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املقدمة :بني يدي املراسالت والوثائق
احلمددهلل و لاالةددال لاالعدداس لدد

دد

او ،للدد هالددح ل ددن ح ل دد لااله،

لبعهلل
ل

فاحلمهلل و تعاىل االذي يرس النا اال ق ف ل بعض املرا ات االتي تعكس
ط يعة االتعا ات االتجا ية االهللقيقة االتي كان لليها االتجا يف ك يت املايض.
لالقهلل يرس او مجعها

لهللد

اإلخ ل األفاضل ،لهم األخ االفاضل أ.د.ل هللاو

ي ف االغنيم ئيس ركز اال ن ث لاالهلل ا ات االك يتية بام الهلليح يف املركز

ايني

اال ثائق املهمة يف تا يخ االك يت ،لكذالك األخ االفاضل حممهلل ل هللااللطيف االعيل االشايع
لاألخ االفاضل فههلل غازي االع هللاجلليل  ،لاألخ االفاضل حممهلل رضغاس املرتلك ،لكل نهم
الهلليح كنز ثمني

املخط طات األ لية املتعلقة باالت اد االتجا ي ألجهللادهم ،لقهلل

ق

أن أل دت بعض ًا نها يف كتايب " الوصول إىل األصول" ل االتعريف باجلهلل االن خذل مح د
اجلا او ارخرايف كام ل د ا مح كذالك يف لالك اال قت ،لاالشكر

إىل األخ االفاضل

االشيخ ل هللاملنع حممهلل ل هللاو اجلا او االذي زلدين باال ثائق املتعلقة بأبناء االعم يف
االزالفي لاملعالهللل يف فك خط طها لرشح غري ها.
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لالقهلل قمندا بمنالالدة تفريدت حمتد ر االر دائل املخط طدة إىل طدكل االط الدة االعاديدة
التعددهيل لمليددة قراءىلددا ل د االقددا

االكددريم ،خة

د ًا لالددك االقددا

االددذي الدديس

الهلليح خربل لخلفية تا خيية يف هذا اال اب.
د حمت د ر هددذه ارخطابددات فددك ارخط د ت االةددع ة عددتعين ًا

كددام حالالددت يف ثنايددا

بدداألخ االكددريم أ.د .ل ددهللاو ي ددف االغندديم لاألخ االفاضددل حممددهلل رضغدداس املددرتلك
املدذك ألداه تا كد ًا فراغد ًا اللكلدامت االةددع ة االتدي مل ندتمك
تعقيددهلل طددكلها العددل بعددض االقددراء أل ارخددرباء أن يددتم هك

د فكهدا التشددابكها أل

د حلهددا ،ددع رشح بعددض

غريب أالفاظها.
كانت هذه هي اخلطوة األوىل.
أما اخلطوة الثانية فهدي حمالالدة يليدل هدذه املرا دات االتجا يدة الل قد ف لد أهدم
االعددامت لارخةددائ

لااللمنددات االقتةددادية لاالجتامليددة االتددي يمكد ا ددتاهلا د

خاهلا ،للالدك لفدق املنهجيدة االتااليدة إيدراد د ل ارخطداب ألالً يف االةدفنة االيمند
دد هددذا االكتيددب ليليددل ارخطدداب لفددك خط طددح لرشح غريددب فرداتددح يف
االةفنة االيرسر املقابلة هلا.
لالعل

يعتغرق

جههلله للقتح االشخيص لاالجتاملي لاال نثي ثاثة لق د

االز ان يقضيها يف االت ثيق ل اآلخري ،

حقح أن يقف لقفة اليكتب ل لائلتح لنا ح،

لكلح ثقة أنح مل يؤثر نفعح لأهلح ل أهل االك يت.
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لالعل
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يكتب ليرشف ل يرير لكتابة لرشات االكتب ،لحير ئات املقاالت االتي

يعخرها الت ثيق حيال اآلخري لإحعاهنم لإنجازهم ،دلن أن يعرف بنفعح يف االغاف
ارخلفي اللكتاب لاضع ًا

تح  -غم أن لالك لرف هت ع – يع غ الح أن يكتفي بأن

جيعل ؤالفاتح لألامالح تتنهللث لنح ،فاالعربل باألفعا ال باألق ا  ،لباإلنجازات االفعلية يف
اال اقع االعميل ،اليرتك كل إنعان بةمة يذكر

خاهلا بع ن او لبركتح لت فيقح.

لبشكل لاس فإن
األلام ين غي أن تك ن ابقة الألق ا .
لاملرء يعرف بإنجازه ،ال ب

فح النفعح.

إن الفتى من قال ها أنذا

ليس الفتى من قال كان أيب

فم ترشب هذه املعاين ا تأل ثقة بنفعح ،لفقح أن ا ي ثقح ل لائلتح ،ه تأ يل الفهمح
ال يئتح املنيطة االتي ال يفهمها ليتفالل عها دلن عرفتح الذاتح.
كام أنح يؤ ل ألجياالح االاحقة ،األ ل احلعنة لاالقيم املث لاالناملج االطي ة ،ليمكننا أن
نطلق ل هذه املنهجية االرتبية باالتا يخ لاالرتبية باأل ل ،يف تن ه ع لإثراء الأل االيب
االرتب ية املتعا ف لليها
االرتبية بامل قف  -االرتبية باالنةينة  -االرتبية باالةمت  -االرتبية باالتكليف.
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 -عائلة املرتوك يف كتاب :

( من جتارة املايض – من أرشيف التاجر حممد بن عبداهلل املرتوك
( )) 1239 – 1222
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وعىل كل حال لعل القاسم املشرتك واحلد األدنى له هو التمحور حـول اجلوانـب األساسـية
التالية:
-

املرا ات االتجا ية.

-

املتابعات االجتاملية ل ها ش املرا ات االتجا ية.
أما أبرز جوانب تفرد هذا الكتاب وأشباهه فهي كام ييل:

-

االلتامد ل اال ثائق االتي ال يتاج إىل راجع.
االحت اء ل

إ كانية أن يعتقرئ

عل ات كثفة
خاهلا ا يراه

خا املرا ات لاال ثائق لاالتي يع د الكل باحد
يليات حعب فهمح هلا لغايتح نها.

وعل كل حال نأمل أن نكون قد استفدنا بصورة أو بأخرى من هذه الوثائق بعض املالمح:
 االقتةادية. االجتاملية. االرتب ية.اللمجتمع االك يتي بشكل لاس ،لحلم د ب جا او ارخرايف للائلتح بشكل خاص.

واهلل ويل التوفيق
وهو املوفق إىل كل خب
وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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حتليل عام لضعف حركة التوثيق يف كويت املايض
املهم بمكان أن نقف لي ًا باالفن

لاالتنليل ل أ اب لالك االت اضع االشهلليهلل يف

حركة االت ثيق اللرتاجم لاالعري يف املجتمع االك يتي.
لال خيتلف اثنان ح

ضعف حركة االت ثيق ب جح لاس يف ك يت املايض حي انشغل أهلها

 لهلم كل االعذ يف لالك  -يف كابهللل طظف االعيش لظرلف احليال لاالتغلب ل غل ائها،لالقهلل أبهللل ا  -دلن أي االغة يف اال

ف  -يف إحاالة االةنراء االقاحلة إىل لاحة خري لأ ان

مما طغلهم ل تهلللي أي جتربة تذكر  -إال ا نهلل .
فلقهلل كانت لملية االت ثيق ناد ل خة
االشيخ ل هللاالعزيز أمحهلل االرطيهلل ملا تيرس الح

ًا

األقاس االك يتية ،لتكاد تننرص يف ت ثيق

تا يخ االك يت ،باإلضافة إىل االكرا ة االةغريل

االتي كت ها االشيخ ي ف ب ليع االقنالي ل ا كت ح أمحهلل أب حاكمة ،ثم كتابات الحقة اللشيخ
ل هللاو االن ي لاملؤ خ يف رزلق االشمان ،لغريهم قليل.
إن كل هذه االكتابات تركزت يف االقرن املايض (االعرشي ) ،ل ع لالك فإهنا مل تشمل ه
كل
اجل انب ارخريية املرشقة يف تا يخ االك يت فض ً
ا ل

اجل انب االعيا ية لاالجتاملية

لاالقتةادية لاالثقافية األخرر االتي كانت يتاج إىل ت ثيق ليليل ،ل ا أكثرها.
إن تركيز ما وإمعان ما بسيطني يف أسباب ذلك التواضع يف جهود التوثيق يؤديان بنا إىل حتديد
العوامل التالية:
 انشغا اجلميع يف املجتمع االك يتي بأداء اال اج ات ،فاأللال ية كانت الكعب االرزقاالرشيف يف ظل طظف االعيش لانخفاض املعت ر املعييش.
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 -لج د االشع

بإنكا االذات ،فمهام كان االهللل االجتاملي لظي ًام لاإلحعان املادي

ألظم ،فقهلل كانت ثل هذه األ

تأيت لف ي ًا لترسي انعيابي ًا يف أل ا املجتمع االذي

ال يلتفت أفراده إىل حب االذكر لاملهلليح بل يعتشعرلن فضل االةهللقة لأجرها االعظيم
االذي يتعاظم كلام خفيت ل للم اآلخري حت ل أيادهيم االيرسر.
 لهللس تق ل املجتمع االك يتي احلهللي ل االنفس ل هللحها ،لإن كان هذا املهلليح نين ًال نط ق ًا ل

اح ح ،لهكذا كانت االقيم األ يلة ا ية يف املجتمع االك يتي ،لأ ثاهلا

كثري.
 لهللس تيرس اإل كانات املادية اللط الة لاالنرش هنذاك ،فل افرتضنا لج د االرغ ة يف ت ثيقاالتجربة االشخةية أل جتا ب اآلخري فإن هذه االرغ ة كانت تةطهللس بقلة اإل كانات
املادية لنهلل ل ل ائل االط الة لاالنرش ،لالقهلل كانت االط الة يف حينها تتم ل طريق
املناطق املجال ل أل اال عيهللل كمرص لبغهللاد لب اي ،لمل تك ت جهلل طابع حملية.
الذالك كلح كانت حركة االت ثيق يف ك يت املايض ضعيفة ،ل

هنا نةل إىل نتيجة با زل هي

أمهية االتفرغ الت ثيق ج انب رشقة يف تا يخ االك يت ال تهلل اك ا يمك ت ثيقح ق ل أن ينهللثر
ع حيل أهلح االذي لارصله.
وقبل الرشوع بعون اهلل تعاىل يف

د هذه املراسالت والوثائق ،نؤكد عىل احلقائق السبع التالية:

 { -1إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم} .سورة احلجرات.

 ..." -2ومن بطأ به عمله مل يرسع به نسبه" ،لاه علم.
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 " -3تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" لاه أمحهلل لاالرت ذي لاحلاكم.
 -4إن االفت

قا ها أنذا

 -5ينطلق االكتاب
 -6كام ينطلق

اليس االفت

قا كان أيب.

أمهية االت ثيق لثام ه اال ينة ،ال

االتفاخر باألحعاب لاألنعاب.

أمهية امل اد ل لاالجتهاد باالعمل ،فم اجتههلل فأ اب فلح أجران ،ل

اجتههلل فأخطأ فع األقل ضم األجر اال احهلل ،ب لهلل او تعاىل الح حعب بشا ل احلهللي
االن ي ،ا دا ت االنية خاالةة.
-7

مل خيطئ مل يعمل أ ا ًا ،لإال الكان

لامل املائكة األبرا  ،ال

لامل اال رش ارخ هطائني.

29

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

تفاعل أهل نجد مع البحر
فور نزوحهم إىل الكويت

22

52

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

51

تفاعل أهل نجد مع البحر فور نزوحهم إىل الكويت
الدديس بغريددب لد اإلنعددان أن يت ددع االعدديش االكددريم أيددنام كددان ،لأن ي تغددي االددرزق
بني أنياب األ هلل إلا ا اضطر إىل لالك.

احلا لال

القهلل كانت اال يئة االةنرالية يف نجهلل طا دل الكثري
احلا لهرلب ًا
حي

أهلها االذي هاجرلا طل ًا اللرزق

االقنط لاجلفاف حت ا طهلل ا باال نر ،فإ ا أن يع دلا أد اجهم

أت ا ،لإ ا أن يعربله ليعربلا أغ ا ه غم أه االح ل تال ح ،فإن ألط ه

ألطاهم

ألامقح االلؤالؤ ،له

جل ا ا ل اءه

ةهلل

خريات حعان

أنفعهم

زق لفري ،لإن لربله لا تط ا ه ل أ اجح

أقايص األ ض يف حينها اهلنهلل رشق ًا لإفريقيا غرب ًا،

لبذالك يك ن ن قهلل غط ا االغ ص ل االلؤالؤ

جهة لاالعفر االرشالي االتجا ي

جهة أخرر ،لمها املةهلل ان االرئيعان اللرزق با نافس يف ك يت املايض ،بل مها االرئتان
خاهلام احلركة االقتةادية يف االك يت ،ل

االلتان كانت تتنفس

ث هم يف هض ة نجهلل

لرشق اجلزيرل االعربية.
لالقهلل قهلله نا يف

هلل هذا االكتاب كيف كانت االك يت هنذاك ئة جتا ية تتنفس هبا

املنطقة بأ ها ال ج د أ ط
دؤلب ،األ ر االذي جعل االرجا

بنري ك ري ،ل ل االرشق باالغرب يف حركة جتا ية
كان عظم هللن نجهلل لقراها يننهلل لن ن ي ًا إىل
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االك يت يف حات جتا ية ن ية عرلفة با م "احلهلل ل" (بفتح احلاء لتعكني االهللا ).
()1

لكان
لتعتجلب

أبرز ا ينقل نح إىل هللهنم امل اد االغذائية االتي ال تز ع يف اجلزيرل االعربية
اهلنهلل ثل االشاي لاأل ز لاالعكر لاالت ابل.

لالك أ هن ألهل نجهلل

االذي مل يرلا اال نر بألينهم رل لاحهللل يف حياىلم أن يقتنم ا

كل لالك؟ لالكنهم فعل ا لالك بني ال تقترص احلركة االتجا ية يف االك يت ل

حات

االرب ،بل تتعهللاها إىل حات اال نر؟
لكذا احلا باالنع ة ألهل اال ادية االذي انشغل ا باالرتحا جري ًا ل اء االكأل لاالز ع
الرتل دلاهبم لهي املةهلل االرئيس مل ا دهم املادية.
ل

االلطيف أن كا االرشحيتني أتقنتا نالة ك ب اال نر غاية اإلتقان.
ويقال :إن أحهلل االنجادل لنهلل ا ل ل إىل االك يت هتي ًا الت ه

نجهلل مل جيهلل أ ا ح إال

األلام اال نرية االتي مل يك يعرف لنها طيئ ًا ،فتقهللس إىل أحهلل االن اخذل طاال ًا نح االعمل
عح يف االعفينة ابتغاء كعب االرزق احلا  ،فقا الح "اليس الهللينا لمل إال االغ ص ،لهذا

( )1ال أ ت عهلل أن يرت ط هذا اال م بط يعة اال يئة االتي كان يعيشدها هدؤالء .فمد املعدرلف أن نجدهلل
هض ة فيها ا تفاع ك ري ل

طح اال نر يتجالز ئات األ تا  ،لاالك يت نخفضدة ( نندهلل ل) لنهدا

بشكل لاضح ،لقهلل كان ا يعهلللن هلذه "احلهلل ات" لهللىلم
قطاع االطرق ،لا طناب فرد عرلف
هلم لنهلل رل هم هذا أ اس أي قطاع طرق
بتشهلليهلل االراء لضمها

اال تعهللاد لأخدذ احليطدة لاحلدذ د

كل ق يلة تمر ق افلهم يف أ اضديها اليكد ن دامس أ دان
االق يلة نفعها ،لكان هذا االشخ

االرفدق" -
يعدم " ُّ

االرفقة  -ليعط أجره االكا ل قابل هذه االةن ة يف االعفر.
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يتطلب ل األقل أن تعرف كيف تع ح يف اال نر ،لأنت مل يمر ل قهللل ك

نجهلل إال

أياس قليلة ،بل مل تشاههلل اال نر يف حياتك لال ملرل لاحهللل" ،فرد لليح االنجهللي عرب ًا ل
ا تعهللاده هلذا االعمل لتعلمح .فأجابح االن خذل  له بذالك يريهلل أن يةعب األ

ل

هذا االنجهللي
" ددالا تريددهلل أن تعمددل

دديب أس غددي

؟ " فأجابددح االنجددهللي تعددائ ً
ا "أهيددام

يتقاىض أجر ًا أكثدر؟" فقدا الدح االن خدذل "االغدي

ط عد ًا" ،فدرد لليدح االنجدهللي "إل ًا

أ يهلل أن أك ن غية ًا".
فام كان

االن خذل إال أن لافق أ اس هذا اإلرصا  ،لهذا إن د ل يشء فإنام يهلل ل

لض ح اهلهللف لق ل اإليامن الهللر هؤالء االنجهلليني لاالذي ل هالهلل االرغ ة االعا ة يف االتعلم
لاالتأقلم ع االظرلف االقا ية املنيطة ،لالقهلل كان لالك
حي تف ق ا ل نظرائهم
لالك  -دلن ييز أل االغة.

ًا الربالتهم يف د لب اال نر

أهل ارخليج ،كام يذكر املؤ خ ن ،لترر االش اههلل جلية ل
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امليثاق األخالقي القيمي ألهل الكويت
لقد اشرتكت عوامل عديدة يف إنشاء اجتاه قيمي مجيل يف املجتمع الكويتي هي :
أوالم :جمتمع أصيل ذو طابع جتاري مميز:
نعم او

نانح لتعاىل ل أهل االك يت أن جعل هلم

االتجا ل

ي ً
ا الكعب

االرزق احلا  ،فاالتجا ل يف اإل اس رت طة بارخري لاالربكة لاالنامء ،للالك ألن هنة
االتجا ل قائمة يف األ اس ل االةهللق لاأل انة ،فهذا ديننا احلنيف يزكيها،
ق

املةطف

خا

او لليح لهالح ل لم "الب ِّيـعان باخليار ما مل يتفرقا ،فإن صـدقا وب َّينا

ُبــورك هلام يف بيعهام ،وإن كتام وكذبا ُحمقت بركة بيعهام"  ،ل قا
()1

"التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء"  ،لقا
()2

او لليح ل لم
او لليح لهالح

ل لم " إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدَّ ثوا مل يكذبوا ،وإذا ائتمنوا مل
خيونوا ،وإذا وعدوا مل خيلفوا ،وإذا اشرتوا مل يذموا ،وإذا باعوا مل ُيطروا ،وإذا كان هلم مل
يعرسوا" .
()3

( )1لاه اال خا ي  -حهللي

قم  ،1773ل علم  -حهللي

( )2لاه االرت ذي ل أيب عيهلل ارخهلل ي.
( )3لاه األ فهاين لاال يهقي ل

عال.

قم .1532
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ثاني ما :املسئولية االجتامعية ألهل الكويت قدي مام:
قاس االعهلليهلل

جتا لن اخذل االك يت باملشا كة ع بقية امل اطنني ب ناء املعاجهلل يف

غياب امليزانية احلك ية املخةةة ال ناء املعاجهلل يف ك يت املايض ،لهكذا كان طأن
املعاجهلل هنذاك ،لقهلل تزا نت ع لالك فزلة اجتاملية بأن هيب احلي كلح اللمعامهة يف ت فري
االيهلل االعا لة ال ناء عجهلل احلي ،فكانت

الهلل االرجا االك يتيني املخلةني هي األ اس

يف اال ناء لاالتشييهلل لاالعام ل ،لال ال تعخري او تعاىل ألبناء االك يت

االتجا لاالن اخذل

االكراس الت فري االتم يل االازس هلذه املعاجهلل ملا انترشت يف ائر أحياء االك يت االقهلليمة.
هذا باإلضافة إىل يمل جتا لن اخذل االك يت االكراس عئ اليتهم يف دلم األ
لاملنتاجة ،لبا االغة كان هلذه األ

نةيب قع س

االفقريل

ردلد جتا ىلم ل حاىلم

املعتمرل ط ا االعاس ،لقهلل متثل لالك يف املعالهللات املادية امل ارشل ،أل

خا ت فري

احلاجيات األ ا ية ثل املاء لةب احليال ،فكم حفظ االتا يخ االك يتي اجلميل جتا ًا
كثريي ألقف ا هبا ًا اللمياه الينتفع نها أبناء احلي لاملا ل ،بل كثري نهم ألقف فينة النقل
املياه

طط االعرب إ ا بشكل كا ل أل بشكل جزئي (باالتزا

ي ًا بي س بني نشاطح

االتجا ي ،لنشاطح ارخريي).

ثالث ما :امليثاق األخالقي والقيمي للتاجر الكويتي يف كويت املايض:
لرف أهل االك يت قهللي ًام بني أقراهنم بميثاقهم األخاقي املميز ليليهم باالقيم األ لية
االتي أالز ا هبا أنفعهم دلن أن يمليها لليهم أحهلل ،فكانت نابعة

فطرىلم االعليمة
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ل ل كهم االق يم ،فكانت نربا ًا التعا لهم االراقي ل االةعيهللي االهللاخيل لارخا جي،
فع االةعيهلل االهللاخيل االتزس أهل االك يت بميثاق أخاقي لظيم غري كت ب يف عتنهلل
مي ،بل ه

كت ب يف هللل أ نابح

االتجا لاالن اخذل االذي كان ا يلتز ن

رشف االكلمة ليتمثل ن االقيم اإل ا ية بشكل ط يعي لف ي لبا تكلف ،لمل يكهلل
ف نجاحهم طمع أل جشع لال خيانة أ انة لال ا يكهلل ارخاطر ،لمل يعرف ا املناكم إال
ناد ًا ،ل القهلل االتز ا تعااليم االهللي اإل ا ي احلنيف دلن كثري تكلف أل االغة.
لل املعت ر ارخا جي فقهلل طههلل هلم اجلميع قري ًا (
بقية كان االعامل رشق ًا لغرب ًا (اهلنهلل لفا س لغريها

أهل اجلزيرل االعربية) لبعيهلل ًا
االهللل ) باأل االة لاأل انة

لاالعمعة االطي ة ،لطههلل هلم أهل تلك االهللل باأل انة لاالةهللق لامليثاق األخاقي ،لالقهلل
كان االتنافس االرشيف ائهللهم لكان ا أ ل حعنة يف أخاقهم لتعا لهم االراقي ،لهذا
مجيل فضل او نانح لتعاىل لليهم.

رابع ما :الوازع الديني:
حي يغلب ل املجتمع االك يتي طابع االتهللي لاالالتزاس ،متثل يف ل كيات كثريل أبرزها
االهتامس ب ناء املعاجهلل يف كل حي ،لملا كانت األحياء هنذاك زدمحة لهبا كك عهلللدل
أحيان ًا لتعم "سكَّة سد " ،ثم ملا

ا ت االتنمية لتط

االعمران لتم ههللس املعاك

االقهلليمة لتثمينها برزت املعاجهلل بمعافاىلا املتقا بة غم ك هنا يف حينها باالكاد تكفي
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ظاهر املنافظة لاالالتزاس االهلليني االتي ال يتعع املجا الذكرها يف

ملةليها ،لغري لالك
هذا االعياق.

خامس ما :الفزعة التكافلية :
اإلحعاس باملعؤالية املجتمعية لنهلل أهل االك يت قهللي ًام ،حي يضع امل اط االك يتي ل
نفعح االتزا ًا أدبي ًا ل ادي ًا جتاه أفراد املجتمع اآلخري  ،لنهلل ا تقتضيهم احلاجة غم ك هنا
اد ل لاتية ،لطع لف ي يةل إىل حهلل "االفزلة" إلا الزس ،لاللفزلة أطكا لهلليهللل نها
االقتةادية ل نها االجتاملية لاالتعليمية بل لحت االعيا ية كل يف ضعح.

سادس ما :االلتزام املهني ألهل البحر:
حي

يلتزس أهل اال نر بنجهللل بعضهم يف األز ات ،لال يمك أن متر فينة ل أخرر

يتاج نجهللل أل حت
املرافقة كعنيا

()1

عالهللل دلن أن تقهللس هلا ا تعطيع

ل ن ،بل لأحيان ًا تطلب نها

باب االحتيات ال كان فيها خل ً
ا عني ًا قهلل يؤخرها ل

ا لة االعري

بعاس يف االرحلة اال نرية غري االعهلة.

سابع ما :تبادل املنفعة:
فاجلميع عتفيهلل

االتعالن ،لالذالك نرر اال كاء يشريلن إىل االن اخذل بام يعلم ن

أ امء االن اخذل اآلخري امل ج دي يف امل انئ املعتههللفة ،اليتم االتنعيق بينهم يف إنجاح
ري االرحلة االتجا ية الكل نهم يف أدلا تكا لية ت ادالة مجيلة.
) ( االعنيا ه االعفينة املةاح ة.
1
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ثامن ما :التواصل االجتامعي:
حي

تتم االزيا ات املت ادالة بني أهل االعف بشكل لاس ،لاالن اخذل بشكل خاص

اليت ادال ن شاههللاىلم لجتا هبم خا االرحلة لاالتنعيق بينهم إلا الزس األ ر الةاالح نجاح
حاىلم مجيع ًا ،بل ليتعا رلن يف االلقاءات املعائية ،الي ق أحهلل اال نا ل حا ًا اللعفينة
ليعم "قعيهللل" لتنطق االقاف هنا جي ًام رصية ،لاجلمع جعائهلل ،لاالقعيهللل ه حا س
االعفينة االذي ي ق
تر

رابط ًا يف االعفينة بعهلل لهاب اال نا ل كل إىل جهتح يف امل انئ االتي

هبا االعفينة ؤقت ًا إىل حني بيع بضائعها لترتيب يميلها ب ضائع جهلليهللل يف حلة

االع دل نظر ًا ملا ي جهلل هبا

بضالة أل عهللات(.)1

) (1عجم املةطلنات اال نرية يف االك يت – أمحهلل اال رش االرل ي ص(.)174

12
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مالمح عامة حلركة االقتصاد البحري الكويتي من
خالل هذه الوثائق
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مالمح عامة حلركة االقتصاد البحري الكويتي من خالل هذه الوثائق
غم لهللس لج د االقةهلل االت ثيقي

خا هذه املخاط ات االشخةية بدام كاندت تل يدح

يقيق طل هبا هني ًا ،إال أهنا كانت كفيلة – دلن قةهلل تد ثيقي د أ دناهبا – بر دم
بعض املعامل لاملا ح الاقتةاد اال نري االك يتي هنذاك ،ل

أبرزها ا ييل

أوالم  :دورة التكامل االقتصادي :
تكشف هذه االر ائل ل تكا ل األدلا االرئيعية يف االهللل ل االقتةادية املغلقة حي ي هللأ
يميل االتم ل ائر اال ضائع غاال ًا

طط االعرب ( أل انئ ارخليج أحيان ًا ) ثدم يقد س

االن اخددذل بعددفنهم لبنددا ىلم األكفدداء بنقلهددا إىل د انئ اهلنددهلل رشقد ًا ل د احل االدديم
لاالع احل االرشقية ألفريقيا غرب ًا لي دل هنا هناك لنهلل لكائهم االك يتيني املقيمني فيهدا،
لاالذي يق

ن بهللل هم بترصيفها ع اال قت ألن االن اخدذه قدهلل ال يعدتطيع ن اال قداء يف

تلك امل انئ الضيق اال قت املتاح اللنة
لالك هنم يعابق ن االز

ل بضالة جهلليهللل يف كدان هخدر د ناحيدة

ناحية أخدرر التجندب األند اء اجل يدة املنتملدة يف امل ا دم

اجل ية االتاالية.
لالذالك فهم يعابق ن االز

التنميل بضائع أخرر قهلل قاس بتجهيزها لكاؤهم يف امل انئ

نفعها اليع دلا هبا إىل أ ض اال ط أل بيعها يف انئ أخرر حعب األكثر فائهللل ،لأحياند ًا
كان ا يضن ن باأل عا األفضل قابل تد فري االعدلع اال دتهاكية املطل بدة يف بادهدم
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االك يت حي كانت االعف االرشالية هي االرشيان االرئييس اللربط االتجدا ي بدني أ ةدا
االعامل لاأل ع كثري ًا لاألجهللر

االنقل االربي ل ظه

فينة االةنراء ( اإلبل ).

ثاني ما  :االقتدار البحري وشمول الرشق والغرب :
ناحظ

هذه املخاط ات أن االن خذل حممهلل ب جا او لأخيح األكرب مح د ( كشأن كثدري

ائر االن اخذل االك يتيني ) قهلل ل ل ا امل انئ االرشقية يف اهلنهلل بطد
(رشق املنيط اهلنهللي ) لكذالك ل ل ا إفريقيا بطد
األمحر ) لغرب املنيط اهلنهللي ،فض ً
ال

داحلها االغدريب

داحلها االرشدقي ( غدرب اال ندر

انئ االيم كاملكا للهللن لاالشنر فض ً
ال

انئ ارخليج لبنر االعرب ( عقط).

ثالث ما  :انسيابية التعامل التجاري وروح التعاون بني النواخذة والتجار الكويتيني :
حيث عكست هذه املخاطبات املدى الكبب للمرونة يف التعامل من عدة جوانب ،مثـل مـا
ييل :
 املرلنة يف االنقل ع هدذا االن خدذل أل لالدك حعدب املائمدة اللظدرلف لاحلركدة حعدباألح ا اجل ية ل اقع ت اجهللهم يف أي ينداء حيد كدان االالتدزاس األديب لز د ًا لالد
بشكل لدي الكي تتكا ل أدلا هم يف إنجاح هامىلم حي كان اال كيل يق

اللن خذل

" إلا تم جتهيز اال ضالة االفانية خذها عك ،لإن افرت أ لناها ع االن خذل فدان،
أل ع االن خذل امل ج د حينها يف امليناء االقريب ،هكذا لبهلللن شدال ل لالدك االن خدذل،

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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بل االطريف أن إحهللر ارخطابات اال ا دل يف كتابنا هذا دع االن خدذل حممدهلل بد جدا او
ارخرايف يق

فيها اال كيل اللن خذل بام فاده ل عناه "لترر أغراضدك بت

دلك بدس

احمنا ا يزناها ألنا حذفناها باملركب له حمرك( )1لقلنا ل ل ا هذي الفان ا دمح
النا اال قت لال ح ينا يط فنا املركب ع فان".

) )1أي حذف ها يف االعفينة يف بهللاية يركها.

19
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نبذة عن أقدم ترمجة متيرسة عن النوخذة محود اجلاراهلل اخلرايف أكرب أبناء
جد العائلة جاراهلل

()1

املعرلف ل مح د اجلا او أنح كان تاجر ًا يف االعن ات االتي حكدم فيهدا االشديخ دا ك
االة اح االك يت ،لكان يمتلك فينة رشالية

ن ع اال س قداس أحدهلل ن اخدذل االك يدت

(االن خذل االح االذليخ ) بقيادىلا لهللل ن ات إىل بناد اهلنهلل .الك هناك دالئل تشدري إىل
أن االن خذل مح د اجلا او كان ن خذ ًا يف لاس 1711س ،لقهلل كان يف قيادل فينة الح
االعدددرب إىل اهلندددهلل ،لأندددح أبندددر (فددديظ) ددد طدددط االعدددرب يف
االعاس(1711/1711س) ل عح جمم لة
مح د قهلل طن

طط

دددم لالدددك

ن اخدذل االك يدت االقدهللا  ،لكدان االن خدذل

فينتح باالتمر ارخاص باالتاجر جا م حممهلل ب دي ،لأنح لنهلل بيعح هذا االتمدر

بع بام الهلليح د د اهدم إىل لكيدل هدذا االتداجر يف اهلندهلل .لالقدهلل ل د يف كتداب " أ ل
ارخرايف" أن االن خذل مح د أ ابح رض له يف اهلندهلل ،لتد يف هنداك (يف بيدت االشدايع يف
ب ي) لدف هناك ،لالح
ية ح أحهلل ًا

األلالد شا ي لل هللاو لي دف االدذي تد يف دغري ًا ،لمل

أبنائح ن خذل

بعهلله ،لقهلل لمل شا ي لل هللاو يف االتجا ل يف االك يت

لاهلنهلل.

) (1تم االتعريف باالشخةيات اال ا دل
" اال

إىل األ

لائلة اجلا او ارخرايف يف هذا االكتاب باال تعانة بام أل دتح يف كتايب

 ...أل اق تا خيية يف ياق االعريل االعائلية  ...لائلة اجلا او ارخرايف "
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نبذة عن أخية األوسط النوخذة حممد بن جاراهلل اخلرايف

حممد بن جاراهلل اخلرايف
حفظ االتا يخ ا م أخيدح األ دغر االن خدذل حممدهلل بد جدا او املشده بط عدة بد
()1

جددا او حددني رضبتددح االغ ا ددة اإلنجليزيددة خددا

حلددة االعدد دل دد اهلنددهلل إىل

االك يددت ظن د ًا نهددا أهنددا ددفينة تركيددة ألن للددم االك يددت يغلددب لليددح االل د ن األمحددر
ثددل االعلددم االرتكددي ،لقددهلل كددان ن خددذل حالقدد ًا يف لملددح التدداد اال

دد

إىل اهلنددهلل،

لاملشتهر لندح أندح كدان يعدافر كن خدذل لد ظهدر االعدفينة لهد بكا دل أناقتدح لثيابدح
ثل االعهلليري لاالعقدا لاالهللطهللاطدة األنيقدة ،غدم ك ندح لد ظهدر االعدفينة يف ل داب
اال نا  ،األ ر االدذي يدهلل لد متكندح اال ندري لاقتدهللا ه االفندي يف ت جيدح األ ا يدات

()2

بكل ثقة لاقتهللا .
 - 1ط عة أي غرق
 - 2األ ا يات هي االت جيهات املهمة خا االعفر

ق ل االن خذل إىل اال نا ل.
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العالقة االجتامعية بني محود اجلاراهلل اخلرايف
وعمه ( والد زوجته) ( وخاله يف نفس الوقت ) نارص عبداملحسن اخلرايف
تربط االتاجران ،كدل د االن خدذل محد د بد جدا او ارخدرايف بعمدح ندارص ل هللاملنعد
ارخددرايف؛ لاقددة نعددب ،حيدد تددزلج محدد د دد حةددة بنددت نددارص ارخددرايف لاالتددي
اطتهرت با م " حصـة النـارص اخلـرايف" لاالتدي كاندت هدي األخدرر د ند اد االنعداء
يف املجتمددع االك د يتي حي د كانددت دديهللل ألددام ت يددع لتشددرتي يف د ق االعقددا  ،د
خا لكاء ( ل طاء )

االرجا االعاكنني يف حملتها ( فرجيها ).

لقهلل كاندت هنداك لاقدة ت اداليدة بدني هدذا االنعدب لتلدك االتجدا ل املت ادالدة ،فاالتعا دل
االتجا ي كشف اللعدم ندارص األ اندة لاالهللقدة لاالشخةدية اجليدهللل اللتداجر محد د ،ممدا كدان
الددح األثددر اإلجيددايب يف تزلجيددح د ابنتددح "حص ـة " ،لباملقابددل فددإن االحتكدداك االقريددب،
لاالتعا ددل امل ددارش االندداتج لدد املةدداهرل لاالنعددب ألجددهلل اال يئددة املنا دد ة اللتعا ددل
االتجددا ي بيددنهام بالت ددا املدد دل يف االقربدد لاالددرحم بددام تشددكل دد االتددزاس اجتاملددي
لأديب.
ل

اجلاندب اآلخدر تدزلج طدقيقح األ دغر االن خدذل حممدهلل بد جدا او د ابندة لدم

زلجتددح حةددة االنددارص ارخددرايف ،لهددي نددريل فدداح ارخددرايف ،هددذا فضدد ً
ا لدد زلاج
جددا او لاالددهلل مح د د لحممددهلل لل هللاملنع د

د

قيددة بنددت ل هللاملنع د ارخددرايف األ ددر

االذي يهلل لد االتدهللاخل االجتاملدي بدني االعدائلتني ندذ لقد د دابقة ،فدارخرايف أخد ا
اجلا او نذ أكثر

جيل.

36

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

البيئة املصاحبة ألبرز الشخصيات الواردة
يف الوثائق التجارية املذكورة

37

39

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

32

البيئة املصاحبة ألبرز الشخصيات الواردة
يف الوثائق التجارية املذكورة
القهلل كانت اال يئدة االتدي نشدأت فيهدا كدل د هدذه االشخةديات بيئدة جتا يدة دقلت
طخةياىلا  ،لهذه ن ذل خمترصل لنها

أوالم  :نارص عبداملحسن اخلرايف :
فه اآلخر

أ ل جتا ية لرفت اال نر نذ بهللايات نزلحها

نجهلل إىل االك يت،

لمتيز أخ اه أمحهلل لفاح با تياد اال نر لا تاك االعف االرشالية االتجا ية ،لبشكل ط يعي
ا تلك لهللل ف جتا ية ،هكلف القيادىلا أفضل االن اخذل اليهلليرلا جتا تح بني اهلنهلل لاالك يت
بكل خربل لاقتهللا .

ثاني ما  :أمحد العبداجلليل :
لالهلل اال جيح االتاجر املرح س أمحهلل ب ل هلل اجلليل االع دهلل اجلليدل يف لداس  1771يف ندز
االع هلل اجلليل االع د (االك ري) ،يف نطقة هبيتح االقهلليمة ،رشق اال نك املركزي ارشل ،لاالذي
كان نز جهلله االعادس االشيخ أمحهلل ب ل دهلل او االع دهلل اجلليدل ،ثداين قضدال االك يدت يف
نشأىلا لاس  1722بعهلل االشيخ حممهلل ب فريلز ،أل قضال االك يت ،لانتقل يف هناية االقدرن
االتا ع لرش إىل نطقة االيرسل يف ج لة (منطقة القبلة) ،قابل جملس األ ة احلايل.
لكان بيتح كان هلل ة لمر ب ارخطاب (املهلل ة االعمريدة) ،لاالتدي كاندت تقدع قابدل
احل اال نر ارشل ،لهذه املهلل ة ق ل إنشائها كانت ناز أمحهلل االع هلل اجلليل لإخ انح،
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االشديخ ل دهلل او اجلدابر دهللير دائدرل

لقهلل بال ها إىل دائرل املعا ف لاس  1747بطلب

املعا ف هنذاك ،لتم افتتاح املهلل ة االعمرية لاس  ،1751لكذالك هالت الح لإلخ اندح نقعدة
االع هلل اجلليل ،بعهلل قا مة أبناء أ ل االع دهللاجلليل أل اكهدم بدإرشاف لميدهللهم هندذاك
االن خذل لاال جيح ليع االع هللاجلليل ( يعترب

ألائل االن اخذل االذي ل ل ا إىل داحل

زنج ا حعب لثيقة ؤ خة يف ا س لاس  1771حمف ظة يف أ طيف زنج ا االق ي كام
لكر االهللكت يعق ب احلجي يف كتابح ن اخذل االعفر االرشالي).
لتعترب نقعة االع هلل اجلليل

أكدرب االنقدع اال نريدة يف اجلنداح االقد يل يف هلليندة االك يدت

االقهلليمة ،لكان يطلق ل نقعة االع هلل اجلليل نيلة ،حي كان ير
االعف متلكح لائلة االع هلل اجلليل ،خة

هبا أ دط

ضدخم

ًا ف اال غلة االتي كانت لائلة االع هلل اجلليدل

أكرب اكها يف ارخليج يف االقرن االتا ع لرش ،لكذالك كان يملك دع إخ اندح لألالد
لمح لامير االع هلل اجلليل االتي كانت تقع قابل االنقعة.
لكان العائلة االع هللاجلليل كاتب جتا ية يف االيم لاهلنهلل لزنج ا لاال رصل تهللير
خاهلا ألامهلا االتجا ية ،لكان أمحهلل االع هلل اجلليل ه املعؤل ل

كتب االع هلل اجلليل يف

ب ي ،لجتا ل االع هللاجلليل يف ب ي لاالني ا بهللأها جهلله االن خذل لاال جيح إبراهيم
االع هللاجلليل( له

ألائل االن اخذل االذي ل ل ا إىل اهلنهلل لخليج اال نغا ) ،ل

لالهلله اال جيح لاالتاجر ليامن ب إبراهيم االع هللاجلليل ،لاالذي كان

بعهلل

أكرب جتا ارخشب

(االعف االعفا ل) يف االقرن االتا ع لرش لكان املرح س  -بإلن او  -أمحهلل االع هللاجلليل يهللير
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كتب االع هلل اجلليل يف اهلنهلل (ب ي) ،أكرب املكاتب االتجا ية اللعائلة ،لكان محح او
عتقر ًا يف ب ي يف هناية االقرن االتا ع لرش ،حي كان الح االكثري
ل طريق كتب االعائلة يف اهلنهلل ع االكثري

املرا ات االتجا ية

طي خ أليان اجلزيرل االعربية (اال رصل،

االيم  ،لامن ،اال نري  ،نجهلل ،املنمرل ،لبناد االعاحل االرشقي اللخليج االعريب) لكان الح
كذالك االكثري

املرا ات ع االشيخ ا ك حاكم االك يت االعابع ،حي

أ ل االع هللاجلليل املعئ
هذه االتم

كان كتب

ل بيع مت ه يف ب ي ،كذالك كانت ف االع هللاجلليل تنقل

زا ع االشيخ ا ك يف االعراق.

ليف لاس  1717اختا االشيخ امل امل ا ك حاكم االك يت  -محح او -االشيخ أمحهلل اجلابر
ا ل االشيخ امل حاكم االك يت) محح او ،لاملرح س أمحهلل االع هلل اجلليل (ممث ً
(ممث ً
ال
أليان االك يت) اللعفر إىل النهللن التهنئة لك بريطانيا امللك ج ج ارخا س بانتةا
احللفاء يف احلرب االعاملية األلىل ،لل ا إىل النهللن لاس  ،1717لقابا امللك ج ج يف
قرص بكنغهاس يف النهللن ،لحرضلا إحهللر جلعات جملس االعم س االربيطاين ،كام زا لا
بعض املةانع يف غا ك .
لقهلل ا تلكت األ ل يف ي س
لاحهللل

األياس لاحهلل ًا

أكرب األ اطيل اال نرية متلكح لائلة

االعائات االك يتية ،لكانت هذه االعائلة تعتعني بأ هر االن اخذل االك يتيني

القيادل فنها خا إدا ىلا التجا ىلا ،لالك قهلل او هلا يف لاس لاحهلل بغرق ( ط عة) فنها
يف

م بنري لا ف قهلل ال يأيت بشكل ن ي عتاد ،األ ر االذي أثر كثري ًا ل

قعها
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االتجا ي يف احلركة االتجا ية اال نرية يف تا يخ االك يت حت أطلقت لليها يف إحهللر
حلقات برناجمي اإللالي املعني بن اخذل االعفر االرشالي يف االك يت يت لن ان " تاريخ
من صنع التاريخ " ل ا ل
" حضارات سادت ثم بادت "
لاحلمهلل و ل كل حا  ،فهلللاس احلا

املنا كام يقا .

ثالث ما  :خالد عبداللطيف احلمد(1229 – 1922م ) :
يف لاس 1771س لالهلل املرح س بإلن او تعاىل خاالهلل ل هللااللطيف احلمهلل يف هللينة "االدزبري"،
لكان أل

ال د ال االهلليح ،لبعهلل أن اطتهلل ل ده ا طن ح عح لاالهلله ل هللااللطيف إىل نطقة

"جلعة االح" يف حلة جتا ية غريل ،كانت هي بهللاية حلة االعمر االك ريل االتي خاضها
خاالهلل بمفرده ،لبهللأ فيها تعلمح االقرهن االكريم قراءل لتدالل ،لكدذالك االقدراءل لاالكتابدة
ل اد االلغة االعربية.
للنهلل ا لاد االفت خاالهلل ع لاالهلله إىل االزبري كانت االفائهللل االتي جع هبا ك ريل حي بدهللأ يف
االتزلد باالقراءل لاالكتابة لااللتامد ل االذات.
للنهلل ا بلت خاالهلل

االعمر ثاثة للرشي لا ًا نز إىل االك يت ،لكانت االك يت هندذاك

اهلا الينة تفتح لينها ل

ياه ارخليج االهللافئة ترتقب لنهلل غرلب امل ا م ل دل غ ا ديها

فيام يعم "االق هفا " ،لل دل عافرهيا لتعم "االتعال" ،لاالك يدت تشدههلل االعهلليدهلل د
ألجح االنشات االتجا ي ،للالك يف نتةف االعقهلل االثاين

بهللاية االقرن االعرشي .
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أقاس خاالهلل احلمهلل لنهلل ا ل ل إىل االك يت لندهلل دهلليق لاالدهلله "حممدهلل االةد يح" ،االدذي
الهلله يف تأ ني االعك لالقمة االعيش احلا حي حةل الح ل لمل لنهلل تداجر ا دمح
"ل هللاالعاس" ،لمل يعتمر هذا االعمل أكثر

نةف لاس ،انتقل بعهلله خاالهلل احلمهلل اللعمدل

لنهلل لائلة "االةقر" ،كمعؤل ل خمازن االشعري لاالتمر لاألخشاب.
لقهلل تعلم املرح س خاالهلل احلمهلل

خا لملح الهللر لائلة االةدقر أ د

االتجدا ل ،فقدهلل

كان لملح يتطلب نح حركة ك ريل بدني املينداء لاملخدازن ،لالقداءات دع جتدا اجلملدة أل
املفرق .لهكذا تتعمق ارخربات لتزداد االتجا ب.

 بداية االغرتاب وبركة االنفتاح التجاريلبعهلل لا ني طلب نح أ ناب االعمل أن يت جح إىل االيم إلدا ل ألامهلم هناك.
لباالفعل ت جح خاالهلل ارشل إىل االيم ل طريق اال نر ،لخميلتدح ليئدة بدأحاس االنجداح،
لتهللل يف باالح أفكا كثريل ،كان قهلل لضعها يف لهنح ندذ أن كدان بةدن ة لاالدهلله يف تلدك
االرحلة االقهلليمة االتي أت فيها إىل "جلعة االح" ،نذ أكثر
ف ل

مخعة لرش لا ًا.

خاالهلل إىل االيم هنض بألام االتجا ل املطل بة نح لكي ً
ا ل لائلة االةقر هبمة

لكفاءل لااليتني ،لا تطاع خا فرتل قةريل أن يقيم ط كة لا عة د االعاقدات االطي دة
ع لم س االناس لاملعؤلالني هناك.
لبعهلل أن أ ىض لهللل ن ات يف االعمل الهللر أ ل االةقر ا تقر خاالهلل احلمهلل يف لدهللن لبدهللأ
يف جتا ل خا ة بح حي كان جيلب االتمدر د االعدراق لي يعدح إىل احلجديج أل يقايضدهم
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بأقمشة ،لاتععت جتا تح لاطرتر بعاتني نخيل يف االعراق لنقل نشاطاتح إىل خا ج لدهللن
أيض ًا يف اهلنهلل لاالة ا .
لتهلل جيي ًا ا تهللت أنشطة خاالهلل احلمدهلل االتجا يدة إىل د ق تةدهللير "االد " حتد أ د ح
احلمهلل -بع ن او لت فيقح تعاىل لاحهلل ًا
إيران لا تفاد

أكرب جتا اال  .ثم انتقل التجدا ل االعدجاد د

كثرل االعابري يف يناء لهللن الترصيف االعجاد اإليراين ،لت دع احلمدهلل

أكثر يف جتا تح حي ا تهللت إىل هللينة "كاتي ا " اهلنهللية حيد أقداس فيهدا ي دف احلمدهلل
طقيق خاالهلل الإلرشاف ل تزليهلل األ اق باالت ابل.
للنهلل ا قا ت احلرب االعاملية االثانية ا تهللت أل ع جتا تح ملجاالت لهلليدهللل طدملت االشداي
لاالعكر لاألقمشة لاال  ،لت عت إ رباط يتح االتجا ية – إن ح االتع ري إلا ا نعدب
إىل قهلل اتح االفردية  -التشمل االرشق األقىص لاحلجاز لارخليج ل رص.

 رحلة العودة إىل الوطنا تقر احلمهلل دح ًا ط ي ً
ا

االز

يف لهللن تنقل خاالح بني االك يدت لاالديم لاحلجداز

لاالة ا لاحل شة حت فاض ط قح للالده احلنني إىل لطنح االك يت فعاد إاليها يف بهللاية
االعقهلل االثاال

االقرن االعرشي للني لكي ً
ا لنح اليهللير ألامالح يف االيم .

