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 2018 ســبــتــمــبــر   578 ــــــــدد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــعـــ

شهـرية ثقافيـة  أدبيــة  مـــجلـــــة 

 تصدر عــــن رابطــــة األدبــــاء الگويتيني

صدر العدد األول يف أبريل )1966(

اإلشــــــــــــــــــــــــراف الـــــــعـــــــام

طــال ســـعد الرميضــي

ــــــيـــس الــتـــــحـــــريــــــــر ــــ ــــ رئـ

ــري ــجـ ــفـ ــة الـ ــ ــش ــ ــائ ــ ع

ســـگـــرتـــيـــر الـــتـــحـــريـــر

فـــــــــــرزات عــــدنـــــــان 

ــق الــــلــــغــــوي ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ الـ

خــلــيــــل الـســـــــامــــة

ــــي ــنـ ــ ــفـ ــ اإلخـــــــــــــــــــــــراج الـ

ــدو ــ ــب ــ لــــــــورانــــــــس ع

موقع رابطة األدباء على اإلنترنت

www.alrabeta.org

البريد اإللكتروني

elbyankw@gmail.com

elbyan@hotmail.com
وزارة اإلعالم - مطبعة حكومة دولة الگويت

ثــــــــــمــــــــــن الــــــــــعــــــــــدد

الگويت: 500 فلس، البحرين: 750 فلًسا،

قطر: 8 رياالت، دولة اإلمارات العربية املتحدة: 8 دراهم، 

سلطنة عمان: ريال واحد، السعودية: 8 رياالت، األردن: 

دينار واحد، سورية: 50 ليرة، مصر: 3 جنيهات،

املغرب: 10 دراهم.

السنوي االشــتــراك 

لألفراد يف الگويت: 10 دنانير

لألفراد يف اخلارج: 15 ديناًرا أو ما يعادلها

للمؤسسات والوزارات يف الداخل: 20 ديناًرا كويتًيا

للمؤسسات والوزارات خارج الكويت: 25 ديناًرا كويتًيا 

أو ما يعادلها

املـــــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــــــالت

رئيس حترير مجلة البيان

 ص.ب 34043 العديلية - الگويت ، الــرمــز البريــدي 73251 

هـاتــف املجــلة: 22518286 965+

هاتف الرابطة: 25106022 / 22518282 

 فاگس: 22510603

مجلة »البيان« مجلة أدبية ثقافية، تصدر عن رابطة 

األدباء يف الگويت، وتعنى بنشر األعمال اإلبداعية 

والعلوم  اآلداب  مجاالت  يف  والــدراســات  والبحوث 

اإلنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية:

الــبــيــان وغير  املــــادة خــاصــة مبجلة  تــكــون  1 - أن 

منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى.

لغويا  تكون مطبوعة ومدققة  املرسلة  املــواد   -  2

ومرفقة باألصل إذا كانت مترجمة.

 CD على  محملة  المــــــادة  إرســـــــــال  يفضــل   -  3

أو باإليميل.

ــاة املــجــلــة بــالــســيــرة الـــذاتـــيـــة لــلــكــاتــب  4 - مــــوافــ

ورقم  والعنوان  الثالثي  مشتملة على االسم 

الهاتف ورقم احلساب املصريف.

5 - املواد املنشورة تعّبر عن آراء أصحابها فقط.

6 - مكافأة النشر 100 يورو، ويسقط حق املطالبة 

بها يف حال عدم استالمها بعد 6 أشهر.
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تعتبر فترة الستينيات من القرن الماضي منعطفًا كبيرًا في العمل 

المؤسساتي على صعيد األدب، فقد جاء إنشاء رابطة األدباء الكويتيين 

في فترة كانت الساحة الثقافية أحوج ما تكون فيها للم شمل األدباء تحت 

مظلة واحدة، كي يكون العمل الثقافي أكثر تأثيرًا وقوة في المجتمع.

لتلك الحقبة الزمنية عقولها التي خططت وقامت بتأسيس كيان 

في  يشاركون  كأشخاص  المرموق  وجودهم  لألدباء  يحفظ  رسمي 

عملية التنمية المجتمعية. وكانت هذه العقول تعمل بدأب وإخالص 

ومحبة للوطن، لذلك كان األساس قويًا فأتاح لبقية األجيال النهوض 

فوقه بقوة واقتدار.

من بين تلك العقول، نستذكر اليوم في هذا العدد علمًا من هؤالء 

الذي  اهلل،  يرحمه  الرفاعي  هاشم  السيد  يوسف  هو  المؤسسين، 

أرسى مع زمالئه آنذاك قواعد العمل األدبي من خالل إنشاء رابطة 

داخلة  الكويت  دولة  كانت  يومها  1964م.  عام  في  الكويتيين  األدباء 

تشهد  فكانت  الدستور،  وضع  وبعد  االستقالل،  بعد  جديدة  حقبة 

نهضة في كل المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، فتنبه 

الثقافي دوره كيال يكون  أن يكون لإلبداع  إلى ضرورة  أعالم األدب 

مهمشاً أو أن يأتي متأخرًا. 

رجل اإلنجازات المتعددة
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الوعي  عمق  ندرك  الكويتيين،  األدباء  رابطة  أهداف  ومن خالل 

الذي كان يتحلى به المؤسسون، وتمثلت هذه األهداف برعاية الحركة 

الفكرية والنهضة األدبية في الكويت والعمل على ازدهارها واالتجاه 

باألدب اتجاها يخدم المجتمع العربي ويعمل على تنمية الوعي القومي 

بكل ماتعنيه القومية من معان وطنية وإنسانية رفيعة. واالبتعاد باألدب 

عن النزعات الشعوبية واالنحرافات الضارة بالكويت والوطن العربي 

عامة. والحث على اإلنتاج النفيس في مجال األدب والثقافة وتشجيع 

والدفاع  العربي  التراث  والفكرية وصيانة  والدراسة األدبية  البحوث 

والوطن  خاصة  الكويت  في  الفكر  حرية  حماية  على  والعمل  عنه. 

العربي عامة والمحافظة على حقوق المؤلفين واألدباء بالتعاون مع 

الجهات المختصة. وتشجيع الناشئة من األدباء في الكويت والعناية 

بأدبهم المنسجم مع المثل العربية العليا، وتوثيق األواصر بين الرابطة 

ومثيالتها في الوطن العربي وذلك بتبادل المعلومات والمؤلفات.

كل  أن  وهو  آخر،  أمرًا  منه  نريد  األهداف  لهذه  استذكارنا  إن 

األجيال التي جاءت عقب هؤالء المؤسسين، ساروا على النهج نفسه. 

وهذا يؤكد ما اوردنا قبل سطور، بأن التأسيس كان قويًا ومتماسكًا. 

لذلك حين نسترجع ذاكرة الحاضر بين وقت وآخر ألحد المؤسسين، 

فإننا ال نرد له الجميل، فمن الصعب أن توفي المخلصين حقهم، بل 
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هم أنفسهم ال ينتظرون هذا الجميل سواء كانوا من األحياء أم من 

الراحلين، لذلك فإن استذكارنا هو بمثابة تجسيد العبرة لألجيال من 

أولئك الذين رسموا طريق الحياة.

اهلل،  يرحمه  الرفاعي،  هاشم  يوسف  السيد  إنجازات  تكن  لم 

عادية، بل كان يلتقي في داخل هذا الرجل مجموعة إنجازات متعددة 

الجوانب واالتجاهات، وكل إنجاز كان ال يقل عظمة عن نظيره، أي لم 

يمنعه إنجاز عن آخر، فمن األدب إلى السياسة والدبلوماسية والحياة 

دخل  كلما  كان  العطاء،  من  شاسعة  مساحات  والدينية  االجتماعية 

مجااًل أوفاه حقه الكامل وأعطاه بإخالص.

في صفحات هذا العدد نجد تفاصيل عن هذه اإلنجازات سطرها 

أدباء عاصروه وشهدوا عن كثب حياته العامرة بالنجاح. وإذ نستذكر 

وأن  برحمته،  يتغمده  أن  وجل  اهلل عز  نسأل  فإننا  اإلنجازات،  هذه 

يتكرر هذا النموذج الناصع من األدب والعلم واألخالق. 
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السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

السيد يوسف السيد هاشمالسيد يوسف السيد هاشم
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السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

العم المرحوم سيد يوسف سيد هاشم 

الرفاعي عرفته من خالل حالتين 

في  وتقلب  وزيرا  كان  مذ  األولى: 

البرلمان  مثل  الشعبية  العليا  المناصب 

أوالرسمية كالوزارات فلمست فيه أمرين: 

- غيـرة إسـالمية قويـة مشـفوعة بحكمـة 

وتـرو حتـى يحقـق مقصوده، ومـا يتبنى 

قضيـة شـرعية اجتماعيـة إال وحققهـا 

بعـون مـن اهلل وتوفيقـه مهما كان األمر 

يبـدو صعبـا ابتـداء. وإنجازاتـه التي ما 

مـن  بهـا  ينعـم  الكويتـي  المجتمـع  زال 

سـد بعـض أبـواب الفسـاد والمحرمات 

الذاتيـة  سـيرته  مـن  معلـوم  هـو  ممـا 

ويشهد له به.

التـي  القضيـة  طـرح  فـي  كبيـرة  قـوة   -

وفصاحـة  نـادرة  وبالغـة  يناقشـها 

بهـا  لـه  يشـهد  العبـارة  فـي  ووضوحـا 

تلفزيـون  فـي  ومقابالتـه  مناظراتـه 

مـن  العديـد  فـي  والصحافـة  الكويـت 

قضيـة  مثـل  يومئـذ  السـاحة  قضايـا 

الحجـاب واالختـالط  والخمـر.. ومـا 

مـن  الشـيخ  عنـه  ويدافـع  ينافـح  كان 

مـن  كان  يومئـذ  الشـرعية  القضايـا 

طرحهـا  غيـره  علـى  بمـكان  الصعوبـة 

الدعـاة  فيـه  قـل  اجتماعـي  جـو  فـي 

المجتمـع  ومسـاحات  المناصريـن، 

الفكريـة وغيرهـا قـد شـغلها غيرهـم،  

باألمـر  تكـن  لـم  الطـرح  فـي  فالجـرأة 

قـدرات  إلـى  وتحتـاج  مطلقـا  الهيـن 

وميـزات كان الشـيخ ممـن حظـي بهـا 

دلنـي  وهـذا  وتسـديده،  اهلل  بتوفيـق 

قياديـة  شـخصية  أمـام  أنـي  علـى 

السيد يوسف الرفاعي .. 
غيرة إسالمية وجرأة في الطرح

الشيخ عجيل جاسم النشمي❋

❋ داعية كويتي - عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقًا.
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وجمـع  جلـب  الـذي  األمـر  صادقـة، 

القـوي  التأييـد  أطروحاتـه  فـي  حولـه 

البرلماني  والشـعبي.

والثانيـة: مـن خـالل مجلـس ديوانيتـه 

العامـرة فقـد كنـت مـن رواد ديوانـه فـي 

المناسـبات العديـدة التـي ال أكاد أخطـئ 

واحـدة منهـا، وهـذا مـا رسـخ فـي ذهنـي 

القياديـة  المرحـوم  العـم  شـخصية 

والدعويـة واألبويـة أيضـا، وهـذا الديوان 

علمـي-  -حسـب  الكويـت   فـي  الوحيـد 

الـذي إن دخلتـه شـعرت أنـك فـي ديـوان 

فتـرى  الجمـوع  حيـث  مـن  مختلـف 

جنسـيات مختلفـة، وزيـا مختلفـا، وألسـنا 

الدخـول  فـي  وطريقـة  أيضـا،  مختلفـة  

يـد  الداخـل  يقبـل  مختلفـة،  والخـروج 

فمنهـم  كبيـر  باحتـرام  رأسـه،  أو  الشـيخ 

مـن يقـدره لمقـام نسـبه آلل بيـت رسـول 

اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم، ومنهـم مـن 

ومواقفـه  االجتماعيـة  لمكانتـه  يقـدره 

لحسـن  يقـدره  مـن  ومنهـم  المشـهودة، 

تـكاد  ال  وابتسـامة  وبشاشـته  اسـتقباله 

كمـا  يقـدره  مـن  ومنهـم  محيـاه،  تفـارق 

نقـدره نحـن بمجموع ذلك. 

طريقـة  الديـوان  هـذا  فـي  وتلحـظ 

تختلـف أيضـا عـن غيرهـا مـن الديوانيـات 

الديوانيـة،  النقـاش وطبيعـة موضـوع  فـي 

المجلـس  يديـر  الـذي  هـو  هنـا  فالشـيخ 

يمكـن  بحيـث  يحـدده  الـذي  وبالموضـوع 

بلدانهـم  اختـالف  مـع  الحضـور  مشـاركة 

حـرج  دون  بآرائهـم  فيدلـون  وثقافاتهـم. 

وقـد يكونـون أقـدر مـن غيرهم في تفصيل 

الموضوع اللتصاقه ببالدهم ونكباتهم. 

أكبـر  يوسـف  الشـيخ  ومقـام  هـذا.. 

خاطـرة  هـذه  ولكـن  العجالـة،  هـذه  مـن 

وشـهادة  وامتنانـا  عرفانـا  مقـل  مـن 

لفضـل المرحوم.

يوسـف  سـيد  العـم  الشـيخ  اهلل  رحـم 

واسـعة  رحمـة  الرفاعـي  هاشـم  سـيد 

وأجـزل لـه خيـر الجـزاء عمـا قدمـه ألمتـه 

ووطنه والناس أجمعين، آمين.
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القـرن  مـن  الخمسـينات  أواسـط  فـي 

الحسـن  المرحوم/خالـد  كان  الماضـي 

يعقد اجتماعات ليلية لما يعرف بالرابطة 

الفكـرة  اسـتهوتنا  وكشـباب  اإلسـالمية، 

بالمرحـوم  معرفتـي  بدايـة  تلـك  وكانـت 

لـم  الرفاعـي،  العزيز/يوسـف  الصديـق 

تنقطع، بل توثقت مع األيام.

الدعـوة  وفكـرة  األيـام  ومضـت 

لـم  جـذوة  الـدؤوب  والعمـل  اإلسـالمية 

تنطفـئ فـي نفـس الفقيـد، فمضـى يدعـو 

والموعظـة  بالحكمـة  ربـه  سـبيل  إلـى 

الحسـنة، وكان مجلسـه ال يخلـو مـن قـارئ 

للقـرآن أو داعيـة إسـالمي أو مسـتمع إلـى 

مـا يطـرح من مواضيع روحانيـة وابتهاالت 

دينيـة تقـرب العبـد إلـى مـواله وبوسـطية 

واعتدال.

شـغل المرحوم/يوسـف الرفاعـي عـدة 

دولـة  وزيـر  كان  فقـد  وزاريـة،  مناصـب 

لمجلـس الـوزراء ووزيـرًا للبلديـة، ورئيسـًا 

لعـدة لجـان حكوميـة، وكان عملـه مميـزا 

المواطنيـن، وقلمـا  لـدى  وجهـده ملموسـا 

قصده مواطن لحاجة فرده خائبا لتلمسـه 

تذليـل  علـى  والعمـل  النـاس  لحاجـات 

الصعاب لحلها.

ونحـن نفتقـد هـذه األيام لهـذا النموذج 

المتميز من الرجال. 

المرحوم/السـيد يوسـف الرفاعـي لـم 

يقتصـر نشـاطه داخـل الكويـت بـل تعـداه 

يتحـدث  مـا  كثيـرا  كان  أخـرى،  دول  إلـى 

المسـاعدة،  وتقديـم  الدعـوة  لنشـر  عنهـا 

كمـا كانـت لـه عـدت كتـب ومقـاالت دافـع 

السيد يوسف الرفاعي
.. كما عرفته

بقلم: علي يوسف املتروك❋

❋ كاتب كويتي - من وجهاء الكويت.
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فيهـا عـن اآلثـار النبويـة بالمدينـة ومكـة، 

وكان يدعو للوسطية والتنوير واالعتدال. 

يوسـف  السـيد  المرحـوم/  برحيـل 

الرفاعـي، حشـره اهلل مـع أجداده الطيبين 

الطاهريـن، انطـوت صفحـة مليئـة بجليـل 

األعمـال، فـكان الغائـب الحاضـر عبـر مـا 

ترك.

إننـي أشـعر دائما كحالـك عندما تفقد 

عزيـزًا لديـك أن جـزءًا مـات فـي نفسـك 

الحيـاة  ولكنهـا  األيـام،  تملـؤه  ال  وفراغـا 

بهـا  رثيـت  يومـا ضمـن قصيـدة  وصفتهـا 

بعض  األصدقاء الراحلين.

فقلت :

عْيَشـــها ُيكـــّدُر  ُدنيـــّا  ِمـــْن  لـــِك  فيـــا 
مـــُروا َعَجـــٍل  َعَلـــى  أِحبـــاٍء  َوداُع 

وصرخـــُة نائحـــاٌت  يـــْوٍم  ُكّل  فِفـــي 
الفجـــر يطلـــُع  بِهـــا  مكُلـــوم  وأنـــُه 

وفعال هكذا هي الحياة.
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علــى  ُجبلــت  نشــأتها  ومنــذ  الكويــت 

حــب الخيــر والعطــاء ومســاعدة اآلخرين 

أفــرادًا كانــوا أم دواًل، لــذا تركــت بصماتهــا 

عبــر القــرون محفــورة بحــروف مــن نــور 

يشهد لها القاصي والداني بذلك.

متعــدد  الكويتــي  الخيــري  والعمــل 

فهنــاك  والصفــات.  والنواحــي  األوجــه 

والثــقــــافي  واالقتصـــــــادي  الســــــــــياســــي 

والدينــي واإلنســاني، وكل هــذه المجاالت 

بالحنكــة  اتصفــوا  رجــال  عليهــا  قــام 

علــى  وقامــت  والدرايــة،  والسياســة 

أكتافهــم نهضــة الكويــت وتبــوأت مكانتهــا 

بمــؤازرة  العالــم،  دول  بيــن  المرموقــة 

الدولة وحكمة القائمين عليها.

ونحــن بصــدد شــخصية متميــزة، بــل 

علــم بــارز فــي مجــال العمــل السياســي 

األســتاذ  وهــو  أال  والخيــري  والثقافــي 

الســيد  هاشــم  الســيد  يوســف  الســيد 

أحمــد الرفاعــي، فهــو ســليل أســرة دينيــة 

تتصــف بالــورع، ونســبه يتصــل بالقطــب 

ــد الرفاعــي 512 - 578 هـــ  الشــهير أحم

مؤســس  الشــافعي،  الفقيــه  الحســيني 

أقطــاب  وأحــد  الرفـــاعــــية  الطـريـقــــــة 

الصوفية المشهورين.

بداياته مع زمالء  ساهم وشارك منذ 

تأسيس  الثقافي من خالل  العمل  له في 

رابطة األدباء الكويتيين. استمر لفترة مع 

لخوض  اتجه  بعدها  المؤسسين،  زمالئه 

السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
)١٩٣٢ - ٢٠١٨م(

من أشهر أقطاب العمل الخيري في الكويت

وأحد مؤسسي رابطة األدباء الكويتيين

بقلم: خالد سالم األنصاري❋

❋ باحث كويتي.
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المعترك السياسي حيث خاض االنتخابات 

البرلمانية ولعدة دورات، نجح في أكثرها 

ولم يحالفه الحظ في بعضها، كما شارك 

في الحكومة من خالل توليه عدة مناصب 

عليا في الدولة.

مسيرته

بــدأ حياتــه الوظيفيــة موظفــًا فــي إدارة 

الجــوازات واإلقامــة والســفر عــام 1944م، 

رئيســًا  أصبــح  حتــى  عملــه  فــي  وتــدرج 

لهذه اإلدارة.

وعندمــا نالــت الكويــت اســتقاللها عــام 

1961م شــارك فــي الحكومــة مــن خــالل 

توليــه وزارة البريــد والبــرق والهاتــف عــام 

لشــؤون  للدولــة  وزيــرًا  بعدهــا  1964م، 

مجلس الوزراء ورئيسًا للمجلس البلدي.

رئيســًا  اختيــر  1965م  عــام  وفــي 

1970م،  عــام  إلــى  التخطيــط  لمجلــس 

فــي  منتخــب  كعضــو  اســتمراره  بجانــب 

عــام 1963  مــن  الكويتــي  األمــة  مجلــس 

وحتى عام 1974م.

وعندمــا افتتحــت جامعــة الكويــت عــام 

1966م أكمــل دراســته بكليــة اآلداب قســم 

فــي  دفعــة  أول  مــع  وتخــرج  التاريــخ 

الجامعة عام 1970م.

لـــه دور كبيـــر فـــي المجـــال اإلعالمـــي 

ــا مـــن  الخيـــري داخـــل الكويـــت وخارجهـ

اإلذاعـــة  فـــي  مقابـــالت  عـــدة  خـــالل 

المحليـــة،  والصحـــف  والتلفزيـــون 

عـــدة  فـــي  مشـــاركته  إلـــى  باإلضافـــة 

محليـــة  إســـالمية  ومؤتمـــرات  نـــدوات 

اختيـــاره  منهـــا  وعالميـــة  وإقليميـــة 

لمؤتمـــر  التنفيـــذي  للمكتـــب  كعضـــو 

العالـــم اإلســـالمي فـــي مدينـــة »كراتشـــي« 

فـــي الباكســـتان، بعدهـــا أصبـــح نائـــب 

رئيـــس المؤتمـــر حتـــى عام 1992م.
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نشاطه وإنجازاته

واإلنجازات  األنشطة  من  الكثير  له 

داخل الكويت وخارجها وبمساعدة العديد 

والمؤسسات  اإلسالمية  الشخصيات  من 

الخيرية سواء في التعليم والدعوة وإنشاء 

المستشفيات وبناء المساجد منها:

لتدريس  شرعيًا  دينيًا  معهدًا  أسس   -  1

األزهر  منهج  على  الشرعية  العلوم 

اإليمان  معهد  سماه:  الشريف 

منطقة  في  مقره  وجعل  الشرعي 

وكان  الكويت،  جنوب  في  »المْنَقف« 

يضم المراحل االبتدائية والمتوسطة 

والثانوية.

2 - أســس مــع عــدد مــن الشــخصيات 

ــة »الهــور« فــي  اإلســالمية فــي مدين

ــًا  الباكســتان اتحــادًا إســالميًا عالمي

للدعوة واإلعالم.

3 - أســس فــي »بنغــالدش« جمعيــة كويتيــة 

خيريــة أنشــأت مشــاريع دينيــة منهــا: 

ومستشــفيات  ومســاجد  مــدارس 

والزالت قائمة.

4 - تــرأس لجنــة األقليــات المســلمة فــي 

مؤتمر إسالمي في الباكستان.

5 - أســس أول مجلــة إســالمية أســبوعية 

والخليــج  الكويــت  فــي  سياســية 

ــة »البــالغ« وأســند  العربــي هــي مجل

تحريرهــا لصديقــه -المرحــوم بــإذن 

اهلل- األســتاذ عبدالرحمــن الواليتــي 

والــذي أصبــح مالــكًا لهــا بعــد ذلــك. 

»السياســة«  جريــدة  أســس  كمــا 

اليومية وكانت أسبوعية قبل ذلك.

مؤلفاته

1 - الصوفيــة والتصــوف فــي ضوء الكتاب 

والسنة.

2 - أدلــة أهــل الســنة والجماعــة المســمى 

»الرد المحكم المنيع«.

3 - ســيرة وترجمــة اإلمــام الســيد أحمــد 

الرفاعــي مؤســس الطريقــة الرفاعيــة، 

الســيد  الشــيخ  مــع  بالمشــاركة 

مصطفى الرفاعي الندوي.

4 - خواطر في السياسة والمجتمع.

5 - نصيحة إلخواننا علماء نجد.

6 - ديــوان شــعر فصيــح يضــم قصائــده 

الدينية والوطنية واالجتماعية.

مشاركاته البرلمانية

البرلمانية  االنتخابات  في  شارك   -  1

الكويتية منذ بدايتها في عام 1963م 

في الدائرة االنتخابية األولى »الشرق« 

بعدد  الخامس  المركز  على  وحصل 

734 صوتًا ونجح في االنتخابات.
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2 - شــارك فــي انتخابــات عــام 1967م عــن 

الدائــرة األولــى وحصــل علــى المركــز 

األول بعدد 1226صوتًا.

3 - شــارك فــي انتخابــات عــام 1971م عــن 

الدائــرة األولــى وحصــل علــى المركــز 

الثانــي بعــدد 881 صوتــًا وفــاز فــي 

االنتخابات.

4 - شــارك فــي انتخابــات عــام 1975م 

عــن الدائــرة السادســة وحصــل علــى 

صوتــًا   512 بعــدد  الثامــن  المركــز 

وخسر االنتخابات.

5 - شــارك فــي انتخابــات عــام 1981 عــن 

علــى  وحصــل  الخامســة  الدائــرة 

صوتــًا   101 بعــدد  الثامــن  المركــز 

وخسر االنتخابات.

فــي مجلــس  فتــرة عضويتــه  وخــالل 

األمــة الكويتــي قــدم مــع بعــض زمالئــه 

قانــون منــع الخمــر فــي الكويــت، والوقــوف 

الجامعــة  فــي  االختــالط  وجــه  فــي 

والمــدارس ومقاومــة كل مــا يمس اإلســالم 

ومصلحة المسلمين.

تأسيس رابطة األدباء الكويتيين

رابطــة  تأســيس  عــن  الحديــث  قبــل 

األدبــاء الكويتييــن بــودي إعطــاء نبــذة عــن 

مــا ســبقها مــن كيانــات وتجمعــات ثقافيــة 

القــرن  عشــرينيات  منــذ  الكويــت  فــي 

الماضي.
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أواًل: النادي األدبي:

فــي  وثقافــي  أدبــي  تجمــع  أول  هــو 

الكويــت، تأســس فــي عــام 1924م. يقــول 

عــن ظــروف تأسيســه الشــيخ عبدالعزيــز 

الرشــيد: »رأى ثلــة مــن الشــبان الغيوريــن 

تأســيس ناٍد في الكويت يلم شــعثهم ويجمع 

اآلراء  لتبــادل  واســطة  ويكــون  شــملهم 

الســامية  أغراضــه  مــن  وكان  واألفــكار، 

العلــوم  بعــض  ونشــر  األخــالق  تهذيــب 

النافعة، وإلقاء المحاضرات المفيدة.

وأول مــن فكــر بهــذا المشــروع الشــاب 

األديب خالد بن سليمان العدساني.

وقــد أقيمــت الفتتاحــه حفلــة شــائقة 

ســنة 1342هـــ)1) حصــل لهــا دوي عظيــم 

ألقيــت فيهــا عــدة  الكويــت،  أنحــاء  فــي 

ــه وســواهم.  ــد مــن أعضائ خطــب وقصائ

وقمــت أنــا فــي النــادي مدة بإعطــاء دروس 

فــي األخــالق والفقــه والعربيــة، وألقيــت 

فيــه محاضــرة هــي أول محاضــرة القيــت 

في الكويت.

ورئيســه كان الفاضــل األديــب الغيــور 

أمــا  الصبــاح،  الجابــر  عبــداهلل  الشــيخ 

بــن  عيســى  الفاضــل  فاألديــب  مديــره 

أمانــة  وأســندت  الجناعــي.  صالــح 

بــن  محمــد  النبيــه  للشــاب  الصنــدوق 

ســلك  فــي  وانتظــم  الغانــم،  أحمــد 

1923م  سنة  أغسطس   13 في  بدؤها  يصادف  1342هـ  سنة   (1(

التقويم العام لتواريخ 2000 عام - صالح محمد العجيري 

- الطبعة األولى ص 248.

أعضاء النادي األدبي في الكويت - عن كتاب )من هنا بدأت الكويت) - عبد اهلل خالد الحاتم
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النبــالء.  الشــبان  مــن  كثيــر  عضويتــه 

مــن  بكثيــر  المحســنون  لــه  تبــرع  وقــد 

مــن  بجملــة  واشــترك  النافعــة  الكتــب 

حاكــم  وتفضــل  والصحــف،  الجرائــد 

الكويــت بإهــداء كثيــر ممــا يــرد باســمه 

مــن الصحف للنادي«)1).

هــذا وقــد أضــاف األســتاذ عبــداهلل 

خالــد الحاتــم معلومــة أخــرى بقولــه: »كمــا 

ألقيــت قصيــدة للشــاعر صقــر بــن ســالم 

بــن  الســيد عبدالقــادر  ألقاهــا  الشــبيب 

عنــه)2)،  نيابــة  الرفاعــي  محمــد  الســيد 

ومطلعها:

شـــكر اإلصـــاح  أولـــو  منـــي  لكـــم 
مثالـــي فـــي  فـــرض  الشـــكر  فـــإن 

ثانيًا: الرابطة األدبية

إقامة  تقرر  1958م  عام  ديسمبر  في 

أكبر تجمع أدبي وثقافي في الكويت وهو 

من  البد  فكان  العرب،  األدباء  مؤتمر 

تحضير مسبق لهذا المؤتمر بإنشاء رابطة 

تضم أدباء الكويت ومثقفيها لإلشراف على 

هذا المؤتمر ورعايته وإظهار صورة الكويت 

المشاركة،  العربية  الوفود  أمام  الثقافية 

)1) تاريخ الكويت - عبدالعزيز الرشيد - طبعة دار مكتبة الحياة 

بيروت - بإشراف يعقوب عبدالعزيز الرشيد - ص375 - 376.

