،فقد كاف  -رحمو اهلل  -حريصان عمى فعؿ

الخيرات بيدكء كصمت حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو ،كىكذا كاف العـ حمد المشارم -

رحمو اهلل  -في ىذا المقاـ كفي كؿ أحكالو ،كاف جؿ اىتمامو أف يككف مف يع ِّمار بيكت اهلل

تعالى في األرض ،التي ىي ميبط رحماتو ،كممتقى عباد قالمؤمنيف  ،قاؿ تعالى :فِِ ثٌُُْدٍ
ؤَرَُِ اىيَّوُ ؤَُ تُشْفَعَ ًَُّزْمَشَ فِْيَب اسَُْوُ ُّسَجِّحُ ىَوُ فِْيَب ثِبىْغُذًُِّ ًَآصَبهِ (  )36سكرة النكر.
 مسجد حمد عبد المحسن المشاري بياحية حطينكيأتي ذلؾ في إطار تسابؽ أبناء ىذا الجيؿ الككيت عمى بناء المساجد ،كتييئة كافة السبؿ
نحك نيضتيا كاالرتقاء بيا ،ليككف ذلؾ تعبي انر صادقان عف أصالة النزعة الخيرية في نفكس
ب ا ٍلبً ً
ىح ُّ
بلد إًلىى المَّ ًو
الككيتييف جيبلن بعد جيؿ ،كىي تصديقان لقكؿ النبي الكريـ
" :أ ى
َّ ً
ً
ىس ىكاقييىا" ركاه مسمـ.
ىم ىسا ًج يد ىىا ىكأ ٍىب ىغ ي
ض ا ٍلبًبلد إًلىى المو أ ٍ
فمف فضؿ اهلل تعالى الذم كىب لمعـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -الذرية الطيبة ،التي
حرصت بعد كفاتو أف تقتدم بو كتسير عمى خطاه في عمؿ الخير ،فيك  -رحمو اهلل  -بعد
فقد ابنو المرحكـ عبدالعزيز قاـ بتأسيس مسجدا هلل تعالى باسمو (مسجد عبدالعزيز حمد
المشارم باليرمكؾ) ليككف لو نك انر كمصد انر دائما لمحسنات ،كىؤالء ىـ أكالده الذيف أخرجكا

مف أمكالو بعد كفاتو ما يكفي لتأسيس مسجدان ضخمان في ضاحية حطيف (بمركز الضاحية)،
في منطقة جنكب السرة بمساحة قدرىا  2500متر مربع ( ) ،كذلؾ اقتداء بو فيما فعمو مع

أخييـ عبدالعزيز  -رحمو اهلل  -ككفاء لو كب انر بو ليككف ىذا العمؿ الخيرم المبارؾ في

ميزاف حسناتو يكـ ال ينفع ماالن كال بنكف.

( ) كتيب مساجد منطقة جنكب السرة كالسيرة الذاتية لكاقفييا :األمانة العامة لؤلكقاؼ  -ص( - )29اإلصدار األكؿ -
2003-2002ـ.
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 عطنو عمى النقراء والمساكين:ً
يف
كاف يسارع – رحمو اهلل – إلى عمؿ الخير ،عمبلن بقكؿ الرسكؿ الكريـ  " :ىمثى يؿ ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
ً
ً
اعى لىوي ىسائً ير ا ٍل ىج ىس ًد
اح ًم ًي ٍـ ىكتى ىعاطيًف ًي ٍـ ىمثى يؿ ا ٍل ىج ىس ًد إً ىذا ا ٍشتى ىكى ًم ٍنوي يع ٍ
ض هك تى ىد ى
في تىىك ِّادى ٍـ ىكتىىر ي
بًالسَّيى ًر ىكا ٍل يح َّمى" ركاه مسمـ.
كفي ىذا المقاـ تقكؿ ابنتو ىيفاء ..." :كاف أشد ما يحرص عميو  -رحمو اهلل  -عمؿ الخير
كالصدقات ؛ فمـ يكف ضعيفان إال أماـ المساكيف البسطاء كأصحاب الحاجات ..فكاف يغيث

المميكؼ  ،كيساعد المسكيف  ،كيعيف الضعيؼ  ،كيقيؿ العثرات  ،كيجبر الكسرات  ..ال يرد

سائبلن كال يصد محتاجان.
مف
كلـ يكتؼ بما تقدمو يداه بؿ كاف يحثنا دائمان عمى بذؿ الخير ،كصنع المعركؼ مف غير ٌ
كال أذل؛ ككاف يردد دائمان :ال تكتمؿ السعادة إال بإسعاد اآلخريف".
 بره بوالديولقد كاف حمد المشارم  -رحمو اهلل  -مثبلن يحتذل في بره لكالديو

 ،كىك يدرؾ أف رضا

الكالديف مف رضا اهلل تعالى ،قاؿ تعالىًَ" :قَضََ سَثُّلَ ؤَالَّ تَعْجُذًُاْ إِالَّ إَِّّبهُ ًَثِبىٌَْاىِذَِِّْ إِحْسَبًّب إٍَِّب َّجْيُغََِّ

عِنذَكَ اىْنِجَشَ ؤَحَذُىََُب ؤًَْ مِالَىََُب فَالَ تَقُو ىَّيََُأ ؤُفٍّ ًَالَ تَنْيَشْىََُب ًَقُو ىَّيََُب قٌَْالً مَشِميًب (  )23سكرة
اإلسراء.
تقكؿ ابنتو ىيفاء في ىذا الصدد.." :كال يغيب عف أنظارنا ذلؾ المشيد المؤثر

 ،كىك يقبؿ

رأس كالده  ،كيجمس إلى جانبو  ،كيتقرب إليو كيسترضيو  ،كيتكدد لو  ،ثـ يحممو عمى ظيره،
كيصعد بو إلى السطح حيث المبيت في الماضي".
كبقي  -رحمو اهلل  -با انر بو حتى بعد أف اختاره اهلل لجكاره  ،فاستمر بزيارة أصدقاء كالده ،
كمف عميو مف فضمو  ،اشترل مزرعة
كالتكاصؿ معيـ  .كبعد أف أفاض اهلل عميو مف نعمو ٌ ،
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في البدع لتككف ممتقى أصدقائو كأصدقاء كالده  ،كذلؾ عمبلن بالسنة النبكية الشريفة ،قاؿ
إف أب َّر البًر أف ي ً
الرج يؿ يكَّد أبًو" ركاه مسمـ.
ص ىؿ َّ
ى ٍ ى
النبي  َّ :ى
 ديوانو العامر:إذا أراد المرء رصد ظاىرة رائعة يختص بيا المجتمع الككيتي فسيجد الكثير ،كلكف الدكاكيف
التي ينشئيا أصحاب العمؿ االجتماعي أبرز ىذه الظكاىر ،فتمؾ الدكاكيف إنما ىي ممتقى
ألىؿ الفكر كالعمـ كاألدب كرجاؿ القمـ كالسيؼ ،في آف معان.
كقد كاف ديكانو امتدادان لديكاف كالده العامر في منزلو في سكة عنزة في قمب مدينة الككيت،

حيث كاف ممتقى األىؿ كأىؿ الفريج (الحي).

كديكاف العـ حمد  -رحمو اهلل  -أحد أبرز دكاكيف الككيت كأشيرىا ،ككما يقكؿ عنو السيد
جاسـ الخرافي (رئيس مجمس األمة) " :كاف ديكانو مجمعان لكؿ االتجاىات  ،أرجك أف يككف
ىذا الرجؿ نبراسان لنا" ..فيذا الرجل و يختمف عميو أحد " فالتقى الجميع في ديكانو فكاف

بحؽ دائرة االتفاؽ ليـ.

في منطقة الشامية بجكار منزؿ العـ حمد كاف الديكاف ،كيكـ الثبلثاء بعد صبلة المغرب مف
كؿ أسبكع كاف المقاء ،ذلؾ المقاء الذم يجمع ركاد ديكاف حمد المشارم يمتقكف فيتحدثكف في
كؿ نافع صالح ،لقاء كمقاء الكالد بأبنائو كاألخ بإخكانو ،ىكذا كاف الديكاف ،عممان بأف
تخصيص ىذا اليكـ بالتحديد مف بيف أياـ األسبكع ،كاف بعد كفاة ابنو عبدالعزيز.

كلسائؿ أف يسأؿ أيف كاف يقضي العـ حمد باقي أياـ األسبكع؟ كاف أبك عبدالعزيز  -رحمو
اهلل  -يقضي باقي األياـ في زيارة الدكاكيف األخرل ،كيتفقد أصحابيا ،فكاف يرد زياراتيـ
كيطمئف عمييـ ،ككذلؾ ىي األخبلؽ األصيمة.
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مساىمات خيرية أخرى:
كاف  -رحمو اهلل  -يقكـ بأعماؿ خيرية أخرل دكف أف يعمف عنيا ،ككميا تتعمؽ ببناء
المساجد في مختمؼ مناطؽ الككيت ،كتقديـ المساعدات لكؿ محتاج يأكم إليو ،كما أنو ال
يتخمؼ عف المساىمة في التبرعات التي ليا مردكد عمى الكطف كالمكاطنيف.
مكانتو السياسية والوطنية:

عف ابف عمر رضي اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل 

قاؿ" :أال كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف

اع عمى أىؿ
اع كىك مسؤكؿ عف رعيتو ،كالرجؿ ر و
رعيتو ،فاإلماـ األعظـ الذم عمى الناس ر و

بيتو كىك مسؤكؿ عف رعيتو ،كالمرأة راعية عمى أىؿ بيت زكجيا ككلده ،كىى مسؤكلة عنيـ.
اع ،ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو" ركاه البخارم في الصحيح كاألدب المفرد كمسمـ
أال فكمكـ ر و

في صحيحو.

كاف العـ حمد  -رحمو اهلل  -يستشعر في ق اررة نفسو ىذا الحديث كيعمـ عظـ األمر
كخطكرتو ،كغمره ذلؾ الشعكر النبيؿ بالمسؤكلية كقدرتو عمى معالجة األمكر بالعزيمة القكية
كاإلرادة الثابتة ،شعكر بالكرامة لبني اإلنساف التي فضميـ اهلل بيا عمى سائر المخمكقات.
فما صنع العم حمد عندما خاض غمارىا؟
يمكننا حصر المشاركات الكطنية لمعـ حمد المشارم رحمو اهلل كما يمي:


عضك مجمس األكقاؼ عاـ 1949ـ.



عضك المجمس البمدم في الفترة 1954-1950ـ.



عضك لجنة تحكيـ الخبلفات التجارية.



عضك دائرة التمكيف.



عضك الييئة التنظيمية في المجمس األعمى إلدارة الببلد في الفترة 1962-1959ـ.



عضك الييئة التنظيمية كفقان لممرسكـ األميرم الصادر بتاريخ  26أغسطس 1961ـ

بشأف مشركع قانكف النتخاب أعضاء المجمس التأسيسي.
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عضك لجنة تحقيؽ الجنسية الككيتية في مارس 1960ـ.



عضك أكؿ جمعية تعاكنية في الككيت لمنطقة الشامية.



عضك لجنة النظر في تنقيح الدستكر 1976ـ.



عضك لجنة دراسة مشكمة المقيميف مف فئة "بدكف جنسية".



عضك كرئيس المجنة التشريعية كالقانكنية بمجمس األمة 1967-1963ـ.



عضك المجمس األعمى لشؤكف القصر.



عضك ىيئة مشركع كضع قانكف االنتخابات.
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ًال
أٔو :إسـٓاياذّ يف يـجال اخلـديح اوجرـًاعـيح:

صر:
( )1دائرة شؤون القُ َّ
كاف السيد حمد عبدالمحسف المشارم  -رحمو اهلل  -عضكان في مجمس دائرة شؤكف القصر
أك المجمس األعمى لشؤكف القصر

( )

منذ  18أغسطس عاـ 1974ـ

كالى آخر حياتو،

التي أصبحت فيما بعد الييئة العامة لشؤكف القصر.
كتشكؿ ىذه الييئة فكرة إنسانية انفردت بيا دكلة الككيت مف منطمؽ الحرص عمى اليتيـ

كالمحافظة عمى مالو ،كتنشئتو النشأة الصالحة السكية ،عمبلن بقكؿ اهلل تعالىًَ :الَ تَقْشَثٌُاْ ٍَبهَ
اىَْْتٌِِْ إِالَّ ثِبىَّتِِ ىَِِ ؤَحْسَُِ حَتََّ َّجْيُغَ ؤَشُذَّهُ )152 (...سكرة األنعاـ.
كقد أنشأت الدكلة إدارة شؤكف األيتاـ عاـ

1938ـ ،بيدؼ العناية بشؤكف األيتاـ كرعاية

مصالحيـ .ثـ أعيد تنظيميا تحت اسـ " إدارة شؤكف القصر" ،بمكجب القانكف رقـ

 4لسنة

1974ـ.
كفي عاـ 1983ـ صدر القانكف رقـ  67لسنة 1983ـ بإنشاء الييئة العامة لشؤكف القصر"
ىيئة مستقمة ذات شخصية مستقمة اعتبارية كميزانية ممحقة كيشرؼ عمييا كزير العدؿ.
وتتولى الييئة العامة لشؤون القصر الميام التالية:
 الكصاية عمى القصر الككيتييف الذيف ال كلي كال كصي ليـ كعمى الحمؿ المستكف
الذم ال كصي لو.
 القكامة عمى ناقصي األىمية كفاقدييا كالمفقكديف كالغائبيف مف الككيتييف الذيف لـ
تعيف الحككمة قيمان إلدارة أمكاليـ كاستثمارىا.

 اإلشراؼ عمى تصرفات األكصياء كالقامة كاآلخريف إذا عيدت إلييا المحكمة بذلؾ.

( ) د .أحمد عبداهلل العمي كآخركف :قامكس تراجـ الشخصيات الككيتية  -الطبعة األكلى -الككيت 1998ـ.
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 إدارة أمكاؿ األثبلث التي يكصى بيا عمى يدىا أك التي تعيف عمييا.
 تقديـ المساعدات المالية المتنكعة لمقصر كذكييـ في حالة عدـ كجكد دخؿ كاؼ
لؤلسرة.
 الرعاية االجتماعية لمقصر مف ذكم المتكفيف.
 رعاية ذكم األسرل كالمرتينيف في الجكانب المالية كاالجتماعية ،حيث يعد مديرىا
العاـ عضكا بالمجنة الكطنية لشؤكف األسرل بصفتو.
كتضـ الييئة عددان كبي انر مف المكظفيف كالعامميف في خدمتيا يبمغ

2002ـ.

 634مكظفان في عاـ

( )2لجنة التحكيم التجاري:
كانت العبلقات في المجتمع الككيتي محككمة باألعراؼ األخبلقية كالعبلقات الطيبة ،فيك
مجتمع عائمي ،كالخبلفات التي تحدث في التعامؿ بيف الناس ،كانت متشابكة كخاصة فيما
يتعمؽ بالمبلحة البحرية "السفر" كمنيا ما يتعمؽ بالتجارة ،كلحؿ ىذه الخبلفات كجد ما كاف
يسمى "السالفة" ،كىي ما تقابؿ "المجنة" باصطبلحنا اليكـ ،فكاف لكؿ مينة لجنة مف ذكم
الخبرة كالنزاىة كالحكمة يحتكـ إلييا في حالة حدكث الخبلؼ.