ليف لاس  1737أقنعح أ هللقاؤه  -لنهلل ا كان ريض ًا يتلق االعاج باملعتشف األ ريكداين
 -باالرتطح النتخابات املجلس االترشيعي ،لنجح االرجل يف االهللخ

إىل املجلس ،لالكندح

مل يت غل كثري ًا يف االعيا ة ،ألنح ترك املجلدس بعدهلل لقد ع أحدهللاث املجلدس االترشديعي،

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

63

لالتقل الليلة لاحهللل ،لتم اإلفراج لنح بع ب لهللس لج ده أ ً
ا يف االك يدت أثنداء تلدك
األحهللاث.
ا تمر خاالهلل احلمهلل بعهلل لالك يف االنجاح يف ألامالح املختلفة لكان االرس ل اء لالك  -بعهلل
ت فيق او تعاىل لبركتح  -يكم يف طخةيتح املتميزل باالرتي

لاالتعقل لاهلهلللء ،فقهلل كان

محح او ال يقهللس ل خط ل جهلليهللل يف حياتح إال بعهلل أن يعاي األ ر ليعتخري او لز
لجل ثم يت كل لليح ،لم ً
ا بق الح تعاىل ...فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِنيَ .

()1

كام متيز خاالهلل احلمهلل بش كة ق ية

االعاقات االطي ة دع داطني املنداطق االيمنيدة ثدل

لطان "املكا" ل لطان "حلج" لطي خ لأ راء االك يت لكاندت أكثدر دهللاقاتح تاندة
تلك االتي لقهللها ع االشيخ ل هللاو االعامل االة اح  -محح او.

()1

ل ه لمران.
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نظرة حتليلية عامة( )1إىل الوثائق الواردة
خا االتط اف يف ثنايا االكتاب نقف ل
لكعت االرلح اال عيطة غري املتك هلفة يف
ارخطابات بشكل لميل

ا ح حهلليثة برزت بشكل لف ي

ياغة ارخطابات اال ا دل فيح ،فقهلل

ارش يتعم باالرصاحة لاال ض ح ،لاالهللخ

يغت

إىل امل ض ع

املطل ب بشكل ارش دلن قهلل ات ط يلة لال إطاالة يف امل ض ع أ ً
ا الت ضيح لنارص
ارخطاب بجاء ،لأبرز هذه االعنارص ا ييل
االلتزام بأبرز مبادئ كتابة اخلطابات الرسمية :
من حيث التزامه بالقواعد العامة املتبعة لتحرير اخلطابات مثل :
 اال تها باال عملة. يهلليهلل املهللينة االتي ينطلق نها ارخطاب لي جهلل فيها ر لح. يهلليهلل االتا يخ اهلجري الي س اهلجري الي س اإل ا . يهلليهلل املهللينة املر ل إاليها ارخطاب. -يهلليهلل االشخ

املر ل إالية ارخطاب.

 ا تخهللاس األالفاظ املليئة باالت جيل لاالتقهللير ل فدردات االحدرتاس يف ا دتها ت جيدحارخطاب.
 اال هللء باالعاس لاالتنية.) (1ن د الحق ًا نظرات يليلية خا ة يف طخةية االن خذل مح د لاالن خذل حممهلل بعهلل ياق اال ثائق املتعلقة هبام
يف اضع الحقة

هذا االكتاب.
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 ثم االطمئنان ل املر ل إالية يف نتح لأح االح. -ثم االهللخ

بامل ض ع دلن قدهلل ات ط يلدة تدذكر ثدم امل ضد لات األخدرر دلن

ا تخهللاس أي لا ات تنقيط فيام بينهام ثل االف ا ل لاالدنقط لأي لا دات أخدرر
تذكر.
 ثم ليف ارختاس تقرير أن هذا ا الزس يعق ح ارشل ت جيح ل املر ل إالية ل -ثم ارختاس بإيراد

ح الح.

ي جه ن االعاس إالية يف ختاس ارخطاب.

 ثم ل ا ل نيح تأكيهلل ل هناية ارخطاب. ثم االت قيع يف أ فل يعا ارخطاب.أما املالحظات العامة عىل الصياغة يف هذه اخلطابات واملشرتكة مع كثب من املخاطبات
التجارية بل والسياسية األخرى يف تاريخ الكويت ،فأبرزها ما ييل:
 تهللاخل االلهجة املنلية ع االلغة االعربية االفةن بشكل يقهللس خلطة غري ة الكفه ة.
 -كاكة بعض االتعابري االلغ ية خة

ًا حني دجمها بااللهجة املنلية.

 ل لد األخطاء املط عية االتي تعكس املعت ر االتعليمي املت اضع. -اختاف ارخط ت ع ث ات املةهلل (املر ل) له االشخ

امل قع أ فل يعا

ارخطاب ،األ ر االذي يهلل أنح بام كان يعتعني بأطخاص خمتلفني الكتابة ارخطابات
املتعهللدل يف كل نا ة حعب املاء ة لاالظرلف املنيطة لاملكان لاالز ان االذي ه فيح.

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

69

 االتع يل ل لكاء االقاكثري
الت ا ًا

ل عرفتح باالظرف االز ني االذي يعيش فيح اجلميع للالك – ثل

ارخطابات األخرر -يغفل لمهلل ًا إيراد األالفية االتا خيية بني

يكتب االتا يخ

خانة املئات لاالعرشات لاآلحاد فقط ،فمث ً
ا كان يكت ن االعاس 1337هد

بهلللن خانة األالف املعرلفة ضمن ًا هكذا  ،337لال يكت ن حرف اهلاء ( هد )  -املشري
إىل أنح تا يخ هجري ألن لالك عرلف ضمن ًا ال عهلله االك ري ل األ قاس املعتخهلل ة يف
ال ه
االتا يخ امليادي ،فض ً
أن االتق يم اهلجري كان ه املعتخهللس لاالشائع هنذاك.
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تغب بعض املفردات يف اللهجة الكويتية
ُ
مما يلنق باالتنليل االعاس ملنت ر هذه اال ثائق ه احظة االتغري االذي حلق بااللهجة
االز ان أل أكثر ،لانهللثا بعض املةطلنات العهللس

املنلية االك يتية خا قرن

ا تخهللا ها أ ً
ا يف احليال االعملية يف لاقعنا االي س.

التغب أسامء وأفعاالم ووحدات قياس ،اخرتنا منها بعضها كنامذج
ويشمل هذه ُ
عىل سبيل املثال ال احلرص ،كام ييل :

أوالم  :األسامء( ( :) 1من األحرف األربعة األوىل من احلروف اهلجائية):
أن اع املكرسات ( االنُّقل ).

 -1باصورك ن ع

 -2البخَّ ار خمزن االعلع .
 -3ب َّلم ن س

أن اع االرز.

 -4بندُ رول بضالة غلقة ( أ ل االكلمة إنجليزية .)Bandrol
 -5البواجي  :املت قي

املاجلة.

 -6البيطة  :ح ا ق ية تعتخهللس اللعف .
 -7ترياك  :ن ع

أن اع األدلية يعتخهللس التن يم األطفا .

 -7تنايش الدكان  :ب اقي

بضائع تن لة ت اع دفعة لاحهللل.

 - 1متت اال تعانة بكتاب " عاين االكلامت ارخليجية

االر ائل اال ثائقية االتجا ية" – مجع لإلهللاد حممهلل رضغاس

املرتلك – تقهلليم د .االح االعجريي – ت – االك يت .2117
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أن اع االةخ االر لية االعاحلية تعتخهللس الل ناء.

 -7جتان  :ن ع

 -11جرخ :ع االعكني.
أن اع األقمشة اللنعاء.

 -11جز  :ن ع

 -12جفت  :ادل الرتطيب اجلل د.
-13

 :طاي.
:ن ع

-14

أن اع االشاي.

 -15چتايه  :غرتل .

ثاني ما  :األفعال(:)1
وقد اكتفينا بإيراد ثامنية أفعال فقط من حرف األلف  ،وهي كام ييل :
 1أبــرضت :

اال طاحات االتي تطلق لد نمد االشدجريات املغرل دة ،يقدا

اللشجرل أبرضت أي أل قت بعهلل غر ها أل اخرضت بعهلل ا فرا ها.
ُ 2اخــر

يلفظها االك يتي ن بمعن مخ أل قهلل أل حز فز  ،يق

أحهللهم بكدم

رشيت هذا االيشء؟ ،فيجيب اآلخر بق الح اخرص لهي كلمة لربية ،قا أ ناب
املعاجم خرص أي قا باحلهللس لاالظ .
 3ارهتش  :ا تعش  ،لتا ع ،يقا ا ىلش االذهب أي ألط ملعان ًا لبريق ًا..

 - 1باال تعانة بامل

لة االك يتية املخترصل -محهلل حممهلل االععيهللان – اجلزء األل – االط عة االثاالثة –  1773س
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االع ز ،يقا لاز فان االشئ االفداين أي احتاجدح

لمل جيهلله أي أ ح لزيز ًا بع ب فقدهلله أل العدهللس تد فره لد احلاجدة ،لاالعد ز هد
احلاجة لاالضيق ،لهي الفظة لربية.
 5اعتـــزا:

كاس أهل اال ادية بمعن انتخ ،

االنخ ل ،أي تعزز ب عض االق س

لنخاهم لا تنجهلل هبم النرصتح للزتح ،ليف االلغة لزاه أي ق اه ،للزز أي نرص،
لتعزيز االق ات تزليهللها باإل هللادات ،قا تعاىل ( ﱊﱋﱌ ﱍﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔ) .ياسني 11

 6اعلــيت  :بمعن

لمت

االعثدرات ،فأندت د االدذي يعلد ن لد االعثدرات

لاالزالل ،يقا هذا االفعل لنهلل ا يرسد أحهللهم قةة حادثة تةهلليق ًا الق الح لتشدجيع ًا
الح ل اال تمرا برسد احلكاية املمتعة!.
 7أكــــرب  :فعل أ ر بمعن طهلل احل ل أل ارخيط أل االربغي ،لنن لالك بق ل ،
إلحكاس االغلق ،لهي كلمة لربية ،جاء يف املعاجم ،االكرب ه االربط االشهلليهلل
اللن ل لنن ه.
 8أمــــرح :

أالفاظ االك يتيني ،لخا ة أهل االقرر لاال اديدة ،بمعند ندز الدي ً
ا

لبات يف كان عني ،يقا لا لنا االعري حت جداء االليدل ثدم أ رحندا يف املكدان
االفاين  ...أ ل هذه االكلمة يف االعربية نع ب إىل االراحة ،لاملراح ه املعرتاح.
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ثالث ما  :وحدات القياس(: )1
 -1أواردي مجع ( ه دي) لملة هنهللية كانت تعتعمل يف االك يت.
 -2باون جنية إنجليزي ( بالنهلل).
 -3تقار لحهللل القياس اال زن.
ُ -4دوكره لملة هنهللية.
 -5ربيه سكه بية عهللنية.
 -6ريال فرنيس ه يا نمعالي يعاد  3بيات لالك يعم

يا فرنيس.

 -7صاغ لهب.
 -7قران لملة إيرانية.
 -7قندي ( أو كندي ) لزن.
 -12قني ( أو كني ) جنية لهب .
 -11الكاره  21لحهللل.
 -12كُورجه لهللد .21
 -13لبة جميدية لملة لثامنية فضية نع ة إىل االعلطان ل هللاملجيهلل.
 -14ناصفة نةف.
 -15وق َّيه لزن  2كيل ل بع تقري ًا.
 - 1متت اال تعانة بكتاب " عاين االكلامت ارخليجية

االر ائل اال ثائقية االتجا ية "– مجع لإلهللاد حممهلل رضغاس

املرتلك – تقهلليم د .االح االعجريي – ت – االك يت .2117
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الوثائق ( اخلطابات )
أوالم  :الوثائق املوجهة من النوخذة محود اجلاراهلل
اخلرايف إىل عمه ( والد زوجته وخاله )
نارص عبداملحسن اخلرايف
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بسم اهلل من منقرور( 2 )1ذو احلجة
إىل جناب املكرس األفخم االعم نارص ارخرايف املنرتس لمح او تعاىل
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس االي س
ثامنية أياس ( تمي) ا طلع ملا حنا طلع االعتمي ا
()2

يهلل ا

االي س ينشهللنا ل تمي ألال

()1

5

كت ب ا م حعد ل دهللاالقاد

ركب ا لط كل ا ينشهللناهم طد ي االيد س يدا

لم ا نغافل ال اليل لال هنا لي أهل االة ا  ،قاال ال ت يع ن حق مح د حعد  ،يقد
ا  35لبيح إن كان هل قيم ا يرضينا  36لبيح أهل

كان ت غي

لبيح ،الك حع
جربناالح

ا يرضا بع ب ا لنهلله فل س ،حع ي او ل

إن

ا اضديني يف 33
د لخدر ..........ا

جب بعياحتهم تعرفنا اال ائر بيننا اختاف بقهلل  11بيح ،لأ عا لديش
()3

عكتي يف  4لبية ،لليش زيره يف  4لبيات لنةف إىل ت لبيات لنةف ،قه ل يف
 173/171لبيح ،هيل يف  35لبيح إىل  ، 35ا

 33إىل  34لبيح.

صحح محود جاراهلل

) )1ه بلهلل ( هللينة ل يناء) يف اهلنهلل تعم أيض ًا نغرل لهي خمتلفة ل

هللينة ل يناء بنغل .

) (2فات ل اال ضالة ( أ ل االكلمة إنجليزي .) statement
) (3ينشهللنا أي يعأالنا.
)(4

يهلل أي

يهلل.

) (5بعياحتهم العل املقة د " بعياهتهم " باهلاء ،لاالعياهة هي اجلرد أل االفات ل ( االعنهلل).
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ثاني ما  :الوثائق املوجهة من النوخذة
محود اجلاراهلل اخلرايف إىل التاجر أمحد العبداجلليل
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بسم اهلل تعاىل
إىل جناب األكرس املكرس األفخم االعم أمحهلل ب ل هللاجلليل املنرتس لمح او تعاىل لأبقاه
بعهلل ،يا لم خطكم االرشيف ل ل االذي ا لكر ا

لمحاه ه ني ،ل

االفل س بنيتنا حع

.......

عل س

()1

طرف االكتب انشاء او لم بيهللي ل

ل هللاالرمح ل هللاجلاد ليل ا بع ي س حني ا لا ل طغل  ......ل
اطرتر ل هللاالرمح .....
عني ل

()5

طرف احليل بيح

يف قيمة ائة ا بع

عني ل

طرف
كرلن

طرف االقه

()2

طرف فلفل ائة لا بع

لرشي إىل ثاثني لاالعيش جي

()1

بيح 62/42

لاالة ا  262امل لاالعاس ،ليعلم لليك حع ب ل هللاالقاد يف طهر لل االقعهللل  7ي س
االثنني  ] .1317ويوافق 1222/2/13م [

صحح محود بن يراهلل

) )1ا
) (2االقه
)(3
) (4جي

أي ا .
أي االقه ل.
لتعني افعل.
قهلل يك ن أحهلل عميات االرز هنذاك ،لاو أللم.

) (5ب يراو املقة د مح د ب جا او.

()3

92

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

91

من بندر منقرور إىل بندر ممبي يف  11ذو القعدة  1512هـ ] ويوافق  1222/2/12م [
حرضة جناب األكرم محيد ِّ
الشيم العم املكرم أمحد ابن املرحوم عبداجلليل املحرتم
لمح او تعاىل ه ني ،بعهلله
طرف االعيش زاهب

()1

يهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح لد االدهلللاس خة

د ًا ،نعدرفكم

ج د ،لحنا ت قفني لنهم ب ا طة ( )2االقيمة ،لحنا رادنا يكد ن االقيمدة

نا ة ،لل هلل االرمح ب ل هللاجلاد

بعهلل ي س إىل ي ني ي

ل لندهللنا ،لل دهللاو بد غدانم ل دل

بطرفنا أ س املايض ،لألط ه االقيمة االذي ا لنهللنا خربها ،لثم دينا إىل حع ب ل دهللاالقاد لدفدع
يل االقيمة  4لبيات ل ت هنات ،لاملذك دش عافر إىل املاط ل( ، )5لثم يف ب س دا بيدع لد يدهلل
حمي االهللي ب ل هللاالقاد  4لبيات ل  11هنات اغياظ إىل حع ب ل هللاالقاد  ،االي س املدذك دطد

()1

ينزال ن االتمر لكذالك حع ب ل هللاالقاد ملا ا ي يدع االتمدر لدرفكم ( انيتيدل)( )3أقيداس االدذي بداع
أ عا االقه ل  174لبية إىل  172لبية ،االفلفل  174لبية إىل  172لبيدة ،اهليدل االطيدب يف 33
لبية ،لاالهلللين ( 22 )6لبية ،االعيش( 4 )7لبية إىل  62بيح ،هذا ا الزس رشحح لرفناكم إباغ دا نا
ل االعم نارص لاالربع كافة،

لنهللنا علم ل هللاو ب غانم يعلم لليك ،لدس امل ،لاالعاس ختاس .

امحود()9بن ياراهلل

()1

) )1زاهب أي جاهز.
) (2ب ا طة أي ب ا طة حي يلفظ االك يتي ن حرف االعني أحيان ًا باالةاد ،ليكت هنا كذالك بارخطأ.
) (3املاط ل هي االقا ب االةغري املعتخهللس

لإىل االشاطئ حي ال تعتطيع االعفينة اال

إاليح الضناالة املداء

قربح.
) (4ه
دط ا أي دخل ا.
) (5أن يتيل أي أن ير ل برقية  ،لأ ل كلمة "االتيل " املأخ لل

االكلمة اإلنجليزية ( .)Telegraph

) (6االهللُّ لين أي االعادي.
) (7االعيش أي األ ز.
) (7امح د اي مح د ،لأحيانا يكتب االك يتي ن احلرف كام يلفظ نح بارخطأ.
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بسم اهلل من ذو احلجة  3من منقرور ] ويوافق 1222/5/13م [

إىل جناب األجل األجمهلل األفخم حعني ب االعم أمحهلل ب املرح س ل هللاجلليل املنرتس ،داس
بقاؤه ،ه ني ،بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،لبعهلل ،خطكم االرشيف
()1

قهلل ل ل ،ل ا لكرتم

ا

عل س ،ل

طرف

تمي حا لتا يخ ثنا لرش لي س ا

ظهر ،لحنا حمنا لاخري لنح لالح يظهر بعهاالح ،لاحنا ا نخليهم أدل هم

يف كان إىل

كان بلي س ،لط فهم ره أل ا يش  ،لاحلا أخذنا قنهللي 6لنةف مَنْ  623لبية
()2

 ....لا ل ،لحنا إن طاء او

()5

ا نذخر انظهر االهلل اهم نهم ابعهاالح  ،لأ عا
()3

()1

6لنةف لبية إىل  4لنةف لبية،

االقه ل

 175لبية إىل  172لبية ،االعيش

لاهليل

 35لبية إىل  25لبية ،لأنت امل ،لاالعاس النا ل االعم نارص لاالعيا  ،ل

لنهللنا ل هللاالرمح ب طهاب لدالد ب مح د ،لأنت امل ،لاالعاس – .1317

الولد محود بن جاراهلل

)( )1خطكم)

االتكم.

) (2ا يش أي ال يشء.
) (3قنهللي أحهلل أن اع لحهللات اال زن.
) (4انظهر اي لنعتخرج.
) (5أبعهاالح أي بعه الة.
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بسم اهلل
من منكلور  11ذي احلجة 512هـ ] ويوافق  1222/5/25م [

()2

()1

إىل جناب املكرس األفخم االعم أمحهلل ب ل هللاجلليل املنرتس لمح او تعاىل ،االعاس للديكم
ل محة او لبركاتح ،لأزك لأرشف يياتح ل االهلللاس االي س ،معنا خرب نة طاف دا
ر نكل

ا قنهللي

 6بيح محلنا إىل النجدة إنشداء او اال ي قد لندهللنا ال كدان يف

()5

كان ل هللاو ب غانم ننمل لياه حق نة أ لح خط هذ ارخط حطينا يف هدذ ارخدط
()1

لحع ن ي ينز قيمة متر ه يق
4

()6

ينا رشت ليا نة
()3

جب قيمة حمي االهللي

بية مخعة إال بع ،دينا ج اب أنت رشيت يف تلغدراف لال رشيدت لندهللي لال

نة لأ عا ثل األل ل لأنت امل ،لاالعاس

صحيح محود جاراهلل

) )1ليقةهلل هبا لاس 1317هد لقهلل التاد ك هتاب ارخطابات لهللس لكر خانة األالف ألهنا فه ة ضمن ًا اللجميع
الكاتب ارخطاب لقا ئح ل االع اء.
) (2ل نت ع هذه املنهجية بتن يل االتا يخ إىل االعنة امليادية بني ق ني عتطيلني كإضافة
) (3ت لبيات لبيزتني.
) (4هذ لاأل ل هذا.
) )5أي رشت ع نة

.

) (6أ بع لبيات ل  12بيزل.

املؤالف.
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بسم اهلل
نكل  13لل احلجة  317إىل بم ي ] ويوافق  1222/5/25م [
إىل جناب املكرس األفخم االعم أمحهلل ب ل هللاجلليل املندرتس دلمح او تعداىل ،االعداس للديكم
ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،كتابكم االرشيف ل ل ،ل ا لكدرت دا علد س ،ل دتمي

()1

ير لنا الكم إنشاء او ()2لا ل الكم حني ل ل نة طغلح لاهدب االيد س  6لنةدف قندهللي
لاهب للهلله االح باقي االي س ،يعمل ن يا يهللي حع

ا الكم تلغدراف

طرف محهلل ل هللاو

لخط ا ديت ج اب لأ عا ثل جب ا لرفناكم ،لأنت امل لاالعاس.

حمبكم

محود جاراهلل

) )1تمي فات ل اال ضالة ( أ ل االكلمة إنجليزي .) statement
) (2انشاءاو خطأ طائع قهلليم حهللي لاالةنيح إن طاء او .
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بندر منقرور إىل منبي( 19 )1ذي القعدة  1512سنة ] ويوافق 1222/ 5/26م [

إىل جناب املكدرس األطديم االشديخ االعدم أمحدهلل بد ل دهلل جليدل املندرتس دلمح او تعداىل
ه ددني ،ثددم االعدداس للدديكم ل محددة او لبركاتددح ل د االددهلللاس ،لإن ددئلتم لنددا فددنن
بخري للافيدة ،لبعدهلل؛ نعرفدك د طدرف االعديش أخدذنا لال يمدل انشداء او تعداىل
()2

يف يددل ثدداين يتنمددل لقيددة االعدديش د ه بيددح  4لهنددح  11لمخع دني د ه امل د ه 4
()5

بيددح لهنددح  7لبيددزل  3لمخع دني د ه امل د ه بيددح  4ل 11هنددح لبيددزه  3لانشدداء او
()1

تعاىل ننملح لنتنا ب ع حع .
لأنت امل ًا ،لاالعاس

محود بن ياراهلل

)(3

) ) 1يقةهلل ب ي.
) (2املقة د إن طاء او.
) (3كيس ك ري

ارخ ص يةنع يف اهلنهلل (املرجع االعابق).

) (4إن طاء او  ،لال يزا هذا ارخطأ االشائع نترش ًا إىل ي نا هذا.
) (5يا او جا او  ،للادل االك يتيني قلب اجليم إىل ياء ،لهي هلجة متيم.
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بسم اهلل تعاىل
نكل إىل ب ي ح  23لي احلجة لاس  1317هد ] ويوافق  1222/1/2م [
جلناب األجل األجمهلل األفخم األكرس االعم االعزيز أمحهلل ب ل هللاجلليل املنرتس
حفظح او تعاىل بعهلل إباغكم االعاس ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،لكتابكم االرشيف قيم 22اجلا ي
()1

ل ل ،لتل ناه رسل ي ارخاطر بهلللاس ا تكم ،لكا ل رشحكم ا الهللر حم كم عل س ،لبعهلل،
جهة حع ل هللاالقاد الطاين  2قنهللي لاال اقي يق
أبهلل ًا نافينا باالكل
ت قي أق

ا لنهللي الكم يشء يرددها للينا ا لنهللي الكم يشء
()2

جهة االتمر أجراه ل  24لبية ،كلمناه يف االقه ل بنض ل هللاو ب غانم لغريه قا

()5

الك چتي احلني تعافر باملركب كلمناه قلنا الح أ خةنا ل د للينا هبذا اجل اب ت غي أق
()1

الك

جتي احلني نعافر باملركب لباملره ا الكم لنهللي يشء أبهلل ًا أنت قالهلل لنهللي كل ي س خرجك نةف لبية
لال الك طغل ل

طرف االعيش ائة لتععة لتععني ( )177ت جح إاليكم ،اليك ن الهلليكم عل س ،ل

لتريض ي س ثاثة أياس ،هذا ا الزس لرفناك ،لاأل عا ا ا
طرف ل هللاو ب غانم يعافر هذه االليلة ه
()3

فيها زيادل ،هلعلم ،ل ا يلزس نترشف بقضاه ،ل
االذي أ لتم ه إىل حع االهللال

االعاس ل االعم نارص ،ل

الهلليكم لزيز ،لكتابكم

مع أل كا كم فاالكتاب لال قراه ،هذا ا الزس.
احلقب محود بن ياراهلل
()6

) )1قيم أي قم.
) (2أي يكر

ها للينا.

) (3أي نافينا كلي ًا.
) (4چتي ( لتلفظ باجليم املكشكشة االفا ية ) بطاقة أل تذكرل.
( )5تريض أي انتظر.
( )6كان محح او يتأ

بخلق للامء االعلف االةاالح حني حيتقر نفعح يف جناب او نانح  ،فكثري ًا ا يعم ن

أنفعهم باالفقري أل احلقري ( أي االفقري إىل او ،لاحلقري أ اس او ).
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بسم اهلل تعاىل
نكل إىل

ي يف  25لي احلجة لاس  1317هد ] ويوافق  1222/1/1م [

جلناب األجل األجمهلل األفخم األكرس االعم املكرس أمحهلل ل هللاجلليل املنرتس
حر ح او تعاىل ،أحب إباغكم االعاس ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،لكتابكم االرشيف
لكيهلل أ
()1

ارخاطر ،لبام لكرت ا عل س ،ل

اال اقي االذي الكم جب شرتر شرتاي

طرف حع

لم  2كنهللر

جنابكم ،لأنا بعهلل شرتاي

ا لهذا
نة

إن

كان باقي الكم خ جيي نة يطاال ني ،لإنح قالهلل لنهللي ا الك طغل يب دها ليل ،لال
لنهللي الكم طئ أبهلل ًا هذا باقي حعابكم لباالثم  ،لأجر االتمر يف 4لثاثة أ باع لبية
لباحلارض هذا جتيك ل افر ،هذا ا الزس ،ل ا يلزس أترشف بقضاه
()2

االعزيز الهلليكم،

االعاس ل

الهللينا يعلم ن بلت االعاس اللخا نارص ،لاالعاس ،لل هللاو ب غانم

افر يف تا يخ  24فااليل لمحلنا عح  2كنهللي أ ا  ،لاالعاس ختاس.
()5

محود بن جاراهلل اخلرايف

) (1أي أكيهلل.
) )2جتيدك أي بطاقة ( أل تذكرل ) فرك.
) (3فااليل أي ( يف االليل ).
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بسم اهلل
نكل  27لل احلجة  ] 317ويوافق  1222/1/6م [
إىل جناب املكرس االعم أمحهلل ب ل هللاجلليل املنرتس لمح او تعاىل
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،تيلغراف ل ل ،لتيل  1حق حع ل دل
( )

جاءنا يف االقه ل لقا النا جاءنا تلغراف ال تعطل ن حق مح د ،انت ق س افر ا لنهللنا الك
طغل ،اطتكي لح اطتك ان ا يعطي يشء أنت ا تقهلل  ،خل اجي نة يهللالي يف انح
رشيت لنهلل نة

ا رشينا لنهلل أمحهلل االي س لا ل االيك ياهح الح دلم ل دياهح االعدم
()2

نارص انشاء او إنح ينطر إىل ا اجي كم تعريف لا ل الكم تمي يف هذا ارخط حعد
()5

االح نيح يعلم امل ،لاالعاس ،ل ا نا ل

()1

يعز لليك لاالعم نارص ،لاالعاس.

صحيح محود جاراهلل

) )1تيل أي تلغراف.
) )2ياهح لم الة.
) )3ينطر أي ينتظر.
) )4تمي تلفظ تمي.
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ثالث ما  :الوثائق املوجهة إليه من والده جاراهلل
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 1321هد ( 1713س )
بسم اهلل
الوالد جار اهلل إىل الولد محود لمح او
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح لبعهلل
لحك لحنا نرتجاك كل طراش نق
()1

()5

()2

جيي هاملطراش ،ل

طرف لرشي

االريا االيل تذكر أنك فيضه ل خاالك أمحهلل ،ترر ا جانا نح يشء نعه الك
لي

()1

خذه

))1

نح ،ل

لحك أي

الهللينا االعيا ( )3كلهم لأ ك يعلم ن ،لاالعاس.

لحتك (أي نذ لهابك) لأهل نجهلل يهللغم ن االتاء باالكاف يف ثل هذه امل اضع

لنهلل ا تلتقي االتاء االعاكنة باالكاف االعاكنة.
) )2نرتجاك أي نتنراك أي ( ننتظرك).
) (3طراش أي حلة قافلة ،لل

عت ر اال نر يقا هلا " طرطة ".

) (4غري لاضنة ل بام يقةهلل لإال .
) (5يقةهلل اخ انح االةغا حممهلل ( االن خذل فيام بعهلل ) لل هللاملنع االذي بقي يف االزالفي ،ل

ل يتح االكريمة

أبناء االعم املقيمني يف االزالفي لاالذي نترشف بزيا ىلم ن ي ًا ل ًة اللرحم  ،لكم نععهلل ليععهلللن – شك ي
أج ي  -بمثل هذه االةلة.
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رابع ما  :الوثائق املوجهة إىل النوخذة
محود بن جاراهلل اخلرايف من نسيبه وابن خاله
عبداملحسن نارص اخلرايف
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إىل جناب األجمد األفخم حرضة األخ محود اجلاراهلل اخلرايف املحرتم
تم هذا ع ت

يتنا الك ،تعطلت هل لطا  ،انشاء او املانع خري ،ثم األخ حممهلل افر
()1

طرف بضالة مخعة هالف االربيح االذي نك إىل ل هللاو االرطيهلل

ن ة اال س االعم أمحهلل

لطاها حممهلل لأخذ لليح بح نهلل فقط رشت ل حممهلل يف ارخمعة هالف بضالة الك يا محود
لأنت إن طاء او ا ترشه ل األالف ،لأنح تزيهلله ا تنقةح ،ثم االذي اجتمع ملنمهلل
 3111لبيح لنهلله
بضالة

أ ل  3511لبيح بضالة

حممهلل االفاح 5111 ،لبيح بضالة

طاء او ب

لثامن االراطهلل ،ل  2111لبيح

ل هللاو االرطيهلل مجلة  13511لبيح ،إن

الك تعرف الح (الجلي) يأخذها الح  711ك نية ب هلم كراجي 111 ،ك نية
()2

حنطة طهلل2 ،

()5

كراجي111،ك نية طكر  ،ثم االذي أبقينا ،الك لنهلل حممهلل ب
()1

 2111لبيح ان ات االذي أنت أ لتهم  2111لبيح
()3

رتلك

لنهللك احلعاب يزيهلل النا

بطرفكم قليل ،هذا ا الزس ،ع إباغ ا نا االعزيز الهلليكم ،لد تم.

عبداملحسن بن نارص اخلرايف
) )1انشاءاو أي إن طاء او.
) (2الجلي الكي داس تاجر هنهللي.
) (3كراجي أي كراتيش.
) (4طكر أي كر.
) (5لبية أن ات

لبية

االفئات اال قية.
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خامس ما  :الوثائق املوجهة إىل النوخذة
محود بن جاراهلل اخلرايف من حممد احلمود الشايع
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بسم اهلل من الكويت إىل بندر البحرين  9من مجادى اآلخرة عام 1553هـ ]  1217/1/1م [
جناب األجل املكرس محود اجلاراهلل اخلرايف املنرتس ،لمح او تعاىل ،ه ني ،االعاس لليكم ل محة
او لبركاتح ،خط طك

()1

هللل طهري

ابق ل لت( ،)2ل ا لكرت ا عل س

لمنا إىل نارص ارخرايف( )1ع خليفة ب

للقب ق ضنا

خةد ص ...اجلندهلل

()5

زلل لجانا نح خط ق ضح 621لبية،

ل هللاو 711 ...لبية ،لباقي بعك ا ق ضنا يشء ،تذكر أن حنا ا نعرفدك

بارخط ت ،حنا ا نعلم أنت بأي كان ،احلا ( )3لرفنا أنك باال نري نر ل الك ،حلت االربكة.
هذا ا الزس بيانح ،بلت ا نا ق ل ل هللاالعزيز االذكري( )6لليا االقدايض لاالعزيدز الدهلليكم ،ل د
الهللينا لياالك طي ني( ، )7لأهلك طي ني ليعلم ن ،لاالعاس(.)9

حممد احلمود الشايع

) (1خط طك أي

ائلك.

) (2أي ل لت ابق ًا.
) (3تلفظ اجليم هنا باالفا ية املكشكشة ،لاجلنهلل ألمهللل

ارخشب تؤخذ

ديقان املنجدرلف املعدتعمل يف اال نداء ،لاالفدراغ

املرتلك ق ل كلمة اجلنهلل لكذالك االكلامت األخرر فيام بعهلل قهلل تركت الةع بة فك ارخط االذي كت ت بح.
) (4ه نعي ح حي تزلج مح د اجلا او

ابنتح حةة االنارص ارخرايف ،لأنج ت الح شا ي لل هللاو لي ف  -محهم او مجيع ًا.

) (5أي اآلن.

) (6له

األ الهللل

طلنة

االرلقة

لتي ة ،لكذا احلا باالنع ة الكاتب ارخطاب املرح س حممهلل محد د

االشايع.
) (7يقةهلل أبناء مح د لمها شا ي لل هللاو ،حم او االثاثة.
) (7ياحظ االقا

هنا ت اضع األ ل ب يف املرا ات االقهلليمة

االناحية االلغ ية االفةن لاالق الهلل االنن ية

لاإلنشائية ،لالقهلل الفت نظري أن لالك حةل يف ختاطب حكاس االك يت يف تلك االفرتل ،فدام باالندا بأهدل االك يدت
لا ة.
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سادس ما  :الوثائق املوجهة إىل
التاجر حممد بن عبداهلل املرتوك
من محود اجلاراهلل اخلرايف
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112

االة نة  1717س من محود اجلاراهلل (البرصة)
إىل حممهلل ب ل هللاو املرتلك (االك يت)
األ امء االتي لكرت احلة ان  /حعني مجا
األ اك

اال رصل  /االك يت  /د ب االزبري  /ب ي  /كراتيش

اال ضائع لاملعا ات االتي لكرت بشت حق االشتا  /طعري
االعف االتي لكرت امليل  /االزياين
االعمات املتهللالالة بيح  /الريه  /كني  /يا
ضم ن االر االة عا ات جتا ية يف امل اد االغذائية ل االعمات
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بسم اهلل من البرصة  2ذو احلجة عام  1553إىل الكويت ] ويوافق  1217/2/12م [
جناب األجل األفخم األخ املكرس احلاج حممهلل ب ل هللاو املرتلك املنرتس
لمح او تعاىل ،ه ني ،االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،بعهلله ،ابق أ لنا
الكم خط ل د ب االزبري ،إنشاء او ل لكم لأرشفتم لليح ،أخي

طرف احلةان

إنشاء او يركب هذه االهللفعة ،لإلا ا كب يف امليل ننملح يف االزياين إىل ب ي لي جح إىل
()1

كراجي ،بغينا انفرت قيهلل باال يع بأالف ل ائتي بيح  ،1211لالك خفنا
كأهنا أالف ل ائتي الريه تعلم ل حعني مجا لق
ثاثامئة بيح  311فض ً
ا

الح االكهلليش يع ر ائتني لمخعني
()2

جنابك ال ختيل تأخذ حق ُّل س بشت حق االشتا انش
()1

()5

لليح دطت املهلل ة ال خييل لحح هذا ا الزس ،ل هام ي هللي الكم
()3

()6

ل لم النا ل

داليح ألن لنهلله

الزس نترشف،

الهلليكم لزيز ،لد تم حمرل ني ،لاالعاس ،أ عا نا االذ ل ،115/121

طعري  171/211الريه  16/4كني 17لنةف  71/111يا .
()7

من محود اجلاراهلل
) (1امليل ركب ( فينة ) االربيهلل.
) (2االكهلليش احلام .
) (3يقةهلل اال الهلل امل لتةغري ا مح
) (4أي حق ( أي الح ).
) (5أي ن اد الح باملش ل.
) (6ه
دطت أي دخ .
) (7كني أي جنيح لهب.

ُّل س له طفل غري.
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سابع ما  :الوثائق املوجهة من عبداهلل عبدالعزيز احلميدي

()1

(وكيل ورثة محود اجلاراهلل) إىل التاجر عيل احلمود الشايع
فيام خيص حقوق أبنائه األيتام من بعده مشاري وعبداهلل

( )1لرف االتاجر ل هللاو ل هللاالعزيز احلميهللي بفزلتح أللام ارخري ع اجلميع ،لالح يف لالك اقف طي ة تعدهللدل يف
قضاء حاجات االناس ،لاالشفالات احلعنة ع أنح غري لزس بذالك ،الك كان محح او يلزس نفعح هبدا يف االتدزاس أديب
اجتاملي مجيل أكع ح االق

لاملن ة يف قل ب أهل االك يت.
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بسم اهلل من الكويت إىل بمبي يف  2ج 2عام  ]1511ويوافق 1225 /1/22م [
جناب األجل األجمهلل األفخم األخ املكرس ليل احلم د االشايع املنرتس ،حفظح او تعاىل،
نتكم ،لد تم بخري

ه ني االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ،ع االعؤا ل
ل ل.

ل لت ا بم ي إىل اآلن مل يرشفنا نكم كتاب لع املانع يك ن خري،

بعهلل أخي

لاالعاس ي لت بخط االعم حممهلل احلم د االشايع لخط حممهلل االع هللاملنع االهللليج جيعل ا
()1

ا ح دايم نخربكم ابق طاح طر لاس لأن ت ،لأيض ًا ق ل االتا يخ بأ بعة أياس طاح طر
لاس طيب لال ا نح رض إال قليل ل بعض االهللكاكني لاال ي ت ،ل االت االشا ية،
أخي

طرف االربيات االذي ق ض االعم ل هللاو املنمهلل االف زان

املرحوم محود اجلاراهلل
ايف املق ض

اال انيان

احلمود ،إنشاء او اإلفادل نكم قاد ة بإثناء االطريق ل
()2

بعهلل املرصف حلت نعرف قهللا ه ألجل تعنيعح  ،لهذا طئ ا ختفاك
() 3

حاالح ،لقةهللنا ختلي

حعاب اال ثة ،لاالةرب ل االتكليف احتعاب األجر جزاكم او

خري مجيع ًا أنت لاالعم ل هللاو احلمهلل االف زان او جيزاه خري ل ختليةها
األ عا

ريك

) )1خط

االة.

طرف

()1

اال انيان،

أ ل  ،376جابان  ،371قه ل محر  ،71خرض  ، 117طكر ،36

) (2إن طاء او.
) (3تعنيعح أي االقياس باالازس جتاهح.
) (4ريك ( أ ريكي ).

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف
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چاه  ، 5/6ليش بلم كلكتح  ،17كراجي  13لنةف ،جاه جينالي
() 1

 4لنةف إىل

أ بعة ،لحعب االظاهر ينز إىل  ، 3لاالرغ ة لليح قليلة ،طعري  ،6حنطة اال عيهللل  ،11ل
اهلاطمي .17
قنهلل ه ين  ،27ه يب  26لنةف ،قرنفل اال قية  4لثاثة أ باع  ،هيل  11لثاثة أ باع،
كركم  ،45فلفل  ، 33الريل  14لثاثة أ باع ،قني  ، 6/16هذا ا الزس ،بلت اس نا
()2

االعم ل هللاو لالياالح لحممهلل االطريقي ل ع د االزب ل لطان اإلبراهيم ،لكافة االعزيز
الهلليكم ،ل نا االعم لثامن ،لاالعيا يعلمح ،ل االح كل مخيس لمجعة لنهلل لمح حممهلل
باالهللكان او يةلنح ،لكات ح دخيل االرطيهلل بيعلم ل اجلميع ،لد تم حمرل ني ،لاالعاس.
عبدالعزيز العبداهلل احلميدي

) )1جاه طاي
) (2تكتب أحيان ًا باالكاف كني أل باالقاف قني أي جنيح لهب.

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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موقف طيب للتاجر :

عبداهلل محود اجلاراهلل اخلرايف
يف احللقة العارشة من برنامج ( التاجر األسوة يف كويت املايض (
إعداد وتقديم د .عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف
قناة املجلس – تلفزيون دولة الكويت

119
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بسم اهلل تعاىل من الكويت إىل بمبي يف  11ج  1511 2هـ ] ويوافق 1225 /2/1م [
جناب األجل األجمهلل األفخم األخ املكرس ليل احلم د االشايع املنرتس حفظح او تعاىل،
ه ني ،االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس تقهللس الكم خافح لبح االازس إنشاء او
أنح ل لكم لتاق ه رسل ي ارخاطر ،لال جرا ا ي جب فعح إاليكم إال دائم االعا ة،
لإنشاء او االتعريف نكم هم بأثناء االطريق باإلفادل ل االهلل اهم املق ضة

اال انيان

للمرحوم محود اجلاراهلل ،او يشكر عيكم لجيزاكم خري ،أنت لاالعم ل هللاو املنمهلل
االف زان ،أخي أداس او لج دك لطكر او عيك د بتنا ل نفعك لال الك جزا إال
او ،لال أنت بناجة جزاء

جيازيك ،ن ي نهلللقني حهلليهلل لاحهلل كرب نهلللقي االيل

أخذت االعاس  ،جزاك او خري ،للاحهلل كرب نهلللق حممهلل االع هللاملنع االهللليج لاألقياس
()1

بنظرك ،لاحهلل تكتب لليح ا مي للاحهلل تكتب لليح ا م ل هللاو االنفييس ،له االةغري،
لاالذي كرب نهلللق حممهلل االع هللاملنع االهللليج يك ن لليح ا مي ،لاحل االح إنشاء او
()2

االع ع اآليت نن
()5

الكم د اهم ،الن ا ك االعاير

لهللنا بن االح ،أ عا طرفنا

ريك أ ل  ، 372جابان  ،371قه ل محر  ،71خرضا  ،117طكر  35لنةف ،جاي
كلكتا  6ل بع إىل  5لثاثة أ باع ،چناوي 3لنةف إىل  ،3لال لليح انهلل اج هيل
11لنةف ،قرنفل 4لنةف ،كربيت  ،132ب قفشح بهللير لني ..... 127
) )1االعاس أي االعنة املاضية ( أل االعاس املايض ).
) )2إن طاء او
) ) 3أي األ

ع

يهللن اليس
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ج د ،الا لجهلل ب كمره  ،161كركم  ،41فلفل أ د  ، 32دا ني  ،47جالات
برصي هاطمي  ،17متر

 ...... 17/15االعم حممهلل طعري  5لثاثة أ باع ،حنطلح ،11

ثاثة لثاثة أ باع إىل ثاثة ،ده اال رصل 3 ،لهللاين  ،4االغنم ا هي غاالية لهب الريل
 14/11قني  16/16هذا ا الزس ،ل لم النا ل االعم ل هللاو لالياالح لاألخ امل املضف
لكافة االعزيز الهلليكم ،ل نا االعم لثامن للياالح يعلم ن لحارض ارخط ل هلل االعزيز االفههلل
يعلم ،لكات ح دخيل االرطيهلل يعلم ،لد تم حمرل ني ،لاالعاس .
خط حممهلل االععهلل

فضلك تر لح الح باملكان االذي ه فيح ،جزيتم خري.
عبدالعزيز العبداهلل احلميدي

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

ثامن ما  :الوثائق التي ذكر فيها اسم النوخذة
محود بن جاراهلل اخلرايف
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العل هذا ارخطاب ألضح خط ًا لنعخ ًا لال حيتاج إىل تفريت؛ الذا نرصف االنظر ل
فك ارخط غري اال اضح إىل تفعري غريب األالفاظ لإن كانت ك يتية بنتة ،للالك بعهلل
ا تشا ل االعم االح االعيل احلم د االشايع  -محح او  -يف تفعري عانيها.

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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تفسب املصطلحات الواردة يف هذا اخلطاب
حسب إفادة العم صالح العيل احلمود الشايع( )1حفظه اهلل
منقرور :ه بلهلل ( هللينة ل يناء) يف اهلنهلل تعم أيض ًا نغرل لهي خمتلفة ل

هللينة ل يناء

بنغل .
قندي :هي لحهللل لزن حي إن كل بضالة هلا لزن ،للادل دا تكد ن با دتخهللاس لحدهللل
االقنهللي لمجعها املذك قنادي.
صبار قنطار :ه ن ع

االة ا (االتمر اهلنهللي).

مورة :ه ز ع أ بكيس بيضالر االشكل ل

ن لية ثمينة.

محايل وتشاله :أجرل االتنميل ،لاالتشاالة هي االقا ب املعتعمل يف هذا االتنميل.
روبية أنواط وروبية سكة :لبية

االفئدات اال قيدة ،ل لبيدة د االقطدع املعهللنيدة لد

االرتتيب.
تيل قراف :برقية لهي تعريب كلمة " تيليغراف"
البلم :االقا ب االذي يعتخهللس النقل اال ضائع

االعفينة لإاليها للالك قرب طط االعرب.

( )1املةطلنات األ بعة األلىل باالتنهلليهلل (املنقرل  ،لاالقنهللي ،ل ا قنطا  ،لامل ل).
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بسم اهلل من كراجي يف  16مجادى 55 1كويت ] ويوافق  1213 /1/1م [
جناب املكرم األفخم األخ العزيز محد العبداللطيف احلمد املحرتم دام بقاءه
بعهلل االعاس لليكم لاالعؤا ل لزيز خاطركم لال زالتم بخري تقهللس خافح......

االازس ي فقح

 ......هذا الهلليكم بخري ترشف نا بكتابكم امل قر قدم  1أ ه ندا دلاس دنتكم لممدا لدرفتم دا
عل س ق ضكم

ي ف أب ا امليل  211لبيح لاالغربيل الهلليكم ا دتلمتم ندح  ....ا دلناكم

ح االة ل ي ف يعق ب اجله دي لت  711لبية اليهلليكم ا تلمت ها لاإلفادل نكم باغندا
لافادتكم ل االقريب لز كم تطلع ه اىل نجهلل د بكم طلعت لحةل االنةيب االطيب طلد بكم
االفاده ل ال ن احلةان انظر عالهلل اال هلل أخذ يش جلا م املاجهلل ألىص لاالهللك ال يأخذ ل ا اخذ
اخذل نقح ا ا ا فر ال امحر ليك ن نظر باب خيا اليس باب كا ي لالا اخذت ه تيل النا للد
()2

()1

الچ اه البهلل انشاءاو تعرف أخيك ليل االي س يا ل الطرفنا

يدرال

()5

دا دك لندهلل حممدهلل د

االع اثة ننظر لنهللنا إنكان او ههللاه لتعنع أبقيناه لانام تعنع ا لناه الطرفكم ع االعربية هذا ا
()3

()1

()6

الزس اباغ ا نا خا ة نفعك لاال االهلل لاالعزيز الهلليكم لد تم حمرل ني
بعهلل

بخة ص ،املرحوم محود اجلاراهلل اخلرايف انتقدل إىل محدة او لالندا لندهلله دائتني 211

لبيح قرضح اخذها ي س ممشاه ال

ي له لكيلح ل هللاالعزيز احلميدهللي أخدربلا املدذك لد االدذي الندا

لتعل ها بنض ل هللاال هاب االت ه ا ئل ا ل هللاال هاب يفيهللكم كان املذك قابضها ل علمها الح.
()7

) )1أي نفعح.
) )2أي نظرتح مجيلة ( مجيل )
) )3أي حيرك جلح.
) )4أي إن كان
) )5تعنهع

االعنع له االلتهللا لاال تقا ة.

) )6أي االعابري ( املعافري ).