الطبعة   - الحاتم  خالد  عبداهلل   - الكويت  بدأت  هنا  من   (2(

الثالثة - المطبعة العصرية لبنان - ص 68.

وعن إنشاء هذه الرابطة يتحدث األستاذ 

»تأسست  بقوله:  الحاتم  خالد  عبداهلل 

الرابطة األدبية بالكويت في شهر مايو من 

تخذ من نادي ثانوية الشويخ 
ُ
عام 1958م، وا

مقرًا لها بصفة مؤقتة.

ومــن نشــاطاتها: إبــراز وجــه الكويــت 

األدبــي خــالل المؤتمــرات األدبيــة التــي 

ــكلت هــذه الرابطة 
ُ

تلــت تأسيســها. وقــد ش

مــن مجلــس إدارة وهيئــة عموميــة. أمــا 

مجلس اإلدارة فشكل من األساتذة:

1 - أحمد أبوبكر.

2 - عبداهلل فاضل.

3 - أحمد العدواني.

4 - عبداهلل حسين.

5 - عبدالرزاق البصير.

6 - عبدالعزيز حسين.

7 - عبداهلل عقيل.

اإلدارة  مجلــس  عقــده  اجتمــاع  وأول 

كان بتاريــخ 1958/10/20م ومــن أبــرز مــا 

اتخــذ مــن قــرارات فــي هــذا االجتمــاع هــو 

التمهيــد لعقــد مؤتمــر األدبــاء العــرب فــي 

الكويت في ديسمبر 1958م.

وفــي هــذا االجتماع أيضًا تم اســتعراض 

طلبات االنتساب للرابطة بعد درسها.

وقــد أصــدرت الرابطــة األدبيــة قانونــًا 

خاصًا وهذه بعض مواده:
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المــادة األولــى: اســم الرابطــة: الرابطة 

األدبية ومقرها مدينة الكويت.

رعايــة  أهدافهــا:  الثانيــة:  المــادة 

النهضة األدبية بالكويت.

المــادة الثالثــة: االتجــاه بــاألدب العربي 

العربيــة  الفكــرة  يخــدم  قوميــًا  اتجاهــًا 

التحررية في سائر الوطن العربي.

والقانــون المشــار إليــه يحتــوي علــى 

ــب  ــم يكت 68 مــادة. ولكــن هــذه الرابطــة ل

بعــد تأسيســها  ُحلــت  البقــاء، فقــد  لهــا 

بوقت قصير)1).

ثالثًا: رابطة األدباء الكويتيين:

مؤتمــر  خــالل  مــن  الكويــت  خرجــت 

بصــورة  أرضهــا  علــى  العــرب  األدبــاء 

مــن  مــن خــالل مشــاركة عــدد  مشــرفة 

هــذا  عــن  وكتبــت  ومثقفيهــا،  أدبائهــا 

والمجــالت  الصحــف  أغلــب  المؤتمــر 

العربية داخل الكويت وخارجها.

وبعــد االســتقالل مباشــرة بــدأت دولــة 

ــرًا،  ــًا كبي الكويــت انفتاحــًا سياســيًا وفكري

وصــدرت الكثيــر مــن القوانيــن والقــرارات 

التــي تنظــم شــؤون الدولــة، وفتحــت وزارة 

المجــال  والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون 

)1) المصدر السابق، ص 446 - 477.

للجمعيــات واألنديــة والروابــط لمزاولــة 

األدبــاء  مــن  عــدد  فتقــدم  أنشــطتها، 

ــاء،  ــب إنشــاء رابطــة لألدب ــن بطل الكويتيي

ووافقــت الــوزارة علــى الطلــب، وتــم إشــهار 

الرابطــة تحــت رقــم 33 »أنديــة وجمعيــات 

نفع عام« بتاريخ 1965/1/31م.

األســتاذ  يقــول  الرابطــة  هــذه  وعــن 

امتــداد  »هــي  الحاتــم:  خالــد  عبــداهلل 

للرابطة التي سبقتها في عام 1958م.

مؤسسو الرابطة:

1 - يوسف السيد هاشم الرفاعي.

2 - عبدالصمد التركي.

3 - عبدالمحسن محمد الرشيد.

4 - عبداهلل سنان.

5 - يعقوب يوسف الغنيم.

6 - عبداهلل الدويش.

7 - فهد الدويري.

8 - فاضل خلف التيلجي.

9 - هداية سلطان.

10 - محمد عبدالمحسن البداح.

11 - علي السبتي.

قيامها  فور  الرابطة  اتخذت  وقد 

»مسرح الدسمة« مقرًا مؤقتًا لها. وتصدر 

البيان صدر  الرابطة مجلة شهرية باسم 

.
العدد األول منها في شهر أبريل 1966م)2)

))) المصدر السابق
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لقاء على منصة الرابطة

كان األستاذ السيد يوسف السيد هاشم 

الرفاعي يحرص على متابعة أخبار رابطة 

األدباء الكويتيين، ويحضر بعض الندوات 

ميوله  مع  تتناسب  التي  والمحاضرات 

وفكره ووقته. وأذكر آخر محاضرة تواجد 

فيها كانت بمناسبة المولد النبوي الشريف 

األدب  في  النبوية  المدائح  وعنوانها: 

أستاذنا  فيها  المحاضر  وكان  العربي، 

بتقديمه،  وكلفت  خلف،  عبداهلل  القدير 

وكانت بتاريخ األربعاء 24 مارس 2008م.

األستاذ  طلب  المحاضرة  انتهاء  وبعد 

السيد يوسف الرفاعي المداخلة، فرحبت 

ولو  ويلقي  المنصة  يعلو  أن  ورجوته  به 

كلمة قصيرة بداًل من المداخلة، فاستجاب 

مشكورًا، وحازت كلمته رضا الحضور.

لقاء  لنا  كان  المحاضرة  انتهاء  وبعد 

بدور  منه  باإلشادة  اتصف  معه  لطيف 

الرابطة واهتمامها بمثل هذه المناسبات 

الجليلة.

بــه.. رحمــه  وكان هــذا آخــر عهدنــا 

اهلل تعالى.

اإلثنين 16 ربيع األول 1429هـآخر النهار30
24 مارس 2008م - العدد 0201

رابطة األدباء تحتفي بعيد املولد النبوي الشريف

اس���ت���ه���ل األدي�������ب ع���ب���دال���ل���ه خ���ل���ف م��ح��اض��رت��ه 
ب���أن ال��ك��وي��ت، وف���ي ش��ه��ر رم���ض���ان ع��ل��ى وج��ه 
ال���خ���ص���وص، ل���ه���ا ب�����اع ط���وي���ل ف����ي اح��ت��ض��ان 
امل��ن��اس��ب��ات ال��ت��ي ي��ج��ري ف��ي��ه��ا ت����داول امل��دائ��ح 
ال��ن��ب��وي��ة، وغ��ال��ب��ًا م��ا ت��ك��ون ه��ذه امل��دائ��ح م��ادة 
الخرقاوي بأدائها  لالنشاد، حيث عرفت هيا 
الكويت يحفظون  أه��ل  األن��اش��ي��د، وك��ان  لهذه 
الكثير من املقطعات الدينية التي تستعاد في 
أحايني كثيرة، منها إذا انهى الطفل الكويتي 
خ��ت��م ال���ق���رآن ل���ُي���زف ف���ي ل��ب��س ال����رج����ال، وك���ان 
هناك اعتقاد آنذاك مفاده ان الطرب الديني له 

مفعول السحر في العالج.

 املدائح النبوية في األدب العربي

التي  التاريخية  الباحث ص��ورة للخلفية  قدم 
احتضنت الرسول العربي ملسو هيلع هللا ىلص منذ والدته في 
ال��ى يثرب  الفيل 570م، وبعثته وهجرته  ع��ام 
622م، وعرج على عقيدته وسماتها، وما جاء 
ال����وداع التي  ال��ش��ه��ي��رة ف��ي ح��ج��ة  ف��ي خطبته 

تضع الضوابط األخالقية للمسلمني وما طرأ 
على ع��ادات��ه��م م��ن ت��ب��دالت ج��ذري��ة، خصوصًا 
الذي  فيما يتعلق بروايتهم  ونظمهم للشعر 

هو عماد حياتهم، أو ديوانهم كما يقال:
م�����ن اإلس��������الم ال  ال�����ص�����در األول  ف�����ي  »ال����ش����ع����ر 
يختلف كثيرًا في اسلوبه، منه في الجاهلية.. 
ام����ا ف���ي امل���ع���ان���ي واألغ�������راض ف��ق��د ك����ان ال��ف��رق 
ب��ني ال��ع��ص��ري��ن ك��ب��ي��رًا ج���دًا، إذ ه��ج��ر ال��ش��ع��راء 
املسلمون األغراض الوثنية، كالقسم باألوثان 
العصبيات والفخر والخمر وان  ف��ي  وال��ك��الم 
ك���ان���وا ق���د ع������ادوا ال��ي��ه��ا ب��ع��د ص����در اإلس�����الم، 
ث���م أح���ل���وا م��ك��ان��ه��ا امل���ع���ان���ي اإلس���الم���ي���ة م��ث��ل 
ال��ت��وح��ي��د وال��ت��ق��وى وال��ج��ه��اد وال��ج��ن��ة وم��دح 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
امل���دائ���ح ال��ن��ب��وي��ة ف���ن م���ن ف���ن���ون ال��ش��ع��ر ال���ذي 
الرسول  انبثق من املشاعر الصادقة في حب 
ملسو هيلع هللا ىلص وح���ب اإلس����الم، ه���ذه امل��ش��اع��ر ص���درت عن 
ق��ل��وب مفعمة ب��ال��ص��دق واالخ����الص، وامل��دائ��ح 
النبوية قيلت في عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومعظمها 

ق��ي��ل��ت ب��ع��د وف���ات���ه.. وت���س���اوى االص���ط���الح في 
ذل��ك رثاء  حياته وبعد مماته فلم يطلق على 
ك���م���ا ه����و م����ع����روف، ب����ل ان�������درج ت���ح���ت ُم��س��م��ى 
امل��دي��ح على اع��ت��ب��ار ان ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص خ��ال��د في 

الفكر وباٍق في النفوس والقلوب.
ال��ش��ع��ري ق��د انطلق أواًل م��ن قطبني  ال��ف��ن  ه��ذا 
جاهليني، لم ُيسلما وان نويا على الدخول في 
أم��ام األول مطامع ضخمة  اإلس��الم، فوضعت 
ص��رف��ت��ه ع��ن ع��زم��ه ف��ي امل��ض��ي ل��ل��دي��ن ال��ج��دي��د 
بعد أن أعد قصيدة رائعة تحمل فنه الشعري 
ال��رف��ي��ع، ان��ه األع��ش��ى صناجة ال��ع��رب ال���ذي ما 
م��دح أح��دًا إال ُع��رف ب��ني ال��ن��اس مثل قيس بن 
م��ع��د ي��ك��رب، وإي����اس ب��ن ق��ب��ي��ص��ه، وه����وذة بن 
ع���ل���ي، وامل���ل���ح���ق.. ل��ق��د أس���ل���م م���ن ق��ب��ل ش���ع���راء، 
ودخلوا االسالم ولم يؤثر ذلك على املشركني، 
ف��ق��د أس��ل��م ع��ب��دال��ل��ه ب���ن رواح����ة وال��ع��ب��اس بن 
م����رداس، وح��س��ان ب��ن ث��اب��ت، وع��م��رو ب��ن معد 
يكرب، وزيد الخيل، وحميد بن ثور الهاللي« 
ل��ك��ن��ه��م ل���م ي��ك��ون��وا ب��ق��وة األع���ش���ى، ل����ذا أغ����راه 

أب��وس��ف��ي��ان ب��م��ئ��ة م���ن اإلب����ل ل��ي��ؤخ��ر إس��الم��ه، 
فأخذها األعشى وانطلق، حيث رمى به بعيره 
ف��ي اإلس���الم وان��ص��رف عنه  فقتله.. فهو رغ��ب 
طامعًا. واختار املحاضر أجمل أبيات قصيدة 
التي مدح بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. وهي من  األعشى 
 24 أبياتها  ع��دد  قصار قصائده وال يتجاوز 
ب��ي��ت��ًا، نصفها م��ق��دم��ة غ��زل��ي��ة ووص���ف ال��ن��اق��ة، 

والنصف الثاني في مديح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
وال��ش��اع��ر ال��ث��ان��ي ال���ذي م��دح ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص هو 
ك��ع��ب ب��ن زه��ي��ر، وال����ذي ق��ي��ل ان���ه م���دح لينجو 
م����ن ال����ق����ت����ل. وث����ال����ث ال����ش����ع����راء ب���ع���د األع���ش���ى 
��ى 

ّ
وك����ع����ب ي����أت����ي ح����س����ان ب����ن ث����اب����ت ال�������ذي ك��ن

بشاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه أكثر من قول املدائح 
النبوية.

ومن جيد شعر حسان قصيدته الهمزية التي 
مطلعها:

ف���ال���ج���واء األص�����اب�����ع  ذات  ع���ف���ت 
إل��������ى ع������������ذراء م�����ن�����زل�����ه�����ا  خ������واء

ونجد في القصيدة استطرادًا من النسيب الى 
الخمريات، وهذا نهج جاهلي، وورد مثال على 
ذلك في المية كعب )بانت سعاد فقلبي اليوم 
متبول( التي مدح بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.. الشاعران 
كعب وحسان ذكرا األماكن والخمر والنساء، 
وذل�����ك ان األس���ال���ي���ب األدب����ي����ة وم��ن��اه��ج��ه��ا ال 
تتغير في أزمنة قصيرة.. وسنرى ذكر الخمر 

و النساء في مدائح أخرى.
وي��ق��ف ح��س��ان م��داف��ع��ًا ع��ن ال���رس���ول ملسو هيلع هللا ىلص وع��ن 

اإلسالم ويهاجم األعداء من املشركني: 

ت����روه����ا  ل�����م  إن  ع����دم����ن����ا خ���ي���ل���ن���ا 
ت����ث����ي����ر ال����ن����ق����ع م�����وع�����ده�����ا ك������داء

ي������ب������اري������ن األع��������ن��������ة م����ص����ع����دات
 ال���ظ���م���اء

ُ
ع���ل���ى أك���ت���اف���ه���ا األس��������ل

وحلل املحاضر عبداله خلف قصائد الشعراء 
التي قالوها  الثالثة، األعشى وكعب وحسان 
ال���ى معانيها،  ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص وت��ط��رق  ف��ي م���دح 

وخ���ص���ائ���ص���ه���ا ال����ف����ن����ي����ة.. وي���م���ك���ن ال�����ق�����ول ان 
أب���واب األدب  م��ن  ب��اب��ًا  النبوية تشكل  امل��دائ��ح 
ال����ع����رب����ي، وأوض�������ح دل���ي���ل ع���ل���ى ذل�����ك م����ا ج���اء 
ف��ي ن��ه��ج ال��ب��الغ��ة ل��إم��ام ع��ل��ي ب��ن أب���ي ط��ال��ب 
ال��رض��ي، وه��ن��اك  ال��ش��ري��ف  )ع(، وال���ذي جمعه 
ش��ع��راء ك��ث��ي��رون ارت��ق��وا م��ع��ارج ال��ك��الم للدنو 
م���ن ال���رس���ول وآل ب��ي��ت��ه، وم���ن ه����ؤالء ال��ك��م��ي��ت 
ب��ن زي���د األس����دي ودع��ب��ل ال��خ��زاع��ي وال��ف��رزدق 

والبوصيري و أحمد شوقي.
وش���ع���راء ال��ك��وي��ت ك���ان ل��ه��م أي��ض��ًا ح��ظ��ه��م في 
امل��دائ��ح، ومن  القدامى في  النسج على منوال 
ه������ؤالء ف���ه���د ال���ع���س���ك���ر وخ����ال����د س���ع���ود ال���زي���د 

وف��ه��د ال��خ��ل��ف وخ��ال��د ال��رش��ي��د وع��ب��دامل��ح��س��ن 
ال��رش��ي��د ون���دا ي��وس��ف ال��رف��اع��ي ال��ت��ي جمعت 
اث��ن��ني. وروى عبدالله  ف��ي دي��وان��ني  م��دائ��ح��ه��ا 
خلف للحضور جانبًا من اهتمام أهل املغرب 
بهذا اللون من الشعر، وذل��ك من واق��ع زيارته 
للمغرب وتجربته الشخصية هناك. وفي كل 
ق��ط��ر ع��رب��ي الب���د ل��ل��م��رء أن ي��ع��ث��ر ع��ل��ى ش��اع��ر 
م���ج���ي���د ف����ي امل�����دائ�����ح ك����ال����ع����راق وم����ص����ر ال��ت��ي 
اشتهر فيها يوسف سيد هاشم الرفاعي بطل 
املرعي،  االنكليز وعبدالرحيم  االنتفاضة ضد 
وكذلك هناك شعراء مداحون للرسول ملسو هيلع هللا ىلص في 

العراق.

مداخالت
وقدم الحضور بعد ذلك مداخالت 
أغ���ن���ت امل���ح���اض���رة وأث���رت���ه���ا، إذ 
س���أل س��ائ��ل ح���ول ص��ح��ة نسبة 
ق����ص����ي����دة ك����ع����ب ل��������ه، ح����ي����ث ل��م 
ي��ذك��ره��ا اب��ن ه��ش��ام ف��ي سيرته، 
وق������دم أح�����د ال���ح���ض���ور م��ع��ل��وم��ة 
م���ف���اده���ا ان م����درس����ة امل��ب��ارك��ي��ة 
ول���دت كفكرة ف��ي اح��ت��ف��ال اقامه 
يوسف القناعي في ليلة املولد 
ال��ن��ب��وي، وج��م��ع ل��ه��ا ال��ت��ب��رع��ات 
ف���ي ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة. وأث���ن���ى يوسف 
الرفاعي على اختيار املوضوع، 
واعتلى املنصة ليقرأ قصيدة له 

في مدح الرسول )ص(.

أبيات في مدح »الرسول« )ص(

● قال األعشى: 
ي����������������������������رون وذك����������������������ره م�����������������ا ال  ي����������������������رى  ن��������������ب��������������يٌّ 

ٌأغ������������������������اد ل����������ع����������م����������ري ف���������������ي ال���������������ب���������������اد وأن������������ج������������دا
ل������������������ه ص������������������دق������������������ات م������������������ا ت����������غ����������ي����������ب ون���������������ائ���������������ل

ول�������������ي�������������س ع�������������ط�������������اء ال����������������ي����������������وم ي��������م��������ن��������ع��������ه غ�����������دا

● قال كعب بن زهير:
أوع��������������دن��������������ي ال��������������ل��������������ه  أن�����������ب�����������ئ�����������ت أن رس���������������������������ول 

وال�����������ع�����������ف�����������و ع����������ن����������د رس������������������������ول ال������������ل������������ه م����������أم����������ول
ب������ه ي����������س����������ت����������ض����������اء  ل�������������ن�������������ور  ال�������������������رس�������������������ول  إن 

م���������ه���������ن���������د م�����������������ن س��������������ي��������������وف ال��������������ل��������������ه م��������س��������ل��������ول

● قال اإلمام البوصيري في »البردة«:
أم�������������������������ن ت����������������ذك����������������ر ج�������������������ي�������������������ران ب�������������������������ذي س�������ل�������م

م�����������زج�����������ت دم�����������ع�����������ًا ج�����������������رى م�������������ن م���������ق���������ل���������ٍة ب���������دم
ه�����م�����ت�����ا اك���������ف���������ف���������ا  ق���������ل���������ت  ل������ع������ي������ن������ي������ك إن  ف���������م���������ا 

ي�����ه�����م ق����������ل����������ت اس����������ت����������ف����������ق  ل�������ق�������ل�������ب�������ك إن  وم�������������������ا 
ع�����ظ�����م�����ت زل�����������������ة  م�������������ن  ت�������ق�������ن�������ط�������ي  ن���������ف���������س ال  ي�������������ا 

ك������ال������ل������م������م ال������������غ������������ف������������ران  ف��������������ي  ال���������ك���������ب���������ائ���������ر  إن 

● قال اإلمام علي بن أبي طالب:
أه������ل������ه م������������ن دون  ك�������ال�������ح�������ص�������ن  ل��������ن��������ا  وك����������ن����������ت 

ل�������������ه م��������ع��������ق��������ل ح����������������������رٌز ح�������������ري�������������ٌز م�������������ن ال���������ع���������دى
وك������������ن������������ا ب��������������م��������������رآه ن������������������رى ال��������������ن��������������ور وال������������ه������������دى

اغ���������ت���������دى ف�������ي�������ن�������ا أو  ص�����������ب�����������اح م�����������س�����������اء راح 
�������ن�������ت ك�������������������أن أم������������������������ور ال���������������ن���������������اس ب������������ع������������دك ض�������مَّ

س�����ف�����ي�����ن�����ة م�������������وج ح����������ن ف����������ي ال�������ب�������ح�������ر ق����������د س����م����ا
وي������������ط������������ل������������ب أق�����������������������������������وام م���������������������واري���������������������ث ه������������ال������������ٍك 

وف����������ي����������ن����������ا م������������������واري������������������ث ال������������ن������������ب������������وة وال�������������ه�������������دى

{

منى الشافعي، د. نيرمن الحوطي، لطيفة البطي، ليلى العثمان

{

عبدالله خلف، خالد سالم محمد            )تصوير: عالء البوريني(

{

متابعة من الحضور

ملوك الطوائف األندلسية
في ضيافة مكتبة اإلسكندرية

القاهرة – أحمد الشوكي

ن���ظ���م م���رك���ز امل���خ���ط���وط���ات ال���ت���اب���ع مل��ك��ت��ب��ة 
اإلسكندرية أمس محاضرة بعنوان »سقوط 
األندلس« وذلك ضمن املوسم الثقافي ملركز 
امل��خ��ط��وط��ات، أداره����ا م��دي��ر م��رك��ز ومتحف 

املخطوطات د. يوسف زيدان.
دارت املحاضرة حول الحضارة اإلسالمية 
ف���ي األن����دل����س وال���ت���ي ش���ه���دت ازده��������ارًا في 
ش���ت���ى ح����ق����ول ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة وال���ف���ن���ون 
وخ���ل���دت ع��ب��اق��رة اس��ه��م��وا ب���إث���راء امل��ع��رف��ة 
اإلن����س����ان����ي����ة، وك�����ان�����وا األس��������اس ل��ل��ن��ه��ض��ة 
األوروب����ي����ة ال��ح��دي��ث��ة، ح��ي��ث وص���ف بعض 
املفكرين االسبان املعاصرين دخول اإلسالم 

لألندلس بأنه »ثورة إسالمية في الغرب«.
ت���ط���رق امل���ح���اض���ر د.م���ح���م���د ع��ب��دال��س��م��ي��ع 
إل���ى امل��رح��ل��ة ال��ح��رج��ة وال��ض��ع��ف ال����ذي ب��دأ 
يسري في دولة املسلمني في األندلس بعد 
وف��اة املنصور بن أب��ي عامر حاجب هشام 
الثاني املؤيد حفيد الناصر، حتى انهارت 
تلك ال��دول��ة ع��ام 422ه�������1021-م وانقرضت، 
فتجزأت األندلس بني ملوك الطوائف، الذين 

بلغ عددهم 23 ملكًا.
وبسبب ضعف دول ال��ط��وائ��ف ع��ن ال��دف��اع 
عن التراب األندلسي ضد الهجوم االسباني 

وسقوط طليطلة في أي��دي االس��ب��ان، طلب 
األن��دل��س��ي��ون امل��ع��ون��ة م���ن ق��ائ��د امل��راب��ط��ني 
ف��ي امل��غ��رب األم��ي��ر ي��وس��ف ب��ن ت��اش��ف��ني أن 
يهب ملساعدة األندلس، وانتهت مساعدته 
ب���ه���زي���م���ة ك���اس���ح���ة ل����الس����ب����ان ف����ي م��وق��ع��ة 
الزالقة، واستعادة بعض امل��دن، لكنه فشل 
في استعادة طليطلة والقضاء على ملوك 
الطوائف، وأصبحت األندلس تابعة لدولة 
امل��راب��ط��ني ف��ي األن���دل���س ال��ذي��ن داف���ع���وا عن 
األن��دل��س ض��د األس��ب��ان ف��ي م��واق��ع ع��دة إال 
أن��ه��م ف��ش��ل��وا ف���ي ال���دف���اع ع���ن »س��رق��س��ط��ة« 
بقيام ال��ث��ورة في املغرب بقيادة املوحدين 
وانهيار ال��دول��ة، وتحولت تبعية األندلس 
إلى املوحدين الذين حملوا راية الدفاع عن 
األن���دل���س ف��ي م��واق��ع ع���دة أش��ه��ره��ا معركة 
»األرك«، ولكن جيوش املوحدين ما لبثت 
أن ه��زم��ت ف��ي م��وق��ع��ة ال��ع��ق��اب ع��ل��ى ال��رغ��م 
من ضخامتها، ما تسبب في انهيار دولة 
امل���وح���دي���ن ن���ه���ائ���ي���ًا، وم�����ع ان���ه���ي���ار ال��ح��ك��م 
املوحدي ب��دأت مرحلة جديدة من االنهيار 

في األندلس.
وق���د تسببت ه���ذه األح����داث امل��أس��اوي��ة في 
تغيير ج��ذري في بيئة األم��ة في األندلس، 
تمثلت ف��ي ه��ج��رة ال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن من 

املدن التي وقعت تحت االحتالل.

كشكول
ت��ق��ي��م دار اآلث����ار اإلس��الم��ي��ة ف��ي م��وس��م��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام ن����دوة يقدمها 
ال��ب��روف��ي��س��ور الم���ب���روز ل��ي��اف��اس ب��ع��ن��وان »ال���ت���راث امل��وس��ي��ق��ي ال��ي��ون��ان��ي عبر 
العصور« وذلك في تمام السابعة  من مساء اليوم االثنني 24 مارس، في مركز 

امليدان الثقافي )مقر منطقة حولي التعليمية(. 

قانون لحماية 
املخطوطات 

املصرية النادرة
القاهرة - زهرة أبوعلي

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة 
ب���رئ���اس���ة امل��س��ت��ش��ار ع�����ادل ف��رغ��ل��ي من 
ال��ص��ي��اغ��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة مل���ش���روع ق��ان��ون 
ح��م��اي��ة امل��خ��ط��وط��ات ال����ذي ت��ق��دم��ت به 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل����دار ال��ك��ت��ب وال��وث��ائ��ق 

القومية.
املشروع يهدف إلى حماية مئات اآلالف 
النادرة املوجودة لدى  من املخطوطات 
املواطنني وال تستطيع الهيئة ترميمها 

أو متابعة الحفاظ عليها.
 القانون يشمل 14 مادة تتضمن حافزا 
لتشجيع كل من لديه هذه املخطوطات 
ل��دى الهيئة التي  للمبادرة بتسجيلها 
ت��ق��وم بمتابعتها وص��ي��ان��ت��ه��ا وإج����راء 
الترميمات الالزمة للحفاظ عليها على 
نفقة الهيئة. كما تقوم الهيئة بعرض 
هذه املخطوطات في املعارض الداخلية 
وال������دول������ي������ة م����ق����اب����ل ن����س����ب����ة ت���ع���وي���ض 
ألص��ح��اب��ه��ا ع��ن اس��ت��غ��الل��ه��ا ك��م��ا تقوم 
الهيئة بشراء املخطوطات التي يرغب 

أصحابها التصرف فيها.
ال��ق��ان��ون يشمل ع��ق��وب��ات جنائية على 
كل من يحوز مخطوطات ويتقاعس عن 
ل���دى الهيئة  اإلب����الغ عنها وتسجيلها 
ل��دار الكتب أو يتسبب بتعرض  العامة 
ه����ذه امل��خ��ط��وط��ات ل��ل��ف��ق��د أو ال��ت��ل��ف أو 

إخراجها من مصر. 
العقوبات تشمل السجن م��ن سنة إلى 
خ��م��س س���ن���وات وت��ص��ل إل���ى امل���ؤب���د إذا 
كان املخطوط نادرًا والغرامة تتراوح ما 

بني ألفني إلى مئة ألف جنيه.

الشاعر املصري أشرف عامر يشارك في فعاليات 
اليوم العاملي للشعر في البحرين 

القاهرة - »النهار«

ال��ى املنامة الشاعر املصري أش��رف عامر  وص��ل 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للشعر 
ل��ل��ع��ام ال����س����ادس ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت 
ي��وم الجمعة 21 م���ارس وتستمر خمسة  م��س��اء 
أي������ام.  اس��ت��ض��اف امل���ه���رج���ان أرب���ع���ة م���ن ش��ع��راء 
ال����ع����رب إض����اف����ة ال�����ى اش������رف ع���ام���ر وه�����م زه��ي��ر 
)ال��ي��م��ن( محمد  أب��وش��اي��ب )األردن( نبيلة زب��ي��ر 

العلي )السعودية( إلى جوار كوكبة من شعراء 
ال��ب��ح��ري��ن وإي�������ران. ي��ع��د ال���ي���وم ال��ع��امل��ي للشعر 
تظاهرة ثقافية تنظمها أس��رة األدب��اء والكتاب 
والتي تأسست في العام 1969 وهو تقليد راسخ 

تحرص عليه أسرة األدباء والكتاب كل عام.
ك��ان امل��ه��رج��ان امل��اض��ي ق��د شهد عاصفة رملية 
ع��ات��ي��ة ت��ع��رض��ت ل��ه��ا ال��ب��ح��ري��ن وف���ي خ��ت��ام��ه تم 
ات��ف��اق ش��راك��ة ثقافية إبداعية ب��ني أس��رة  توقيع 
األدب������اء وال���ك���ت���اب ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة م���ن ج��ان��ب وب��ني 

اتحاد األدب��اء ال��روس من جانب آخ��ر. كما شهد 
ص���ع���ود امل���ش���ارك���ني إل����ى أع���ل���ى ق��ل��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن 
األث���ري���ة ح��ام��ل��ني أق��ف��اص��ا م��م��ل��وءة ب��ال��ط��ي��ور ثم 
أط��ل��ق��وا س��راح��ه��ا ف��ي م��ش��ه��د ش��ع��ري ي��رم��ز إل��ى 
ح��ت��م��ي��ة ال���ح���ري���ة غ��ي��ر امل���ش���روط���ة رب���م���ا بسبب 
ال��ح��م��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا ال��ش��اع��ر ق��اس��م ح��داد 
والفنان اللبناني مارسيل خليفة من قبل نواب 
ال��ب��رمل��ان إث���ر ع���رض م��س��رح��ي��ة )أخ���ب���ار مجنون 

ليلى( ضمن برنامج ربيع الثقافة في البحرين.