كقد كاف العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -يتمتع بخبرة تجارية كبيرة ،خاصة في نظاـ
المحاسبة التجارية ،فكاف يرجع إليو المتنازعكف لحؿ المنازعات التجارية ،حتى أنو تـ اختياره
كاحدان مف المحكميف الثبلثة في الخبلفات التجارية ،كذلؾ باإلضافة إلى سيد أحمد ىاشـ
الغربممي ،الحاج يكسؼ عبدالعزيز الفميج – رحميما اهلل.
( )3دائرة التموين:
كلندع العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -يركم لنا قصة انتخابو في ىذا المجمس بنفسو
قائبلن" :كاف االنتخاب بغير مبادرة مف المرشح ،دخمت السكؽ ذات يكـ فقالكا لي :ترل

انتخبناؾ لعضكية كذا ،ككاف ىذا شأف الناس ،ىـ يختاركف مف يصمح لمميمة ،كاذا قرركا
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فعمى مف يختاركنو االستجابة" ،بيذه البساطة كانت عممية االنتخاب ،فقد أحبو الناس

فانتخبكه.

في أكاخر الحرب العالمية الثانية ،حصؿ التجار الككيتيكف المكجكدكف في اليند عمى كميات
كبيرة مف األقمشة كاألطعمة ،كعند كصكؿ ىذه المكاد عمى السفف الككيتية قررت الحككمة
تكزيعيا في التمكيف؛ فأخذت ثمثي البضائع كتركت الثمث لمتاجر ،كأسست دائرة حككمية
سميت "دائرة التمكيف" كاختير إلدارتيا مجمس قكامو عشرة مف تجار الككيت ،كاف أحدىـ
"حمد المشارم" ،كذلؾ بعد الحرب العالمية الثانية عاـ

مسؤكلة عف تكزيع المكاد الغذائية كاألقمشة عمى المكاطنيف.

1945/44ـ ككانت ىذه المجنة

( )4عيو أول جمعية تعاونية لمنطقة الشامية:
التعاكف بمعناه الكاسع ناشئ مف حاجة اإلنساف ألخيو اإلنساف ،فالفرد منا مخمكؽ
اجتماعي بطبعو يحتاج إلى معكنة المجمكع ،كقد بدأ التعاكف في صدكر كعقكؿ اآلباء
كاألجداد ،كتجمى ذلؾ كاضحان في التكافؿ كالتآزر كالتعاضد خبلؿ رحبلت الغكص

كالسفر.

كالتعاكف االستيبلكي بشكمو المنظـ لـ يبدأ إال بصدكر القانكف رقـ

 20لسنة 1962ـ،

حيث تأسست في عاـ 1962ـ أكلى الجمعيات االستيبلكية – ككانت جمعية كيفاف
التعاكنية أكلى الجمعيات التي تأسست رسميان
عددىا اآلف إلى ما يزيد عمى

( )

– كتكالى تأسيس الجمعيات حتى كصؿ

 44جمعية تعاكنية استيبلكية

(

) باعتبار أف المناطؽ

السكنية الجديدة ال تزاؿ تشيد بيف الفينة كاألخرل افتتاح الجمعيات التعاكنية.

( ) صرح لي العـ عبدالمحسف سعكد الزبف  -حفظو اهلل  -أحد مؤسسي الحركة التعاكنية في الككيت ،أف جمعية الشامية
ىي أكؿ جمعية تعاكنية أيسست ،كثاني جمعية سجمت في سجبلت ك ازرة الشؤكف االجتماعية كالعمؿ ،كالعكس بالنسبة
لجمعية كيفاف التعاكنية ،التي كانت أكؿ جمعية تعاكنية سجمت في كشؼ الشؤكف ،كثاني جمعية أسست.

( ) نحك ثقافة تعاكنية :طمؽ الييـ ،ىشاـ الشارخ كجبر التابعي – اتحاد الجمعيات التعاكنية – ص  – 11الطبعة األكلى
 -الككيت 2000ـ.
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كىكذا فقد كاف السيد حمد عبدالمحسف المشارم – رحمو اهلل – كاحدان مف األعضاء

المؤسسيف األكائؿ ليذه الحركة التعاكنية مف باب شعكره بالتكافؿ كالتعاكف مع أبناء كطنو

عمكمان كأبناء منطقتو الشامية خاصة ،فمـ يتردد عف المساىمة في ىذه المبادرة.
كلقد كاف ليذه الحركة التعاكنية في الككيت دكرىا المشيكد في كسر االحتكار الذم كاف
يمارسو تجار الجممة لممكاد التمكينية خصكصان كالسمع االستيبلكية عمكمان ،ككاف عدد

كبير منيـ مف األجانب.
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ًال
اَيا :إسـٓايـاذـّ يف يـجال اخلـديـح انـٕطُــيح:
( )1لجان تحقيق الجنسية:
عرفت الببلد نظاـ الجنسية عاـ

1959ـ ،حيف صدر قانكف بيذا الشأف ،كفى مارس

1960ـ أصدر أمير الببلد الشيخ عبداهلل السالـ الصباح  -رحمو اهلل  -مرسكمان أميريان رقـ
( )5بقانكف تحقيؽ الجنسية الككيتية ،كقد تضمف المرسكـ تشكيؿ أكؿ لجاف الجنسية
بالككيت ،كىك عمى النحك التالي:
نحف عبداهلل السالـ الصباح أمير الككيت .بعد االطبلع عمى المادتيف  21 ،19مف المرسكـ
رقـ ( )10لسنة 1959ـ الخاص بالجنسية الككيتية ،كبناء عمى عرض رئيس دكائر الشرطة
كاألمف العاـ رسمنا بما ىك آت:
مادة (  :)1تؤلؼ أربع لجاف بتحقيؽ الجنسية طبقان ألحكاـ المرسكـ بقانكف رقـ

 15لسنة

1959ـ ،كتحدد مناطؽ اختصاص كؿ لجنة منيا بقرار مف رئيس دكائر الشرطة كاألمف
العاـ.
مادة ( :)2تشكؿ المجنة األكلى مف ..كضمت خمسة أعضاء مف الشخصيات الككيتية.
مادة ( :)3تشكؿ المجنة الثانية مف ..كضمت خمسة أعضاء مف الشخصيات الككيتية.
مادة ( :)4تشكؿ المجنة الثالثة مف ..كضمت خمسة أعضاء مف الشخصيات الككيتية.
مادة ( :)5تشكؿ المجنة الرابعة مف ..كضمت خمسة أعضاء مف الشخصيات الككيتية.
مادة (  :)6تشكؿ المجنة العميا المشار إلييا في المادة (  )21مف المرسكـ بقانكف رقـ 15
( )

لسنة 1959ـ مف:
()5

سمك الشيخ سعد العبداهلل السالـ الصباح – رئيسان.

( ) يكسؼ الشياب الككيت :عبر التاريخ  -الطبعة األكلى – ص  – 397الككيت 1989ـ.
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()6

نصؼ اليكسؼ النصؼ – عضكان.

()7

يكسؼ عبدالعزيز الفميج – عضكان.

()8

عبدالحميد الصانع – عضكان.

()9

حمد عبدالمحسف المشارم – عضكان.

( )10محمد اليكسؼ النصؼ – عضكان.
( )11حمد الصالح الحميضي – عضكان.
كىكذا فقد قاـ السيد الفاضؿ حمد عبدالمحسف المشارم  -رحمو اهلل – بدكره الكطني الذم
أككؿ إليو مف سمك أمير الببلد آنذاؾ الشيخ عبداهلل السالـ الصباح – رحمو اهلل – كذلؾ مف
خبلؿ عضكيتو لمجنة العميا ،التي أشرفت عمى لجاف تحقيؽ الجنسية.
( )2المجمس البمدي:
كاف النمك العمراني في الككيت فيما قبؿ بركز العائدات النفطية ،يسير بخطكات كئيدة،
كلكنيا مع ذلؾ محككمة بقكانيف تنظيمية تشرؼ عمييا البمدية ،كاستمر العمؿ بيذه القكانيف
حتى 1954ـ ،حيث زادت العائدات النفطية ،كظير التطكر السريع في الكياف الككيتي كمو:
ثقافيان كاجتماعيان كسياسيان ،كسار النمك العمراني بخطكات متسارعة جدان ،استمزـ التكسع في

الجياز اإلدارم ،فتأسس مجمس اإلنشاء ليضـ أعضاء المجمس البمدم مضافان إلييـ كؿ مف
المدراء الحككمييف ذكم العبلقة بالمرافؽ العامة.

كفى المرحمتيف جميعان كاف السيد الفاضؿ حمد عبدالمحسف المشارم  -رحمو اهلل  -عضكان
مف أعضاء المجمس البمدم ،في الفترة مف أكؿ 1950ـ حتى أغسطس 1954ـ.

ككاف دكر المجمس البمدم كضع نظاـ العمؿ في البمدية كرسـ سياسة تنظيـ المدينة ،كقكاعد
البناء كالتثميف كغيرىا ،كقد كانت انتخابات المجالس تتـ في السنكات األكلى مف تأسيس
البمدية عف طريؽ تكجيو دعكات لفئة مف أبناء الشعب الككيتي يككف ليا دكر اجتماعي أك
اقتصادم أك سياسي ،ككاف رئيس المجمس يرسؿ دعكات االنتخاب إلى ىؤالء المكاطنيف
الذيف تنطبؽ عمييـ الشركط المطمكبة باالنتخاب ،كجرت العادة حينيا أف تككف بطاقة الدعكة
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متضمنة التالي ( )" :حضرة المكرـ ..بعد التحية كاالحتراـ ،بما أف أعضاء البمدية قد انتيت
مدة عضكيتيـ ،نرجك أف تنتخبكا ستة أشخاص ممف تظنكف بيـ الخير كالصبلح مع كضع
اسمكـ عمى ظير الظرؼ كارسالو إلى صندكؽ االنتخابات في البمدية ،كاهلل يحفظكـ."..
كقد شيدت البمدية منذ نشأتيا عدة مجالس أكليا في عاـ 1933 -1932ـ .كالثاني مجمس
عاـ 1934ـ ،كالثالث مجمس 1940 – 1936ـ ،كلـ يدـ ىذا المجمس طكيبلن بسبب

الخبلفات ،مما دفع بإجراء انتخابات جديدة في  13مارس 1938ـ ،ثـ أتى مجمس جديد

بمكاكبة المجمس التشريعي األكؿ في  23أغسطس 1938ـ( ).

كأجريت انتخابات أخرل لممجمس البمدم عاـ 1940ـ إلى يكنيك 1942ـ ،كفي الفترة ما بيف
 9سبتمبر 1946ـ إلى  26ديسمبر 1949ـ كاف المجمس البمدم برئاسة الشيخ أحمد
الجابر الصباح أمير الببلد ..كاألعضاء عبدالحميد الصانع ،حمد الصالح الحميضي ،خالد
الزيد ،عبدالرحمف الفارس ،يكسؼ عبدالكىاب العدساني ،يكسؼ الفميج ،عبدالمحسف ناصر
الخرافي ،أحمد الفيد ،يكسؼ الغانـ ،سميماف المسمـ ،حمد المشارم (المترجـ لو) ،يكسؼ
الصالح ،عبدالعزيز الزاحـ ،محمد حمكد الشايع ،عبدالكىاب القطامي ،يكسؼ بف حسيف
الركمي ،عمى حمكد الشايع.
كفي مجمس عاـ 1950ـ تجددت الثقة في المرحكـ حمد المشارم باختياره أيضان عضكان

ضمف أعضاء ىذا المجمس الذم كاف برئاسة الشيخ أحمد الجابر أيضان ،كاستمر مف يناير

1950ـ إلى أكتكبر 1951ـ ،ككاف مدير البمدية عبدالحميد الصانع.

أما األعضاء فكانكا اثنى عشر عضكان مف المجمس السابؽ ،كانضـ ليـ محمد البحر،

ليصبح العدد ثبلثة عشر عضكان.

كفي الفترة ما بيف 1951ـ إلى 1954ـ كانت الظركؼ أكثر تحسنان خاصة بعد ظيكر النفط
كزيادة عائداتو ،مما أدل إلى كجكد مجمس بمدم آخر برئاسة الشيخ فيد السالـ ،كقد انتخب

( ) يكسؼ الشياب :الككيت عبر التاريخ  -الطبعة األكلى – ص  – 357الككيت 1989ـ.
( ) المرجع السابؽ :ص  . 359الحظ البساطة كالعفكية كالثقة عزيزم القارئ.
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فيو أيضان المرحكـ حمد المشارم عضكان مف أعضائو الثبلثة عشر ،كىـ يكسؼ الفميج،

عبدالعزيز الصقر ،حمكد الزيد الخالد ،عبداهلل الدخيؿ ،عبدالمطيؼ النصؼ ،سميماف المسمـ،
عبدالمطيؼ ثنياف الغانـ ،عبداهلل المشارم الركضاف ،سميماف الشاىيف ،عبدالرحمف الفارس،

مساعد الصالح ،ككاف مدير البمدية عبداهلل العدساني .كلـ يستمر ىذا المجمس طكيبلن،
فاستقاؿ مع استقالة المجالس المنتخبة عاـ

1954ـ قبؿ نياية مدة المجمس ،كتـ تشكيؿ

مجمس معيف يحؿ محؿ المجمس المستقيؿ.
كىكذا فقد أدل المرحكـ حمد المشارم كاجبو في خدمة كطنو الككيت مف خبلؿ عضكية
المجمس البمدم بعدما انتخب في ثبلثة مجالس متتالية امتدت مف سبتمبر عاـ 1946ـ إلى
عاـ 1954ـ ،لـ يتكاف في ىذه السنيف عف بذؿ جيده كتقديـ كؿ ما ىك مفيد لصالح ىذا
الكطف في المرحمتيف السابقة لمنفط كالتالية لو ،كىي مراحؿ دقيقة مف عمر الببلد.
( )3عيوية مجمس المعارف:
كفي عاـ 1949ـ عيف العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -عضكا في مجمس المعارؼ ،كىك
المجمس المسؤكؿ عف التربية كالتعميـ في الببلد في ذلؾ الكقت.
كقد تشكؿ أكؿ مجمس لممعارؼ في يكليك عاـ 1936ـ ،كذلؾ بعد ازدياد الحاجة إلى تنظيـ
جديد لمتعميـ بالببلد في ضكء زيادة ميزانية المعارؼ بعد إقرار رسكـ الجمارؾ لصالح
المعارؼ ،كبعد التطكير الذم شيدتو المعارؼ في مناىجيا ،خاصة بعد تأسيس المدرسة
األحمدية كادخاؿ مكاد دراسية عممية جديدة في الببلد ،فكاف البد مف كجكد مجمس يضع

خطكط السياسة التعميمية بالببلد كيحدد طرؽ تنفيذىا( ).

كقاـ مجمس المعارؼ بدكره خير قياـ فكاصؿ جيكده لنشر مساحة التعميـ في الببلد سكاء مف
حيث زيادة المدارس كعدد المدرسيف ،كأعاد تقييـ تعميـ البنات كعمؿ عمى تطكيره باستجبلب
مدرسات مف فمسطيف ،كعمؿ عمى إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج ،كجمب بعثات مف

المدرسيف كالعمماء إلى الككيت.