) (7أي تعليمها
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نظرة حتليلية يف شخصية النوخذة
محود بن جاراهلل اخلرايف
من واقع الوثائق واخلطابات
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نظرات حتليلية يف شخصية النوخذة محود بن جاراهلل اخلرايف
من واقع الوثائق واخلطابات
أوالم :األمانة واالحتياط يف حفظ حقوق اآلخرين:
إن املتأ ل العريل املةطف

او لليح ل لم جيهلله قهلل حرص ل

معتح احلعنة ق ل

ظه االهللل ل ،فقهلل القب

او لليح ل لم يف ق ح "باالةادق األ ني" ،لكانت قدريش

مجيع ًا ترتك األ انات لنهلله

او لليح ل لم يف بيتح لهي ه نة لليها طمئنة بأهندا لندهلل

جل ادق أ ني ،ا دا ت لنهلل االن ي د او لليدح ل دلم داحب االعدمعة احلعدنة
لاالذكر االطيب اجلميل.
لقهلل

م االن ي

او لليح ل لم هبذه األخاق االفاضدلة جمتمعدة د ل حقيقيدة

اللمعلم ،ل ا جيب أن يك ن لليح يف ل كح لتعا اتح ع االناس ،الكي يك ن ثاالً حقيقي ًا
الإل اس احلقيقي ،ل ا جيب لليح أن يك ن لليح
ل

ينتمي هلذا االهللي ارخاتم.

تلك األخاق االن ية االكريمة تعلم االن خذل محد د بد جدا او ارخدرايف محدح او

لتأثر هبا تأثر ًا ك ري ًا ،فلم يك يرمحح او يعلم بأجلح كام ه طأن دائر اال رشد الدذالك كدان
حيتات حني يتعا ل باال يع لاالرشاء بشكل ارش أل ل احلعداب في لدت د يثدق بدح لد
تفا يل عا اتح االتجا ية االتي فيها حق ق اآلخري .
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فهذا أحد التجار الكويتيني يف كراتيش خياطب العم محد العبداللطيف احلمد يف ختام أحـد
خطاباته قائالم:
" لبعهلل

خة ص املرح س مح د اجلا او ارخرايف انتقل إىل محح او لالندا لندهلله دائتني

لبية قرض أخذها بعلم ممشاه د بد ي لهد لكيلدح ل دهللاالعزيز احلميدهللي ،أخدربلا
املذك ل االذي النا لتعلم ها بنض

ل هللاال هاب االتد ه ا دأال ا ل دهللاال هاب يفدهللكم

كان املذك قابضها ل علمها الح".
ومن هذا النص نلمس ما ييل :
 حرص االن خذل مح د اجلا او ارخرايف لد ت ثيدق االتعا دل االتجدا ي د خداتث يت االتعهيات االتجا ية لنهلل طه د ليان حي مل تك ثمة بند ك أل ؤ عدات
رصفية يتم

خاهلا لالك.

 -حرص االن خذل مح د ل ت كيل

يثق بح ل أ االح لتركتدح د بعدهلله لأبنائدح

االةغا هنذاك لاأليتاس

بعهلله ( شا ي لل هللاو لي ف االذي تد يف دغري ًا )

بني خيةم ا لليح

حق ق الآلخري ق ل ت زيع االرتكدة العدائر اال ثدة ،فدتم

االعهللاد لتربئة ل تح بعهلل لفاتح بكل انعيابية ليرس بنمهلل او لت فيقح.
 حع اختيا ه ال كيلحلا تقا تح لحع

بعهلله له للدم د ألداس االك يدت املعدرلف بنزاهتدح

ريتح له ل هللاالعزيز احلميهللي محح او.
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ثاني ما  :الشعور باملسئولية وتقدير األطراف األخرى :
او لليح ل لم ل االعامحة يف االعف لالني اجلانب يف أ

ح االن ي

احليال كافة

لال يام يف االعمل االتجا ي ،فقا لليح االةال لاالعاس" :رحم اهللَُّ ر ُج م
ال سـمح ما إذا بـاع
وإذا اشرتى وإذا اقتض" .
()1

لهبذا يتأكهلل ه
أن االعز احلقيقي يف االت اضع اللمعلمني ،لالني اجلانب الإلخ ان لاملن دني،
كام أن االتعا ح

طيم اإل اس األ يلة ،لقيمح االن يلة ،لاالتي تعدهلل د أ دم

كدا س

األخاق االتي دلا إاليها هذا االهللي احلنيف.
لهذا ا أثر كثري ًا يف تعا ات مح د ب جا او ارخرايف محح او لجعلدح لندهلل حدهلللث
أي تددأخري ال إ ادي الع ا ددل خا جيددة ال يعددتطيع االددتنكم هبددا فإنددح يددام س االشددفافية
لاال ض ح لإبهللاء األ اب امل ج ة الذالك االتأخري دلن غم ض.
لهذا اليس بغريب حي كان االن اخذل يعتربلن أس داهلم ثقدة االعمداء هبدم فتجدهللهم
حير

ن لليها بشهللل ألهنا بنهلل لاىلا كانت أكرب ضامن يف تعا اىلم حني مل تك ثمة لق د

قان نية يتم ت قيعها لنهلل إبراس االعق د كام هد احلدا يف لقتندا احلدارض  ،لكدم محلدت الندا
االرلايات اجلميلة ل جتا االك يت لن اخذىلا االعهلليهلل
هذا اال اب

امل اقف اجلميلة.

( )1أخرجح اال خا ي ،برقم (.)1771

امللح لااللطائف بدل االند اد يف
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ثالث ما  :حسن تقديره ملن خياطبهم :
حرص اإل اس ل حفظ كرا ة اإلنعان ،لتقهللير للي االفضل لاالعلم لاحلكمدة ،ملدا
يف اإلكراس

أثر يف االنف س ،ألن االنف س فط ل ل حب االتقهللير ،ف جهنا االن ي

او لليح لهالح ل لم إىل إكراس للي االفضل لاملكانة فقا "أنزلوا الناس منازهلم" .
()1

ل عن إنزا االناس نازهلم ،أن نعطي كل لاحهلله قهلل ه بام يائم حاالح
أل للم أل رشف ،لقهلل لهلل االعلامء هذا احلهللي
او لليح لهالح ل لم أ تح

أل ديد

األ ثا لاحلكم ،لمما أدب بح املةطف

إيفاء االناس حقد قهم ،د تعظديم االعلدامء لاأللاليداء،

لإكراس لي االشي ة لإجا االك ري ،ل ا طابح لالك

ل اإلكراس لاالتقهللير.

لهذا باالفعل ا التاده االن خذل مح د ب جا او ارخرايف محح او يف تعا لدح دع أقراندح،
فكثري ًا ا كان يعتخهللس االتضاليف االلغ ية االرخيمة يف تةهللير
بشكل يشعر املخاط ني بام يعتنق نح

ائلح بام يميز ا تهاالىلا

االتقهللير لاالت جيل شف ل ًا باالهلللاء هلم بكل خري.

ومن أمثلة ذلك ما ييل :

 " إىل جناب إلأكرم إملكررم إ ألمر ... .إمرسم هرهللا ت ا وراىل ا أهوحرا امر ،ه ن رعد ا ر وورخطمك( )2إلكرمي إلرشيف اصلد " ...

( )1أخرجح أخرجح اال يهقي يف «اآلداب» ()321
) )2أي خطابكم ،لكان يكن ارخطاب بارخط.

طريق أيب دالد.

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

155

 " إىل جناب إملكرم إ ألمش .إ ألش مي  ...إمسم ههللا ت ا واىل أه عد مث إلسرمم لهللار مك اة ر اابراك ت لىل إدلاإم "...
 " إىل جناب إملكرم إ ألم .إلو ... .إمسم ههللا ت ا واىلد إلسمم لهللا مك اة ا ابراك تد ا أهزىكا أهرشف حت ا ت لىل إدلاإمد "...
وال يزال يتفنن يف اختيار استهالالته ليضيف إليها :

" -جناب إلأكرم

إلش مي إلو .إملكرم  ...إمسم د ههللا ت ا واىل أه عد اوو

ي إلسمم لهللا مك

اة ا ابراك ت لىل إدلاإم خصوصا( )1د " ...
 " جلناب إ ألجل إ ألجم إلأكرم إلو .إملكرم  ...إمسم مرهت ا واىل د أهمب إومغمك إلسمم اةا ابراك ت لىل إدلاإمد اكتابمك إلرشيف اك إ( )2رس إخلاطرد ا ا ذكرت صاة وهللاومد...
رابع ما  :التواضع اجلم يف تسمية نفسه :
ح ديننا احلنيف ل االت اضع للهللس االتكرب ل

لالك ق

امل ىل ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ  ،ففي االت اضع خةا مجة نها الني
()5

اجلانب لحب املعاكني ،للادل ا يقرتن االت اضع باإلحعان ،ألن االت اضع
خط ات اإلحعان ،فإلا أكرس او تعاىل االع هلل بخشيتح

) (1أي بشكل دائم خاص ملقا ك االكريم.
) )2أي باالتأكيهلل.
() 3

ل اإل اء اآلية (.)37

ألىل

نانح لتعاىل لإجاالح لارخض ع
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املعلمني ،يأيت بعهللها با طك اإلحعان

إاليهم لاالعطف لليهم لبذ ارخري هلم.
لقهلل تأثر االن خذل مح د ب جا او ارخرايف محح او بخلق االت اضع كثري ًا ،فكان محح او
حني يذكر ا مح أحيان ًا تتج الهلليح فاهيم االع دية و نانح تأ ي ًا بأخاق االعلامء يف
لرصه لاالذي كان ا يتأ ن بخلق للامء األ ة لاالعلف االةاالح حني حيتقر أحهللهم نفعح
يف جناب او نانح ،فكثري ًا ا يعم ن أنفعهم باالفقري إىل او تعاىل أل احلقري إىل او تعاىل
أي احلقري أ اس او نانح ،فكان يعم نفعح أحيان ًا ل ت قيعح خطاب " احلقري مح د
ب يا او ".
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بسم اهلل
من بومبي يف  6حمرم  1557إىل الكويت ] ويوافق  1219 /12/12م [
جناب األكرم األفخم األخ العزيز أمحد بن عبداللطيف احلمد املحرتم
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح بعهلله اخي هذا لا لك ع د باس بد حممدهلل لمدر 1بقشدح
داخلها  6غرتل طا ابيض ل ع عي ف بشا ه  1بقشدح( )1داخلهدا  6غدرته طدا أبديض ل دع
االعليامن ارخشتي  1بقشة داخلها  6غرته طا أبيض اجلميع  3بقشح ل  17غرته طدا أبديض
انشاءاو ت يع هنم باالرزق املقع س لحنا إىل األن ا ا النا طا ي تعدات( )2لحعدب االظداهر
نرلح اللني ا لاال انكان نز

ق اجلابان( )5هااليداس ناخدذكم فدردل( )1لنت جدح هبدا الل ندري

للنهللنا غريضات( )3لنش ف هاالهللفعة ت قفني االناس يق ال ن أهنا بنهلل ل ت
اال

طة ا هي نع أ لنا االذي لنهللنا

معنا خرب أنح متيش

االغريضات لد يدهللك لاال نر دله انشداءاو دع

) )1بقشح كلمة فا ية األ ل بمعن رصل ك ريل ،لأطهرها يف االك يت بقشة املهري االتي حيملها ل ظهره،
لحيمل فيها ا ي يعح

قامش لخافح.

) (2حلة االع دل

اهلنهلل إىل االك يت.

) (3أي االيابان ،أي الا نزالت األ عا يف أ اق االيابان.
( )4قامش ،بام لهللد
( )5أي أغراض

اال هطاقات ،لاالطاقة هي االلفة أل االربطة

االقامش.

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

159

با  1يف اال س هذا ا الزس ا نا اال االهلل لاالخ ان لاالعزيز الهلليكم ل نا ل دهللاو االعدثامن يعدلم
لد تم لاالعاس .
خط مح د الا ل ل لمح الرلحك

()2

صحيح

حممد اجلاراهلل احلمود

) )1أي االن خذل با االةقر
) (2أي خطاب ،لاملقة د إلا ا تلمت خطاب مح د احتفظ بح.
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بسم اهلل
من بومبي يف  12حمرم  1557كويت ] ويوافق 1219 /12/19م [
جناب األخ املكرم أمحد العبد اللطيف احلمد سلمه اهلل
بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح لرفناكم ابقا بخط ع د باس ( يقةهلل د باس االعمر)
فيح االازس ،اال قشح( )1االذي لرفناكم ع حممهلل االعليامن ح االثنتني( )2ع د باس للحهلله ع لالهلل
بشا ل اجلميع ثامنية لرش غرتل انشاو( )5تعرفهم بععر لقتهم جرده اال حهللل لرش لبيات
انشاو يةلح ع ي ف االثنيان بقشح داخلها ت ت الت ز ي( )1لثاث غرت لداخل ج ت
حممهلل اب

رتلك ا بع ت الت ز ي نذكر الح يعلم ن الك هذا ا الزس لم النا ل اال االهلل لاالعزيز

الهلليك

حممد اجلاراهلل اخلرايف
واألخ محود أرسلنا له مع حممد السليامن اخلشتي أربع توالت زري انشاهلل يقبضوهنن منه.
ست توالت مع أمحد بن سمحان
) )1اال قشح رصل قطعة ،

االقامش جيمع فيها االيشء ل يشهلل.

) )2أي االثنتني.
) (3أي إن طاء او.
) (4توالت زري يهللخل االز ي كعنرص تزيني اللمابس فيزيهللها مجاال ،لجيلب االز ي بخي طح االذه ية
خة

ا ،ل

اهلندهلل

بعض اال اد األل لبية كفرنعا ،لأال انح أ فر له ي ،لأبيض فيض ،لأمحر ،لهناك املطيل باالذهب

أل االفضة ،لكان ي اع االز ي األ يل باالت الة الغاء ثمنح.
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بسم اهلل من بومبي إىل الكويت يف  23حمرم  1557هـ ] ويوافق  1219 /12/51م [
حلرضت األكرم األفخم األخ العزيز أمحد بن العم عبداللطيف احلمد املحرتم
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس د تم بأتم االةنة لاالعافية لق دل ا دلنا إ داالنا الكدم مجلدة
لكات يح ان طاء او ل لتكم للرفنا بق ل هذا ل

را لتنا الكم ع أمحهلل ب

اجلنالي لل هللاملنع ب نخي ع هاملذك ي بقشح الفهدهلل االرطديهلل لبقشدح الد

منان  6ت الح ز ي ل دليامن
()1

املدرتلك لبقشدح االدز ي

املذك ه ألاه  6ت الح لب ا طة تشهلليهلل االكعتم لكثر اال ا ل ا ث تنا االد قش د هدي حدق دنه ألنندا
()2

حذفناه لليه لاملركب يميش
طخ

االق دي لهم االثاثة لاقفني مجيدع لال حةةدنا االد قش أي زملدة ( أي

) هي عح لا لنا الألخ مح د اجلا او ع حممهلل االعمنان ارخشتي  4ت الح ز ي انشااو تق ض هنا
()5

األخ مح د لتق الح الح اهن الك لحنا نذكرالح ،لاالغرت االذي ع د باس ل ع عيد ف اال شدا ه  17غدرتل
()1

لأيضا ع األخ ل هللاو االعثامن بقشح داخلها  3ت الح ز ي ل  4غرته جنس األلالت لأيضا  3بقشح داخلهدا
()3

 27الفح تيل إنشااو اجلميع يا لكم باالعا ة لترصف نح جزيت لنا خري لاالخ ل هللاو االعدثامن ان أ اد د
االغرت يشء لم الح لال تأخذ هل قيمته ه قايل النا ،هذا ا الزس ل ا نا االخ ان ل نا يعلم ن للديل بد
رتلك لاق ض

ب

رتلك  4ت الح ز ي قل الح االذي داخل اجل اين هذا ا الزس ا نا الألخ مح د.

حممد اجلاراهلل اخلرايف
) (1أي ألب

رتلك.

) (2أي اجلمرك لأ لها اإلنجليزي (.)custom
) (3تأ ل لزيزي االقدا

ارخلدق اجلميدل د االن خدذل حممدهلل اجلدا او لندهلل ا ا دتهلل ك يف كتابدة كلمدة األخ أ داس ا دم

أخيددح األكددرب االن خددذل محد د بعددهلل أن نيسد لكرهددا ددع االرسددلة تأدبد ًا نددح لاحددرتاس لتقددهللير ًا فكت هددا يددت االعددطر أ دداس
أ م أخيح األكرب مح د.
) (4أي لنن .
) (5أي ثل االعابقات.
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بسم اهلل من بومبي يف  23حمرم  1557كويت ] ويوافق  1219 /12/51م [
حلرضت األكرم األفخم العم العزيز عبداللطيف احلمد املحرتم دام بقائه
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح د تم بخري بعهلله يا لم ا فهناك باملكات ة( )1إال لهللس قل لريف
االكت ة ل

ط ينا ب ي إىل حا االتا يخ لاال عا ي ية تزيهلل لتنز ب ا طة لجان ........لال

لرفنا نتع ض لاخذنا مخعني

هيل لمحلناها يف ب س لالهلل لمر إىل ديب بام حيةل هلا ترانشيب

()2

ديب إىل طرفكم لير لها لنهللكم الا ا حةل هلا بيع يف ديب لاخذنا ا بعامية للرشي  421طاقح
طاش أ د لمحلناها املركب ( )5إىل اال نري لنهلل االقايض للرفنا ل قيمتها الا هبا رصفة بيعها لالا
ا ترصف ير لها اللك يت لنهلل األخ( )1ل هللاملنع ارخرايف لاخذنا االف لمخعامية  1511يا
ترانشيب بععر  215 ...نر لها يف ب س كراچي انشاو إىل اال نري لاالي س اجلابان ا يعتقيم ي س ل
حاالح كل الة الح عر لال متكنا نشرتي لاالع ق يزيهلل ليقرص باالهللقايق ل

بعهلل ا يتعني ركب

ب دا را ( له ا م املركب أل االعفينة) نأخذ االذي او يقعم لننملح الل نري

يهللي النا يف ب س

با

نهلللقني لاحهلل بهللاخلح  41طاقح  ....نمرل لاحهلل لنمرل اثنني لداخلح ت اط ا كريب

لط

كتان ال الهلل مجا لاالةنهلللق االثاين داخلح  6ق طي زلفران

چين أ د لط

جابان  4لط

ل  14طل انشاو الا ل ل ا باالعا ة تق ض هن لترصف هن باالععر املقع س لجتيكم ياهته
( أي لم الته ) لهذا ا الزس ا نا االعزيز الهلليك ل نا اجلميع.
) )1أي نتغافل ل

حممد اجلاراهلل احلمود

كات تك.

) )2أي إلادل طن لتةهللير.
) )3أي االعفينة.
) )4ياحظ االحرتاس لاالتقهللير ألنع ائح لأخ االح يف اال قت نفعح حني يذكر األخ ق ل ا مح.
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بسم اهلل من بومبي  29صفر اخلب  1557سنة إىل الكويت ] ويوافق  1219 /12/5م [
جناب األخ املكرم أمحد بن عبداللطيف احلمد املحرتم
بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح قهلل نا الكم ق لح مجلة كاتيب األ ل باو ع هذا
لأنتم بخري النا هللل ل كراس كت كم بنا يعمعنا لنكم للم خري لنرج او انكم ا تلمت
ر االنا الكم

ن ة ل هللاو االعثامن  4بقشة داخلها تيل لز ي لغرت لكذالك

د باس ل عي ف لرصفت ا اجلميع للرفت نا ل

نة

هللل  4ي س الطيناكم تلغراف ضم نح

ا تلم ا االريا االذي ن ة امل اب محهلل لهللد  1515يا لرصفت ه بععر ا ك لأيضا
ن ة املذك  1ق طي داخلح  47د زن قم باب نعل لحزس انشاو بعت ه لاهليل
()2

()1

إن كان ل ل االك يت تق ض نح لإلا حةل الح ترصيف ففيكم االكفاية لانشااو با
ل ل طرفكم باالعا ة لا تلمت ا االةناديق االذي عح لرصفت ها أيضا يف ب س ل هللاجل ا
نا ل داخلها  11د زن لة ل 27د زن بياالت انشاو ترصف ن اجلميع ل نظركم
()5

()3

()1

ليف ب س ليل اب ل هللاو  4د زن ب االهللي للاحهلل تق ض اجلميع لتعلمهم إىل أمحهلل اب
()6

) )1أي لل ة لادل ا تك ن عهللنية.
) )2أي لهللد . 12
) ) 3أي نهلللق خش ي خفيف اليس الح فتاح ،بل هي جتميع أخشاب النقل حمت ياتح بشكل

يع.

) )4هي اإلناء االةغري.
) )5هي األك اب املعتعملة الرشب احلليب يف االعادل لهي

االةيني.

) )6مجع باالهللي له املعم حاالي ًا االعطل ( أل االتب بااللهجة االك يتية االهللا جة ) ليعتعمل النقل املياه.
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نةا لاال احهلل االزايهلل الل يت لالا امحهلل ا ه حارض تعلمها إىل االذي باالهللكان اال الهلل ليهلل
ليعلم الكم االن

لاالعاس ل كافة اجلاملة لاالعزيز الهلليكم لد تم لاالعاس

لاالقيمة يعلمها الك  75لبيح لارخط ل لجلح لاالعاس

حممد اجلاراهلل
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بسم اهلل
من بومبي يف  23صفر  1557كويت ] ويوافق  1219 /11/52م [
جناب األكرس األفخم األخ املكرس أمحهلل االع هللااللطيف احلمهلل املنرتس لمح او تعاىل
االعاس لليكم ل محة او لبركاتح النا هللل

األياس خاالني

لثم يةلكم يف ب س با  2نهلللق  1داخلح ط

اخ ا

دا تكم جعدل او املدانع خدري
االقامش) نمرا قيمة 17

 41شخل ( العلح ن ع

لنةف لنمرل  2قيمة  16لطاقة  7ز ي عر 21ل1طاقة دعر  32ل 4طد
لبيح ل 1ط

جني ا د عر  47ل6ط

جابداين لد 131

كريب عر .47

الصندوق الثاين داخله
 5ق طي زلفران  4ل  7طل عر  17لبية لنةف 1 ،ق طي داخلدح  4طدل دعر االرطدل 21
لبيح.
لأيضا يةلكم يف ب س ليل ب ل هللاو باالهللي( )1لدهللد  ،47لأيضدا يةدلكم يف بد س ل دهللاجل ا
داخلها  11د زن ا ا

()2

دنا ه

عر االهلل زن  7لبيح لهد ثداث بابدات( )5نمدرل  21ل  17ل 17لأيضدا

داخل نا ه د زن ثامنية للرشي ابياالح أيضا يةلكم يف ب س اب لمر ق طي داخلح ثامنية للرشدي
د زن قم

ا نعل لأيضا ع امل املذك لهللد  1515يا لفرده  11هيل انشاو تعاىل يةدلنكم

باالعا ة لترصف ن اجلميع بنظركم هذا ل لم النا ل اال االهلل لاالعزيز الهلليكم ل

لنهللنا االعدم خاالدهلل

االف زان لاالعم حممهلل االثنيان يعلم ن لاالعاس.

حممد اجلاراهلل احلمود
) )1تم تعريفح يف ها ش خطاب ابق.
) )2مجع لة ،ل ق تعريفها أيضا يف ها ش خطاب ابق.
) )3أي ثاث أن اع ( أ ناف )

حي االقياس.
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 21شوال  1539بربرة ] ويوافق  1252 /12/1م [
()1

حلرضة األخ العزيز حممد اجلاراهلل

املحرتم

بعهلل االتنية لاالحرتاس ،بيهللنا كت بكم قم  15أ نا بكا لح ا علد س محدهللنا او لد
ل

الكم باالعا ة ،بخة ص اتفاقنا هذه االعنة انشداء او لاق تدح تكد ن طي دة ل فيدهللل

اللجميع ،أ ا يف لهللن ال نزا

تفقني لاالععر  11لبيات لاالنهلل اج طيب

بق لنهللنا بربرل ا فيها أحهلل براين

ر لا ر لاب

فضدل او،

طهللان فدنن كت ندا إىل ابد

طدهللان

يهللخل لنهلل ك نهللاس لانتم جيب نكم املعالهللل بإقنالح لإقناع لدا ر حلتد ي قد االعد ق
ثابت يف كان لاحهلل لجيب ت ع ن االةهلل قليل حي بربرل البدهلل لان تاكدل متدر نأ دل
انشاء او هخر هذا االشهر ترلن حركة طي دة لهلدذا جيدب تركدهلللا االن اخدذل لد االعجلدة
باالناز لخاف ارخشب االذي ل ل ا طرفكم لالدادا حيد

ت جدح اخ ا ندا لا دعا نا

االتمر  11لبيات هذه االعنح هذا ا الزس ا نا براك للا ر لد تم.

) )1لا مة االة ا إبان االحتا االربيطاين.
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 15ذو احلجة

137

5

اجلناب األجل األخ العزيز حممد اجلاراهلل

مارس  3 17مسقط
املحرتم

بعهلل االعاس لاالعؤا لنكم بيهللنا كت بكم  25 .......لي االقعهللل لاالدذي أ ندا دنة
حاالكم لكا لح ا عل س ال يام لكركم ل بهلل ًا أنح محل  2111نهلللق بعح اطدرتل
ل 12تيرس ال بأس لال بهلل يهللخل االغيضة بكل محلح لإنشااو ل لت عقط باالعدا ة دا
ئيت

()1

فضدل او كدرله ،لديل هندهللي حد

الندا  511لبيدة د حعدابكم ح يندا

الا كم.
هذا ا الزس رشحح باالازس رشف نا ا نا اللعزيز الهلليكم ل نا ليل لحممهلل لد تم
()2

خالد عبداللطيف

()5

) )1أي أيتم
) )2أي ل

طرفنا ليل لحممهلل احلمهلل يعلم ن لليكم

) )3أي خاالهلل ل هللااللطيف احلمهلل
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بسم اهلل من الكويت  23ر 1557 1بحرين ] ويوافق  1219 /12/22م [
()1

جناب األجل األجمد األفخم األخ املكرم

حممد اجلاراهلل احلمود

املحرتم سلمه اهلل تعاىل

بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح لاالعؤا ل حاالكم د تم بهلللاس االةنة لغاية االرسل
ه ني تقهللس الكم نا مجلة كتب لهب أفهللناكم ل

ا يلزس ب قتح ألجل ع لالهلليكم لجنابكم بخري

مجيع كاتي نا نر لح الكم ل يهلل خاالهلل االف زان يف أبرك لقتح اخذنا رشفاتكم لهللد 27/25 3
()2

املايض ل قم  4اجلا ي ا نا
املذك

ي س  7ل ل إىل اال رصل لنز األغراض االذي عح مجيعح لنهلل حجي لطان لحا

االتا يخ لامن اب ليع
ل

نتكم ل هام لرفتم

ا

عل س لنهلل يمليكم يف ب س با

ت جح

طرفنا ألجل ق ض األغراض

الح نق ض االةناديق لنرصفه

حجي لطان انشااو يف

جب ا لرفت ا عل س ل يميلكم يف ب س ليل اب

ل هللاو  4د زن  ......خا ة أمحهلل االنةا  ......االزايهلل خا تكم انشاو يف ل
ه

ع االن

جب ا لرفت لنعلم الح ت ب للالك طرفكم

ليع اب ل هللاجل ا ا

()5

الح تق ض االقيمة

ا

عل س يميلكم يف ب س

 11د زن ل 27د زن ل .....انشاو يف ل

نق ض نح

املذك

األغراض املذك ل ط ق تعريفكم أخي املذك ي تعطل لاالربج ت نز هناية ي يح ب ا طة

()1

كثرل ارخشب ،اب لثامن ل ل ا ل عهم جان ح نفيهللكم

ي س  5ل ل ب س اب لمر لق ضنا نح

 1515لبية لبعناه ا  251/111لكذالك  47د زن قم

بعناه االهلل زن بععر 11 ....... 3

ك نية هيل ق ضناه لبعناه بععر  6/4اال قية ق ل 11ي س أقيا ح  585/587لبيح ب ا طة أنح
()3

) )1أي بيع األل
) )2أي

ائلكم

) )3مجع هلة لهي إناء غري لا ع
) )4أي بع ب
) (5أي قيمتح

األل يعتخهللس اللرشب
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دلين املا لح ة غريل لاحلمهلل و اق او الح نةيب لترصف لق ضنا
قطا لا  1 .. ..ك نيح داخلها ب االط
()1

لنقل ي

()2

امل اب محهلل طا ة أس

لرفتم انح ننركم كت ب إىل اال نري جعلناها أ ل
()5

ل ل يهلل ل هللاالرمح املنمهلل اال عاس لاالنقل ل يهلل االخ ان حممهلل لل هللاو احلمهلل

االقايض انشاو ترشف ن ل اجلميع رسل ي اخي لرفت نفيهللكم ل االعيا للاالهللىلم االغاالية
كافح طي ني لاالهللىلم  .............لانتم انشاو لز كم ت جه ن يف ركب  .....إىل اال نري
انشاو انكم ل لت الافاده نكم قاد ح لرفت انح نعرفكم ل أ عا املعا ري االي س ا ج د ال
لااليتي لال قيل  7عره  5/5اجلميع االةنفني لأالف

تيل .....اال قية  6لبيح لاملقا لزيزه

لرفت ان كم ب س عي ف طشح املذك ب ح يف اال رصه انشاو نعرفح ير لح إىل طرفنا نفيهللكم لنح
االذي ترصف نح األغراض االتيل مجيعح بعناه االت الح بععر  7/7مجيعح لاالفني االقرتل يف  12عر
ايف ليش يف  12لبيح ع االهللالالح لل هللاو االعثامن لطينا  2قرته لرفتم انح نفيهللكم ل
االقرتل
لرفتم ل

ب انكم ا خذي

عر

نها كم د زن االي س قياس  .....طرفنا  12/12لبيح  ....عل كم

يهللي األخ خاالهلل انح بعهلل  3ي س أنح يت جح إىل لهللن نرج أن يةنب اجلميع االةنة

لاالعا ة لجيمعنا لاياكم ل احع حا هذا ا الزس لال تقاطع ن ل اخ ا كم االعا ل هالا ا
الزس باالازس رشف نا لمنا خا ة نفعك ع االعزيز الهلليكم  ،ل نح يف اجلانب يهللي اال االهلل
لاالخ ان كافة ل نح اجلانب ل هللاملنع االنارص لخيةكم باالعاس لد تم مجيعا
()1

االز ي أفيهلللنا ل

عره يف اال نري

ب تم ترصيف نح ط ي
محد عبداللطيف

) (1أي لات غطاء لاالطا ة هي إناء عهللين ا ط اين االشكل خمتلف احلجم.
) (2مجع باالط ( ق تعريفح)
) (3ننركم أي ت جح الكم
) (4يقةهلل ل هللاملنع االنارص ارخرايف
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 12ذو القعده  1539بربره ] ويوافق  1252 /12/21م [
حلرضة األخ العزيز حممد اجلاراهلل املحرتم
بعددهلل االتنيددة لاالحددرتاس بيددهللنا كتد بكم قددم  6أ نددا بكا لددح ددا علد س فهمنددا اخ ددا
لأ ددعا طددرفكم الزالددتم فيددهللي بكددل خددري لنأ ددل انشدداء او بعددهلل خدداص ارخشددب

()1

املددذك ل د ق بربددره يتنعد حيد االد ا د قليددل لال بقددي متد االعمددهللل()2االددذي ل ددل
اخ ا طرفنا لا عا نا لد حكمهدا لاألندهلل اج ال بدأس فيدح انشداء او لد قريدب تةدل ن
الطرفنا باالعا ة هذا ا الزس لد تم
) )1أي االعف
) )2أي اجليهللل
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بسم اهلل من عدن  1رمضان  535إىل بربره ] ويوافق  1251 /12/11م [
()1

جناب األجل األخ العزيز حممد اجلاراهلل

املحرتم

بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري بيهللنا كت بكم االعزيز قيم  27ه نا

نة

حاالكم لكا لح ا عل س نذكر االع ق لنهللكم هل لالبهلل تكمل ا ضان يف بربره ال باس
ا لنهللكم يشء ي جب االعطا ل ا زا مترك احع

اآلخري

عل س يميش ق لهم لأنت

 ........نفعك طل بك نن الك لنهلل ي ف  511بية ألجل االعش
يشء للش ك

اال يع للنهلل حممهلل االعةف

()2

ا نظ يتاج إىل

يعطيك حاجتك الا طل تح لانشأو ل قريب

ختلة ن مجيعا كاتي ك االذي يف ك ه
ا ل لت جتهلله كله بطيح ،أخ ا طرفنا اكنة
لاأل عا ل حكمها  7بيح ب محح ل ل باالعا ة هذا ا الزس رشحح لاالعاس

خالد عبداللطيف

) )1ط ع ًا املقة د هنا لاس  1353هد ،لقهلل التاد االناس حينها إالغاء خاندة األالدف ألهندا فه دة ضدمن ًا لبشدكل
مجالي.
) (2العشور مجع لشا له ةطلح يطلق ل االعفينة االقهلليمة االتي يتاج إىل إ اح يف كل لداس ق دل امل دم
( عجم املةطلنات اال نرية يف االك يت -ركز اال ن ث لاالهلل ا ات االك يتية – أمحهلل اال رش االرل ي – ص .)156
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يف غرت  1شوال 6 5جنواري  3بربرة
()2

()1

جناب األجل األجمد األخ العزيز حممد بن العم جاراهلل

املحرتم

بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري بيهللنا كتد بكم قديم  24ضدان أ ندا دنة
حاالكم لكا لح ا عل س لانشاو لنهلل االتفاق ا يك ن خاطرك إال طيب ل دع دهلل ك يدا
أب جا او االهللنيا ل خ لتنقيض لال ي قا هبا
قة

ا اجلميل لانشاو متركم خيل

مجيعح ل ا حةل

غريي أنا أق س بهلليلح ال يك ن الكم فكر( )5أخ ا طرفنا اكنح لاألح ا كدام هدي

لا ر لحممهلل ي ف لحممهلل كرجي لالهلل خاطر محل لح إنشداو بعدهلل بكدره عدافري لبداقي
ارخشب( )1حممهلل حعني  611لبيح لالهلل  711 ..............االعناين  2111لالهلل بدا 1611
البهلل بعهلل االعيهلل خيلة ن أ عا طرفنا حداهلي  4ل بدع لبيدة داير  4لثاثدة أ بداع أخ دا
االك يت اكنة لاملطر الزا

عتمر لهم يف حاالة طهلليهللل نرج او يرحم ل اده ل هللاو املنة

محل كربيل إىل لهللن هذا لزس رشحح لباالازس رشف نا لد تم

خالدعبداللطيف

) (1غرل
) 6 (2يناير
) (3ال تشغل تفكريك
) (4أي بقية االعف ألهنا كلها خش ية االةنع ( الذا تعم خشب )
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حادي عرش  :الوثائق التي ذكر فيها اسم النوخذة
حممد بن جاراهلل اخلرايف
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عدن يف  16رمضان  1532موافق  25ديسمرب  1251كويت
جناب األجل األجمد العم العزيز فالح العبداملحسن اخلرايف املحرتم
بعهلل االعاس لاالعؤا لد حداالكم د دتم بخدري الندا دهلله لد كتد كم لعد املدانع خدري
ل ددا كددان لددادتكم أيضد ًا ،ل هللاملنعد

ددا جانددا نددح كتد ب لباالددذي ق لددح لرفندداكم

لدد االددهلل اهم اال د ا دل دد املكددا 1351لبيددة احلعدداب بدد لةددف لحي د

ددا

لنددهللنا ددنكم عل يددة مل د نن هلددا ح الناهددا الكددم ل د اإلخ د ان يف االك يددت أنشدداو
ق ض دت ها ددنهم لافددادتكم النددا قاد ددح ،لبخة د ص لددا ر ل ددل الطرفنددا باالعددا ة
للملنددا لليددح قددهلل ناه لدد خشدد نا  ....اال دداقي  511لبيددة إنشدداو هبددذي االيدد ني

خيلد ل بددام يةددري لز ددح اللعد احل احلقيقددة الكددم بعددهلل هددذا بد لةددف وحممــد
اجلــاراهلل يف بربددرل جددا ي ندداز متد هم أنشدداو قري د ًا خيلة د ن لاحلقددايق نددا بعددهلل
هددذا أ ددعا طرفنددا ح د هالي ل  4لنةددف  ،دداير  4لثاثددة أ بدداع لبيددة امل ج د د يف
اال نهلل مجلة خشب نرج او يعهل أ ر اجلميع االريا  22 115/111جنيح.
لمددر ب د

ددعيهلل مل يددز ي لددهلل ل دداحب املخددا كددذالك نرج د او جيعددل خمددرج د

اجلميع  115يا  22جنيح هذا ا الزس رشحح لباالازس لد تم.
خالد عبداللطيف
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بسم اهلل
خالد العبداللطيف احلمد واخوانه
تلغرافي ما * منترص
كويت يف  12رمضان بالربيد اجلوي سنة 1532موافق برصة ]ويوافق  1251 /1/3م [

حلرضة األجل األجمد األفخم األخ خالد العبداللطيف احلمد املحرتم
بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح الزالتم بخري انشاءاو ل لكم األخ أمحهلل ل ن ح
االةنة لاالعا ة احع ل د الكم كاتيب ع ي ف األمحهلل  ...........قهلل ناهم الكم
لنهلل ارخليل ن ة ليل االع هلل اال هاب لبح االازس ب قتح األ ل ع هذا الهلليكم لأنتم بخري
املركب فجر ا تان ل ل لافق بتعاتح حلم ل االهللي ل ب اجهة اال نري ...........
()2

()1

()5

هنا ل ل نز األن ا ا لم س االشكر االذي فيح خري لنج ا

اال لل افيهلللنا أيكم بذالك

لهل املا أ هيم أ ً
ا لاألن ا يمكنا نق ض املا إال ب لد اإلفادل نكم ل بام يةري
()1

لليح ةا يف ا أفيهلللنا

طرف اال ش ت ع احلل ر قهلل ناهم ع ل هللاالرزاق

االك يت باالعفينة.

)(1

االعنهة لهي االنطاق
ه

)(2

االتعال لهي االنطاق باالع دل إىل االك يت باالعفينة.

) (3حلم  :إلا جز اال نر لث تت االعفينة ل األ ض قيل حلمت ،لكذالك إلا س بيةها طيئا

االةخ يف أثناء دريها

ثم ت قف ت ،أل با طهللا ها بم ضدع ض حدل .لااللفدظ فةديح ،فلندم باملكدان أي نشدب بدح ( االلعدان حلدم ) ( عجدم
املةطلنات اال نرية يف االك يت – أمحهلل اال رش االرل ي ص  ،)177لاالهللي ل نطقة اجهة العاحل اال نري .

) (4ا هيم أي يت اال يمة لهي االتأ ني

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف
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االةاالح اجلنالي لبشت ملحمد اجلاراهلل

لمناه اللقطان افيهلللنا ب

اجلميع

لقيهلللالنا لل ارخليل قيمة احلل لاالرهش  7/6لبية لقيمة اال شت د ج  21لبية
خيات لكيطان للقا  7/4لبية لقيمة بشت  36/4 .....لبية  .... .....اجلميع
طرفكم فههلل لليل املذك ي لنرج كم ا ا االكشمري النا لالأللالد ليعلم الععيهلل
()1

لكذالك باالط

()2

ل هللااللطيف االعتيجي أ عا  .....طكر تيت لديع 7/7...... 7/7

رصي  11/13جنيح الريه  17/7اجن يح  17/14ا يا  13/.....دينا ل  455اقران
هذا ملازس
ا نا االعزيز الهلليكم  .......نح يهللر اجلميع  ............لاأللالد يعلم ن.

خالد عبداللطيف

) (1أي االة ف االكشمريي
) )2اال االط له اجلاكيت ( االقعم االعل ي

اال هللالة اإلفرنجية ).
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 122ربيه
جلناب املكرم األخ بخيت بن سامل اجلدحي املحرتم

بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم امل هللي التنريره هذا ح النا لليكم أل ر حممد اجلاراهلل
ائة بية كح نرج كم تهللفع ها الح لجتعل نا ممن نني بذالك لتاخذل ح االتنا ظهره
باال

لد تم  24ط ا  ] 1355ويوافق  1257 /1/7م [

خالد العبداللطيف احلمد
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بسم اهلل مسكت  6رمضان  ] 1562ويوافق  1211 /2/27م [
()1

جناب األجالء األماجد االخوان خالد واخوانه أبناء العـم عبـداللطيف العبـداهلل احلمـد
املحرتم حرسهم اهلل تعاىل
بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس د تم بخدري ل ل تقدهللس خافدح  ........بي قدف
قم  3اجلا ي ل لنا بنهلل
ل

()2

عكت دخلنا اال نهلل ألجل زيادل املداء لاهلد ا كد س خدرب طرفندا دا

النا حةلنا ب س غانم ب لثامن االةغري املعافري طرفكم االك يت حقيدق أ لندا لد ليعد بد
ديح

طر ب س االةقر املعافر ق لندا د اال رصده يد ني أ لندا لليدح طد ف عدكت د حيد
ل هللاالعزيز احلمهلل ال يمر عقط.
املذك

قم  4ل لنا طرفنا عقط كذالك قةهلله زياده اء ارخشب يط ف اال رصده إىل عدقط لدهللد

 17/16/15ب س لاهل ا ك س ب س غانم ب لثامن قم  5ل ل ل عح بد س حممـد اجلـاراهلل لبد س
ي ف االع هللاال هاب ب قطا ي املذك ي إىل اآلن حارضي يف اال نهلل أ ا االذي افرل ق ل ل د النا
قم  27/27ب س د ليش اال ل يش لب س بهلل االع دهللاال هاب بد قطدا ي لبد س بدهلل األمحدهلل ارخدرايف
احب بهللن

املذك ي أخذنا خربهم أ س ل
اهل ا ك س تا س نرج او تيعري األ

ي( )5يذكرهم حلهلل تدا يخ ا دس دا طداف ا حلدهلل

 .نن تريضنا

()1

ع مجلدة ارخشدب( )3املدذك ي

دا دافرنا

) (1أي عقط يف لطنة لامن.
) (2اال نهلل ه لجأ االعف ل االرياح
) (3أي

هللينة

( ل يناء

اء كان يناء أل غريه ( عجم املةطلنات اال نرية يف االك يت ص ) 172

يف لامن) لكان أهل

) (4أي انتظرنا أل تريثنا.
) (5أي االعف املذك ن اخذىلا ألاه.

أكثر اال نا ل هللاقة ع اال نا ل االك يتيني.
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ق لهم

عقط هلذا ب ت يف يف اال نري له نجم االل غاين تأثر ل ريض نزالنداه لندهلل االدهللخرت

()1

لطلب للينا االهللخرت ن قيح لنهلله هلذا قلنا ا داس اهل ا ك س لارخشب االذي افرل عنا لق لندا اجلميدع
جاهزي يف عكت إنشاءاو ناخذ اح نا عنا أحع

ن قيح يف عقط فأنا االي س انشداءاو عدزس

ل االعفر يف االليل إ ا أخذنا اال نا عنا لإال ابقيناه لنهلل االهللخرت.
اخ ان االن اخذل امل ج دي املذك ي االي س عقط لنهم حممـد اجلـاراهلل قةدهلله بدرلجم لي دف
االع هللاال هاب يمر يأخذ بان الجل اجلهلليهلل ،لا ا غانم ب لثامن هذا لم ق الح بد س االةدغري االشدنر
لاملكا لاالك ري بربرل لنن نعرف تهللبريهم

كا.

أ عا طرفنا املرت  64/66لزيز رصف  116/117/114ا ي قف احلاج حممهلل االع هللاو ارخنجي
قال ل

ن ك

ليف امل لت 111

أهل اال اطنح ل محل متر قهللا  1111يت االزلد لاالنق

كيس أل ل( )2لقطع االن ال ن( )5اىل لهللن  2/7ل اجلراب االل ه فقط إىل االشنر حم
جعفر لاالتنميل بعهلل ىض  15ي س
أهل اجلعم ( جزيرل اجلعم ) ن
قطع االن

أل ر ل هللاو

حي االعن ك املذك يف اال اطنة ت ه رجينا( )1االي س ب س

 ........ .....ل محل

اال رصه إىل قهللط ه متر زههللي ل اير

 4ل  2111ق رصل هذا ا الزس بلت ا ي الاخ ان لاأللالد ل

الهلليكم لزيز ل نا

اجلاملة لحممهلل ل هللاو ارخنجي بخري لد تم حمرل ني.

معيوف البدر
) (1االهللخرت أي االط يب لا لها األجن ي االهللكت .
) (2أي ل ل.
) )3االن ال ن األجرل.
) (4رجينا  /أل رقينا أي فعت لنح االهلللائم االتي تعنهلله لنهلل االعاحل لأ ح هيئ ًا الإلبنا .
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مواقف طيبة للتجار :
 عبداملحسن عبدالعزيز املخيزيم النوخذة حممد بن جاراهلل التاجر محد بن عبداهلل الصقر التاجر عبداملحسن نارص اخلرايفيف احللقة اخلامسة واألربعون من برنامج ( التاجر األسوة يف كويت املايض (
إعداد وتقديم د .عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف
قناة املجلس – تلفزيون دولة الكويت
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بسم اهلل من عدن يف  19رمضان سنة  1532إىل بربره ] ويوافق  1251 /1/3م [

جناب األكرم األفخم األخ العزيز حممد العيسى العصفور املحرتم دام بقاؤه
بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري بيهللنا كت بكم قيم  15أ نا نة حاالكم
لكا لح ل ا عل س ر ل الكم كت ب االعدم فداح يدب نجعلدح جلعدرت نطريدق
()1

()2

االطيا ل أخي ا يلزس طل ا لليح  1لبيح ل 6هنات أخرنداه ل دهلل ناه يف امليدل لال هنداك
()5

فرق للرفنا املذك باالطيا ل ل لز كم االع احل اليةري لنهلله عل س.
أحعنتم الألفادل ل أخ ا طرفكم لل بيعكم باقي متركم مجلة أحعد

دا كدان لتدذكر

أ عا كم متر االقة ة بني  7بية لنةف  7 /بية ل بع ،لمتر االك يت  7لبية لنةدف ل
 7ل بع ،لاهلاطمي باقي  711لبيح وحممد اجلاراهلل  171ل بندا يعدهل أ در اجلميدع
لل

ؤاالكم الطرفنا أها ل ها أخ ا طرفنا داكنة امل جد د يف اال ندهلل ب محدح لبدهلل

لب س حممهلل ي ف.
األ عا

اير  6لبيات لثاثة أ باع  7/لبيات ،حالي  7لبية 7 /لبيدات ل بدع

هذا ا الزس رشحح لباالازس رشف نا ا نا االعزيز الهلليكم ل نا كافة لد تم.