افتتاح معرض آرت دبي 2008

افتتح تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
معرض »آرت دبي 2008« ال��ذي يشهد في دورت��ه الحالية مضاعفة 
نشاطات وفعاليات جديدة بعد أن احتل مكانة مرموقة على خريطة 
الثقافية واالبداعية محققًا رؤية دبي وطموحها بأن تكون  العالم 
م��رك��زًا عامليا ري��ادي��ًا لألعمال الفنية املعاصرة وذل��ك عبر تأسيس 
عالقات وثيقة مع أهمِّ الصاالت الفنية العاملية العريقة واستقطاب 

أهمِّ الفنانني املبدعني من أنحاء املنطقة والعالم.
ويشمل معرض »آرت دبي 2008«، مجموعة واسعة من أهمِّ اللوحات 
س���ام���ني  وامل���ن���ح���وت���ات ال��ح��دي��ث��ة وامل���ع���اص���رة ل��ن��خ��ب��ة م���ن أش���ه���ر ال���رَّ
والنحاتني املعروفني عامليًا واملعروضة للبيع من قبل نحو 70 صالة 
ال��ذي يشارك في أعماله وجلساته  فنية، و»منتدى الفن العاملي 2« 
خمسون من أهمِّ أمناء الصاالت الفنية في العالم واملقتنني والفنانني 
وذلك ملناقشة العالقة بني الفن املعاصر وعالم األعمال. إضافة إلى 
عة من املشروعات والفعاليات والنشاطات الخاصة  مجموعة ُموسَّ
مة  مة حصريًا للمعرض املرموق وتشمل أعمااًل ضخمة ُمجسَّ صمَّ

ُ
امل

لنخبة من الفنانني الدوليني من أمثال ويم ديلفوي، وط��ارق زكي، 
وأمير فالح، وسونيل جاود، ومروان رشماوي.

{

جولة في املعرض

كتب د. نزار العاني

احتفت رابطة األدباء يوم االربعاء 19 مارس، مثلها مثل الكثير من جمعيات 
النفع العام واملؤسسات و الجهات التابعة لوزارة األوقاف، بذكرى املولد النبوي 
الشريف، حيث أحيا االستاذ عبدالله خلف أمسية أدبية عبر القاء محاضرة 
عنوانها »املدائح النبوية في األدب العربي«، وقد تولى الباحث خالد سالم محمد 

تقديم املحاضر ونبذة عن املحاضرة للجمهور، والقليل كالعادة، حيث ذكر ان 
محاضرنا من مواليد 1937، درس في املدرسة الشرقية وثانوية الشويخ، وهو 
الجامعة  الكويت وعلى ماجستير من  آداب من جامعة  حائز على ليسانس 
للبرامج األدب��ي��ة في اإلذاع���ة، واع��د لهما  ب��ي��روت، عمل كمراقب  اليسوعية في 
برامج عديدة، وله مؤلفات كثيرة في حقل الدراسات األدبية والنقد كما شغل 

منصب أمن عام  رابطة األدباء منذ عام 1999 وحتى عام 2007.

ثقافة
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قال أمير الشعراء:

بقيـــت مـــا  األخـــاق  األمـــم  وإنمـــا 
ــبـــت أخـــاقـــهـــم ذهــبــوا فــــإن هـــم ذهـ

بين  التعامل  ميزان  هو  الوفاء،  ُخلق 

النفوس  شيم  من  الوفاء  كان  لذا  الناس، 

الحميدة، ونجد  والخالل  الكريمة،  األبية 

أبا حامد الغزالي يصف األخ ألخيه بأنه 

الثبات على حبه حتى الموت، وبعد الموت 

مع أوالده وأصدقائه«

وهذه السمة نراها في آبائنا ورجاالت 

إلخوانهم  وحب  وفاء  لهم  الكويت، 

تراهم  مماتهم  بعد  حتى  وأصدقائهم، 

وعدم  أصدقائهم،  أبناء  مع  يتواصلون 

تركهم للعوز، وُيشعر وُيحّسس األبناء بأنه 

قريب منهم، وعن عائشة رضي اهلل عنها، 

عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  كان  قالت 

وسلم) إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى 

ومن  مسلم)،  )صحيح  خديجة  أصدقاء 

المشاركة  بأهمية  شعرت  المنطلق،  هذا 

النفس،  خلجات  عن  للتعبير  والمبادرة 

ربطتني  التي  األبوية  الحميمية  والعالقة 

هاشم  يوسف  السيد  المرحوم  بالعم 

ابنه، فهو شيخ  الرفاعي، كعالقة أب مع 

في  قسم  رئيس  كنت  فحينما  التواضع، 

في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

الكويت  تحرير  وبعد  الثمانينات،  أوائل 

اإلسالمية،  الشؤون  إلدارة  مراقبًا  عينت 

المرحوم  كان  أن  منذ   ،2000 عام  حتى 

وجاء  لإلدارة،  مديرًا  النوري  نادر  الشيخ 

يعقوب  أبو  العم  بعده عدة مديرين فكان 

أتفاجأ  معنا،  دؤوبًا  تواصاًل  متواصاًل 

والجلوس  المتواضع،  إلى مكتبي  بدخوله 

كريمًا  باشًا،  هاشًا  بشته  مرتديًا  معي، 

سمحًا، وبرفقته كالعادة، ممثلو الجمعيات 

اإلسالمية في العالم اإلسالمي، وخاصة 

ذكريات عاطرة.. مع المرحوم
الشيخ يوسف السيد هاشم الرفاعي

بقلم: صالح خالد املسباح❋

❋ باحث كويتي - أمين عام رابطة األدباء الكويتيين سابقًا.
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قارة آسيا فهو سفير الخير في قارة آسيا، 

فهو كفيل وضامن هذه الجمعيات الخيرية 

الشؤون  إدارة  تقوم  حتى  اإلسالمية، 

لكل جمعية  ملف خاص  بفتح  اإلسالمية 

وتزكية  بكفالة  والمساعدة  العون  لتقديم 

العم يوسف الرفاعي.

شخصية  وبكونه  األمر،  في  والغريب 

اإلسالمي،  والعالم  الكويت  في  معروفة 

وعالمًا  دولة،  ووزير  أمة،  مجلس  وعضو 

جلياًل، وشيخًا وقورًا ذا مهابة، وقيل: »َمْن 

بالوقار«  العيون  الحظته  بالحكمة  ُعِرف 

ملف  لعرض  يذهب  ال  لماذا  أتساءل 

إلى  ويأتي  مباشرة،  الوزير  على  الجمعية 

أن  وبعد  ويحاورني  معي  ويجلس  مكتبي 

نتحاور في أمر الجمعية يذهب مع الوفد 

إلى حال سبيلهم بدون زيارة كبار المسؤولين 

هذا  تواضع  أكبرت  ومنها  الوزارة،  في 

الرجل وحبه لي وثقته كذلك، وكنت حينها 

رئيس قسم، وتواصل معي حتى بعد تحرير 

الكويت عام 1991م وعينت مراقبًا لإلدارة، 

فزاد من زيارته لي في الوزارة لزيادة عوز 

الجمعيات  في  ممثلة  المسلمين  وحاجة 

اإلسالمية الخيرية، وكان نعم الرجل الذي 

الزيارات  تلك  ومن  الخيري  العمل  ساند 

والعالقة األخوية بدأت بعد ذلك زيارتي له 

المنصورية  منطقة  في  العامر  ديوانه  في 

برجاالت  الممتلئ  الديوان  أدخل  إن  وما 

إال  اإلسالمي  العالم  ومن مشايخ  الكويت 

ويقف لي مرحبًا ومهلاًل ويقول لي: »ياهال 

حبًا  بقربة،  ويجلسني  المسابيح«  بشيخ 

وكرامة وأنا العبد الفقير الضعيف.

حضوري  الجميلة  الذكريات  ومن 

الثالثاء  يوم  أسبوعي  بشكل  وتواصلي 

أحمد  عبدالرزاق  المرحوم  ديوان  لزيارة 

المطوع في منطقة الروضة وكان المحاضر 

يوسف  الجليل  الشيخ  هو  األسبوعي 

على  وغيري  أنا  حريصًا  وكنت  الرفاعي 

التواجد األسبوعي في الديوان لالستماع 

إلى فضيلة الشيخ العالم، قال تعالى: ﴿... 

اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعلَُموَن  ِذيَن  الَّ ي  َيْسَتوِ َهْل  ْل 
ُ
ق

 ﴾... اأْلَْلَباِب  و 
ُ
ول

ُ
أ ُر  َيَتَذكَّ َما  نَّ إِ َيْعلَُموَن 

)الزمر:9).
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لقـد عـرف العلماء قـدر العلم، فصانوه 

ورفعـوا قـدره، فرفعهـم اهلل بالعلـم أعلـى 

منزلـة ومرتبـة، وأتذكـر مـن بيـن الحضـور 

أسـتاذي للغـه العربيـة فـي جامعـة الكويـت 

المرحـوم د. يوسـف أحمـد المطوع شـقيق 

صاحب الديوان، وكان من خيرة المعلمين 

فـي الجامعـة خلقـًا وأدبـًا وعلمـًا وكذلـك 

العامـر -رحمـه اهلل-  يتواجـد د. يوسـف 

الخريجيـن  الكويتييـن  األطبـاء  أقـدم  مـن 

والعـم يوسـف التركـي المديـر السـابق فـي 

عبـد  المرحـوم  والعميـد  الكويـت،  بلديـة 

الكريم الغربللي وسـليمان ماجد الشـاهين 

المعتـوق  عبـداهلل  د.  و  الخارجيـة  وزيـر 

المطـوع  أسـرة  أبنـاء  مـن  كثيـر  وغيرهـم 

الكرام.

هــذه  تكــون  أن  تعالــى  اهلل  ونســأل 

المحاضــرات فــي ميــزان حســناته قــال 

َخْيــًرا  ةٍ  َذرَّ ِمْثَقــاَل  َيْعَمــْل  تعالــى: ﴿َفَمــن 

َيَرُه﴾)الزلزلة:7).

للقاضــي  شــعر  بيــت  ونســتذكر 

»الوســاطة«  كتــاب  صاحــب  الجرجانــي، 

حين قال:

بـــأرض مولده أكـــرم أخـــاك 
الحســـن فعلك  مـــن  ه  وأمـــدَّ

وملتمـــس مطلـــوب  فالعـــز 
وأعـــزه مـــا نيـــل فـــي الوطن

ومن علمه ورجاحة عقله، فقد تشكلت 

الشـيخ  برئاسـة  الكويـت«  تاريـخ  »لجنـة 

صباح األحمد، وكان من ضمن محاضرها 

سلسـلة عـن تاريـخ الكويـت، فـكان الشـيخ 

التـي  المجموعـة  ضمـن  مـن  الرفاعـي 

حرصـت اللجنـة أن ترسـل لـه المضابـط 

اعتمادهـا  يتـم  حتـى  عليهـا،  ليطلـع 

وتصويبهـا، وذلـك لغـزارة علمه في جوانب 

من تاريخ الكويت.

جمعية  تأسيس  في  مشاركته  وكذلك 

اإلرشاد اإلسالمي عام 1952م، ومشاركة 

في تحرير مجلة اإلرشاد.

مجلة  في  الكتابة  في  مشاركة  وله 

عام  المعلمين  نادي  عن  الصادرة  الرائد 

1954م.
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في  شارك  الكويت،  استقالل  وبعد   

اجتماع عقد في ديوان الحاج فهد الحمد 

تأسيس جمعية  في  اهلل،  رحمهم  الخالد 

اإلصالح االجتماعي عام 1963م. 

والصحفية  اإلعالمية  اختارته  وقد 

القديرة المرحومة: هداية سلطان السالم، 

رئيس تحرير مجلة »المجالس« بأن توشح 

كتابها الرائع: »نساء في القرآن« المطبوع 

لكتابة  اختارت  من  وخير  الستينات،  في 

مقدمة الكتاب هو الشيخ يوسف الرفاعي 

مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  كان  حينما 

الوزراء آنذاك.

ومن حرصه على نشر العلم الشرعي 

أسس معهد اإليمان للعلوم الشرعية عام 

وكان مدرسًا  الفحيحيل،  بمنطقة  1973م 

مرة  من  أكثر  اهلل  رحمه  ودعاني  فيه، 

أقسامه  على  والتعرف  المعهد  لزيارة 

والتجول في أرجائه.

ومن حبه الصحافة واإلعالم، كانت له 

راشد  المرحوم  مع  وصداقة  شراكة 

محيسن الواليتي بورشيد، الذي له عالقة 

وثيقة معه، ولهما شراكة في عدة أنشطة 

السياسة  جريدة  تأسيس  ومنها  تجارية، 

الكويتية عام 1965م.

عن  مسنده،  في  أحمد  اإلمام  أخرج 

أبي هريرة رضى اهلل عنه قال رسول اهلل 

يشكر  لم  »من  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 

الناس لم يشكر اهلل عز وجل« وخير بادرة 

رابطة  به  قامت  ما  وتكريم  وحب  وفاء 

للفقيد  ذكرى  خاص  عدد  بعمل  األدباء 

ووفاء لألعالم األجالء، علماء من بالدي، 

َنَباُتُه  َيْخُرُج  ُب  يِّ الطَّ ﴿َواْلَبلَُد  تعالى:  قال 

﴾ )األعراف:58). هِ ْذِن َربِّ إِ بِ

المحبة  من  فياضة  مشاعر  فهذه 

واألخوة في اهلل أهديها لشيخنا الفاضل 

فاللهم  العطاء،  وأجزل  أعطى  ما  على 

أهدنا بحسن الوفاء والدعاء لهم.

جميل  الحميدة  خصالهم  من  وارزقنا 

الثناء والعطاء.

والحمد هلل رب العالمين.
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هاشــم  الســيد  يوســف  الســيد 

أحــد  كان  اهلل-  -رحمــه  الرفاعــي 

المؤسســين لرابطــة األدبــاء الكويتييــن، 

وكان مــن أشــد المهتميــن بالثقافــة التــي 

مــن  إال  والــدول  المجتمعــات  تتطــور  ال 

خــالل نشــرها. وهــذا االهتمــام الثقافــي 

سياســية  خبــرة  اكتســاب  إلــى  أدى 

المعتــرك  خوضــه  خــالل  مــن  ناضجــة 

األمــة،  مجلــس  النتخابــات  السياســي 

عــام  لهــا  مجلــس  أول  فــي  وتمثيلهــا 

1974م.  عــام  إلــى  واســتمر   ،1963

باإلضافــة إلــى تقلــده منصــب وزيــر فــي 

حياتــه  خــالل  شــغلها  وزارة  مــن  أكثــر 

النيابيــة  الخبــرة  وهــذه  الوظيفيــة. 

فــي  تجلــت  المخضرمــة،  والسياســية 

الدســتورية  »األزمــة  لكتــاب  تأليفــه 

األولــى فــي حيــاة مجلــس األمــة« وهــي 

عــام  حدثــت  التــي  الدســتورية  األزمــة 

1964 أثنــاء انعقــاد الفصــل التشــريعي 

ــا اســتقالة الحكومــة  ــب عليه األول، وترت

ــت  ــي، وكان ــة الكويت ــس األم ــس مجل ورئي

الطبعــة األولــى مــن الكتاب عام 1996م.

المحليــة  الصحافــة  تناولــت  وقــد 

مســيرة  حــول  تغطياتهــا  مــن  جوانــب 

هــذه الشــخصية فــي صفحاتهــا القديمــة 

قبــل حوالــي نصــف قــرن والتــي تعطــي 

للقــارئ الكريــم إطاللــة حقيقيــة للــدور 

فــي  وأثــره  بــه  قــام  الــذي  الفعــال 

هــي  والصحافــة  الكويتــي،  المجتمــع 

الشــعوب  حيــاة  فــي  هــام  ســجل 

المجامــالت  عــن  بعيــدًا  وتواريخهــا 

والمبالغــات واهلل المســتعان.

السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
خبرة في العمل السياسي

فهد غازي العبد اجلليل❋

❋ باحث كويتي.
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غالف كتاب األزمة الدستورية األولى في حياة مجلس األمة 

الكويتي، تأليف السيد يوسف الرفاعي عام 1996

غالف صحيفة البالغ عدد رقم 98  الصادر في 27 يناير عام 1971

وأرفــق لكــم صفحــات مــن صحيفــة 

البــالغ الصــادرة فــي يــوم األربعــاء 27 

العــدد  هــذا  وســلط   .1971 عــام  ينايــر 

مجلــس  انتخابــات  نتائــج  علــى  الضــوء 

األمــة عــام 1971، ونجــح الســيد يوســف 

علــى  وحصولــه  باالنتخابــات  الرفاعــي 

المركــز الثانــي فــي دائــرة شــرق بعــدد 

881 صــوت. كمــا نرفــق لكــم منشــور مــن 

للســيد   1971 عــام  االنتخابيــة  الحملــة 

يوســف الرفاعــي رحمه اهلل.
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منشور من الحملة االنتخابية للسيد يوسف الرفاعي عام 1971 خبر من صحيفة البالغ، عدد رقم 98 تاريخ 27 يناير عام 1971، 

وفرحة ناخبين منطقة شرق بفوز السيد يوسف

نتائج انتخابات مجلس األمة عام 1971 في صحيفة البالغ
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سألت والدي -رحمه اهلل- يومًا: متى 

وكيف تعرفت على السيد يوسف ؟

دائرة  في  معه  عملت  أن  منذ  فقال: 

الجوازات في بداية الخمسينيات.

أن  بعد  السؤال  هذا  والدي  سألت 

أدركت حجم العالقة القوية والوثيقة التي 

أن  وبعد  يوسف،  السيد  وبين  بينه  كانت 

واالحترام  والمحبة  الثقة  حجم  أدركت 

والسيد  والدي  بين  المتبادل  والتقدير 

يوسف -رحمه اهلل- و الذي ظل حتى آخر 

أيامهم.

مشروع  بدأ  الخمسينيات  بداية  منذ 

والتجارة  والدعوة  والصداقة  األخّوة 

يوسف  والسيد  والدي  بين  واإلعالم 

-رحمهما اهلل- .

مـن  اهلل-  -رحمـه  والـدي  عـرف  لقـد 

ونعـم  المعرفـة،  نعـم  فكانـت  يخالـل، 

الشـراكة.   ونعـم  األخـوة،  ونعـم  الصداقـة، 

خمسـون عامًا على طريق الدعوة واألخوة، 

بـدأت منـذ تأسـيس »جمعيـة اإلرشـاد« فـي 

السـيد  كان  والتـي  الخمسـينيات  بدايـة 

يوسـف الرفاعـي أحـد مؤسسـيها مـع ثلـة 

الكويـت، وكان والـدي  مـن خيـرة رجـاالت 

أحد المنتسبين إليها.

والدي  قام  الستينيات  بداية  وفي 

النصر«  »مكتبة  بتأسيس  يوسف  والسيد 

في  الصفاة،  ساحة  في  تقع  كانت  والتي 

عمارة »جوهرة الخليج« والتي كان يملكها 

الشيخ عبداهلل الخليفة. ولقد كانت عمارة 

جوهرة الخليج -في ذلك الوقت- عالمة 

بارزة في شارع فهد السالم وساحة الصفاة 

لفخامتها وجمالها.

وفي عام 1965، دخل الوالد مع السيد 

يوسف في مجال الصحافة واإلعالم، بعد 

السيد يوسف هاشم الرفاعي
»شخصية ال تتكرر«

بقلم: د. رشيد عبد الرحمن راشد الواليتي❋

❋ أكاديمي كويتي.
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أن اشترى السيد يوسف، مجلة )العروبة) 

من عبد العزيز المساعيد، ثم حول اسمها 

إلى جريدة »السياسة« وكانت وقتها جريدة 

السيد  وأوكل  يومية،  وليست  أسبوعية 

)السياسة)  جريدة  تحرير  رئاسة  يوسف 

إلى والدي، نظرا إلى الثقة التي كان يكنها 

السيد يوسف إلى والدي، حيث كان السيد 

يوسف، في ذلك الوقت وزيرًا للدولة لشؤون 

والبرق  البريد  ووزير  الوزراء  مجلس 

والهاتف.

وكان مقر جريدة )السياسة)، في ذلك 

الوقت شقة في شارع فهد السالم، مقابل 

المالية  وزارة  من  بالقرب  العام،  البريد 

القديمة قرب دوار الشيراتون.

ثالث  )السياسة)  جريدة  استمرت 

السيد  قام  ثم   1967 عام  وفي  سنوات، 

يوسف ببيعها على أحمد الجاراهلل. 

وفي عام 1969 قام السيد يوسف مع 

الوالد بتأسيس مجلة )البالغ) برأس مال 

وفي  بينهما،  مناصفة  دينار  ألف  عشرون 

عام 1971، قام السيد يوسف ببيع حصته 

يعتبر  الوالد  كان  فقد  ذلك  ومع  للوالد، 

مجلة )البالغ) منذ ذلك الوقت بيت السيد 

يوسف الثاني وبمنزلة محله ومكانه تقديرًا 

في  ودوره  يوسف  السيد  لمكانة  وعرفانًا 

تأسيسها.

وقد كان السيد يوسف بعد وفاة والدي 

السؤال  دائم  التحرير،  لرئاسة  واستالمي 

عن أحوال المجلة وعن خطها ونهجها.

أما في مجال الشراكة في مجال الدعوة 

والسيد  للوالد  كان  فقد  الخيري،  والعمل 

يوسف -رحمهما اهلل- الكثير من الرحالت 

والجوالت والمساهمات في الدعوة والعمل 

كان  وإن  السبعينيات،  بداية  منذ  الخيري 

معظمها في القارة الهندية وبعض دول شرق 

آسيا، سواء كان في مساعدة المسلمين أو 

بناء المساجد والمراكز اإلسالمية.

عجالة  السابقة  األسطر  تكون  ربما 

عالقة  عن  الذاكرة  به  تجول  بما  سريعة 

كان  فقد  يوسف،  بالسيد  الوثقى  والدي 

عن  الحديث  دائم  اهلل-  -رحمه  والدي 

السيد يوسف، و ذكر محاسنه و مآثره، كما 

السيد  مجالس  على  حريصا  والدي  كان 

أوالسياسية  االجتماعية  سواء  يوسف، 

منذ  والدي  كان  وقد  الذكر.  أومجالس 

مجالس  الى  معه  يصطحبني  الستينيات 

أو  يوسف  السيد  يقيمها  كان  التي  الذكر 

التي كان يقيمها أصدقاؤهم. كما أذكر أن 

والدي كان دائمًا يسّخر كل إمكانياته في 

إبان  االنتخابية  يوسف  السيد  حمالت 

في  األمة،  مجلس  النتخابات  ترشحه 

الستينيات والسبعينيات. 
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عبدالرحمن راشد الواليتي )األول  من اليسار) والعم يوسف هاشم الرفاعي )في وسط الصورة)

مع مجموعة من المشايخ وبعض الزمالء

والمحبة  المودة  صور  من  أذكر  أيضًا 

التي كان يكّنها والدي للسيد يوسف، أنه 

في  القبلة  منطقة  في  بيتنا  كان  عندما 

يمتلك  والدي  كان  الستينيات  منتصف 

منطقة  في  كبيرة  وألبان  أبقار  مزرعة 

الصليبية، وكان سائق المزرعة يحضر إلى 

بيتنا يوميًا بكمية من األلبان، وكان والدي 

منزل  إلى  الكمية  نصف  بإرسال  يكلفني 

السيد يوسف، الكائن في منطقة الشويخ 

بالقرب من قصر السالم. وهذا إن دل على 

الخاصة  المكانة  على  يدل  فإنما  شيء، 

اهلل  -رحمهما  والدي  عند  يوسف  للسيد 

جميعًا-.

لقد زرع في نفوسنا والدي منذ صغرنا 

يوسف  السيد  حب   - وإخواني  أنا   -

واحترامه، وكنا ننظر إليه بحسبة الوالد. 

وقد كنت شخصيا معجبا بشخصية السيد 

يوسف ، و أسلوبه في الحديث و المحاورة، 

إلى جوانب أخرى في أخالقه و تواضعه.

أذكر أنه في أواخر الستينيات، ذهبت 

أنا و والدي و السيد يوسف -و كان وقتها 

على ما أعتقد وزيرا- ، الى مقر تلفزيون 

الكويت القديم المطل على شارع الخليج 

العربي، حيث كان السيد يوسف على موعد 

برنامج  تلفزيوني حواري في  لقاء  إلجراء 

يقدمه  وكان  الوقت  ذلك  في  مشهور 

المجيد  عبد  ناصر  المعروف  اإلعالمي 

القضايا  يناقش  البرنامج  وكان  الصانع. 

الساخنة في المجتمع في ذلك الوقت. وقد 

في  الحضور  وبعض  والوالد  أنا  كنت 

يوسف  السيد  أسلوب  نتابع  االستديو 

ومهارته في ردوده وإجاباته على األسئلة.

لقد كان السيد يوسف سريع البديهة، 

حاضر الذهن بشكل يلفت انتباه المستمع. 
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بعد انتهاء اللقاء التلفزيوني، أخذنا مدير 

التلفزيون في ذلك الوقت خالد السلطان 

أروقة  داخل  جولة  في  مساعديه  وبعض 

وكان  وأقسامه،  التلفزيون  استديوهات 

الجميع ملتفا حول السيد يوسف الذي لم 

التي  الطرائف  بعض  من  حديثه   
ُ
يخل

أضافت جوا من البهجة و االبتسامات بين 

الجميع.

هذا  عنوان  إلى  وأنوه  أعود  أن  أود 

المقال وهو »السيد يوسف -شخصية ال 

تتكرر-«. فقد يفهم البعض أنه تقليل من 

وربما  الكريمة،  الفقيد  أسرة  باقي  شأن 

 ،
ّ

باقي آل الرفاعي الكرام، كال وحاشى هلل

شخصية  أن  بالعنوان  المقصود  وإنما 

السيد يوسف -رحمه اهلل- كانت شخصية 

مميزة في جوانب كثيرة ال يمكن أن تتكرر، 

وأعتقد أن هذا شيء طبيعي، فلكل إنسان 

شخصيته المميزة وسماته الخاصة، وليس 

أن  المستحيل-  من  -بل  الضروري،  من 

نسخة  وتكون  الشخصيات  جميع  تتشابه 

من بعضها بعضًا.

عائلة  بأن  يقين  على  ذلك،  رغم  وأنا 

الكرام،  الرفاعي  وآل  الكريمة،  الفقيد 

ستقدم لنا ولألمة الكثير من الشخصيات 

خطى  على  متعددة  جوانب  في  المميزة 

الفقيد السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي 

-رحمه اهلل-.

والوقور  الجليل  سيدنا   
ّ

اهلل رحم 

والخلوق والمتواضع، وأسكنه فسيح جناته.

محمد  سيدنا  على  وسلم   
ّ

اهلل وصلى 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

من اليمين السيد يوسف الرفاعي ثم شيخ األزهر الراحل عبد الحليم محمود

ثم العم الفاضل الراحل عبد الرحمن الواليتي
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إن نعمـة الُذريـة مـن أبنـاء وأحفـاد هـي 

واحـدة مـن نعـم اهلل تبـارك وتعالى التي ال 

د عددهـا وال ُتحصـى أنواعهـا، وقـد  ُيَحـدَّ

دهـا اهلل سـبحانه فـي كتابـه المحفـوظ 
ّ
خل

 
ُ َّ
﴿َواهلل النحـل:  مـن سـورة  اآليـة 72  فـي 

م 
ُ
ْم أَْزَواًجـا َوَجَعـَل َلك

ُ
ـْن أَنُفِسـك ـم مِّ

ُ
َجَعـَل َلك

ـَن  مِّ ـم 
ُ
َوَرَزَقك َوَحَفـَدًة  يـَن  َبنِ ـم 

ُ
أَْزَواِجك ـنْ  مِّ

 ِ
َّ

ْعَمـِت اهلل نِ اْلَباِطـلِ ُيْؤِمُنـوَن َوبِ َبـاِت أََفبِ يِّ الطَّ

ُهْم َيْكُفُروَن﴾

ولقـد كانـت نعمـة األسـباط هـذه جـزءًا 

مـن حيـاة رسـول اهلل صلـى اهلل  مفرحـًا 

عليـه وسـلم الـذي قـال: )حسـين منـي وأنا 

مـن حسـين، أحـب اهلل مـن أحـب حسـينًا، 

وثبـت  األسـباط))1).  مـن  سـبط  الحسـين 

يحـب  كان  والسـالم  الصـالة  عليـه  أنـه 

اهلل  رضـي  والحسـين  الحسـن  سـبطيه 

عنهمـا ويكثـر مـن مالطفتهمـا ومرافقتهما 

إال  تلـك  ومـا  تقديرهمـا،  علـى  والحـث 

فطـرة بشـرية نقيـة تناقلهـا النـاس جيـاًل 

بعـد جيـل حتـى صـار العامة يـرددون قول: 

)ما أعز من الولد، إال ولد الولد).