( ) يكسؼ الشياب :الككيت عبر التاريخ  -الطبعة األكلى  -ص  - 244الككيت 1989ـ.
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( )4لجـنة تعـديل القـوانـين:
في عاـ 1970ـ اختير العـ حمد عضكان في لجنة تعديؿ القكانيف التي كانت تضـ المرحكـ
السيد سعكد العبدالرزاؽ ،كالعبلمة الدكتكر السنيكرم ،كعددان مف رجاؿ القانكف المعركفيف

حينذاؾ ،كقامت ىذه المجنة بكضع األسس لمقكانيف التي تبلئـ الككيت في ىدم الشريعة
اإلسبلمية ،كقامت ىذه المجنة بالميمة خير قياـ.
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ُا
انلا :إسـٓايـاذـّ يف اجملـال انســياسـي:
يقكؿ ابنو عبدالرزاؽ" :عندما نستعرض حياة الكالد نجد أنيا مبنية عمى حبو لخدمة الكطف
كالمكاطنيف بكؿ ما أكتي مف قكة ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ حياتو االجتماعية كمساعيو الحثيثة
لخدمة كطنو كحرصو عمى تقدمو كازدىاره ،فمف ىذا المنطمؽ فكر كقرر ترشيح نفسو كنائب
في مجمس األمة ليستطيع أف يؤدم دكره مف خبلؿ القنكات الدستكرية التي كاف يؤمف بيا
منذ أياـ شبابو .كقد حالفو الحظ في ذلؾ كاستطاع أف يحقؽ بعضا مف طمكحاتو مف خبلؿ
عضكيتو في المجمس كلجانو كيرل بعض زمبلئو النكاب أنو كاف صمبا في مكاجية الخطأ
إذا ما شعر بو كيحذر مف العكاقب التي قد تنجـ عنو".
( )1المجمس األعمى إلدارة البالد:
كىذا المجمس كاف يضـ ثمانية أعضاء قبؿ االستقبلؿ ..كىـ رؤساء الدكائر آنذاؾ ،ككاف
يقكـ بسف القكانيف كالنظر بالميزانية ككضع خطة الببلد ثـ رفعيا إلى حاكـ الببلد ،كقد صدر
مرسكـ تعيينو في  26أغسطس 1961ـ ،ككاف ىذا المجمس مع ىيئة التنظيـ يشكبلف
المجمس المشترؾ الذم كضع قانكف انتخاب أكؿ مجمس تأسيسي في الببلد( ).

كلما كاف العـ حمد المشارم مف الرجاؿ الثقات بالنسبة لحكاـ الككيت كأىميا ،فقد كثقكا فيو
كجعمكه مف أىؿ المشكرة كالنصح ،ككاف عند حسف الظف بو ،فقد اشترؾ في أدؽ المجالس
كالييئات التي كاف ليا دكر كبير في تنظيـ شؤكف الدكلة خاصة في الفترة التي أعقبت
استقبلؿ دكلة الككيت في

1961/6/19ـ ،حيث بدأت الخطكات الحثيثة في استكماؿ

المؤسسات الدستكرية كالحككمية.
ككاف  -رحمو اهلل – عضكان في ىيئة التنظيـ التي تألفت بصدكر المرسكـ األميرم عاـ

1961ـ في عيد المغفكر لو الشيخ عبداهلل السالـ الصباح ،كنص المرسكـ عمى ما يمي:

"حنِ ػجذاهلل اىسبمل اىصجبح أٍري اىنٌٌذ.
( ) يكسؼ الشياب :الككيت عبر التاريخ  -الطبعة األكلى – ص  – 201الككيت

1989ـ.
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سغجخ ٍنب يف ئقبٍخ احلنٌ ػيى أسس ًاضحخ ٍزٍنخً ،متيٍذاً إلصذاس دسزٌس اىجالد ٌسزَذ أحنبٍو
ٍِ ظشًفيبًٌ ،سزنذ ئىل ادلجبدئ اىذميقشاطٍخًٌ ،سزيذف سفبىٍخ اىشؼت ًخريه ،سمسنب مبب ىٌ آد:
ٍبدح (  :)1رإىف ىٍئخ اىزنظٌٍ ٍِ اَرٍخ أمسبؤىٌ:
 محذ اىصبحل احلٍَضً  -محذ ادلشبسي. محٌد اىزٌذ اخلبىذ  -خبىذ سيٍَبُ اىؼٍسى. ػجذاحلٍَذ اىصبّغ - .ػجذاىؼزٌز محذ اىصقش. ٍشؼبُ اخلضري - .حمَذ ٌٌسف اىنصف. ّصف ٌٌسف اىنصفٌٌ - .سف ئثشاىٌٍ اىغبمن. ٌٌسف اىفيٍج.ٍبدح (ٌ :)2زنٌُ ٍِ أػضبء اجمليس األػيى ًأػضبء ىٍئخ اىزنظٌٍ اىسبىف رمشىٌ جميس ٍشرتك
ٌزٌىل ئىل جبّت األػَبه اىيت ٌقًٌ هبب يف اىٌقذ احلبضش ًضغ ٍششًع قبٌُّ الّزخبة أػضبء اجمليس
اىزأسٍسً اىزي ٌزٌىل ػنذ رأىٍفو ئػذاد دسزٌس ىيجالد.
ٍبدح (  :)3جتشي االّزخبثبد اىؼبٍخ ىيَجيس اىزأسٍسً ًٌٌ أً ٌّفَرب سنخ .ً1961
ٍبدح (ٌ :)4ؼَو هبزا ادلشسًٌ ٍِ ًقذ صذًسه.
أٍري دًىخ اىنٌٌذ
ػجذاهلل اىسبمل اىصجبح
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كىكذا ظؿ العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -يؤدل عممو عضكان في الييئة التنظيمية في
المجمس األعمى إلدارة الببلد مف 1959ـ إلى 1962ـ.

كىكذا يتضح لنا أف حكاـ الككيت قد ائتمنكه  -رحمو اهلل  -عمى أىـ أمكر الدكلة فقاـ
بالميمة خير قياـ.
( )2مجمس األمة األول 1963م:
كقد أجريت أكؿ انتخابات نيابية لمجمس األمة في تاريخ الككيت السياسي في عيد المغفكر
لو الشيخ عبداهلل السالـ الصباح – أمير دكلة الككيت ،كعقدت جمسة االفتتاح في التاسعة

مف صباح الثبلثاء  4مف رمضاف المعظـ 1382ىػ المكافؽ 1963/1/29ـ( ).

كألف انتخاب أعضاء مجمس األمة األكؿ ىمثٌؿ نقطة تحكؿ سياسي كاجتماعي كبير في دكلة
الككيت ،إذ جاء بعد إقرار الدستكر ،ككاف المرحكـ حمد المشارم مف الفائزيف بشرؼ
العضكية في ىذا المجمس ،الذم استمر أربع سنكات مف  1963إلى 1967ـ.
كلذلؾ سنأتي عمى ذكر نبذة مختصرة عف ظركؼ تككيف كانتخاب ىذا المجمس:
فقد كاف عدد الناخبيف في دكلة الككيت آنذاؾ:
مرشحيف ،كعدد األعضاء المطمكب انتخابيـ:
انتخابية مف الدكائر االنتخابية العشر.

 16889ناخبان ،كعدد المرشحيف205 :

 50عضكان ،بمعدؿ خمسة عف كؿ دائرة

كقد أسفرت االنتخابات عف فكز  12عضكان مف أعضاء المجمس التأسيسي السابؽ كانضماـ

 38آخريف جدد إلى المجمس ،كالتأمكا جميعان تحت سقؼ مجمس األمة األكؿ ،الذم عقد
جمستو األكلى ،ككاف حفؿ االفتتاح في يكـ  29يناير عاـ 1963ـ.

( ) ركاد الديمقراطية في الككيت – فيصؿ أحمد عثماف الحيدر – الطبعة األكلى – ص – 140 ،139
الككيت 1997ـ.
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كانتخب السيد عبدالعزيز حمد الصقر رئيسان لممجمس كالسيد سعكد عبدالعزيز عبدالرزاؽ نائبان

لمرئيس ،ثـ استقاؿ الرئيس في  16فبراير عاـ 1965ـ ،بسبب األزمة الدستكرية حكؿ تفسير

المادة (  )131مف الدستكر ،كذلؾ لممرة األكلى في تاريخ الككيت السياسي ،كما استقاؿ
عشرة نكاب ،بسبب ذات األزمة الدستكرية ،كأصبح السيد سعكد عبدالعزيز عبدالرزاؽ رئيسان

لممجمس بتاريخ  2مارس 1965ـ ،كجرت انتخابات تكميمية لمؿء المقاعد العشرة التي
خمت.

كمف أىـ إنجازات ىذا المجمس كضع البلئحة الداخمية التي صدر بيا قانكف رقـ (  )12لسنة
1963ـ كتـ العمؿ بيذه البلئحة بتاريخ  19مايك 1963ـ ،كما زالت ىذه البلئحة معتمدة
لجميع المجالس النيابية ،كالتي تحتكم عمى  183مادة مقسمة عمى ثبلثة أبكاب.
كمف خبلؿ األمانة العامة لممجمس تمت ترجمة الدستكر الككيتي إلى المغة اإلنجميزية،
كبتاريخ  24نكفمبر 1965ـ تكفي أبك الدستكر الككيتي الشيخ عبداهلل السالـ الصباح أمير
الببلد آنذاؾ – رحمو اهلل – كتـ عقد الجمسة الختامية ليذا المجمس في

 3يناير عاـ

1967ـ.
كىكذا فقد كاف العـ حمد المشارم  -رحمو اهلل  -عضكان عف الدائرة السادسة (القادسية)،

حسب التقسيـ القديـ لمدكائر االنتخابية ،التي كانت تقسـ الككيت إلى عشر دكائر ،كقد فاز

بالمركز الثاني بإجمالي  620صكتان انتخابيان.

( )

كقد مثؿ  -رحمو اهلل  -ناخبيو أحسف

تمثيؿ ،فقد كاف لسانيـ الناطؽ بالحؽ الجرمء في عرضو ،النشيط في مساعيو ،المحب

لخدمة كطنو كالحريص عمى خدمة مكاطنيو.
كفي ذلؾ المجمس كاف العـ حمد عبدالمحسف المشارم  -رحمو اهلل  -عضكان كرئيسان لمجنة
الشؤكف التشريعية كالقانكنية في الفترة (1967-1963ـ).

( ) فيصؿ أحمد عثماف الحيدر :ركاد الديمقراطية في الككيت – الطبعة األكلى – ص  – 175الككيت 1997ـ.
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( )3عيويتو لمجمس األوقاف:
تأسست دائرة األكقاؼ العامة في أكؿ ربيع األكؿ عاـ  1368ىػ المكافؽ 1947ـ ،حينما
شعر القائمكف عمى الحكـ كالرجاؿ الكاعكف في الببلد آنذاؾ بضركرة إنشاء مؤسسة لتتكلي
اإلشراؼ التاـ عمى المساجد كأكقافيا ،ككذلؾ األكقاؼ األىمية (الخيرية كالذرية) كصيانتيا

كاستثمارىا استثما انر نافعان يعكد بالخير عمى مف أكقؼ عميو( ).

كقد تـ آنذاؾ تشكيؿ أكؿ مجمس إلدارة األكقاؼ (مجمس األكقاؼ) ،يشرؼ عمى تنظيميا
كسير العمؿ فييا عاـ 1949ـ.
 وتكون المجمس برئاسة الشيخ عبداهلل الجابر الصباح ،وعيوية كل من:حمد المشارم ،عبد اهلل السدحاف ،أحمد محمد البحر ،يكسؼ الحميضي ،عبد العزيز الراشد،
سميماف المسمـ  ...كعيف معيـ كمستشاريف الشيخ يكسؼ بف عيسي ،كالشيخ عطية األثرم،
كالشيخ محمد الشمسي ،كاألستاذ عبد المطيؼ الشمبلف ،كمدير دائرة األكقاؼ عبد اهلل
العسعكسي.
كقد اتخذ ىذا المجمس عدة ق اررات ميمة في جمستو األكلى منيا:
 إصدار إعبلف لمجميكر بطمب أكراؽ األكقاؼ عمى مختمؼ أنكاعيا لتسميميا
كتسجيميا لدل دائرة األكقاؼ.
 تقرير ركاتب شيرية ألئمة كمؤذني المساجد في الككيت.
 تطكر العمؿ في اإلدارة مف خبلؿ األقساـ المختمفة كلكؿ قسـ اختصاص يؤدم
كاجبو في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ إدارة األكقاؼ كالكصكؿ بيا إلى الغاية التي أنشئت
مف أجميا.

( ) األمانة العامة لؤلكقاؼ :تاريخ دائرة األكقاؼ العامة (1949ـ 1957 -ـ)  -الككيت 2003ـ.
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 -وشارك العم حمد المشاري في عيوية مجمس شؤون األوقاف ال اني عام

1951م،

المككف مف الرئيس الشيخ عبداهلل الجابر الصباح ،كعضكية عبداهلل العسعكسي ،عبداهلل
السدحاف ،يكسؼ الحميضي ،عبدالعزيز الراشد ،عبدالمطيؼ صالح المسمـ ،عبدالمطيؼ
إبراىيـ النصؼ ،محمد يكسؼ النصؼ ،أحمد عطية األثرم ،عبدالعزيز العبدالجميؿ ،أحمد
محمد البحر ،عبداهلل دخيؿ الشايع كخالد يكسؼ المطكع.
 كلـ يشارؾ  -رحمو اهلل  -في عضكية مجمس شؤكف األكقاؼ الثالث عاـ 1952ـ ( ). وشارك  -رحمو اهلل  -في عيوية مجمس شؤون األوقاف الرابع عام 1954م ،الذيتكون من الرئيس وأربعة عشر عيوا.

 كلكنو لـ يشارؾ  -رحمو اهلل  -في عضكية مجمس األكقاؼ الخامس عاـ 1955ـ. وشارك العم حمد عبدالمحسن المشاري في مجمس األوقاف األخير عام 1957م( ):الذم تككف مف الرئيس الشيخ عبداهلل الجابر الصباح ،كعضكية عبداهلل عبدالرحمف
العسعكسي ،حسيف عبدالرحمف العسعكسي ،أحمد السقاؼ ،أحمد العبدالمطيؼ ،عبداهلل
السدحاف ،يكسؼ الحميضي ،عبدالعزيز الراشد ،سميماف المسمـ ،عمي يعقكب البنكاف ،سعكد
الزيد الطريجي ،يكسؼ بف عيسى ،عبدالمطيؼ إبراىيـ النصؼ ،أحمد عطية األثرم كالشيخ
محمد كامؿ الشمسي.
ككانت مجالس األكقاؼ تنعقد عند الحاجة بدعكة مف الرئيس لمنظر في األمكر اليامة ذات
العبلقة بالدائرة إضافة إلي دراسة الميزانية ،كتعاقب عمى األكقاؼ أكثر مف رئيس ككزير ففي
بداية تأسيسيا كاف الشيخ عبداهلل الجابر الذم استمر فييا بالفترة مف

 1يناير 1949ـ إلي

السابع مف فبراير1959ـ.

( ) األمانة العامة لؤلكقاؼ :كككبة مف الركاد ،إدارة اإلعبلـ كالتنمية الكقفية ،ص  ،63ط2002 ،2ـ ،الككيت.
( ) المرجع السابؽ :ص . 67
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دٔزِ ٔقد اوحرالل انصدايي نهكٕيد:
"..إن املوت يف الكووت أرحم من احلياة خارجها ،"..ىذه الكممات الصادقة المخمصة في
حب كطنو الككيت تبرز جانبان ميمان مف شخصية العـ حمد المشارم ،كىي حبو لكطنو،
الذم ترعرع عمى أرضو ،كشاىده يتطكر أماـ عينيو مف حاؿ إلى حاؿ أفضؿ.