خالد عبداللطيف

عجل ،أي باالربيهلل املعجل ).
) (1أي جيعرت ( لهي كلمة أ لها اإلنجليزي بريهلل
ه
) (2أي ل طريق االطائرل ( بالت ا ها أكرب كلفة بريهللية )
) (3أي االربيهلل.
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يف  7ربيع الثاين سنه 259

] ويوافق  1212 /12/52م [

حسابنا مع عيسى رضوان
بايي

انح

لبيح

طل يح

4

3571

ن ال ن

()1

ي يل ل هللاالعزيز االعيل اال عاس

772 14
2

741

4

5315

4

5315

 2756ق رصه

فرق ن ال ن  2714ق رصه  35/11ت

انح

لبيح

4

4

) (1ن ال ن ه قيمة أج االشن
قةب

طل نا

711

ي يل حممد اجلاراهلل

15

نقهلل ًا

211

نقهلل ًا

211

نقهلل ًا

121

نقهلل ًا

1211

رصل  :للا ٌء اللتهمر
( )2االق ه

()2

ق ضح

بربره

1413

طلب حمل االك يت

1367

نقهلل ًا

5315

يهلل حعابح
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بسم اهلل بيان جاري حسابنا مع سيدي الوالد عبداللطيف العبداهلل
احلمد بالبرصه عن عام 1513
انه

روبيه

40

44900

11

44704

انه

روبيه

طل كم

44

4017

يف  27ا ل

44

4094

0

4009

] ويوافق  1226م [

ايف  15كيس كر  1هنهللي لنهلل خاالهلل املعفر ر لح جنابكم

يف  2 17ل

ايف  31حنطح ر لح محهلل احلامد

44

4104

يف  2 27ل

عي  13132ق رصل متر املتنمل يف ك تيح ل هللاو لمر رشاكة حممهلل ي ف

41

4070

يف  2 27ل ح النا لا جنابكم أل ر ليل قا م جب ل قح

14

4000

يف  2 27ل الكم  1111ق رصل متر تنمل باالغنجح فتح ارخري امل اب حممهلل لنيهلل امحهلل االشاجب

44

00044

40

40000

يف  2 31ل

()1

أ

ايف  735با ية

ل  751با ية لاال اقي  71لنهلل حممد اجلاراهلل

40

470000

41

00901

االطراح
 75أمحهلل االعةف  61ه

44

41404

يف  2 31ل قائمة ا خح ج )1345( 1اال ا د النا

41

400991

10

444400

10

00407

44

44410

()2

()3

ف  3ح  1قائمة ا خ  3ج 1345 1ل ا تا نا

االهلل اهم ر لح جنابكم

أهل األطاب

ف  3ح  1ل باقي حعاب فليج بطرفنا
ف  3ح  1ل باقي املةا يف اال نري بارخشب
ف  3ح  1ا تا نا

إبراهيم اب كاظم لاالعيهلل

ادي
يوسف العبداللطيف
 0جمادى األولى 1000

17

00400

) (1ق رصل االتمر هي للاء
) )2ا خح أي ؤ خ يف
) (3ج  1أي مجادر األلىل

خ ص االنخل يع أ بح االتمر ،له أكرب

" االق هلة"
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كشف حساب سنة  1212م
دفاتر احلاج حممهلل ب ل هللاو املرتلك
األسامء التي ذكرت :
ب زايهلل ارخراز  /شا ي ط ع (املط ع)  /لقيل  /ليع ب ل هللااللطيف ب ليع /
ل هللاالرزاق ليل نقي  /حممهلل كظاملي  /ب فهيهلل  /ج هر عريف  /ل هللاالعزيز ب قطا ي /
حعني االعامج  /حع أب االعقل  /رشيهلله  /غل س رشيف  /ل هللاحلعني شههللي  /كرس
ب كرس  /حاجي فرج  /محهلل املري  /ليل لالهلل ا ك  /حاجيح لالهلل حممهلل باقر  /لالهلل ب
علم  /عي ف اال هلل  /إ امليل كام  /حممد اجلاراهلل  /لالهلل ب

ي  /الي االچاه

خانح  /ب محهلل  /ل هللاو اإلبراهيم االعمكة  /خلف ب ل اس  /ب نمش  /ل هللاالرحيم
()1

ب طهري  /ثنيان  /حممهلل اال هلل  /نارص املعييل.
من البضائع واملعامالت التي ذكرت :كرف  /لف  /لدچ  /رصبا فنم  /كاز (قاز)
 /نا ل كاز  /ق طي كاز  /ق طي لدك  /ال ي  /ك نية جرنزبيل (زنج يل)  /طكر.
العمالت املتداولة :بيح  /انح.

) )1ل عامه (ل هللاو اإلبراهيم املعجل حاالي ًا ).
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بسم اهلل من عدن  29رمضان  1532إىل كاليكوت ] ويوافق  1251 /1/21م [
()1

جناب األجل األجمد األفخم األخ العزيز عبداملحسن ابن العم فالح اخلرايف املحرتم
بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري بيهللنا كت بكم قيم  15نح أ نا نة حاالكم
لكا لح

ا

عل س أحعنتم الإلفادل ل أخ ا كم االعا ه د تم تفيهلللن بام يرس ارخاطر

بخة ص حممهلل رطهلل نن اليس غافلني لنح أنام املذك يف االرب ل نتظري ل
نجري االازس عح ال فكره()2حممهلل ب لةف
اجلاراهلل يف بربره قري ًا خيل

الح لانشاءاو

ل ل الطرفنا ل ت جح اللع احل

وحممد

ح ينا ألا كم.

أخ ا طرفنا امل ج د يف اال نهلل ب محح  1111لبيح بغلة( )5بهلل  1111ها لب س قمربي 2111
لبيح برصف بععر  6لأ س ل ل ل هللاال هاب ب قطا ي ل ي س 16
لليل ب خليفح باالشنر( )1لباقي ارخشب قريب ل

اال رصل لتعهل

هلم لاالرصفيح هذا األياس قيمة لاأل عا

ل نزل كلام تاحق ارخشب نز االععر بنا خيتا االةاالح احلاهلي( 6)3االةل ا جيي عر
اال ا دان يف  12نح اليةري عل كم اخي احب املخا لهلل ير ل قائمة باالذي إبتاع للمر
ب

عيهلل مل يز ي لهلل نرج او خيا جنا نح ل خري لأ ج ك تكتب الح كت ب لجتعلح لنيهلل
ل س كأنك تعئلح ل االهلل اهم اهن ا يمك حلهلل اآلن ا لمها بل لم النا لالك نن

ا

نفيهللكم هبا قةهللنا بام يتنمس قليل بقية أخ ا طرفنا كام هي هذا ا الزس رشحح لباالازس

خالد عبداللطيف

رشف نا لد تم
) (1كااليك ت هللينة يف جن ب اهلنهلل تقع يف لالية كرياال ل

احل االبا

) (2أي ال تشغل فكرك
) (3أي فينة بهلل

ن ع " اال غلة".

) (4االشنر أحهلل انئ االيم .
) (5احلاًّلي أمحهلل أن اع االتم االتي تتاجر هبا االعف االك يتية.
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تابع خطنا هذا رقيم  2رمضان إىل حرضت سيدي الوالد عبداللطيف احلمد
أخ ا طرفنا حكم االعابق ا حهللث يشء عتجهلل جيب فعدح د ا كدل خدري امل جد د يف بربدره د
االتم  7111ق رصه( )1لاالرصفيح  61/51ي يح لاجلميع يف اال خاخري( )2اال نهلل خايل أخر دره ندز
ب س لا ر لأ ا لهللن بنهلل ها ا فيح

ا حممهلل هنهللي ت قي فيح  411ق رصل بكره تنز

نح لاال خداخري

فيها لنهلل باز لح  4111ق رصه للندهلل جا دم  611قد رصه للندهللنا  411قد رصل لاال دعا د
 7/7ل بع لبية ا هنا ترقي حي االناس تع انني ا فيهم أقتهللا أ ا احلهللي

فا مجيع االتمدر االدذي

فيها لديري خاالهلل االف زان بتاع( )5نح  211ق رصه بععر االق رصه  11يا  ،لاآلن ت جدح هلدا لاحدهلل
نابيك باز لح لت جح هلا

ب س حممهلل هنهللي  411ق رصه أ ا  .......احلني متدر االطيدب ي تداع

]أي ي اع[ بععر 7لنةف 7/ل بع لبية غاية لبغلة االفليج رصفد ا نهدا  1111قد رصه بعدعر
 7 /7لنةف  .........لاال اقي ا نعرف ينزال نح أل ير ل نح بربره احلقيقة الكدم بعدهلله أ دا ارخشدب
املت جهني

اهلنهلل حلهلل األن ا ل ل ا بعهلل لهم حممهلل حعني لليل حعني لل دهللاال هاب بد خليفدح

إنشاو ب

هلم ي افق ن كرا ة اال يع االطيب بقية أخ ا طرفنا كام تقهللس الكم ل هللاال هاب ب قطا ي

وحممد اجلاراهلل

هلم  7ي س يف االت اهي

با لاهنم البهلل بعهلل أ

()1

ا متكن ا يعافرلن ليل بد خليفدح لابد طدايع حيملد ن

ع يعافرلن بنا يعهل أ ر اجلميع هذا ا الزس رشحح لباالازس رشف نا دا نا

االعزيز الهلليكم لاال االهللل لاألخ ان كافة ل نا كافة يعلم ن لد تم .

خالد العبداللطيف

يهللي بلغ حممهلل االفاح ا نا حي ل دنا نح كت ب ا أ ك نجالبح طل بح املريك ( )3لانشداو
ناخهلله لنر لح ع ارخشب ال يك ن الح فكر

()6

رصل للا ٌء اللتهمر
) (1االق ه

ق ةب

) (2مجع بخا له املخزن.
) )3بتاع نح أي تم اال يع نح
) (4أحهلل امل انئ يف حمافظة لهللن
) )5ه أحهلل أن اع األقمشة االقطنية

) )6أي ال يشغل تفكريه
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5

121

 12فربواري  3كاليكوت

جناب األجل األجمد األفخم األخ العزيز عبداملحسن بن العم فالح اخلرايف املحرتم
بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري تقهللس الكم ق لح لبح االازس ب قتح بيهللنا
رشفكم قيم  25املايض ه نا نة حاالكم لكا لح ا عل س بخة ص لمر ب
عيهلل ل الي االتمر ا نن غافلني لنهم نرج او جيعل خمرج
لا ر املةهلل إىل ة ع

()1

اجلميع لبخة ص متر

ناظري اجل اب ل بيعح ل نفيهللكم ب قتح ل هللاو نة

لمنا الح كت ب ل طل ب نح االهلل اهم عتعهللي نهللفع الح قهلل  511/411لبية له
يلقط مح الح إىل ك ه
ا لكذالك حممد اجلاراهلل انشاو بعهلل ي ني بيعافرلن حممهلل اجلا او
لم النا  1111لبية حلعابكم أرشل طرفكم لهبذا امليل ح النا إىل ليل احلم د 3111
()2

لبيح خاف االعابق لكل ا حةل بااليهلل انشاو نن الح ال تك ن ا بفكر

()5

لالك

أحعنتم اإلفادل ل اخ ا كم االعا ل الزالتم فيهللي بام يرس ارخاطر أخ ا طرفنا اكنة
لاأل عا ل حكمها امل ج د يف اال نهلل ب س كرجي لليع

ض ان لليل حعني

األ عا  4ل بع إىل  4لنةف لبية االنهلل اج االعادل نرج او حيرك األ اب امل ا كح
االةل اطرتلا بععر 1ل بع لبية ،ح ينا ألا كم هذا ا الزس رشحح لباالازس رشف نا
()1

ا نا االعزيز الهلليكم ل نا كافح لد تم
) (1ة ع أل باضع هي إحهللر هللن إ يرتيا لتطل ل

خالد العبدالطيف
احل اال نر األمحر

) (2أي فينة االربيهلل.
) (3أي ال تشغل ا تفكريكم
) (4االةل ده يعتخرج
االعفينة

غا االرسدي  ،يعتعمل دهانا اللعف اليمنع ترسب املياه إىل عاس األال اح لحيمي

اجلفاف لاالتشقق ( انظر عجم املةطلنات اال نرية يف االك يت ص )77
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 12شوال  1 2فربواري  1إىل كاليكوت
جناب األجل األجمد األفخم األخ العزيز عبداملحسن بن العم فالح اخلرايف املحرتم
بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم ترشفنا بمكت بكم قم  7نح أ نا دنة حداالكم
لكا لح ا عل س بخة ص حممهلل رطهلل مل يز يف االرب لق ضنا

لكيلدح  51دنهلللق

خايل محلناها ع حممد اجلاراهلل لحكمنا احظني باال اقي ال فكره للمدر بد
()1

دعيهلل

لهلل يعلم  211لبية لاال اقي يكد ن بعدهلل طدهر يعدلمها نرجد او جيعدل خمدرج ندح

ل احب االتمر مل يز ي لهلل لال بعهلل ل د نح يشء كت ب ب دالر لمناه بيهلله وحممد
اجلاراهلل بطرفنا ل لجح االعفر ل لم النا  511لبيح حلعابكم ل لهلل حي
 511لبيح ل ت قي الح يف بربرل  1111لبيح لم نهللاىلا بيهلل احلمدهلل لندهلل حلد

االشدهر
املدهللل

يق ضها لحي هلا النا ح ينا ألا كم أخ ا طرفنا اكنح لاال عا ل حكمها متر 6/611
لبيح ت ع احلا امل ج د يف اال نهلل ب س ليل ب خليفة لليل اطهلل لليل حعني أالفدني محلدح
النا لاجلميع جا ي نازهلم انشاو قري ا خيلة ن لاالرصفية هذا األيداس دقيمة أ دا عدأالة
اإل اس لاب

ع د جا ي االةلح بينهم نعأ او هيدهللهيم االعملدة  111يدا ل ،75ل21

لنةف جنيح هذا ا الزس رشحح لباالازس ترشف نا ا نا االعزيز الهلليكم ل نا كافح لد تم
خالد عبداللطيف

) (1أي ال تشغل تفكريك.
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بسم اهلل تعاىل من بومبي يف  12شعبان  1552إىل الكويت ] ويوافق  1221 /1/21م [
جناب األجمد األفخم املكرم أمحد ابن العم عبد الطيف احلمد املحرتم
نة حداالكم جعلكدم

بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل االهلللاس ع االعؤا لنكم لل

او بخري رشفكم قيم  21املدايض لا ندا دنتكم ل دا لرضدت ا دا لندهلل حمد كم علد س
خة

ًا ل االشجاي م تقهلل

جلنابكم لنيهلل خاد كم اال الهلل جا م لهذا لا لكم دنهلللق بدح

لهللد ع حممد اجلاراهلل اخلرايف ب

الح اق ض ه نح لبح  2طيشح عك املعك ع نةدف االعد د

نرج كم تعلم نح إىل اال الهلل جا م لاالنةف االخر الكم عرفنا لليح األخ ي ف انشاو ا تعام
االعافيح ل ع املذك النا  2كيس متر ل  1نهلللق ط بح نرج كم عالهللتح باملرك تعرف لاالدك اىل
بيددت خدداد كم اال الددهلل جا ددم للد ل د

بد س ابد

محددح لتعددل س االددهلله إىل اال الددهلل محددهلل
()1

 .................انشاو بغلة ارخرايف ل دلت لا دتلمت دهنهدا  4قد طي ل دلمت  1قد طي
()2

اللخا فههلل ل  3ق طي الل الهلل جا م لل االتمر جانا أ س كتاب
عر االتح ا ئل او االفرج اللجميع ليذكر عره  7لل ل

أخ اجلميع خاالدهلل خيةدم بدح

أمحهلل اجلابر احلمهلل و ل االعا ح

لاحلق انح اليق اللنك س لاهل لحمل أ أالح نانح أن جيعل أيا ح أيداس ضدا ل محدح لد االد اد
لاالع اد لجيعلح لخر ًا اللجميع ،بطرفنا ا ا زاليهلل ت جب إفادتكم
لز نا االتعال بعهلل  11/31/7ل طريق اال رصل نرج او ان ي

كدل خدري حنهدا انشداو
()5

لنا اال ط ق ل ضدان لهدذا

األخ ل هللاو االةاالح ت جح الكم قرل ألينكم بقهللل ح هذا ا الزس تعريفدح رشف ندا دا ي اال االدهلل
لاالخ ل هللاو نا اال االهلل لاالخ ان يعلم ن لاالعاس

خالد ابن عبداهلل الفوزان
) )1أي تعليم
) (2اال غلة تلفظ ابغلح لهي فينة رشالية ك يتية ك ريل ،كانت أ اس االنقل اال نري يف االك يت لبعض دل
ارخليج االعريب ق ل أن حيل حملها اال س االعفا .
) (3أي نن
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 27شعبان  27 2 1ديسمرب إىل كانيوال
جناب األجل األجمد األفخم األخ العزيز عبداملحسن بن العم فالح اخلرايف املحرتم
بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري حر نا الكم ق لة مجلة كتب لمل يرد دنكم جد اب لعد
املانع خري للرفناكم باالذي ق لة ل بيع اال غلة لجا ي انزاهلا يف بربره أنشاو قري ًا ختل
حممد اجلاراهلل يف اجلهللاف لب س لدا ر بداقي  111خييعدح( )2لز ندا نند
لاال اقي  111نزالح االنجا لجيهللف اال س لي ارش يميل با دانح لال خيلد

لطد لي

()1

 211نهدا إىل ةد ع
انشداو كدل متدره خداال

لحممهلل اجلا او ت جح جي يت ي ارش ترصيف  311ق رصه االتي أ لناها لبيشدرتي بدا دان ل د ع
اآليت يرجع لال بقي لنهللنا

ا ب س ا كح  ..........متره ا الح ق

بكل حا

د األحد ا لتع ندا

عح أ دناه يت جح إىل بر االع ا ( أي االة ا ) يفالض فيح ا ق دل لأخرنداه كدل هدذه املدهللل لد
االناز أ لنا بام تت جح الطرفنا لاآلن فإلا  ..........لنهللك نية فر الطرفندا انجربندا أندز لندح حلتد
حيمل با دان ليعيل ع لدا ر ألجدل االةدل( )5اليةدري علد كم لارخا دة أنشداو يف ............
ضان خيلة ن ليعل ن لال ي قا لنهللنا

ا متر ا ك بنا يعني ل ترصيفح أخي ا ه متر حا ض

دا ج ا نعرف كيف ننمل نح هناك خليح أنت ألن ا لاد ي قا حاجدة الن جهدك  .........لحكمندا
انشاو تعطي االن اخذه حاجتهم

االهلل اهم لاالزايهلل ي

إىل ليل احلمد د لنفيدهللكم اليةدري علد س

أ عا طرفنا تفا يق االعاير االطيب  5/4لبيح متر املنال  42لبيح االرصفيح قيمح متر دا ك نقطدع
فيح عر  311/3االةل كثري لال ت يل عره االعملدح  72يدا  412جنيدة  27هدذا دا الدزس رشحدح
ا نا الل االهلل حممهلل لاالعزيز الهلليكم ل نا كافح يعلم ن لد تم

خالد عبداللطيف
) (1ط لي ه االقا ب نح االةغري ليعتخهللس الةيهلل االعمك قرب االع احل ،لاالك ري نح حي

اىل ن ك

( فينة) ،انظر عجم املةطلنات اال نرية يف االك يت ص .21
) (2خييعح خش تان تش هان االق ائم تقعان يف ؤخرل االعفينة ،انظر عجم املةطلنات اال نرية يف االك يت ص .42

) (3االةل

ق تعريفح
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بسم اهلل من عدن ذو القعدة  52موافق  52مارش  259إىل الكويت
اجلناب األجل األجمد األفخم حرضت العم العزيز احلاج فالح العبداملحسن اخلرايف املحرتم

بعهلل االعاس لاالعؤا ل حاالكم د تم بخري بيهللنا رشفكم قم  11لل االقعهللل أ نا
نة حاالكم لكا لح ا عل س ال يام ل االهلل اهم االذي بطرفنا كام لرفناكم كلام اج
يش ح الناه لهبذا الأل

ع املايض ح النا  2111لبيح إىل ليل احلم د بعهلل ي يل
()1

 ........ 3111للالك طرفكم لقهلل ل دنا
يذكر نها  1111بيح

د اهم ب لةف

بربرل ي يل  1511لبيح
ل  511بيح

ليل هنهللي

د اهم حممهلل اجلا او

الينيط للمكم لحكمنا كل ا اج يشء نح نن الح ب قتح لنفيهللكم ب لةف

للا ر

ل ل ا زنج ا باالعا ة ح ينا الا كم وحممد اجلاراهلل لل هللاو املنة
ت جه

يب يكتب االعا ة ل اجلميع لبخة ص

ير ل قائمة احلعاب لع او هيهلليح للمر ب

هلله

احب املخا ل دنا نح تعريف

عيهلل احظينح نرج او جيعل خمرج

اجلميع لبخة ص زاههلل ب لا ر حلهلل اآلن ا ل د افيح

ة ع حي

االزاههللي

()2

هذا االعنة االرغ ة لليح هلة أخ ا طرفنا اكنة لاأل عا ل حكمها اال نهلل خايل
االتمر لاأل عا  511/5بيح االريا  23 717/117جنيح هذا ا الزس رشحح لباالازس
رشف نا ا نا الأللالد كافة لاالعزيز الهلليكم ل نا ليل لحممهلل يعلم ن لاالعاس
خالد عبداللطيف
) )1ليل احلم د االشايع
) )2أحهلل أن اع االتم
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بسم اهلل من عشار برصه يف  12ربيع عام 1513إىل الفاو ] ويوافق  1226 /2/12م [
()1

اجلناب األكرم األفخم األخ العزيز بن يوسف بن سيدي الوالد عبداللطيف احلمد سلمه اهلل
بعهلل االعاس لليكم ل محة او لبركاتح ل ع االعؤا ل حاالكم نقهللس الكم ق ل هذا كت ب
ن ة حممد اجلاراهلل ألجل ع هذا لأنتم بخري النا هلله ل تعا يفكم االعا ل فعع املانع
ا هي لليح أ عا االعاير

خري أخ ا طرفنا اكنة لاأل عا خم طح نرج او ي هلل احلا ل

361لا ل  351حهللا االعاير  371ل ا يظهر أهن لزيز لأل اب ق ت طلب اجلراديف هذا
حاالة احلاظرل( )2لاملعتق ل للمح بيهلل او االزاههللي  451خرضالي  451حالر  761ديرر
خا  22/21هذا أ عا اال رصه ح ينا ألا كم الينيط بح للمكم.
أ عا اهلنهلل االعاير  71/71االزاههللي  115/111خا  171/161االهلليري يف كراجي 31
اير  27ح ينا ألا كم.
أخي ابق ًا لرفناك بخة ص االك ايت ل ج له لأ رناك تنظر أل لح إلا كان تن

الكل

حممل ليمل فيح االذي تراه يفرت نح بيهللك لتلقط لليح تاقيط إلا كان حيةل بطرفكم
نا ب 7/7
فه أ لح

تأخريكم لاالك ايت لنهلل ل

هل بيع ق او هل نةيب هذا نظري ليرا

احلاظر( )5ا ال يراه االغائب أ لنا باالتمر يرتفا إىل  11لاالعلم بيهلل او .
ا حهللث لنهللنا أخ ا ت جب االذكر االعهلليرالي ا بلغنا ل يشء لمحهلل احلامد حلهلل اآلن ا
يةلنا نح ل يشء ي الهلل اليهلل فا غة لال النا اال االعيا ة نرج او جيعل خمرج هذا ا الزس
رشحح لاالعاس
) )1االفال هللينة احلية لراقية
) )2أي اال قت احلارض
) )3أي امل ج د

خالد العبداللطيف احلمد
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نظرة حتليلية يف شخصية النوخذة حممد بن جاراهلل
من خالل اخلطابات والوثائق
العلنا ناحظ لبا لناء أل تهللقيق بعض املا ح اجللية االتي تت دني بمجدرد ا دتعراض اال ثدائق
املتاحة بني خطابات لكش ف حعابات تعلقة باالن خذل حممهلل اجلدا او ارخدرايف د اء كاندت
ارخطابات
 امل جهة نح أل امل جهة إاليح أل املذك فيها ضم االعياق لاملشا إاليح يف ثناياها.لهي غم ك هنا جتا ية بنتة تتعلق ب

ف احلا أل تقرير حقائق لأحهللاث أل ت جح ا تفعا ًا

عين ًا أل يرية ًا ل أ ر هم إال أهنا تعكس ا ح لا ة الشخةية

كت ها أل

كت ت إاليح

أل كت ت لنح.

ولو استخلصنا من كل خطاب ما يعكس لوجدنا معاين كثبة ومن أبرزها ما ييل :

أوالم  :الرضا بالرزق املقسوم :
دلا ديننا اإل ا ي احلنيف إىل االقنالة ل غب فيها ،لح ل االرضدا بدام قعدمح او د نانح
لتعاىل ،لاالزههلل فيام لنهلل االناس كثري ًا  ،ل

لالك ق

االن ي

او لليح ل لم " ليس الغنـى

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

226

عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس"( ،)1ليف االةنينني ه
أن
ل لم قا " اللهم اجعل رزق آل حممد قوتما "( ،)2فاالعاقل
فقنع بام قعمح او الح ،ل يض باالقليل

د

او

د او لليدح

للم ه
أن االهللنيا مل ختلدق اللتنعديم،

زاد االهللنيا  ،ل غب فديام لندهلل او د جدزاء ،لجعدل

اآلخرل ههللفح ل تغاه.
ل

تلك األخاق اإل ا ية جاءت قنالة االن خذل حممهلل بد جدا او محدح او ل ضداه

باالرزق املقع س ،للرب ل هذا االتع ري حرفي ًا يف خطاباتح املعتدادل حدني ي جدح لكداءه بداال يع
لاالرشاء فيطمئنهم قهلل ًا ل

ضاه ملا جيتههلللن فيح بقهلل إ كاهنم فيطلب نهم اال يع باحلعدن

لبام يريض او نانح له بذالك يف ضا كا ل بقضاء او لقدهلل ه لتعدليم قااليدهلل أ د ه و
نانح له االدرزاق االعلديم خة

د ًا أندح ال يعدتطيع االدتنكم بدأح ا االعد ق با تفالدح

لانخفاضح.

ثاني ما  :وضوح الشخصية والدقة يف الوصف واحلسابات :
االهللقة لاإلتقان جية إ ا ية تأت يف إطا نظ ة كربر يهللد االتعا ل االطيب بني االناس ،ل
مل يق ل اإل اس

املعلم أن يك ن غري نظم أل تق العملح ،لإنام ن ههح إىل قيمتح لاالتفات

ارخاالق لز لجل إاليح ،ف د باالقرهن املجيهلل ﭽو ُقل اعم ُلوا فسبى اهللهُ عملكُم ور ُسو ُل ُه
و ُاملؤمنُونﭼ .
( )1لاه اال خا ي ،برقم ( ،)6446ل لاه علم ،برقم (.)1151
( )2لاه اال خا ي ،برقم  ،6461ل لاه علم ،برقم .1155
()3

ل االت بة  ،اآلية (.)115
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رئي ل شه ٌد
تلفت هذه اآلية أنظا املؤ نني إىل أن لملهم
ٌ
راقب ل ٌ

لتعاىل ل

املؤ نني ،فيهلل االقرهن بذالك ل أن املنزالة لنهلله

الح ل

باالعمل اللهللنيا لاآلخرل ،لح

هذا املعن أيض ًا جاء ق

او

نانح

نانح لتعاىل هي

احلق نانح لتعاىل يف حمكم االتنزيل

ﭽوِف ذلك فليتنافس ُاملتناف ُسونﭼ( ،)1لهذا االتنافس ق ا ح اإلخاص لاالهللقة لاإلجادل ،فكان
او لليح ل لم يق
ه

أل نابح «إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عم م
ال أن يتقنه»( ،)2فاإلتقان

لح االعمل ل هجة اإل اس ،له املهللخل الإلجادل لاللهللقة االتي يكاد يتفق لليها االناس

لا لهم لباطلهم.
لل أثر تلك االعجية اإل ا ية جاءت االهللقة يف حيال االن خذل حممهلل بد جدا او محدح او،
لجاء ل أثرها اال
أ هللقائح ) ثم اال

ف االهللقيق ملنت يات اال ضائع املر لة إىل لكائدح االتجدا يني ( أل أحياند ًا
ف االتفةييل الطريقة االترصف هبذه املنت يات أل االت جيح ال يعها ( لبداالرزق

املقع س املشا إاليح ألاه) ،هذا باإلضافة إىل دقتح يف احلعابات اللتفريق االهللقيق بني دا الدح ل دا
لليح باالرلبية لاآلنة (لحهللل االرلبية ).

ثالث ما  :االحرتام والتقدير ألخيه األكرب محود :
ه
إن قيمة احرتاس االك ري

ه
لجدل،
يتقرب املعلم هبدا إىل او ل هدز
االقيم اإل ا ية االعظيمة االتي ه

جمرد تقااليهلل ا ة ،أل ألراف ،أل لادات؛ بل ل كيات اقية نؤدهيا لد طيدب
لهي اليعت ه
خاطر ،ل ضا نفس ،لاالتامس أجر ،لابتغاء رضال او لز لجل.
() 1

ل املطففني  ،اآلية (.)26

( )2أخرجح اال يهقي يف طعب اإليامن ،ج ،4قم (.)1767
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ل

ت جيهات االن ي
لالك ق الح

او لليح ل لم النا أ ة اإل اس أن ن قر االك دري لنجلدح لننرت دح،

او لليح ل لم "ليس منَّا من مل يرحم صغبنا ،ويو ِّقر كببنا"( ،)1ليف لايدة

أخرر " ليس منَّا من مل يرحم صغبنا ،ويعرف حق كببنا"( ، )2ليف هذا احلهللي االرشيف ح ٌ
ن ٌي ل احرتاس االك ري لإنزاالح كانتح االائقة بح ،لاحرتا ح لت قريه حارض ًا لغائ ًا.
لقهلل أثرت تلك االقيم اإل ا ية كثري ًا يف طخةية االن خذل حممهلل ب جا او محح او ،هذا
باإلضافة إىل االالتفاتات االجتاملية االتي لكعت االنمط االرتب ي لاالجتاملي االذي ترب لليح
لالك اجليل

احرتاس االك ري لاألكرب ن ًا لال بعن ات قليلة فه ال يعميح إال باألخ مح د يف

حني كان يمك أن يعميح با مح املجرد " مح د " لبا حرج الكنح لاالطريف أنح رل قهلل نيس أن
يكتب " األخ " ق ل مح د للالك يف نتةف ارخطاب لاليس بهللايتح أي يف ضع يةعب فيح
إلادل االكتابة ألهنا بخط االيهلل لاليس كام ه يف حاالنا هذا أن نعتخهللس تقنية احلا ب يف
االتةنيح بكل ه الة يف أي

ضع

ارخطاب ،فا تهلل ك لحرش كلمة " األخ" يف أقرب

فراغ قرب ا م "مح د" ألاه أل أ فلح ليف لالك حرص لاضح ل أنح ال يذكر اال م جمرد ًا
القب "األخ" ،لهذه الفتة اجتاملية ترب ية مجيلة نح جتاه أخيح األكرب مح د.
( )1األال اين  ،نيح اجلا ع ،برقم (.)5445
( )2أخرجح أب دالد ( ،)4743لاالرت ذي ( ،)1721لأمحهلل ( )6733لااللفظ الح.
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رابع ما  :التكيف مع أحوال السوق واملرونة يف التعامل :
جتهلل االن خذل حممهلل اجلا او ارخرايف رن ًا ع لكائح يعطيهم اال هللائل الل يع حعب ا تفاع أل
انخفاض األ عا يف أ اك ت اجهللهم أل يف األ اق املنافعة ،كدام جتدهلله دائد ًام خيتدا بدني
األ لح الح لال ضالتح بني إ ا

ا يريهلل باالربيهلل أل ع ن اخذل هخري بااليهلل.

خامس ما  :االقتدار املهني :
نيح أنح اليس اال حيهلل

ن اخذل االك يدت االدذي جداب ا املد انئ االهلللاليدة يف اهلندهلل رشقد ًا

ل احل أفريقيا غرب ًا الك االن خذل حممهلل اجلا او ه أحهلل االن اخذل املتميدزي االدذي يعكدس
متيزهم اال

إىل االعهلليهلل

امل انئ االتي يعترب اال

إاليها بنهلل لاتح ها ل ك ريل يف لقدت

مل ت جهلل فيح اال ائل االتكن ال جية احلهلليثة القياس امل اقع لت جيح االعف إاليها لقيداس األلدامق
لت فر االعجات اال ثائقية اللقطع اال نرية لات االعطح املرتفدع لاالتدي تشدكل خمداطر حقيقيدة
اللعف لنهلل ضناالة املياه أل لج د أجزاء خرية رتفعة
لإىل ا يت طح املاء أحيان ًا أخرر لهي األخطر.

قاع اال نر إىل دطح املداء أحياند ًا
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وقد أحصيت املوان التي وصل إليها النوخذة حممد اجلاراهلل اخلرايف فألفيتها كـام
ييل:
 ميناء كاليكوت يف السواحل الغربية لشبه القارة اهلندية. ميناء النيبار يف السواحل الغربية لشبه القارة اهلندية. ميناء بومبي يف السواحل الغربية لشبه القارة اهلندية. ميناء املكال يف سواحل اليمن. ميناء الشحر يف سواحل اليمن. ميناء بربرة يف سواحل الصومال. ميناء زنجبار يف سواحل تنزانيا. ميناء جيبويت يف السواحل الرشقية إلفريقيا.لفيام ييل ارخرائط املاحية االتي ت ضح املعا ي االطد يلني رشقد ًا لغربد ًا لااللدذي
االن خذل حممهلل ب جا او إىل

احل اهلنهلل

جهة لإىل

احل إفريقيا

دلكهام

جهدة أخدرر،

للالك كام نرشها اال اح االقهللير يف االدرتاث اال ندري االكد يتي لباالتنهلليدهلل تدا يخ االعدفر
االرشالي يف االك يت د .يعق ب ي ف جا م احلجي يف لزنا اتح االعهلليهللل االتي لثق فيهدا
االتفا يل االهللقيقة الرحات جمم لة

أبرز االن اخذل االك يتيني يف تا يخ االك يت.
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بنادر ساحل اهلند الغريب
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بنادر ساحل شبه اجلزيرة العربية اجلنويب
سادس ما  :اجلمع بني امتالكه لسفينته وقيادهتا :
حي كان لادي ًا جهلل ًا أن يك ن االن خذل قائهلل ًا اللعفينة لاليس باالرضل ل االكها فه يمتلك
ارخربل املهنية لهي ا نعميح باملةطلح اإلدا ي احلهللي "  " know howبينام ال يملك
أس املا أل األ

"  " assetsلالك االن خذل حممهلل اجلا او كان يمتلك االثنني

ضم جمم لة قهلل ال تشكل األغل ية بني ن اخذل االعفر االرشالي يف ك يت املايض لإن كان
هذا ال ينق

خربىلم لالكنها ظرلف احليال لألاليات اال تثام الهللر كل ن خذل.
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جلميع ةا يفها ل يانتها

لال نع ة بني احلاالتني ،فاالن خذل يف حاالة ا تاكح فينة ضا
أ باحح

لمجيع عتلز ات جتهلليهللها بني

خيةم كل لالك

االن خذل االذي ال يملكها نةي ح

أ باحها له أ بعة أ هم "أ بع قايط – لاالقاطة هي

االعهم" هام كانت ةا يف يانة االعفينة ،له ضا
للهللس املخاطرل هبا ،ثل لهللس املجازفة باالهللخ
للالك ل

يل املثا ال احلرص

إىل أي

حا لها ،بينام يضم

االناحية األدبية احلفاظ لليها
احل ضنلة يف ألقات اجلز ،
اء

أ ثلة حرص االن اخذل ل االعف لبكل أ انة

كان ا يملك هنا بأنفعهم أل يملكها غريهم ،ل ثل هذا االن اخذل يعم "جعهللي" باجليم
االفةينة االعادية أل "قعهللي" باجليم االقاهرية (املرصية)

سابع ما  :احلر

اء كان ن خذل غ ص أل فر

() 1

واملتابعة لصفقاته التجارية :

مل يك االن خذل حممهلل اجلا او محح او غاف ً
ا ل بضالتح حني ي دلها لنهلل لكائح يف امل انئ
االعهلليهللل االتي ل ل إاليها ب ضالتح ،ثم

لان ا ينتقل إىل غريها الينقل بضالة أخرر ف

جه زيتها.
لقهلل كان يقيس األ

لي ازن االظرلف حعب هللر ت فر اال ضائع املائمة اللنقل

لاالظرلف املناخية املق لة
االقاد ة حني جتهلله يف ياق

حي طهللل ياحها لاجتاهاىلا

جهة

اجلهة األخرر الكي حيهللد ارخطة

ائل االتابعة لاالتعليامت االتجا ية ع لكائح االتجا يني يق

"

بام نتجح إىل اجلهة االفانية" أي أنح ال يزا حيعب حعابح ليقيس االع ا ل املرت طة بتنهلليهلل
) )1عجم املةطلنات اال نرية االك يتية – أمحهلل اال رش االرل ي – ص .174

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

األلال ية ال جهة فره ألنح ه
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االك االعفينة لال يأمتر بألا ر غريه ال كان ا يملك ن االعفينة

ألهنم يف هذه احلاالة لكام ألضننا يف اال نهلل االعابق أن االن اخذل االذي ال يملك ن فنهم غاال ًا
ا يك ن ن نفذي اللخطة االتجا ية ملاالك االعفينة لاالذي قهلل ال حييط باالرضل ل بجميع
االع ا ل املفرتض رالاىلا ل يهلليهلل لجهة االعفر مما قهلل ال يضم االختيا األ ثل ال جهة
االعفر لاالت قيت املنا ب ال هللايتح.
ل

مجيل تابعاتح لطريفها يف اال قت نفعح أنني قهلل الحظت ل لد ل ا ل مجيلة قهلل ال تتكر

يف كثري

املخاط ات االتجا ية االر مية بني أطرافها لمل أ ها

ق ل يف املخاط ات االتجا ية

املامثلة ،أن لكيلح يف بربرل االعم خاالهلل ل هللااللطيف احلمهلل محح او يق

الح " ونحن انشاء اهلل

وسع صدرك يا بوجاراهلل الدنيا وسخ وتنقيض وال يبقى
عند االتفاق ما يكون خا ِّطرك إال طيب ِّ
هبا سوا اجلميل وانشاء اهلل متركم خيلص مجيعه وما حصل من قصور من غبي أنا أقوم بتعديله
ال يكون لكم فكر " .
أن هذه االع ا ل تعكس احلكمة اال االغة االتي كان يتمتع هبا لكيلح يف بربرل االعم خاالهلل
ل هللااللطيف احلمهلل محح او ،لكذالك تعكس حرص االن خذل حممهلل ب جا او محح او ل
املتابعة اجليهللل لاالهللقيقة حلع ترصيف بضائعح ل قابتح اجليهللل ل حركة اال يع ،ل
اللتقةري االذي حةل مم ي هللل أنح قاس بتكليفح بترصيف بضائعح إال أنح قرص يف لالك.

هلله االهللقيق

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

216

ثامن ما  :التنوع يف بضائعه وحسن اختياره هلا :
يتابع ارخطابات االتجا ية يلنظ االتن ع يف ط يعة اال ضائع االتي كان ينقلها محح او –
بالت ا ه ثل غريه

االن اخذل  -ي اكب حاجة االع ق يف حينح ،لي ن

االرلاج األكثر لاألضم يف طل ها يف االع ق املنيل لارخا جي يف

ل اال ضالة لات

انئ املنطقة االتي لادل ا

تشههلل لج د أ اق اال يع فيها ،لأقرب ثا ل لالك لج د أحهلل أكرب أ اق اجلملة يف
االك يت " االفرضة " تامخ ًا اللميناء اال نري يف هللينة االك يت لقرب قرص االعيف االعا ر له
قرص احلكم يف ك يت املايض لال يزا .
أ ا أحهلل ظاهر حع اختيا ه ال ضائعح

بني االطيف اال ا ع الل هللائل املتاحة يف األ اق

املنلية لارخا جية فتعكس طرف ًا نها ل ا ل لجهها الح لكيلح يف لهللن االعم خاالهلل االع هللااللطيف
احلمهلل بق الح  " :وما زال مترك أحسن من اآلخرين ،معلوم يميش قبلهم " أي أن اال ضالة
اجليهللل يتم ترصيفها ألالً بشكل ط يعي نظر ًا إلق ا املشرتي لليها ألالً.

تاسع ما  :حكمته ومكانته بني النواخذة :
كان االتجا يثق ن بنكمتح محح او ل كانتح بني االن اخذل فقهلل بينت اال ثائق أهنم طل ا نح
محهم او مجيع ًا أن يعالهلل يف إقناع االن اخذل باال قاء يف أ اكنهم ( يف امل انئ االتي هم فيها ) حت
يتنع االع ق ألن كان تلك امل انئ للمائها االتجا يني البهلل لأن يشرتلا االتمر اليأكل ه ل
األقل فض ً
ال

تاجرىلم بح ،فرسلان ا تتنع األح ا فا تف ت االفر ة االعاننة الل يع

ق ل انقضاء االفر ة إىل االعاس االقادس يف امل م االتجا ي االتايل.

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

ثاين عرش  :الوثائق املوجهة إىل التاجر
مشاري محود بن جاراهلل اخلرايف
من حممد بن عبداهلل املرتوك
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االة نة  1743س
حممهلل ب ل هللاو املرتلك (اال رصل)
إىل مشاري احلمود اجلاراهلل (االك يت)
األ اك االتي لكرت اال رصل  /االك يت
اال ضائع لاملعا ات االتي لكرت كربيت  /مجرك  /فنم
االعمات املتهللالالة دينا  /بية
ضم ن االر االة عا ات جتا ية يف امل اد اال تهاكية

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
ل هللاو
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اال رصل  23/12/3ك يت

األخ املكرس مشاري احلمود اجلاراهلل

املنرتس

ا ًا لاحرتا ًا ،بيهللنا رفقكم قم  17ل 21اجلا ي ،لكا ل رشحكم ا عل س،
االكربيت االي س تم ( كمركم )( ،)1لجا ي تع يتح بنهلل ل
تعريف ألن هذ( )5األياس طلع أ ر ا يمك االتعريف ل اال

()2

خة ص

بعهلل خاص اال نهلل ل

تشاههلل

أل باالكمرك طرلح ،الزس أ ا

ت اع  .... ......أ عا ه االي س  51قرص  71دينا االفنم ،ال زا نعرض ل املشرتي لحكمح
يكشف لليح جيهلله نالم ،لإنشاء او نرصفح ،هذا ا الزس ،أ عا ه  27/31 ...........لبيح.

()1

حممد بن عبداهلل املرتوك

) )1كمرك مجرك  ،كمركم العل املقة د مجركتهم.
) (2العلها

األ ل اإلنجليزي  Bandroleلهي اال ضالة املغلقة أل املغلفة.

) (3هذ أي هذه.
) (4أي

 31إىل  27لبية .

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف
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االة نة  1741س

حممهلل ل هللاو املرتلك لل هللاملنع ارخرايف

)ت قيع ) حممهلل املرتلك
األ اك االتي لكرت :كراتيش
اال ضائع لاملعا ات االتي لكرت  :طكر  /اير  /حالي  /زههللي  /نجف  /كعب
ضم ن االر االة :عا ات جتا يدة يف املد اد االغذائيدة لاالتمد  ،ل نهدا ه
أن احلداج حممدهلل
املرتلك خيرب شا ي اجلا او ل قائمة االةايف لقائمة اجلا ي ،لكل يش قعدهلل بمكاندح إن
طاء او تت فق ن باالع ض (أي البضـاعة) يع ضدكم لنهدا  ،لأن االشدكر امل جد د قليدل
لاالطلب قليل.
إىل اال الهلل  /مشاري احلمود اجلاراهلل (كراتيش)

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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 32/12/12كراتيش
12/11/12

جناب اال الهلل مشاري احلمود اجلاراهلل

املنرتس

ا ًا لاحرتا ًا ،بيهللنا رفقكم قم  4اجلا ي ،لكا ل رشحكم ا عل س ،نقهللس الكم
قائمة االةايف لقائمة اجلا ي ،لكل يشء قعهلل بمكانح ،إن طاء او تت فق ن باالع ض،
يع ضكم لنها ضا ،األ عا طكر  2611امل ج د لقليل طلب قليل اير  5حالي
زههللي االع ق  7نجف  7كعب ، 7هذا ا الزس ،رشف نا باالازس ،لد تم حمرل ني.
عبداملحسن النارص اخلرايف
توقيع حممد عبداهلل املرتوك

()1

) )1هذه االطريقة جمم لة االت قيع تعني أن االر االة ر لة

رشكة حممهلل املرتلك لل هللاملنع ارخرايف.
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ثالث عرش  :وثائق ووصايا متنوعة ألفراد عائلة
اجلاراهلل يف الزلفي
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وصية رقية بنت عبداملحسن اخلرايف( )1بثلث ماهلا
( زوجة جاراهلل ووالدة محود وحممد وعبداملحسن)

) )1زوجة جاراهلل ووالدة محود وحممد وعبداملحسن.

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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حرضت لنهللي رقية بنت عبداملحسن اخلرايف ،لأقرت بأهنا تشههلل أن ال إالح إال او،
لأن حممهلل ًا ل هللاو ل

الح ،لأن ليع ل هللاو ل

الح ،لكلمتح أالقاها إىل ريم ل لح

نح ،لأن اجلنة حق ،لأن االنا حق ،لأن االعالة هتية ال يب فيها ،لأن او ي ع
االق

 ،لأل ت بعهلل لالك بثل

يف

اهلا ،يةري نح ارخرضيتني االكائنات باألثلة

لارخرضية االكائنة باملر بملك حممهلل االزنيهللي ،ل عه نةي ها

()1

زلجها

()2

االعيح يةري

بأضنية ل االهلللاس ،هلا لال االهللهيا ل هللاملنع لأ ها ن ل اجلريهلل لابنها مح د ،لإن فضل
نح يشء بفط

ضان ،إن احتاجتح االذ ية فهم ألىل ،بهللؤا ألالً ل املنتاج ل نظر

اال كيل ،ل ا كان غريه بألام بر ل نظر اال كيل لاال كيل ابنها ل هللاملنع  ،لاو
حع نا لنعم اال كيل ،طههلل ل لالك حممهلل ب لمر ،لطههلل لليح كات ح مح د ب إبراهيم
االذييب ،ل

او ل حممهلل لهالح ل ن ح ل لم31 ،مجادر1344/

]ويوافق  1223 /12/16م [

) (1ثن خرضية لهي ن ع

االنخيل.

) (2نطقة ز الية يف ض احي االزالفي طام غرب االزالفي قابل نطقة املر االز الية.
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وصية عبداملحسن اجلاراهلل بثلث ماله
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بعم او االرمح االرحيم
هذا ا ألىص بح عبداملحسن اجلاراهلل بأنح يشههلل أن ال إالح إال او ،لأن حممهللا ل هللاو
ل
االق

الح ،لأن ليع ل هللاو ل
 ،للىص بثل

الح ،لأن اجلنة حق ،لأن االنا حق ،لأن او ي ع

ا( )1يف

االح يف ألام االرب نح أضنية للشاء ،فإن فضل يشء يف( )2قربة ترلر،

للكل ل لالك ابنح ل هللاو ،فإن احتاجتح االذ ية يرصف االثل هلم لال حرج ،طههلل ل لالك
ل هللاو االعيل االع هللاالكريم ،لطههلل بح لكت ح( )3حممهلل ب لمر1371 ،هد ] .ويوافق  1231م [

ل

او ل حممهلل.

) )1العل املقة د

يف االق

( )2العل املقة د ففي
) )3االشاههلل االثاين ه كاتب اال ثيقة حممهلل اب لمر
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وصية جاراهلل بن محود العبداملحسن بثلث ماله
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذا ا ألىص بح جاراهلل بن محود العبداملحسن بأنح يشههلل أن ال إالح إال او ،لأن حممهلل ًا
ل هللاو ل

الح ،لأن ليع ل هللاو ل

الح لكلمتح أالقاها إىل ريم ل لح نح ،لأن اجلنة

حق ،لأن االنا حق ،لأن االعالة هتية ال يب فيها ،لأن او ي ع
االح بألام بر
ألزان متر فط

يف االق

 ،لألىص بثل

أضنية دايم االهلللاس الح ،لجلهللها يةري قربة ترلر لقت االةيف ،للرش
يف ضان ،ل هلل لدكح اللرساج يف عجهلل اجلا ع ،لاالكل إن احتاجتح االذ ية

الضعفهم ألىل بح ،لاال كيل ل لالك ابنح ل هللاملنع  ،لاو حع نا لنعم اال كيل ،طههلل ل
لالك ل هللاو ب أمحهلل االع هللاملنع  ،لطههلل لليح مح د ب إبراهيم االذييب ،ل

او ل حممهلل

لهالح ل ن ح ل لم1 ،مجادر  ] .1337/2ويوافق  1221 /2/12م [
حرض لنهللي عبداملحسن بن جاراهلل احلمود وأمه رقية بنت عبداملحسن اخلرايف وخوات
عبداملحسن ،وهن منبة وحصة بنات جاراهلل احلمود ،وأمضو ألبيهم جاراهلل احلمود الح
ثل

االنخيات االتي باالعقل ،لهي حل ل لقطا ل( )1لفراختها لخرضية بامل يح( )2لن تة لثاث

خرضي باملر( )5ل هيم( )1جييهم ع رشكة بشل ان( ،)3اجلميع أ ض ه الح ثل اال االعيح( )6ا جرر
لليح يشء فقط ،لاملذك

ل ض الح ل اال يت لاالرتكة ،ليشههلل ل لالك حممهلل ب لمر،

ليشههلل لليح كات ح مح د ب إبراهيم االذييب ،ل

او ل حممهلل لهالح ل ن ح ل لم 23،لي

احلجة ] ،1342ويوافق  1221 /7/26م [ لاملذك ات بمضاي اال ثح الح ثل اال االعيح
) (1أ امء أن اع

االنخيل.