إن تمام تلك النعم ال يتحقق إال بحسن 

رعايتهـا، وكمـال تلكـم الهبـات ال يحصـل 

أربـاب  علـى  فواجـب  تربيتهـا،  بطيـب  إال 

ولـزام  ألطفالهـم،  األدب  توريـث  األسـر 

الحميـدة  الخصـال  نقـل  األجـداد  علـى 

وألسـباطهم  األب  خـالل  مـن  ألحفادهـم 

بواسطة األم.

فلـــوال وجـــود العـــود مـــا أورق الربـــى
أخضر)2( العود  ما  الغصن  وجــود  ولــوال 

بقلم: أنس عيسى الشاهني❋

❋ عضو رابطة األدباء، سبط الفقيد - يرحمه اهلل.

)1) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم

)2) الشاعر فالح نصيف الكيالني

األديُب الُمرّبي
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هـذا  فـي  األسـطر  لهـذه  كتابتـي  ومـا 

حافظـة  أٍم  بفضـل  إال  المرمـوق  المنبـر 

عاملـة  ألفاظـه،  فـي  باحثـة  للقـرآن، 

لنهـج  اتباعـًا  بآياتـه  متعلقـة  بتعاليمـه، 

هاشـم  السـيد  يوسـف  السـيد  والدهـا 

الرفاعي رحمه اهلل، الذي أنا سـبطه وهو 

حفيـد الحسـين سـبط خيـر الخلـق كلهـِم 

عليه أتم الصالة والتسليم.

قديـــٍم حســـٍب  ذو  النـــاس  وخيـــر 
ــه حـــســـبـــًا جـــــديـــــدًا)3( ــس ــف ــن أقــــــام ل

أبـي)  )كان  قـول  فـي  ليـس  فالفخـر 

وحـده بـل فـي إكمال مسـيرة الفـالح وعدم 

فـي  وإنمـا  الماضـي  بتمجيـد  االكتفـاء 

وكـم  األثـر،  وتركـوا  بمـن مضـوا  االقتـداء 

مـن عظمـاء كانـوا أشـهر مـن نـاٍر علـى علٍم 

لكنهـم لـم يورثـوا سـوى الرمـاد بعدمـا لـم 

ُيبقوا لشعلتهم حاماًل.

ذكرهـــا موتـــَك  بعـــد  لنفســـَك  فارفـــع 
ــاِن عـــمـــٌر ثـــانـــي)4( ــسـ ــإنـ ــُر لـ ــذكـ ــالـ فـ
األريـب  األديـب  ذريـة  فـي  بـرز  لقـد 

اهلل  رحمـه  الحسـيني  الرفاعـي  السـيد 

مـن حمـل راياتـه حتـى اسـتمرت خفاقـة 

العامـر  فديوانـه  عديـدة،  مجـاالت  فـي 

ومجالـس  الزائريـن  يسـتقبل  الـذي 

مازالـت  الذاكريـن  تجمـع  التـي  الدعـاء 

أسـبوعيٍة  لقـاءاٍت  خـالل  مـن  مسـتمرة 

)3) الشاعر معروف الرصافي

)4) أمير الشعراء أحمد شوقي
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أوالده  بإشـراف  موسـميٍة  ومناسـباٍت 

وأحفـاده الذيـن نشـأوا فـي تلـك األجـواء 

اإليمانيـة  والبيئـة  األصيلـة  االجتماعيـة 

النقية.

شـــعرًا الديـــوان  فـــي  الشـــعر  يفـــوح 
ــرى ــ ــتـــار ذكـ ــه أحـــيـــيـــت لـــلـــمـــخـ ــ بـ

فيـــِه  للفقـــراء  أولمـــت  وكـــم 
ــاٍد ومــــــعــــــراٍج وإســــــــــرا)5( ــ ــي ــ ــم ــ ب

كمـا أن ذريتـه وأسـباطه الذين حرص 

حلـه  فـي  دائمـًا  معـه  اصطحابهـم  علـى 

أعمالـه  إدارة  فـي  اسـتمروا  وترحالـه، 

الخيريـة ومشـاريعه اإلنسـانية مـن خـالل 

الكويـت  وخـارج  داخـل  المبروكـة  مبرتـه 

مـن  اآلالف  مواردهـا  مـن  انتفـع  حيـث 

أماكـن  فـي  والمحتاجيـن  المسـاكين 

وضـع  أن  منـذ  العالـم  حـول  متفرقـة 

لبنتهـا األولـى السـيد رحمـه اهلل قبل 40 

عامـًا وَنيِّف.

نقـل  مـن  أحفـاده  مـن  كان  كذلـك 

سـيرته العطـرة، وأسـانيده العاليـة، ومـا 

مؤلفـات  ضمـن  الشـعر،  مـن  فيـه  قيـل 

الـذي  )اليوسـفيات)  منهـا  يبـرز  عديـدة 

)منظومـة  وكذلـك   2013 عـام  صـدر 

)5) القاضي هشام الشاهين/أكبر أسباط الفقيد وأحفاده

)6) الشاعرة السيدة ندى الرفاعي/عضو رابطة األدباء وابنة الفقيد رحمه اهلل

الرفاعـي) عـام  الواعـي بمناقـب  إتحـاف 

فـي  الداليـة  )عناقيـد  وأيضـًا   2017

األسـانيد العالية) 2018.

وال يسـعني في ختام مقالتي المقصرة 

فـي حـق جـدي إال أن أردد كلمـات خالتـي 

العاجـز  تعبيـرًا عـن لسـان حالـي  األديبـة 

عن التعبير والتصوير:

بيانـــه رغـــم  اإلنســـان  يملـــك  ال 
ــاِت ــم ــل ــك ــال ب ــر  ــي ــب ــع ــت ال يـــرســـم  أن 

نحوكـــم  المحبـــة  مـــن  ُيكـــن  عمـــا 
ــواِت )6( ــ ــدع ــ ال ــي مـــع  ــغ أب فـــرضـــاُكـــُم 
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حيـن تقـرأ فـي سـير العظمـاء تجـد أن 

أبـرز مـا كان يميزهـم هـو التواضـع وليـن 

وقـد  للنـاس.  الخيـر  وحبهـم  الجانـب، 

رأيت هذا ماثال في شـخص سـيد يوسـف 

اهلل-،  -رحمـه  الرفاعـي  هاشـم  سـيد 

لرجـل  واضحـا  أنموذجـا  كان  والـذي 

الديـن الدولـة، الكبيـر فـي قـدره، العظيـم 

فـي مسـؤولياته، القريـب مـن النـاس بلينه 

وتواضعـه، وابتسـامته المعهـودة. ولعـل ما 

أكرمـه اهلل بـه مـن حمـل هّم األمة، ودعوة 

النـاس إلـى الخيـر، هـو الـذي صقـل هـذه 

الشـخصية، وأبـرز هـذا المعدن، المبارك 

فـي نسـبه، والطيـب فـي أصلـه، والطاهـر 

في محتده.

بمسيرة  الموجز  التعريف  مني  لب 
ُ
ط

سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي -رحمه 

لمسيرته،  ظلم  اإليجاز  أن  ورأيت  اهلل-، 

وحرمان لمحبيه قد ال يطاوعني فيه قلم 

العظماء،  سير  في  االسترسال  يحب 

في  واإلسهاب  مآثرهم،  في  واإلطناب 

شمائلهم.

حـــادي يـــا  حديثهـــم  علـــّي  كـــرر 
الصـــادي الفـــؤاد  يجلـــو  فحديثهـــم 

لمقام  مراعاة  مني  لب 
ُ
ط ما  وسألتزم 

الكريم  إنزال  ييسر  اهلل  االختصار،ولعل 

من  به  تليق  التي  مكانته  األكرمين  ابن 

الذكر في مقام آخر -بإذن اهلل-.

أسرته

العم الفاضل سـيد يوسـف سيد هاشم 

الرفاعـي -رحمـه اهلل- هـو سـليل الدوحـة 

بقلم: عبد العزيز سعود العويد❋

 السيد يوسف الرفاعي
رجل الدين والدولة

❋ داعية كويتي.
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المحمديـة -علـى صاحبهـا أفضل الصالة 

والسـالم-، وهـو ينتمـي إلـى أسـرة شـريفة 

الحسـب والنسـب والجـاه والقـدر، وأسـرة 

فروعهـا  بمختلـف  الكويـت  فـي  الرفاعـي 

سـادة أشـراف مـن ذريـة الحسـين بـن علي 

اختـالف  ومـع  عنهمـا-،  اهلل  -رضـي 

مواطـن هجراتهـم إال أنهـم مـن األشـراف 

الحسـينيين الذين اسـتوطنوا قديما مدينة 

واسـط والبصرة جنوب العراق، ثم تنوعت 

حتـى  اإلسـالمي،  العالـم  فـي  هجراتهـم 

اسـتقرت منهـم جماعـات كبيـرة فـي دول 

الخليـج العربـي، وكان مـن بينهـم فـرع آل 

سـكن  الذيـن  الرفاعـي  يوسـف  السـيد 

منطقـة مشـرفة فـي المبـّرز فـي األحسـاء، 

والتـي يجـاورون فيهـا جماعـة أخـرى مـن 

السـادة الرفاعية، ثم قدم منه إلى الكويت 

مطلـع القـرن الثامـن عشـر فـرع آل السـيد 

حـل  وبـاء  بسـبب  الرفاعـي  يوسـف 

بالمنطقة.

اسمه

هــو ســيد يوســف ســيد هاشــم ســيد 

أحمــد ســيد صالــح ســيد أحمــد ســيد 

يوســف ســيد رجــب الرفاعــي، وهــو مــن 

الــذي  الرفاعــي  أحمــد  الشــيخ  ذريــة 

ينتسب جميع الرفاعية إليه.

وأمه هي السيدة نورة سيد أحمد سيد 

عبد الرحمن سيد عبد الوهاب سيد عبد 

تعالى،  اهلل  -رحمها  الطبطبائي  الجليل 

وأم نوره هي فضة المساعيد وهي أخت 

موضي المساعيد والدة عبداهلل المجرن 

الرومي مختار الشامية سابقا، وبنت عم 

المرحوم عبد العزيز المساعيد اإلعالمي 

نورة  والسيدة  المعروف.  والسياسي 

األمير  خالة  ابنة  أيضا  هي  الطبطبائي 

الصباح  السالم  صباح  الشيخ  الراحل 

الدبوس  من  فأخوالها  اهلل-،  -رحمه 

الفضول من بني الم أهل الفحيحيل.

فالسيد يوسف الرفاعي -رحمه اهلل- 

فأعمامه  وخؤولة،  عمومة  األصل  كريم 

حسينيون، وأخواله حسنيون.

لبـــٍن مـــن  قعبـــاَن  ال  المـــكارُم  تلـــك 
أبـــواال. بعـــُد  فكانـــا  بمـــاء  شـــيبا 

وأما أشقاء السيد يوسف الرفاعي من 

أبيه وأمه فهما ولدان: بدر وطارق، وسبع 

أبيه،  من  إخوة  يوسف  وللسيد  أخوات. 

السيدة  الثانية  والده  زوجة  هي  وأمهم 

سيد  يوسف  السيد  الطواش  ابنة  شيخة 

الرفاعي -رحمهم اهلل جميعا-،  عبداهلل 

السيد  فؤاد  الداعية  عمة  هي  والتي 

السيد  وأخوان  الرفاعي،  عبدالرحمن 

يوسف ألبيه هم ثالثة أوالد وبنت، وهم: 
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نجيب،  الشهيد  والمرحوم  جمال،  السيد 

وهو دبلوماسي كويتي قتل غدرا للمواقف 

الكويتية المشرفة من القضية الفلسطينية 

على يد أحد أزالم اإلرهابي صبري خليل 

البنا المعروف بأبي نضال في مدريد سنة 

)1982م)، والذي كان يرأس تنظيمًا منشقًا 

وكان  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  عن 

السيد نجيب -رحمه اهلل- غاية في الخلق 

وكان  اللغات،  من  العديد  يتقن  واألدب، 

في  الكويتية  السفارة  بأعمال  القائم 

جاسم  العم  السفير  سفر  بعد  مدريد 

محمد السّداح في إجازة إلى الكويت.

ومن إخوة السيد يوسف ألبيه المرحوم 

أحمد والذي توفي شابا في حادث سيارة 

زوجة  منال  والسيدة  سويسرا،  في 

المرحوم  المعروف  والسياسي  اإلعالمي 

عبد العزيز المساعيد.

أما والدة أبيه هاشم فهي السيدة رقية 

المطوعة  أخ  بنت  الفضالة  أحمد حسين 

ثاجبة بنت حسين الفضالة، وأمها فاطمة 

أم  رقية  جدته  ورثت  وقد  حثلين،  بنت 

تقرأان  وكانتا  عمتها،  عن  العلم  صالح 

على  الشرعية  والرقية  واليلوه  الموالد 

المرضى فيشفون بإذن اهلل تعالى.

ووالدة جده أحمد هي السيدة سبيكة 

العمر الدرباس -رحم اهلل الجميع-.

من  متزوج  الرفاعي  يوسف  والسيد 

الدكتور  وهم  أوالد  ستة  وله  زوجتين 

المعروف،  والسياسي  األكاديمي  يعقوب 

والمستشار السيد محمد، والسيد خالد، 

أحمد،والقاضي  والسيد  مؤيد،  والسيد 

السيد عبد العزيز،كما وان له تسع بنات 

حفظهم اهلل جميعا. 

مولده ونشأته

هاشم  السيد  يوسف  السيد  ولد 

في  الكويت  في  اهلل-  -رحمه  الرفاعي 

وقد نشأ في  )1351 هـ - 1932م)،  سنة 

ساهما  صالحين  وأبوين  كريمة  أسرة 

مساهمة كبيرة في حسن تربيته، وحرصه 

واألدب  والمروءة  والصالح  الخير  على 

منذ صغره، وقد تلقى تعليمه في مدارس 

في  أوال،ثم  التقليدية  األهلية  الكويت 

المدارس النظامية، فقد درس في صغره 

في مدرسة الشيخ زكريا األنصاري وكان 

المرحوم فهد  المدرسة  أساتذته في  من 

ثم  الصرعاوي،  الرحمن  عبد  اهلل  عبد 

من  أنه  مع  الشرقية  المدرسة  في  درس 

شرق  في  الشرقية  جبلة،والمدرسة  أهل 

ألن السيدة رقية الفضالة أم والده هاشم 

تستقل  أن  فآثرت  شرق  في  بيوتا  ورثت 

فريج  في  حمولتها  بيت  فتركت  بسكنها، 
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السادة في جبلة، وانتقلت مع زوجها أحمد 

وأوالدها إلى شرق.

أحمد  السيد  أن  تجد  السبب  ولهذا 

والد هاشم مدفون في مقبرة شرق،وقد 

ابنه  أواخر األربعينات، وكذلك  توفي في 

البكر المحامي الشاعر صالح الذي توفي 

في  مدفون  فهو  الخمسينات  أوائل  في 

مقبرة شرق أيضا. 

وقد أكمل السيد يوسف دراسته فأتم 

المرحلة المتوسطة وحصل على شهادتها 

على  وحصل  )1947م)،  سنة  في  بتفوق 

ثم  )1956م)،  سنة  في  الثانوية  الشهادة 

التاريخ  الجامعية في قسم  أكمل دراسته 

الكويت حتى  كلية اآلداب في جامعة  من 

أتمها في سنة )1970 م)، وكان قد درسها 

الحقا بعد انخراطه في العمل الوظيفي.

على  الرفاعي حاصل  يوسف  والسيد 

هندية  من جامعة  فخرية  دكتوراه  شهادة 

لجهوده الخيرية والتعليمية.

عمله

بعد أن أتم السيد يوسف السيد هاشم 

الثانوي  تعليمه  اهلل-  -رحمه  الرفاعي 

الحكومي،  القطاع  في  بالوظيفة  التحق 

فبدأ حياته الوظيفية في شركة النفط في 

توثيقيا يصف  سنة )1947)، ودّون مقاال 

أواخر  والفنية  اإلدارية  األمور  فيها 

األربعينات الميالدية في شركة النفط، ثم 

عمل في إدارة الجوازات واإلقامة والسفر 

سنة  في  هذا  وكان  بالمقيمين،  الخاصة 

حتى  العمل  هذا  في  واستمر  )1949م)، 

وصل لوظيفة رئيس إدارة اإلقامة والسفر.

الوزير الشاب

صاحب فكرة برج التحرير!!

في سنة )1964م) عين السيد يوسف 

للبريد  وزيرا  اهلل-  -رحمه  الرفاعي 

المواصالت  -وزارة  والمواصالت  والبرق 

حاليا- كوزير محلل، فقد كان عضوا في 

اثنتين  عمره  وكان  آنذاك،  األمة  مجلس 

بناء  في  بصمة  له  وكانت  سنة،  وثالثين 

والهاتف  والبرق  البريد  كان  الكويت،فقد 

وهي  آنذاك،  إنجليزية  لشركات  خاضعا 

التي كانت تسّير هذه األمور الفنية.

في  مهمة  مرحلة  المرحلة  تلك  كانت 

لبناء  الجميع  فيها  سعى  الكويت،  تاريخ 

كويت حديثة، وعمل الجميع على تأسيس 

وتكويت للخدمات الحيوية للناس، فبدأت 

الحكومة باإلدارات كإدارة والبريد وإدارة 

البرق والهاتف، ولما تولى السيد يوسف 

قصر  من  الرغم  وعلى  الوزارة،  الرفاعي 
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المدة الزمنية التي قضاها فيها -تقريبا 

سنة أو عشرة شهور-، إال أنه عمل عمال 

تخرج  قد  كان  الوقت  ذلك  ففي  كبيرا؛ 

حديثا من أمريكا المهندس عبد الرحمن 

االتصاالت،  في  وتخصص  الغنيم، 

فاستدعاه الرفاعي، وعينه وكياًل مساعدًا 

للشؤون الفنية، وشجعه على تنفيذ مشروع 

التحرير-،  -برج  حاليا  الموجود  البرج 

الفكرة،  هذه  صاحب  الرفاعي  وكان 

وقد  ذلك،  بعد  تنفيذها  وتم  فاعتمدها، 

الوطني  الطابع  الوقت  ذلك  في  أرسى 

والمدني عليها. 

بعد  الرفاعي  يوسف  السيد  ن  ّ ُعيِ ثم 

ذلك وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء 

لمجلس  ورئيسا  البلدي  للمجلس  ورئيسا 

1970م)   - )1965م  سنة  من  التخطيط 

وذلك بجانب استمراره كعضو منتخب في 

مجلس األمة الكويتي.

وقـد حضـر عـدة مؤتمـرات للقمـة فـي 

المغـرب ومصـر والسـودان كوزيـر للدولـة 

السـالم  اهلل  عبـد  الشـيخ  مـن  كل  مـع 

الصبـاح  السـالم  والشـيخ صبـاح  الصبـاح 

-رحمهما اهلل-.

القيادة  منحته  كيف  لنا  يظهر  وهنا 

شابا،  الوزارة  د 
ّ
َفُقل الثقة،  السياسية 

المؤتمرات  من  العديد  في  وشارك 

والفعاليات، وحقق العديد من اإلنجازات 

وهو في الثالثينيات من عمره، وهذا يدل 

على ما أكرمه اهلل به من سعة في العلم، 

ورجاحة في العقل، وحسن في اإلدارة.

جهوده اإلصاحية

الدراسـي  والتفـوق  والطمـوح  الهمـة 

دفعـت  عوامـل  اإلصـالح  فـي  والرغبـة 

اهلل-  -رحمـه  الرفاعـي  يوسـف  السـيد 

فـي  البرلمانيـة  الحيـاة  فـي  للمشـاركة 

شـابا  ذاك  إذ  -وكان  )1963م)  سـنة 

صغيـرا-، فانتخـب عضـوا لمجلـس األمـة 

عـن )دائـرة شـرق) وهـو أول مجلـس أمـة 
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بعد اسـتقالل الكويت السياسي الحديث، 

المجلـس  لسـر  أمينـا  انتخابـه  تـم  وقـد 

الحيـاة  فـي  سـر  أميـن  كأول  المذكـور 

الوقـت  ذلـك  وفـي  الكويتيـة،  البرلمانيـة 

الشـيخ  السـمو  صاحـب  عليـه  عـرض 

وزيـرًا  وقتهـا  -وكان  األحمـد  صبـاح 

للخارجيـة- أن يكـون مندوبـًا للكويـت فـي 

هيئـة األمـم المتحـدة، ولكنـه اعتـذر عـن 

الذيـن  يتـرك  ال  كـي  المنصـب  قبـول 

المشـاركة  فـي  ولرغبتـه  نائبـا،  انتخبـوه 

سياسـيا  متقـدم  مجتمـع  فـي  السياسـية 

كوزيـر  الـوزارة  ودخـل  حولـه،   مـن  علـى 

المواصـالت  -وزارة  والهاتـف  للبـرق 

فـي  عضـوا  واسـتمر  وتقلـد  حاليـا-، 

مجلـس األمـة الكويتـي بعـد تـرك الـوزارة 

مـن 1970م - 1974م.

مناظرات فكرية شبابية 

كان المـد الشـيوعي والقومـي قـد أطل 

فـي  الكويـت  ومنـه  العربـي  العالـم  علـى 

الخمسـينات الميالديـة ومـا بعدها،وكانـت 

ترفـا  تعيـش  الحقبـة  تلـك  فـي  الكويـت 

فكريـا، ووعيـا سياسـيا جعلهـا مـع صغرها 

أن  الطبيعـي  العالم،ومـن  أنظـار  محـط 

هـذه  يتبنـى  مـن  الكويتييـن  مـن  يكـون 

األفكار المختلفة.

الرفاعــي  يوســف  الســيد  كان  وقــد 

ميــول  ذا  شــابا  آنــذاك  اهلل-  -رحمــه 

مجتمــع  داخلــه  فــي  نّماهــا  إســالمية 

وقــدوات  هــة،  موجِّ وأســرة  محافــظ، 

صالحــة، ولــذا كان حريصــا علــى محافظــة 

المجمتــع الكويتــي علــى هــذه المبــادئ التي 

تمثــل هويتــه الحقيقيــة، فقــد كان يناظــر 

المخالفيــن فــي جــو أخــوي لــه صــدى كبيــر 

في ذلك الوقت، ومنها مناظرته المشــهورة 

لمــا كان طالبــا فــي الجامعــة حــول موضــوع 

االختــالط، وكان مبــدأ أمرهــا محاضــرة 

الجامعــي،  االختــالط  مشــروعية  حــول 

فقطعــت الكهربــاء عــن تلــك المحاضــرة، 

واتهمــت جمعيــة اإلصــالح واإلســالميون 

أنهم وراء تخريبها، فجاء األستاذ الصراف 

-وهــو محــام- وطلــب أن تعقــد مناظرة بين 

ــور أحمــد  الســيد يوســف الرفاعــي والدكت

الخطيــب، وجــرت المناظــرة فعــال، وعرض 

الرفاعي حجته الشرعية والعقلية بقوة.

ومــع كــون الدكتــور أحمــد الخطيــب 

-حفظــه اهلل- يمثــل فكــرا مخالفــا لفكــر 

الســيد الرفاعــي؛ إال أن الســيد يوســف 

الدكتــور  بأســلوب  إعجابــه  يخفــي  ال 

الخطيــب، وعرضــه العميــق، كمــا أشــار 

إلــى ذلــك فــي لقــاء صحفــي مــع جريــدة 

الكويتية. الوطن 
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منع الخمور في الكويت

ودور السيد يوسف الرفاعي في ذلك

يشغل  ما  أكثر  من  الخمور  كانت 

المجتمع الكويتي المحافظ، فهي محرمة 

والعقل، مفسدة  للمال  متلفة  الشرع،  في 

بيته  في  الرجل  لواجب  للمروءة، مضّيعة 

وأهله ومجتمعه، لكن كيف السبيل لمنعها 

في الكويت ؟!!

المطوع  العلي  اهلل  عبد  العم  يقول 

مجلة  مع  له  لقاء  في  اهلل-  -رحمه 

إنجليزية  شركة  هناك  كانت  المجتمع: 

الخمور  توزع  »كري مكنزي«  باسم  تعرف 

لألجانب،  أنها  غطاء  تحت  الكويت  في 

وانتشرت الخمور بشكل كبير في الكويت، 

وعندئذ قام )عبد اهلل المطوع) مع آخرين 

على  المواطنين  آلالف  توقيعات  بجمع 

الخمور،  بمنع  السلطة  تطالب  عرائض 

الكويت،  استقالل  بداية  في  ذلك  وكان 

ولكن السلطة لم تستجب لمطالبهم !

ومع أول مجلس أمة تشكل في الكويت 

رحمه   - بدر  أبو  يقول  االستقالل  بعد 

الرفاعي  هاشم  يوسف  السيد  إن  اهلل-: 

-وكان وزيًرا حينذاك- نصحنا باالتصال 

بالمستشار حسن العشماوي لنستعين به 

في إعداد مشروع قانون لمنع الخمر في 

الكويت، وقد كان.

ـع عليـه سـتة  ُعـّد مشـروع قانـون، ووقَّ
ُ
أ

من أعضاء مجلس األمة حسـب الدسـتور، 

المجلـس  أعضـاء  عليـه  ت  صـوَّ وقـد 

وقـدم  واحـد،  عضـو  عـدا  مـا  باإلجمـاع 

الموضوع لألمير الشـيخ عبد اهلل السـالم 

للتصديـق عليـه إال أنـه أعاده إلى المجلس 

لدراسـته، فكانت النتيجة السـابقة نفسـها 

نفسـه،فكان  العضـو  باسـتثناء  اإلجمـاع 

األميـر أمـام خياريـن: إمـا أن يقـوم بحـل 

مشـروع  علـى  أوالتصديـق  المجلـس، 

القانـون، لكـن شـاء اهلل وسـافر إلـى الهنـد 

األميـر  نائـب  فجـاء  خاصـة،  سـفرة  فـي 

الشـيخ صبـاح السـالم الـذي أصبـح أميـًرا 

بعـد وفـاة أخيـه الشـيخ عبـد اهلل، وصـّدق 

على مشروع القانون.

منع االختاط في الجامعة

أدى المغفور له سيد يوسف الرفاعي 

-رحمه اهلل- دورا كبيرا في سن القوانين 

الكويتي،  الحارسة للفضيلة في المجتمع 

وقد استفادت الكويت من منصبه النيابي 

ثم الوزاري في وأد أي مشروع يحارب ما 

ُفِطر عليه الكويتيون من خير.

وكانـت مشـكلة االختـالط فـي الجامعة 

الطلبـة  مـن  الكثيـر  يـؤرق  كان  ممـا 

والطالبـات، ومـع أن نسـبة الحجـاب بيـن 



43 2018 سبتمبر   578 الــعــدد 

السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

إنـه  إال   ،٪  5 تتجـاوز  ال  كانـت  البنـات 

ووسـط تحـرك شـعبي ومناظـرات طالبيـة 

شـهيرة مـا بيـن سـنة )1971-1975م) كان 

للسـيد يوسـف الرفاعـي -لمـا كان نائبـا- 

دور كبيـر فـي ذلك،فقـد كان يطالـب مـن 

موقعـه البرلمانـي، ويشـارك مـع الشـباب 

فـي ندواتهـم حـول منـع االختـالط، حتـى 

كليـة  بتخصيـص  الجهـود  تلـك  تكللـت 

للبنات في منطقة كيفان، وأخرى للبنين.

المشاركات اإلصاحية 

عبر قنوات اإلعام

ال يتأخــر الســيد يوســف الرفاعــي - 

والتوجيــه  النصــح  عــن   - اهلل  رحمــه 

اإلعالميــة  القنــوات  فــي  واإلرشــاد 

وصحــف  ومذيــاع  تلفــاز  مــن  المختلفــة 

المشــاركات  مــن  العديــد  ومجالت،فلــه 

اإلعالميــة، والتــي يعــرض خاللهــا التوجيه 

والسياســية  الشــرعية  القضايــا  حــول 

ــا ذكريــات جميلــة  واالجتماعيــة، ويضّمنه

ــى نفــس  ــور لمــن ســار عل ــر مشــعل ن تعتب

الدرب، واقتفى األثر.

وإليمانـه التـام بأهميـة اإلعـالم؛ فقـد 

مجلـة  أول  وهـي  )البـالغ)،  مجلـة  أسـس 

إسـالمية أسـبوعية سياسـية فـي الكويـت 

تصـدر حتـى  تـزال  وال  العربـي؛  والخليـج 

وأسـند  الحنيـف،  الديـن  لخدمـة  اليـوم 

لصديقـه  -آنـذاك-  تحريرهـا  رئاسـة 

-رحمـه  الواليتـي  الرحمـن  عبـد  األسـتاذ 

اهلل- الـذي أصبـح مالـكا لها فيما بعد، ثم 

حاليـا،  اليوميـة  السياسـة  جريـدة  أسـس 

ومـع دخـول  ذلـك،  قبـل  أسـبوعية  وكانـت 

العالـم فـي الشـبكة العنكبوتيـة )إلنترنـت) 

فقد أسـس أوالده ومحبوه بإشـرافه موقعا 

وكتبـه  أعمالـه  جميـع  يحـوي  إلكترونيـا 

القديمـة،  وصـوره  وأخبـاره  ومشـاركاته 

وذكرياته الجميلة.