كاذا كاف الرجؿ يحب كطنو بيذه الصكرة الرائعة فيؿ تراه يغادره؟ ال ،كانت ىذه ىي إجابة
العـ حمد الحاسمة ،لـ يغادر الككيت إال لمكاف كاحد فقط ىك األراضي المقدسة لقضاء

العشر األكاخر مف رمضاف في رحاب تمؾ البقاع الطاىرة.

يصكر الشاعر أحمد شكقي حالة ىؤالء الرجاؿ األفذاذ قائبلن:
لك أف أكطانان تصػػكر ىيكػبلن دفنكؾ بيف جكانػح األكطاف

أك كاف يحمؿ في الجكارح ميت حممكؾ في األسماع كاألجفاف

العبل ىكفى هف لبست أحاسػػف األكفاف
أك صيغ مف يغ ٌر الفضائؿ ك ي
في خضـ االحتبلؿ ،كاالستيقاظ عمى ىكؿ الغدر بمف أحسف ،نظر العـ حمد ليرل كطنو
الحبيب يعيث فيو الصداميكف فسادان ،يحرقكف نفطو ،كيقتمكف خيرة شبابو ،كيعتدكف عمى
حرماتو ،ككأني بذلؾ البيت مف ِّ
الش ٍعر يصكر تمؾ الحالة المزرية القاسية عمى النفس:
كظيٍمًـ ذكم القربى أشد مضاضة عمى المرء مف كقع الحساـ الميند
لـ يكف مع العـ حمد كقتيا غير ابنو الصديؽ حامد المشارم ،يرافقو كؿ يكـ يزكر دكاكيف
الككيت التي تحدت االحتبلؿ ،كظمت فاتحة أبكابيا منذ الصباح الباكر ،كعمى الخصكص

ديكاف العـ فيد عبدالرحمف المعجؿ (أبك فيصؿ) بمنطقة الفيحاء.

فإذا رأيت ىذا الرجؿ كفي مثؿ سنو بيذا الثبات أال يككف ذلؾ منار األمؿ نيتدم بو أياـ

االحتبلؿ المظممة؟
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كلـ يكف ىذا ىك دكره المحدكد ،كلكف كاف لو دكر آخر في رعاية أبناء شعبو الحبيب ،فقد
فتح بيتو عمى مصراعيو يسأؿ عف الضعفاء كالمحتاجيف كيكاسييـ.

كمف كمماتو المؤثرة كقت االحتبلؿ الصدامي" :فيها ولدنا وإليها نعود ،هذه هي الكووت".
لقد كاف صمكده في الككيت رسالة صامتة إلى المحتؿ الغادر بيقينو بعكدة الككيت ،كما كاف
يصرح ما يتكقعو كيأممو مف اهلل تعالى ،كرسالة صريحة إلى أىمو بالسكينة كاالطمئناف المذيف
أضفاىما كجكده بينيما.
كمف المطيؼ أنو كاف يتظاىر ليـ بعدـ االكتراث بيذا االحتبلؿ كالقاء الممح كالنكادر
كاألشعار لتمضية األكقات بينيـ ،كلكنو صرح بعد التحرير أنو كاف ال يناـ ،كفعبلن كاف يتفقد
الجميع في منتصؼ الميؿ كؿ في غرفتو خكفان عمييـ مف مفاجآت المحتميف.

فقد تعرض بيتو لمتفتيش الجائر خمس مرات ،كتـ إيقافو في نقطة السيطرة قريبان مف بيتو،

كأنزؿ الجميع مف سياراتيـ كظؿ ىك كأىمو عمى قارعة الطريؽ مف الثامنة صباحان إلى
الكاحدة ظي انر ،مكرست عميو كعمى أىمو جميع أنكاع اإلىانة كالتحكـ كمحاكلة تحطيـ

األعصاب ،لو كألسرتو ،كلكف اهلل تعالى ثبتو كثبتيـ ،كلـ يجعؿ  -رحمو اهلل  -ىذا المكقؼ
مبر انر لنفسو بالخركج مف الككيت ،كاف كاف معذك انر آنذاؾ لك خرج فيمف يخرج.
كلـ تمض إال أشير قبلئؿ حتى أقر اهلل أعيف الككيتييف ،كمعيـ العـ حمد  -رحمو اهلل -
بجبلء ىذا العدك الغاشـ ذليبلن مدحك انر ،كصدقت مقكلتو عف الككيت سمميا اهلل.
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محد اإلَــسأٌ .....اتـُّ عـثدانـعصيـص
فراق ....دون وداع
كـ ىك مؤلـ فراؽ األحباب...؟
ككـ يزيد ىذا األلـ عندما يككنكف مف أقرب األحباب كأحبيـ ؟
ككـ ىك مفجع حيف يذىبكف ببل كداع...؟ بؿ ببل مقدمات لمكداع ؟
ككيؼ يكدعكف أحبابيـ كقد فاجأتيـ المنية...؟
الشؾ أف المصاب بفراقو جمؿ بحد ذاتو ،فما بالنا بفراؽ الفجاءة ،حيث يباغت المكت
صاحبو فيخطفو مف بقية أحبابو كأصحابو.
لقد كاف عبدالعزيز االبف األكبر لمعـ المرحكـ حمد عبدالمحسف المشارم ،لكنو كاف صديقو
كعضده ،كقد كاف يمتمؾ مف صفات البر كالصمة ما يحببو إليو ،كما كاف يمتمؾ مف الكياسة
كالمباقة ما يشرفو "كيكاجو"

( )

بو اآلخريف ،فيقكؿ لساف حاليـ" :يا بك عبدالعزيز ....ربيت

كلقيت".
لف أطيؿ في كصؼ الخصاؿ الكريمة في شخص المرحكـ ابنو عبدالعزيز التي بذكرىا
نستطيع أف نتمثؿ حجـ الفاجعة بفقده كىك في ريعاف شبابو ،لكننا نستعيض عف ذلؾ بمؤشر
كاحد ،يكفي ألف يعكس كؿ صفات الحكمة كالصدؽ كالتفاني كىك اصطفاء صاحب السمك
أمير الببلد الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح لو.
منذ كاف كليان لمعيد ،كحيف كاف أمي انر ،كبالتحديد منذ عاـ

1966ـ ،حتى كفاة عبدالعزيز

رحمو اهلل عاـ 1979ـ ،كىك ببل شؾ منصب حساس ،يجمع بيف البعد الرسمي في
مكاصفات المرشح ليذا المنصب كالبعد الشخصي في شخصية صاحبو ،لما لو مف عبلقة

مباشرة مع شخص سمكه.

( ) يكاجو بو :بالتعبير الككيتي تعنى "يتشرؼ بأف يمثمو تجاه اآلخريف".
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إف ىذه القابمية تجمع  -ىي األخرل  -بيف الصفات القيادية كالخصاؿ الكريمة التي كاف
يتحمى بيا المرحكـ عبدالعزيز مف جية ،كبيف القدرة عمى التكيؼ مع ما يناسب الشخص
الذم يرأسو ،بحيث يكفيو حقو كمستحقو مف الخدمة كتمبية الرغبة ،فضبلن عف السرعة الفائقة

المماح سريع البديية ،متقد الذكاء سريع اإلحساس،
في فيميا ،كىذا ما ال يمتمؾ إال اإلنساف ٌ
فبل يتصكر أحد كيؼ كاف االنسجاـ كبي انر بيف شخصييما كنفسييما كما سنرل قريبان.
قفؿ المرحكـ عبدالعزيز راجعان مف رحمة قصيرة إلى شماؿ الببلد يبتعد فييا عف زحمة العمؿ

كضغطو الرىيب المتكاصؿ ،الناشئ مف ككنو الساعد األيمف لصاحب السمك كمحؿ ثقتو ،كال

مجاؿ لمتفصيؿ في ىذا السياؽ عف مشتمبلتو كطبيعتو.
غير أف صبلة العشاء أدركتو حيف اقترب مف مستشفى الصباح فدخؿ كصمى في مصمى
المستشفى ،كلكنو بعد أف صمى الركعة األكلى سقط مف قيامو ،فيرع بو المصمكف إلى قسـ
الحكادث في المستشفى كلـ يكفؽ طبيب الخفارة  -كالحمد هلل عمى قضائو كقدره  -في
اكتشاؼ أف ما حصؿ ىك بداية نزيؼ في المخ ،كاف كافيان أف يجيز عميو خبلؿ ثبلثة أياـ.
لـ يتردد صاحب السمك أمير الببلد خبلليا أف يطمب مف كزير الصحة  -آنذاؾ -
د.عبدالرحمف العكضي أف يستقدـ أمير أطباء المممكة المتحدة ،الذم حضر خصيصان

لرعايتو خبلؿ أقؿ مف  24ساعة مف بداية إصابتو ،غير أنو كحيف أجرل الفحكص األكلية
عميو ،اكتشؼ أنو ال محالة مكدع ،ألف النزيؼ قد أخذ مداه ،قاطعان خط الرجعة إكمينيكيان.
لقد مرت ىذه األياـ الثبلثة عصيبة شديدة التكتر ،ال أعمـ بالفعؿ أف أقكؿ عصيبة مميئة

بالقمؽ عمى مف ؟
ىؿ عمى كالده حمد الذم بذر فيو فذاؽ حصاده ،كرباه فحصد حؽ تربيتو؟ أـ عمى مسؤكلو
المباشر الذم كاف يعتمد عميو اعتمادان كبي انر صاحب السمك أمير الببلد الشيخ جابر األحمد

الصباح.

فقد رزقو اهلل تعالى بالفعؿ أبكيف :كالد النسب حمد ،كاألب الركحي جابر ،كمف جميؿ
المكافقات أف كمييما كاف مف الحنك كاإلشفاؽ عميو ،لدرجة أنو لـ يقك عمى الدخكؿ عميو
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كرؤيتو في غرفة العناية المركزة تحت األجيزة كالتكصيبلت الطبية ،ألف المنظر كاف مؤلمان،
ككاف كبلىما يتجنب أف يسمع خب انر أليمان مفجعان شديد الكقع عمى قمبو ،حتى إف العـ

المرحكـ حمد لـ يجسر أف يسأؿ ابنو أحمد  -الذم كاف يدخؿ كيخرج كيصؿ بينيـ كبيف

األطباء  -عف التفاصيؿ خكفان مف سماع النبأ الذم ال يحبو ،بؿ كلـ يجسر أف يدخؿ عميو
في غرفة اإلنعاش ،ككذلؾ كاف يفعؿ صاحب السمك عندما كاف يعكده.

كقد ىيئيما أحمد المشارم شقيؽ المرحكـ عبدالعزيز بأف الطبيب قد أفاده بأف "الحالة صعبة"
ثـ "صعبة جدا" ،حتى تكقعا كفاتو فعرفاىا ،فسألو العـ حمد" :فات ؟" متجنبان كممة "مات؟".
فأجاب أحمد" :نعـ ...كالحمد هلل عمى كؿ حاؿ".
ككاف ىذا المصطمح المطيؼ مستخدمان عند كبار السف في مجاؿ محدد فقط ،كىك المكضع

أك الظرؼ الذم يمتمس فيو صاحبو الرجاء بأال يمكت مف يسأؿ عنو إشفاقان كحرصان ،كيكاد

يندثر ىذا المصطمح المطيؼ اآلف.

كليس ىذا مستغربان عمى كالد البنو كخاصة ابنو البكر.
كليس بمستغرب أيضان عمى إنساف كجابر الخير ،الذم عرفناه بحسَّو المرىؼ ،الذم لـ يممؾ
جميان كاضحان في مكضعيف ،كاف ليما أبمغ األثر في نفكسنا
نفسو معو ،فبدا عميو االنفعاؿ ٌ
حيف كنا مرابطيف في الككيت الحبيبة إباف االحتبلؿ الصدامي الغاشـ:
األول :حيف تأثر أماـ المجتمعيف في المؤتمر الشعبي الككيتي في جدة.
وال اني :حيث تأثر عندما ألقى كممتو التاريخية أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،مناشدان
العالـ لمكقكؼ معو لتحرير شعبو كبمده.

نعـ ال أستغرب مثؿ ىذا االرتباط النفسي الكجداني ،الذم انعكس تأث انر بؿ صدمة حيف فاجأ
المكت مرؤكسو المباشر عبدالعزيز.
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لقد كاف مكقفان مييبان مؤث انر حيف حضر العزاء فانقمبت اآلية كانعكست العادة ،فمـ يممؾ نفسو

أف يتأثر تأث انر شديدان عمى عبدالعزيز فأخذ كالده المرحكـ حمد المشارم يكاسي صاحب السمك

أمير الببلد فيو قائبلن:

" ىذا أمر اهلل يا بك مبارؾ ..كىذا طريؽ كمنا ماشينو"
كحينيا تدخؿ مرافقك صاحب السمك أمير الببلد عمى غير عادتيـ في مناسبات العزاء،
فبادركا باإليقاؼ المؤقت لدخكؿ المعزيف لقرابة نصؼ ساعة ،حيث لـ يعرؼ عف أحد مف
أمراء الككيت كشيكخيا أف يكقؼ العزاء بحضكرىـ ،كىي مكرمة أخرل تضاؼ إلى رصيدىـ
االجتماعي في الككيت فضبلن عف كثرة تكاصميـ مع أىميـ كناسيـ الككيتييف في أفراحيـ

كأتراحيـ.

كحسنان فعؿ مرافقك صاحب السمك األمير ،فمـ يكف مناسبان أف يراه العامة في لحظات تأثر
شديد كىك األمير اإلنساف.