) (2امل يح نطقة ز الية غرب االزالفي ل طريق االقةيم.
) (3هيم تةغري هم

رشكة بمنطقة طل ان.

) (4املر نطقة ز الية ل بعهلل  4كيل رت جن ب غرب االزالفي.
) (5طل ان نطقة ز الية ل بعهلل  15كيل رت

االزالفي.

) )6االعيح نطقة ز الية كانت خا ج االزالفي ل بعهلل  3كيل رت لالك لمران االزالفي ل لها ثم جتالزها حت أ نت أحهلل أحياء االزالفي.
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هبة فاطمة األمحد ملكها جلاراهلل محود العبداملحسن
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هبة فاطمة األمحد ملكها جلاراهلل محود العبداملحسن
()1

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ضم نح بأن فاطمة األمحهلل حا ك هنا نينة االعقل لاال هللن له ت جاراهلل احلمود
العبد املحسن لكها

االرشيمية( )2ل

نخل طل ان ،له إ ثها

ليل مجيعح( ،)5لجا او ق ل اهل ة ،لفاطمة تذكر أن داخات هب

أبيها أمحهلل لأخ ها
جا او قهلل مخعة

لرش يا  ،لجعلتح ل ض لنه  ،طههلل ل لالك االح ض حيي االهللليش ،لكت ح لطههلل
بح أمحهلل ب ل هللاملنع اال ها  ،ل

او ل حممهلل ل ن ح ،جرر لالك بنةف

طهر لي االقعهللل لاس 1323هد ] .ويوافق  1226 /1/11م [

) )1هي فاطمة األمحهلل االشقري محها او لالعلها االزلجة األلىل جلاراهلل محود العبداملحسن لاو أللم
) (2االرشيمية نطقة ز الية.
) )3أي أهنا له ت مجيع إ ثها

أبيها أمحهلل لأخيها ليل

لكها

االرشيمية لطل ان.
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( شقيقة جاراهلل)
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أقر حممهلل ب فراج االزنيهللي بأنح ألهب زلجتح فلوه بنت محود العبداملحسن االن تة
االةفراء( )1االتي تيل كت ي احلع ( )2االثنتني

جن ب لتيل خرضية( )1فراج االع هللاالرمح

االتي ف ق احلع األل طام  ،لق لت فل ل اهل ة ،املذك ل ،للالك جرر يف طهر جب
1327هد ] ،ويوافق  1222 /9م [ طههلل بح كات ح دخيل ب ل هللاالعزيز االعمر ،ل
ل حممهلل لهالح ل ن ح ل لم.

) (1االن تة االةفراء لاملكت ي لارخرضية كلها أ امء أن اع

االنخيل املعرلفة يف نجهلل لا ة لاالزالفي خا ة.

( )2احلع ه اال ئر غري االعميقة االتي ال يتجالز لمقها لرشل أ تا  ،أي االنخلة املكت ية املجال ل اللنع .

او
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذا ا أل ت بح حصة بنت جاراهلل احلمود بأهندا تشدههلل أن ال االدح اال او ،لأن حممدهلل ًا
ل هللاو ل

الح ،لأن ليع ل هللاو ل

الح لكلمتح أالقاها اىل ريم ل لح نح ،لأن اجلنة

حق لأن االنا حق ،لأن االعالة هتية ال يب فيها ،لأن او ي ع
بثل

اهلا ،أل قادس نح حجة اإل اس ،ل

يف االق د  ،لأل دت

بعهللها االفاضل بألام االدرب ،هلدا لال االدهللهيا

وإخوهتا مشاري وسليامن ومحود ،لاال كيل ل لالك املةلح

إخ اهنا ،ل

نةي ها

املكت ية( )1االكائنة باملر االهلله ا جدة د االزندادر( ،)2لهد نةدفها هلدا بضدنية ،لجلدهلل
االضنية جيعل قربة ترلر لقت احلاجة اللامء باالةيف ،طههلل ل لالك أمحهلل ب ل هللاالرزاق
لابنح لثامن ب أمحهلل االع هللاالرزاق ،لطههلل لليح كات ح مح د ب إبراهيم االذييب
 2 25نة  ] 1337ويوافق  1221 /1/6م [
ل

او ل حممهلل لهالح ل ن ح ل لم.

) )1ا م ن ع
) (2االهلله ا جة
املكت ية أخ لل

االنخيل.
االزنادي أي نةي ها

ل ث ( أل لك ) لائلة االزنيهللي لاالزنادل مجع االزنيهللي ،أي أن االنخلة

نةيب لائلة االزنيهللي.
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إقرار دين جتاري

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أقر نافع ب أمحهلل االنافع أن لنهلله يف ل تح الهللخيل األمحهلل احلمهلل ائتني يدا لتعدعني يدا
قيمة الف خاس اال يت ؤجات حيل بانعاخ طع ان نة  1375طدههلل لد لالدك أمحدهلل
االرطيهلل لأمحهلل املنمهلل احلمهلل اال هلل لطههلل بح كات ح ليامن اب حممهلل االرطيهلل ل

او لد

حممهلل  1374يذكر دخيل اب امحهلل بأن املذك ل لنهلل نافع لعبداهلل العبداملحسن اجلاراهلل
 11/7له االذي لنهلل لمح ع د يذكر دخيل بأن أس املا املدذك ل دائتني لأ بعدني
يا أيض ًا لتعع للرشلن نرج تقيهلل االثنني 241

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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إقرار تسديد دين جتاري

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أقر عبداهلل العبد املحسن اجلاراهلل بأنح قد ض د دخيدل األمحدهلل احلمدهلل دائتني يدا
للرشي لبعض

اال ضالة االتي يف يهلل دخيل األمحهلل الع دهللاو لهدي املدذك ل يف بطد

اال قة ال قة ل لكر ع د محهلل املق ل االعةيمي لطههلل كات ح ليامن اب حممدهلل االرطديهلل
ل

او ل حممهلل  ] 1367/7/26ويوافق  1212 /3/21م [ لاملذك ل لنهلل دخيل

االتي لنهلل ع د اجلا او االتي االزس دخيل فهني االشيخ ليامن اب ل يهلل
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رابع عرش :نموذج من جوانب االستعانة بشهادة
اجلد جاراهلل احلمود يف حترير الوثائق الوقفية
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هذا ا لىص بح احلر املكلف جائز االترصف أمحهلل احلمهلل االع هللاالعزيز ،االذي يشههلل أن ال إالح إال
او ،لأن حممهلل ًا

يف االق

او ،لأن امل ت حق ،لأن او ي ع

 ،لألىص بثل

االح

بنجة الح لال االهلليح لأضنية الح لال االهلليح ،لبريا اللرساج لدك( )1لنخلة اللمهلل ة ،لاالهللال
إنةاف بينهم ،لبعهلل هذا إنشاء او()2ل هللاو يعتق ،لاالفاضل إنشاء او ل االضعيف
ل نظر اال كيل ،لاال كيل ل لالك ل هللاو احلمهلل ،ل
لل هللاو أخ ه حجح ملهم( )5فضة ،طههلل ل

لالك

بعهلله االةاالح

ل يتح،

ل يتح لبذ تهم ه

جاراهلل احلمود،

لطههلل بح لكت ح

ل هللاالعزيز اب ليل ب ل هللاالكريم ،حر يف غرل حمرس تهللأ  ] 1337ويوافق  1219 /12/7م [

أيض ًا قربة يط يف االةيف يف عجهلل اجلا ع بعهلل فراغ االع هلل ،حرض لنهللي ليامن ب أمحهلل
احلمهلل ،لأقر بأنح حج ل أبيح باحلجة املذك ل ألاه ن بح( )1هبا أخ ه حممهلل ،طههلل لام فيح
ل هللاالعزيز احلم د االذييب ،لطههلل لليح كات ح مح د ب إبراهيم االذييب ،ل

او ل حممهلل

ل لم ] .1352 ،ويوافق  1255م [

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اليعلم

يراه أين لكلت حممهلل ب امل يص ألاه تنفيذ ل ية أبيح املرق ة ألاه ،قا لالك كات ح
او ل حممهلل لهالح ،لاس  ] .1532ويوافق  1212م [

ل هللاالرمح ب

عهلل ب ل هللاالعزيز ،ل

) )1لدك ن ع

االزي ت املعتخهلل ة يف لز خشب االعفينة ل

ط بة اء اال نر ،له زيت يعتخرج

األغناس لاألبقا بعهلل هرها ،ليعتعمل قهللي ًام يف االط خ ليعتخهللس أيض ًا يف اإلضاءل كام ه ذك ألاه.
) )2أي إن طاء او.
) (3أي أل هم فضة.
) (4أي أنابح.

طنم
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املواثيق الدينية األخالقية القيمية
لعائلة اجلاراهلل يف الزلفي
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املواثيق الدينية األخالقية القيمية لعائلة اجلاراهلل يف الزلفي
القهلل اطرتكت جمم لة

امل اثيق االهللينية لاألخاقية لاالقيمية ألفراد لائلدة اجلدا او يف

االزالفي ،حي ت ل ت تلك االقيم لامل اثيق األ يلة
ألفراد لائلة اجلا او يف االزالفي لاالتي

خا اال ثائق لاال

ايا املتن لة

أبرزها ا ييل

أوالم :امليثاق الديني (الوقف لوجه اهلل تعاىل):
جاءت هذه اال ثائق لاأللقاف ارخريية التهلل ل اال ازع االهلليني لنهلل أفراد لائلة اجلا
او يف االزالفي ،لقهلل دالت هذه اال ثائق ل حر هم مجيع ًا محهم او تعاىل ل اال قف
ارخريي يف

يل او

لات ال ًا هلهللي االن ي

نانح لتعاىل جاء ا لنهلله

نانح لتعاىل

األجر لاالث اب،

او لليح ل لم ل نابتح االكراس يض او لنهم أمجعني يف إحياء

نة اال قف ،فع ل هلل اوه ب

عع د قا

هملا نزالت ﭽ
ﭼ

قال أ ُبو الدَّ حداح :يا ر ُسول اهللَّ إ َّن اهللَّ ُيريدُ منَّا القرض؟ قال( :نعم يـا أبـا الدَّ حـداح).
ت مائة نخل ٍة.
ت ر ِّيب حائطي وحائ ُط ُه فيه س ُ
قال :أرنا يدك .قال :فناول ُه يد ُه .قال :قد أقرض ُ

() 1

ل احلهلليهلل اآلية (.)11
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فجاء يميش حتَّى أتى احلائط و ُأ ُم الدَّ حداح فيها وعي ُ
اهلا .فنادى :يـا ُأ َّم الدَّ حـداح .قالـت:
ل َّبيك .فقال :اخ ُرجي فقد أقرض ُت ُه ر ِّيب

()1

فيا ف ز

لفق إىل لمل ارخري ،لكان قةهلله

لالك هللقة جا ية أل لمدل ينفعدح يف

هخرتح ،لو احلمهلل أن هذا االقةهلل كان خاالة ًا ال جح او تعاىل ،لمل يك اهلهللف ندح طلقد ًا
االقةهلل االت ثيقي االذي قمنا بح اآلن ،فقهلل أظهرت هذه األلقاف لاال ثائق لاال

ايا االن ايدا

االطي ة لاملقا هلل االن يلة أل ناهبا محهم او تعاىل ،لهدي كفيلدة لاحلمدهلل و بت ضديح دا
ج لت لليح فطرىلم االعليمة

اال ذ لاالعطاء يف يل او نانح لتعاىل ابتغاء رضاتح

ل جاء ث ابح.

ثاني ما :امليثاق األخالقي (البذل والعطاء):
أهم ق ات ارخريية يف هذه األ ة امل ا كة األخداق االكريمدة االتدي حد لليهدا
رشلنا احلنيف ،لاالتي

أمهها االتعالن ل االدرب لاالتقد ر ،لهدذا أ در إهلدي د املد ىل

نانح لتعاىل يف كتابح االعزيز حي قا

د نانح لتعداىل ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ

بعضا.
أي اليع بعضكم ً

( )1أخرجح االطرباين يف املعجم االك ري ( )311/22لاال يهقي يف طعب اإليامن ( ،)3177ل ننح االعا ة األال اين
محح او يف «ختريج أحادي
( )2

ل املائهللل اآلية (.)2

شكلة االفقر لكيف لاجلها اإل اس» ،برقم (.)121

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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ايا املتن لة ألفراد لائلة اجلا او يف االزالفي

ًا كثريل

االتعالن ل االرب لاالتق ر تمثلة يف خلقي اال ذ لاالعطاء ،لقهلل ترمجت هذه األخاق
االن يلة ترمجة لملية يف

ل اال قف يف

يل او تعاىل ،ل عالهللل االفقراء لاملنتاجني

لاإلحعان إاليهم ،لإلام املعاجهلل ،لاال ذ يف ألام ارخري ،االتي تع د ل اإلنعان باألجر
لاالث اب اجلزيل ،لتع د ل األ ة باالنفع لقضاء املةاالح لتفريج االكربات لإزاالة
االعثرات لألجح االنفع املختلفة ،ليعهلل لالك ا تشعا ًا حقيقي ًا الق

احلق

نانح تعاىل

ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

نعم او ل االع هلل أن جيعل حاجة االناس تقىض ل يهلليح ،لأن يعخره القضاء

لإن

ح ائج االناس ،فقهلل قا

هلل أقو ماما اخت َّص ُهم بالنِّعم ملنافع
او لليح لهالح ل لم" :إ َّن َّ

العباد ،و ُيق ُرها فيهم ما بذ ُلوها  ،فام أمجل أن يعخر او

نانح لتعاىل ل هلله املعلم

ملعالهللل املعلمني لاإلحعان إاليهم ،لأن تقىض ح ائجهم ل يهلليح ،لأن جي د لليهم بام
أنعم او لليح

االنعم ل

لرف ل

مل يعرف ،لط ب مل جعل او فاتيح ارخري

ل يهلليح ،فتلك ننة بانية ،نعأ او أن جيز االعطاء مل قهللس هذه األلقاف ارخريية لأن
جيزهيم لنها خري اجلزاء.

( )1

ل اإلنعان اآلية (.)7-7

( )2أخرجح اب أب االهللنيا يف قضاء احل ائج ( ،)24/1قم ( ،)5لاالطرباين يف األل ط ( ،)227/5قم
لحعنح األال اين يف نيح اجلا ع ،قم
( ،)5162لأب نعيم يف احللية ( ،)115/6لارخطيب (،)457/7
ه
(.)2164
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ثالث ما :امليثاق القيمي (الفزعة التكافلية):
ا أمجل أن جيتمع يف املعلم اال ازع االهلليني لاالقيمي ةن ب ًا بتفالدل جمتمعدي تكدافيل
تنةب غايتح يف اإلحعان إىل املنتاجني لاالقياس ل خهلل ة املعد زي  ،لهد دا تد فر لو
احلمهلل لاملنة

فات نقلتها النا اال ثدائق لاال

االزالفي ،حي داللت هذه اال ثائق لاأللقاف
االك ري باملعؤلالية املجتمعية ،حي

دايا املتن لدة ألفدراد لائلدة اجلدا او يف
أفراد لائلة اجلا او يف االزالفي طدع هم

دلاهم هذا االشدع االطيدب إىل إالدزاس أنفعدهم أدبيد ًا

ل ادي ًا جتاه أفراد املجتمع اآلخري هبذا اال ذ لاالعطاء ،لكان لالك بم اد ل لاتية لطدع
لف ي ظهرت هثا ه ل إخ اهنم
اال

االفقراء لاملعداكني د املعدلمني د خدا هدذه

ايا لاأللقاف ،فكاندت خدري طداههلل لد طدع هم االطيدب باملعدؤلالية املجتمعيدة

ل عيهم االةادق إىل يقيق األ
ارخريي ل
هذا اال

لاالتكافل االجتاملي يف أهب

االرب لاالحعان لاالةلة االتي قهلل ها لطههللت ل
ايا لاأللقاف لاهل ات.

ه

خا اال قدف

دم ها لن دل غايتهدا

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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نظرات حتليلية يف الوثائق والوصايا املتنوعة
ألفراد عائلة اجلاراهلل يف الزلفي
خا اال تعراض االعاس هلذه اال ثائق لاال

ايا ألفراد لائلة اجلا او يف االزالفي

نعتطيع أن نقف ل بعض املا ح االعا ة لاملقتطفات املشرتكة ألهم ا متيزت بح تلك
اال ثائق لاال

ايا ،لالعل

أبرزها ا ييل

أوالم  :املقدمة اإليامنية اللطيفة واالستهالل الديني الرقيق:
أهم املا ح املشرتكة ال تهاالت اال ثدائق لاال

دايا ألفدراد لائلدة اجلدا او يف

االزالفي اجلانب االهلليني لاحلس االعقهللي املميز هلا ،لالعل هذا اال تفتاح االطيب املن دب إىل
نف س هؤالء املنعنني؛ بل لاملن ب لاملؤثر أيض ًا ل نفس كل
أهم املؤثرات االرلحية االطي ة هلذه اال

قرأ هذا اال

ايا د

ايا لاال ثائق ،لالعدل هدذه االةديغة هدي االةديغة

املعرلفة هنذاك أل املتفق لليها لرف ًا اليتم اال تفتاح هبا بني أفراد هذا اجليل االفريهلل ،لاالتدي
تضم جان ًا لقائهللي ًا لإيامني ًا ه ًام يف حيال كل علم ،حي ت دهللأ باالشدهادتني ،ثدم لقيدهللل
املعلمني يف ليع لليح االعاس ،لاإليامن باجلنة لاالنا  ،لااللتقاد ب ق ع اال ع لاحلعاب
لاجلنة لاالنا لاالنش  ،لهذا

ميم لقيهللل املعلم احلقة ،هذا باإلضافة إىل أهنا ت عد

االطمأنينة يف نف س أبنائح لأقربائح بل لكل

يقرأ ل يتح بأنح كان ل االلتقاد االةنيح
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لاالهللي االق يم ،لهذا لمح إيامين لحاين مجيل كان
يف بهللاية االتعليق ل تلك اال

اجلميل اإلطا ل إاليدح لت ضدينح

ايا لاال ثائق.

ثاني ما :إهنم يؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة:
للالك ةهللاق ًا القد
ﭼ

احلدق د نانح لتعداىل ﭽ

لهي فة طي ة

لجل ،فع االرغم
األ ا املت فرل الهللهيم

فات املؤ نني االةادقني ،االذي يتاجرلن ع او لز

ت اضع املعت ر املعييش الغاال ية هؤالء اال اقفني لاملنعدنني ،لقلدة
رياث أل

كا ب

أ اكهم يف بعاتني نخل أل ز الة أل غري لالك

خا جتا ىلم اال عيطة ،لاننةدا
األ اك االيعريل ،إاله أنح كانت الدهللهيم

االرغ ة االةادقة محهم او تعاىل يف نفع املعلمني لتعهللي هدذا ارخدري إىل جمتمدع املعدلمني
بأ ه ،فجزاهم او خري ًا ل هذا اإليثا لل هذه االرلح االطي ة.

ثالث ما  :الوصية بثلث املال:
ليعهلل هذا امللمح كم ً
ا اللملمح االعابق لاملتعلق باإليثا لتفضيل االغري ل االنفس
لاالذ ية ،لل االرغم أنح – كام لكرنا هنفا – ت اضع اإل كانات املادية لاملعت ر املعييش
اال عيط هلؤالء املنعنني إاله أنح هناك ط ح إمجاع ل اال

() 1

ل احلرش اآلية (.)7

ية بثل املا .
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لالعل اال ال احلقيقي ل اال

ية باالثل هي تط يق ل ية االن ي

فقد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال لسعد بن أيب وقا

او لليح ل لم،
ريض اهلل عنه ملا سأله

سعد وهو مريض :هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلم :ال ،فقال
سعد :فالشطر؟ فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :ال ،فقال سعد :فالثلث؟ فقال عليه
الصالة والسالم :الثلث ،والثلث كثب؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء ،خب من أن تذرهم
هنا جاءت اال

عالة يتكففون الناس  ،ل

املا لاال عاتني يف اال ثائق

ايا بثل

لاأللقاف ارخريية ألفراد لائلة اجلا او يف االزالفي.

رابع ما  :مراعاة أوارص الرحم وحسن الصلة مع الذرية واألهل :
اجل انب االطي دة االتدي ت ضدنها هدذه اال
لاالرحم ،فلم تغفل تلدك اال

دايا لاال ثدائق رالدال ألارص االةدلة

دايا ارخرييدة اجلاندب االدذ ي (االذ يدة لاألبنداء) ،حيد

تضمنت يف عظمها رالال حاجة االذ ية إىل لالك اال قف ،لأطا اال اقف ن إىل أنح يف حاالة
احتياج االذ ية إىل املا فهم ألىل بح ،له ا يمك أن نطلق لليح "لقف خريي ل ي لندهلل
احلاجة" ،ليعهلل هذا اجلانب االطيب االذي التح تلك اال
ألارص االةلة لاالرحم ،ل

أهم مميزات هذا امللمح االطيب أهنم جعل ا األ دل الل قدف

( )1لاه اال خا ي يف (اجلنائز) ،باب ( ثاء االن ي
(اال

ايا) ،باب (اال

ايا

االةد املضديئة ملرالدال

او لليح ل لم عهلل ب خ الة) ،برقم ( ،)1276ليف

ية باالثل ) ،برقم ( ،)2744( ،)2743ل لاه علم يف (اال

باالثل ) ،برقم (.)1627( ،)1627

ية) ،باب (اال

ية
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ارخريي لاال تثناء ملنفعة االذ ية لنهلل احلاجة ،لاللقائم ل اال قف (اال كيدل) تقدهللير تلدك
احلاجة إلا الزس األ ر لالدك ،لقدهلل لضدعت االضد ابط املندهللدل الدذالك لاالتدي لكدرت يف
اال

ايا ،لاالتي

أمهها ا ييل

أن يك ن فقط اللمنتاج يف نظر اال كيل ،حت ال يك ن األ ر لا ًا أل ل

د يل االرتاخدي

للهللس بذ األ اب.
لأن يك ن األ ر يف االنهاية ملعتنقيح ،لاطرتطت ل اال كيل االتث ت

خامس ما  :حر

لالك االحتياج.

الذرية عىل تنفيذ الوصايا:

لهذا امللمح ه املكمل اللملمح االعابق لاملتعلق بمرالال ألارص االةلة لاالرحم دع
االذ ية ،فهل جزاء اإلحعان إال اإلحعان؟ ،فع اجلانب اآلخر جاء هذا امللمدح كنتيجدة
طي ة ل د ًا اللجميل ل لفا ًء حمم د ًا

االذ ية إىل األجدهللاد لاآلبداء املنعدنني ،فلدام د ق

اآلباء بمرالال ألارص االةلة لاالرحم ع االذ ية ،جاء بر االذ ية باآلباء د خدا االقيداس
بتنفيذ ل يتهم ل االنن االذي اطرتط ه لا تض ه لأل

ا بدح ،لهدم بدذالك رشكداء يف

األجر بإلن او تعاىل ،لنعأ او أن يك ن ا قهلل نداال ا األجدري أجدر املشدا كة يف األجدر،
لأجر االرب لاالةلة لاال فاء إىل هبائهم املنعنني.
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سادس ما  :الوفاء من أهل الكويت ألهلهم يف الزلفي:
ليعهلل هذا امللمح ا تكامالً لا تهللاد ًا اللملمنني االعابقني ،له االذي يت ج نظ ة لة
االرحم لاملن ة بني للي االقرب  ،لاالتي بهللأت احمها بمرالال ألارص االةلة لاالرحم ع
االذ ية ،ثم كان اال فاء ل د اجلميل
االط يعي أن تكتمل نظ ة قيم

االذ ية بنرص االذ ية ل تنفيذ اال

ايا ،فكان

لة االرحم لاملن ة بني للي االقرب لاال فاء هلم

خا هذا امللمح لاملتضم لفاء أهل االك يت االكراس ألهلهم يف االزالفي لاال قف لليهم،
فم املعل س أن أهل االك يت قهللي ًام كان ا يف غهلل

االعيش ،حي

اطتغل ا كر ًا

باالتجا ل ،لا تلك ا االعف االرشالية ،لجاب ا اال نا رشق ًا لغربا كتجا لن اخذل
ملختلف أن اع االعف  ،فكتب او

نانح لتعاىل هلم االرزق اال فري لاالرغهلل

االعيش،

لنظر ًا ملعهللهنم األ يل لكرس أخاقهم فقهلل ا تجل ت هذه االنعم االشكر لاال فاء ،فكان
االشكر الل اهب

نانح لتعاىل ل نعمح للا ع فضلح ،ثم اال فاء الألهل لاالقرب

لاإلحعان إاليهم ،ل

أهم

أقربائهم لأهلهم يف االزالفي ،قا هللي

اإلحعان أن أهل االك يت االكراس قهلل ألقف ا ل
لالك االرب لاالةلة لحع االث اب

نانح لتعاىل ،ليف املقابل قاس األهل لاالقرب (املويص هلم) يف االزالفي بتنفيذ اال
ل رشلت أ ناهبا؛ فاكتملت بذالك نظ ة اإلحعان لاال فاء.

امل ىل
ايا
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سابع ما  :حر

مجيع أفراد العائلة عىل الوقف:

أهم املا ح املميزل الل ثائق لاأللقاف هد حدرص مجيدع أفدراد لائلدة اجلدا او يف
االزالفي جاالً لنعا ًء باملعا لة ب قف ا الهللهيم

أ ا يف يل او تعاىل ،لاالعمل لد

نرش تلك االعنة احلعنة يف االعائلة ،لالعل لالك نابع
لاقتهللا ًء باالن ي االكريم

إيامهنم بأمهيدة اال قدف يف اإل داس

او لليح ل لم ل دنابتح االكدراس يض او لدنهم أمجعدني يف

هذا االعل ك االطيب ،ففي لاية أس املؤ نني لائشة يض او لنهدا لأ ضداها " أن رسـول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم جعل سبع حيطان (بساتني) لـه يف املدينـة صـدقة عـىل بنـي عبـد
املطلب وبني هاشم"  ،لهذا أحهلل األحادي االهللاالدة لد لقدف االن دي د او لليدح
ل لم بنفعح.
ل

اآلثا املعرلفة يف حرص االةنابة يض او لنهم ل اال قف ،قد

جدابر يض

او لنح "مل يكن أحد من الصحابة له مقدرة إال وقف" .
لقا اإل اس االشافعي محح او "بلغندي لد ثامندني جد ً
ا د االةدنابة د األنةدا
لقف ا".

( )1االعن االكربر الل يهقي ،برقم (.)11776
( )2لكره أب بكر ارخةاف يف كتابح أحكاس األلقاف ،ص .15رلي ًا ل حممهلل ب لمر اال اقهللي ل
ل بشري ل جابر ب ل هللاو األنةا ي يض او لنح.

قهللا ة ب
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أهم ا ح حرص مجيع أفراد االعائلة ل اال قف أنح كان يمثل لرف ًا اجتاملي ًا

أ ي ً
ا يف االعائلة؛ التادت لليح لخة

الح أفرادها ثل

ا يملك ن

أ ا لبعاتني

لخريات يف يل او تعاىل.

ثامن ما :املرونة والتوسع يف أعامل الرب :
جاء يف عظم تلك األلقاف لاال ثائق اال

ية الل كيل باالت ع يف ألام االرب ملا يراه

اال كيل نا ًا ليف ةلنة اال قف ،لهذا لمح طيب
لاالث اب االعظيم ،لفيح بعهلل نظر ك ري

هؤالء املنعنني ،فقهلل تطرأ ل األ ة

لاالك ا ث أل االحتياجات املعتجهللل االتي مل تك
هذه املعتجهللات يتاج إىل زيهلل

ا ح احلرص ل األجر

ج دل لنهلل كتابة اال

احلرية لاالت ع

االن از

ية ،لباالتايل فإن

اال اقف حت يعتطيع املشا كة

فيها ،لي يل اال قف إاليها كلام اقتضت احلاجة لالك ،فجاءت تلك اإلطا ات إىل االت ع
يف ألام االرب اال ا دل رصاحة يف اال

ايا لاال ثائق التعطي االفر ة الل كيل ل اال قف

حرية االترصف املرشلطة باملنفعة لاالت ع حعب ا يراه نا ًا ليف ةلنة اال اقف.

تاسع ما  :الدقة يف ضبط أركان الوقف كاملة يف الوصايا والوثائق :
أهم ا ح اال

ايا لاال ثائق ألفراد لائلة اجلا او يف االزالفي يقق األ كان األ بعة

الل قف ،لاالتي حهللدها االكثري

االفقهاء لهناك ط ح إمجاع لليها ،لهي اال اقف،

لامل ق ف ،لامل ق ف لليح ،ل يغة اال قف ،لاملتأ ل التلك اال

ايا ياحظ يقق تلك
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األ كان فيها مجيع ًا لو احلمهلل ،لهذا يهلل ل أن كتاب تلك اال

ايا لاال ثائق كان ا هرل

ن هاء لل للم تاس بتلك األ كان مجيع ًا غم لهللس ا تفاع املعت ر االتعليمي يف اال اد
هنذاك ،لقهلل حر
مجيع تلك اال

ا جزاهم او خري ًا ل يققها لاإلتيان هبا ل لجهها االةنيح يف
ايا لاال ثائق ،حت

تأخذ تلك اال

ايا لاال ثائق عا ها االرشلي

االةنيح لتهللخل حيز االتنفيذ دلن ل ائق أل شكات تؤثر ل

نتها ،فأث ت ا

خاهلا أهنم ابق ا العرصهم هللل ن حالق ن هرل محهم او مجيع ًا لأثاهبم
فضلح للظيم غفرتح.

لا ع
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نبذة خمترصة عن محود وعن أخيه حممد يف الكويت
وأخيه عبداملحسن يف الزلفي وأبنائهم
محود اجلاراهلل اخلرايف

()1

لالهلل مح د يف هللينة االزالفي يف قلب هض ة نجهلل االتي طههللت هجرات تعهللدل إىل االك يت
لاالزبري طل ًا اللرزق يف ظل االظرلف املعيشية االةع ة االتي رت هبا نجهلل يف االقرلن
األخريل ،لقهلل ا تقر بح املقاس يف االك يت.
لتزلج مح د حةة ابنة خاالح احلاج نارص ب ل هللاملنع ارخرايف ،لأنج دت ندح شدا ي
لل هللاو لي ف.
لمل يف االتجا ل بني االك يت لاهلنهلل

جهة ،لبني االك يت لنجهلل

جهة أخرر ،لقدهلل

الهلله يف لالك االعفينة "اال غلة" االتي كان يمتلكها ،لاالتي كلف االن خذل داالح االدذليخ
بقيادىلا ،لقهلل نقل فيها االتم لاأل ز لاالشاي لاالت ابل بشكل
غري

دمي ،لاالدذهب بشدكل

مي ،إبان احلرب االعاملية األلىل.

لقهلل انتقل  -محح او  -إىل ج ا بح تعاىل يف بيت االشايع يف هللينة ب ي ،بعهلل أن أ ابح
رض االتيف ئيهلل ،لقهلل ألىص االعيهلل ل هللاالعزيز احلميهللي باالنظا ل ل ثلثح االذي كان ي لت
( )17111ثامنية لرش أالف لبية.
) )1تا يخ نزلح االعائات االك يتية االعريقة – ف زية االرل ي – االط عة األلىل –  -2115ص( . )337
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لبعهلل لفال االناظر ل االثل  ،حرض ابنح ليل االع هللاالعزيز احلميهللي إىل شا ي أكرب أبناء
مح د ،ل لم إاليح بقية االثل االذي كان يق س لاالهلله ل هللاالعزيز احلميهللي لليح ،الترصيفح يف
ألام ارخريات لاملربات ،كاألضاحي لاإلطعاس ،ل ا تعا ف لليح أهل االك يت
ارخري لاالرب ،لخة

ًا يف االن افل ،لالك

ألام

شا ي التذ ل ا تاس هذا امل لت لقاس

بتن يلح إىل إدا ل األلقاف ،حي إهنا أقهلل ل ترصيفح يف األلام ارخريية ،كام أ اد لاالهلله
مح د – محهم او مجيع ًا.
لقهلل كت ت لنح هذه املادل يف كتايب " االتاجر األ ل يف ك يت املايض" اجلزء االثاال  ،فإاليك
إياها

النوخذة التاجر محود اجلار اهلل اخلرايف شاهد عىل

عة استيعاب أهل نجد

للمهنة التجارية اجلديدة
يق

او تعاىل ﱥ ﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﱤ

ل االكهف اآلية ( ،.)31ليق
أحدكم عمال أن يتقنه"( ،)1ليق

او

او لليح ل لم "إن اهلل حيب إذا عمل

او لليح ل لم أيضا "لو أنكم تتوكلـون عـىل اهلل

حق توكله ،لرزقكم كام يرزق الطب ،تغدو مخاص ما وتعود بطانا"(.)2
حينام نتنهللث ل مح د اجلا او ارخرايف ،فنجدهلل أندح كدان حيدب االعمدل ل لدان دا
يتعلمح برسلة ثم يتقنح ،لكان دائ ًام يت كل ل او ليف انتظا أي فر ة لمل يكعب نهدا
( )1أخرجح االطرباين يف املعجم االك ري (.)776
( )2أخرجح االرت ذي (  ،)2344لاب

اجح.)4164( ،
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االرزق احلا  ،الذالك ه او لليح

فضلح ،لفتح لليح

أل ع أب اب االرزق ،ل زقدح

ارخري االكثري ألنح كان خملة ًا يف لملح تقن ًا الح.
ل

ينظر إىل بهللاياتح ،فعيجهلل أنح أت إىل االك يت فت ً

غري ًا يافع ًا

نطقة االزالفي

هبض ة نجهلل يف اململكة االعربية االعع دية ،اليعيش لنهلل خاالح نارص ل هللاملنع ارخرايف،
للاالهللتح كانت قية ل هللاملنع ارخرايف طقيقة نارص ،كانت احلا بائعة يف نطقة االزالفي
يعيطر لليها االفقر االشهلليهلل ،ا جعل كثري ًا

أهل االزالفي هياجرلن اليعتقرلا يف االك يت

خا ة االش اب لاالقاد ي ل االعمل بأنفعهم بع ب حاالة االفقر املهللقع االتي كانت تعيشح
نطقة االزالفي يف تلك االفرتل االتي هاجر فيها مح د اجلا او ارخرايف.
لكانت االك يت تعهلل ئة جتا ية ملنطقة نجهلل خة
ل احل ارخليج ،بام لكت
فينة يف فرتل
بضائع جتا ية

أ ط

بنري

ًا ،لط ح اجلزيرل االعربية لم ًا

االعف االرشالية االتي زادت ل 711

االفرتات ،لقهلل أحيت االك يت نطقة ارخليج بام كانت تعتقهلل ح
اهلنهلل لجن ب رشق ه يا لبام كانت تةهلل ه

مت

طط االعرب إىل

اهلنهلل لإفريقيا.
نع د حلم د اجلا او ارخرايف االذي أقاس يف بيت خاالح نارص حت إلا أكل لرشب
لا تقر يف بيت خاالح ،فكر بأهلح لفكر بأن يعتمهلل ل نفعح لأن يشتغل بام يمكنح
االع دل الهلللم أهلح لإلاالتهم ،فام كان

مح د إال أن ي ن ل لمل ،لالكنح مل جيهلل لم ً
ا

فتعمهلل أن يفتعل قف ًا ؤثر ًا جيعل خاالح يأخذ ض ع اال ن

الح ل لمل أخذ اجلهلل

اليجهلل الح لظيفة أل هنة يعيش نها.
كان لي ًا لنهلل بعض االعائات لاالرشائح االجتاملية يف االك يت أن يعمل أبناؤها يف
امله احلرفية االيهلللية ،لكانت هذه االعائات ي

أبناءها ل االعمل يف االتجا ل االتي
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يك ن فيها االشخ

عتق ً
ا بذاتح ال يعمل لنهلل أحهلل ،كأن يعمل يف االغ ص ل االلؤالؤ أل

األلام األخرر املرت طة باالتجا ل ،الذالك لهب مح د اجلا او ارخرايف إىل
املقا ب الح

ق ارخرضل

ق ارخرازي (االذي خيرزلن االنعا لكل اال ضائع اجللهللية) ،لكان

ارخرازي يةنع احلرفي ن فيح ن ل ًا

ق

االنعا اجللهللية املز كشة باألال ان املختلفة لاملميزل

ل االنعا األخرر لتعم االنعا االنجهللية ،فقاس مح د برشاء لاحهلل
االنجهللية ،لتظاهر أنح يعمل إ كاف ًّيا أي

تلك االنعا

انع ًا الألحذية ع (ارخرازي ) ،لكانت تلك

املهنة عتنكرل لنهلل خاالح نارص لال ين غي الح أن يمته تلك احلرفة حي يرر خاالح لكثري
االعائات أنح ال جيب االعمل يف ثل تلك امله االيهلللية لاألفضل

لجهة نظرهم

االعمل االتجا ي املعتقل ،فتعمهلل مح د أن يظهر نفعح رخاالح ليف يهلله لالك االنعل االنجهللي،
الك خاالح مل يك ينت ح إاليح ،فقا الح مح د االعاس لليكم ،رح ا خايل؛ كي ينت ح خاالح
لكانت بيهلله االنعا لكأنح يعمل إ كاف ًّيا الكنح مل يك كذالك ،فقا الح خاالح ا االذي أت
بك؟ ل الا تفعل؟ فقا مح د رخاالح أجربتني احلاجة لاضطرتني االظرلف ألن ألمل يف
هذه املهنة ع ارخرازي أل لح االنعا  ،فام كان

خاالح نارص إال أن هنره لطرده

ق ارخرازي  ،لأخربه بأال يأيت إىل هذه املكان رل أخرر ،فذهب نارص ارخرايف إىل بيتح،
لتنال طعاس االغهللاء لمل يعتطع أن يناس فرتل االقيل الة كعادتح ،فكان هم ًا هبذا اال الهلل
(مح د) االذي ين غي-

لجهة نظره -أن يلتنق بمهنة نا ة غري تلك امله االيهلللية،

فذهب نارص ارخرايف ارشل يف لالك االي س بعهلل ال االعرص إىل

ق اجلام فاطرتر

بعري ًا حلم د لاطرتر الح كيع ًا ،لكان يطلق ل هذا االكيس ا نعميح (قلة) متر أي حقي ة
أل كيا ي ضع بح اال زن املنا ب

االتمر ( االرحل أل اال قر ) ،لقعم االكيس إىل

قعمني قعم بح أ ز لاآلخر بح متر ،لانتظر نارص ارخرايف إحهللر احلمات أل االق افل
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االراحلة إىل االزالفي ،لقا حلم د " الهب لابق لنهلل أهلك" ،فكانت فر ة حلم د أنح
حةل ل مجل لأ ز لمتر اليههللهيم إىل أهلح يف االزالفي ،لباالفعل جع مح د إىل االزالفي ع
اال عري لاأل ز لاالتمر.

تلك االقافلة لا تفاد أهلح

لأقاس مح د يف بيت أهلح أيا ًا قائل لانتهز فر ة قهلللس إحهللر االق افل

االك يت إىل

االزالفي فرجع ع تلك االقافلة رل أخرر إىل االك يت ،للهب إىل بيت خاالدح ندارص ،فلدام
هه نارص قا الح ا االذي أت بك رل أخرر إىل االك يت ،فقا مح د رخاالدح أتريدهللين أن
أك ن ثل أخ ايت اال نات أجلس يف اال يت با لمل؟ أال تريهللين أن ألمدل بداحلا يف أي
لمل جتا ي ،لكانت االك يت زدهرل
هض ة نجهلل ل ا ح هلا

االناحية االتجا ية يف لالك اال قدت ،بيدنام كاندت

ناطق كاالزالفي لغريها تعاين االفقر املهللقع ،لباالتايل حل محد د

إىل االك يت الت افر فرص االعمل فيها ،فقا الح خاالح "دلاك لنهللي" ،لأخربه بأنح يختا
الح لم ً
ا طاق ًا الكنح ربح ،فذهب نارص ارخرايف باب أختح مح د إىل أحدهلل ن اخدذل اال ندر،
لقا اللن خذل خذ مح د ًا اليعمل عك ،لكان نارص يظ أن مح د ًا الد يقدهلل لد يمدل
شقة هذا االعمل ،لالك كان عرلف ًا أن أهل نجهلل الهللهيم فة مميزل لهي

لدة االتكيدف

ل االظرلف اجلهلليهللل ،غم أن نجهلل ال تط ُّل ل اال نر لمل يك مح د جييهلل االع احة إال أندح
تكيف بشكل

يع لاختا

امله اال نرية أفضلها.

ل عرلف أن االغ اص همح (له
باحل ل ،لللم مح د

ا يعم قاطة) ضعف هم االعيب االذي جير

االعا لني يف امله اال نرية أن أجر االغ اص رتفع ،فرسلان ا

تعلم االع احة لأخذ يتعلم االغ ص إىل أن أتقنح للرف هاس االن خذل يف لقت

يع،

لخا ثاث أل أ بع حات "طرشات" باالعفينة أل ا يعم "طرطة" له ا يعني
االرحلة ،فألجب االن خذل بنم د إلجاب ًا ك ري ًا ،فلام جع ا

إحهللر االرحات إىل
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االك يت ،كان نارص ارخرايف يعأ

االن خذل ل أح ا مح د عح يف االعمل ،فريد لليح

االن خذل قائ ً
ا ال لنهللي ثاثة ثل مح د الكفاين يف االعفينة (املنمل) ،حي

كان يطلق

ل االعفينة (حمماً) ،لكان اال نا ل يمتهللح ن مح د ًا ليشيهلللن بجه ده يف االعمل ل
االرغم

أنح جهلليهلل يف هذا املجا  ،فقهلل كان كغريه

ليتقن ن ا يق

ن بح

أهل نجهلل يتعلم ن بشكل

يع

ألام .

ملا الحظ نارص ارخرايف جهللية مح د ل ها تح لالتامده ل نفعح لنجاحح لإرصا ه لد
االكعب احلا  ،زلجح (أي نارص) ابنتح حةة ،لهذا داليل ل ثقتح االك ريل يف ابد أختدح
مح د ..لت االت األياس لكان حلم د لملح املعتقل فا تلك دفينة لأ د ح ن خدذل داهر ًا
لكان الح ا كان

لمل جتا ي قاس بتنميتح فيام بعهلل ،لفتح او لليح بعدهلل لالدك د

اال ا ع ل ننح خريا لظي ًام ،فهذا جزاء

يتق لملح ليط نفعح يف جماالح.

زقدح
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حممد اجلاراهلل
نشأ االن خذل حممهلل ب جا او ب مح د املشه با م ب جا او (ب عدالهلل) لترلدرع يف
نطقة االق لة ع أخيح األكرب مح د بعهلل قهلللس أبيهام جا او

االزالفي يف هض ة نجدهلل طل د ًا

طدح فيدح املداء ه
لجدف
لقدل االدز ع
ه
اللرزق احلا ل عي ًا ل اء االكعب االرشيف يف لههلل ه
االرضع كام هي احلا باالنع ة الكثري

أهل نجهلل هنذاك حدني كاندت االك يدت هدي االرئدة

االتجا ية االتي تتنفس هبا االق افل االتجا ية
اجلزيرل االعربية لإاليها لا ة.

نجهلل لإاليها خا دة ل د كثدري د أننداء
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نشاطه البحري:
لقهلل قاد فينة ك ريل يمتلكها
االتم

ن ع "اال غلة" أ امها " عيهللل" حي كان يتداجر بنقدل

طط االعرب إىل االع احل االغربية اللهنهلل لاالع احل االرشقية إلفريقيا ،ثدم يعد د

نهام حمم ً
ا فينتح باألخشاب لاال ضائع األ ا ية ،االتي د جت االعادل ل ا تريادها
تلك املناطق ،لأمهها االشاي لاالعكر لاالت ابل لاأل ز.
لمل تك األغل ية

ن اخذل االعفر االرشالي هنذاك متلك االعف االتدي ت ندر هبدا ل داب

املنيط بل يمتلكها بعض ك ا االتجا يف االك يت االذي يعدريلن هدذه االعدف ليعيند ن
ن اخذىلا إ ا قابل أ بعة أ هم (قايط)

حا ل بدح االعدفينة أل بنعد ة ئ يدة د

االربح قهلل تةل إىل االنةف فإن كان االن خذل حالق ًا ل ل إىل د جة االتنكم يف هذه االنع ة
الهللر ك ا اك االعف ألن بنهم بت فيق او تعاىل ضم ن لنهلل ا تكد ن دفنهم يف يدهلل
ن اخذل هرل حالقني خملةني ثلح ،ليف هذه احلاالة يعم االن خذل "جعهللي".
ل

اجلهللير باالذكر أن االن خذل حممهلل ب جا او كان ق ل أن يمتلدك دفينتح "سـعيدة"

يعمل "ن خذا جعهللي" الهللر خاالح لاالهلل زلجتح له فاح ل هللاملنع ارخرايف االذي كدان
يمتلك أ ط الً

ف االعفر االرشالي ،ثم ا ال د أن اطدرتك عدح يف إحدهللر االعدف

لاالتجا ل هبا حت ا تلك فينتح "اال غلة عيهللل".
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االعف االةغريل احلجم نع ي ًا ،إل ت لت مح التها ح ايل 1111

لهي

نعرف ل لجح االيقني
األ تال حممهلل االغض ان ،لت

نعها ،لالك األ تال ليل ل هللاالر

(  73طن ًا) ،لال

يعتقهلل أن دانعها هد

ف بأهندا بغلدة "صـغبة وحليـوة" ،لقدهلل قادهدا داح ها

االن خذل حممد اجلاراهلل ،لبالها يف دنة  1741لد أحدهلل املهدرل يف االعداحل اجلند يب
العامن ،ل نع الح "ب س" بهللالً نها مح التح ح ايل  1511د ( 112طد ) ،ليطدم لندهلل ا
رضبتح غ ا ة أملانية قرب االعاحل اهلنهللي االغريب نة 1741س.
لقهلل اطتهر االن خذل حممهلل ب جا او بأنح

ألائل

( )1

ل ل إىل

احل إفريقيدا ،لقدهلل

كان يركب عح عالهلل ًا حممهلل االني ا ي لاالهلل لض جملدس األ دة األ د ق االنائدب ل دهللاو
االني ا ي.

طبعته (غرق سفينته):
ل

أطهر ا لرف بح ا مح بني خشب أهل االك يت ا لرف با م "ط عة ب جا او "
()2

للالك بع ب رضب إحهللر االغ ا ات االربيطانية العفينتح.
لتفةيل لالك فيام ييل نق ً
ال

لاية االعم ل هللاالعزيز محهلل االةقر "ب محهلل" محح او االتي

) )1نالة االعف االرشالية يف االك يت – د.يعق ب ي ف احلجي – ركز اال ن ث لاالهلل ا ات االك يتية –
ص  – 227االك يت .1777
( )2ارخشب هي االعف  ،ل فردها خش ة (بتعكني ارخاء لكرس االشني) أي فينة ،ل بام أطلقت لليها هذه االتعمية
الغل ة األخشاب يف مجيع جعمها لتك ينها.
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أكهللها كل

االعم االن خذل أمحهلل ل هللااللطيف ليامن االعثامن ،لاالعم طنا

ع د املطريي

االذي كان طاههلل ليان ل بعض أحهللاث تلك االط عة.
لال تقلل هذه االرضبة

طأنح اال ندري يف املهدا ل لحعد االتدهللبري لالكنهدا شديئة او

ل قاديره لال اد القضائح.
القهلل كانت االك يت نذ لاس 1777س قهلل لقهللت اتفاقية محاية ع بريطانيا االعظمد االتدي
كانت تعم اإل رباط ية االتي ال تغيب لنها االشدمس ،نظدر ًا التعداع قعتهدا لا تدهللاد
عتعمراىلا االتي ل لت إىل طام إفريقيا بل لأ ريكا االشدامالية غربد ًا لإىل د احل اهلندهلل
لاال اد املجال ل هلا رشق ًا.
للنهلل ا بهللأت احلرب االعاملية االثانية كانت االغ ا ات االتابعدة هلدا لكدذالك االغ ا دات
االتابعة أللهللائها أملانيا لااليابان لإيطااليا متأل املنيط اهلنهللي ترت هلل كل نها اللعف املعادية
هلا لهكذا.
لقهلل كانت االعلطات االربيطانية تعطي االتعليامت اإل طادية اللعف املنطلقة

د احل

اهلنهلل قا هللل ارخليج برفع االراية اال يضاء لنهلل ا تشداههلل أي غ ا دة يف إطدا ل لاضدنة إىل
االعاس لاأل ان ،لقهلل االتزس بذالك ه لاالعف االتجا ية ارخش ية األخرر االتي كانت تت عدح
إال أنح لنهلل ا ابتعهلل ل االش اطئ اهلنهللية لاقرتب

بنر االعرب قاس برفع للم االك يدت،

كام قاس االن خذل االقطري االذي يرافقح ( نيا ) برفع االعلم االقطري ،إبراز ًا هل ية كل فينة.
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لمل يعلم ه لاال نا ل االثاثة لرش االذي كان ا ي نرلن عح خلفية ا ينتظرهم ،لقهلل
فع ا للم االك يت له للم أمحر االل ن إال

كلمة االك يت كت بة باالل ن األبيض،

فام االذي يعفر ل هذا اإلجراء االتقليهللي اال عيط يف نظرهم ،حي

حممد اجلاراهلل

لال أحهلل

مل ينت ح االن خذل

بنا تح إىل خط ل هذا اإلجراء االذي حع ه يعرف

االغ ا ة هبم ،غري أنح ا تفز طاقمها االذي فهم ا االر االة بشكل عاكس لالتربلا االل ن
األمحر يذير ًا لإنذا ًا ملا يشرتك فيح االل ن األمحر ع ال ن االعلم االرتكي ،لتركيا دلالة
عادية ،فعاجلتح االغ ا ة برضب االعفينة ارخش ية االرشالية االتي كان يق دها االن خذل
حممهلل ب جا او غم للمهم بخل ها

أ لنة تذكر ،ل ا هي إال رضبة ق ية لانفتنت

يف جعهلل هذه االعفينة فتنة أدت إىل بهللاية غرقها.
فتهللا ك اال نا ل األ ر فرك ا مجيع ًا يف قا ب االنجال "املاط ل" فنج ا
املنقق ...أ ا االعفينة املرافقة هلم فقهلل هربت أ ً
ا

اهلاك املنقق ف

اهلاك
أن طعرت

بارخطر افعة االراية اال يضاء لانعلت ها بة باجتاه ارخليج ،بينام لاد حممد بن جاراهلل
لبنا تح ل

ت إحهللر االعف املرافقة الح إىل

احل اهلنهلل.