جهود وطنية في مقاومة االحتال 

الغزو  بحادثة  الكويتيون  فوجيء 

العراقي على الكويت، وتحرك الجميع في 

للتعبير عن الغضب من  الداخل والخارج 

السيد  جملتهم  من  وكان  الغدر،  هذا 

لت 
ّ
ِك

ُ
يوسف الرفاعي -رحمه اهلل- فقد ش

وفود، وكان الرفاعي  رئيسًا للوفد الذي 

لشرح قضية  وباكستان  وإيران  تركيا  زار 

الرومي  محمد  اإلخوة  ومعه  الكويت، 

فكانوا  الصانع،  وناصر  العيار  وطالل 

يصولون ويجولون، ويقابلون  البرلمانيين 

والناس، ويوضحون لهم ما حصل للكويت 

تم  ثم  وحزبه،  العراقي  الرئيس  ظلم  من 

ظروف  في  جدة  مؤتمر  بعقد  األمر 
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الجهود  فكانت  للغاية،  صعبة  سياسية 

وطّيها،  الخالفات  احتواء  في  منصبة 

إعادة  واحد فقط:  والتركيز. على هدف 

ورجوع  الكويت،  إلى  الكويتية  الشرعية 

كان  ما  وهذا  بالدهم،  إلى  المواطنين 

-بحمد اهلل- فقد أقيم مؤتمر جدة، وضم 

جميع فئات المجمتع الكويتي، وكان حدثًا 

مهمًا جدا أحدث صدى كبيرا في العالم، 

ُفرقة  في  الساعين  آمال  معه  وتحطمت 

أن  يظنون  والذين  الكويتي،  المجمتع 

منفتح  بلد  في  طبيعية  خالفات سياسية 

على اآلراء المختلفة سيفضي إلى تفككه، 

وإنهاء شرعيته، لكنه -بحمد اهلل- جرى 

األمر على خالف ما كانوا يؤملون، وعادت 

مع  الكويتيون  وعاد  أبية،  حرة  الكويت 

مذاهبهم،  وتباين  أحسابهم،  اختالف 

متالحمين  وطنهم  إلى  أفكارهم  وتنوع 

متاحبين، والحمد هلل.

المرأة واإلصاح

في رأي السيد الرفاعي

يؤمن السـيد يوسـف الرفاعي بضرورة 

مشـاركة المرأة في الحياة العامة، وأدائها 

الـدور المطلـوب منها، فالمرأة في الكويت 

فـي  كبيـر  دور  ينتظرهـا  نظـره-  -فـي 

اإلصـالح والتوجيـه، بـل إنـه ومنـذ أن كان 

السـتينات  فـي  البرلمـان  فـي  عضـوا 

فـي  المـرأة  حـق  إلـى  يميـل  الميالديـة 

الضوابـط  وفـق  واالنتخـاب  الترشـيح 

فـي  مناظـرة  لذلـك  وعمـل  الشـرعية، 

جامعـة الكويـت، وكانـت فيهـا األخت نورية 

السـداني وكثيـرات، بـل إن ابنتـه الدكتـورة 

لهـا مشـاركة فـي  الرفاعـي كانـت  عـروب 

الترشـيح لالنتخابـات الكويتيـة بتأييـد مـن 

والدهـا، ودعـم من أهلهـا والمقربين منها. 

فـي  ناشـطة  الرفاعـي  عـروب  والدكتـورة 

ولهـا  النسـائي،  التطوعـي  العمـل  مجـال 

مشاركات اجتماعية، وخيرية بارزة.

وللسـيد يوسـف الرفاعـي كذلـك ابنـة 

شـاعرة هي السـيدة ندى الرفاعي العضو 

فـي رابطـة األدبـاء، ولهـا دواويـن شـعرية 

فـي  قيمـة  ومشـاركات  وطنيـة،  إسـالمية 

وسائل التواصل.

الرفاعي والمظلومون في الكويت

الرفاعـي -رحمـه  يوسـف  السـيد  كان 

اهلل- يحمـل فـي داخلـه قلبـا كبيـرا يفيـض 

رحمـة وعاطفـة علـى كل مسـلم ضعيـف ال 

يجـد مـن ينتصـر لـه، ومـا مبرتـه الخيريـة، 

ال  الذيـن  ومجلسـه  اإلنسـانية،  وأعمالـه 

ينقطـع مـن الفقـراء وأربـاب الحاجـات إال 

شاهد على ذلك.
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مـن  أكثـر  فـي  اهلل-  -رحمـه  عّبـر 

مـن  يحصـل  لمـا  كراهيتـه  عـن  مناسـبة 

الكويـت  فـي  اإلنسـانية  للحقـوق  بخـس 

وهـي بلـد اإلنسـانية والخيـر، ففـي قضيـة 

جريـدة  مـع  لقـاء  فـي  كمـا  يقـول  البـدون 

الوطـن الكويتيـة: »أتمنـى أن تنجح الكويت 

مشـكلة  ألنهـا  البـدون  مشـكلة  حـل  فـي 

إنسـانية واجتماعيـة تغضـب اهلل ألنـه ال 

ورفاهيـة،  رغـد  فـي  نعيـش  أننـا  يعقـل 

وهنـاك آخـرون فـي معانـاة شـديدة، ومـن 

ناحيـة دوليـة فإننا نظهـر بمظهر من يظلم 

أناسـا ليـس لهـم حقـوق، وأنـا أرى أن حـل 

هـذه المشـكلة بسـيط ولكـن لـم يوجـد إلى 

المشـاورة  وال  المضبوطـة،  اللجنـة  اآلن 

الصحيحة«.

عمله الخيري

الخيـر  فعـل  علـى  الكويـت  أهـل  ُجبـل 

والمسـارعة فيه،وضربـوا مثـاال رائعـا فـي 

الملهوفيـن،  وإغاثـة  المحتاجيـن،  إعانـة 

حتـى غـدا العمل الخيري الكويتي -بفضل 

اهلل- سـحابة خيـر تمطـر العالـم، ومشـعل 

بـل عرفـت بهـا 
ُ
نـور يضـئ الكـون، وأمـارة ن

ج بـه الكويتيـون،  ّ الكويـت، وتـاج شـرف ُتـوِ

س فـي 
ّ

وأحدوثـة فخـر يتسـامر بهـا الُجـال

أنحاء المعمورة.

اآلبـاء  لنـا  لقـد صنـع  واهلل  ثـم  واهلل، 

بـه  زّينـا  وشـرف  عـز  وسـام  واألجـداد 

صدورنـا، وأنعشـنا بـه قلوبنـا، وصـرت ال 

 رحلـي فـي بلـد ألوثـق مسـيرته إال 
ّ

أحـط

وحدثونـي عـن غـرس مبـارك غرسـه أهلنا 

في تلك الديار.

بمثلهـــُم فجئنـــي  آبائـــي  أولئـــك 
المجامـــع  جريـــر  يـــا  جمعتنـــا  إذا 
ولقد كان سيد يوسف الرفاعي -رحمه 

المبارك،  الغرس  هذا  من  غرسا  اهلل- 

الفخار، فقد عرف  لبنات هذا  ولبنة من 

وقيامه  والمحتاجين،  للفقراء  بمواساته 

سرا  ينفق  والمساكين،  الضعفاء  على 

وجهرا.

ولما رغب في عمل يعظم نفعه، ويبقى 

حّول  فقد  موته؛  وبعد  حياته  في  خالدا 

ينفذ  مؤسسي  عمل  إلى  الفردي  عمله 

عظيمة  المبنى،  كبيرة  خيرية  مشاريع 

المعنى في العديد من البالد.

عطاؤه في الكويت أوال 

حتـى ال يغفـل السـيد يوسـف الرفاعـي 

-رحمـه اهلل- المحتاجيـن فـي بلده، وحتى 

يتـرك لـه أثـرا مبـاركا فـي تربيـة النـشء، 

المعهـد  أنشـأ  فقـد  الجيـل؛  وإصـالح 
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تـم  حيـث  الشـخصية  بالجهـود  الدينـي 

إنشـاؤه بجـوار مسـجد اإليمـان الخيـري، 

وبجـواره معهـد اإليمـان الخيـري، واليـزال 

المعهـد  بأنـه  علمـا  خدماتـه،  يواصـل 

األهلي الوحيد الذي يدّرس الفقه والعلوم 

والمحتاجيـن  البـدون  ويعفـي  السياسـية، 

فـي  ويقـع  تأسيسـه.  منـذ  الرسـوم  مـن 

ويضـم  الكويـت،  بدولـة  المنقـف  منطقـة 

المراحـل الثـالث: االبتدائيـة والمتوسـطة 

والثانويـة. والمعهـد الدينـي معتـرف به من 

الشـريف، وقـد  الكويـت واألزهـر  حكومـة 

والـذي  أبنائـه،  أحـد  المعهـد  فـي  تخـرج 

يعمل حاليا رئيس محكمة التمييز.

وعطفــا علــى الفقــراء والمســاكين فــي 

ــوم  ــة، يق ــرة خيري ــد أســس مب ــت فق الكوي

عليهــا  ويشــرف  وبناتــه،  أبنــاؤه  عليهــا 

بنفســه، وهــم مســتمرون فيهــا منــذ ثالثيــن 

مــن  الفقــراء  احتياجــات  وتقــدم  ســنة، 

طعام وغيره.

تمطــر  الرفاعيــة  الســادة  ســحابة 

األراضي اآلسيوية 

وسـع السـيد يوسـف الرفاعي وأسـرته 

الكريمـة عطاءهـم الخيري ليشـمل أصقاع 

الدنيـا، فبعـد تـرك العـم يوسـف الرفاعـي 

لحقيبـة الـوزارة فـي سـنة )1970 م)، وكان 

لغايـة  األمـة  مجلـس  فـي  عضـوًا  حينهـا 

1975/1/1، وبعـد اعتزالـه الحيـاة النيابيـة 

تفـرغ للعمـل الخيـري خارج الكويت بسـبب 

اإلسـالمية  البلـدان  مـن  الكثيـر  وجـود 
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مـن  للكثيـر  الوقـت  ذلـك  فـي  المحتاجـة 

معرضـة  وكانـت  التنمويـة،  المشـاريع 

قـد  التـي  الخارجيـة  والدعـوات  للتنصيـر 

المسـلمين  وضعـف  فقـر  مـن  تسـتفيد 

وحاجتهـم لتتوسـع، وتنتشـر أفكارهـا فـي 

البالد اإلسالمية.

الرفاعـي  يوسـف  العـم  ركـز  وقـد 

بعـد  بنغـالدش  فـي  األول  اهتمامـه 

أوائـل  فـي  الباكسـتان  عـن  انفصالهـا 

مسـتقلة،  دولـة  وأصبحـت  السـبعينيات، 

ولـم تكـن تملـك مقومـات الدولة فـي وقتها 

مـن حيـث القـدرة علـى بناء البنيـة التحتية 

أجهـزة  تكـن  ولـم  التنمويـة،  والمشـاريع 

الدولـة مقامـة، وال نظـام الدولـة مكتمـاًل، 

توجـد  وال  عامـة،  مرافـق  عندهـا  وليـس 

جعلهـا  ممـا  الشـعب،  ألفـراد  خدمـات 

غيـر  األهليـة  الجمعيـات  لنـزوح  عرضـة 

الحكوميـة، وقد كان للجمعيات التنصيرية 

مـن  الكثيـر  أدخلـوا  فقـد  كبيـر،  اهتمـام 

جمعياتهـم للتنصيـر  وخلطـه ضمـن العمل 

الخيـري فـي أعمالهـم الخيريـة خصوصـًا 

تقديـم  مـن  بـدءًا  الكـوارث،  مناطـق  فـي 

األطعمـة  وتقديـم  الطبيـة  المسـاعدات 

واألغذيـة، وخوفـًا مـن العمـل الـذي تقـوم 

سـافر  والجمعيـات،  المنظمـات  هـذه  بـه 

مـن  كوكبـة  معـه  وأخـذ  بنغالديـش،  إلـى 

ثـم  والخبـرة،  الخيـر  ذوي  مـن  اإلخـوة 

صـارت سـنة حسـنة؛ حيـث أصبحـت لديـه 

رحلة سـنوية لزيارة تلك الدول والمشـاريع 

التـي أقامتهـا الجمعيـات الخيرية منذ عام 

أعمالـه  توثيـق  علـى  ويحـرص  )1982م)، 

الخيرية، واصطحاب المحسـنين لالطالع 

على مشاريعهم الخيرية.

ورغبة في حماية مؤسسته فقد سجلها 

لها  ليكون  فيها  يعمل  التي  الدول  في 

في  عملها  أداء  في  القانونية  صفتها 

هذه  وأصبحت  الدولة،  مناطق  مختلف 

قبل  وإعفاءات من  مزايا  لها  المؤسسات 

حكومات الدول التي يعمل فيها.

كما أسس االتحاد العالمي اإلسالمي 

للدعوة واإلعالم مع عدد من الشخصيات 

اإلسالمية،ومركزه )الهور-باكستان).

مؤسسة الرفاعي الخيرية

في ديار القهوة النيبارية

-وتقـع  الهنديـة  كيـرال  واليـة  عرفـت 

مقابـل جنـوب عمـان- عنـد أهـل الكويـت 

البحـارة  وكان  النيبـار،  باسـم  قديمـا 

الكويتيـون يذهبـون إليهـا، ومنهـا يـوردون 

للكويـت الكثيـر مـن السـلع ولعـل أشـهرها 

القهـوة النيباريـة، وكانـت هـذه الواليـة مـن 
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اهتمـام مؤسسـة الرفاعـي الخيريـة؛ فقـد 

أقـام فيهـا سـيد يوسـف الرفاعـي -رحمـه 

بنـاء  مـن  المشـاريع  مـن  العديـد  اهلل- 

المسـاجد والمرافـق الصحيـة ألنها تحوي 

أغلبيـة إسـالمية، وقـد تشـجع الكثيـر مـن 

الخليـج وشـاركوا  بعـض دول  فـي  اإلخـوة 

فـي مسـاعدة هـذه المناطـق خصوصـًا من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الخيريـة  الرفاعـي  مؤسسـة  وركـزت 

فـي  المشـاريع  إنشـاء  بنسـبة 70 ٪ علـى 

دولـة بنغالديـش، و20 ٪ فـي الهند، و10 ٪ 

في باكستان.

العمـل  مـن  نصيـب  لباكسـتان  وكان 

الخيـري للسـيد يوسـف الرفاعـي لكونهـا 

العالـم اإلسـالمي  كانـت حاضنـة لمؤتمـر 

الـذي أسـس عـام )1930م) بسـبب شـعور 

المسـلمين فـي حاجتهـم إلـى تنظيـم يعمـل 

على توحيد جهودهم، وكان السـيد يوسـف 

رئيـس  نائـب  منصـب  تقلـد  وقـد  عضـوا، 

المؤتمـر،وكان هـذا دافعـا إلـى المشـاركة 

فـي المشـاريع التـي يقيمهـا المؤتمر باسـم 

مؤسسـة الرفاعـي، واسـتمر عضوا نشـطا 

اإلسـالمية  األقليـات  لجنـة  رئيـس  يشـغل 

المؤتمر إلى وفاته -رحمه اهلل-.

آسـيا؛  بـالد  علـى  خيـره  يقتصـر  ولـم 

فهنـاك العديـد مـن المشـاريع الخيرية في 

البـالد العربيـة واإلفريقيـة وغيرهـا، وهـي 

متنوعـة فيمـا يحتاجـه النـاس، السـيما في 

كان  الـذي  اإلنسـان  وبنـاء  التعليـم  مجـال 

فـي  هـذا  يظهـر  بالغـة،  أهميـة  يوليـه 

مؤسساته العلمية، ومعاهده المهنية. 

كما أنه أحد مؤسسـي جمعية اإلرشـاد 

جمعيـة  نـواة  كانـت  والتـي  االجتماعـي 

غيـر  كان  وإن  االجتماعـي،  اإلصـالح 

مشارك في إدارتها ومشاريعها.

عنايته باألدب 

الرفاعـي -رحمـه  يوسـف  للسـيد  كان 

للشـعر  وتـذوق  بـاألدب،  عنايـة  اهلل- 

العربـي، ينظمـه ويحفـظ الكثيـر منـه، بـل 

كان  وقـد  مطبـوع،  شـعري  ديـوان  لـه 

فـي  العربـي  األدب  ألسـاطين  لمالزمتـه 

األدبيـة،  لذائقتـه  رئيـس  سـبب  الكويـت 

أحمـد  الكويتـي  الشـاعر  أبرزهـم  ومـن 

السـقاف -رحمـه اهلل- صاحـب البصمـة 

أثنـاء  السـيما  الكويـت،  فـي  الشـعرية 

انضمامه للنادي الثقافي القومي.

هادفة  وتربوية  أدبية  مشاركات  وله 

ينشرها عبر مجلة البعثة الكويتية الصادرة 

بدأت  القاهرة، وقد  الكويت في  بيت  عن 

األربعينات  منتصف  في  نشراتها  أولى 

الميالدية، وال شك أن نشرها في القاهرة 
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في تلك الحقبة الذهبية لألدب في القاهرة 

أكسبه شهرة عربية كبيرة.

مؤسسـي  أحـد  الرفاعـي  كان  وقـد 

رابطـة األدبـاء الكويتييـن، ولـه مشـاركات 

فـي  ضّمنهـا  متميـزة،  وشـعرية  أدبيـة 

فـي  قولـه  ذلـك  ومـن  لـه،  شـعري  ديـوان 

شهر رمضان:

ُحـيـيـت يــــا رمـضـان يــــا شــهـر الـهـدى
الـبـركــــاِت و  األنــــوار  مـوســــم  يــــا 

بـه فـاحـتـفـلـت  بـشـــــراك  الـهــــدى  زف 
أهــــل الـتـقــــى و الـبــــرِّ و الـصـدقــــات

ـُـرفــــت يــــا رمـضــــان بـالـيــــوم الـذي ش
الـصـفـحــــاِت طـاهــــر  تـنــــزل  فـيــــه 

آيـاتــــه تـتـلــــى فـتـرفــــع رايــــة الـحــــق
الـظـلـمــــاِت تـدحــــر  و  الـمـبـيــــن 

فـطـنــــة ذو  تـدبــــرًا  تــــاه  إذا  و 
الـنــــزواِت عــــن  عـزائـمــــه  جـلــــت 

و تـراه فــــي الـدنـيــــا ســعـيــــدًا بـاســمـا
و غــــدًا بـيــــوم الـحـشــر فــــي الـجـنـاِت

نـهـارهــــم الـكـتــــاب  آيــــات  يـتـلــــون 
وصــــاِة بـتـهـجــــٍد  وعـشــيـهــــم 

و نــــرى بـيــــوت اهلل فـيــــك تـزاحـمــــت
والـدعــــواِت الـتـهـلـيــــل  و  بـالـذكــــر 

مــــن شــهـركـم تـزودوا  يـا مـســلـمـيــــن 
بـالـخـيــــر و الـمـعــــروف و الـحـســنـاِت

يـا مـعـشــر الـفـتـيـان و الـفـتـيـات صـومـوه
فـمـا أزكـى الـشــبـاب بـســاحـة الـطـاعـاِت

إنـهـا الـهـدايــــة  الـنـفـوس عـلــــى  ــــوا  ربُّ
الـشــهــــواِت مـزلــــق  عــــن  لـهــــا  درع 

و تـدرعــــوا بـالـديــــن و الـتـقــــوى لـكـي
َـّــاِت أنـ ال  و  نـكــــٍد  بــــا  تـحـيــــوا 

رســـــم اإللـــــه لـنــــا الـطـريــــق بـديـنـنـا
رســمــــًا قـويـمــــًا واضــــح الـقـســمـاِت

فـتـدبــــروا قـرآنـكــــم  دســتـوركــــم 
آيــــاِت و  ِحـكــــٍم  مــــن  ضــــمَّ  مــــا 

غـيــــره تـكـبــــر  و  تـجـافـيــــه  فـيـمــــا 
الـنـبــــراِت ضـائــــع  الـنـهــــج  أجـنـبــــي 

قـصــــوره و  بـعـجــــزه  الـمـقــــال  إن 
عــــن حــــّل مــــا قــــد َجــــد مــــن آالِت

حـقـيـقــــة وأد  و  إفــــاس  بـرهــــان 
الـنـظــــراِت بـيـضــــاء تـخـطــــف زائــــغ 

مـجـســـــد فـيــــه  الـحــــق  إن  الـحــــق 
الـعـتـبــــاِت مـقــــدس  فـيــــه  والـعــــدل 

بــــه أوصــــى  جـالــــه  جــــّل  اهلل 
الـسـمــــاواِت و  األرض  أهــــل  ــــان  ديَّ

ربـنــــا يـعـيــــدك  أن  أدعــــوا  رمـضــــان 
وثـبــــاِت بـعــــزٍة  والـمـســلـمـيــــن 

يــــا رب ثـبـتـنــــا عـلــــى نـهــــج الـهـدى
أنــــت الـســمـيــــع لـصـالــــح الـدعـواِت
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أخاقه

تميــز الســيد يوســف الرفاعــي -رحمــه 

النبوية،وكريــم  األخــالق  بمحاســن  اهلل- 

الخصــال المصطفويــة، فقــد كان موصوفا 

بخصال كريمة منها :

- كان -رحمه اهلل- صاحب عبادة ونسك، 

ويكثــر  النهــار،  ويصــوم  الليــل،  يقــوم 

الجماعــة،  لصــالة  مالزمــا  الذكــر، 

كثيــر  والحــج،  العمــرة  علــى  حريصــا 

اإلنفاق والصدقة.

- كان -رحمــه اهلل- مهابــا بــال تزمــت، 

ســمحا بــال ابتذال، موصوفا بابتســامة 

يمــازح  ويؤلــف،  يألــف  وليــن جانــب، 

الكبير، ويالعب الصغير.

وســطية  صاحــب  اهلل-  -رحمــه  كان   -

فــال  والــرأي،  المنهــج  فــي  واعتــدال 

ــه ومبادئــه مجــاراة  ــازل عــن عقيدت يتن

ألحــد، وال يصــادم مســلما، أو يعّنــف 

برســالة  مؤمــن  ألنــه  مســلم،  غيــر 

اإلســالم الســمحة، ولما رشــح لمجلس 

المثــال  أروع  ضــرب  والــوزارة  األمــة 

وأمتــه،  وطنــه  لقضايــا  نصرتــه  فــي 

فقــد كان بــاب مكتبــه  مفتوحــا لــكل 

لــذوي  مجمعــا  وديوانــه  المواطنيــن، 

وملتقــى  والمســاكين،  الحاجــات 

لألصدقاء والمحبين.

- وكان -رحمــه اهلل- مــن كبــار الصوفيــة 

ــى  ــم اإلســالمي، حريصــا عل فــي العال

كان  مهمــا  المخالــف  مــع  التواصــل 

أنــه  دام  مــا  رأيــه  محترمــا  مذهبــه، 

يدور في َفلَك اإلسالم. 

- أب رحيـم وصهـر كريـم جملـة تلخـص 
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واألخالقيـة  اإلنسـانية  الجوانـب 

الرائعـة، فـإن تنامـي فرعـه الطيب من 

البنيـن والبنـات، ومسـؤولياته الكبيـرة 

حياتـه،  فـي  مبكـرة  بـدأت  التـي 

ومتابعتـه  األمـة،  بأحـوال  واهتمامـه 

ألخبارهـا لـم تجعلـه يقصـر فـي تربيـة 

عنـده  النـاس  أحـق  كانـوا  بـل  أوالده؛ 

اهلل  يقبـض  ولـم  والرعايـة،  بالتربيـة 

روحـه حتـى أقـر اهلل عينيه بما حققوه 

دراسـاتهم  فـي  كبيـرة  نجاحـات  مـن  

بهـم،  قويـة  صلتـه  وكانـت  وأعمالهـم، 

وأوالد  أوالدهـم  يالعـب  كان  بـل 

متينـة  عالقـة  علـى  وكان  أوالدهـم، 

بتسـع  اهلل  أكرمـه  فقـد  بأصهـاره؛ 

أسـرا  بهـن  صاهـر  ُفْضلَيـات  بنـات 

كريمـة مـن أهـل الكويـت، ومـن شـهد 

كيـف  يجـد  عـزاءه  أوحضـر  جنازتـه، 

مجلـس  وازدحـم  المقبـرة،  ّصـت 
ُ
غ

العـزاء بأرحامه الكرام.

- كان ذا روح وطنيـة عاليـة، حريصـا علـى 

كان  سـواء  يسـتطيع  مـا  يبـذل  وطنـه، 

نائبـا أو وزيـرا أو مواطنـا عاديـا لخدمة 

التحـزب  أصنـاف  كل  ويحـارب  وطنـه، 

مذهـب،  أو  فئـة  أو  لقبيلـة  المذمـوم 

ويكـرر هـذا فـي الكثيـر مـن المناسـبات 

العامة والخاصة، واللقاءات التلفزيونية 

واإلذاعية والصحفية.

مؤلفاته

لم يكن السيد يوسف الرفاعي -رحمه 

اهلل- كثير التصنيف مع قدرته على ذلك، 

فقد كانت مشاغل وطنه وأعماله الخيرية 

والخاصة مانعة من التفرغ لتصنيف الكتب، 

ومع ذلك فقد ألف بعض الكتب، ومنها:

المسمى  والجماعة  السنة  أهل  أدلة   -

)الرد المحكم المنيع)

الكتاب  ضوء  في  والتصوف  الصوفية   -

والسنة.

- سيرة وترجمة السيد أحمد الرفاعي.

- نصيحة ألخواننا علماء نجد.

- خاطرة في السياسة والمجتمع.

- األزمة الدستورية األولى.

- ديوان شعر. 

وفاته 

والعطـاء  بالجـود  حافلـة  حيـاة  بعـد 

الوطنـي واإلسـالمي، وبعـد مسـيرة حافلـة 

سـيد  يوسـف  السـيد  توفـي  باإلنجـازات، 

هاشـم الرفاعـي -رحمـه اهلل- بعـد معاناة 

2018/3/31م،  السـبت  يـوم  المـرض  مـع 

الصليبخـات  مقبـرة  احتشـدت  وقـد 

بالمواطنيـن والمقيمين للصالة على فقيد 
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الكويـت والمسـلمين، وتوالـت الجموع على 

المنصوريـة  منطقـة  فـي  الرفاعـي  ديـوان 

لتعزية ذوي الفقيد، وعلى رأسـهم صاحب 

السـمو أميـر البـالد الشـيخ صبـاح األحمد 

الجابر الصباح -حفظه اهلل- وولي العهد 

الصبـاح  الجابـر  األحمـد  نـواف  الشـيخ 

-حفظه اهلل-.

يقول الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- 

كمـا فـي »الصحيحيـن«: »إذا مـات ابن آدم 

انقطـع عملـه إال مـن ثالث: صدقة جارية، 

أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«. 

أن  اهلل-  -بــإذن  يقيــن  علــى  نحــن 

أحســن  قــد  الرفاعــي  يوســف  الســيد 

لنفســه قبــل موتــه فــي تركــه قائمــة طويلــة 

بعــد  الباقيــة  الجاريــة  الصدقــات  مــن 

موتــه، والشــافعة لــه عنــد ربــه، بــدءا مــن 

الولــد الصالــح الطيــب ابنــا وبنتــا، مــرورا 

انتهــاء  الباقيــة،  الكريمــة  بإنجازاتــه 

بمبرتــه الخيريــة، ومؤسســاته التطوعيــة، 

وأعمالــه اإلنســانية فــي مشــارق األرض 

ومغاربهــا، وكتبــه النافعــة، ويــزدان ذلــك 

مــكان،  كل  فــي  لــه  المســلمين  بمحبــة 

ــه فــي أن يســبغ  ــج بالدعــاء ل وألســنة تله

اهلل عليــه شــآبيب الرحمــة والرضــوان، 

ذريتــه،  فــي  الصالــح  العقــب  ويجعــل 

ويبــارك فيهم، آمين.

يقول الشاعر الكويتي د. سعد بن ثقل 

العجمي في رثاء السيد يوسف الرفاعي 

-غفر اهلل له- :

 لقـــد صمـــت الُحســـاد عن ذكـــر فضله
 )وتلـــك َشـــكاٌة ظاهـــٌر عنـــك عاُرهـــا(

 ويكفيـــك عـــن مـــدح الجهـــول مفاخـــٌر
فخاُرهـــا أنـــت  كنـــت  إذ   تقلدتهـــا 

 فيـــا يوســـَف الصّديـــق يـــا ابـــَن محمـــٍد
جاُرهـــا عـــّز  إذ  اهلل  رجـــال   وجـــاَر 

 صدعـــت بقـــول الحـــق شـــهمًا مواجهًا
غباُرهـــا منـــك  ثـــار  حروبـــًا   وخضـــَت 

 بنـــي الجهـــل والتكفير والحقـــد والهوى
قراُرهـــا الســـام  أرض  فـــي  قـــّر  فـــا 

وشـــعَبها الكويـــت  أرض  يـــا  اهلل   لـــِك 
ليُلهـــا؟ مـــا نهاُرهـــا؟  علـــى فقـــدِه مـــا 

وعرضهـــا البـــاد  طـــول  فـــي   أياديـــك 
ناُرها الســـماكين  فـــوق  مـــن   وضـــوؤك 

منصـــٌف قـــّل  إن  األشـــعاُر   ســـتنصفك 
ِشـــعاُرها والوفـــاُء  عينـــي   وتبكيـــك 

مذهبـــي واآلل  اهلل  رســـول   وعشـــُق 
خياُرهـــا الخيـــار..  أقـــدار   وتعـــرف 
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كان المرحوم سيد يوسف سيد هاشم 

واجتماعيا  دينيا  فذة  شخصية  الرفاعي 

المناصب  خالل  من  وسياسيا  وأدبيا 

كنائب  الدوله  في  توالها  التي  السياسية 

في البرلمان و وزير للدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.. خدم من خالله وطنه وكان قريبا 

يكون  أن  فحرص  الشعب،  هموم  من 

لهمومهم،  متفهما  معهم  متواصال 

فئات  مع  متواصال  كان  واجتماعيا.. 