كبعد أف تمالؾ صاحب السمك نفسو مدركان أف جمكع المعزيف تنتظر لتأدية كاجب العزاء،
تحامؿ عمى نفسو منصرفان ،كأصر عمى العـ حمد أف يبقى في مكانو إال أنو ىك اآلخر

أصر عمى أف يرافقو إلى باب البيت  -عمى األقؿ  -إف لـ يكف إلى باب السيارة كما ىي

العادة ،كبما نسميو في ليجتنا الككيتية "التكجيب" ،كقد سمع الحضكر حكارىما القصير الذم
ختمو صاحب السمك القائد لمعـ حمد:
"يا بك عبدالعزيز ..أنت فقدت كلدؾ كأنا فقدت عيني".
كقد آثر سمكه يكميا أف يعكد إلى قصر دسماف ،ال إلى دكامو كىك مف ىك في المحافظة
عمى دكامو خبلؿ ساعات العمؿ ،بؿ عمى ضبط المكاعيد بالساعة كما أشيد كيشيد غيرم
عميو دكف مجاممة.
كلـ يكف مستغربان بعد العزاء بفترة أف يطمب صاحب السمك أمير الببلد مف العـ حمد ترشيح
أحد أبنائو ليحؿ محؿ عبدالعزيز قائبلن" :ىذا المكاف لكـ فرشح أحد أبنائؾ".
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كىا ىك ذا عبدالرزاؽ المشارم إلى يكمنا ىذا يقكـ بميامو خير قياـ في لحمة اجتماعية
ككطنية كبيرة بيف الحاكـ كالمحككـ في بمدنا الحبيب الككيت.
ذىب عبدالعزيز إلى ربو مخمفان ذك انر حسنان لدل كؿ مف عرفو كعايشو بؿ احتؾ بو ألنو كاف

يعيف أىؿ الككيت كيييئ ليـ كيربط بيف أميرىـ كبيف كؿ مف يتطمع منيـ إلى المقاء المباشر

مع أميره.
غصة ألـ ،كحزف شديد مكتكـ في نفسو كالده حمد ،الذم تماسؾ
ذىب عبدالعزيز ..تاركان ٌ
أماـ الجميع ،لكنو حيف يختمي برفيقة دربو أـ عبدالعزيز يفرغاف  -دكف شعكر  -كؿ
أحزانيما ،عساىا تبؿ ثرل عبدالعزيز فترطب قبره.
ذىب عبدالعزيز ..كلكف اسمو ظؿ يبلحؽ كالده حمد ،كمما أراد أف ينسى الذكرل األليمة
بفقده ..ألف اسمو مقترف بو ،كبذلؾ عاشت الذكرل ،ليس في كجدانو فقط ،بؿ في يكميات
حياتو.
حتى عزـ أف يفرغ ىذه األحاسيس في كاقع عممي مممكس ،مف خبلؿ بناء مسجد جامع
كبير في إحدل الضكاحي السكنية الناشئة آنذاؾ ،فاختار ضاحية اليرمكؾ فبنى مسجد
"عبدالعزيز حمد المشارم" في مركز ضاحية اليرمكؾ ،الذم شيد إحياء قياـ الميؿ في شير
و
أعداد غفيرة مف الرجاؿ كالنساء يؤميـ الشيخ خالد القصار كالقارئ
رمضاف المبارؾ مف قبؿ
طبلؿ المطر.
ثمة ظاىرة إعبلمية أتذكرىا ضمف شريط الذكريات الجميمة كقفت عمييا اآلف ،كىي أف ك ازرة
اإلعبلـ كانت تنقؿ مشككرة كقائع صبلة القياـ مف ىذا المسجد ،حتى تـ إنشاء المسجد
الكبير ،فانتقمت عممية النقؿ اإلذاعي كالتمفزيكني مف ىناؾ إليو ،كقد عممت أف أكام انر سامية

كفاء لو
كانت تكجو إلى ك ازرة اإلعبلـ لنقؿ كقائع صبلة القياـ مف مسجد عبدالعزيز المشارم ن
حياء لذكره الطيب.
كا ن
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ٔفــاذـّ:
امتد العمر بالمرحكـ حمد عبدالمحسف المشارم حتى جاكز الثانية كالتسعيف ،ككاف كامؿ
الكعي كالنشاط ،إلى أف جاء قضاء اهلل تعالى الذم ال مرد لو ،كسكف الجسد النابض
بالحياة ،كانقطعت األسباب الدنيكية ،كحانت ساعة المقاء برب العباد ،فمرض – رحمو اهلل -
ألياـ قميمة ،لقي بعدىا ربو بعد صبلة المغرب كقبؿ صبلة العشاء مف يكـ الخميس المكافؽ
1998/4/30ـ إثر نكبة قمبية.
كلعؿ ىذا مف عبلمات رضى اهلل تعالى عميو ،أف تخرج ركح المؤمف كما في الحديث
في السقاء" سيمة لينة ،ال تعب فييا كال نصب ،ففاضت الركح إلى
الشريؼ" :كالقطرة مف ٌ
بارييا ،كمات – رحمو اهلل – مستريحان كما كاف في الدنيا لمناس مريحان.
كعف لحظة كفاتو يقكؿ ابنو عبدالرزاؽ" :كنا جميعان معو في غرفتو بالمستشفي كقكفان حكلو
ككاف يسأؿ عنا كاحدان تمك اآلخر كعبلمة الرضا بادية عمى محياه ،كفي لمح البصر فارؽ
الحياة .إنيا إرادة اهلل إذا أراد شيئا قاؿ لو كف فيككف".

كىكذا شاء اهلل تعالى أف يمقي العـ حمد مرساتو بعد رحمة عمره الطكيمة ،التي قضاىا في
خدمة ببلده مف خبلؿ مكاقع عدة كاف فييا مثاؿ األخبلؽ كاإلخبلص كالصدؽ كالمثابرة،
أحب الناس كأحبكه ككاف لرحيمو األثر المحزف في نفكس أىمو كمعارفو كمحبيو ،كلكنيا إرادة
اهلل كقدره ،كاليكـ الذم ال مفر منو ،مصداقان لقكلو تعالى:

ٌَب أٌََّزُيَب اىنَّفْسُ اىَُْطََْئِنَّخُ (  )27اسْجِؼًِ ئِىَى سَثِّلِ سَاضٍَِخً ٍَّشْضٍَِّخً (  )28فَبدْخُيًِ فًِ ػِجَبدِي ( )29
ًَادْخُيًِ جَنَّزًِ (  )30سكرة الفجر.
نسأؿ اهلل تعالى أف يرحمو رحمة كاسعة ،كأف يجزيو خير الجزاء ،عمما قدمو لكطنو كأىمو
كأبنائو.
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خالصح انقٕل يف انعى محد يشازي  -زمحّ اهلل

ىاىك العـ حمد  -رحمو اهلل  -كلد في سني الحرب كالفقر فكد كعمؿ ،كجاء التعميـ فحصؿ
منو عمى ما يحتاج إليو في عممو التجارم ،ثـ عاصر الثركة كخيرات عائدات النفط ،فمـ يغره
الغنى كلـ يغمبو الجاه ..كظؿ ذلؾ العبدالمؤمف ابف تمؾ األسرة المؤمنة التي ترل في العمؿ
شرفا كفى العطاء كاجبان.
ائتمنو كطنو عمى أكقاؼ المسمميف كأمكاؿ القيصَّر ،كشارؾ في التخطيط كالتنظيـ لدكلتو
الككيت ،عندما كاف في كقت التخطيط ،كساىـ في المجالس البمدية .كأعطى ما لديو مف
حكمة كخبرة في التشريع ،كصياغة الدستكر كقانكف االنتخابات ،كقاـ بدكره عمى أكمؿ كجو
كعضك في أكؿ مجمس لؤلمة ،ككعضك في الييئة التنظيمية لممجمس األعمى إلدارة شؤكف
الببلد.
كانت ىذه حياتو – رحمو اهلل  -حافمة بالكفاح كالعطاء ،ثرية بالمشاركات كالمساىمات
الكطنية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ،مفعمة بالتبرع كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل تعالى،
كؿ ىذا العمؿ كالعطاء في تكاضع جـ ،بعيدان عف دائرة األضكاء كبيرجة اإلعبلـ.
كليذا كمو كاف – رحمو اهلل  -شخصية محببة ،ذا خمؽ كريـ ،كتدينان سمحان ،مستميمان مف
معايشتو لمسيرة النبكية كصحيح السنة الشريفة.
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ز ـاء زئيــس ٔأعـضاء جمهــــس األيـــح
كقد أبف مجمس األمة في جمستو العمنية صباح يكـ السبت

1998/4/30ـ الفقيد ،كأشاد

بمناقبو ،كصدرت جريدة القبس يكـ األحد  3مايك عاـ 1998ـ ،العدد (  ،)8931متضمنة،
رثاء رئيس كأعضاء مجمس األمة لمراحؿ الفقيد العـ حمد عبدالمحسف المشارم – رحمو اهلل

– الذم كاف مف جيؿ األكائؿ ،الذيف مثمكا الشعب الككيتي في صفكؼ ىذه المجمس ،كجاء
فييا ما يمي:
" ....وقد أ َّب َن النواب عمى بند الميبطة المرحوم حمد المشاري.


الرئيس أحمد عبد العزيز السعدون :يكـ أمس ككرم الثرل أحد رجاالت الككيت كىك

حمد المشارم ..أحد الرجاؿ الذيف خدمكا الببلد ،خاصة في مجمس األمة ..رحمو اهلل كألىمو
الصبر كالسمكاف.


جاسم الخرافي :أضـ صكتي لصكت الرئاسة كلزميمي الفاضؿ مشارم في نعي عزيز

رحؿ ،كقد تعممنا مف ىذا الرجؿ الكثير رحمو اهلل ،ككاف ديكانو مجمعان لكؿ االتجاىات..
أرجك أف يككف ىذا الرجؿ نبراسان لنا.



مشاري العصيمي :أشارؾ األخ الرئيس التعزية في المرحكـ حمد المشارم الذم كاف

بحؽ رجبلن عرفتو منذ نعكمة أظفارم كالدان كخادمان لمككيت ،كرئيسان لمجنة التشريعية بمجمس
األمة ،كقد رأيتو أثناء االحتبلؿ العراقي يطالب الككيتييف بالبقاء في الككيت ..رحمو اهلل

كأسكنو فسيح جناتو.


عبدالوىاب اليارون :أشارككـ في تأبيف العـ حمد عبدالمحسف المشارم أحد رجاالت

الككيت األفاضؿ ،كأحد الذيف ساىمكا بتأصيؿ الديمقراطية في ىذا المجتمع ..رحمو اهلل

رحمة كاسعة.
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لقد كاف ىذا الرجؿ  -رحمو اهلل  -رجؿ كفاح كنبراسان ،ككاف محبان لمككيت حبان غير عادم،

حيث كاف يرفض حتى الخركج مف الككيت في الصيؼ ،كقد كاف يدافع عف شظؼ الحياة

في الككيت لحبو ليا ..رحمو اهلل كأسكنو فسيح جناتو ..كانا هلل كانا إليو راجعكف.


وزير شؤون مجمس الوزراء ومجمس األمة :الحككمة تشارؾ اإلخكة في نعييـ ألحد



سعود القنيدى :أشارؾ األخكة في نعي العـ حمد المشارم رحمو اهلل كأسكنو فسيح

رجاالت الككيت األفاضؿ كلمفقيد الرحمة كلذكيو الصبر كالسمكاف.

جناتو .كأتكجو بالشكر لسمك أمير الببلد عمى أكامره بإطبلؽ سراح السجناء األردنييف كأشكر
الكزير أيضان في ذلؾ.


محمد العميم :أشارؾ زمبلئي في تأبيف المرحكـ حمد المشارم ،كأتساءؿ :لماذا ال

نذكر رجاالتنا إال بعد أف نفقدىـ؟ كما أشكر رئيس نادم القادسية الذم استجاب لتكجييات
أىؿ الككيت كألغى االحتفاؿ المزمع إقامتو ىناؾ.


عدنان عبدالصمد :أشارؾ الرئاسة كالنكاب في نعي فقيد الككيت حمد المشارم،

سائميف اهلل لو المغفرة كلذكيو الصبر كالسمكاف.


م طالب العيو مبارك الخرينج أف تسمى إحدل مدارس الككيت باسـ الفقيد حمد

المشارم ،ثـ قاؿ :لقد كانت حياة ىذا الرجؿ كتابان كؿ سطر فيو يشيد بخدمتو كتفانيو

لمككيت كشعبيا كانني أتضرع إلى اهلل سبحانو كتعالى أف يتغمده بكاسع رحمتو كأف يدخمو

فسيح جناتو.


جمعان العازمي :نسأؿ اهلل المغفرة لممرحكـ حمد المشارم ،كندعك اهلل أف يجعؿ قبره

ركضة مف رياض الجنة.


خمف دمي ير :أشارؾ زمبلئي بتأبيف المرحكـ حمد المشارم ،كقد َّ
عدد األخكة مناقب

ىذا الرجؿ ،كىي أكثر مف أف تعد كتحصى ...رحمو اهلل كأسكنو فسيح جناتو.
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د .فيد الخنة :نسأؿ اهلل الرحمة كالمغفرة لمعـ حمد المشارم كألىمو الصبر كالسمكاف،

كأذكر أنني عندما نجحت كجمعتني مناسبة مع العـ حمد أخذني كنصحني ،كىذا يدؿ عمى
حرصو عمى الككيت كأىميا.


غنام الجميور :ادعكا معي ليغفر اهلل لمعـ حمد المشارم ،الذم زاممني لفترة طكيمة

رحمو اهلل ،كأتمنى أف يحمؿ أكالده المشعؿ مف خمفو ،كما قالو األخ محمد العميـ حكؿ الشكر
لرئيس نادم القادسية ،فأنا أشكر كزير الشؤكف ،الذم اتصمت بو في منتصؼ الميؿ قبؿ
يكميف مف إقامتو كقاـ بإيقافو .أشكر األخ أبك عبدالعزيز ،كجعمو اهلل في ميزانو.


خالد العدوة :أشارؾ اإلخكاف في نعييـ لممرحكـ حمد المشارم ...رحمو اهلل كأسكنو

فسيح جناتو ،كأليـ ذكيو الصبر كالسمكاف ،كما أشكر سمك أمير الببلد الذم أطمؽ سراح

السجناء األردنييف.
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قـانٕا عـُّ:
 في رثاء العـ حمد المشارم – رحمو اهلل  -فاضت قريحة الشاعر الكويتي اإلنسانسميمان الجاراهلل بيذه األبيات ،كىي بعنكاف:

خــري انـسجــال
يا قكافي باهلل ىيا تعالي

كأسعفيني بذكر خير الرجاؿ

ادف مني كساعديني ألني

راثيان فاضبلن كريـ الخصاؿ

ىزنا النعي عنو حيف سمعنا

أرىؽ السمع ثقمو كالجباؿ

حيف قاؿ المذيع مات الفتى

الشيـ كىذم مف داىيات الميالي

خبر كمنا تأثر منو

حيف أكدل الردل بأكرـ غالي

كاف مذ كاف أريحيان كريمان

كاف هلل مخمصان ال يبالي

خطفتو المنكف بعد سني

و
حافبلت بصالح األعماؿ

رجؿ عاش لمكفاء حميفان

كسخيان بجاىو كالماؿ

كاف يعطي هلل س انر كلـ

تدر يميف عف العطا بالشماؿ

عرفتو مجالس كاف فييا

عرفتو ح انر قميؿ الجداؿ

صادقان مبص انر شجاعان غيك انر

ذا فؤ واد مف كؿ و
حقد ً
خاؿ

كـ ككـ ساءلكه لـ ال تسافر

ً
و
كظبلؿ
لجباؿ كخضروة
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الجميع :يا قكـ إني
فيجيب
ي
ى

أنا ر و
اض بمثؿ ىذم الحاؿ

أنا إف أردت يكمان رحيبلن

فإلى البيت ثىَّـ شد رحالي

أنا إف مت ىا ىنا فادفنكني

بيف قكمي كاخكتي كعيالي

كاف مذ كاف في المجالس عبقان

مرحان مؤنسان بديع المقاؿ

حيف يركم عف األلى سبقكنا

بكبلـ يحكي غريب الآللي

كفخر
قصص كميا كفاح ه

لبنينا كمقبؿ األجياؿ

ىح ىم يد الخير أنت مازلت باقيان

خالد الذكر في قمكب الرجاؿ

ىر ِّ
ىحسف عزاء آؿ المشارم
بأ ٍ

رب يا مف إليو كؿ مآؿ

رب أسكنو في الجناف كخفؼ

يمؽ ًعند يك ِّؿ سؤ ً
اؿ
عنو ما ى


كىذا األستاذ فرحان عبداهلل النرحان ،ينعيو في مقالة لو في جريدة الكطف ،بعنكاف:
املسحٕو محد عثداحملسٍ املشازي أحد زجاوخ انكٕيد خالل انقسٌ انعشسيٍ

"فكجئت في صحؼ أمس الجمعة بخبر كفاة الفاضؿ السيد حمد عبدالمحسف المشارم كأنا
كاف كنت أكتب عف المكاقع كاألمكنة فإف ألبي عبدالعزيز مكقعان في القمب كمكانة في
الككيت.