لكاالعادل تربز فزلة أهل االك يت إلنقالهم ألالً ،لإي ائهم ثاني ًا ،ثم كع ىلم لتزليهللهم
بام يلز هم حت يع دلا إىل لطنهم االك يت بام يف لالك تكلفة االعفر ،فض ً
ا ل االشع
باالالتزاس األديب لاملعؤلالية جتاه كل له ف ،لهذا ه لرف أهل االعفر االك يتيني يف
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تكافلهم لترامحهم "لفزلتهم" ،ل نها أن بعض املنك بني يف ط عة (غرق) فنهم تتجالز
تربلات أهل ارخري لاملنعنني ا يكفي الرشاء فينتني ل ض ًا ل

األ ا املتجمعة
االعفينة االغا قة أ اً.

أ ا االن خذل حممد بن جاراهلل فرغم أنح يض بقضاء او لقهلل ه إال أنح ضدعف برصده
بعهلل حادثة رضبة االغ ا ة فمنعح

االعفر

جهلليهلل ،لقهلل ك فرتل الهللر هلليقح االعدم

ل هللاالعزيز محهلل االةقر يف اهلنهلل ،لقهلل الهلله شك ًا يف االع دل إىل أ ض اال ط .
ليرلي االعم طنا

ع د املطريي أنح أر غ ا ة بريطانية ا ية يف أحدهلل املد انئ االيمنيدة

فعمع يف امليناء أهنا هي االتي أغرقت "بغلة" ب جا او .

صفاته:
القهلل كان محح او ق ي االشخةية هاب ًا مم يراه مم يعرفدح أل ال يعرفدح ،ل د االند اد
االتي ترلر لنح أنح إلا قابل أحهلل طخة ًا فاقهلل ًا ألحهلل أطرافح قا الدح "هدل دادفك ابد
جا او؟" أي هل ر لليك اب جا او فقطع أحهلل أطرافك ؟
لخلفية هذه املق الة أنح طهلليهلل االتةهللي القرا نة اال نر يف طدط االعدرب االدذي يعدميهم
اال نا ل االك يتي ن "االهلل هقاقة" ،ل

املعرلف لنهم أهندم أطد ح بقطداع االطدرق لالكد يف

اال نر ،لهم يعتغل ن األلقات االتي تعك فيهدا االريداح لهدي املندرك اال حيدهلل اللعدف
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االرشالية .فينقض ن ل االعف االك يتية بق ا ب دغريل لهيدهللدلن بنا ىلدا باأل دلنة
االنا ية أل األ لنة اال يضاء اليعل ا نها ا خف لزنح لغا ثمنح.
لقهلل حةل ثل هذا امل قف الب جا او له حممل بغلتح " عيهللل" باال ضائع
اال رصل تجه ًا إىل االك يت ،فاضطره ك ن االرياح إىل االر

اإلج ا ي قرب ل ادان يف

قع يعم "االهللليب" ،فعلم االن خذل ب جا او أنح لرضة يف تلك االليلة هلج س
االهللقاقة ،فأ هلل تعليامتح إىل بنا تح باالتهيؤ ألي هج س الييل ،فزلدهم بكل ا يملح
أدلات حادل

االعفينة

ل ا أكثرها ل

اء كانت األدلات اال نرية أل أدلات االط خ لأدلات االنجا ل

طح االعفينة ،لأ رهم باالتةهللي باالرضب بأقع

يا س جعم االعفينة

جان يها ،خة

االرتيج"
ًا إلا حلك االظاس ل ا تهللاد " ه

(حافة االعفينة) ،لفع ً
ا أ ح االة اح فيام يرليح أحهلل اال نا ل
اال نا ل أن رضهبم هذا أ فر ل

ل الكل
()1

لائلة خليف ه فرأر

ق ت بعض األطراف اآلد ية االعائهللل اللهللقاقة املهامجني

ل جان ي طح االعفينة ،فنع ت هذه االةفة الب جا او .
لد

ددفاتح أنددح كددان دائد ًام يقد د االعددفينة بنفعددح لهد بكا ددل ال ا ددح ،ف اإلضددافة إىل

"االهللطهللاطة" (االث ب) فقدهلل كدان يلد س "االعدهلليري" (االقمدي

االةدغري) ل"اال شدت"

(االع اءل).

االرتيج بتشهلليهلل االتاء ع فتنها ،لتشهلليهلل االراء ع كرسها ،لالفظ اجليم فا ية كشكشة.
(  )1ه
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أصدقاؤه:
كان

ألز أ دهللقائح يف االك يدت بمنطقدة االق لدة كدل د االن خدذل عدالهلل االعجيدل،

لاالن خذل أمحهلل ل هللاملنع ارخرايف ،لخاالح لجدا ه املقابدل ال يتدح االتداجر فداح ارخدرايف
محهم او أمجعني ،أ ا حني يعدافر إىل اهلندهلل فكدان ألدز أ دهللقائح االعدم ل دهللاالعزيز محدهلل
االع هللاو االةقر  -محح او  -االذي يرلي لنح أنح إلا قهللس إىل اهلندهلل يندز ضديف ًا لندهلله لال
ي يت يف املكان املخة
بح

اللن اخذل أل اال نرية بل يناس يف

ير ل هللاالعزيز نفعح؛ ملا يتمتدع

احرتاس لتقهللير االعم ل هللاالعزيز.

حتديات جسام :
لالعل

ارخ اطر االلطيفة االتي تقفز إىل لهد

د يكتدب لد املرحد س االن خدذل حممدهلل

اجلا او تلدك االتدي تتعلدق بداالك يتيني االدذي ا تطد ا ده ل ارخلديج االعدريب لاملنديط
اهلنهللي"اال هغ ة" رشق ًا إىل اهلنهلل ،لغرب ًا إىل إفريقيا بعفنهم ارخش ية االرشالية ،االتي ال يركهدا
ر محة او تعاىل ،االذي خر االريح املتمنعة ألرشلدتهم االقامطدية اال عديطة ،فدأللن ا
حلركة االريح لهاب ًا لإياب ًا ط ا االعاس ،يف حات ع ة قا ية ت تلع أطدهر االعداس أحياند ًا،
بل لجتربهم أحيان ًا ل املك ث يف اهلندهلل حد الً كدا اً ،فدا يعد دلن إال يف قابدل االعداس
(االرب ات) .
()1

( ) 1االرب ات (ل فردها بر ة) بفتح اال اء لاالراء لاالةاد هي تعريب الكلمة هنهلليدة هدي " بر داد" ،لتعدتخهللس
اللتع ري ل كثرل االع ا ف املمطرل حي هيجان بنر اهلنهلل يف االفرتل ا بني  26اي ل 7ي نيد د كدل لداس ،ممدا
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لقهلل محل االتا يخ االقريب النا االنهاية املأ الية مل يهللر ياح األزيب .
()1

أل ياح األحيمر االتي كانت متثل يهللي ًا ع ًا الن اخذل االعفر يف لالك اال قدت فينعد ن
()2

هلا أالف حعاب.
لكذالك احلا باالنع ة النجم اإلكليل ل ا يةاح ح د
()5

لكت ت الح االنجال

يداح لاتيدة ،ل د كدان دعيهلل ًا

" االط عة" (االغرق) نجا بجلهلله ال غري.

يتع ب يف غرق االعف االرشالية ،لحيعب هلا اال نا ل أالف حعاب ،حت إهنم ال يهللخل ن اال نر فيها ،بل ينتظرلن
إىل انتهاء امل م فيةل نح بامل م االتايل.
ليقا بر ت االعفينة يف اهلنهلل أي بقيت يف أحهلل انئها انتظا ًا ال هللء امل م االقادس ،لكذا احلا باالنع ة الع احل
إفريقيا االرشقية.
( )1األزيب ه يح االشام االتي ىلب

ناحية بر جن ب اجلزيرل االعربية ،لهذا االلفظ يطلدق لد االدريح جمداز ًا

ألهنا تزا نة احلهلللث ع طل ع نجم األزيب ،لهذا طأن ائر االرياح امل مية االتي يرت ط كل نها بمطاالع االنج س
فتعم االرياح با م االنجم املقرتن هبا ،ليف األزيب تعةف ياح االشام  ،لتثري اال نر حت جتعلح أ د االل ن د
طهللل االضطراب!
( ) 2األحيمر ه نجم عرلف الهللر أهل اال نر االذي ال ي نرلن حت خيتفي ،ألن ظه ه يقرتن بريداح لزلابدع
لهللية ،له يع ب ياح ًا جن بية رشقية ،خيتفي لادل يف  13ن فمرب.
لقهلل كانت رضبة األحيمر

ًا ارش ًا – بتقهللير او تعاىل لقضائح – يف ط عة (غرق) ي س االن خذل "حجدي هبمد "

االتي غرق فيها بعض أفراد لائلتح (اثنا لرش طخة ًا) لاس 1747س ،ل
لاس 1745س ،حي كانت

لة االريح حينها تزيهلل ل

ق لح ط عة االن خذل ل هللاالكريم لالهلل غيد

ائة لأ بعني كيل رت ًا يف االعالة.

( )5اإلكليل ه نجم يعميح االك يتي ن "املرزس" لتكثر فيح األ طا ليشتهلل االربد ،لقهلل كانت رضبة اإلكليل

ًا

ارش ًا -بتقهللير او لقضائح -يف ط عة االن خذل با االةقر االذي غاد ب ي بتا يخ 1743/5/3س ل ا ال

أن

ت ط غ ة املنيط اهلنهللي ل بعهلل  251ي ً
ا ل ب ي حت أ ابتح ياح اإلكليل االتي ا تمرت تععة أياس
بليااليها .فكانت كفيلة بغرق االعفينة.
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ل غم أن االن خذل حممهلل اجلا او مل يك اليخاالف تلك االعن االك نية إال أن قهلل او تعاىل
قهلل اقح إىل يهللي االعن اإلنعانية حني يهللر  -دلن أن يعلم لال يقةهلل  -ظرلف
احلرب االعاملية االثانية كام أ لفنا فكان ا كان ..قهلل او ل ا طاء فعل ..لقهلل أكمل عريتح
ابنح عالهلل لاحلفيهللان لاد لل هللاالعزيز ،تهلللمهم ط ع ًا أ ل كريمة

أخ ات كريامت

لزلجات فاضات.

لالعلح

املنا ب يف هذا االعياق أن نعتمع ال

ف أحهلل ن اخذل االعفر االرشالي االن خذه ليامن ل املهيني

الرحلة لاالهلله االن خذل ليل ل هللاو املهيني لابر ًا املنيط (االغ ة) باال تعانة باو تعاىل ،لباالهتهللاء باالنج س ،غم كل
احل ادث لاالةعاب.
أبرز ا يميز االن خذل ليل ب ل هللاو املهيني ه

ل

ا يميز االن اخذل االك ا املعرلفني ،له احلذ

األن اء

اجل ية لاالظ اهر اجلغرافية ،كاالقةا ري لاالفش ت لاالشعاب املرجانية ،لل

يل املثا يرلي لنح ابنح االن خذل

غري لقهلل كب ع لاالهلله للمره  11نة ،فيق

" للينا لقب املغرب ،لاال االهلل (أي

ليامن ب ليل املهيني له

االن خذل ليل املهيني) " ضايق" هلل ه ليق

" ل انا غي ب االثريا( ..ليقةهلل بذالك االريح االشهلليهللل املرافقة الغي ب

نجم االثريا) ...لاو ،اال احهلل يأكل ليرشب ...لقل ح ثل قاص االعالة" خة

ًا أن ارخليج كلح أه ية ضادل

ل ا أكثر االرياح املزلجة اللعف االعفا ل ثل غي ب األحيمر ،لاألجيرب لطل ع األحيمر لاألزيب.
ليق

االعنهة لهي االنزل جن ب ًا
االعنهة لاالتعال يف ه
االن خذل ليامن ليل املهيني قا ن ًا بني ه

لإفريقيا هاالة ل ا ة لكنا نةل
لهي حلة اإلياب

االك يت إىل اهلنهلل

طط االعرب إىل ضيق هر ز فيام بني  4إىل  6أياس ل األكثر ،بينام يف االتعال

اهلنهلل أل إفريقيا ،فإن األه ية ضادل لطهلليهللل حت إن نفعها

ضيق هر ز إىل االك يت أل

طط االعرب قهلل تةل إىل طهر كا ل ..لكثري ًا ا ت نهلل (أي تر ) االعف خاهلا يف امل انئ االعربية لاإليرانية حت
طاع يف املثل لنهلل أهل اال نر" االعنة جنة ،لاالتعال ل هلة".
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عبداملحسن بن جاراهلل بن محود ( يف الزلفي )
ل هللاملنع ب جا او ب مح د ب ل هللاملنع لالهلل يف هللينة االزالفي لترلرع فيها للاش
اه ع لاالهلله ،لمل يك يف لالك اال قت اهتامس باالتا يخ لالذالك مل حيهللد تا يخ ياده
بهللقح ،إال أنح حعب لايات أحفاده لاالقري ني نح يت قع أنح لالهلل ا بني لاس 1311إىل
 1315هجري تقري ًا للاش محح او إىل لاس  1371هجري.
تزلج

نريه حممهلل االق س ليلة إحهللر ل ائل االزالفي االشهريل لأنجب نها ثاثة أبناء

لهم ل هللاو لمح د ل ليامن محهم او مجيع ًا ؛ ل هللاو ل ليامن خلفا لأبناؤمها ج دلن
باالزالفي لاالرياض ،أ ا مح د فلم خيلف ل ية.
لاش ل هللاملنع

اه باالزالفي يت لاية لاالهلله لملا بلت طهلله لأطهلله لكرب اطتغل

باالتجا ل بني نجهلل لاالك يت لكان يألي إىل أخيح حممهلل باالك يت ،ليقيم لنهلله حي إقا ة
أخيح حممهلل هناك.
لبعهلل أن قىض فرتل باالتجا ل لكرب

لاالهلله لاحتاج إىل عالهللتح ترك االتجا ل لانضم إىل

لاالهلله اليعمل باالز الة بمز لتهم اال اقعة باالعيح لبملكح املعم " أم عاير " جن ب
االزالفي إىل أن ت فاه او بعهلل لمر جتالز االع عني لا ًا تقري ًا.
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مل خيلف
ن

املا أل االعقا إال ل يتح االتي تهلل ل زههلله لح ح اللخري لنفع االناس لاالتي

فيها ل أضاحي لألام بر لقربة ترصف اللمنتاجني ،ل

لكيل ل يتح بأن ينفق ل املنتاج

ل يتح يف حا احتياج أحهلل نهم .

كان محح او كاف ًا لاف ًا حم ًا اللخري لقهلل ل ه ث الذ يتح لأحفاده
جعلهم حمل احرتاس كل

حكمتح أن ل ه ع ل

لرفهم لتعا ل عهم.

محح او محة لا عح لا كنح فعيح جناتح.

فاتح االطي ة االكثري مما
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عائلة اجلاراهلل يف الرتاو البحري
لفيام ييل ا أل ده اال اح يف االرتاث اال نري االك يتي املتخة

بت ثيق طؤلن االعفر

االرشالي األخ االفاضل د .يعق ب ي ف جا م احلجي ،باالتنهلليهلل يف كتابح "ن اخذل
االعفر االرشالي يف االك يت" ل االن خذالي املرح ني مح د لحممهلل اجلا او يف
االةفنات

 252إىل .454

النوخذة محود بن جاراهلل :
املعرلف ل مح د اجلا او أنح كان تداجر ًا يف االعدن ات االتدي حكدم فيهدا االشديخ دا ك
االة اح االك يت ،لكان يمتلك فينة رشالية

ن ع اال س قداس أحدهلل ن اخدذل االك يدت

(االن خذل االح االذليخ ) بقيادىلا لهللل ن ات إىل بناد اهلنهلل .الك هناك دالئل تشدري إىل
أن االن خذل مح د اجلا او كان ن خذ ًا يف لاس 1711س ،لقهلل كان يف قيادل فينة الح
االعددرب إىل اهلنددهلل ،لأنددح أبنددر (فدديظ) دد طددط االعددرب يف
(1711/1711س) ل عح جمم لة

طط

ددم لالددك االعدداس

ن اخذل االك يت االقهللا  ،لكان االن خذل مح د قدهلل

طن

فينتح باالتمر ارخاص باالتاجر جا م حممهلل ب دي ،لأنح لنهلل بيعح هذا االتمر بع بدام

الهلليح

د اهم إىل لكيل هدذا االتداجر يف اهلندهلل .لالقدهلل ل د يف كتداب" أ ل ارخدرايف" أن

االن خذل مح د أ ابح رض له يف اهلنهلل ،لت يف هناك (يف بيت االشايع يف بد ي) لدفد
هناك ،لالح

األلالد شا ي لل هللاو ،لمل ية ح أي لاحهلل نها ن خذل

بعهلله.
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النوخذة حممد بن جاراهلل :
االن خذل حممهلل ب جا او
االرشالية حت األ بعينيات
فينة ك يتية

ن اخذل االك يت االقهللا

االذي ا تمرلا يف قيادل االعف

االقرن االعرشي  ،لالقهلل اطتهر االن خذل حممهلل با تاكح

ن ع اال غلة ،كانت غريل احلجم حت أن اال نا ل كان ا يطلق ن لليها

"ط لي ب جا او"  -كناية ل

غرها ،لالك االن خذل حممهلل ًا كان حيب فينتح هذه لمل

يشأ أن ي يعها ليشرتي الح فينة غريها

ن ع اال س االعفا .

لالقهلل اطتهر االن خذل حممهلل ب جا او بأنح
حاتح يف فينتح اال غلة كانت

ن اخذل االعاحل االيمني  -أي أن أغلب

االك يت إىل طط االعرب (الشن االتم ) ،ل

االشط

إىل بناد االعاحل االيمني اجلن يب ثل االشنر لاملكا للهللن.
لحني كان االن خذل حممهلل ي يع االتمر يف هذه اال ناد يت جح إىل بناد

احل املهرل

(االعاحل االيمني اجلن يب) ثل االكش لاالغيظة لغريها ليشرتي أل يشن كمية

زيت

األ امك املعرلف بد"االةل" ،ثم يع د هبا إىل االك يت يف هناية االرحلة .لمل يعرف لنح أنح
ت جح إىل بناد االعاحل اإلفريقي االرشقي ثل ل ا ا لزنج ا  ،بل كان يكتفي باالعفر إىل
بناد االعاحل االيمني رل ًا ب نهلل عقط االعامين.
لالقهلل ل د لكر االن خذل حممهلل ب جا او يف االعهلليهلل

لزنا ات االن اخذل االك يتيني.

ففي لاس 1736س لكره االن خذل أمحهلل ارخشتي يف لزنا تح حني كان نر ًا باالقرب
بنهلل عقط فشاههلل االن خذل حممهلل ب جا او تجه ًا إىل بنهلل عقط الا رتاحة لهللل أياس

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

291

ق ل ا لة االعفر إىل االك يت  -لكان ل

ا ي هللل قاد ًا

أحهلل اال ناد االيمنية .كذالك

ل د لكر اللن خذل حممهلل يف لزنا ة االن خذل ليع بشا ل لاس 1737س ،حني طاههلله
نر ًا باالقرب

اجلرد (ل

احل فا س) ،ثم طاههلله رل أخرر يف بنهلل االهللير

اإليراين ،لقهلل كان االن خذل حممهلل يف هذا اال نهلل بع ب ه ب ياح االشام االق ية ضهلله.
كذالك لكره يف االعاس لاتح (1737س) االن خذل ع د االعميط يف لزنا تح ،فقهلل كان
االن خذل ع د يف بنهلل بربرل االة ايل ينز

ا الهلليح

متر يف هذا اال نهلل حني ل ل إىل

اال نهلل االن خذل حممهلل ب جا او ،فعجل لالك االن خذل ع د يف لزنا تح ،لأفادنا بأن
االن خذل حممهلل ب جا او يضطر أحيان ًا إىل االت جح إىل بنهلل بربرل ال يع ا الهلليح

متر فيح،

إلا ا تعذ لليح بيعح يف أحهلل اال ناد االيمنية.
لبعهلل ن ات ط يلة أ ضاها االن خذل حممهلل يف قيادل فينتح هذه (اال غلة) بالها إىل أحهلل
االن اخذل
1511

احل املهرل االيمني ،لاطرتر بهللهلا فينة

غريل

ن ع اال س (مح الة

) ،لقاس بقيادتح بعهلل لالك يف حات إىل بناد االعاحل اهلنهللي.

ليف إحهللر ن ات احلرب االعاملية االثانية (لاس 1742س) أبنر االن خذل حممهلل
االعاحل اهلنهللي االغريب برفقة فينة

قطر (ب س لالهلل ارخا ) ،لثاثة أخريات إحهللاها

بقيادل االن خذل أمحهلل االعثامن لاألخرر بقيادل االن خذل ل هللاال هاب ب ل هللاالعزيز االقطا ي
لثاالثة بقيادل االن خذل ي ف االعثامن ،ليف االغ ة (بنر االعرب) ظهرت غ ا ة ( بام
أملانية) ،لالحظت اإلطا ات االض ئية املت ادالة بني االن خذل حممهلل اجلا او لاالن خذل حممهلل
لالهلل ارخا االقطري فت عتهام.
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ليف

اح االي س االتايل طاههللا االغ ا ة فرفعا هلا ألاس االك يت لقطر احلمراء فرضبتهام

االغ ا ة لتناثر اجلميع ل

طح املاء ،ثم ك ا ق ا ب املاط ل لاجته ا

ب االعاحل

اهلنهللي ،لتم إنقالهم لإلادىلم إىل االك يت .لالقهلل كانت هذه هخر حلة اللن خذل حممهلل
مل يركب بعهللها يف قيادل أية فينة رشالية فا ل .للرفت هذه احلادثة

ب جا او حي

"بط عة لالهلل ارخا " ،لهي
انته كاس اال اح

احل ادث االتي ترلر بكثرل

ق ل االن اخذل لاال نا ل.

د .يعق ب ي ف احلجي يف كتابة " ن اخذل االعفر االرشالي يف

االك يت ".

احللقة  13من برنامج ( التاجر األسوة يف كويت املايض )
التاجر عبداملحسن عبدالعزيز املخيزيم  -النوخذة حممد بن جاراهلل
التاجر محد بن عبداهلل الصقر -التاجر عبداملحسن نارص اخلرايف
إعداد وتقديم د .عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف
قناة املجلس – تلفزيون دولة الكويت
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مشاري محود اجلاراهلل (اخلرايف)
لالهلل لاس 1714س يف نطقة االق لة لتعلم يف االكتداب داد االقدراءل لاالكتابدة لاالقدرهن
االكريم ثم االتنق بإحهللر املهللا س يف لهللن االتي كانت يدت االحدتا االربيطداين فدتعلم
هناك االلغة اإلنجليزية لاملناهج املط ل ،لكان يرافقح يف هذه االرحلة كل

أخيح ل دهللاو

مح د اجلا او ارخرايف ،لاب خاالح حممهلل ل هللاملنع ارخرايف حي كان ا أقران ًا تقدا بني يف
االع لقهلل نشأ االثاثة أ ً
ا يت قف لاحهلل يف نز املرح س ل هللاملنع نارص ارخدرايف
يف نطقة االق لة.
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كان كثري االعفر يف االتجا ل إىل ب ي حي كانت اهلنهلل لا دة لبعدض نهدا خا دة ثدل
ب ي لكراتيش قرات أ ا ية اللتجا االك يتيني املقيمني فيها لاملرتددي لليها بكثرل.
لإلجادتح االلغة اإلنجليزية كان حمط االهتامس

ق ل أقراندح د االتجدا  ،لكدان دهلليقح

احلميم ه عالهلل ل هللاو االعاير االشننان االذي تعالن عح يف طؤلن االرتمجة فديام يتعلدق
باملرا ات االتجا ية ،لقهلل ل فح املرح س عالهلل االعاير بأنح قليل االكاس دادق اال لدهلل
كت س االرس لاضح االتعا ل.
لمل يف االتجا ل احلرل لنجح فيها ،لقهلل ت يف يف 1773/11/27س محح او محح لا دعة
لأ كنح فعيح جناتح.
كام كان شا ي

ألائل االك يتيني االذي ا تلك ا االعيا ات لقا ا بقيادىلا بأنفعهم.
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ل اللمرح س شا ي ع أ هللقائح يف اهلنهلل يف ا رتاحة يف نطقة ج ه اجلميلة ل
احل ب ي خا لناء االعفر املتعهللد ط ا حياىلم االتجا ية ،حت ا تقرلا يف
االك يت ،الذالك أجادل مجيع ًا االتنهللث بااللغة اهلنهللية ،ليظهرلن يف االة ل

االيمني

 -1عالهلل ل هللاو االعاير -2 .ل هللاالعزيز حممهلل االشايع -3 .ل هللااللطيف ي ف االنةف
 -4حممهلل ل هللاملنع ارخرايف -5 .بهلل أمحهلل ارخرايف
 -6شا ي اجلا او ارخرايف -7 .ل هللاو غانم االعثامن لاألطفا
عالهلل االعاير  -7لادالة عالهلل االعاير  – 11ها

االيمني  -7بهلل
عالهلل االعاير

296
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لبعهلل لفاتح -محح او-كت ت املقاالة االتاالية االتي نرشت يف جريهللل االق س 1773/11/6س
يف زاليتي األ

لية " بعد السالم" يت لن ان "العزاء عند الكويتيني" ،لكان نةها

كام ييل
"خرجت اللت

أج اء االعزاء ال فال لمي شا ي مح د ارخرايف محح او لأ كنح فعديح

جناتح لكانت أج اء فعمة باالع اطف ،لق ل االتعرض الظاهلا أفتتح بام يفتدتح بدح املقدا
له نا تح ،لهي لفال االعم شا ي ،لالك االرجل االةدا ت االدذي لمدل لبند ل بد
هبهلللء ،لأ س ألهلح للليح دلن ضجيج ،لكان ثا املد اط االكد يتي االطيدب اهلداد
االذي مل يعرف لنح قط أي شكلة ع اآلخري  ،طيمتح االرصاحة لاال عداطة دلن تكلدف،
كان
االكثري

ألائل املتعلمني

أقرانح فأجاد االلغة اإلنجليزية حني مل يكد يقرؤهدا أل يكت هدا

االك يتيني ،لض ط احلعابات االتجا يدة حتد ا تشدا ه فيهدا دائر ز ائدح يف

دي انيتح االنها ية اال حيهللل ،لهي كتب فيق

اه ل هلليقح املخل

الح حت بعدهلل لفاتدح

االعم عالهلل ل هللاو االعاير.
رمحك اهلل يا عمي رمحة واسعة ،وأسكنك فسيح جناته.
أما الظالل واملشاهد التي ألقاها جو العزاء يف خاطري وخـاطر األهـل بصـورة اجتامعيـة
رائعة فهي كثبة ،وأهم هذه املشاهد:
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كل حهللب ل

تقاطر االك يتيني

ب لانهللفالهم إىل املقربل التشييع جثامن يدتهم حتد

قا بت فرتل االعزاء فقط الة كا لة فض ً
ا ل االةال لليح لدفنح .فهدم يف االكثدرل حتد
تعتقهلل أن االك يت مل ي ق فيها أحهلل إال لأت إىل املقربل ،ثم يتكر تقداطر االنداس إىل جملدس
االعزاء حت تعتقهلل أن االك يت مل ي ق فيها أحهلل إال لحرض االعزاء.
إن هذا االت افهلل املتزا
االك يتي" ل

لرب ثاثة أياس كا لة ه ظاهرل اجتاملية فريهللل يتميز هبا املجتمدع

عت ر االنعاء لاالرجا ل االع اء" تدتج فيهدا د اال فداء اللمتد

لاال ق ف ع أهلح مل ا اىلم يف ةي تهم ،لاالهلللاء اللميت أ ا هم ل
إن جمرد انشغا أهل املت
ل يلة خترج األهل
باالنع ة الذلي املت

بعهلل لالك.

باال تق ا لاالت ديع ل د ل ا ات االعزاء ل يت االهلللاء خري

أج اء احلزن لتنعيهم لال ملهللل ثاثة أيداس لهدي أهدم ثاثدة أيداس
تفيض فيها املشالر بشأن هال هم لطع هم بافتقاد االغائب االعزيز.

املشهد اآلخر االذي الح نهلل

االعنة االن ية املطهدرل هد ا دتعهللاد أقربداء أ ل املتد

التجهيز االغهللاء هلم بل تنافعهم لليح ،كل يريهلل أن يشا ك بهللل ه ،لاألياس ال تكفدي طداب
املتط لني

األهل لاألقرباء العمل االغهللاء.

واملشهد الرائع الثالث ه حرص االك ري لاالةغري ،االغندي لاالفقدري ،املدرأل لاالرجدل لد
تقهلليم االعزاء إىل أهل املتد

لقدهلل يكد ن ريضد ًا أل طالند ًا يف االعد أل الهلليدح كثدري د

االالتزا ات لاال اج ات بنكم عؤلاليتح لالكنح أل احلارضي .
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يف مكتب مساعد الساير من اليمني مشاري محود اجلاراهلل اخلرايف ،وأمحد صالح الشايع،
وعبدالسالم شعيب ،وعبد الرضا خورشيد
كم يرس املرء ليعجب لنهلل ا يرر طيخ ًا عن ًا حيرض االعدزاء لهد لد كر ديح املتندرك،
لاألهل يقهلل ن الح االعذ مل كلفت نفعك يدا لدم؟ ل دنهم "االعدم خاالدهلل االع دهللااللطيف
احلمهلل" ل

يل املثا  ،بل إن بعضهم يريهلل أن ي

ل

االة اال فاء لال الهللقيقدة لاحدهللل

لال يريهلل أن يفهم غيابح فه ًام خاطئ ًا هام كان قعهلل ًا أل رضير ًا.
لكم يرس املرء أن يعتقطع املعؤلال ن

ألقاىلم املزدمحدة حلضد جملدس االعدزاء للد

أ هم حرضل احب االعم أ ري اال اد االشيخ جابر األمحهلل اجلابر االةد اح ،ل دم ليل
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االعههلل ل ئيس جملس اال ز اء االشديخ دعهلل االع دهللاو االعدامل االةد اح ،لاالعدادل االشدي خ
لاال ز اء لاالن اب لك ا املعؤلالني يف االهلللالة ،ليف حض هم مجيع ًا تت يج ملشاههلل اال فاء.

مشاري قبل وفاته بعرش سنوات تقريب ما
كم يرس األهل قهلللس غائب لزيز مل يرله نذ ن ات ط يلة ،لالكد هدذه املنا د ة بيندت
لنرص املن ة لاال فاء فيح.
شاههلل لهلليهللل ...قهلل ال يتعع هلا املجا هنا لالكنها مجيعد ًا تشدههلل باالط يعدة ارخا دة االتدي
يتميز هبا املجتمع االك يتي ..ل غم ظه بعض ل يات املهللنية احلهلليثدة إال أن ثدل هدذه
املظاهر لاملشاههلل اإلجيابية ت رش بارخري االكثري.
لهخر املشاههلل ه أن اللمد ت لندهللنا فلعدفة أخدرر يف نظدرل املجتمدع املتمتدع باالةد غة
اإل ا ية ،فه " هاالة" لال حيتاج أيضد ًا إىل تكلفدة غااليدة كدام هد احلدا يف كثدري د
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املجتمعات ،فاالقرب حيتاج إىل رشاء أ ض لاالتاب ت أل االتجهيز بنهلل لاتح ..را م االفايدة
لنقل اجلنازل لاالهللف لتشييهلل االق

!! كلها يتاج إىل كلفة االية باهظة ال يعتطيعها كثدري

ائر األحياء ،فض ً
ا ل األ ات! فاال فال يف االك يت غري كلفدة ل غدم قلدة كلفدة
االكف لاالعهلل لاالكاف لاملاء إال أن االهلللالة تتنمل نفقاىلا مل ال ي فرها

أهل املت

مشاري اجلاراهلل اخلرايف أواخر أيام حياته
محك او يا لمي ..فعزاؤك ألاطني لأهيل يف عان لا فة االظا  ..لاالعاس لليك
حي ًا ل يت ًا " انته املقا .

.
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عبداهلل محود اجلاراهلل (اخلرايف)
لالهلل لاس 1716س يف نطقة االق لة ،ل غم أنح تعلم يف االكتاب اد االقراءل لاالكتابة ،إال
أنح أحب أن خي ض غام العمل كر ًا فاطتغل باالتجدا ل ندذ دغره ،ل دافر دع أخيدح
األكرب شا ي إىل لهللن التعلم االلغة اإلنجليزية يف هللا ها ،ثم مل يل

أن افر إىل انئ

اهلنهلل اللتجا ل اك ًا اال نر ع بضالتح ع أكرب االن اخذل االك يتيني ل نهم املرح س االن خذل
نارص االقطا ي.
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ًا يف انئ كل

ب ي لكراتيش.

نذ ط ابح بل لرف لنح أنح كان كام يقا لنح بداالتع ري االشدع ي االكد يتي
امل اقف االطريفة االتي حةلت الح بع ب لالك دا يرليدح هد ل د

"محا ة عجهلل" ،ل

كان عح يف لالك امل قف لهم طقيقح شا ي ،لخاالح ي دف ندارص ارخدرايف ،لأقربداؤه
لأ هللقاؤه بهلل أمحهلل ارخرايف ،لبراك ل هللاملنع االعجيدل ،لل دهللاالرمح االعداير ،حيد
كان ا مجيع ًا يف

تقا بة ،أنح كان يذهب كر ًا إىل املعجهلل الكدي يعدنب املداء د بئدر

املعجهلل "اجلليب" اليعك ح يف "االقرل" له املكان املخة
االهللال اململ ءل لات رل أثقل

جلريان اء اال ض ء ،فكانت

جعدهلله االةدغري فعدن تح إىل قداع "اجلليدب" ،فتعدالن

هؤالء لا تعان ا باملةلني االك ا يف املعجهلل فأخرج ه.
لقهلل لمل يف جتا ل األقمشة لاملابس ل اختاف أن الهدا لاالدز ي ،ثدم لمدل يف جمدا
قطع االغيا  ،لقهلل كان

أبرز االتجا االذي يعت دلن اال ضائع باالعم الة حلعداب دغا

االتجا يف االك يت.
ت يف محح او يف عاء ارخميس 1777/11/17س أي اليلة اجلمعة ،لهدذه كاندت أ نيتدح،
لقهلل كتب ابنح ل هللاملنع يف تأبينح قا االرثاء االتايل (االق س االعدهللد قدم  7477بتدا يخ
 1777/11/27ص )33يف لم د "بعهلل االعاس" يت لن ان
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"ورحل نموذج كويتي آخر"
لكان نةح كام ييل "التهللت أن أكتب بني االفينة لاألخرر ل طخةيات ك يتية كانت هلا
بةامىلا االعيا ية أل االقتةادية أل االرتب ية يف حيال املجتمع االك يتي االقهلليم أل املعارص.
لهذا ه حق عت

للينا جتاه أ افنا االقري ني أل اال عيهللي له خلق اال فاء لل االنشد ل

لاالرضا االلذي خيلفهام يف نفس كل ليف.
هذه املرل ال أكتب كاالعادل ل طخةية يا ية ك ريل أل اقتةادية أل ترب ية لالكد لد
نم لج مل اط ك يتي لادي بعيط بعف يتح لك يتيتح.
اط لالهلل لاس 1716س لطههلل حيال االك يت ق ل اكتشاف االنفط لطا ك يف بناء االك يت
ع طع ها االذي أب أن هياجر إىل ا ح هلا

اال اد لات املاء لارخرضل لمجيدع ق دات

احليال االتي مل ي جهلل نها يشء لاحهلل يف االك يت ،حيد طدح املداء لندهلل ل االز الدة لقلدة
االغطاء احلي اين ل غم لالك كلح أحرض أهل االك يت يف أيا ح ارخشب

باد بعيهللل جدهلل ًا

( احل اهلنهلل رشق ًا لإفريقيا غرب ًا) اليةنع ا االعف لينقل ا هبدا االتمد

د بداد االعدتة

هالف لاس حعب ادلاء نظا ها إىل اهلنهلل لإفريقيا ،للجزت لهدي لات االعدز لاالدهللال أن
ت ني فينة لاحهللل ال أ ط الً ،التنقل أهم نتجاىلا لهدي االتمد لاأل ز لاحلنطدة ،االتدي
طههلل هباؤنا فض ً
ا ل أجهللادنا أهنا كانت ج االً يلق بعضدها يف االشدط الزيادىلدا لفدائض
كمياىلا.

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

227

لقهلل كان املرح س أحهلل االرجا االك يتيني االذي

دافرلا لدرب املنيطدات التزليدهلل رشيدان

احليال يف االك يت بام جعلها ق لة جتا ية ملا ح هلا.
املهم كانت طخةيتنا االتي نتنهللث لنها االي س ثاالً الل عاطة؛ فهد جدل تدهللي قل دح،
علق باملعاجهلل،

ال اجلاملة يف املعجهلل ،لاملتابعة بدل محدل اهلدم

حي املنافظة ل

ألي عجهلل حيتاج إىل يانة أل تر يم أل

ت أل فرش.

لال تعل ل تربلح ه أل مجعح االتربلات

املنعنني الكي ي ني عجهلل ًا يف االقاهرل

( عجهلل اجلمعية ارخريية يف االعج زل) أل ير م أل يةلح عجهلل ًا يف االك يت حت التاده
جتا االفرش (اال عط) ألنح مل يك يطيق أن يرر يف املعجهلل بعاط ًا قهللي ًام أل تعخ ًا أل أن
إىل خا ج املعجهلل الكي يرشب نح لابر االع يل

يرر برادل ال تعمل أل اليس هلا ن

لنهلل ا يمر قرب املعجهلل يف غري ألقات االةل ات.
للنهلل ا تفتح نهلللق يا تح تدرر عظدم األدلات االتدي حيتاجهدا املةدل ن يف املعدجهلل
كاألبا يق لاألك اب اال ا تيكية لاالنعل لاالعطل ،بنيد ال يةديل يف عدجهلل لجيدهلل يف
رافقح نقة ًا إال ليزلد رافقح بام نق

.

لهذه االل ازس غم ت اضع ثمنها إال أهنا تك ن ثمينة جهلل ًا حني يضدطر املةديل إىل املرافدق
دلن اكتام ال از ها اليتم هبا طها تح للض ئح ،لالقهلل التاد دائقح لد املعداجهلل االقهلليمدة
باالذات اليتابع حركة يانتها.
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ليكلفني املرح س باالتةا امل ارش باملعؤلالني لد إحيائهدا يف كدل د لزا ل األلقداف
لاالشؤلن اإل ا ية لاأل انة االعا ة الأللقاف ،لاالعجيب أنح إىل هخر أياس حياتدح محدح او
حيمل هم هذه املعاجهلل لكأنح راقدب يف لزا ل األلقداف أل دهللير إدا ل املعداجهلل ،حتد
أ نت أطفق لليح لأتةل بكل املعؤلالني املعنيني يف اال زا ل اليدذالل ا لق دات االةديانة
فريتاح

هذا اهلم.

التاجر عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف يف بدايات عمله بمكتبه يف املباركية (الدور األول بقيرصية
نارص الرميح  -شارع سعود بن عبدالعزيز :شارع املباركية حالي ما).
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اجلنسية الكويتية يف هيئتها األوىل املحتوية عىل شعار الدولة الرسمي القديم
(بو علمني)
له كذالك كعائر االناملج االك يتية اال عيطة مل يؤل أحهلل ًا بكلمة جا حة أل غي دة أل نميمدة
بل محهلل او ل االعرت لاالقنالة.
له بني أقرانح لأح ابح غا ًا كان ا أل ك ا ًا لل طخةية رحة حم بة يت اد
لاالله االربيء دلن فا ق

عهم املزاح

أل تكلف .أ ا داخدل اال يدت فهد االدرؤلس االعطد ف لد

زلجتح لأبنائح لبناتح يشفق لليهم يف االشهللل لاالرخاء ،لإلا ا طلب نح أحهللهم طيئ ًا قدا
كلمة أهل االك يت االكريمة " عيهلل ل ا يملك العمح" أي أنح ه ل ا يملك قهللس هلم.

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

522

التاجر عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف يف جولته التجارية السياحية حول العامل يف الستينيات
املؤثر جهلل ًا يف نفيس أن يردد يف ألاخر حياتح "يا اليت اجلنة بيهللي فأدخلك إياها".

ل

أ ا رض لفاتح للفاتح فكل تفا يلها تق

إنح تغشتح االرمحة لاالراحة ،الدح لملد ح الدح،

فكان ه ً
ا من ًا يف لفاتح كام كان يف حياتح ،لكان هخر ا تلفظ بح يف دن ل املد ت أن
تشههلل باالشهادتني افع ًا أ عح االع ابة ،ل أ لد

فيقدة د بدح (أس ندارص) لقدا بكدل

حنان لح ا ا تاح ا.
لقهلل كت ت لنح هذه املادل يف كتايب " االتاجر األ ل يف ك يت املايض" اجلزء األل
التاجر عبداهلل محود اجلار اهلل اخلرايف مثال لإليثار والتضحية
إن ديننا اإل ا ي احلنيف يهللل نا إىل االتنيل باألخاق االكريمة ،ل
اإليثا لاالتضنية ،لاإليثا خلق لظيم
لاالية

راتب اال ذ  ،ل نزالة لظيمة

أهم حما

مجلة تلك األخاق

األخاق اإل ا هية ،فه

رت ة

ناز االعطاء ،الذا أثن او ل أ نابح،
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لبني هأهنم املفلن ن يف االهللُّ نيا لاآلخرل ،لقهلل اتةف بح أنةا االن ي
ل هللح املتنلني بح ،ه
او لليح لهالح ل ن ح ل لم
امل ىل

أهل املهللينة ،فهم االذي هللا لنرصلا ،لزكاهم
ف اجلميل ،فقا

نانح لتعاىل بأن لكرهم يف االقرهن االكريم هبذا اال

نانح

تعايل ﱡ  ...ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳔﳕﱠ سورة احلرش . ٩

ك نح تفضيل االغري ل االنفس ع طهللل احلاجة ،لهذا داليدل لد

ليأيت فضل اإليثا
م ها ل قيها للفتها.
ل

لتعهلل االتضنية

اإليثا لجزئ ًا ال يتجزأ نح ،إل إن االتضنية تق س ل

تعريض االنفس أل املا أل األهل أل اال قت أل أي يشء يملكح اإلنعان عن ي ًا كان أل ادي ًا

أجل إنقال اآلخري  ،فاالتضنية مة االقل ب احلية لاالعق

االنريل ،لاالتضنية لن ان

الإلنعان االذي حيمل بني جن يح قل ًا إنعاني ًا نابض ًا للق ً
ا لالي ًا رص ًا ،حي يق س املضني
ا يملك

بذ

أجل اآلخري  ،في ذ ليعطي ليرتك ا يملدك بدنفس اضدية لقلدب

طمئ  ،لكل ههللفح ه نجال اآلخري
ثنا ًء

عن ي ًا ل ادي ًا ،له يف لالك كلح ال ينتظر طكر ًا أل

أحهلل ،إنام يفعلح ابتغاء ضا ب االعاملني د نانح لتعداىل لهد لد يقدني أن او

ف يع ضح خري ًا.
لهذا ا

ف نعتعرضح يف هذه االقةة اال اقعية االتي يرلهيا االعم حممهلل أمحهلل االرطيهلل محح

او االعض األ ق يف جملس األ ة االتي تتجعهلل فيها أ م
أجل اآلخري .

عاين اإليثدا لاالتضدنية د
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لفيها أن االتاجر ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف( )1اال االهلل محح او كان عافر ًا ع بضالتح
االن

بةن ة االن خذل نارص ل هللاال هاب االقطا ي محح او ،لكان عح ل االعفينة لهللد

ال بأس بح

جتا االك يت االكراس ،لكانت االعفينة حمملة باالتم

إىل اهلنهلل ،لكانت بضالة االتاجر ل هللاو ارخرايف ر

لاال ضائع يف طريقها

ة يف أل اال ضائع ،لكان االعرف

يف لالك اال قت أنح لنهلل ا تتعرض االعفينة رخطر ا هيهللد ا تها ،ليضطر كاهبا إىل
االتضنية بأ تعتها يف يل نجاىلا لنجال

لليها

كاب ،أل نجال اال ضائع املنملة

لليها؛ أن تتم االتضنية باال ضالة االعل ية ،لهذا ا حهللث باالفعل التلك االعفينة ،حي
تاطمت األ اج ،لههللد االعفينة ط فان جا ف ،ليف هذه األثناء طعر كاب االعفينة
بارخطر ل أنفعهم ألالً ثم ل

ا حيمل ن

بضالة لأ تعة ثاني ًا ،هنا باد هم االتاجر

ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف محح او ،قائ ً
ا "تكف ن قط ا حايل" ،تعجب اجلميع
إحلاحح ل لة بهللهيتح لطجالتح لجرأتح ،لانتاب اجلميع طع

باحلريل لاالقلق فهم بني

أ ري أحامها ر  :فإ ا أن يضن ا بنا االرجل االتاجر ل هللاو االذي باد شك ًا،
لفيها خعا تح لنجال األنفس لاال ضائع ،لاأل ر االثاين االنتظا حت ىلهللأ األ اج

)  )1لالهلل االتاجر ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف لاس  1716س يف نطقة االق لة ،تعلم يف االك هتاب اد االقراءل
لاالكتابة ،اطتغل باالتجا ل نذ غره ،لأتق االلغة اهلنهللية نتيجة اختاطح باهلن د لاالتعا ل االتجا ي عهم ،لقهلل
لمل يف جتا ل األقمشة لاملابس ل اختاف أن الها ،ثم لمل يف جما قطع االغيا  ،لقهلل كان

أبرز االتجا

االذي يعت دلن اال ضائع باالعم الة ق عي ن حلعاب غا االتجا يف االك يت ،كان أ ين ًا ادق ًا هاً ،حيب ارخري
اللناس ليؤثرهم ل نفعح ،ل

ألجح إحعانح اهتام ح بتعمري املعاجهلل لاإلنفاق لليها ،ت يف محح او عاء ارخميس

1777/11/17س .انظر أيض ًا  :قاالة االق س االعهللد قم  7477بتا يخ  1777/11/27ص .33
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لاالع ا ف للالك االط فان اجلا ف ،لفيح جمازف ،لقهلل تك ن غا رل حمف فة باملخاطر،
قهلل تعرضهم مجيع ًا اللهاك لاالضياع.
لمل تعتمر احلريل لاالقلق ط ي ً
ا ع إرصا لإحلاح االتاجر ل هللاو مح د ارخدرايف محدح او
له يرج هم مجيع ًا أن ير ا حاالح له ايض االنفس طمئ اال ا الذالك االفعدل ،لهد
يكر لليهم ق الح " تكف ن قط ا( )1حايل " فا دتجاب ا الدذالك االندهللاء لبدهللألا يف ،إالقداء
احلم الة لاال ضالة ارخا ة باالتاجر ل هللاو ارخرايف يف اال ندر الكدي ينجد ا مجيعد ًا لتنجد ا
فينتهم ،لكان ا أثناء ي اال ضالة يق ال ن ل ا ل تعا ف لليها يف ثل هذه احلاالت
" وأنا شبيدي ،خيلف اهلل "لهي ل ا ل ائعة

تراثنا االك يتي االقهلليم ،ل عناها أن األ ر

كلح و نانح تعاىل ،لاليس ألحهلل أن يتهللخل يف لالك األ ر ،له

د نانح لتعداىل قداد

ل أن يع ض احب ارخعا ل بخري نها.
لهبذا االت فيق اإلهلي لاالفطرل االطي ة االعليمة اللتاجر ل هللاو مح د ارخرايف محح او لهبدذه
االتضنية لامل اد ل اجلريئة نح ،كت ت االنجال اللعفينة لمل لليها

بنا ل ل ا لليها د

بضالة لأ تعة.
لهكذا رضب النا االتاجر ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف محدح او ثداالً حيد ًا حيتدذر بدح يف
اإليثا لاالتضنية ،لاتضح النا

هذه االقةة االرائعة أن هذه األخاق اجلليلة لاالفاضدلة

تضنية لإيثا لحب ارخري اللغري كانت تأ لة يف هبائنا االكدراس د االتجدا األلائدل
االذي ترب ا لليها لتأ لت فيهم جي ً
ا بعهلل جيل.