أفراحهم  في  لهم  مشاركا  المجتمع 

دواوين  تشهد  أتراحهم  في  ومواسيا 

ومحبته.  وتواضعه  بتواصله  له  الكويت 

الظهور  بقلة  الخيرية  أعماله  وتميزت 

إليه  وسعى  فيه  زهد  الذي  اإلعالمي 

الكثيرون.

الرفاعي  هاشم  السيد  يوسف  سيد 

رجل من رجاالت الكويت المعروفين دينيا 

عضو  فهو  وأدبيا.  واجتماعيا  وسياسيا 

في  اإلسالمية  للشؤون  األعلى  المجلس 

القاهرة وهو عضو مجلس األمة الكويتي 

وزيرا  وكان   ،(1974 - 1963( الفترة  في 

ووزير   ،1963 والهاتف  والبرق  للبريد 

ورئيسا  الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة 

للمجلس البلدي 64 - 1970. و بقدر ما 

شارك بدوره الفاعل في الحركة السياسية 

مشاركات  من  له  ما  بقدر  الكويت  في 

والندوات  المؤتمرات  معظم  في  كبيرة 

العربي  العالم  مستوى  على  تعقد  التي 

واإلسالمي ينطلق فيها مما فرضه عليه 

ديننا الحنيف، فهو عضو المكتب التنفيذي 

اإلسالمي  العالم  لمؤتمر  الرئيس  ونائب 

يوسف  األستاذ  وللمرحوم  باكستان،  في 

فهو  أيضا  أدبية  اهتمامات  الرفاعي، 

بقلم: كاملة سالم العياد❋

السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
رجل يشهد له تاريخه

❋ كاتبة كويتية.
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الكويتيين  األدباء  لرابطة  مؤسس  عضو 

وله كتابات عديدة وقصائد شعرية بعضها 

نشر في مجلة )البعثة) التي كانت تصدر 

في بيت الكويت في القاهرة آنذاك وأغلب 

شعره كان تغنيا بحب هذا الوطن الحبيب.. 

مادحًا شيم الوفاء و الكرم واإلخاء وداعيا 

لمن  والمواساة  األخوي  التراحم  إلى 

أشقاهم الدهر داعيا إلى الوحدة ونابذا 

دعائه  في  اهلل  إلى  ومتوجها  التفرق، 

الدائم أن يحفظ ديننا وإيماننا وأن يوحد 

تطوف  مشاعره  وكانت  وينصرنا  كلمتنا 

العربي واإلسالمي وكان متواصال  العالم 

فكريا وروحيا ومشاركا لمشاعرهم، ففي 

ذكرى مأساة دير ياسين كتب قصيدة له 

يبين فيها عداءه لبني إسرائيل: 

أنتـــم لـــكل الـــورى أعـــداء لـــم تزلـــوا
ــُل ــي ــح ــدر وال ــ ــغ ــ الـــشـــر مـــبـــدؤكـــم وال

هـــذي فلســـطين لـــن يحيـــي لهـــا أمـــل
تنفتُل ــل  ــع ــف ال ال  ــقـــول  الـ ــى  ــ إل قــــوٌم 

قاطبـــٌة اإلســـام  و  العـــرب  أمـــة  يـــا 
ــذا الــــذُل والــكــســُل  ــ ــا وه ــوم كــفــاكــم ن
)الديوان ص 46)

)دير  لمجرمي  خطابه  في  ويقول 

ياسين):

إن كنتمـــو غركـــم نصـــر علـــى عجـــل
فشُل خــدعــٍة  أو  ــٍة  ــس خ عــن  فــالــنــصــر 
)ديوان صفحة45)

وفي مشاركة وجدانية للمغرب العربي 

االستعمار  ضد  نضاله  في  الجريح 

الفرنسي يقول:

لـــي ورقَّ  قريـــض  يـــا  عذابـــي  ارحـــم 
ــِل ــرج ــم ــور ال ــ ــوُر ف ــفـ ــات الـــفـــؤاد يـ ــ ب

حرقـــٌة المدامـــع  تســـكبه  والدمـــع 
وتــجــمــلــي تـــجـــلـــدي  أذاب  ــى  ــ ــ وأس

ألهمـــت بوحيـــك  لـــو  نفســـي  منيـــت 
ــوي الــمــعــَضــِل ــداء قـ ــ ــدواء ل ــ نــفــســي الـ

فتقلبـــوا عزمهـــم  ثبـــط  الوهـــن 
ــِل ــمــذل ــد الــمــســتــكــيــن ال ــي فـــي الــــذل ق

يثيرهـــم الحمـــاس  ال  حيرونـــي  هـــم 
ــِل ــق ــث ــم ب الـــطـــغـــاة  ــم  ــلـ ظـ وال  كــــا 

تفرق  على  وحسرة  ألم  األبيات  وفي 

الشعوب العربية.. وعدم تكاتفها.. ونجدة 

العرب  تشاغل  من  ويتألم  إخوانها 

والمسلمين عن نكبات إخوانهم:

مضامـــٌة تســـتجير  )تونـــس(  واليـــوم 
ــي آلـــهـــة الـــفـــســـوق األســـفـــِل ــغ مـــن ب
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لُيقتلـــوا يؤخـــذون  بنوهـــا  هـــي  هـــا 
ــل ــائ ــل الـــنـــعـــاج بــــا رقـــيـــب س ــتـ قـ

و كـــذا )مراكـــش( و)الجزائر( تشـــتكي
ــلــمــقــصــِل ــا ل وُيــــســــاق أحـــــــرار بـــهـ

فـــكأن َمـــن حـــوت الجزيـــرُة قـــد غدوا
غــافــِل وآخـــــر  طــــرش  ذي  بــيــن  مـــا 
)ديوان صفحة 41)

الرفاعي  يوسف  سيد  المرحوم  كان 

ويضمدها  جراحه..  يتلمس  الوطن  ابن 

أبنائها  قلوب  في  الوطنية  جذوة  ويشعل 

قاسم  عبدالكريم  هدد  عندما  فنجده 

حاكم العراق آنذاك بغزو الكويت يقول :

قـــوم مزاعـــم  مـــن  الحـــق  ضحـــك 
ــا فــــي بــــادك ــ ــرن ــ ــي ــ ــوا يــــا أم ــعـ ــمـ طـ

شـــبابا فيهـــا  بـــأن  تناســـوا  قـــد 
ــارك ــع ــم ــزال أســــد ال ــ ــن ــ هـــم غـــــداة ال

بأنـــا فينـــا  الطامعيـــن  بلـــغ 
ــك ــال ــه ــم ال عــظــيــم  ــه  ــ ل ــر  ــبـ شـ دون 
)الديوان صفحة 38)

األشعار  من  الكثير  الوطن  في  وله 

واألناشيد الوطنية فيقول:

يا كويت يا منار الهدى
سوف أحميك و أكفيك العدا

أنا إن مت شهيدا جسدا
ان روحي سوف تبقى في خلود

يا كويُت يا بادي
)الديوان صفحة 32)

وله الكثير من شعر المناجاة للرسول 

بشهر  وترحيب  والسالم  الصالة  عله 

رمضان ونصح للفتيات والفتيان يا معشر 

الشباب . 

شـــهركم مـــن  تـــزودوا  مســـلمون  يـــا 
والــحــســنــات الـــمـــعـــروف  و  ــر  ــالــخــي ب

انهـــا الهدايـــة  علـــي  النفـــوس  ربـــوا 
ــوات)1( ــهـ ــشـ الـ مـــزلـــق  ــن  عـ ــا  ــه ل درع 
)الديوان صفحة 22)

جهاد  من  صفحات  إلى  تطرق  كما 

وصفاته  والسالم  الصالة  عليه  الرسول 

وأخالقه لنقتدي بأخالقه وعدم السير وراء 

الضالل.

إن لـــم نقـــم نحيـــي عهـــودا فمـــن لهـــا
وينصُح يــهــدي  ــاح  ــ اإلص ينشر  ومـــن 

بنـــا طوفـــوا  قـــد  التضليـــل  ذوي  فـــإن 
تكسُح ــات  ــوايـ ــغـ والـ ــش  طــي ــواء  ــأهـ بـ
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منقـــذ خيـــر  بالمصطفـــى  نقتـــدي  أال 
ــُح ــت ــف ــي وي ــن ــب ــى بـــالـــحـــق ي ــ ــيٌّ أتـ ــبـ نـ
)الديوان صفحة 19)

ويقول:

مرســـل أفضـــل  النـــور  بهـــذا  أتانـــا 
ــرُح ــشـ ــاء لـــلـــبـــريـــة يـ ــ ــف ــ ــى ش ــطـ ــأعـ فـ

الـــردى مســـها  قـــد  كان  قلوبـــٌا  وأحيـــا 
تسرح ــاالت  ــه ــج ال فــي  ــوال  ــق ع ــى  ــق ون
)الديوان صفحة 16)

األستاذ  المرحوم  شعر  نجد  وهكذا 

اهتماماته  يعكس  الرفاعي  يوسف هاشم 

بالرسول  المتعلقة  المتدينة  لشخصيته 

فيها  يعبر  ومدحه  والسالم  الصالة  عليه 

عن أفكاره ومشاعره الدينية...

اهتمامه  عكس  االجتماعي  والشعر 

ونصح  األخوان  ووفاء  المجتمع  بأحداث 

ألبناء األمه وكثير منه ما كان في التآلف 

والتعاطف مع أهل العروبة واإلسالم.. في 

عذرية  غزلية  قصائد  ومنها  مكان  كل 

كتبها في فترة الشباب. كما كان المرحوم 

لدينه  وفيا  وطنيا  رجال  الرفاعي  يوسف 

ووطنه وأمته، عرف بخلقه وتواضعه وظل 

فالمؤتمرات  المشاركة،  على  يحرص 

والعربي  اإلسالمي  العالم  في  اإلسالمية 

عالمة بارزة على اهتمامه بأمر المسلمين 

ومعالجه قضاياهم.

سيد  يوسف  سيد  المرحوم  يقول 

هاشم الرفاعي رحمه اهلل:

الذي  الصوفي  للفكر  أنتمي  أنا  نعم 

تزكية  مقام  اإلسالمي  بمفهومه  يعني 

النفوس و يقول الرفاعي في صفحة 165 

ضوء  في  والتصوف  الصوفية  كتابه  في 

الجانب  هو  )التصوف  والسنة  الكتاب 

الروحي في اإلسالم) ويضيف والتصوف 

الجانب  في  زيادة  هو  بل  عقيده  ليس 

اهلل،  مع  العالقة  في  والروحي  التعبدي 

للكتاب  متبع  مؤمن  هو  الصوفي  والرجل 

السنة  أهل  عقيدة  وعقيدتها  والسنة 

على  وفرض  غيره  عن  ويزيد  والجماعة 

نفسه زيادة تعبد وأوراد وطاعات في مقام 

اإلحسان. وقد جاء في الحديث القدسي 

إلي  يتقرب  عبدي  يزال  )ما  معناه:  ما 

بالنوافل حتى أحبه). 

ولقد ضمن كتابه )الصوفية والتصوف) 

العلماء  المزيد من شهادات األئمة وكبار 

من السلف الصالح وآرائهم حول التصنيف 

ومنهم: 

اإلمام الشافعي 

واإلمام أحمد بن حنبل 

وعبد القاهر البغدادي
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واإلمام الغزالي

والعز بن عبد السالم

وجالل الدين السيوطي

وأبو الحسن الندوي الذي قال:

يبايعــون  »إن هــؤالء الصوفيــة كانــوا 

النــاس علــى التقــوى واإلخــالص واتبــاع 

الســنة والتوبــة عــن المعاصــي والفحشــاء 

والظلــم  الســيئة  واألخــالق  والمنكــر 

التخلــي  و  الحســنة  باألخــالق  والتحلــي 

عن السيئة«.

طنطـاوي  محمـد  الشـيخ  د.  يقـول 

رجـال  »إنهـم  المصريـة  الديـار  مفتـي 

اهلل  فرائـض  علـى  حافظـوا  صالحـون 

األخـالق«  بمـكارم  التحلـي  وعلـى  تعالـى 

ويعـرف المفتـي العـام للجمهوريـة العربية 

منهـج  التصـوف  فيقـول:  السـورية 

يسـتهدف التمسـك بالقـرآن الكريـم قـوال 

بسـنة  مسـتهديا  وسـلوكا  وخلقـا  وعمـال 

رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه وسـلم وكذلك 

وزيـر األوقـاف للشـؤون اإلسـالمية بدولـة 

اإلمـارات العربيـة رأى معنى ذكر النواحي 

السـلطان أرسـالن وعنـد  الصوفيـة عنـد 

ويتعـرض  األيوبـي  الديـن  صـالح  البطـل 

األعـداء  ضـد  بطوالتهـم  صـدق  لمـدى 

)رهبـان  كانـوا  ألنهـم  عليهـم  وانتصارهـم 

الليل وفرسـان النهار).

الرفاعي ذو فكر صوفي يؤكد انتماءه 

بأنه ينتمي للفكر الصوفي ويتبناه ويدعو 

إليه مشيرا إلى أن الصوفية تمثل الجانب 

الروحي. 

في  والتصوف  الصوفية  كتاب  وفي 

الرفاعي  عرض  والسنة  الكتاب  ضوء 

عند  وهو  للتصوف  تعريفه  اهلل  رحمه 

لمرحلة  للوصول  النفس  تزكية  الرفاعي 

االحسان و تزكيتها باألعمال االيمانية..

يوسف سيد هاشم  مؤلفات سيد  من 

الرفاعي رحمه اهلل: 

حياة  في  األولى  الدستورية  األزمة   -  1

مجلس األمة الكويتي.

والمجتمع  السياسة  في  خواطر   -  2

يوسف الرفاعي.

3 - نصيحة إلخواننا علماء نجد.

4 - ديوان شعر. 

5 - الصوفية والمتصوف في ضوء الكتاب 

والسنة.

6 - اإلمام السيد أحمد الرفاعي. تأليف 

الرفاعي  هاشم  السيد  يوسف  سيد 

الندوي  الرفاعي  مصطفى  و  السيد 

الحسن  أبو  الشيخ  الكتاب  وقدم 

الندوي. 

سيد  والجماعة.  السنة  أهل  أدلة   -  7

يوسف الرفاعي.
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عظماء  برجال  الكويت  دولة  تزخر 

أعينهم  نصب  الكويت  بلدهم  وضعوا 

المختلفة،  مواقعهم  خالل  من  وخدموها 

فارتقوا بها علمًا وفكرًا ومكانًة وشأنًا من 

الالمحدود  وعطائهم  إخالصهم  خالل 

لمحبوبتهم الكويت. 

والسيد يوسف هاشم الرفاعي إحدى 

تلك الشخصيات التي انبرت لرفع مكانة 

الكويت عاليًا عربيًا و إسالميًا، فمن منا 

التي تركت  البارزة  يجهل تلك الشخصية 

بلدنا  ونهضة  رقي  على  شاهدًة  بصمتها 

والداعية  المفكر  وهب  فقد  الكويت، 

يوسف الرفاعي نفسه وماله خدمة لبلده 

ودينه داخل وخارج الكويت بكل ما أتيح له 

من وسائل معينة سواء من خالل موقعه 

كمسؤول مهم في مؤسسات الدولة أو من 

خالل نشاطاته الفردية والمشهود له بها 

داخل الكويت وخارجها.

إلى  حياته  بداية  في  الرفاعي  توجه 

األدب؛ إليمانه العميق بأن ثقافة الشعوب 

وتقدمها،  تحضرها  في  أساسي  مطلب 

تأسيس  على  مجايليه  من  ثلة  مع  وعمل 

رابطة األدباء الكويتيين وذلك عام 1964م 

لتكون منارة علٍم ومعرفة لألجيال الحاضرة 

ما  معه  ساهم  ولمن  له  فكان  والقادمة، 

أرادوا، ومنذ تلك الفترة كانت رابطة األدباء 

وفكري  حضاري  إشعاٍع  مصدر  زالت  وال 

من  والمعرفة  العلم  األجيال  منه  تستلهم 

والالمحدودة،  المتعددة  نشاطاتها  خالل 

فقد  أديب«،  »ذكريات  أمسية  منها  وأذكر 

دارت األيام والسنون ليكون السيد يوسف 

األمسيات  هذه  إحدى  ضيف  الرفاعي 

الهادفة، فتحدث عما في َجعبته من ذكريات 

ومواقف ماتعة نالت إعجاب الحضور وأنا 

ونحن  ذكرياته  بفيض  فأمتعنا  بينهم،  من 

بقلم: خليل السالمة❋

السيد يوسف هاشم الرفاعي 
رحلة األدب والسياسة والعمل الخيري

❋ لغوي تربوي، سوري مقيم في الكويت.
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مصغون لمؤسس في أواسط الستينات من 

في  متحدث  واليوم  الماضي  القرن 

أواخرالعقد األول من القرن الحالي، أمام 

في  قدمًا  السير  عاتقه  على  أخذ  جيل 

مواصلة مسيرة اآلباء واألجداد. وقد كرمته 

رابطة األدباء -آنذاك- متمثلة في أمينها 

العام السابق د.عادل العبد المغني وبحضور 

كل من األمين العام الحالي أ. طالل سعد 

الرميضي والباحث خالد سالم األنصاري.

ودعمه  اإلبداعية  لجهوده  وتقديرًا 

لألدب واألدباء ودوره البارز في رفع مكانة 

حين  األدباء  رابطة  نعته  فقد  الكويت، 

وفاته في مطلع هذا العام وأصدرت بيانًا 

أهمية  مدى  عن  خالله  عبرت  صحافيًا 

المتميز في رفع  هذه الشخصية ودورها 

سيبقى  وأنه  الكويت،  في  الثقافة  شأن 

رمزًا أدبيًا أبد اآلبدين، وذلك على لسان 

طالل  األستاذ  األدباء  رابطة  عام  أمين 

سعد الرميضي حين قال:

فقدت  الثقافية  الساحة  أن  "صحيح 

األديب يوسف هاشم الرفاعي إال أن هذا 

الفقد ما هو إال غياب للجسد، أما الروح 

أن  يمكن  األدبية فال  والبصمات  والمآثر 

تغيب.. وأن رابطة األدباء التي آلمها هذا 

أن  شأنه  من  بما  ستقوم  فإنها  المصاب 

يوفي الراحل حقه، وفاء من الرابطة له، 

كونه رمزًا أدبيًا سيبقى خالدًا في الذاكرة 

الثقافية أبد السنين". 

أوفت  الرابطة  أن  نلحظ  تقدم  ومما 

بوعدها عند قيامها بإصدار عدد خاص 

مسيرته  يتضمن  اهلل-  -بإذن  للمرحوم 

وصورته  والدينية.  والسياسية  األدبية 

تزين غالف مجلة البيان تكريمًا له. 

حياته األدبية 

بحبه  الرفاعي  يوسف  السيد  عرف   

لألدب وانبرى جاهدًا لخدمة بلده من خالل 

خدمة  أن  رأى  أنه  إال  والثقافة،  األدب 

من  واحد  جانب  على  تقتصر  ال  األوطان 

الحياة، فتوجه إلى منبر السياسة، وكان له 

غف 
ُ

ما أراده، إال أنه لم يعتزل األدب الذي ش

د عن هذا الشغف ديوان شعر فصيح 
ّ
به، وتول

يضم بين دفتيه العديد من القصائد الوطنية 

واالجتماعية  والدينية. 

تلك  المشهورة  الوطنية  قصائده  ومن 

التي نظمها بمناسبة تهديد رئيس العراق 

الكويت  بغزو  -آنذاك- عبدالكريم قاسم 

األحداث  وحي  »من  بعنوان  الموسومة 

األخيرة« حيث خاطب خاللها أبا الشعب/

السالم  عبداهلل  الشيخ  الدستور  أبا 

الصباح، ويخبره فيها أن أهل الكويت قد 
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وها هم مستنفرون  التهديدات  استنكروا 

شيبًا وشبابًا فداًء لك وللكويت:

يـــا أبـــا الشـــعب هاهـــو الشـــعب جاءك
ــداءك ــ فـ ــون  ـــ ــك ـــ ي أن  اهلل  ــد  ــه ـــ ـــ أش

جميعـــًا والشــــــباب  الشيـــــب  نــــــفر 
ــر عــنــد رحــابــك ــص ــق ــال وأحــــاطــــوا ب

عن  يتنازلوا  ولن  لم  الكويتيين  وأن   

شبٍر واحٍد من أرضهم:

بأّنـــا فـيــــنا  الطــــامعين  بّلــــغ 
ــك ــال ــه ــم ال عــظــيــم  ــه  ــ ل ــر  ــبـ شـ دون 
الوفاء  الكويت يرد لك  وها هو شعب 

يضيء  ونبراسًا  مفدى  زعيمًا  ويبايعك 

ليلهم وحافظًا لكيانهم بعد اهلل:

الشـــعب يبايعــــك  إذ  اليـــوم  فاهنـــأ 
ــك ــ ــائ ــ ــه مـــــن وف ــ ــت ــ ــذل ــ ــى مـــــا ب ــ ــل ــ ع

وفـــي شـــعب  الكويـــت  شـــعب  إن 
ــك. ــالـ ــثـ ــال مــــن أمـ ــ ــرجـ ــ لــــكــــرام الـ

عليها  غلب  فقد  الدينية  قصائده  أما 

الطابع الصوفي نظرًا النتمائه إلى الطريقة 

الرفاعية التي أسسها اإلمام السيد أحمد 

الرفاعي وله ُمؤلَّف في هذا الصدد..

الذي  االجتماعي  شعره  إلى  إضافة 

ورقي  أخالقه  سمو  طياته  بين  يحمل 

تعامله و تواضعه مع القريب والبعيد.  
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والجديـر بالذكـر بأنـه مؤسـس »معهـد 

اإليمـان الشـرعي« وهـو مـن يشـرف عليـه 

دول  مـن  مختصيـن  معلميـن  لـه  ويجلـب 

يحتفـي  وكان  الشـرعية  للمـواد  أخـرى 

ويحفزهـم  القـرآن  وَحفَظـة  بالفائزيـن 

بلدهـم  نهضـة  فـي  ليسـهموا  باسـتمرار 

وليحافظوا على مبادئ دينهم. 

بالدين  تتعلق  له عدة مؤلفات  أن  كما 

واألدب والنصح واإلرشاد.

الجانب السياسي والديني من حياته 

بأنـه  الرفاعـي  يوسـف  السـيد  تميـز 

مجـال  فـي  بـارز  وعلـم  إسـالمي  مفكـر 

وشـخصية  والخيـري  السياسـي  العمـل 

قياديـة جريئة سـاهمت فـي نهضة الكويت 

سياسـيًا واقتصاديـًا وأدبيـًا وثقافيًا، وذلك 

مـن خـالل موقعـه ومنصبـه فـي مؤسسـات 

السياسـي  المعتـرك  دخـل  حيـث  الدولـة، 

كعضـو فاعـل فـي مجلـس األمـة الكويتـي، 

إلـى أواسـط  وذلـك مـن بدايـة السـتينات 

السـبعينات، فانبـرى منافحـًا ومدافعـًا عن 

اإلعـالم  وسـائل  عبـر  واإلسـالم  العروبـة 

ومـن  والمقـروءة  والمرئيـة  المسـموعة 

خـالل المؤتمـرات والندوات داخل الكويت 

وخارجهـا، فكانـت الشـريعة مـن أولوياتـه، 

فتمكن من اسـتصدار قوانين تخدم الدين 

والمجتمع وعمل على ترسـيخ قيم ومبادئ 

داخـل  المسـلمين  نفـوس  فـي  اإلسـالم 

وخـارج الكويـت. كمـا أنه فتـح ديوانه الذي 

ينهلـون  الجنسـيات  مختلـف  عليـه  تتـردد 

بدورهـم  والذيـن  والمعرفـة  العلـم  مـن 

والمبـادئ  القيـم  نشـر  فـي  يسـهمون 

اإلسالمية في بلدانهم.

الموت جسده  في مارس 2018 غيب 

الطاهر فرثاه أهله ومحبوه داخل الكويت 

)ندى  الشاعرة  ابنته  ومنهم  وخارجها 

وأثره في  الرفاعي) حيث ذكرت فضائله 

لهم حتى  تربية عائلته من حب واستماع 

في مرضه قائلًة: 

حديثكـــم حلـــو  األهـــل  بيـــن  ويـــدور 
ــراء ــ ــغـ ــ ــا بـــالـــبـــســـمـــة الـ ــ ــرنـ ــ ــسـ ــ وتـ

رأينـــا وتســـمع  عبـــرًا  لنـــا  تـــروي 
ــاء ــن ع دون  واإلرشــــــــــاد  ــظ  ــوعـ ــالـ بـ

غـــادرت يـــا أغلـــى مـــن الـــروح التـــي
ــاك كــــل مــســاء ــقـ ــلـ ــاق كــــي تـ ــتـ ــشـ تـ

أن غيـــر  الحيـــارى  مثـــل  وتركتنـــا 
ــي األرجـــــــاء ــ الزالـــــــــت اآلثـــــــــار فـ

وسفير  والداعية  المفكر  اهلل  رحم 

يوسف  السيد  آسيا  في  الخيري  العمل 

الرفاعي وأسكنه فسيح جناته. 
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لـــم أكـــن أدري يومهـــا َمـــن صاحـــب 

ـــا  ـــي وأن ـــَرّ مـــن خالل ـــذي َم ـــل ال
ّ

ـــك الِظ ذل

أجلـــس بمحـــاذاةِ عبـــوره بين التالمذة!

مـــا  ذاكرتـــي  مـــن  أســـتجمع  ـــي 
ّ
لعلِ

فني فـــي هـــذا المقـــام ألغـــرف مـــن  ُيســـعِ

تلـــك األيـــام التـــي قضيتهـــا فـــي كنـــف 

العلـــوم الشـــرعية؛ كنـــُت أشـــبه بُمريـــٍد 

وجـــدُت  لكنـــي   ، شـــيخهِ عـــن  يبحـــُث 

الصـــرح  ذاك  دخلـــُت  حيـــن  ضالتـــي 

حّيـــة  لوحـــة  كان  العريـــق)1(  التعليمـــي 

ــعُر  ــا، أشـ ــي ألوانهـ ــي فـ ــت طفولتـ امتزجـ

ــوّي  ــع األمـ ــي الجامـ ــُت فـ ــي كنـ اآلن كأننـ

فـــي  األزهـــر  الجامـــع  أو  دمشـــق  فـــي 

هيئـــة  علـــى  الصـــرح  فهـــذا  القاهـــرة؛ 

ــع كبيـــر مكـــون مـــن ثالثـــة طوابـــق؛  جامـ

للتعليـــم،  معهـــد  واألرضـــي  الســـرداب 

علـــى  رحـــب  جامـــع  األعلـــى  والطابـــق 

النســـق الهندســـي اإلسالمي.

الرفـــاعــي..
صرح من التربية والتعليم

بقلم: علي سويدان❋

❋ كاتب سوري مقيم في الكويت.

)1) معهد اإليمان الشرعي في الكويت أسسه الراحل عام 1973م.

القاعات وحلقات العلم 

أفــَذّ  الصــرح  لــذاك  يجلــب  هــو  هــا 

ــوم اللغــة والديــن فــي  وأشــهر أســاتذة عل

ســبعينيات القــرن المنصــرم، هنــاك علــى 

تلــك  جــدران  وبيــن  عتيقــة  مقاعــد 

القاعــات قصــص خالــدة فــي الذاكــرة، 

هنــاك فــي ردهــات طويلــة وفــي ســاحات 

أفئــدة  وتغــّذت  عقــول  ُبنيــت  شاســعة 

وتدربــت أجســاد علــى مناهــج متكاملــة 
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العناصــر، كان حريصــًا فــي جانــب الدعــم 

اإلنســاني علــى مجانيــة التعليــم لجميــع 

التالميــذ رغــم أنــه يتبع القطاع الخاص.

َلَمــَع الراحــل فــي فلســفة بنائــه لهــذه 

التعليــم  أســلوب  بمراعــاة  المؤسســة 

الحديــث آنــذاك علــى مقاعــد وســبورات 

حلقــات  فــي  القديــم  األســلوب  مــع 

خاصــة تعقــد فــي الجامــع حســب جــدول 

يــد  علــى  التلميــذ  خاللهــا  مــن  يــدرس 

الراحــل  حــرص  هكــذا  أفــذاذ،  علمــاء 

مــن  التالميــذ  شــخصيات  دعــم  علــى 

فــي  شــرعية  مفاهيــم  ترســيخ  خــالل 

مــن  إال  منهــا  التمكــن  يمكــن  ال  علــوم 

يــد  علــى  ــم 
ّ
والتعل المشــافهة  خــالل 

هــذا  امتــاز  لقــد  )المعلــم)،  الشــيخ 

فــي  الحســّي  الرابــط  بإحيــاء  الصــرح 

العمليــة التعليميــة ومــا فيهــا مــن تواصــل 

بيــن التالميــذ ومعلميه.