ىذا الرجؿ الذم ظؿ يعمؿ لمخير كحب الككيت طكاؿ سني حياتو المديدة.
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فقد كلد سنة 1907ـ ،كعند افتتاح المدرسة المباركية كاف ابف عمو أحمد خالد المشارم ىك
الذم قاـ بإدخاؿ أبناء عمو ثنياف كحمد في ىذه المدرسة التي أنشئت سنة

1912ـ ،كلقد

كاف المرحكـ حمد مف الطمبة البارزيف في ىذه المدرسة.
بعد سنكات قبلئؿ ترؾ المدرسة بعد أف أخذ مف العمـ كالمعرفة مبتغاه كالتفت إلى التجارة.
ككاف ابف عمو أحمد المشارم لو مكانتو في المجتمع حيث شارؾ في مشاريع إنشاء المدرسة
المباركية كالقبمية كبعض النشاطات االجتماعية.
كاف المرحكـ حمد المشارم ينظر إلى ابف عمو نظرة احتراـ كيتمثؿ خطاه إلى أف أخذ يدخؿ
في مسارات الحياة االجتماعية.
كمع تككف المجالس التنظيمية أصبح عضكان في المجمس البمدم ثـ في مجمس األكقاؼ

كبعدىا أصبح عضك ىيئة التنظيـ في المجمس األعمى إلدارة الببلد ،ثـ بعدىا عضك مجمس

األمة سنة 1963ـ.
ثـ في سنة 1970ـ أصبح عضكان في لجنة تعديؿ القكانيف التي تضـ معو المرحكـ السيد

سعكد العبدالرزاؽ كبعض القانكنييف ،كقد قامت ىذه المجنة بكضع األسس لمقكانيف التي تكائـ

الككيت كالشريعة اإلسبلمية.
أنشأ المرحكـ حمد المشارم بعد كفاة نجمو عبدالعزيز مسجدان في اليرمكؾ باسـ كلده

عبدالعزيز ،كأصبح ىذا المسجد باإلضافة إلى الصبلة مكانان لدراسة القرآف كالعبادات.
ككاف لممرحكـ حمد ديكاف كبير في منزلو في الشامية يستقبؿ فيو محبيو كؿ مساء ثبلثاء بعد
صبلة المغرب ،ككاف يستقبؿ ضيكفو مستبش انر مرحبان بكؿ ضيؼ يصؿ إلى ديكانو كيحترـ

الجميع.

كاف المرحكـ حمد يمثؿ األخبلؽ العربية اإلسبلمية الككيتية األصيمة ،حيث كاف يقضي بقية
أياـ األسبكع في زيارة الدكاكيف األخرل لمسبلـ كرد الزيارة ليـ كاالطمئناف عمييـ كالسؤاؿ
عنيـ ..ىذه ىي األخبلؽ الحميدة.
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أذكر أنو عندما دخؿ المحتمكف الصداميكف الككيت انقمب بيت حمد المشارم إلى خمية،
حيث أخذ يسأؿ عف الضعفاء كالمحتاجيف كيكاسييـ ،ككاف يرفض أف يغادر الككيت ككاف
يقكؿ لي  -رحمو اهلل" :فييا كلدنا كالييا نعكد ..ىذه ىي الككيت".
فرحمؾ اهلل يا حمد المشارم يا أبا عبدالعزيز كنت حبيبان إلى القمكب في الحياة كستككف قريبان

مف القمكب في الممات.

لكف نقكؿ :يكفيؾ فخ انر أنؾ تركت سمعة طيبة كذرية صالحة يحممكف ذكراؾ في الحياة

كالممات ،فرحمؾ اهلل رحمة كاسعة كأسكنؾ فسيح جناتو".


وقال عنو األستاذ جاراهلل حسن الجاراهلل:
ٔإَا نفــساقك يا أتا عثدانعـصيص حملـصَٔـٌٕ
"ال نقكؿ إال ما يرضي ربنا إَِّّب ىِيّوِ ًَإَِّّب إِىَْْوِ سَاجِعٌَُ (  )156سكرة البقرة.
فميس أعظـ مصابان كأشد صدمة عمى النفس مف مكت حبيب فجأة .إنو مصاب مذىؿ
كفاجعة مف الفكاجع التي تخرس األلسنة كتجمد الدمع في منابع العيف.

رحمؾ اهلل يا عـ حمد المشارم كأسكنؾ فسيح جناتو ،كجعؿ منازلؾ في أعمى عمييف في
الفردكس األعمى مع الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف
كحسف أكلئؾ رفيقان.
لقد كاف  -رحمو اهلل  -شخصية قكية ،مييبان كقك انر ،صادؽ الميجة ،حسف المعاشرة ،عذب

الكبلـ تأنس بجكاره كصحبتو ،بميزاف الشرع كالعقؿ ،كمحبكبان كمتكاضعان لمصغير قبؿ الكبير،

صافي السريرة ،نقي القمب ،يحب الجميع كبمده الككيت أكالن.
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فكاف ال يغادر الككيت إال لؤلراضي المقدسة مكة كالمدينة يقضي بيا العشر األكاخر مف
رمضاف مع ثمة ككككبة مف رجاؿ الككيت الصادقيف الطيبيف ،فيك عمـ مف أعبلـ الككيت.
عاشر حكاميا فكانت لو المكانة لدييـ كالمشكرة ،كعاش الماضي بقسكتو كشدتو ،كركب
البحر فكانت الريح مرة معيـ كمرة عمييـ ،مف أسرة عريقة كريمة أصيمة.
لقد تقمد الفقيد مناصب شعبية عديدة ،ككاف لو مكاف في أكؿ مجمس بمدم كأكؿ مجمس أمة
الذم كاف مف أفضؿ المجالس النيابية أداء كاخبلصان كانجا انز كعيدان مزدى انر ال تيارات ال

تحزبات ..كال تنظيمات ،كال تكتبلت كال جماعات كال قبمية كال طائفية ..كانما كالء هلل كرسكلو
كلمكطف كلؤلمير كنعـ الشعب شعبو.
كفقدنا بمكتؾ رجبلن مف رجاالت الككيت األكفياء ،فيذه أزمتنا اليكـ أزمة رجاؿ ،رجاؿ الحقبة

الككيتية المباركة ،عندما غبت عنا غاب جيؿ مف أفضؿ األجياؿ التي ال تعكض نعـ ،كرب

العزة ..يكمان بعد يكـ بدأتـ ترحمكف.
عندما طكل الثرل جثمانؾ الطاىر إنما طكل صفحات مف تاريخ الككيت ..ال صفحة
كاحدة ،بكركت أرض عشت عمييا ،كىنيئان لقبر ضـ جسدان كعبدان مؤمنان ،كاليكـ تركت في

قمكبنا حسرة كألمان ككحشة .كـ كنت أتمنى أني أستطيع قكؿ الشعر ألعبر عف ألمي كحزني

كأعزم نفسي.

كاف يكـ رحيمؾ عنا يكمان مشيكدان حيث امتؤلت المقبرة بالمصميف الذيف حضركا لمصبلة

عميؾ كتشييع جنازتؾ بقمكب مفجكعة كأعيف باكية كألسنة تميج بالدعاء لؾ بالرحمة كالمغفرة.

كالذم خفؼ مف حزني كنبأ رحيمؾ سبباف :األكؿ :قبؿ رحيمؾ بيكميف قد طبعت عمى جبينؾ
الطاىر قبمة فشممت رائحة عبؽ الماضي العريؽ.
كالسبب الثاني :قكؿ رسكؿ اهلل



عف ابف عباس يقكؿ" :ما مف رجؿ مسمـ يمكت فيقكـ

عمى جنازتو أربعكف رجبلن ال يشرككف باهلل شيئا أال شفعيـ اهلل فيو" ركاه مسمـ كأبك داكد كابف

ماجو.
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فكيؼ بمثؿ ىذا العدد العظيـ كالجمع الغفير إنيا عبلمة مف العبلمات الصادقة عمى
صبلحؾ كمحبة اهلل لؾ!
الميـ اغفر ألبي عبدالعزيز كارفع درجتو في الميدييف ،كاخمفو في عقبو في الغابريف ،كاغفر
لنا كلو يا رب العالميف ،كأفسح لو في قبره كنكر لو فيو ،كأليـ أىمو كذكيو الصبر كاجعؿ لنا
في سماحة خمقو كعظيـ تكاضعو كسمك نفسو القدكة الصالحة.
يا عـ حمد ال أممؾ لؾ كأنا ابنؾ المخمص سكل ىذه الدعكات كدمعات حارة كصدؽ القائؿ:
"المكت ىنقَّاد عمى ىكفَّو

جكاىر يختار منيا ما يشاء"


في جريدة األنباء قاؿ عنو الكاتب فيصل الزامل ،تحت عنكاف:

"قضيـــراٌ ٔز ـاء فاضــم"
"...
فقدت الككيت (أبا عبدالعزيز) العـ حمد المشارم الذم كانت  -كال تزاؿ  -لو منزلة
خاصة ،فيك مف جيؿ ال يتحدث كثي انر ،كلكنو "يميـ" مجالسيو معاني كقيمان ال حصر ليا.
كاف كبلمو االبتساـ كالصالح مف القكؿ ،كفعمو اإلعراض عف المشاركة فيما ال يميؽ بو
االستماع إليو ،كؿ ذلؾ بأدب جـ تصؿ آثاره إلى نفكس مجالسيو.
لـ يكف سمبيان ،بؿ أسيـ في بناء كطنو مف مختمؼ المكاقع عمى مدل نصؼ قرف ،يقكؿ عف

ذلؾ رحمو اهلل" :كاف االنتخاب بغير مبادرة مف المرشح ،دخمت السكؽ ذات يكـ فقالكا لي:
ترل انتخبناؾ لعضكية كذا ،كاف ىذا شأف الناس ىـ يختاركف ،كاذا قرركا فعمى مف
يختاركنو االستجابة".
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رحمؾ اهلل كأخمفنا في فقدؾ خي انر ،كجعمؾ ممف قاؿ النبي فييـ" :خيركـ مف طاؿ عمره

كحسف عممو" ركاه الترمذم كالحاكـ كصححو عف عبداهلل بف بسر.
قاؿ الشاعر:
لعمرؾ ما الرزية فقد ماؿ

كال فرس يمكت كال بعير

لكف الرزية فقد حر

يمكت لمكتو خمؽ كثير


أما الدكتور عبدالمحسن الجاراهلل الخرافي فقد نعاه بمقالة نشرت في جريدة القبس يوم

السبت  2مايو 1998م ،العدد ( ،)8930وىي تحت عنوان:

"تهغٓى انسالو يا عى محد املشازي"
"عندما تتفتح عيناؾ عمى المسجد في بداية صباؾ فترل الصؼ األكؿ مشغكالن دائمان
برجاالت المسجد المحافظيف عمى الصمكات الخمس فيو يكميان حتى ينطبؽ الكصؼ

المشيكر "حمامة المسجد" عمى كؿ منيـ ،كعندما تألؼ السبلـ عمييـ يبادركنؾ بالتحية بكؿ

تكاضع جـ ،بؿ مع السؤاؿ عنؾ كعف كالديؾ..
عندىا تحس بكؿ المشاعر الدافئة تجاىيـ حتى تتحرل لقاءىـ في كؿ فريضة :تنشأ بينؾ

كبينيـ و
معاف جميمة أبسطيا القدكة الحسنة ،كتتمنى أف تككف منيـ فيـ أصفياء القمكب ،ال
ترل بينيـ اختبلفان كال لغطان كال ما يكدر الخاطر ،بؿ تجدىـ أيضان في الديكاف مساء في

تزاكر كتسامر كتجاذب ألطراؼ الحديث النافع ،كىذه عينة مف الخير كالبركة المكجكدة في

بيكت اهلل تعالى.
غير أف الخصكصية في مسجد "أبك بكر الصديؽ" رضي اهلل عنو في الشامية "قطعة  "5ليا
تميزىا كتفردىا .فمنذ أكثر مف ربع قرف مف الزماف كأنا أعيش ىذه المعاني كمما صميت في
ىذا المسجد.
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كالذم حداني اليكـ إلى الكتابة ىك رحيؿ أكبرىـ العـ حمد عبدالمحسف المشارم الذم تنطبؽ
عميو كؿ األكصاؼ التي ذكرتيا آنفان عف ىذه الثمة الطيبة.
المميز ليذه الشخصية ىك أنو دائـ االبتساـ كالبشاشة ،يتفقد الصغير كالكبير كالغني
كالفقير ..حافظ عمى الصمكات الخمس في المسجد حتى أكاخر أياـ حياتو رغـ كؿ ما عاناه
مف عكارض صحية ،كيعتبر ديكانو العامر مف أقدـ الدكاكيف في الككيت ،لقد كاف رحمو اهلل
حريصان عمى فعؿ الخيرات بيدكء كصمت حتى ال تعمـ يمينو ما تنفؽ شمالو.
كىذا مسجده الذم بناه باسـ ابنو عبدالعزيز في منطقة اليرمكؾ خير شاىد ينطؽ بحبو
لمخير ،فقد بناه في مكقع يؤىمو لنيؿ األجر كالثكاب لما يجمع مف آالؼ المصميف
كالمصميات في شير رمضاف المبارؾ خاصة ،كقد كاف يحرص رحمو اهلل عمى أف يصمى
فيو القياـ أفضؿ القراء ،كأف يخطب فيو الجمعة أفضؿ الخطباء ،كما ساىـ في بناء مساجد
ال يعمميا أحد إال اهلل تعالى ،ككـ كاف يستعيف بو أىؿ الخير لبناء المساجد ليـ كتنفيذ
المشاريع الخيرية ليـ.
كما كاف مشيك انر بحكمتو ،كقد كاف يفكضو المسؤكلكف في حؿ المنازعات بيف الناس كخاصة
التجارية منيا لما كاف لو مف حكمة كدراية يحمييما تقكل ككرع.

ككـ ىك منظر جميؿ أف يجمس إلى شباب بسف أكالده أك أصغر منيـ ،كيتجاذبكف أطراؼ
الحديث في شيء مف التفاصيؿ ،ثـ يتبيف أنيـ أبناء بعض أصدقائو الذيف استكصكه بيـ
خي انر مف بعدىـ ،فكاف كفيان آلبائيـ مف خبلؿ رعاية أبنائيـ كالتكاصؿ معيـ.
كمف تكاضعو رحمو اهلل ،أنو ال ينادم أحدان إال بكنيتو  -طالما أنو يعرفيا  -كذلؾ امتثاالن
لسنة رسكؿ اهلل  ،مف باب التكريـ كالحفاكة.

أما بالنسبة ألىـ مشاركاتو الكطنية فقد كاف رئيسان ألكؿ لجنة تشريعية كقانكنية في أكؿ

مجمس أمة ككيتي عاـ 1963ـ ،كما كانت لو بصماتو الكاضحة في قانكف االنتخابات
كالقانكف المنظـ لشؤكف القصر ،كعضكيتو في المجمس البمدم كمجمس األكقاؼ ،كغيرىا مف
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المجالس اليامة في تاريخ الببلد ،التي تدؿ داللة كاضحة عمى مكانتو االجتماعية كالسياسية
بيف أبناء شعبو الذيف أحبكه فانتخبكه ،كبيف حكاـ الككيت الذيف أحبكه فاختاركه.
كلقد كاف عصاميان عمـ نفسو مبادئ القانكف كالمحاسبة كالمغة اإلنجميزية .ككـ ىك جميؿ أف
يذكرني الحديث عنو بذلؾ الجيؿ الذم تكممت عنو في صدر ىذا الحديث.