) )1قط ا  :أالق ا يف اال نر.
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احلهللي فيح – محح او – يط  ،لاملعاحة يف هذا املقا حمهلللدل لالك حع ي أن أدل
الح قائ ً
ا " محك او يا لاالهللي ل هللاو مح د اجلا او (ارخرايف) لأ كنك فعيح جناتح".

احللقة العارشة من برنامج ( التاجر األسوة يف كويت املايض )
التاجر عبداهلل محود اجلاراهلل اخلرايف
قناة املجلس– تلفزيون دولة الكويت

مل يز املرح س ل هللاو اجلا او ارخرايف لا ً
ا أل نابح االقهلل اء حت هخر أياس حياتح ،له هنا خيرج
دي ان املرح س األديب األ تال ل هللاو زكريا األنةا ي

لا تطراد ًا ال يان هذا االت ا ل يمك االطاع ل امل قف االلطيف االذي تعرف
خاالح ل اب لمتح أمحهلل حممهلل اجلنان لاملذك يف فنة قم 171
للالك يف ض ء االعيش املنفةل الكل نهام يف بلهلل هخر.

هذا االكتاب؛
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مساعد حممد اجلاراهلل (اخلرايف)
لالهلل يف نطقة االق لة لاس 1731ألب تمرس يف هنة االتن خذ ،لهي هنة تنمي يف
اح ها لكة االقيادل لحع االتهللبري االذي ه أ اس نجاحح ،لل لاالهللل تنتمي إىل أ ل
اقرتن ا مها ع اال نر

حي ن اخذىلا ل اك االعف بني أفرادها ،غري أنح

لان ا

انته لههلل االعفر االرشالي ،ا أن لضعت احلرب االعاملية االثانية ألزا ها ،نظر ًا التفرغ
اال ا جات املهللنية إىل لملها األ يل باالنقل االتجا ي ،حي كانت فرغة ق ل لالك الهلللم
ق ات احللفاء
لاالهلله اال نرية.

االناحية االل جعتية ،لباالتايل مل يععفح اال قت لال االفر ة التكملة عريل
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مساعد حممد اجلاراهلل يف شبابه يف الكويت
د س لنهلل املا رطهلل حت
ارخميس ،ثم ا ال

عت ر يقا ب املرحلة املت طة ،لكذالك لنهلل االشيخ أمحهلل

أن لمل لنهلل بعض االتجا  ،االذي ا تقطب انت اههم التميزه باالقراءل

لاالكتابة ل اد املنا ة ،لهي ثاثة لنارص

حازها هنذاك ،انجذب إاليح كل جتا

لرصه ،ثم لمل ال حهلله يف جما جتا ل االذهب.

مساعد حممد اجلاراهلل يف الشام
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لاش بهللاياتح يف نطقة االق لة قرب عجهلل االعاير االرشقي ،لكان بيت لاالهلله قري ًا ال يت
جهلله املرح س فاح ارخرايف ،لال يزا يتذكر مجا أياس االة ا يف االفريج ،االذي ضم أ ًا
أخرر ،ثل احلمهلل لاال كر لاالعنهلل لاالغربيل لاالة يح.

بهللايات اال طياف االك يتي يف بنمهلللن  -املنطة
 ال نان لي هللل ب لداد إىل يعدا االةد ل ،االتديتظهر فيهدا كثدرل االعدياح االكد يتيني يف بنمدهلللن
هنذاك ،غم االتقاطها بشكل مل يقةهلل نح حرصهم
يف االة ل

عالهلل حممهلل اجلا او حا ً
ا ابنح
لاد يف طف التح
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كان جاد ًا نذ بهللاياتح ،فك ن ه لجمم لة

فاق د بح االتجمع اال طني ،لكان أبرزهم

هنذاك ليامن احلم د ارخاالهلل ،لخاالهلل خلف ،لليل االعمر ،ثم اللظرلف االعيا ية االتي
رت هبا اال اد ،تفرقت هذه املجم لة ،لبقي ل اتةا بأحهللهم له د .أمحهلل ارخطيب،
هلليقح املقرب ،لكذالك ل هللاو االني ا ي ،االذي تعرف لليح حني يقهللس إىل احلي ع لاالهللتح
االتي كانت ترتدد ل بيت ارخاالهلل االقريب

بيت لاالهلل عالهلل االن خذل حممهلل ب جا او.

بو عادل متحدث ما إىل املرحوم العم عبدالرمحن البدر ،كبب عائلة البدر  -آنذاك  -والعم
حممد فالح اخلرايف  -ابن خال بوعادل.
لقهلل كان الح االهللل االرئيس يف إنشاء لدلم جريهللل االشعب لأ نهلل عؤلالياىلا االفنية إىل
خاالهلل خلف.
لل

عيهلل االعمل االجتاملي فقهلل اهم يف تأ يس مجعية كيفان االتعالنية ،إيامن ًا نح

بنعا ية دل االعمل االتعالين لحي يتح.
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اهم يف لض ية جلنة االةنالة ،لقهلل اختا النفعح أن يك ن يف اجلانب االناقهلل االنا ح
فيها ،غري أنح التذ ل تكملة االعمل فيها ،انعجا ًا ع نفعح ،حني ختتلف االرؤر يف
نهجية االعمل.

بو عادل من أكثر الكويتيني حضور ما يف لندن ،نصف أيام السنة
ل

أبرز ألامالح اال ظيفية يف احلك ة لملح يف دائرل اجلام ك ،فكان أحهلل قيادهيا ،ل

بةامتح يف تلك االهللائرل تفعيل قاطعة املنتجات اإل ائيلية.
ثم لمل يف جتا ل األ هم

بهللاياىلا ،لأ س بعض االرشكات ل اهم يف أخرر،

ليعترب هنذاك أحهلل جتا األ هم املعرلفني ،لالح كت ح املعرلف يف

ق االتجا .
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قرا ي لزا ي بتشكيل لفهلل دلالة االك يت اللمشا كة يف ؤمتر االرابع لاالعرشي الض ات
اتةا املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إ ائيل برئا ة االعيهلل ليامن إبراهيم االععكري –
لكان عالهلل حممهلل اجلا او أحهلل ألضاء هذا اال فهلل.
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عبداملحسن بن جاراهلل بن محود ( يف الزلفي )
ل هللاملنع ب جا او ب مح د ب ل هللاملنع لالهلل يف هللينة االزالفي لترلرع فيها للاش
اه ع لاالهلله ،لمل يك يف لالك اال قت اهتامس باالتا يخ لالذالك مل حيهللد تا يخ ياده
بهللقح ،إال أنح حعب لايات أحفاده لاالقري ني نح يت قع أنح لالهلل ا بني لاس 1311إىل
 1315هجري تقري ًا للاش محح او إىل لاس  1371هجري.
تزلج

نريه حممهلل االق س ليلة إحهللر ل ائل االزالفي االشهريل لأنجب نها ثاثة أبناء

لهم ل هللاو لمح د ل ليامن محهم او مجيع ًا ؛ ل هللاو ل ليامن خلفا لأبناؤمها ج دلن
باالزالفي لاالرياض ،أ ا مح د فلم خيلف ل ية.
لاش ل هللاملنع

اه باالزالفي يت لاية لاالهلله لملا بلت طهلله لأطهلله لكرب اطتغل

باالتجا ل بني نجهلل لاالك يت لكان يألي إىل أخيح حممهلل باالك يت ،ليقيم لنهلله حي إقا ة
أخيح حممهلل هناك.
لبعهلل أن قىض فرتل باالتجا ل لكرب

لاالهلله لاحتاج إىل عالهللتح ترك االتجا ل لانضم إىل

لاالهلله اليعمل باالز الة بمز لتهم اال اقعة باالعيح لبملكح املعم " أم عاير " جن ب
االزالفي إىل أن ت فاه او بعهلل لمر جتالز االع عني لا ًا تقري ًا.
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مل خيلف
ن

املا أل االعقا إال ل يتح االتي تهلل ل زههلله لح ح اللخري لنفع االناس لاالتي

فيها ل أضاحي لألام بر لقربة ترصف اللمنتاجني ،ل

لكيل ل يتح بأن ينفق ل املنتاج

ل يتح يف حا احتياج أحهلل نهم .

كان محح او كاف ًا لاف ًا حم ًا اللخري لقهلل ل ه ث الذ يتح لأحفاده
جعلهم حمل احرتاس كل

حكمتح أن ل ه ع ل

لرفهم لتعا ل عهم.

محح او محة لا عح لا كنح فعيح جناتح.

فاتح االطي ة االكثري مما
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عبداهلل عبداملحسن بن جاراهلل محود العبداملحسن ( يف الزلفي )
لالهلل يف هللينة االزالفي لاس 1346هد للاش د اه لبهللايدة حياتدح يدت لايدة لاالهلليدح،
لد س االقرهن ل يهلل االشيخ حممهلل االعمدر محدح او ،لتعلدم االقدراءل لاحلعداب لد يدهلل
االكتاتيب يف لالك اال قت لأجاد االقراءل لاحلعاب يف غره.
تزلج

ال ال ل بنت ليل ب ل هللاو ب ل يهلل اجلمعة ،الح

األبناء أ بعة هم مح د لأمحهلل

محح او لحممهلل لليل ،لثاث بنات ه ن ل ل قية ل نريل ،لملا بلت لت االرجا انضم
إىل خاالح ليل حممهلل االق س للمل عح يف اجلامالة فرتل

االز  ،لكعب

لملح ع خاالح

ارخربل لطرق االتجا ل ل ةاد ها ل ا دها ،فا تقل بنفعح للمل بتجا تح ارخا ة
لختة

يف جتا ل االتم

األحعاء لتع يقها باالرياض

لاالعيش بأن الها لنقلها

لاالقةيم إىل أن يعنت أح االح املادية فا تقر يف االزالفي لافتتح دكان ًا باالع ق االرئييس
باالزالفي يف لالك اال قت ،جيلب بضالتح

االك يت بنفعح بني حني لهخر ،فيقيم

باالك يت الهللر لمح حممهلل املهللل االكافية التجميع ا يلز ح
تعا لح لأ انتح ل هللقح باملعا لة فةا

اال ضائع ،لاطتهر بنع

رجع ًا أل ناب االع ق

احلارضل يف

حعاباىلم ل رجع ًا الل ادية يف ت فري عتلز اىلم لح ائجهم لإ هاهلم يف االقيمة إىل
ا مهم ل ؤمتن ًا ل

ا يزيهلل الهللهيم

األ ا ي دل هنا لنهلله إىل لقت حاجتها ،كان

محح او لا خربل يف االعم لاإلقط فكان االكثري

لاد االع ق يعتشريلنح ليرطهللهم

إىل ج دل املعرلض نها ،لا تمر يف لملح يف دكانح إىل أن لافاه أجلح يف
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1427/7/17هد  ،لاجلميع
لاالعمعة االطي ة ل
طهلليهلل االتهللي

عرض ًا ل

ل يتح حذل حذله يف االتمعك باالهللي لحع ارخلق

فاتح االشخةية محح او أنح كان از ًا الكتاب او يف مجيع ألقاتح
شاكل االناس ال يتهللخل يف أي

ض ع

اضيع االعا ة،

حرية ًا ل زيا ل املرىض لك ا االع بانتظاس  ،بش ش لل ابتعا ة خفيفة ب جح كل

تعا ل عح محح او مح ًة لا عة.
لقهلل ترشفت بزيا تح لأبنائح لأحفاده االكراس ق ل لفاتح بعهلل ن ات محح او ،لقهلل
طههللت بنفيس مجيع ارخا االتي لثقتها لنح هنف ًا.

ترشفت بزيا تح محح او ق ل ن ات

لفاتح محح او
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أمحد حممد اجلحالن ( يف الزلفي )
لالهلل لاس  1347هجري امل افق  1731يادي يف االزالفي  ،ل ه اب طقيقة االن خذل
مح د اجلا او ارخرايف نريل بنت جا او.
لكان يعمل يف بهللاياتح ي س أن كان لمره لرش ن ات عالهلل ًا ألخيح ل هللاالعزيز يف اال ناء
ثم

عالهللا ألخيح ل هللاالرمح يف قيادل االعيا ل يف االرياض لتعلم يكانيكية

ا

االعيا ات فةا عالهلل ًا ألحهلل االعائقني
ائق ًا لاطرتر

االك يت اللرياض حت أجاد االقيادل فةا

يا ل خا ة الح ثم ا ت هنتح نقل اال ضائع

االرياض لجهللل إىل

االك يت لاالعكس  ،لكان أمحهلل يعرف طرق احلج جيهلل ًا ليق د االعيا ل بكل برالة لالح
بعض
ارخربل اإلدا ية يف محات احلج االيشء االكثري  ،فطل ح لات ي س ٌ
االفا س

أفراد أ ل

دلالة االك يت ،لمها االعم ل هللاالعزيز ل هللاو االفا س لاالعم ل هللاملنع

ل هللاو االفا س الكي يأخذمها ل ن هام إىل احلج  ،لباالفعل لمل عهم ملهللل ثاث
ن ات فكان يأيت إىل االك يت ليأخذهم بعيا ىلم إىل احلج ،لهناك كان لاالهللي ل هللاو
مح د اجلا و ارخرايف ج ٌد يف احلج  ،فكان يذهب ليع د باالطائرل ،فقابل لاالهللي محح
او األخ ان ل هللاالعزيز لل هللاملنع ل هللاو االفا س  ،فأبلغاه بأن " أمحهلل حممهلل اجلنان
اب لمتك

ج ٌد عنا هنا ،له االذي اح نا يف هذه االرحلة "  ،فقا هلم لاالهللي مل
لاالتعرف لليح  ،للالك
منتم أ يهلل قابلتح  ،فإين شتاق إىل ؤيتح
ُّ

أالتق بح

ق ل  ،فل

ملا كان

حب لاالهللي العمتح محهام او ل لتح االطي ة هبا ،لكان أمحهلل اجلنان يةن هم
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نذ ال االعرص إىل احلرس ثم يع د هلم بعهلل ال االعشاء ألخذهم إىل خيا هم يف نطقة
االعهلل  ،لاتفق عهم لاالهللي أن ينتظره اب لمتح أمحهلل أ فل لم د حمهللد يف زالية حمهللدل يف
احلرس املكي االرشيف  ،لكان حينها املعجهلل احلراس غري ًا ،ليعهل االتعرف لليح  ،لقليل
االزحاس قا ن ًة بي نا هذا  ،لباالفعل فقهلل انتظر االعم أمحهلل اجلنان لاالهللي
ال االعرص أ فل االعم د املتفق لليح  ،فلام قهللس لاالهللي
حممهلل اجلنان له اب لمتح نريل  ،غم أنح مل يره

االغهلل بعهلل

بعيهلل هيزه للرفح االعم أمحهلل
ق ل  ،فقاس إاليح لابتهلل ه للانقح

ل لم لليح  ،فقا الح لاالهللي ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف كيف لرفتني ؟ قا

أيت

فيك ط ح لاالهلليت نفعح فلم أتردد حلظة أنك أنت اب خايل ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف ،
لكانت هذه بهللاية االعاقة االطي ة فهلللاه إىل أن يزل ه يف االك يت  ،لباالفعل زا ه يف
االك يت لبهللأ االت ا ل لاال ُّد فيام بينهام  ،ل

طريف ا لاه يل االعم أمحهلل اجلنان يف

هخر زيا ل يل إىل االزالفي ضم زيا اتنا االجتاملية االعن ية ألبناء االعم هناك  ،أن لاالهللي
احتف بح لألمل الح لاليمة يعرب فيها ل
بنع ضيافتح  ،لالكنها كانت أل

عادتح بلقائح  ،حي

اهتمت لاالهلليت محها او

رل الح  -لحعب تع ريه  -يشههلل فيها اال اليمة

باالطريقة احلهلليثة " اال فيح املفت ح " لامل ض ع ل االطالالة بشكل يأخذ كل طخ

نح

يف ننح ارخاص  ،بعهلل أن كان يعرف االطريقة االتقليهللية االتي يشرتك فيها مخعة أل تة
أطخاص يف ط ق ك ري لاحهلل لبشكل يهلللي ارش حعب االطريقة االتقليهللية  ،فا تغرب
االتكلف يف إلهللاد االطعاس لنةح اب خاالح ل هللاو ( اال االهلل ) بعهللس اإل اف يف تقهلليم
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هذه األطعمة  ،حي أ نت هذه االفكرل الحق ًا

االلجان االتط لية ارخريية يف دلالة االك يت لاملختةة بترصيف

ف ائض األطعمة بل " بن ك االطعاس " .
ليف ألاخر لههلله باالعيا ات لمل بتجا ل املقالالت حي

كان يشرتي احلهلليهلل لاال ات

ثم ي يعح الةاالح نفعح يف جتا ل فردية حرل  ،لا تمر ل لالك ا يقا ب مخعة لرشل نة
حت ترك هنة االنقل لفتح حم ً
ا ي يع فيح يف االرياض ملهللل نتني ثم التز االعمل لتقالهلل
نة 1774س  ،لالكنح مل يتقالهلل حت

ب ل ية

احلة تعكس حع تربيتح لتعترب

اال تثام احلقيقي لاالهللائم لاملشا ك يف االتنمية املعتهللا ة
املتفاللة بشكل مجيل لبنهاء ع املجتمع املنيط هبا .

خا االذ ية االةاحلة
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زيا ل املؤالف اللعم أمحهلل حممهلل اجلنان حفظح او لطفاه ( يف نتةف االة ل )
بنض لميهلل لائلة اجلا او يف االزالفي مح د ل هللاو ل هللاملنع اجلا او
( يف يعا االة ل )،

ضم زيا ل لائلية مجالية

( ربيع اآلخر  1111هـ  -ديسمرب )2212
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النساء شقائق الرجال
االنعاء بشكل لاس طقائق االرجا  ،القهلل كان نطلقنا يف اختيا هذا االعن ان يف هذا االعدياق
دددد قدددد

او تعدددداىل ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ األعراف٩٨٩ :
فهي طق
او

نفس االرجل لجزء د طخةديتح ،لالقدهلل حدهللد لالدك املعند باالضد ط
حني قا "إنام االنعاء طقائق االرجا "(.)1

فهام يف االتكليف

اء ،ليف اجلزاء كذالك ،بل هل يف نةيب االرلاية لحع االةدن ة د

االذ ية ثاثة أ ثا

ا اللرجا .

ليف أيي املت اضع ال أل لها االر

إىل لرشل أضعاف ألنةف ل ا ظلم،

طهللل ا

لانت خا احلمل لاال الدل لاالرتبية لاالرلاية .لهدي تشدا ك يف االشدعائر االتع هلليدة لات
االطابع االجتاملي اجلاملي ثل ارخرلج إىل ل ات اجلاملة لاجلمعة لاالعيهللي .
كام أن هلا حق قها االعيا ية االتي جتري هبا
االرجل

األلهللاء املنا بني ،لهي طاال ة بام يطاالب بدح

األ ر باملعرلف لاالنهي ل املنكر.

( )1أخرجح علم.)313( ،
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لقهلل كر ها اإل اس بعدهلل ل اجلاهليدة د اء يف اجلزيدرل االعربيدة أل يف بداد احلضدا ات
االقهلليمة كاالي نان لاالرل ان لااليه د لاهلن د.
ل غم االقي د االجتاملية االتي كانت فرلضة ل املرأل االك يتية يف ك يت املايض ،إال أندح
االظلم للهللس اإلنةاف أن نتجالز دل املرأل االك يتية يف دلم زلجهدا لابنهدا لأخيهدا
االرجل يف همتح االشاقة طل ًا اللرزق احلا .
دلنا – لزيزي االقا

– نعلط االض ء يف اال هللاية ل هذا االهللل االعظديم ،االدذي الع تدح يف

احليال االجتاملية بشكل ارش ،ليف احليال االقتةادية بشكل يكاد يك ن ارش ًا أيض ًا.
لاليس

ق يل امل االغة ا دده األلال ن أن ل اء كل جل لظديم ا درأل ،ليف هدذا االقد

تتج االعاقة االفطرية بينهام ،لال ينطلق االرجل االك دري حدني ينطلدق إال بشخةدية ق يدة
عتقرل.
لال تك ن هذه االشخةية االق ية املعتقرل إال يف جل يعيش يف أ ل عتقرل تكاتفة،
تعنهلله لتقف خلفح يف كل امل اقف ،لال ت جهلل هذه األ ل إال ل كنها االركني ت افر له
املرأل االةاحلة ،االتي يع إدا ل بيتها يف حض زلجها لم ًا ،ليف غيابح خة

ًا.

لل ًام بأن ظرلف االعفر قهلل تقضيح أن يغيب ل االك يت أطهر ًا تةلة ،قهلل ت لت االعنة أل
االع عة أطهر ،ل ا يل
يتلقاه

أن يع د فيها

حلة االعفر االتجا ي يف االعف االرشالية ،حت

م االغ ص ل االلؤالؤ ،لغاال ًا ا يضطر اال نا ألن يشا ك فيح طل ًا اللرزق

احلا  ،لختفيف ًا الاالتزا ات االتي قهلل تنشأ

قلة حا ل االعفر االتجا ي ،لباالتايل لهللس
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كفايتح التعهلليهلل االهللي االذي اقرتضح ق ل فره اليؤ

حاجات بيتح لأهلح ،لاملعم

"االعلف".
لال يقترص هذا احلا ل اال نا ل ،فقهلل يك ن بعض االن اخذل لرضدة الدذالك احلدا ممد
تتنا ب حاجاىلم إىل االكعب احلدا

دع حجدم أ هدم ،للدهللد د يع الد ن يف ظدل

االتكافل االجتاملي االذي اتعم بح املجتمع االك يتي.
لمل نعمع قط أن ك يتي ًا – بنا ًا كان أل ن خذل  -ختلف ي ًا ل

حلتي االعفر االتجدا ي

أل حلة االغ ص ل االلؤالؤ بع ب لايتح الشؤلن أ تح.
ألن هذه املهمة قهلل كفتح ؤنتها زلجتح ط ا
أبنائها االفتيان
ل

ن ات لملح يف اال نر ،ل لان ا بت

يعينها يف ت فري االحتياجات ارخا جية الل يت ،كام بدت بناىلدا االفتيدات

عالهللىلا يف ت فري االحتياجات االهللاخلية يف اال يت.

بل ل االنقيض

كل هذا كانت املرأل االك يتية خا ة ،لارخليجية لا دة تدهللفع زلجهدا

لابنها االيافع إىل االكعب احلا  ،اليق س قاس االرجا االذي يعتمدهلل للديهم يف ا دتجاب
االرزق ،ليعم أحهللهم "االكهلله اد" أي االذي يت ىل االكدهلل لاالعمدل يف جمدا طلدب االدرزق
احلا .
الذا كانت اللن خذل كانتح االجتامليدة االك دريل يف املجتمدع ،ل د بعدهلله االرتدب اال نريدة
األخرر ثل عالهلل ( ن خذل االرشاع ) لاملجهلل ي لهكذا.
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لكذالك ل

عيهلل االغ ص ل االلؤالؤ كاندت اللغد اص كانتدح االجتامليدة األكدرب ثدم

االعيب ،االتي تنعكس ل متيز األل ل االثاين أ د ً
ا يف ت زيدع حا دل حلدة االغد ص
(االقايط األ هم ).
لالقهلل كانت تشعر زلجة االن خذل باالفخر لااللتزاز اللمكانة االجتاملية لاالقتةادية االتي
بلغها زلجها ،لباملقابل تشعر باملعؤلالية جتاه لالك لباالقهلل نفعح ،فتأخذ ل لاتقها حفظ
بيتح ل يانة معتح لحع تربية ألالده لحفظهم

االزالل ا ا تطالت.

كانت هذه ن ذل ل االهللل االرائهلل االذي قا ت بح املرأل االك يتية يف هذا املجا بشكل لاس.
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لولوة حممد اجلاراهلل (اخلرايف)
املولد والنشأة :
لالهللت ال ال ل حممهلل اجلا او ارخرايف لاس 1721س ،يف بيت حممدهلل اجلدا او ارخدرايف ،لقدهلل
نعمت برتبية طي ة ،لنشدأت نشدأل داحلة لد

عداين االدرتابط األ ي يف لالدك اال يدت

االكريم ،لكان مليادها يف حميط حمافظ يف نطقة االق لة أفضل األثر يف تنشئتها ل االةاح
لاالطالة لاحلفاظ ل االعادات اإل ا ية االرائعة ،حي كانت االك يت يف لالدك اال قدت
جمتمع ًا خة ًا اللتعا ف لاالتناب ،لمل يك االنفط قهلل ظهر لقتها ،لمجيع أهلهدا تكداتف ن
حييا بعضهم ع بعض يف أالفة ل دل ،لتراحم ل فاء.
ل ا أمجل أن جيتمع ع لالك كلح االةن ة االةاحلة ،االتدي يعدز لج دهدا يف ز انندا هدذا،
فكان نه ن ل لطي ة ابنتا خليفة ارخرايف ،لهيدا أمحدهلل االفدراج ارخدرايف ،لفاطمدة لدال
االغانم ،لحةة االع يعي ،لقهلل تنعمت االفتيات ل ق االةن ة االطي دة ،لاألخد ل االراطدهللل،
لد ج

ع ًا يف يعة االة ا إىل املط لة ،لكانت هذه هي هللا س تلك احلق ة امل ا كة.

تعليمها:
كان االتعليم يف تلك االفرتل يعتمهلل ل

ا يعرفح أهل االك يت باالنع ة اللفتيات باملط لدة،

حي تعلمت ل يهلل إحهللر االرائهللات يف جما االتعليم يف االك يت مم محل لد لداتقه
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لبء همة تعليم االفتيات لهي حليمدة فدرج االعمدر ،فتعلمدت ال الد ل اجلدا او ارخدرايف
االقراءل لاالكتابة ،لطيئ ًا

االقرهن لاالعنة ،له ا تيرس

االتعليم يف تلك االفرتل.

زواجها :
لملا بلغت ال ال ل لت االنعاء هن هلا أن تتأهل الهللل جهلليهلل
بلغت االثا نة لرشل

أدلا املرأل يف احليدال ،فدام أن

لمرها غب االشاب نارص حممدهلل احلميدهللان يف اال ت دات هبدا ،لمل

يك االزلاج لقتها إال ل طريدق االع ائدل ،فتختدا االعائلدة د ينا د ها د االعدائات
االك يتية ،ف قع االختيا ل ال ال ل ارخرايف ،الينعام عد ًا بييدة االرمحدة لاملد دل لاالعدكينة يف
االزلاج ،كام ﭧ ﭨ ﱡ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
ﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﱠ الروم.١٩ :

لقهلل أنج ت نح ثاث بنات فاضات ه ن ية لهيا لفت ح.

طباعها وأخالقها :
االط اع لارخلق يظهران عهللن املرء األ يل ،فهام نتاج االرتبيدة لاال يئدة ،لكدان الل الد ل د
لالك االنةيب األلفر حي كانت محها او طي ة حن نة ،ل بناىلدا لزلجهدا ،لكدل د
لرفها كان يراها طي ة املعرش ،حعنة األخاق ،لمجعت ع لالك االكدرس لاالتدهللي  ،لكدان
لالك مما ل ثتح محها او ال ناىلا

بعهللها ،فنشأن ل تلدك املعداين اجلميلدة ،فدإلا اتةدل

بذالك دلة االدرحم كاندت تلدك هدي االغايدة يف حعد ارخلدق دع األهدل لاألقدا ب،
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لا تشعرت عاين االرمحة لاألالفة هلؤالء األقا ب ع حهللي االن ي االكريم
ل لم "

او لليدة

ه ه أن ي عط الح يف زقح لينعأ الح يف أثره فليةل محح".

()1

أ ا اجلريان فيشههلللن هلا بأ ر هخر ،ألهنم يرلن ا ال يراه األقدا ب يف املعا لدة ،فيق الد ن
إهنا كانت حم ة لحم بة

االةغري لاالك ري ،ت عط يهللها الكل حمتاج باملعالهللل لاالعطاء.

أعامهلا يف جمال اإلحسان والصدقات:
إلا أ اد املرء لم ً
ا يف احليال خيلهلل لكراه بعهلل تح ،فا يشء أبق اللمرء

االعمل ارخريي

لاالعري يف كاب ن ة ارخري ،فكانت ال ال ل ارخرايف  -محها او  -يف املقهلل ة ،فعالل ل
هللقاىلا االشخةية كانت يض غريها ل االتةهللُّ ق ،لجتمع االةهللقات نهم لت زلها
ل املنتاجني لاالفقراء ،مم تعرفهم بنكم د ايتها باألهل لاجلريان ،ففازت باال شا ل
االن ية ،لاملننة االربانية "الدال عىل اخلب كفاعله"( ،)2فأخذت أجرها كا ً
ا ع أجر
مجعت نهم لحثتهم ل االةهللقة ،لقهلل كان االنعاء

ح هلا يقةهللهنا اللرقية االرشلية

التقرأ لليه االقرهن االكريم ،أل ل أطفاهل حني يلم هبم كرله.

( )1تفق لليح ،لاه اال خا ي ،)2167( ،ل علم.)2557( ،
( )2لاه االرت ذي ،)2671( ،لاالضياء املقهلليس يف املختا ل.)2173( ،)2173( ،
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وفاهتا:
لبعهلل حيال حافلة باالعطاء لارخري ،أجابت نهللاء هبدا ،ل حلدت يف حلتهدا األبهلليدة إىل او
تعاىل ،ففي االثا

لرش

فرباير لداس 1777س ،دك اجلعدهلل املعطداء ،لت قفدت االيدهلل

االعخية التجني ثمرل جههللها لجهادها.
لقهلل كت ت لنها يف جريهللل االق س
ت جيح االر

باب االتأبني لهي باملنا ة ل ادل مجيلدة نعتشدعر هبدا

االقهلللل  حني قا "اذكروا حماسن موتاكم".

()1

للالددك يف 1777/4/21س يف زاليددة "بعددهلل االعدداس" األ د لية يددت لند ان "ال الد ل
اجلا او

ز نقهلل ح إىل املنةفني االعرب" لقهلل كان ن
()2

" ا زا ثراها االطاهر ط ًا مل جيف بعهلل ي ني
احلن ن ل كل

املقاالة كام ييل
دفنها ،لكأين أ مع

ىلا االهللافئ

التادت عالهللتح ال جح او تعاىل ،لكأنح تعجيل نقهلل ح إىل كل نةف

لريب ،حت يعرف االشعب االك يتي ل حقيقتح ،لل أ االتح االعربية اإل ا ية ،حي
قهللس االع ن الكل لريب لكل علم ،ل هلل يهلل املعالهللل يف كل اجتاه يف االعامل االرحب االفعيح
الكل حمتاج ،حت يعرف احلقيقة يف لقت حيال فيح ألهللاء االك يت طمعها فيظهرلهنا
باجلفاء اللعرب لحيمل هنا ليات االعراق ،ل ا طابح لالك

( )1لاه أب دالد ،)4711( ،لاالرت ذي.)1117( ،
( )2ال ال ل حممهلل اجلا او طقيقة عالهلل اب االن خذل حممهلل ب جا او.

االش هات.
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نقهللس االي س ز ًا طاخم ًا أل االة االك يتيني لطيب عهللهنم املتمثل يف لفائهم اللجميع لا ة
لاللعرب خا ة ،لطع هم باملعؤلالية جتاه االقايص لاالهللاين نهم ،فض ً
ا ل االك يتيني
أنفعهم.
القهلل كانت محها او – لبأبعط تع ري – بيت زكال ةغر ًا جيمع ا ال يت االزكال
لنارص االةهللقات لاالزك ات لاملعالهللات االعينية فض ً
ا ل املادية ،للالك التط لها
الت زيع لالك كلح ل املنتاجني لاملعتنقني ،لفض ً
ا ل االععي يف حاجات االناس لحل
شكاىلم لإنجازها.
مل تعرف هلذه املعالهللات لنرصية أل إقليمية لمل تقرصها ل االك يتيني

ح هلا ،لإن

كان األقرب ن ألىل باملعرلف.
الكنها انفتنت ل كل اجلنعيات االعربية لاملعلمة ،لقهلل تنا ب لالك ع لطفها
لحعها اإلنعاين االنابعني

تهللينها لتع هللها ،لقهلل طههلل ط ي ها أن إرصا ها ل االقياس

باال ض ء اللةال ب يف زيادل عاناىلا االةنية األخريل.
لالنرضب ل لالك بعض األ ثلة
لفاىلا لقهلل أ رنا

باب اال يان ال املنة ،مل نذكر لالك يف حياىلا بل بعهلل

النا االكريم  أن نذكر حما

نذ فرتل ط يلة ق ل احتا االك يت كان االكثري
االعراقية تعتعني بمعالهللاىلا امل ارشل أل املجمعة

تانا.
األ

املنتاجة لل

أ ها األ

اآلخري االذي يثق ن بنر ها لدقة

إيةاهلا اللمعالهللات ،لقهلل بنت بيتني يف اال رصل ال عض هذه األ

املنتاجة ،حت إن
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إحهللر االعائات االتي التادت أن تأيت ن ي ًا
ألخذ عالهللىلا االعن ية ،لنهلل ا مل تتمك

اال رصل يف جن ب االعراق إىل االك يت
احلض إىل االك يت بع ب احلرب االعراقية

اإليرانية ،لباالتنهلليهلل أياس عركة االفال  -االتي يعرف اجلميع قهللا األ لنة االةا لخية
االتي ا تخهلل ت فيها بني االطرفني  -أرصت ل االذهاب إىل هذه االعائلة يف اال رصل حمملة
االعيا ل االك ريل "مجس" بجميع أن اع املؤن االرئيعة االغذائية لاملادية ،لله ت إىل هناك
ل ط له

اجلن د االعراقيني ل احلهلللد لنقات االتفتيش (االعيطرل) يف االطريق.

لقهلل كانت يف عيتها ابنة أختها املرح ة غنيمة ل هللاو ع د ارخاالهلل زلجة ليامن
االقضي ي ،لابنة ابنتها خ الة (ابنة املرح س حممهلل املشا ي االكليب) يةن هم مجيع ًا ائق
االعيا ل االك ريل االعيهلل االشجاع االشهم ،لقهلل أنكر لليه االععكري ن االعراقي ن االقهلللس إىل
اال رصل يف هذه االلنظات احلرجة ،لكادلا يمنع هن

دخ هلا ال ال أهن ألطني هلم

االفاكهة االتي عه لباالتنهلليهلل "امل ز" االذي لرفنا قيمتح فيام بعهلل الهللر اجلن د االعراقيني
إبان االحتا .
لقهلل الهللها يف لالك االرجل االشهم ليامن ارخرايف ائق االعيا ل االتي أقلتها
االك يت إىل هناك لاالذي جتشم بهللل ه كل املخاطر.
القهلل تعالنت هؤالء االنع ل االك يتيات ل االرب لاالتق ر لاالتعرض اللخطر ،لقهلل أرصت
املرح ة ال ال ل ل اال يات اليلتها الهللر هذه األ ل حت يتم ت زيع املعالهللات ل األ
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التها إال

اال اقية ،لمل جيربها ل االع دل إىل االك يت

ا لخ إيراين د ر املنز

املجال لقتل ابنة اجلريان.
أ ا باالنع ة الآلالف املؤالفة

اإلخ ل االفلعطينيني املقيمني يف االك يت ق ل االحتا

االذي كان ا ينعم ن باالعيش االكريم لاالعمل االرشيف لاملعالهللات اإلنعانية فلنأخذ ل
(االز ه اع) االفلعطيني الهللهيا لكأنح ابنها ،هلتح يف لنق
لالك ،ثاً ،فقهلل لا لت املزا ع ه
اال يت االتابع مل ثيها ،لا تمرت يف لالك حت هخر حلظة

حياىلا تؤليح ه لأ تح،

لحت بعهلل االحتا مل ترض بترشيهلله ،بل عت الح لأل تح فيام يتعلق باإلقا ة ،لقهلل
كان باملقابل – لاحلق يقا – لفي ًا هلا لال ناىلا (بنات املرح س نارص احلميهللان) خا
االحتا  ،لقهلل كان يشعر بأن لاالهللتح هي االتي ت فيت ي س أ س األل .
هذا قليل

كثري ،ال نع قح

باب املفاخرل لاملنة ،لالك اللنق لاالتا يخ ،النربز

اجلانب املرشق يف حارض االك يت فض ً
ال

اضيها ،نقهللس لالك الكل املنةفني

االشع ب االعربية االذي تأثرلا باالض ضاء اإللا ية

أبناء

ق ل ألهللاء االك يت.

محك او يا لمة ،لأ كنك فعيح جناتح ،لإين لاو ال اثق

محة او تعاىل الك بام

أخربنا يف كتابح االكريم ،ل نة ن يح املةطف  بام ألهلل الك لأل ثاالك املنعنني.
لاو نعأ أن يلنقنا بك يف جنات االنعيم" انته املقا .
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حصة حممد اجلاراهلل (اخلرايف)
املولد والنشأة:
لالهللت حةة اجلا او ارخرايف لاس 1724س تقري ًا ،يف نطقة االق لة ،حي بيت لاالهللها يف
املنطقة اال اقعة بني عجهللي االععيهلل لاالعاير االرشقي ،حي كان املعجهللان ي عهللان املعافة
نفعها تقري ًا ل بيتح ،فكان يةيل يف أحهلل املعجهللي حعب االظرلف ،ل خداف لدادل
كثري

أهل االك يدت االدذي يلتز د ن باالةدال يف عدجهلل لاحدهلل هندذاك  ،ليط لد ن

ظرلفهم الكي تتنا ب ع لالك يف كثري

األحيان.

نشأت االفتال حةة نشأل حمافظة تعلمت فيها قراءل االقرهن االكريم ل اد االلغة االعربية،
فض ً
ا ل أ ا يات احلعاب الهللر املط لة .لكان طأهنا طأن كثري
االك يتيات يف لالك االز

قريناىلا االفتيات

لمر االك يت ،حني مل يك طي ع ارخهللس نترش ًا ،فك ه

يعالهللن لاالهللىل اللقياس باال اج ات املنزالية ،ليتزلج بشكل كر ،ال يضم ه عح
االت فيق بني االتعليم لاالالتزا ات االجتاملية.
لقهلل انهللىلا يف بهللاية تك ي طخةيتها لاالهللىلا املرح ة نريل فاح ارخرايف ،االتدي كاندت
هي األخرر تهللينة ،يعتعني هبا

ح هلا اللرقية االرشلية ،حني يلم بح كرله.

كام كان البنتها حةة اجلا او ارخرايف

قياس االليل نةيب طيب ،تقيم

االليل ا تيرس

هلا لألاهنا او لليح بعيهلل ًا ل ألني االناس ،لبعيهلل ًا ل األض اء ،لمل أللم لالك لنها ،ال ال
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أن حهللثني حفيهللها املخل

األخ االفاضل ا ي حممهلل املشا ي االكليب ،االذي كانت

بتح لأخاه األكرب اح

فرت حم تها هلام ،فكانت أحيان ًا جتعلهام ي يتان يف غرفتها لمها

غريان ،فا ي قظهام يف ج ف االليل أحيان ًا

ر

ت ىلجهللها – محح او.

أ ا االةهللقات لاالزك ات فنهللث لنها لال حرج ،حي
أ امء

تعالهللهم ادي ًا ،لكان

كانت متتنع ل اإلفةاح ل

املأال ف الح حني تكلفح بإحضا ط ء

يرر ظا يف االةهللقات عن نة الفان أل فانة ،كام كان لادي ًا أن تق

خزانتها ،أن
ال ناىلا إن ألاد

أحهلل دين ًا يل ف ها لنعمت ،لإن مل يعهلل يل أل الكم أي دي يل فنا لليح .أي أهنا كانت
ختربهم الكي ال يعتغرب ا

إلطاء أحهلل اهلم ،ال اليطاال ا بأي دي هلا ل االناس.

تزلجها املرح س ل هللاو ع د ارخاالهلل ،فأنج ت الح ت بنات ه طي ة لفاطمة لبهلل ية
لغنيمة لفضيلة لدال  ،تزلج نه مخس ،فرزقها او نانح بزلاجه مخعة أبناء ،هم
فع ً
ا بمثابة أبنائها ،لهم باالرتتيب
 .1حممهلل شا ي االكليب.
 .2ل هللااللطيف شا ي االكليب.
 .3بهلل فههلل احلمهلل ارخاالهلل.
 .4ليامن أمحهلل االقضي ي.
 .5شا ي ل هللاو شا ي االكليب.
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لبذالك ية ح شا ي لهلليل لميح حممهلل لل هللااللطيف ،لاليس هذا بغريب حني تعكس
هذه املةاهرات بتهللاخلها االهللفء االجتاملي ،االذي ك نتح يف أ ىلا االكريمة.
كانت محها او خية ،ليف خائها فا قة الطيفة فنني ترر نمط رصف
تطلب نهم االقتةاد يف اال تهاك كاملاء لاالكهرباء ،لغريها
لاالت فري ،لالك إلا كان االعياق ياق
ل خاء تجرد

ح هلا،

ظاهر احلرص

هللقات ل عالهللات ،فعنهللئذ ترصف بكرس

الت ا ات االت فري لاالرتطيهلل.

لكانت ل لة تقية ،يعب حعاب رضال او تعاىل ل راق تح نانح يف ألامهلا.
كام كان

فاىلا االعامحة لحع املعرش ،الذا نجنت يف تك ي

يف اال قت نفعح ع

لابط حم ة ل هللاقة،

ح هلا لا ة ،ل ع بناىلا خا ة طأهنا يف لالك طأن أختها االكربر

املرح ة ال ال ل حممهلل اجلا او ارخرايف.
انتقلت إىل جوار رهبا سبحانه يف شهر يناير عام 1292م بعد سنوات من حسن الرتبية
والعمل الصالح.
رمحها اهلل رمحة واسعة ،وأسكنها فسيح جناته.
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حصة النارص (اخلرايف)
()1271-1993
املولد والنشأة:
يف ألاخر االقرن االتا ع لرش امليادي ،لبعهلل نزلح أ ىلا

نجهلل بفدرتل لجيدزل لالدهللت

حةة نارص ل هللاملنع ارخرايف املشه ل با م حةة االنارص قرابدة لداس 1775س ،لكدان
هذا اال قت بهللاية االتأ يس االفعيل الهلللالة االك يت ككيدان ديايس عدتقل يف أيداس حكدم
االشيخ ا ك ،لكذالك بهللاية ا تقرا أ ىلدا  -أ ل ارخدرايف( - )1باالك يدت ،فعدارصت
فاء االناس لبعاطتهم ،لأد كت أياس اجلهلل لاالكهلل يف طلب االرزق.
لقهلل كنت املرح ة حةة االنارص نطقدة االق لدة دع أ ىلدا ،لد جدت بدني جن اىلدا،
لتعلمت أ ىلا حرفة اال نر بعدهلل أن برلدت يف نجدهلل يف االزالفدي يف حدرف االدرب ،لتعلدم
أفرادها االعفر ،ألنح ألفر أجر ًا ،ل ا لا د

لاده لأ داتذتح ،حفدزهم إىل لالدك حد هم

اللعمل لاالجتهاد لاال ن ل االكعب االطيب ،لكان هذا طأن أهل نجدهلل االدذي قدهلل ا
( )1تع د أ
لكغريها

أ ل ارخرايف إىل قرية االزالفي (االتي أ نت هللينة بعهلل لالك) لهي يف نطقة نجهلل يف اجلزيرل االعربية،
األ

االتي كانت ترحل إىل االك يت طل ًا اللرزق ،لفهللت لائلة ارخرايف يف بهللاية االقرن االعرشي إبان حكم

االشيخ ا ك االة اح  -محح او  -لكانت تتك ن حينذاك

األس لأ بعة أبناء هم أمحهلل لفاح لحعني لنارص له لاالهلل

املرح ة حةة االنارص ،لقهلل نجح نارص ع إخ تح يف االعمل ك نا ل ل
لا تلك نارص ارخرايف لهللل ف اللنقل االرشالي
ل

ت االعف االرشالية داخل ارخليج (االقطالة)،

ن ع اال غلة ،لملت يف االتجا ل ا بني هللن ارخليج االعريب لطط االعرب

االعاحل اهلنهللي ،لفتح او تعاىل ل نارص لابنح ل هللاملنع االرزق احلا لأفاض لليهم
أكرب االتجا ل اك االعف يف نطقة ارخليج االعريب ( .لعلة حمعن ن

لا ع فضلح فأ ن ا

بلهللي  -اجلزء االثاال  -ص .)132
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إىل االك يت طل ًا اللرزق ،فاختا لا ألفدر املهد حظد ًا لهدي كد ب اال ندر ،بيدنام اختدا
بعضهم رب أغ ا ارخليج بنث ًا لغ

ًا ل االلؤالؤ ،لكا احلرفتني لعري ل

مل يكد

الح أي لههلل باال نر لأه االح االظاهرل لاال اطنة.

تعليمها:
يف االفرتات األلىل مل يعرف االناس املهللا س بشكلها احلايل إال يف لاس 1711س حي
افتتنت املهلل ة امل ا كية يف  24ديعمرب

لالك االعاس ،لكانت االفتيات خا ة يتلقني

تعليمه اال عيط يف االكتاتيب ل يهلل املط لة ،فتتعلم االفتال اد االقراءل لاالكتابة لقراءل
االقرهن االكريم ،فتنفظ طيئ ًا نح ،لبعض األحادي
حةة االنارص

االن ية االرشيفة ،لكان هذا حظ

االتعليم ،حت ط ت لبلغت لت االنعاء لىليأت الهللل هخر

أدلا

حيال املرأل يف تلك االفرتل.

زواجها:
يف االثاثني

لمرها تزلجت حةة االنارص

االن خذل مح د اجلدا او لهد محد د بد

جا او ب مح د ب ل هللاملنع ب ل هللاالعزيز االذي جهلله االعادس ه أ عهلل االذي تنتمدي
إاليح لشريل األ الهللل،

االرلقدة د لتي دة فيهدا نعدم االزلجدة ،للجدهللت فيدح أنعدها

ل دىلا ،لأنج ت الح شا ي لل هللاو لي ف االذي ت يف يف د اه ،ثدم فجعتهدا األيداس
ثانية يف زلجها مح د اجلا او فت يف ه اآلخر ،لتزلجدت د بعدهلله كعدادل أهدل ز اهندا
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حر ًا ل نفعها لألالدها حممهلل ل هللاو االععهلل املنيفي ،ل زقت نح بابنتها الطيفدة ،فهدي
أخت شا ي لل هللاو لي ف
ل

األس.