القرآن الكريم ومجالس الذكر 

هاشــم  يوســف  الســيد  حــرص 

الرفاعــي علــى ترســيخ الجانــب الروحــي 

بيــد  أخــذ  لذلــك  التالميــذ  عنــد 

بمعيــة  الشــعور  تعزيــز  إلــى  المعلميــن 

اهلل والتقــرب إليــه مــن خــالل مجالــس 

ــى  ــى رســول اهلل صل الذكــر والصــالة عل

اهلل  إلــى  والتقــرب  وســلم،  عليــه  اهلل 

عليــه  اهلل  النبــي صلــى  بيــت  آل  بحــب 

وســلم، وقــد حــرص الراحــل علــى تعليــم 

وتدوينــه  وحفظــه  الكريــم  القــرآن 

المجالــس  تلــك  خــالل  مــن  وتفســيره 

ضيوفــًا  إليهــا  ودعــا  رونقــًا  وجعلهــا 

وعززهــا بعناصــر التشــويق، ليحــث هــذا 

الجيــل علــى التمســك باألخــالق واتبــاع 

ســنة النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، لقــد 

أجــرى مــن أجــل ذلــك مســابقات وشــجع 

علــى ذلــك مــن خــالل حفــالت لالحتفــاء 

ولدفــع  أقرانهــم  لتشــجيع  بالفائزيــن 

فــي  التالميــذ  بيــن  تنافســية  عجلــٍة 

مجــال حفــظ القــرآن الكريــم وحضــور 

مجالــس الذكــر الحكيم.
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الكادر التعليمي والمنهج الدراسي 

رغـــم أن المنهـــج الدراســـي المعتمـــد 

ـــج  ـــي هـــذا الصـــرح كان هـــو نفســـه منه ف

التربيـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة  التعليـــم 

الراحـــل  أن  غيـــر  الكويـــت  دولـــة  فـــي 

الحـــرص  كل  كان حريصـــًا  اهلل  رحمـــه 

التـــي  الشـــرعية  دعـــم  المـــواد  علـــى 

ـــن خـــالل فلســـفة  ـــس هـــذا الصـــرُح م ِسّ
ُ
أ

كل  متعـــددة،  علـــى مجـــاالت  تدريســـها 

بذاتهـــا؛  المنفصلـــة  مادتـــه  لـــه  مجـــال 

وتالوتـــه  الكريـــم  القـــرآن  فمعلـــم 

وشـــيخ  بذلـــك،  متخصـــص  بأحكامـــه 

الطلبـــة  تحفيـــظ  أجـــل  مـــن  يأتـــي 

والتالميـــذ القـــرآن الكريـــم ويأتـــي معلـــم 

ــير  ــادة التفسـ ــر ليـــدرس التالميـــذ مـ آخـ

وآخـــر للفقـــه ومعلـــم للحديـــث الشـــريف 

العربيـــة  وآخـــر  للغـــة  ومصطلحـــه، 

لقـــد  واإلنجليزيـــة،  للحســـاب  ومعلـــم 

ــب  ــي الجانـ ــًا فـ ــًا واضحـ ــى اهتمامـ أعطـ

الشـــرعي مـــع تطبيقاتـــه حتـــى يحصـــل 

الُمجـــاُز فـــي هـــذا الصـــرح علـــى ثانويـــة 

ــة  ــة األزهريـ ــى الثانويـ ــى الـ ــرعية ترقـ شـ

فـــي  تتقاطـــع  ولعلهـــا  القاهـــرة  فـــي 

منهاجهـــا مـــع منهـــج دار الحديـــث فـــي 

دمشق.

 غيـــر واحـــد يقـــول لـــي اليـــوم 
ُ

أعـــرف

مـــا زلـــُت أحفـــظ أجـــزاء مـــن القـــرآن 

الكريـــم مـــن تلـــك األيـــام التـــي قضيتهـــا 

فـــي كنـــف ذاك الصـــرح وفـــي ظـــل أولئـــك 

العلمـــاء؛ هكـــذا تابـــع الراحـــل بجســـده 

الخالـــد بيـــن محبيـــه نجـــاح هـــذا الصـــرح 

بانتقـــاء مشـــايخ ومعلميـــن المعيـــن فـــي 

مجالهـــم آنـــذاك مـــن دمشـــق وفلســـطين 

والقاهـــرة وبغـــداد حتـــى كـــّون كوكبـــة مـــن 

فكانـــت  الشـــرعي،  التعليـــم  رواد 

فـــي  الرائـــد  العمـــل  هـــذا  ُمخرجـــات 

ُمخَرجـــات  يومهـــا  التربويـــة  الســـاحة 

زوايـــا  فـــي  مكانهـــا  أخـــذت  مميـــزة 

ــي  ــن العربـ ــي الوطـ ــي فـ ــر اإليجابـ التأثيـ

وفي العالم اإلســـالمي.

تكامل العمل التربوي

علـــى  حريصـــًا  الراحـــل  يكـــن  لـــم 

ـــل  ـــم ب ـــة والتعلي ـــي التربي ـــب محـــدد ف جان

تكامـــل  علـــى  منهجـــه  فـــي  شـــمل 

احتياجـــات الشـــخصية الســـوية، فكمـــا 

حـــرص علـــى ترســـيخ الجانـــب الشـــرعي 

مـــن خـــالل المنهـــاج أيضـــا كان حرصـــه 

مـــن  واضحـــًا  الروحـــي  الجانـــب  علـــى 

ـــس  ـــث عـــن مجال ـــدم الحدي ـــا تق خـــالل م

ــا  ــب، أيضـ ــروح والقلـ ــة الـ ــر و تغذيـ الذكـ

هاشـــم  يوســـف  الســـيد  ُيغفـــل  لـــم 
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التعليـــم  فـــي  منهجـــه  فـــي  الرفاعـــي 

فـــي  الرياضـــي  الجانـــَب  والتربيـــة 

شـــخصية التلميـــذ؛ لقـــد   عّبـــَد ســـاحاٍت 

التالميـــذ  ليمـــارس  مالعـــب  وجّهـــز 

ألعابهـــم وخصـــص لهـــم مدربيـــن، كمـــا 

فرقـــة  بتأســـيس  منهجـــه  فـــي  امتـــاز 

لتدريـــب  مخيمـــات  تنظـــم  كشـــفية 

التلميـــذ علـــى الحيـــاة البريـــة واالعتمـــاد 

فـــي  التصـــرف  وُحْســـن  النفـــس  علـــى 

وقـــت  الحيـــاة  مفاجـــآت  مواجهـــة 

فـــي  الراحـــل  تكامـــل  لقـــد  الطـــوارئ، 

فـــي  لديـــه  التربـــوي  المنهـــج  فلســـفة 

ـــى  ـــة تتعاضـــد عناصرهـــا حت ـــرة تربوي دائ

ـــذ شـــابًا متكامـــل الصفـــات  يتخـــرج التلمي

الحيـــاة  معتـــرك  يدخـــل  الشـــخصية 

مواطنـــًا صالحـــًا ومنتجـــًا في وطنه. 

االحتفاء بالفائقين

كان مـــن برنامـــج الراحـــل فتـــح بـــاب 

المنـــح الدراســـية الجامعيـــة للمتفوقيـــن 

ــة  ــال الرحلـ ــرعية إلكمـ ــة الشـ ــي الثانويـ فـ

العلميـــة فـــي جامعـــات عربيـــة وإســـالمية 

ــام  ــى االهتمـ ــه اهلل علـ ــه رحمـ ــًا منـ حرصـ

خدمـــًة  المتفوقيـــن  ودعـــم  بالمتميزيـــن 

للوطن ودعمًا للعلم الشرعي.
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ثنـــاِء بـــكل  أبتـــي  يـــا  ســـأظل 
ــاء ــب ــج ــُن بـــك أقـــتـــدي يـــا زيـــنـــَة ال

ال لـــم تمـــت والوجـــُه موفوُر الســـنا
ــاِء ــرفـ ــُشـ ــنَ والـ ــي ــاق ــب ــي ُزمــــــرِة ال فـ

عـــاش الكـــراُم وإن توارى جســـُمهم
ــلِّ خــيــر ســمــاِء ــظ ــراِب ب ــتـ تــحــت الـ

قلوبنـــا صميـــم  أوفـــى  وفـــي  حـــيٌّ 
ــاِء ــيـ ــقــى وتــقــطــُن مــثــلــمــا األحـ ــب ت

أبتـــاُه يـــا َمـــن كنـــَت فرحـــَة جمِعنا
ــاِء ــق ــلَّ ل ــ ــد الـــبـــاِب ك ــن بــــــرؤاَك ع

تتأخـــروا« وال  فضـــًا  »فلتجلســـوا 
ــاِء ــم ــش ــِة ال ــم ــي ــخ ــال ــا ك ــن ــُط ــي ــح وت

أجوائهـــا فـــي  كاألطيـــاِر  فنكـــوَن 
ــاِء ــّنـ فـــي ُفـــســـحـــٍة فـــي روضــــــٍة غـ

»هيـــا اقـــرؤوا األوراَد جـــاء أواُنهـــا«
عـــنـــاِء دوَن  األذكـــــــــاَر  فــــنــــردَد 

فأقبلوا الِرجيـــُم)1(  عـــاَش  وتقوُل:«ال 
ــد حـــان وقـــُت عــشــاِء« وتــفــضــلــوا ق

ويـــدوُر بيـــن األهـــِل ُحلـــُو حديثكم
ــّراِء ــ ــغـ ــ ــا بـــالـــبـــســـمـــِة الـ ــ ن ــرُّ ــ ــس ــ وت

أبي.. كم أحبك!
شعر: ندى يوسف الرفاعي❋

❋ ابنة الراحل السيد يوسف الرفاعي يرحمه اهلل.

)1) الِرجيم: الحمية الغذائية.
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رأينـــا وتســـمُع  ِعبـــرًا  لنـــا  تـــروي 
ــاِء ــن ع دون  واإلرشــــــــاِد  ــظ  ــوع ــال ب

ومرضـــَت يا أزكى النفـــوِس ولم تزل
ــاِء ــ ــ رجـ بــــكــــلِّ  ــًا  ــبـ ــسـ ــتـ ــحـ مـ هلل 

عنـــد الســـريِر إشـــارٌة مـــن نوركـــم
ــاِء ــمـ ــرحـ ــارٌة وســـكـــيـــنـــُة الـ ــ ــشـ ــ وبـ

مواجـــٌع أنهكتـــَك  مـــا  إذا  حتـــى 
أدواِء مـــن  اآلســــــوَن  ــَس  ــئ ــي ــت واس

غـــادرَت يـــا أغلى مـــن الـــروح التي
ــاِء ــس ــلَّ م ــ ــي تــلــقــاَك ك تــشــتــاُق كـ

أْن غيـــر  الحيـــارى  مثـــَل  وتركتنـــا 
األرجــــــاِء ــي  فـ اآلثـــــــاُر  زالـــــت  ال 

شـــيَخنا الكريمـــِة  اهلل  رحمـــة  فـــي 
الجوزاِء كما  اسمًا  أورثتني 

قدمَتـــُه مـــا  المحفـــوظ  لوِحـــِه  فـــي 
والفقراِء الــديــواِن  راعــي  يا 

طائـــٌر ترنـــم  مـــا  ربـــي  وصـــاة 
البيضاء الُحجِة  نبيَّ  تغشى 

ســـاجٌد تعبـــد  مـــا  ربـــي  وصـــاة 
الــزهــراء بني  يــا  عليكم  تهمى 

األب والمعلم مع ابنته ندى في طفولتها
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فضلـــه  ذكـــر  عـــن  الُحســـاد  صمـــت   لقـــد 
عاُرهـــا( عنـــك  ظاهـــٌر  َشـــكاٌة  )وتلـــك 

مفاخـــٌر الجهـــول  مـــدح  عـــن  .ويكفيـــك 
فخاُرهـــا أنـــت  كنـــت  إذ  تقلدتهـــا 

محمـــٍد ابـــَن  يـــا  الصّديـــق  يوســـَف  فيـــا 
جاُرهـــا عـــّز  إذ  اهلل  رجـــال  وجـــاَر 

مواجهـــًا شـــهمًا  الحـــق  بقـــول  صدعـــت 
غباُرهـــا منـــك  ثـــار  حروبـــًا  وخضـــَت 

بنـــي الجهـــل والتكفيـــر والحقـــد والهـــوى
قراُرهـــا  الســـام  أرض  فـــي  قـــّر   فـــا 

وشـــعَبها الكويـــت  أرض  يـــا  اهلل  لـــِك 
نهاُرهـــا؟ مـــا  ليُلهـــا؟  مـــا  فقـــدِه  علـــى 

وعرضهـــا البـــاد  طـــول  فـــي  أياديـــك 
ناُرهـــا الســـماكين  فـــوق  مـــن  وضـــوؤك 

منصـــٌف قـــّل  إن  األشـــعاُر  ســـتنصفك 
ِشـــعاُرها والوفـــاُء  عينـــي  وتبكيـــك 

مذهبـــي واآلل  اهلل  رســـول  وعشـــُق 
خياُرهـــا الخيـــار..  أقـــدار  وتعـــرف 

د. سعد بن ثقل العجمي❋

❋ شاعر كويتي.

قول الحق
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المفضـــال..  جـــدك  مولـــد  يـــوم  فـــي 
الغالـــي  الرفاعـــي  ابـــن  يـــا  فارقتنـــا 

لوحدهـــا..  الكويـــت  أرض  تنعكـــم  لـــم 
واألبـــدال  القـــراء  شـــامة  بـــل 

التقـــى..  ســـاحات  وكل  الحجـــاز  وكـــذا 
وخَصـــاِل مناقـــب  حميـــد  تنعـــى 

إلـــى..  فتوتـــه  مـــن  الشـــريعة  خـــدم 
واإلفضـــال اإلحســـان  فـــي  شـــاب  أن 

مـــع.. المعـــروف  وبـــاذل  الطريـــق  شـــيخ 
الحـــال  صـــاح  مـــن  مهيـــب  ســـمت 

دينـــه..  عـــن  غيـــره  يســـلو  كان  إن 
ســـَالي  الهـــداة  ركـــب  فـــي  مـــاكان 

زانهـــا..  المناصـــب  نحـــو  ُدعـــي  لمـــا 
واألقـــوال الفعـــل  فـــي  متواضعـــًا 

أعيانهـــا..  وال  الدنيـــا  تغـــره  لـــم 
بالمتعـــال الموصـــول  لفـــؤاده 

المصطفـــى.. البرايـــا  خيـــر  ورســـوله 
األفضـــال ومنبـــع  الوجـــود  نـــور 

ورده..  تسلســـل  مـــن  أحمـــد  والقطـــب 
اآلل ســـراة  عـــن  يوســـف  للشـــيخ 

يوســـفًا..  الرفاعـــي  فاجـــز  ياربنـــا 
العالـــي المقـــام  مـــع  الجـــزاء  خيـــر 

شعر: هشام أحمد جنيد❋

❋ شاعر سوري.

مناقب وخصال
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بالنَِّحيـــِب مثقـــًا  ناعيـــه  النجيـــِبجـــاء  بنعـــي  َصْوُتـــُه  وعـــا 

تثريـــِبومضـــى إذ قضـــى عزيـــزًا كريمـــًا دونمـــا  الثـــوِب  طاهـــَر 

خيـــٍر صنائـــَع  بـــاذاًل  يـــزل  في شـــمال مـــن أرضنـــا أو جنوِبلـــم 

بخيـــٍر الجميـــَع  َيـــَرى  أن  بالطيـــِبدأبـــه  خـــًا  ُمَضمَّ وَرفـــاٍه 

جوعـــًا َســـدَّ  أو  لليتيـــم  َقِليـــِبكافـــًا  مـــن  بنـــى  وكـــم  لفقيـــٍر 

حنانـــًا ِطيـــِم  اللَّ دمعـــَة  منـــه يطغى علـــى ســـماع النحيِبماســـحًا 

للكـــروِبشـــأنه أْن يجـــوَد عن ِطيـــِب نفٍس جـــًا  ُمَفرِّ بعطـــاٍء 

ـــا َحِرّيً يـــراه  إذ  يـــَن  الدِّ ـــى مـــن َوْصَمـــِة الترهيـــِبيفتـــدي  أْن ُيَنقَّ

عجيـــِبوانبـــرى للدفـــاع عن دعـــوة الحق معنـــى  بـــكل  فيأتـــي 

بذهٍن اســـتقرْت  التي  عـــاَوى  مـــن عـــدو أو جاهـــل أو كـــذوِبوالدَّ

شعر: عبداهلل احلمر❋

❋ شاعر كويتي.

فقيد العطاء
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وبراهيــــــــ أدلـــٍة  عـــن  هـــا  خطيِبَدكَّ لـــكل  ًة  ُحجَّ غدْت  ـــــــــَن 

األســـلوِبفـــي بيـــاٍن ســـهٍل ولفـــٍظ رشـــيٍق وَجـــْوَدِة  واختصـــاٍر 

لديـــه ســـواٌء  َوْحـــَدًة  قريـــِبطالبـــًا  وبيـــن  عنـــه  نـــاٍء  بيـــن 

حثيثـــًا إليـــه  ســـعى  قـــد  التقريـــِبهدفـــًا  إلـــى  ســـاعيًا  َينِـــي  ال 

ــــــــراء َأْكـــِرْم بذلـــك المنســـوِبوانتســـابًا إلـــى النبي أبـــي الزهـــــ

نبـــيٍّ بيـــت  آلل  الجيـــوِبووالًء  ُنقـــاَة  قـــى  بالتُّ ُعِرُفـــوا 

َعَرُفـــوُه اأُللـــى  أقراَنـــُه  العلـــم عاشـــَق المطلوِبَبـــزَّ  طالـــَب 

القلـــوِبكـــم تمنيُت أْن تـــرى اليـــوَم بعضًا فـــي  ـــُه  َتُحلُّ َمقـــاٍم  مـــن 

ُكّاً ُتـــْدِرُك  مســـتجيِبنِْلـــَت بعضًا وســـوف  لَِعْبـــِدِه  ربٍّ  عنـــد 

ا عـــن حبيـــٍب أو راحًة مـــن َوِجيِبكيف يلقـــى القلُب الجريُح ُســـُلّوً

َقِشـــيِبســـوف نلقـــاَك في غـــٍد فـــي نعيٍم بُبـــْرٍد  رافـــًا  هانئـــًا 

ُمجيـــِبَنـــْم َقريـــرًا يـــا ســـيدي هانـــَئ البا مـــن  ـــَدا  للنِّ ُبـــدَّ  فـــا  ِل 

َذِويـــِه صبـــرًا جميـــًا َأْلِهـــْم  يعقـــوِبَربِّ  علـــى  أنزلَتـــُه  َقْبـــُل 
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طالـــع بالمحاســـن  بـــدٌر  محيـــاك 
ســـاطع جمالك  مـــن  التجلي  ونـــور 

 فأنـــوار أهل البيـــت شـــمٌس جمالها
تابـــع لمـــن هـــو  ألـــٌق طوبـــى  لهـــا 

ـــًة  وســـيماء أهـــل البيـــت تبـــدو جلَيّ
قواطـــع للناظريـــن  براهينهـــا 

المجد والطهر يوســـف  فنعم ســـليل 
التتابـــع فيهـــا  األشـــراف  فسلســـلة 

 وموصولـــٌة دنيا وأخـــرى على المدى
وصنـــو كتـــاب اهلل والفضـــل واســـع

 وريـــَث الرفاعـــي أنـــت نعم ســـليله
أضالـــع حوتـــه  قـــد  هـــداه  وأنـــت 

 ورثت عـــن الصديق يوســـف حكمًة
ويوســـف أهل البيت فـــي العلم المع

  لكـــم موقـــع لمـــا دخلـــُت رحابـــه
المجامـــع تشـــتهيها  علومـــًا  رأيـــت 

وحكمـــٌة وفيـــٌض  إلهـــاٌم   علومـــك 
نطالـــع للجمـــال  فيهـــا  نحـــن  فهـــا 

شعر: سيد سليم سلمي محمد ❋

)رفاعي العصر(

❋ كاتب وشاعر مصري.
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 معـــارف تهـــدي الحائرين رشـــادهم
منافـــع القلـــوب  ألربـــاب  وفيهـــا 

زائرًا تنفـــح  العلـــم  ريـــاض   فهـــذي 
المراتع نعـــم  الـــروح  غـــذاء  وفيهـــا 

المغانـــي بخاطري تلـــك  إلى   أســـير 
مضارع والوصـــال  مـــاٍض  فعزمـــي   

 وأســـري بروحي في حدائـــق فكركم
وأجنـــي ثمـــارًا تصطفيهـــا المطابـــع

 رياحينهـــا كـــم عطرت قلب عاشـــٍق
وكـــم جذبـــت مشـــتاقها وهـــو طائع

 شـــعرت بأنـــي مـــن قديـــم عرفتهـــا
ومـن صفوهـا شـربي لذا الجسـم طامع

إلى يـــا ســـيدي شـــاقني   فموقعكـــم 
لقـــاٍء بكـــم والحـــب فـــي اهلل جامع

وخاطـــري باللقـــاء  قلبـــي   ليســـعد 
مســـامع تشـــتهيه  حـــوارًا  وأجـــري 

 وأكتب ســـفرًا من محاســـن ســـادتي
هو الـــدر منثـــور هو المســـك ضائع

تراثكـــم نشـــر  الفكـــر   فـــإن جمـــال 
فعنكـــم ومنكـــم قـــد أتتنـــا الشـــرائع

 عليكـــم صـــاة اهلل مـــا طالٌب شـــدا
يســـارع أتاكـــم  مشـــتاق  هـــام  ومـــا 

 عليكـــم ســـام اهلل مـــا قـــال شـــاعٌر
ســـاطع بالمحاســـن  بـــدر  محيـــاك 
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الـــوزراءتنعـــى الكويـــت بـــكل حـــزن ابنهـــا  بمجلـــس  الوزيـــر  نعـــم 
رحماتـــه  الـــذي  اهلل  ذمـــة  األحيـــاءفـــي  مـــع  الموتـــى  غايـــة  هـــي 
والعلمـــاءفقـــدت كويـــت المجد شـــيخًا عالمًا العلـــم  عـــرش  فاهتـــز 
غاليـــًا  دمعـــًا  اهلل  ســـماء  بكانـــيوبكـــت  كنـــار  باكيـــة  واألرض 
يعقـــوب( تصعـــد عاليًا  )أبـــا  الرحمـــاءإيـــه..  أرحـــم  ربـــك  لجـــوار 
بها  الجنـــات مزدلفـــًا  إلـــى  والســـعداءفاصعـــد  الســـعد  ديـــار  هـــذي 
جالـــه  جـــل  اهلل  بـــإذن  الشـــفعاء هـــذا  وســـيد  الغفـــور  وهـــو 
كلهـــا  للخائـــق  حـــق  فنـــاءالمـــوت  دون  اهلل  وجـــه  ودوام 
للنـــزالءواشـــرب من الحوض الـــذي مفتاحه  يصـــب  البشـــير  طـــه 
كفـــه  مـــن  ســـيدي  هنيئـــًا  رواء اشـــرب  أي  غيـــر  رواء  هـــذا 
جـــزاءهـــذا جزاؤك يـــا ابن بنـــت المصطفى خيـــر  الفـــردوس  جنـــة  فـــي 

بهنـــاءطوبـــى لكـــم يـــا ســـادتي وفقيدكـــم  جـــده  طـــه  بجـــوار 
ســـيدي  قبـــرك  أمـــام  وقفـــت  غطـــاءلمـــا  دون  باألنـــوار  فشـــعرت 
جانبي  الكريمـــة  بالـــروح  كاألبنـــاءوشـــعرت  كتفـــي  علـــى  تحنـــو 
بلوائـــيوســـمعت صوتك فـــي حنـــان قائًا: واعتصـــم  بخيـــر  أبشـــر 

يـــا ســـيدي  منـــك كرامـــة  شـــقائي ســـتكون  كل  وتزيـــل  ستســـرني 
متشـــبثًا  ســـيدي  يـــا  أزل  لـــم  بدمائـــي أنـــا  ســـاريًا  نـــورك  بضيـــاء 
البلـــواءماخـــاب ظنـــي فيـــك رغـــم فراقنـــا  فـــي  تـــاه  مريـــدًا  فانصـــر 

شعر: هشام شوقي❋

❋ شاعر مصري.

طوبى لكم
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مطلبـــي  حيائـــي  يمنعنـــي  كان  حيائـــي قـــد  حجـــب  زال  نـــورك  لكـــن 
ضاحـــكًا  منـــي  شـــفتاك  بالســـراءفتبســـمت  ســـتفوز  لـــي  وتقـــول 
كرامـــة  للفقيـــر  منـــي  للشـــعراءســـتكون  البصـــراء  بهـــا  يحكـــي 
يـــا ســـيدي  جفـــاءفانصـــر مريـــدًا عاشـــقًا  أتـــم  فـــي  حولـــي  فالنـــاس 
اللطفـــاءوالطـــف بقلبـــي ســـيدي فـــي عالـــم  مـــكارم  فيـــه  شـــح  قـــد 
بشـــقائيإيـــه )أبـــا يعقـــوب( يذبـــح خاطري  أزل  ولـــم  الفـــراق  هـــذا 
أهلهـــا  تكالـــب  الدنيـــا  علـــى  الشـــماءإيـــه  األنفـــس  أنيـــن  ونســـوا 
أيامنـــا  فـــي  كاألحجـــار  الوجهـــاءالنـــاس  بأنفـــس  الشـــعور  مـــات 
فضلهـــم  الرفاعـــي  أبنـــاء  والجـــوزاءلكـــن  المريـــخ  علـــى  يعلـــو 
ســـيدي  يـــا  عتـــرة  أكـــرم  الشـــرفاء وتركـــت  الســـادة  ضيـــاء  وبهـــم 
ومؤيـــد..  خالـــد  أو  )محمـــد  كرمائـــي و  وأحمـــد(  عبدالعزيـــز 
حكمـــه  العدالـــة  قاضـــي  قضـــاءومحمـــد  أعـــز  فـــي  عـــدل  ميـــزان 
كلهـــا  بالمـــكارم  ـــر  تدثَّ والوجهـــاءرجـــل  الحكمـــاء  فـــي  كأبيـــه 
بعدلـــه  مـــال  الميـــزان  إذا  الســـمحاءرجـــل  بكفـــه  القضـــاء  عـــدل 
فـــي وجهـــه  وليـــد خالـــد(  )أبـــو  ضيـــاءو  أتـــم  فـــي  يوســـف  أنـــوار 
حســـنها  فـــي  فعالـــه  رأيـــت  الكرمـــاءفـــإذا  أكـــرم  يوســـف  أبصـــرت 
أحبابـــه  ابتلـــت  الدنيـــا  إذا  ســـخاءرجـــل  بـــكل  معطـــاء  كأبيـــه 
بيننـــا  حيـــًا  مازلـــت  ســـيدي  الفقـــراءيـــا  إلـــى  إحســـان  ماضـــاع 
الداءما غـــاب من للخيـــر عـــاش مجاهدًا  وأهـــل  المرضـــى  نصـــرة  فـــي 
لفعالـــه  دعواتنـــا  مـــن  غـــاب  مســـاءمـــا  كل  الرحمـــن  إلـــى  تعلـــو 
وشـــعورنا  ســـيدي  عنـــا  غبـــت  بخطـــاك تضـــرب مجلـــس العلمـــاءمـــا 
مرثيتـــي  فـــي  أوجـــزت  إذا  كيـــف الرثـــاء وأنـــت فـــي األحياء؟عـــذرًا 
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يجـــور الزمـــان  هـــذا  أرى  مالـــي 
يثـــور ياهذيـــم  األحبـــة  وعلـــى 

أخـــذ الكـــرام فـــأي عيـــش بعدهـــم 
تمـــور األنـــام  أرض  فبفقدهـــم 

والتقـــى والســـماحة  الســـيادة  أهـــل 
نـــور البســـيطة  يغشـــى  بخصالهـــم 

قـــد غـــاب منهـــم بـــدر آل المرتضى
كانـــت عليـــه رحـــى الشـــؤون تدور

مـــن آل فاطمـــة البتـــول ونســـل خير 
وشـــهير  شـــامخ  طـــود  الخلـــق 

رأســـهم الرفاعـــي  أبنـــاء  وأميـــر 
وعســـير  محكـــم  منيـــع  حصـــن 

رونـــق  المهابـــة  مـــن  عليـــه  شـــهم 
الكســـاء عبيـــر يغشـــاه مـــن عـــرف 

وركنهـــم الكـــرام  اآلل  )يايوســـف( 
زور تفاقـــم  إن  الرفاعـــي  ابـــن  يـــا 

يـــا ابـــن البطيـــن األنـــزع الكـــرار يا
المعمـــور وركنـــه  الحســـين  شـــبل 

يـــا ابـــن الـــذي ُمـــدت لـــه يـــد جده
كســـير فهو  الوقـــت  قلـــب  يبكيـــك 

ة❋ رَّ شعر: محمد علي محمود الدُّ

❋ شاعر سوري.