لقد بدأ ىذا الجيؿ بالرحيؿ ..كىك درب كمنا فيو سائركف ،كقد بدأ ىذا العقد الجميؿ ينفرط،
عندما تكفى أكبرىـ سنان في ذلؾ الكقت العـ داككد سميماف النصر اهلل ،كىك الرجؿ القدكة

بصمتو كرزانتو ،ثـ تبله الرجؿ الغيكر عمى أم خطأ يراه العـ أحمد الحكطي البدر ،ثـ تبله
قارئ القرآف آناء الميؿ كأطراؼ النيار العـ حسف الزنكي كال يزاؿ مصحفو الميترئ مف كثرة

القراءة ،شاىدان عمى التصاقو بالقرآف الكريـ.
كمف قبمو الرجؿ الصامت الكديع في طبعو البديع في جميؿ صنعو العـ محمد عبداهلل
السعد ،ثـ تبله شيخيـ إماـ المسجد طيب الذكر صاحب المنيج المتزف الشيخ محمد عمى
أميـ طكاؿ ربع قرف مف الزماف ،فكاف فقدانو ثممة لـ يسدىا أحد مف بعده،
أحمد سالـ ،كقد ٌ
كفى كؿ منيـ خير إف شاء اهلل ..ثـ تبله العـ عبدالكىاب أحمد الدكيساف كالعـ عبدالرزاؽ
الجسار ،ثـ تستمر مسيرة القدر فيفارقنا منيـ العـ عبدالرحمف عبداهلل الركيح المربي الفاضؿ
أحد أكائؿ معممي المغة اإلنجميزية في الككيت.
كقد تبله العـ مبارؾ السابج كخالد السابج ثـ تبلىما العـ سالـ الكىيب صاحب الركح المرحة
كالدعابة البريئة.
ثـ تبلىـ جميعان كباألمس القريب العـ حمد عبدالمحسف المشارم.
فإلى أىؿ الفقيد نقدـ العزاء ككذلؾ إلى رفاؽ دربو أصحابو في الدنيا كالديف ،كقد جمعيـ
الصؼ األكؿ في المسجد قائميف أك مقعديف ،كنقدـ العزاء خالصان إلى كؿ مف بقي منيـ كىـ
العـ عبدالمحسف عبداهلل الفارس ،كالعـ عبدالمطيؼ العمي الشايع ،كالعـ يكسؼ أحمد

الدكيساف ،كاخكانو إبراىيـ كسعكد كعبدالمحسف كعبدالرحمف ،كالعـ عبدالرحمف محمد الركيح،
كالعـ أحمد التمار ،كالعـ محمد عبداهلل الفارس ،كالعـ فيد السكيؿ النجادة.
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نسأؿ اهلل أف يطيؿ أعمارىـ أجمعيف كأف يبمغيـ حسف الخاتمة كأف يرحـ الذيف سبقكنا
كسبقكىـ إف شاء اهلل ..أما الذيف رحمكا فنقكؿ :بمغيـ السبلـ عنا كمنا يا عـ حمد المشارم".


 كفي جريدة القبس أيضان العدد (  )8930الصادر يكـ السبت 2مايك 1998ـ ،قال عنواألستاذ يوسف الشياب:

"محـد املشــازي ..زاحـم فقـدَـاِ"
"شيعت الككيت يكـ أمس أحد رجاالتيا " المخضرميف " الذيف عاشكا مف أجميا ،األرض
كاإلنساف فييا ،بقمكب راضية بقضاء اهلل كقدره ،كايماف مطمؽ باألجؿ المحتكـ لئلنساف،
شيعت حمد عبدالمحسف المشارم  -أحد القبلئؿ مف رجاالت األمس كأحد الرمكز
االجتماعية كالسياسية في تاريخ الككيت.
لـ يكف المرحكـ حمد المشارم ،رجؿ تجربة أكجدتيا ظركؼ زمنية بؿ كاف كعمى امتداد
حياتو رجؿ خبرة كدارية كاستشارة ،ككاف رجؿ اطبلع كتجربة صقمت فيو القدرة عمى مكاجية
المكقؼ كالحدث في آف كاحد ،فأعطتو خصكصية في التعامؿ مع اآلخريف جذبت إلى ديكانو
األسبكعي ركادان مف مختمؼ األعمار كالتكجيات ،كغرست فيو المفاىيـ الرحبة ألفؽ الحياة
كتجاربيا كفمسفة التعامؿ معيا مف كاقع النياية األبدية لكؿ إنساف عمى ىذا الكككب.

كلد حمد المشارم عاـ 1907ـ بالحي القبمي مف مدينة الككيت ،كتعمـ في المدرسة المباركية
عمى يد المرحكـ عمر عاصـ ،كالشيخ عبدالعزيز الرشيد كمبل سالـ الحسيناف ،كما تمقى
جانبان مف تعميمو في الكتاتيب ،فحفظ جانبا مف القرآف الكريـ ،كتعمـ الحساب كالمغة العربية.
كفى عاـ 1943ـ كحتى 1948ـ كاف أحد أعضاء مجمس إدارة شركة األقمشة التي كانت
برئاسة المرحكـ يكسؼ الحميضي ،كعضكية سميماف المسمـ كعيسى الشيخ يكسؼ ،ككاف
المرحكـ حمد المشارم عضكان في مجمس المعارؼ عاـ 1949ـ ،كعضكان في المجمس البمدم

في يناير 1950ـ ،كفى المجمس البمدم عاـ 1954ـ.
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كفى الفترة ما بيف (  1959إلى 1962ـ) كاف عضكان في الييئة التنظيمية في المجمس
األعمى إلدارة شؤكف الببلد ،ثـ عضكان في مجمس األمة

1963ـ ،عف المنطقة السادسة،

حسب التكزيع القديـ لمدكائر االنتخابية ،التي كانت تتككف مف عشر دكائر ،ككذلؾ عضكان
في المجمس األعمى لشؤكف القصَّر ،أغسطس 1974ـ.

إف رحيؿ رجؿ مثؿ العـ حمد المشارم – رحمو اهلل  -ىك رحيؿ لجانب مف جكانب التاريخ
الككيتي ،فالفقيد ،رحمو اهلل ،كاف أحد رمكز ىذا التاريخ ،كأحد ركاتو ،لكنو كاف ال يميؿ إلى
الحديث عف سيرة حياتو التي تمثؿ جانبان مف ىذا التاريخ.
كلقد حاكلت كما حاكؿ غيرم قراءة ما تحممو ذاكرتو مف أحداث عف تاريخ الككيت مف خبلؿ
حكار يتناكؿ جكانب حياتو ،لكنو كاف ،رحمو اهلل ،يعتذر بمطؼ ألنو ال يريد الحديث عف
ذاتو ،لقناعتو بأف الدكر الذم قدمو مف خبلؿ المجالس كالييئات كاف كاجبان فرضتو أمانة

المسؤكلية كحب الكطف ،كما داـ ىذا العطاء قد حددتو ىذه المفاىيـ ،فإف الحديث عنو نكع

مف أنكاع الدعاية لمنفس ،كىذا ما كاف بعيدان عف العـ حمد المشارم ،الذم آمف بربو كبدكره
تجاه الكطف ،الذم استظؿ بظمو كعمؿ مف أجمو.

فقداف العـ ..أبك عبدالعزيز ..ترؾ مساحة كاسعة مف مساحات الحزف في قمكب مف عرفكه
مف قريب أك بعيد ،فالرجؿ ،رحمو اهلل ،لو في األفئدة مكقع كفى الذاكرة حضكر ،عسير
عمييا أف تنساه ،تراه يسأؿ عنؾ حيف تغيبت عف ديكانو كيفتح لؾ قمبو حتى تأتيو ،كفكؽ ىذا
كذاؾ ىك رجؿ كرـ كجكد كعطؼ عمى المحتاج كالسائؿ..
ىكذا كاف حمد المشارم ،كما كاف غيره مف رجاالت الككيت الذيف آمنكا بربيـ فزادىـ اهلل
إيمانان مف التقكل كالكرع كاإلخبلص في األداء.
فالذيف شيعكه أمس ..أك الذيف تسابقكا لتقديـ كاجب العزاء بديكانو كؿ ىؤالء ذىبكا كىـ
يحممكف بالذاكرة صكرة حمد المشارم ،صكرة اإلنساف كالتاريخ الذم سطر جانبان مف سطكره
ليككف شاىد عياف عمى دكره كعمى مكانتو التي استقرت في القمكب كالكجداف.

73

كاذا كانت يد المنكف قد طكت صفحة رجؿ عرفناه رجؿ ديف كتقكل كذا حرص شديد عمى
أداء الفرائض الخمس كالفرائض األخرل ،فإننا نقؼ لنستذكر مآثر الرجؿ في مجتمعو الذم
عاش فيو عمى امتداد" :كاحد كتسعيف عامان" كاف فييا رجؿ تكاضع كذا عقؿ راجح كلساف
عؼ كنمكذجان راقيان مف رجاالت الككيت ،الذيف أخذكا باآلية الكريمة:

 ٍَِِاىَُْؤٍِْنِنيَ سِجَبهٌ صَذَقٌُا ٍَب عَبىَذًُا اىيَّوَ عَيَْْوِ فََِنْيٌُ ٍَِّ قَضََ َّحْجَوُ ًٍَِنْيٌُ ٍَِّ َّنتَظِشُ ًٍََب ثَذَّىٌُا تَجْذِّال
(  )23سكرة األحزاب.
فرحـ اهلل العـ أبا عبدالعزيز رحمة كاسعة مف لدنو سبحانو ،كدعكة إلى الخالؽ جمت قدرتو
أف يسكنو فسيح جناتو كيجعؿ قبره ركضة مف رياض الجنة ..رحـ اهلل حمد المشارم ،الذم
لـ تشغمو الدنيا عف جنة عرضيا السمكات كاألرض أعدت لممتقيف ..رحـ اهلل حمد
المشارم ..اإلنساف ،كالخصاؿ الرفيعة التي عاشت مف أجؿ الككيت قمبان نابضان بحبيا،

كعمبلن مخمصان مف أجميا ..طكاؿ عمره.


وكتب عنو األستاذ نبيل النيل مقالة تحت عنوان "وداعاً يا عم" في جريدة الوطن

الصادرة يوم السبت  2مايو 1998م جاء فييا:

"ٔداعــا يـا عــــى"
كغابت شمس مف شمكس الككيت كانت تشرؽ مساء كؿ ثبلثاء عمى منطقة الشامية ،غاب
عميد أسرة المشارم العـ حمد عبدالمحسف المشارم تاركان خمفو قمكبان حزينة كعيكنان دامعة.
قمكبنا مؤمنة بأف المكت حؽ ،كلكننا بشر يغمبنا الطمع ،فكنا لذلؾ نتمنى أال تفارقنا بركة
العـ أبى عبدالعزيز ،فالرجؿ  -رحمو اهلل  -كاف كن انز مف المآثر في شخص إنساف.
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فقد كلد في سني الحرب كالفقر فكد كعمؿ ،كجاء التعميـ فحصؿ منو عمى ما يحتاج إليو في
عممو التجارم ،ثـ عاصر الثركة كخيرات عائدات النفط ،فمـ يغره الغنى كلـ يغمبو الجاه..
كظؿ ذلؾ المؤمف ابف تمؾ األسرة المؤمنة التي ترل في العمؿ شرفا كفى العطاء كاجبان.
أمنو كطنو عمى أكقاؼ المسمميف كأمكاؿ القيصَّر ،كشارؾ في تخطيط الدكلة عندما كاف في
الدكلة تخطيط كمجمس بمدم ..كأعطى ما لديو مف حكمة كخبرة في التشريع ،كعضك في
أكؿ مجمس لؤلمة ،ككعضك الييئة التنظيمية في لمجمس األعمى إلدارة الببلد.
نذكر لمعـ أبى عبدالعزيز مكقؼ الرجؿ المؤمف بالقضاء كالقدر يكـ مكت نجمو البكر
المرحكـ عبدالعزيز الذم كافتو المنية بغتة في شرخ شبابو ،فجزع أىؿ الككيت مف أقارب
كأصحاب كأقراف كمعارؼ .ككأني أرل العـ حمد كىك كاقؼ كجممكد يتقبؿ عزاء أىؿ الككيت
كىك يردد" :الحمد هلل الحمد هلل " في حيف أف الشباب منا لـ يحتمؿ المكقؼ كغمب عميو
البكاء كعظـ المصيبة.
ىكذا كاف إيماف ذلؾ الرجؿ الفذ مف رجاؿ بمدم .كنذكر لمعـ حمد تكاجده في الككيت أياـ
االحتبلؿ ،كال أحد عنده سكل ابنو الصديؽ حامد المشارم ،يأخذ بيده كؿ يكـ يزكر دكاكيف
الككيت التي تحدت االحتبلؿ كظمت فاتحة أبكابيا منذ الصباح الباكر .شعاره" :إف المكت

في الككيت أرحـ مف الحياة خارجيا" ،كايمانو بأف :قُو ىَِّ ُّصِْجَنَب إِالَّ ٍَب مَتَتَ اىيّوُ ىَنَب)51 ( ..
سكرة التكبة .فكاف رحمو اهلل منا انر لؤلمؿ نيتدم بو أياـ االحتبلؿ المظممة.
كنذكر لمعـ حمد أف المعجبيف بو كالمحبيف لو مف الشباب يناقشكف الكبار ،فقد كاف كريـ
المعشر حمك االبتسامة دائـ السؤاؿ ،نفسو عزيزة شامخة في إىاب تكاضع كليف كحكمة فريدة
ىي خبلصة التجارب كالمعرفة تسكقيا طمعة محببة كلساف ذرب كحناف أبكم سنفتقده في
المقبؿ مف األياـ ،فإلي ذلؾ الرمز الجميؿ نقكؿ :كداعان يا عـ.
أعزاءنا أحزاننا عمى فقد العـ حمد المشارم أكبر مف أف نتفرغ لزاكيتكـ .فسامحكنا.
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وقد جاء في عزاء جريدة القبس يوم الجمعة  1مايو  1998ما يمي" :الغالي في سطور":
محــد املشـــازي يف ذيــح انهـــّ
فقدت الككيت أمس أحد رجاالتيا حمد عبدالمحسف المشارم عف عمر يناىز الحادية
كالتسعيف .كالفقيد ترؾ بصمات مميزة في مسيرتو الحافمة المديدة ،حيث تكلى العديد مف
المكاقع السياسية ،فكاف عضكان في ىيئة مشركع كضع قانكف االنتخابات ،ثـ عضكان في

مجمس األمة ،كرئيسا لمجنة التشريعية كالقانكنية في أكؿ مجمس أمة عاـ 1963ـ ،كما كاف
عضكان في المجمس البمدم ،فضبلن عف عضكيتو في الييئة التنظيمية في المجمس األعمى

إلدارة الببلد بيف أعكاـ 1959ـ ك1962ـ.

كشغؿ منذ العاـ 1949ـ عضكية مجمس األكقاؼ ،ككذلؾ عضكية المجمس األعمى لشؤكف
القصر في العاـ 1974ـ.
كسيكارل جثمانو الثرل بعد صبلة عصر اليكـ (الجمعة).


"القبس" تتقدـ إلى آؿ المشارم الكراـ بأحر التعازم ،راجية المكلى لمفقيد الرحمة،

كألىمو كأصدقائو الصبر كالسمكاف .إنا هلل كانا إليو راجعكف.