االافت اللنظر اجتاملي ًا اختاف االقيم االجتاملية االعائهللل هنذاك ،فنني كدرب دنها مل

ترتدد حلظة يف تشجيع زلجها حممهلل االععهلل اللزلاج بفتال أ غر ن ًا تأيت الح باالذ ية امل ا كة،
لقهلل كان لالك باالفعل حي تزلج لهي ل ل تح
أنج ت الح خريل االذ ية

ال ال ل أمحهلل ل هللاالعزيز االغنداس ،االتدي

اال نني لاال نات.

أخالقها:
أد كت محها او يف ن اىلا األلىل دل املرأل يف املجتمع ،لللمت عؤلالياىلا داخلح حق
االعلم ،فكانت ثاالً اللمرأل االرائهللل يف تلك االفرتل ،لكانت كدام قدا اإل داس لديل بد أبد
طاالب يض او لنح يف ل ف املؤ

"حزس يف لزس ،الني يف غري ضعف ،لق ل يف إيدامن،

لحلم يف للم" .لكانت  -محها او  -حاز ة حا مة يف ه ائها ل اقفها.

عملها وجتارهتا:
لملت محها او الكعب زقها ،لخرجت يف غدري تعا دل دارش دع االرجدا يف جتدا ل
االعقا ات لاالهللل  ،لكانت

نعاء األلام االن اد يف لالك اال قت ،فقدهلل اتعدم املجتمدع

االك يتي لقتها بتنهلليهلل حركة املرأل لتضييق نطاق حركتها ،ندذ أن ت لدت د احللدم بدل
ق يل لالك ،يانة هلا لحفاظ ًا لليهدا ،فهدي األس لاألخدت لاالبندة لاالزلجدة ،فهدي ألىل
باالرلاية لاالعناية

غريها.
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لحافظت حةة االنارص ل هذا املظهر يف املجتمع ،فكانت تتعا ل با دتقاالية تا دة دع
اآلخري  ،حي كان تعا لها فقط ع االعمعا (االهللال ) االدذي كدان ي يدع ليشدرتي هلدا
األ ايض لاالعقا ات.
ليف ثلها

نعاء املجتمع ليف قري اىلا املذك ات هنف ًا يةهللق ق

االشدالر املتن دي يف أس

يف االهلللالة احلمهللاين
ولوكان النـساء كمن فقدنـا

لفضلت النساء عىل الرجال

فام التأنيث السم الشمس عيب

وال التذكـب فـخر للهالل

مظاهر مميزة يف حياهتا:
كان االطابع املميز حلياىلا االتهللي لاالالتزاس ،فكانت يافظ ل االةل ات غم قلة املعداجهلل
االتي فيها أ اك خمةةدة اللنعداء لقتهدا لازدحا هدا يف طدهر ضدان امل دا ك باالدذات،
لتةهللقت لهي االتاجرل

اهلا يف يل او التنا أجر املنفقني ،فأخلف او لليهدا بركدة

يف اهلا لحياىلا ،لكانت تةل أقرباءها ليةل هنا ،لطعا ها حهللي االن ي

او لليدح

لهالح ل لم "اليس اال ا ل باملكافئ لالك اال ا ل االذي إلا قطعت محح ل لها".

( )1أخرجح اال خا ي )5771( ،لأب دالد ،)1677( ،لاالرت ذي.)1717( ،

()1
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أبرز هلليقاىلا االايت ت ادهل االزيدا ات لاالت ا دل بدل اهلدهللايا ل دا نعدميح

بااللهجة االك يتية االهللا جة "االنقاي

" كدل د زلجدة أمحدهلل االغدانم اال جيدح االكد يتي
()1

املعرلف باالتج ري لاالط ابة االعربية ،لأختها ال ال ل االغانم لهي أس فهدهلل املدرزلق ،ل د يض
االغانم.

وفاهتا:
انتقلت إىل رمحة رهبا تعاىل يف صيف عام 1271م ،املوافق لعام 1571هـ.
رمحها اهلل رمحة واسعة ،وتقبلها يف الصاحلني.

( )1االنقاي

مجع نقةة ،لاالنقةة هي اهلهللية املتمثلة يف طعاس غاال ًا ،لحيعب حعاب هذا االطعاس كزيادل يف االط خ

الكي تكفي اهلهللية دلن أن تؤثر ل االكمية املطل بة اللطعاس األ يل.
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منبة الفـالح اخلـرايف
(1279 - 1996م)
املولد والنشأة:
يف ي س

أياس االك يت املرشقة ،ظهر

االفاح ارخرايف ،لل ط ج

ت جهلليهلل الل ج د ،ه

ت ال دل يف بيت

االفرحة يف نة 1776س تقري ًا أطلق األهل ل هذه

امل ال دل ا م ( نريل) ،يف نطقة االق لة بهلللالة االك يت ،لمل تكهلل ترر ليناها االن  ،حت
انطفأت حيال أ ها بعهلل أ بعني ي ًا

يادها ،فت ىل لايتها جهللىلا حعينة.

لدا ت لجلة احليال لترلرلت االفتال " نريل" يف أ جاء حي االق لة بمهللينة االك يت ،تق د
خط اىلا

حي ات هلا

لائات االك يت االعريقة ،مم نشأن عها ،نهم ا ل

االرقراق ،للضنة محهلل ارخاالهلل ،لحةة االع هللاالرزاق ارخرايف ،لحةة املطري ،لأس حممهلل
خليفة ارخرايف ( يكة) ،لهيا اال قيان (أس خاالهلل االغنيم) ،لقهلل قرأت االقرهن االكريم،
لتعلمت اد االقراءل لاالكتابة ،لقهلل اهتمت باالقرهن االكريم للرفت بركتح ،فنني
كربت كان

ح هلا يطل ن نها االرقية باالقرهن االكريم حني يلم هبم رض أل كرله.
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زواجها:
ل ع بل غها

ارخا عة لرشل

لمرها ىليأت التنيا حيال خمتلفة ل حيال االعائلة ،إهنا

احليال االزلجية بكل ت عاىلا ل عؤلالياىلا،

لاية زلج لألالد ،ليرس او زلاجها

اب لمتها االن خذل حممهلل اجلا او ارخرايف ،فأنج ت نح االذ ية االطي ة.

أخالقها:
لارش نريل االفاح ارخرايف يلمح يف طخةيتها أ
لحنان األس االرؤلس ل أبنائها ل

ًا مجيلة ،فهدي يف هدهلللء االنعديم،

ح هلا ،حيمة بم حيتاج الرمحتها.

ل ا أخرج هذه االةفات احلميهللل إال االتهللي لاالالتزاس بام رشع او ،حت رضب هبا املثل يف
لالك ،فكانت حا لة ألكثر فات االفاحلني ﭧ ﭨ
ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
ﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ سورة املؤمنون.
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جوانب مميزة يف حياهتا:
أن يأنس املرء بجل ح ع إنعان هخر ،يهلل ل طيب عهللن هذا األنيس حت ي ح املرء
الح بمكن ن

هلل ه ،لخم ء فؤاده ،كانت نريل االفاح  -محها او -

املمتاز االذي ل فح احلق

نانح يف كتابح ،فقا

هذا االةنف

ﱡ  ...ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ سورة املائدة.
فكانت املؤنس اللجليس غم أهنا كانت رضيرل اال رص ،إال أن او ل ضها لطف ًا لقرب ًا
جلعائها ل عا فها ،لال ترد ائ ً
ا لقف ب اهبا لطلب حاجتح ،إال ل ددتح بدام أ اد لمتند
اء باالليل أل االنها  ،محها او محة لا عة.

وفاهتا :
كام كانت حياىلا هادئة ههلللء االنعيم حلت  -محها او  -ل دنيانا كههلللء االنعيم،
فأحس اجلميع بمرا ل فقهللها ،لهي املعرلفة يف نطقة االفيناء بد (أم مساعد) ،ليف فرباير
لاس 1777س أجابت نهللاء هبا ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ سورة الفجر.

تغمهللها او تعاىل برمحتح لل ع قربها ،لن ه بةاالح ألامهلا.
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سارة بنت راجح
يهللل ك يتية تربت يف كنف أ ل كريمة ،تلقت تعليمها األليل يف االك هتاب ل يهلل
املط لة ،فتعلمت يف حيها بمنطقة االق لة ل يهلل املط لة قراءل االقرهن االكريم ل اد
االلغة االعربية لاحلعاب ،ثم ط ت ل األ

االرتب ية املت عة حينئذ يت ظلة االتعااليم

االهللينية لاأللراف االشع ية لاالتقااليهلل االك يتية املنافظة االتي تنطلق

ك ن املرأل انعة

األجيا .
فهي األس املربية ألبناء اجليل االةالهلل ،لاملتفرغة الرتبية أبنائها لإدا ل طؤلن بيتها،
خة

ًا لنهلل ا يغيب زلجها األطهر االط ا يف االعفر أل االغ ص أل كليهام أحيان ًا ل

هللا االعاس ..لهكذا هي احلا لنهلل االكثري

االك يتيني حلة االشتاء لاالةيف .فهي

حلة االعفر االتجا ي ل ظهر االعف االرشالية يف االشتاء ،ل حلة االغ ص ل االلؤالؤ
ألامق ارخليج يف االةيف.
ليف ظل لالك االهللل االرتب ي لاالجتاملي االرائع لاطت االعيهللل ا ل بنت اجح لهي
حم ة اللخري لاالعمل باملعرلف.
لتقهللس اللزلاج نها االعيهلل ل هللاو االهللل ي فخلف نها االعيهللل ن ل ل هللاو االهللل ي.
لقهلل تقهللس اللزلاج
لحةة.

ابنتها ن ل االهللل ي االعيهلل نارص ارخرايف فخلف نها ل هللاملنع
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لالقهلل كانت االعيهللل

ا ل تعمة باال ع لاالةاح لقهلل ل ه ثت هاتني ارخةلتني
أقربائها باالرمحة لاالعطف لاالرتبية

االكريمتني إىل ابنتها ن ل االتي طههلل هلا

أد كها

احلعنة لاالعهللاالة بني األبناء لهي كلها

ظاهر اال ع لاالةاح.

لملا كانت االعيهللل ا ل بنت اجح حريةة ل اال تامع إىل امل الظ لارخطب ..فقهلل
كانت تعع إىل جماالس االعلم يف بي ت او تعاىل ،حي كانت املةليات املخةةة اللنعاء
يف املعاجهلل االرئيعة يف االك يت تشههلل االتزاحم ل االع ادل لل ا تامع امل الظ االهللينية
لخة

ًا يف امل ا م االهللينية لل

لكان مما معتح يرمحها او تعاىل ق

أ ها طهر ضان امل ا ك.
االر

انقطع عم ُله إال من
ابن آدم
م
" إذا مات ُ

جارية أو عل ٍم ينتفع به أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ولد صالحٍ يدعو له"(.)1
صدقة
ثالو
ُ
ف اد ت إىل االةهللقة اجلا ية حلر ها ل األجر لاالث اب يف حمياها لبعهلل مماىلا ،فألقفت
االهللكان االذي متلكح بني

يتم رصف هللخ الح ل إطعاس املنتاجني لاالفقراء االذي ال

جيهلللن ا يعهلل قهم لال يهلل ك ط عهم.
أضف إىل لالك أن االلنم مل يك

هل املنا الكل إنعان يف لالك اال قت ،فلم يك

يطعمح إال األغنياء ل يع ي احلا التهللين احلاالة املعيشية بشكل لاس ..فا نفط لال
ةاد اللهللخل كام نشههلل اآلن
خةةتح "اللعشيات لاالضنايا".
( )1لاه علم.)1631( ،

ارخري االعميم ،ل

هنا كانت أمهية لقفها االذي
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"لاالعشيات" بااللهجة االك يتية مجع لشاء ل"االضنايا" مجع أضنية ،لاملقة د هنا إقا دة
امل ائهلل اللمنتاجني لاالفقراء.
لالقهلل تم ختةيةها هلذا اال قف يف  11فر لاس  1323هد امل افق العاس 1715س.
أ ا قع االهللكان االذي ألقفتح االعيهللل ا ل بنت اجح فه بني املهلل ة امل ا كيدة لدلا
املاالية.

أما وصف موقعه فهو كام ورد يف وثيقة الوقف كام ييل:
"اال قف دكان حيهلله ق لة( )1دكان ل هللاالرمح ب لا ر لطدامالً دكدان ابد لدا ر لرشقد ًا
االطريق".
لالقهلل كان هذا امل قع قري ًا

كت ة االعيهلل مح د املقه ي لدكدان االعديهلل دعهلل االقضداع

لقيرصية االعيهلل ل هللاالرمح املعجل.
ليقابل االهللكان امل قف دكان االعيهلل ليل احلع اإلبراهيم لدكان االعيهلل اطهلل ب
لدكان االعيهلل محهلل احلميهللل (ال يدع االتمدر) ل كت دة ابد

( )1حيهلله ق لة أي حيهلله

جهة االق لة ،حي كان االك يتي ن يتخذلن

طهللان

ليدح لدكدان االعديهلل ل دهللاالعزيز

االق لة دالياً ئيع ًا الاجتاهات إىل ي نا

هذا ،لالقهلل كانت االق لة ألىل املناطق االتي كنها االك يتي ن ع نطقة االرشق ثم نطقة املرقاب ثم باقي ناطق
االك يت.
ليف اال تعانة باالق لة كهللاليل الاجتاه ؤرش لاضح ل االة غة االهللينية اللمجتمع االك يتي ،لو احلمهلل
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ل هللاملنع االراطهلل لدكان إبراهيم اهلاجري لدكان االعيهلل ل هللاالر

فرج لدكان االعديهلل

حممهلل فيع عريف.
لالقهلل تم تأجريه ل لهللل اطنني بني تعتفيهلل األلقاف
خيات

يعح ،لالقهلل كدان هخدرهم

لائلة احلرز حي تم تأجريه الح بم لت ن ي قهلل ه ثامن ن لبية ،لقهلل ا تمر بدح

لهللل ن ات حت تم تثمينح – حعب ا يرليح اب حفيهللل امل قفة االعيهللل ا ل بنت اجح
االعيهلل ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف.
لنظر ًا اللنهضة االعمرانية االتي حلت يف االك يت ل غ ة االت ع املهللين ليعني ارخدهلل ات
لتط ير املرافق فيها فقهلل تم تثمني االهللكان ليهللدت قيمتح الحق ًا د ق دل بلهلليدة االك يدت
بم لت مخعة لتععني أالف لبية تم إيهللالها كلها يف خزينة األلقاف للالدك باالتنعديق دع
كل

ابني حفيهللىلا (حةة نارص ارخرايف) االعيهلل شا ي مح د اجلا او ارخرايف لاالعديهلل

ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف لاب حفيهللها حممدهلل ل هللاملنعد ندارص ارخدرايف ،للالدك يف
ألاخر ارخمعينيات

هذا االقرن.

محها او محة لا عة لأ كنها فعيح جناتح ،لأكثر

أ ثاهلا أهل ارخري يف بلهلل ارخري.
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خامتة املراسالت والوثائق
لبعهلل؛
املرا ات لاال ثدائق كدان يمكد أن يكد ن تكدا ً
ا الد أد ك

فهذا ت ثيق الشتات

أ نابح يف حينح أن يعني مل بعهللهم طيئ ًا ه ًام يف ت ثيق تا خيهم اجلميل االدذي كابدهلللا
فيح لجاههلللا غم طظف االعيش ق ل اكتشاف اال رتل لاالطفرل االقتةدادية لاالجتامليدة
االتي طههللها االعامل
القهلل لقفنا

بعهلل اكتشافح.

خا هذه املرا ات لاال ثائق ل بعض املا ح االجتاملية لاالقتةادية

حليال األجهللاد االكراس  ،للرفنا كيف لربلا بنا

االعنني االعجاف بةربهم حت أل ل نا

إىل االعنني االعامن بنمهلل او لت فيقح ،الذا نن نهللي هلدم باالفضدل ،لنشدعر هلدم باال فداء،
لن ثق هلم ا لقفنا لليح

عل ات ،ل ا أ كننا احلة

لليح

بيانات ،يام لأهنم مل

حيع ا الذالك حعاب ًا ،لمل حيفظ ا نح قرطا ًا لال كتاب ًا.
لالك حع نا أن ننقذ

تراثهم ا أ ك إنقاله ،بام يكشف النا

االتي نها نعتفيهلل ،بكل تأكيهلل.

واحلمد هلل رب العاملني

عدامل حيداىلم االقيمدة
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املراجع واملصادر
 أ طيف لائلة اجلا او ارخرايف لأبناء لم تهم يف االزالفي. أ طيف لائلة االشايع. أ طيف فههلل غازي االع هللاجلليل. أ طيف حممهلل رضغاس املرتلك. -كتاب " عاين االكلامت ارخليجية

االر ائل اال ثائقيدة "  -مجدع لإلدهللاد حممدهلل

رضغاس املرتلك – االط عة األلىل – االك يت – . 2117
 -امل

لة االك يتية املخترصل  -محهلل حممهلل االععيهللان – اجلزء األل – االط عة االثاالثة

– االك يت.1773/1772 -
 كتاب "االتاجر األ ل يف ك يت املايض" – د.ل هللاملنع ل هللاو اجلا او ارخدرايف– اجلزء األل – االك يت – .2219
 كتاب "االتاجر األ ل يف ك يت املايض" – د.ل هللاملنع ل هللاو اجلا او ارخدرايف– اجلزء االثاين – االك يت – .2212

532

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

535

املالحق

531

مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

533

املالحق
 ملحق رقم (  : ) 1عمود النسب إىل آدم عليه السالم والرد عـىل سـؤال مرشـوع عـنمدى اكتامله.
 ملحق رقم ( : )2نبذة عن كتاب " الوصول إىل األصول  ...أوراق كويتية يف سـياقالسبة العائلية  :عائلة اجلاراهلل اخلرايف ".
 ملحق رقم ( : )5تعدد العائالت األسعدية املسامة باسم " اجلاراهلل ". ملحق رقم ( : )1سبب تسمية عائلة اجلاراهلل يف الكويت باسم " اجلاراهلل اخلرايف". ملحق رقم ( : )3عمود نسب العائلة يف الكويت والزلفي. ملحق رقم ( :)6املواد اإلعالمية املتعلقة بمحتوى الكتاب ( مرتبة حسـب التسلسـلالزمني لنرشها ).
 -ملحق رقم ( : )7اختيارات من صور الزيارات العائلية لألهل يف الزلفي.
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ملحق رقم ( ) 1

عمود النسب إىل آدم عليه السالم والرد عىل سؤال مرشوع عن مدى اكتامله:
ه مح د ب جا او ب مح د ب ل هللاملنع ب ل هللاالعزيز ب دخيل ب محهلل بد دخيدل
ب نافع ب

اطهلل ب حممهلل ب أ عهلل ب حممهلل ب جلهم ب طلنة ب

ب خةفة ب قيس ب ليان االناس ب
اهلميعع ب

رض ب نزا ب

نةد بد لكر دة

عهلل ب لهللنان ب اد بد ادد بد

ا ان ب بنت ب محل ب قيهلل ا ب إ امليل لليح االعاس ب إبدراهيم لليدح

االعاس ب تا ح ب ناح ب طا لخ ب ا غ ب فاالت ب لابر ب طاالخ ب ا فخشهلل ب
اس ب ن ح لليح االعاس ب ملك ب

ت طلخ ب اخن خ ب االيا د ب

هائيدل بد قيندان

ب ان ش ب طي ب هدس لليح االعاس .
()1

وفيام ييل رسم توضيحي هلذا النسب :
) (1املةاد
 -عجم أنعاب األ

املتنرضل

لشريل األ الهللل -ندارص بد محدهلل بد محدني االفهدهلل -دا االدرباء-االريداض-

1421هد.
 ائك االذهب يف عرفة ق ائل االعرب -أب االف ز حممهلل أ ني اال غهللادي ( االشهري باالع يهللي) -دا االكتب االعلميدة– بريلت  1775هد.
املخترص يف نعب لائلة االعمر– فؤاد ل هللاو ل هللاالعزيز االعمر– بن غري نش – االك يت 1777س. -لشريل األ الهللل

ق يلة لتي ة -ثيب حممهلل ثيب األ عهللي االعتي ي-االط عة االثانية – االك يت 1777س.

 -طجرل نعب لائات املقرن لاحلمهلل لاجلا او لاجلعا لاحلمهلل لاالهللخيل لاال هللاح لهخرلن

لائات األ الهللل

يف نجهلل لاالك يت -د.ل هللاالرمح ل هللاو املقرن -أ.ل هللاالعزيز ب إبراهيم احلمهلل -االزالفي 1425هد (2114س).
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لقهلل يتعاء االقا
هذا

حقح أن يتعاء – أيعقل أن يشتمل لم د االنعب

أ عهلل إىل هدس ( لليح االعاس ) ل ثامنية لأ بعني جي ً
ا فقط ؟ ألن االفرتل االز نية

املنرص ة
أق

االكريم – ل

532

الهللن هدس ( لليح االعاس )إىل اآلن يتمل لم د نعب أط

هذا بكثري!

لباو االت فيق ،أن اإلجابة بنعم ل هذا االعؤا تتأكهلل إلا اتفقنا ل حقيقتني

ثابتتني ،ألضنهام فيام ييل

احلقيقة األوىل :
اجلهللير باالذكر أن املطلع يف كتب أنعاب لقة
لهي كلها بيهلل او

نانح -كان ابق ًا أكرب بكثري

األقهلل ني جيهلل أن عهلل األلام -
عهلل األلام حاالي ًا فهذا -ل

يل املثا ال احلرص – ن ح لليح االعاس بشهادل االقرهن االكريم ال

يف ق ح  751لا ًا،

يضاف إاليها أ بع ن نة ،لهي لمر كل املر لني حني نزالت لليهم االر االة ،كام ل د يف
اآلثا  ،لكام ن

االقرهن االكريم أنح

االرطهلل لاألهلية اللن ل.

لاملطلع يف كتب نعب األقهلل ني لقةةهم يقف بشكل التيادي ل كثريي يف تلك
االفرتل لألام هم تكاد ت لت لالك االعمر ثل تععامئة لثامنامئة نة ،لهذا ا يفرس أحهلل
أ اب لهللس كثرل األ امء يف ألمهللل االنعب إىل هدس لليح االعاس كام ه املت قع إلا ا
التربنا أن عهلل لهللد اال ط ن يف االقرن اهلجري يف لقتنا هذا ه ثاثة أجيا  ،لالك األ ر
غري لالك ،لهذه احلقيقة ال يتم تط يقها ل

ا كان

االختاف اال ني كام أ لفنا بني عهلل األلام قهللي ًام لحهلليث ًا.

أنعاب قهلليمة انطاق ًا
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احلقيقة الثانية :
اجلهللير باالذكر يف هذا االعياق ا تعا ف لليح االن ههعابة أنح إلا كان احلا ل يف لم د
االنعب بعض االعقط بني ا مني

األ امء اال ا دل فيح فإن لالك ال يرض الث ت االنعب

باالت اتر بني هذي اال مني.
وعىل سبيل املثال ال احلرص :
فقهلل لقفت ل هذا االتعاهل باالفعل يف بعض كتب األنعاب االقهلليمة االتي تعتمهلل ل أن
بعض األ

يف األنعاب

املعلامت ،ل ثا لالك يف لم د االنعب املذك

ألاه جتهلل

بعض املراجع لكرت ن ح ب هدس لليهام االعاس ارشل ،بينام تفةل األخرر أنح ن ح ب
ملك ب

ت طلخ ب أخن خ ب االيا د ب

هائيل ب قينان ب أن ش ب طي

ب هدس لليح

االعاس.
كام لكرت بعض املراجع رض ب لهللنان ارشل ،بينام فةلت أخرر فذكرت رض ب
نزا ب

عهلل ب لهللنان ،لهكذا.

أال ترر ق

االن ي

او لليح لهالح ل لم " أنا النبي ال كذب ،أنا ابن عبداملطلب" ،
()1

أاليس فيح ثا لاضح ل لالك؟ فرغم ك نح اب ل هللاو ب ل هللاملطلب ،الكنح افرتض
االت اتر لاإلمجاع ل

عرفة هذه احلقيقة االثابتة دلن أن يتم لكر االتفا يل ،أ ا ب اختيا ه

التعريف نفعح

و لليح لهالح ل لم با م جهلله ل هللاملطلب ،ال با م لاالهلله ل هللاو

ف اضح جيل ،له طهرل ل هلل املطلب بني قريش خا ة لاالعرب لا ة ،ليكفي يف طهرتح
كلمتح االتي أ نت

بعهلله ثاً ،حني قا ألبرهة احل يش يف لاس االفيل " للبيت رب

حيميه".
) )1لاه اال خا ي ،)2764( ،ل علم.)1776(،
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ملحق رقم ()2
نبذة عن كتاب " الوصول إىل األصول  ...أوراق كويتية يف سياق السبة
العائلية  :عائلة اجلاراهلل اخلرايف "
مل اال

إىل األ

مل احلرص ل اال

؟
إىل األ

؟

لمل االع دل إىل ايض االتا يخ ؟
لمل االتفةيل يف حارض اجلغرافيا؟
بكل بساطة:
ألن املايض بنهلل لاتح يعترب قيمة.
لألن األ ل يهلل ل االفرع.
لألن أهل االك يت رخة ها بع ا ل لاحهللل " االيل االح أل

االح تايل ".

لالعل املقة د هنا يف ق هلم هذا لج د قيمة املايض االتدي تدنعكس مما دة ل دل ك ًا لد
احلارض  ،للج د ض ابط تنشأ يف نفس احب هذه االقيمة اللمنافظة لليها.
أمل تعمع ق

االك يتي البنح املعافر " يا لاليهللي حافظ لد ا دم لائلتدك ..ل"خلدك"

فري جيهلل ال لهللك"؟
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إن "االعائلة" بنهلل لاىلا قيمة تشكل يف ل ك املنتمي إاليها ض ابط انعدة الدح د االزالدل،
خة

ًا إن كان احب دي لخلق ،بل إهنا تشكل ح افز الح ل فعل ارخري الا دتمرا

يف االقيمة االتي ز لتها فيح االعائلة.
هذا ل املعت ر االعائيل ،لكذالك احلا – بل احلا أطهلل حاجة الاندتامء – لندهلل ا ندتكلم
ل املعت ر اال طني.
لاالكتاب يلقي االض ء ل أ
ارخرايف ،ن ه ًا أن أ

االنعب لاملةاهرل لاالتا يخ لاجلغرافيا العائلدة اجلدا او

االهللي لااللغة أطهلل لض ح ًا

أن ت ضح يف هذا االكتاب.
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ملحق رقم ()5
تعدد العائالت األسعدية املسامة باسم " اجلاراهلل "
اليس بغريب أن تتعهللد أ امء األ

االنجهللية الكد ن االعدادل االهللا جدة هدي االتعدمي باجلدهلل

األكرب أل األل ط ،لهذا ا لليح عظم أ امء االعائات االنجهللية ،بينام يف جمتمعات رشقيدة
أخرر ،لات اال يئات املختلفة تكثر االتعميات نعد ة إىل املدهللن لاالقدرر أل إىل املهد االتدي
ا تهنها األجهللاد ثم اطتهرت هبا االقرية ،لهكذا تتعهلل أ اب تعميات االعائات بني جمتمع
لهخر أ ا اجلا او فم اال اضح اختاف اجلهلل االذي اطتهر بح لق ح.
لاأل الهللل لحهللهم لل

عيهلل األ

املتنرضل نهم تنتمي هلم أ بع لائات اطرتكت

يف اال م نفعح ،لاالتقت يف جهللهم أ عهلل ،املعدم يف بعدض أطدجا االنعدب ( دع د)،
لكامها نيح.
كام تلتقي بأهنا كلها لفهللت إىل االك يت،

االزالفي باالتنهلليهلل ،لال لجب أن تربز النا هدذه

احلقيقة يف ظل حقيقة أطمل ،هي أن عظم أهل االزالفي كان

االعت دان ل د األ دالهللل

باالتنهلليهلل( ،)1حي أن عظم إن مل يك كل االعت ان االذي كان ا يف االزالفدي أ دالهللل ،لقدهلل
ي جهلل يف ق ائل أخرر ا م " اجلاراهلل " كام ه احلا باالنع ة الكثري

) (1ا تعان املؤالف بإحةائيات تعطي ؤرشات لا ة ل هذه احلقيقة يف فنات
"اال

إىل األ

االعائات األخرر.

 51إىل 67

 ...أل اق ك يتية يف ياق االعريل االعائلية لائلة اجلا او ارخرايف ".

كتاب
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أوال :اجلاراهلل الدخيل
ومنهم مؤلف الكتاب لهم ل ية جدا او بد محد د بد ل هللاملنعد بد ل دهللاالعزيز بد
(دخيل) ب محهلل ب دخيل يف نافع ب

اطهلل ب حممهلل ب أ عهلل (األ دعهللي) ،ل ندح محد د

لحممهلل لقهلل قهلل ا إىل االك يت لا تقرا فيها لل هللاملنع االذي ا تقرت ل يتدح يف االزالفدي
لاالرياض.

ثاني ما :اجلاراهلل الراشد
لهم

ل ية جا او ب ل ب محهلل ب

اطهلل ب

االح ،ل

جا او ع د ل نح حممدهلل

ل ليامن لل هللاو لل هللاالعزيز.

ثالث ما :اجلاراهلل الفراهيد
لهم

ل ية حممهلل ب جا او ب ل هللاالرمح ب محهلل ب ليل ب فره د ب

ا مهم قهللي ًام "املليص" له القب جهللهم( )1حممهلل ب جا او ،ل

االح ،لكدان

حممهلل ليل ،لجدا او،

ل ليامن.

رابع ما :اجلاراهلل العضيب
لهم

ل ية جا او ب نارص ب ل هللاالرمح ب نارص ب ل دهللاالرمح لالق دح "عضـيب"

ب ل هللاو ب ليل ب محهلل ب

اطهلل.

ل نح ليامن لل هللاالعزيز لنارص.

( )1لاليس هذا بغريب أيض ًا حي تشيع يف نجهلل بشكل لاس ظاهرل االتلقيب با م مل خترته االعائلة بل يطلقح لليها
اآلخرلن دلن إلهنا حت يعتقر بني االناس فا تعرف االعائلة إال بح ألنح ت ا ث فكأنح ه األ ل!
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ملحق رقم ()1
سبب تسمية عائلة اجلاراهلل يف الكويت باسم " اجلاراهلل اخلرايف"
أ ىلم اللك يت يف نتةف االقرن االتا ع لرش تقري ًا،

القهلل كان نزلح أل قادس

االيهلل االزالفي لاقرتن بابنة

له اجلهلل جا او ب مح د ب ل هللاملنع  ،له

ل هللاملنع ب حع ب ليل ارخرايف يف االك يت ،لبعهللها اقرتن ابنح مح د ب جا او بابنة
خاالح نارص ب ل هللاملنع ارخرايف.
لا تقرت ل يتح يف االك يت ل نهم االن خذل مح د ل

ل يتح شا ي لل هللاو

لي ف االذي ت يف له فت يافع ،لاالن خذل حممهلل ل نح عالهلل ،أ ا ابنح ل هللاملنع فقهلل
بقي يف االزالفي لمل يرحل اللك يت ،ل نح ل هللاو يف االزالفي ل ليامن يف االرياض.
لإطاق تعمية ارخرايف ل اجلا او ظهر ألالً يف املرا ات االتجا ية املتعهللدل اللن خذل
مح د اجلا او ،لاالتي ل د لكرها يف االعهلليهلل

املخاط ات االتجا ية با م "مح د اجلا او

ارخرايف " للالك نذ 1317هد (1771س) ،لاالتي أل دناها يف هذا االكتاب.
ل

اجلهللير باالذكر أن ا م لائلة "ارخرايف" قهلل طمل إحهللر االعائات املتنا ة عها نذ

االقهللس لهي لائلة "اجلا او" املننهلل ل
"بكر"

"ه ازن"

"لهللنان"

لقهلل متثل هذا االتنا ب يف أكثر

جيل

"األ الهللل"

"االرلقة"

ق يلة "لتي ة"

لالهلل إ امليل لليح االةال لاالعاس.
االعائلتني.
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لقهلل نشأت هذه االعاقة يف هللينة االزالفي ق ل هجرل كل

االعائلتني إىل االك يت ،فكدان

االط يعي أن تت الهلل االعاقة االجتاملية لاملةاهرل لاالنعدب بدني اجلد ا لاألهدل لقدهلل
كانت هذه مة

امت احلراك االجتاملي يف إقليم نجهلل خا ة لاجلزيرل االعربية لا ة.

وتفصيل التناسب واملصاهرة بني العائلتني كام ييل:
تزلج جا او ب مح د ب ل هللاملنع ( األ عهللي )
ب ليل ارخرايف( )1أخت كل

قية بنت ل هللاملنع ب حعد

اإلخ ل األطدقاء األ بعدة االدذي لفدهلللا د االزالفدي إىل

االك يت فيام بعهلل لهم حعني لفاح لنارص لأمحهلل ارخرايف ،لقهلل أنج ت نح مح د لحممدهلل
لل هللاملنع .
أ ا مح د فقهلل تزلج أيض ًا

ابنة خاالح حةة بنت نارص ل هللاملنع ارخرايف فأنج ت نح

شا ي لل هللاو لي ف(.)2
لأ ا حممهلل فقهلل تزلج ه اآلخر د ابندة خاالدح ندريل بندت فداح ل هللاملنعد ارخدرايف
فأنج ت نح عالهلل لأختيح حةة لال ال ل.
لأ ا ل هللاملنع فقهلل بقي يف االزالفي لا تقر فيها ه لابنح ل هللاو ،لأ ا ابنح دليامن فقدهلل
ا تقر يف هللينة االرياض.

( )1املةهلل حفيهلله االعم ل هللاو ب ل هللاملنع اجلا او ب مح د ب ل هللاملنع ( األ عهللي ) – محح او.
( )2ت يف ي ف فت يافع ًا مل ي لت

احللم.
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ب هخر إلطاق ا م "ارخرايف" ل لائلة "اجلا او" نذ ا يقا ب قرن ًا

االز ان ،له أنح ملا ت يف مح د لاالهلل شا ي لل هللاو لمها طفان قهللس أب ه (أي جهللمها)
جا او

االزالفي ،اليأخذمها فيتعههللمها باالرلاية طع ًا نح باملعؤلالية جتاه حفيهلليح ،الك

لاالهللىلام حةة ابنة نارص ارخرايف كانت ج دل ،لهي األحق باالرلاية

جهللمها ،لكانت

يت لاية أخيها ل هللاملنع نارص ل هللاملنع ارخرايف ،لقهلل كان

لجهاء االك يت

لأحهلل ألياهنا ،لقهلل نع بهللل ه جا او

أخذ حفيهلليح

ال ًا حت ت يف جا او يف االك يت ق ل أن يع د بام أت
لخشية

ل هللاملنع نارص ارخرايف أن تع د املشكلة

أ هام (أختح) لمل تل
االزالفي

األياس

أجلح(.)1

جهلليهلل  -ألي

ب

األ اب ،فقهلل لمهلل إىل تعجيل ا ميهام يف اال ثائق االر مية با م " شا ي مح د
ارخرايف" ل"ل هللاو مح د ارخرايف" ط ق ًا الل اقع االعميل ل أالعنة االناس كا م طهرل هلام،
لقهلل نشأ بعهللمها جيان

االعائلة با م ارخرايف.

لفع ً
ا نشأ االطفان يف كنف لاالهللىلام لخاهلام ل هللاملنع  ،لقهلل كانا بي ني البنح حممهلل
ل هللاملنع ارخرايف ،لكانت االرمحة قهلل بلغت بجهللىلام ن ل ل هللاو االهللل ر زلجة
جهللمها نارص ل هللاملنع ارخرايف أهنا كانت ال تطعم لال تكع حفيهللها ال الهللها حممهلل ،إال
لتطعم لتكع حفيهللهيا البنتها (االيتيمني الألب)

نفس االطعاس لاالكعاء ،لقهلل كان هذا

امل قف فع ً
ا إحهللر اإلرشاقات االجتاملية يف املجتمع االك يتي بشكل خاص ،لاملجتمع
ارخليجي املعلم بشكل لاس.

( )1املةهلل ل هللاالكريم حممهلل االعثامن اال هلل  -محح او.
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لبشكل لاس فقهلل د ج كثري د أهدل االك يدت لد متييدز لائلدة اجلدا او هدذه با دم
"اجلا او ارخرايف" نع ة ألخ اهلا يف أكثر

جيل ،لمتييز ًا هلا ل االعائات األخرر االتدي

تشرتك عها يف اال م نفعح ،للهللس ارخلط بينها.
لالعل هذا االنعيج االجتاملي املتكر يف كثري

احلاالت االتي تشههلل ثل هذا اال ت دات

لاالقرتان يف املجتمعات ارخليجية قهلل ا تمهلل ق تح

االتة االرشلي لاال اضدح اللقرابدة

املةاهرل ،ل ا ي ن لليها

االتزا ات دينية لاجتامليدة ،لالعدل يف

االجتاملية االناطئة
لالك تأل الق

االر

 يف احلهللي االرشيف االذي لاه مجالدة د االةدنابة ،فعد

لائشة يض او لنها أن االن ي

او لليح ل لم قا "ابد أخدت االقد س دنهم" لاه

اال خا ي.

()1

لقهلل ل د هذا املعن يف االعنة االن ية املرشفة بأكثر

يغة.

لقهلل ل دت تعمية" اجلدا او ارخدرايف" يف أكثدر د خطداب كدان يف بريدهلل را دات
املرح س حممهلل احلم د االشايع له باملنا ة جل نظم جهلل ًا نع ي ًا ،ل رب ج بشكل دقيدق
غم ت اضع اإل كانات املكت ية يف لالك اال قت ،باإلضافة إىل جل را دات املرحد س
نارص ب ل هللاملنع ارخرايف ،لقهلل أل دنا بعضها يف ثنايا هذا االكتاب.

)  )1لاه اال خا ي ،)3146( ،ل علم.)1157(،
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ملحق رقم ()3
عمود نسب العائلة يف الكويت والزلفي
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ملحق رقم ()6
املواد اإلعالمية املتعلقة بمحتوى الكتاب
( مرتبة حسب التسلسل الزمني لنرشها )
 -كتاب اال

إىل األ

أل اق ك يتية ...يف دياق االعدريل االعائليدة – لائلدة

اجلا او ارخرايف.
 قا " االعزاء لنهلل االك يتيني" ل ض لح لفال االعم شا ي مح د اجلا او ارخرايف– جريهللل االق س  ( 1773/11/7 -لم املؤالف ).
 قددا "ل حددل نمد لج كد يتي هخددر" ( ل ددهللاو محد د اجلددا او ارخددرايف -لاالددهللاملؤالف) -االق س .1777/11/27
 -قا ن ل لن ية ...ن ان

نعاء االك يت ( جهللها ه االن خذل حممهلل اجلدا او

ارخرايف) – االق س .2114/6/26
 نجلة االعيهلل يا ني االط ط ائي(-زلجة ل هللاو مح د اجلا او ارخرايف لاالهللل املؤالف)– االق س.2117/4/6-
 قا "االتاجر األ ل يف ك يت املايض" االتاجر ل دهللاو محد د اجلدا او ارخدرايف-االق س.2117/7/26-
 قددا "طددجالة االن خددذل حممددهلل بدد جددا او لددربل اللقرا ددنة"-االقدد س- (2117/5/27طقيق جهلل املؤالف ).
 قا "االتاجر مح د اجلا او ارخرايف طاههلل لاالتجا ية اجلهلليهللل" – االق س( جهلل املؤالف ).

لة ا تيعاب أهدل نجدهلل اللمهندة
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 -احللقة االتلفزي نية

برنا ج "االتاجر األ ل يف ك يدت املدايض -االتداجر ل دهللاو

مح د اجلا او ارخرايف -حلقة قم 11
 -احللقة االتلفزي نية

االربنا ج – قنال املجلس.

برنا ج "االتاجر األ ل يف ك يت املدايض" بعنواا :االتداجر

ل هللاملنع نارص ارخرايف -لاالتاجر أمحهلل اال نر -لاالتاجر داالح االعديل االشدايع"
حلقة قم  –12قنال املجلس.
 احللقة االتلفزي نية قم  26بعن ان "االتداجر ل هللاملنعد ندارص ارخدرايف لاالتداجرجا م ب دي" -قنال املجلس.
 احللقة االتلفزي نية قم  43بعن ان "االتداجر ل هللاملنعد ندارص ارخدرايف لاالتداجرع د االهللهاس االعاز ي لاالتاجر خاالهلل االهللاللد لاملرزلق" -قنال املجلس.
 احللقة االتلفزي نية قم  45بعند ان "االتداجر ل هللاملنعد ل دهللاالعزيز املخيدزيم -لاالن خذل حممهلل ب جا او ارخرايف -لاالتاجر محدهلل بد ل دهللاو االةدقر -لاالتداجر
ل هللاملنع نارص ارخرايف" -قنال املجلس.
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ملحق رقم ()7
اختيارات من صور الزيارات العائلية لألهل يف الزلفي

من اليمني جلوسام عىل الكرايس :
عبدالرمحن أمحد عبداهلل اجلاراهلل – د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – محود عبداهلل
اجلاراهلل – نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – حممد عبداهلل اجلاراهلل – عيل عبداهلل اجلاراهلل

من اليمني وقوف ما :
عبداهلل محود اجلاراهلل – أمحد حممد اجلاراهلل – عيل حممد اجلاراهلل – حممد شحاتة صديق العائلة
( الصديق احلميم للمرحوم عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف منذ صغره حتى وفاته )
– راشد محود اجلاراهلل  -عيل محود اجلاراهلل

من اليمني جلوسام عىل األرض :
عبدالعزيز محود اجلاراهلل – عبداهلل أمحد اجلاراهلل ( بو كنان )
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من اليمني :
عيل محود اجلاراهلل – حممد محود اجلاراهلل – عيل حممد اجلاراهلل – حممد عبداهلل اجلاراهلل
– عبداهلل محود اجلاراهلل – محود عبداهلل اجلاراهلل – د.عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف –
عبدالرمحن أمحد اجلاراهلل – ( حممد شحاتة ) – نارص اجلارهلل اخلرايف –
الشيخ عبداملحسن حممد اجلاراهلل – عبدالعزيز محود اجلاراهلل – عيل عبداهلل اجلاراهلل
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من اليمني جلوسا :
أمحد السويدان  -عبداهلل محود اجلاراهلل  -حممد عبداهلل اجلاراهلل  -محود عبداهلل اجلاراهلل -
عبدالعزيز مساعد اجلاراهلل اخلرايف  -العم سليامن عبداملحسن اجلاراهلل رمحه اهلل –
م .عـادل مساعد اجلـاراهلل اخلرايف  -عبدالرمحن أمحد اجلـاراهلل – عيل عبداهلل اجلاراهلل .

من اليمني وقوفا م :
راشد محود اجلاراهلل  -عبدالعزيز حممد اجلاراهلل  -الشيخ عبداملحسن حممد اجلاراهلل -
خالد حممد اجلاراهلل  -سليامن أمحد اجلاراهلل  -عيل محود اجلاراهلل  -عبداهلل حممد اجلاراهلل -
عبداهلل عيل اجلاراهلل  -حممد محود اجلاراهلل  -مساعد عـادل اجلاراهلل اخلرايف –
عبداهلل أمحد اجلاراهلل -عبداملحسن محـود اجلاراهلل – أمحد حممد اجلاراهلل

واألوالد :
(عدنان عبدالعزيز اجلاراهلل اخلرايف  -حممد عيل عبداهلل اجلاراهلل )

576
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من اليمني يف حفل عرس عيل محود اجلاراهلل :
حممد عبداهلل اجلاراهلل  -حممد محود اجلاراهلل  -حممد محود اجلاراهلل  -محود عبداهلل اجلاراهلل
 -د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – عبداهلل بن عبدالرمحن املنصور ( والد العروس)

– نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – م.نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايف – جاسم حممد الفجي
( أحد الضيوف من الكويت ) – عيل عبداهلل اجلاراهلل
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من اليمني يف حفل عرس عبدالعزيز محود اجلاراهلل :
محود عبداهلل اجلاراهلل – املعرس عبدالعزيز – العم عبدالعزيز الشيخ عيل عبداهلل النخيل –
نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف –
بدر نارص اجلاراهلل اخلرايف

579
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من اليمني يف الصف األمامي يف زيارة لبيت الرتاو القديم يف " علقة" إحدى ضواحي الزلفي :
عبداهلل أمحد عبداهلل اجلاراهلل  -محود عبداهلل عباملجسن اجلاراهلل  -د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف

من اليمني يف الصف اخللفي :
حممد شحاتة – نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – عيل عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل

اسرتاحة اجلاراهلل  :امللتقى االجتامعي لعائلة اجلاراهلل يف الزلفي واملجهزة بام يشمل الرجال والنساء يف
آن واحد وبشكل منفصل وبمدخل مستقل وجلميع املناسبات االجتامعية.
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من اليمني  :مساعد عادل اجلاراهلل اخلرايف  -عبداهلل أمحد اجلاراهلل – م.عادل مساعد اجلاراهلل اخلرايف -
عبداملحسن محود اجلاراهلل  -حممد محود اجلاراهلل  -عبدالرمحن أمحد اجلاراهلل .

من اليمني يف املخيم الربيعي بالزلفي يف منطقة السبلة  :م.نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايف -
د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – حممد عبداهلل اجلاراهلل – عيل عبداهلل اجلاراهلل

592
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من اليمني  :د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – حممد عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل

من اليمني  :راشد محود اجلاراهلل – عبداهلل محود اجلاراهلل  -د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف –
م.نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايف – عبدالرمحن أمحد اجلاراهلل
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من اليمني :محود عبداهلل اجلاراهلل – نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف  -د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل
اخلرايف – حممد عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل

من اليمني  :د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف  -حممد عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل  -م.نبيل
مشاري اجلاراهلل اخلرايف – عبدالرمحن أمحد عبداهلل اجلاراهلل – عيل عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل
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من اليمني  :عبداهلل محود اجلاراهلل – محود عبداهلل عبداملحسن اجلاراهلل – حممد عبدالعزيز اجلاراهلل
اخلرايف  -د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف

من اليمني  :حممد سعود الذكب – حممد عبدالعزيز اجلاراهلل اخلرايف – عبدالعزيز محود اجلاراهلل –
عيل محود اجلاراهلل
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من اليمني  :فراج األمحد – نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – م .نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايف –
الشيخ عبداملحسن حممد اجلاراهلل

من اليمني  :عبدالعزيز محود اجلاراهلل – عيل عبداهلل اجلاراهلل  -م .نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايف –
راشد محود اجلاراهلل – عبداهلل محود عبداهلل اجلاراهلل
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الزيارة السنوية الربيعية من أبناء العم يف الكويت
ألبناء عمومتهم يف الزلفي
 زيارة د.عبداملحسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف واملهندس نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايفألبناء العم يف الزلفي يوم األحد  1152 / 3 / 1هـ ويوافق  2219/1/21م

 الزيارة السنوية الربيعية من أبناء العم من الكويت ألهلهم يف الزلفي 1111/1/27-26هـ ويوافق 2212 / 12 / 23 -21م
( نارص عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف – م.نبيل مشاري اجلاراهلل اخلرايف – د.عبداملحسن عبداهلل
اجلاراهلل اخلرايف – حممد سعود مقبل الذكب – حممد عبدالعزيز اجلاراهلل اخلرايف )

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي
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مراسالت ووثائق عائلة اجلاراهلل اخلرايف

596

لكان االفراغ نح

ينة ي س لرفة امل ا ك االتا ع

لي احلجدة لداس 1441هدد امل افدق

2121/7/31س  ،لقهلل حر ت ل إمتاس راجعتي يف
العلح يك ن جزء ًا

االع ادل يف هذا االي س امل ا ك بام فيح

لاألجهللاد لأتأل فيح ق
هذا
لفيح

املةطف

ينة هدذا االيد س تيمند ًا بربكتدح
ت ثيق ينطلق

اال فداء الآلبداء

او لليح لهالح ل لم " اذكروا حماسن موتاكم"،

جهة.
جهة أخرر تأكيهلل الةلة االرحم لمجع االعائلدة بفرللهدا لد ت ةدريها بأجياهلدا

املتعاق ة بمنا

ألام أجهللادهم كأجيا اللتأ يس يف بناء ألطاهنم ل دعيهم لطدقائهم

خلف االرزق احلا الننعم يف ي نا هذا بربكات لطائهم.
رحم اهلل من رحل منهم ،وبارك فيمن بقي ،ونسأل اهلل لنا وهلم الثبات.
واحلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات
واحلمد هلل رب العاملني

يف الكويت وأبناء عمومتهم يف الزلفي

597