وفي جريدة القبس العدد  11665الصادر يوم السبت الموافق  26نوفمبر عام 2005م
ذكره د .عبدالمحسن الجاراهلل الخرافي بمقالة عنوانيا:
حكًح ٔتداْح املسحٕو محد عثداحملسٍ املشازي
في نفحات العشر األكاخر مف رمضاف المنصرـ...
كفي رحاب كتاب اهلل تعالى بيف صبلتي التراكيح كالقياـ...
كفي مسجد أبي بكر الصديؽ بالشامية...
76

صافحت كنحف نخرج مف المسجد ابنو المشفؽ الكفي أحمد ،فبادرني قائبلن كنت أبحث عنؾ

منذ أياـ ،أرجك أف تكتب عف كالدم المرحكـ حمد ،ألكزع الكتاب خبلؿ افتتاح المسجد الذم
أسميناه باسمو في ضاحية حطيف".
كىذا في لغة الكتابة مف الميمات الصعبة ،أف ينجز الكتاب بيذه السرعة الفائقة ،غير أني

كأماـ ركح المرحكـ حمد المشارم الذم فتحت عيني عمى المسجد بكجكده في الصؼ األكؿ
بيف كثير مف "شيباف المسجد" الذيف رحمكا فترككا فراغان ،كأماـ الجزـ كالعزـ المذيف قرأتيما في
كجو ابنو أحمد لـ أجد مناصان مف قبكؿ الطمب ،كبيذه السرعة يككف الطمب تحديان.

كلعمي ىنا أستبؽ الكتاب حيث استكقفتني فقرة كتبتيا لمكقؼ حصؿ منو ،نستميـ منو الفائدة
كالعبرة.
كاف رحمو اهلل حكيمان سريع البديية حاضر الذىف ،كال يتحقؽ النجاح في العادة إال لمف
امتمؾ ىذه الصفات.

لما كاف ديكانو العامر مركز استقطاب لتكاصؿ أىؿ الككيت حاضرىا كبادييا ،فقد كانت لو
زيارات متبادلة مع أصحاب الدكاكيف الذيف يزكركنو مف المناطؽ الخارجية.
كفي ذات يكـ كىك يزكر أحد دكاكيف منطقة الفحيحيؿ جنكب الببلد أدركتو صبلة المغرب
فصمى كسبح اهلل تعالى ،ففي التسبيح كالتيميؿ كالذكر بعد صبلة الفريضة استكماؿ ليا كما
كرد في األحاديث النبكية الشريفة ،فبينما ىك كذلؾ إذا بيد تقبض يده اليسرل فالتفت فإذا
بشاب متحمس ال يعرفو فسألو :ما شأنو؟
فأكضح لو الشاب أنو ال ينبغي لو التسبيح بيده اليسرل كاالكتفاء بالتسبيح باليد اليمنى،
تنزييان لمتسبيح أف يككف باليد اليسرل ،لما كاف لميسرل مف استخداميا في إزالة النجاسة!

كىنا كانت البديية حاضرة عند المرحكـ حمد ،فسأؿ الشاب عمى الفكر" :يا كلدم ..تعرؼ

كيؼ تدعك اهلل سبحانو كتعالى؟ قاؿ الشاب :نعـ ،فقاؿ :أرني كيؼ تدعك ربؾ يا كلدم.
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فرفع الشاب المتحمس يديو اليمنى كاليسرل ،فأشار بيما إلى األعمى فبادره العـ حمد –
رحمو اهلل.
كلماذا رفعت يدؾ اليسرل كلـ تنزه الدعاء عنيا؟".
فحار الشاب المتحمس عف الجكاب ،كلـ يجد سكل االنصراؼ جكابان.
لقد رجعت إلى أىؿ العمـ في ىذه المسألة ،فكجدت رأييـ مطابقان لرأم العـ ،ككأنو قد أخذ

بالدليؿ دكف أف يق أر في بطكف كتب الحديث التي حكت عشر ركايات لمحديث المشيكر "كاف
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعقد التسبيح بيده" (ركاه أبك داكد كالترمذم كحسنو كالحاكـ
عف ابف عمرك).
غير إف أحداىا لؤلعمش الذم ركاىا مف أكثر مف طريؽ ،بعضيا فقط ،ىك الذم كرد فيو
"كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعقد التسبيح بيمينو" (ركاه أبك داكد) ،كلعؿ ىذه
الركايات القميمة تعتبر شاذة – كما يسمييا عمماء مصطمح الحديث – ألنيا شذت عف جميع
الركايات الكثيرة الكاردة في بابيا ،كفي ىذا الباب – بالمناسبة – خبلؼ كبير بيف مدرستي
المتقدميف الذيف يخضعكف الركايات لمعمؿ كالشكاذ .كالمتأخريف الذيف يقدمكف السند.
كمحؿ الشاىد في ىذا السياؽ انتباه المرحكـ حمد بالفطرة كالبداىة إلى ىذا المعنى دكف أف
يستعيف بعمـ مصطمح الحديث لمرد عمى الشاب المتحمس.
كلعمو مف المناسب إتماـ الفائدة التي كقفت عمييا مف سؤاؿ أىؿ العمـ ،أف ىيئة كبار العمماء
أجازت التسبيح باليديف كمتييما ،ككثير مف عمماء الككيت كالسعكدية أجازكا التسبيح بالسبحة
إف كانت لمعد كاإلعانة عمى احتساب العدد ،أم ليس لمتبرؾ بيا ألنيا مرتبطة بطقكس أخرل.

رحمؾ اهلل يا عـ حمد حيان كميتان.
فقد أفدت كاستفاد منؾ الكثيركف في محياؾ كبعد مماتؾ.
كلف أطيؿ ىنا عمى القارئ الكريـ بؿ سأحفظ لو لطائؼ أخرل في الكتاب إف شاء اهلل
تعالى.
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ٔأيا اتُرّ ْيفاء محد املشازي مل ذُس قثم طثاعح ْرا انكراب أٌ ذكرة ْرِ

انكهًح يف ٔداع أتيٓا  -زمحّ اهلل  -عرضت فييا ترابط أسرتو كمدل حبو ليا:

حمد المشارم اسـ يحمؿ صفات كثيرة  ،منيا األب الحنكف  ،كاالبف البار  ،كاألخ الكدكد ،
كالصديؽ الكفي ،كاإلنساف المثقؼ ،كالتاجر األميف ،كالرجؿ الشيـ ،كالغني الشككر ،كالكطني
المخمص ،كىك قبؿ ذلؾ كبعده اإلنساف المؤمف  ،المرتبط باهلل  -سبحانو كتعالى  -المفكض
أمره إليو ،المستسمـ لقضائو كقدره ،الكاثؽ بعكنو كتأييده.
منذ أف فتحنا أعيننا عمى الدنيا ضمنا إلى صدره الحنكف ،كاحتكانا بحضنو الدافئ ،كأحاطنا
بعطفو كحنانو ..كاف ال يضيؽ صدره إال إذا كجد أيان مف أبنائو أك بناتو في انزعاج أك عدـ
رضا ؛ كـ مف مرة عاد مف دكانو "مكتبو"

ليمسح دمعة ألحدنا  ،كيستبدؿ بضيقو سعة ،

كبغضبو رضا  ،كبانقباضو انشراحان كطمأنينة  ،إنو عمى امتداد حياتو ما رد لنا طمبان  ،ككاف
في مقدمة أكلكياتو أف يييئ لنا كؿ أسباب السعادة كاليناء.

لقد كاف  -رحمو اهلل  -يقدس الحياة العائمية ؛ فيحرص أف نككف جميعان  -بنات كأكالدان -
 ،يصؿ

الممة العائمية" مترابطة متراحمة
عمى كجبة العشاء  ،كيفرح كثي انر حيف يجد تمؾ " ٌ
بعضيا بعضان  ،كتتجاذب أطراؼ الحديث  ،كتتبادؿ األفكار كالرؤل ،يظمميا جك مف التفاىـ
كاالنسجاـ ،كتجمعيا ركح المكدة كالرحمة كالتكافؿ.

كمف شدة حرصو عمى األلفة كالجماعة كاف يحب فصؿ الشتاء  ،كتميؿ نفسو إليو ..إنو يرل
فيو ما يمـ الشمؿ؛ حيث يككف الجميع مكجكديف في الككيت :األبناء ،األقارب  ،األصدقاء ..
في حيف كانت نفسو ال تميؿ إلى الصيؼ كيرل فيو مفرقان كمشتتان ،حيث يتكزع كثير مف أىؿ

الككيت مسافريف ىنا كىناؾ.

لقد كاف حمد المشارم  -رحمو اهلل  -مثبلن يحتذل في بره لكالديو  ،كىك يدرؾ أف في رضا

الكالديف رضا هلل  ،كال يغيب عف أنظارنا ذلؾ المشيد المؤثر  ،كىك يقبؿ رأس كالده  ،كيجمس
إلى جانبو  ،كيتقرب إليو كيسترضيو  ،كيتكدد لو  ،ثـ يحممو عمى ظيره ،كيصعد بو إلى
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السطح حيث المبيت في الماضي  .كبقي با انر بو حتى بعد أف اختاره اهلل لجكاره  ،فاستمر

بزيارة أصدقاء كالده  ،كالتكاصؿ معيـ  .كبعد أف أفاض اهلل عميو مف نعمو  ،كمف عميو مف
فضمو ،اشترل مزرعة في البدع لتككف ممتقى أصدقائو كأصدقاء كالده.

لـ يكف تزاحـ العمؿ كأعباء المسؤكلية يحكؿ بينو كبيف االزدياد مف العمـ كالتثقؼ  ،كلـ يكف
يمر عميو يكـ دكف أف يق أر ساعة أك ساعتيف ..لقد كاف شغكفان بمختمؼ أنكاع العمكـ كالسيما
الفقو كالمغة العربية كالتاريخ  ،كمف ثـ تجمعت لو ثقافات متنكعة صقمتيا خبرة كاسعة

،

كتجارب ناضجة في الحياة ،عمقيا عممو في تجارة العقارات كالمكاد الغذائية.
كأما أمانة الكالد كنزاىتو كاستقامتو فقد كاف فييا مضرب المثؿ بيف التجار كاألصدقاء  ،حتى
كاف مرجعان لممتخاصميف  ،يحؿ مشكبلتيـ  ،كيسعى في الصمح بينيـ  ،كيقضي بالحؽ دكف
مجاممة أك محاباة  ،كىك يرل أف الصمح خير  ،كميمة التقريب بيف القمكب نعمة مف اهلل

كفضؿ منو.
كمف الطبيعي أف يككف الكالد  -طيب اهلل ثراه  -متدينان  ،حريصان عمى العبادات كميا  ،ككاف
أشد ما يحرص عميو عمؿ الخير كالصدقات ؛ فمـ يكف ضعيفان إال أماـ المساكيف البسطاء

كأصحاب الحاجة  ..يغيث المميكؼ  ،كيساعد المسكيف  ،كيعيف الضعيؼ  ،كيقيؿ العثرات ،
كيجبر الكسرات ..ال يرد سائبلن كال يصد محتاجان ،ككاف يحثنا دائمان عمى بذؿ الخير  ،كصنع
مف كال أذل؛ ككاف يردد دائمان :ال تكتمؿ السعادة إال بإسعاد اآلخريف.
المعركؼ مف غير ٌ

لقد كاف التفاؤؿ سمتو  -رحمو اهلل  -حتى في أحمؾ الظركؼ كأشد األزمات كالمحف  ،كأم
محنة أشد مف أف يمتيـ الكطف  ،كتسمب األرض  ،كالسيما عمى يد جار كشقيؽ  ،كمع ذلؾ
عجز التشاؤـ أك الجزع أف يتغمغؿ إلى قمبو كلك لمحظة.
فكاف في إباف االحتبلؿ البغيض يضفي عمى الجميع ركح األمؿ  ،كيعزز الثقة في نفكسيـ ،
الثقة باهلل ك تأييده  ،كأف الحؽ البد أف يعكد ألصحابو عمى الرغـ مف

الظركؼ القاسية

كالمؤلمة التي كانت تحيط بو ؛ فقد كانت عميو مسؤكلية حماية العائمة  ،ككميا مف البنات ،
كحماية أبناء ابنتو بعد أف كقع كالدىـ في األسر كىـ أطفاؿ صغار  ،كبعد أف أسر ابف أخيو
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العميد يكسؼ ثنياف المشارم كأصحابو ،كترؾ ذلؾ في نفسو أث انر كبي انر كجرحان عميقان ؛ إذ كاف

يعتبرىـ جميعان أبناءه  ،كلـ ينج ىك نفسو  -عمى الرغـ مف كبر سنو  -مف أعماؿ التفتيش
كاإلىانة كالتنكيؿ ؛ فقد اقتحـ جنكد االحتبلؿ المنزؿ أكثر مف مرة  ،كعمدكا إلى إيقاؼ الكالد
عمى "السيطرات" لساعات طكيمة في لفحة الحر الشديد.

كضاعؼ مف مسؤكلياتو أف كثي انر مف أبناء الككيت ربطكا كجكدىـ ببقاء الكالد في الككيت ؛
فكاف يتعالى فكؽ كؿ الظركؼ كالجراح

 ،كيبث في النفكس ركح الثبات كاألمؿ

 ،كالثقة

بالمستقبؿ  ،كاالطمئناف إلى نصر اهلل  -سبحانو كتعالى  -كاندحار الظالميف كالمعتديف ،
كعكدة الحؽ إلى نصابو  ،كعكدة الشرعية الككيتية متمثمة بسمك األمير كسمك كلي العيد ...
حفظيما اهلل.
كبعد التحرير  -كىي الفرحة الكبرل في تاريخ الككيت  -كانت لفتة كفاء كريمة ال تنسى مف
سمك كلي العيد الشيخ سعد العبداهلل السالـ الصباح حيف أرسؿ إلى الككيت قبؿ عكدتو بأياـ
كبلن مف الشيخ سالـ صباح السالـ كالدكتكر عبدالرحمف العكضي ،كطمب إلييما أف يككف

حمد المشارم أكؿ شخص يقاببلنو كيطمئناف عميو  ،كىذا ىك دائمان شأف العبلقة بيف الحاكـ

كالمحككـ في الككيت؛ كد بكد ككفاء بكفاء .كىك مكقؼ سيبقى خالدان في ذاكرتنا عمى الدكاـ ،
كيعمؽ في جذكرنا حب ىذا البمد كاالنتماء لو كالكالء لؤلسرة الحاكمة الكريمة.

رحـ اهلل حمد المشارم ،كطيب ثراه ،كحفظ الككيت مف كؿ سكء كمكركه.
ابنتك
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كهًاخ قيهد يف املسحٕو محد املشازي

( )

قال فيو رجل األعمال عبد اهلل عمر الياقوت:
"كاف المرحكـ إنسانان عصاميان ،ككف نفسو مف ال شيء كتكسع بإرادتو كفيمو ،كأما أىـ

خصالو فيي اإلصبلح بيف الناس كغادر دنيانا كىك في عزة ككرامة ،كلكنو ترؾ في نفكسنا

جميعا أث انر ال يستطيع أحد فينا أف ينساه".
وقال فيو خالد ناصر الصانع عيو المجمس األعمى لمتخطيط:
"إنو رجؿ يصعب تعكيضو فيك يتمتع بقكة اإليماف كالتحمؿ كأذكر أنو شاىدني أياـ الغزك
الغاشـ كسألني ما األخبار يا أبك ناصر؟ فأجبتو أف األخبار حسب ما نسمع طيبة إف شاء
اهلل ،فقاؿ لي رحمو اهلل :شكؼ ىذه زكبعة في فنجاف ،فالككيت شيدت في الماضي غزكات
عدة ككميا ذىبت أدراج الرياح ،كالككيت بإذف اهلل محفكظة كالنصر قريب ،كبعد كممتو ىذه
لي بأسبكع كقعت الضربة الجكية ،كبدأت أياـ التحرير المباركة تنبئ بالخبلص مف
الظالميف ،كتحررت الككيت".



( ) نكاب األمة  -إعداد عبدالرزاؽ السيد  -الطبعة األكلى  -ص ( - )62،63إصدارات صحيفة الدستكر (مجمس
األمة).
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