أهل السماحة
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وشـــامنا والعـــراق  واســـط  تبكيـــك 
وخطيـــر  معظـــٌم  أنـــت  والكـــون 

تبكيـــك مشـــيخة الطريـــق ودوحة ال
كبيـــر فالمصـــاب  حقـــًا  عرفـــان 

وجمـــوع أحبـــاب يســـربلها األســـى
النـــوُر يضمحـــُل  يوســـف  فلفقـــد 

أمـــًة فقدنـــا  ـــا  إنَّ وبفقـــده 
مســـجوُر بحـــرُه  اعتـــاٍء  ذاَت 

أيـــا خيـــرًا  بـــه  أبدلنـــا  ربـــاه 
نصيـــر  إليـــه  ومـــن  األنـــام  هـــادي 

لـــه وارحمـــه وأكـــرم نزلـــه  واغفـــر 
يانـــور وارفقـــن  عـــدن  دار  فـــي 

عيونـــه أقـــر  بـــارك  وبآلـــه 
قديـــر  المـــراد  علـــى  فأنـــت  فيهـــم 

وأحســـن عـــزاء الـــكل فيه وأســـبلن 
خطيـــر فالزمـــان  التعطـــف  ذيـــل 

وأحســـن لنـــا عنـــد الممـــات ختامنا 
نســـير إليـــك  إذ  وجـــودًا  فضـــا 

حالـــه أصلـــح  اللهـــم  )ومحمـــُد( 
يـــدور قـــام  بالبـــاب  مـــن  ماخـــاب 

توّلـــُه العلـــوم(  بـــاب  )بســـمّيه 
ينيـــر )بالبتـــول(  عينـــًا  واجعلـــه 

وعليـــك صلـــى اهلل يامولـــى النـــدى 
النـــور يعتليـــه  )يوســـف(  ُزفَّ  مـــا 
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من وحي األحداث األخيرة)١(
مرفوعة لصاحب السمو

حاكم البالد المفدى الشيخ عبد اهلل السالم الصباح -آنذاك. 

فـــداءكيا أبا الشعب ها هو الشعب جاءك يكـــون  أن  اهلل  أشـــهد 
وأحاطـــوا بالقصـــر عنـــد رحابكنفـــر الشـــيب والشـــباب جميعـــا
وتنادوا منهمـــو  األرض  والمســـالك ماجـــت  زحفهم  الدرب  يمأل 
تعالـــت قـــد  بينهـــم  وراؤكوالهتافـــات  فنحـــن  ســـالم  أبـــا  ســـر 
أميـــرا ســـواك  نبتغـــي  ال  لـــواءك نحـــن  علينا  فانشـــر  مـــا حبينـــا 
خطيبـــا وقمـــت  وتبـــارك فتلقيتهـــم  حبـــه  الشـــعب  تشـــكر 
وبنيـــه كوالـــد  فيهـــم  جنابـــككنـــت  الرحيـــم  األب  ولنعـــم 
طمعـــوا يـــا أميرنـــا فـــي بـــادكضحـــك الحق مـــن مزاعـــم قوم
شـــبابا فيهـــا  بـــأن  تناســـوا  هم غـــداة النـــزال أســـد المعاركقـــد 
بأنـــا فينـــا  الطامعيـــن  دون شـــبر لـــه عظيـــم المهالـــكبلـــغ 
يا كويت اخضعـــي فنحن والتكعجبـــا يـــا أخـــي تنـــادوا فقالـــوا
عادت: الغـــاب  شـــريعة  كـــن قويا وافعـــل إذا مـــا بدالك؟أتراهـــا 

شعر: السيد يوسف الرفاعي

)1) نظمت بمناسبة تهديد عبدالكريم قاسم حاكم العراق آنذاك بغزو الكويت وضمها للعراق بعد استقاللها 

مباشرة سنة 1961م في عهد المغفور له الشيخ عبداهلل السالم الصباح.
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تعـــرت نفـــس  أهـــواء  تراهـــا  عـــن نبيل من حكمة أو مناســـك؟أم 
المـــداركأم تـــراه الدخيـــل قد عـــاد يوحي بســـوء  لشـــياطينه 
بالرشـــاد عليهم  إلهـــي جـــد  لصراطـــكيـــا  ولينـــا  يـــا  واهدهـــم 
أمجـــادك يـــا ابـــن)١( عبدالعزيز حيـــاك ربي فـــي  وزاد  برضـــاه 
تدانـــى ال  حرمـــة  للجـــار  يا ســـعود جـــواركإن  ولقـــد صنت 
وفـــاؤك فاض منك الوفـــاء للوطن األم )٢( كان  الوفـــاء  ونعـــم 
تجلـــى الكويـــت  هـــدد  منـــك دعـــم لنـــا وغـــوث مباركحالمـــا 
حمانا يمـــس  مـــن  أعلنت  ذمـــارك أنـــت  تحـــدى  فقـــد  بـــأذاه 
الـــكل رجالـــكأنـــت أعلنتهـــا ليســـمعها  بخيـــر  وعززتهـــا 
فعالـــكفلـــك الشـــكر من صميـــم قلوب بطيـــب  غبطـــة  ملئـــت 
الحب البـــاد أطعمتهـــا  أميـــر  الممالـــك يا  يشـــيد  مثلـــه  ومـــا 
وفائـــك فاهنـــأ اليـــوم إذ يبايعك الشـــعب مـــن  بذلتـــه  مـــا  علـــى 
أمثالـــكإن شـــعب الكويـــت شـــعب وفّي مـــن  الرجـــال  لكـــرام 
لنـــا زعيمـــا مفدى ومشـــى الشـــعب مؤمنـــا بركابكعشـــت ذخرا 
وســـرينا والليـــل مســـود حالـــكأنـــت نبراســـنا إذا الليـــل أدجـــى
هاتـــكأنـــت بعـــد اإللـــه خيـــر حفيـــظ كل  مـــن  البـــاد  لكيـــان 

)1) المنادي المرحوم الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود الذي أرسل جيشه ضمن الجيوش العربية األخرى 

لحماية الكويت من ذلك التهديد الغاشم الفاشل. 

)2) المشهور أن الملك سعود ولد في الكويت أيام لجوء والده المرحوم إليها فهو ابن الكويت.
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حلقة برنامج )نور االسالم( الخاصة 

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 

اهلل  صلى  الرسول  )ميالد  بعنوان  وهي 

العطرة( من إعداد  عليه وسلم وسيرته 

وتقديم اإلعالمي احمد عبدالقادر و قد 

عرضت في تلفزيون الكويت و فيما يلي 

نص الحوار الذي أجراه اإلعالمي أحمد 

السيد  الشيخ  المرحوم  مع  عبدالقادر 

يوسف السيد هاشم الرفاعي: 

بسم اهلل والحمدهلل والصالة والسالم 

على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم؛

الرسول  مولد  قصة  حول  حدثنا   >

)صلى اهلل عليه وسلم( ؟

المصطفى  الحبيب  مولد  أن  الحقيقة   -

صلى اهلل عليه وسلم وسيرته العطرة 

حلقات  إلى  وتحتاج  الجوانب  متعددة 

وأخذ  بها  اإلحاطة  تتم  حتى  وحلقات 

العظات والعبر منها للمسلمين كافة بل 

موالنا  قال  حيث  جميعا  لإلنسانية 

﴿َلَقْد  كتابه  محكم  في  وتعالى  تبارك 

َحَسَنٌة  ْسَوٌة 
ُ
أ  ِ

ّ

َ
اهلل َرُسوِل  ِفي  ْم 

ُ
َلك َكاَن 

 َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر 
َ

ّ

َ
َمن َكاَن َيْرُجو اهلل

ّ
لِ

يًرا﴾)األحزاب:21) وقد بين اهلل   َكثِ
َ

ّ

َ
اهلل

تعالى لنا في محكم كتابه كثيرًا من سير 

األنبياء الذين سبقوا الحبيب المصطفى 

)صلى اهلل عليه وسلم) ثم قال له ﴿َلَقْد 

ي اأْلَْلَباِب﴾  ولِ
ُ ّ
َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألِ

)يوسف:111) ففي قصص األنبياء كافة 

وسيرة الحبيب المصطفى )صلى اهلل 

وكل  العبر  كل  خاصة  وسلم)  عليه 

المعاني وخاصة ألمتنا اإلسالمية في 

أوضاعها الراهنة حيث إننا بالرغم من 

المظاهر المادية البراقة والثراء المالي 

ومن  المعنوية  الناحية  من  إننا  إال 

اليوم في  أننا  السياسية نجد  الناحية 

األماكن  أحط  وفي  الدرجات  أدنى 

علينا  سلطت  وقد  األعداء  يتناوشنا 

أرذل االمم وهو الشعب اليهودي الذي 

إنه  إال  والهوان،  الذل  دائما محل  كان 

تسلط علينا اليوم، مما يدل على أننا 

قد ابتعدنا كثيرا عن سيرة النبي )صلى 

اهلل عليه وسلم) وعن تطبيق الشريعة 

حوار أجراه اإلعالمي أحمد عبد القادر
مع المغفور له السيد يوسف الرفاعي
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بها  تعالى  اهلل  كلفه  التي  السمحاء 

الداخل  في  فنطبقها  إياها  ليبلغنا 

ونحملها إلى الناس في الخارج، وعند 

عليه  اهلل  )صلى  سيرته  استعراض 

وسلم) نجد كما هو معروف انه ولد في 

عام الفيل في القرن السابع الميالدي 

من  الكثير  ذكروا  المحدثون  أن  ونجد 

صاحبت  التي  والمعجزات  الخوارق 

ومنها  وسلم)  عليه  اهلل  )صلى  والدته 

بحيرة  أن  ومنها  كسرى  إيوان  تصدع 

ومنها  غاضت  قد  العراق  في  ساوى 

وصاحبت  حدثت  كثيرة  أمور  أيضا 

مولده الشريف )صلى اهلل عليه وسلم) 

بعض  رآها  كثيرة  رؤى  حصلت  كما 

كانوا  الذين  البطارقة  وبعض  الملوك 

يعيشون في ذلك الزمان، والذي يهمنا 

أن نستعرض سيرته الشريفة في والدته 

فنجد انه )صلى اهلل عليه وسلم) ولد 

يتيما، فاليتم ظاهرة في حياته )صلى 

اهلل عليه وسلم) ولعل في هذه الظاهرة 

أنه )صلى اهلل عليه  كثيرة منها  معاٍن 

وسلم) عندما ولد يتيما فإن في والدته 

والضعفاء  لأليتام  المواساة  يدخل  ما 

الوالدين  عطف  من  يحرمون  والذين 

بأنه قد يولد اإلنسان  وفيها ما يبشر 

المجد  درجات  أعلى  يبلغ  ثم  يتيما 

والكمال والعزة كما بلغها النبي )صلى 

اهلل عليه وسلم) ومنها انه عندما حرم 

ال  حتى  يتيما  وعاش  األبوين  عطف 

يقال أنه قد رضع هذا العلم من أبويه 
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فإنه )صلى اهلل عليه وسلم) عاش يتيما 

ونشأ يتيما ورباه اهلل سبحانه وتعالى 

فأحسن  ربي  "أدبني  قال  حيث  وأدبه 

عليه  اهلل  )صلى  انه  ونجد  تأديبي" 

وسلم) بعد ان شب وذهب في تجارة مع 

ابو طالب إلى الشام ورآه بحيرة  عمه 

النبوة على وجهه  الراهب لمح مالمح 

له  وقال  بذلك  عمه  فبشر  الشريف 

عمه  بادر  فلذلك  اليهود"  عليه  "احذر 

إلى العودة به )صلى اهلل عليه وسلم) 

إلى مكة المشرفة، ثم نجد أنه بعد ذلك 

اهلل  )رضوان  خديجة  للسيدة  يتاجر 

تلمس  وعندما  عليها)  وتعالى  تبارك 

السيدة خديجة أمانته ويحدثها خادمها 

ميسرة عن خلقه وأمانته وما صاحب 

صحبته من خوارق ومن مظاهر الكرامة 

في  ترغب  بها  تعالى  اهلل  أكرمه  التي 

وهو  له  زوجا  تكون  أن  وتطلب  زواجه 

من  لمكانتها  وسلم)  عليه  اهلل  )صلى 

)صلى  وافق  وحسبها  وشرفها  قومها 

اهلل عليه وسلم) بعد أن استشار عمه 

بالزواج منها، وكان في هذا الزواج أكبر 

للدعوة  بعد  فيما  سنرى  كما  العون 

جاهها  وظفت  إنها  حيث  اإلسالمية، 

الدعوة  لخدمة  نفوذها  ووظفت 

إلى  أوحي  عندما  وذلك  اإلسالمية 

فهذا  وسلم)  عليه  اهلل  )صلى  حبيبنا 

الزواج المبارك كان نتيجة أمانته )صلى 

اهلل عليه وسلم) واستقامته في التجارة 

وإخالصه وما بارك اهلل له فيه من رزق 
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في تلك السفرة، ثم بعد أن بنى لخديجة 

خدمة  في  الزوجان  هذان  وأصبح 

عندما  الكريم  موقفها  نجد  اإلسالم 

أوحي إلى النبي )صلى اهلل عليه وسلم) 

الوحي  هيبة  ومن  الموقف  هيبة  ومن 

ألنه  منزعج  قلق  وهو  البيت  إلى  عاد 

ألول مرة يرى ِجْبِريل )عليه السالم) في 

هيئته العظيمة ويقول )صلى اهلل عليه 

أيضا  ويقول  زملوني"  "زملوني  وسلم) 

"لقد خشيت على نفسي" ولعله )صلى 

يكون  ربما  كان يظن  اهلل عليه وسلم) 

في األمر شيء من تشويش الجن ولكنها 

طمأنته )رضي اهلل تعالى عنها) وقالت 

أبشر فواهلل ال يخزيك اهلل  " كال  له: 

أبدا، واهلل إنك لتصل الرحم، وتصدق 

وتكسب  الكل،  وتحمل  الحديث، 

على  وتعين  الضيف  وتقري  المعدوم، 

نوائب الحق" فهذا يدل على أنه )صلى 

بمكارم  متحليا  كان  وسلم)  عليه  اهلل 

كما  والدته  ومنذ  نشأته  منذ  األخالق 

يدلنا على ذلك ما حصل عندما اختلفت 

العرب بعد إعادة بناء الكعبة على وضع 

ثم  يقتتلوا  أن  وكادوا  األسود  الحجر 

قالوا "إننا نحكم من يدخل علينا، فدخل 

الحبيب )صلى اهلل عليه وسلم) فقالوا 

ففعال  حكما"  به  رضينا  األمين  هذا 

رداءه  فرش  وسلم)  عليه  اهلل  )صلى 

الشريف ثم وضع الحجر األسود عليه 

أن  الفخوذ  من  فخذ  كل  من  طلب  ثم 

يحمل طرفا منه ثم أخذه بيده الشريفة 

ووضعه في موضعه.

< حدثنا حول حياة الرسول )صلى اهلل 

وما  البعثة  قبل  وسلم(  عليه 

اشتهر به من الصدق واالمانة ؟ 

- الحقيقة قد يكون ما نوهت به قبل قليل 

عن صدقه في تجارته )صلى اهلل عليه 

وسلم) عندما ذهب في تجارة السيدة 

خديجة وقد يكون عندما حكم )صلى 

الحجر  موضوع  في  وسلم)  عليه  اهلل 

األسود وهذه نبذة عن صفاته الكريمة 

بها  اتصف  التي  العالية  والشمائل 

حبيبنا )صلى اهلل عليه وسلم)، يضاف 

أن  بعد  حتى  أنه  نجد  أننا  ذلك  إلى 

وعندما  الدعوة  وأعلن  بالدعوة  صدع 

قرر الهجرة إلى المدينة المنورة نجد 

أنه يترك ابن عمه سيدنا علي بن أبي 

وذلك  بعده  وجهه)  اهلل  )كرم  طالب 

بقصد إعادة األمانات التي كانت عنده 

الكفار  أن  هذا  فمعنى  قريش  إلى 

عليه  ينكرون  كانوا  الذين  والمشركين 

أنهم  بدليل  أمانته  ينكروا  لم  دعوته 

يضعون أموالهم وودائعهم التي يخشون 

عليها و هي أعز شي عندهم يضعونها 
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أمانة عند النبي )صلى اهلل عليه وسلم) 

فيترك خلفه سيدنا علي بن أبي طالب 

إليهم،  يعيدها  حتى  عنه)  اهلل  )رضي 

ونجد أن من صفاته )صلى اهلل عليه 

وسلم) الثبات على المبدأ عندما كلفه 

اهلل بالدعوة عرضت عليه قريش " إن 

هذا  من  به  جئت  بما  تريد  إنما  كنت 

األمر ماال، جمعنا لك من أموالنا، حتى 

به  تريد  كنت  وإن  ماال،  أكثرنا  تكون 

شرفا سودناك علينا، حتى ال نقطع أمر 

دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 

علينا...... " فتجد أنه )صلى اهلل عليه 

لو  واهلل   " ويقول  ثابتا  يكون  وسلم) 

وضعوا الشمس في يميني والقمر في 

شمالي على أن اترك هذا الدين وهذا 

أو  اهلل  يظهره  حتى  تركته  ما  األمر 

أموت دونه " فتجد أنه )صلى اهلل عليه 

وسلم) باإلضافة إلى ذلك أنه حماه اهلل 

في  والشبان  الناس  فيه  يقع  كان  مما 

زمانه من اللهو أو من االنحراف فنجد 

إنه )صلى اهلل عليه وسلم) يحدث أنه 

مرة أراد أن يلهو كما يلهو الصبيان أو 

الشباب و عزم على ذلك أي دعي إلى 

إحدى هذه المناسبات، ولكن اهلل تعالى 

ألقى عليه النوم فنام ولم يذهب، فهو 

كان محفوظا  عليه وسلم)  )صلى اهلل 

من قبل أن يكلف بالبعثة في أنه يكون 

متحليا  الكمال  بصفات  متصفا 

بالفضائل ومتخليا عن الرذائل، ونجد 

الكثير  الشيء  وإخالصه  وفائه  من 

وصبره عندما ذهب إلى الطائف ليبلغ 

الدعوة فتخرج إليه قبيلة ثقيف ترسل 

إليه الصبيان والعبيد ليرموه بالحجارة 

فيدمون  حارثة  بن  زيد  سيدنا  ومعه 

عقبه ويطردونه شر طردة فينزل إليه 

ملك الجبال ويقول : "إن اهلل تعالى قد 

بعثني إليك لتأمرني بشأنهم ما تريد" 

وفي مثل هذا الموقف الذي قد أهين 

فيه وقد طرد وقد ضرب فال يكون منه 

يتحلى  أن  إال  )صلى اهلل عليه وسلم) 

بقمة الصبر والحلم فيقول "اللهم اهد 

قومي فإنهم ال يعلمون" فينسبهم إليه 

عنهم  يعتذر  ثم  وطردوه  أهانوه  وقد 

بلغ  فقد  يعلمون"،   ال  "فإنهم  فيقول 

)صلى اهلل عليه وسلم) هذه القمة في 

والكرم  واألمانة  والحلم  الصبر 

واالستقامة، ونجد أن دعوته الشريفة 

أعراف  عليها  كان  لما  مخالفة  كانت 

من  اإلسالم  أعداء  أن  أي  قومه 

المستشرقين يقولون بأن هذه الدعوة 

جاءت من الغرب وكان هدفها رفع شأن 

بأن  ويقولون  العرب،  ووافقت  العرب 

سيدنا محمد )صلى اهلل عليه وسلم) 

الرد على  أن  العرب فنجد  تزعم  أراد 
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ذلك من سيرته )صلى اهلل عليه وسلم) 

وأن  الدعوة  رفضوا  قريش  قومه  أن 

هناك َمْن قبلها من خارج مكة وهم أهل 

يستغربونها  أنهم  نجد  ثم  المدينة 

ويردونها حتى يقول اهلل تبارك وتعالى  

اْلَعِظيِم  َبإِ  النَّ َعِن   (1( وَن 
ُ
َيَتَساَءل ﴿َعمَّ 

الربا  ألفوا  ألنهم   (2 - )النبأ:1   ﴾(2(

حرمه  وقد  البنات  ووأد  حرمه  وقد 

فكانوا  حرمها  وقد  األصنام  وألفوا 

يتمنون منه )صلى اهلل عليه وسلم) أن 

يتوصل معهم إلى حل وسط فقال تعالى 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن﴾ )القلم: 9)،  ﴿َوُدّ

وكانوا أيضا يودون من الرسول )صلى 

اهلل عليه وسلم) أن يعبد آلهتهم يوما 

ويعبدون آلهتنا يوما وتسكت عن شيء 

اهلل  )صلى  ولكنه  عن شيء  ويسكتون 

ويقول  آلهتهم  يعيب  كان  وسلم)  عليه 

"إنكم وما تعبدون حطب جهنم أنتم لها 

يبلغ  كان  ذلك  مع  ولكنه  واردون" 

بالحكمة، فبدأ أواًل بالدعوة السرية ثم 

أعلنها دون قتال وحرب عندما كان في 

مكة ثم لما أعزه اهلل سبحانه وتعالى 

أعلنها  ثم  دفاعية  أعلنها  باألنصار 

في  أن  فنجد  اإلسالم  لنشر  هجومية 

درسًا  وسلم)  عليه  اهلل  )صلى  حياته 

للدعاة ودرسًا في الصبر، ثم نجد أنه 

في مكة تعرض لثالث أنواع من أنواع 

المحاربة أواًل: حرب اإلشاعات فقالوا 

عنه ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاذب 

فهذه حرب اإلشاعات التي يجب دائما 
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أن تمر فيها الدعوات ويمر فيها الذين 

يحاولون أن يجددوا الدعوة اإلسالمية 

حرب  فشلت  فلما  زمان  أي  في 

اليوم  يسمى  ما  إلى  لجؤوا  اإلشاعات 

بني  فقاطعوا  االقتصادية  بالمقاطعة 

وحتى  عبدالمطلب  شعب  في  هاشم 

أنهم لم يبايعوهم ولم يزاوجوهم وكتبوا 

على  فيها  تعاهدوا  التي  الصحيفة 

ومكثوا  تزويجهم  وعدم  مقاطعتهم 

أوحى  حتى  ذلك  على  سنوات  لثالث 

اهلل إلى رسوله "إن اهلل قد بعث األرضة 

من  الصحيفة  هذه  في  ورد  ما  لتأكل 

منكر أو من قطيعة رحم " فأخبر النبي 

له  )صلى اهلل عليه وسلم) عمه وقال 

بعث  تعالى  بأن اهلل  "اذهب فأخبرهم 

من  الصحيفة  في  ما  فمحت  األرضة 

ا يخالف الدين " فقالوا  قطيعة رحم َوِمَمّ

له إذا نحن ننظر له فإن صدق خلينا 

بينكم وأطلقنا سراحكم وإن لم يحصل 

عرفنا إنه كاذب" فذهبوا فوجدوا كما 

قال )صلى اهلل عليه وسلم) إن األرضة 

فيه  ما  منها  ومحت  منها  أكلت  قد 

ا فيه ما يغضب اهلل  َوِمَمّ قطيعة رحم 

سبحانه وتعالى ومع ذلك أصروا على 

رأيهم وقالوا هذا سحر وخالفه، و بعد 

أتى  االقتصادية  المقاطعة  انتهاء 

موضوع التصفية الجسدية لما أرادوا 

أن يأتمروا به ليلة الهجرة وأن يتقاسموا 

دمه و يقتلوه )صلى اهلل عليه وسلم)، 

فهذه المراحل الثالث يجب أن نعرف 

زمان  كل  في  بها  يمرون  الدعاة  أن 

في  يقاطعون  ثم  باإلشاعات  يحاربون 

أرزاقهم ثم قد يؤدي األمر إلى تصفية 

قد  التي  المراحل  هذه  ألن  أجسامهم 

الشريفة،  النبوية  الدعوة  بها  مرت 

الباري جل جالله كان بإمكانه أن يحمي 

وينصر رسوله )صلى اهلل عليه وسلم) 

ألذى  يتعرض  يجعله  وال  جهد  بال 

ال  الناس  لقال  ولكن  قط  أومكروه 

نستطيع أن نعمل مثل النبي )صلى اهلل 

عليه وسلم) ألنه مؤيد ومحمي من اهلل 

تعالى  فاهلل  ضعاف،  فإننا  نحن  أما 

مرره في هذه المصاعب وكان يقول له 

ِمَن  اْلَعْزمِ  و 
ُ
ول

ُ
أ َصَبَر  َكَما  ْر  ﴿َفاْصبِ

يكون  حتى  )األحقاف:3)  ُسِل....﴾  الُرّ

لنا به قدوة ونقول أننا لسنا بأغلى على 

تعالى  بأقرب من اهلل  ولسنا  منه  اهلل 

يرفع  أن  أراد  تعالى  اهلل  ولكن  منه، 

"لقد  قال  لذلك  التعب  بهذا  درجته 

أوذيت وما أوذي أحد" ألنه )صلى اهلل 

المصائب  من  بكثير  مر  وسلم)  عليه 

حتى  أصحابه  وصبر  عليها  وصبر 

نصرهم اهلل، فالبد للدعاة والدعوة أن 

تمر بهذه المراحل وكما قال اهلل تعالى 
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العزيز ﴿الم﴾ )العنكبوت:1)  في كتابه 

وا 
ُ
َيُقول أَن  وا 

ُ
ُيْتَرك أَن  اُس  الَنّ ﴿أََحِسَب 

ا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن﴾ )العنكبوت:2) ﴿ آَمَنّ

ْم 
ُ
ى َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمنك ْم َحتَّ

ُ
ك َونَّ

ُ
َوَلَنْبل

ْم﴾ )محمد:31) 
ُ
َو أَْخَباَرك

ُ
ِريَن َوَنْبل ابِ َوالَصّ

اهلل  )صلى  بالنبي  التأسي  من  فالبد 

الخلقي وفي  الجانب  عليه وسلم) في 

وانتظار  الدعوة  على  الصبر  جانب 

النصرة من اهلل تعالى فيها.

<  حدثنــا عــن المعجــزات التــي أيــد اهلل 

بها رسوله )صلى اهلل عليه وسلم( 

فــي حيــن أن هنــاك بعــض الكتــاب 

بعــض  ينكــرون  المســلمين 

المعجزات ؟ 

السيرة  نستعرض  عندما  الحقيقة   -

منها  المكي  القسم  سواء  العطرة 

أوالقسم المدني منها نجد أنها تسير 

اهلل  أن  هو  األول  الخط  خطين،  في 

سبحانه وتعالى ترك لنبيه أن يسير في 

الدعوة متلمسا األسباب معتمدا عليها 

وفي  مشرعا  بذلك  لنا  يكون  حتى 

اإللهية  العناية  أن  نجد  نفسه  الوقت 

بالمعجزات  كثيرة  مواقف  في  تحيطه 

بين  فرق  هناك  يكون  حتى  الخارقة 

الدعوة الدنيوية المعتمدة على األسباب 

الربانية  الدعوة  وبين  فقط  المجردة 

باألسباب  األخذ  بين  تجمع  هي  التي 

وبين اإليمان بأنه ال نصرة إال من اهلل 

سبحانه وتعالى، فهذا األمر متمثل في 
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السيرة النبوية أجمل تمثيل، نجد طبعا 

هي  وعقيدتها  اإلسالمية  األمة  أن 

أواًل  ألنه  صرفة  مادية  عقيدة  ليست 

﴿ فقال  األمة  هذه  تعالى  اهلل  امتدح 

َك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب  الم﴾ )البقرة:1) ﴿َذلِ

ِذيَن 
ّ
ِقيَن﴾ )البقرة:2) ﴿اَل ْلُمَتّ

ّ
ِفيهِ ُهًدى لِ

ا  اَلَة َوِمَمّ اْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الَصّ ُيْؤِمُنوَن بِ

أن  ثم  )البقرة:3)  ُينِفُقوَن﴾  َرَزْقَناُهْم 

الجن  أن  ثم  غيب،  نفسه  الوحي 

والمالئكة من الغيب ثم أن النار والجنة 

من الغيب، فنحن أمة مدعوة لإليمان 

بالغيب ولكن في نفس الوقت اإلسالم 

مناط  وجعله  واحترمه  العقل  أعطانا 

التكليف، نجد أنه ] في عام األحزان 

فقد زوجه السيدة خديجة بنت خويلد 

أيضا  وفقد  عنها)  تعالى  اهلل  )رضي 

مناصرة عمه أبوطالب وفي وسط هذا 

اهلل  أن  نجد  المعاناة  وهذه  الضيق 

سبحانه وتعالى يفتح له نافذة واسعة 

وهو أنه ينقله من المسجد الحرام إلى 

إلى  به  يعرج  ثم  األقصى  المسجد 

َمّ َدَنا َفَتَدلَّى﴾ )النجم:8) ﴿
ُ
السماء ﴿ث

َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدَنى﴾ )النجم:9) 

أَْوَحى﴾  َما  َعْبِدهِ  َلى  إِ ﴿َفَأْوَحى 

)النجم:10) ﴿َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأَى﴾ 

هِ  ّ َربِ آَياِت  ِمْن  َرأَى  ﴿َلَقْد  )النجم:11) 

ْبَرى﴾ )النجم:18) فهنا نجد أن هذه 
ُ
اْلك

الكرامة من اهلل تعالى هي شيء روحي 

السنة  أهل  وبإجماع  للعادة  خارق 

بالجسد  كان  اإلسراء  أن  والجماعة 

والروح معا ألننا لو جردناه عن الجسد 

لكان رؤية كالرؤى المنامية وهذه ليست 

فيها خارقه وليست فيها معجزة، نجد 

يهاجر  أن  أراد  عندما   [ أنه  أيضا 

أخذ باألسباب أواًل: أنه جاء إلى سيدنا 

أبي بكر الصديق [ متقنعا متلثما 

ليخبره بقراره في الهجرة ثم أنه رتب 

بعد خروجه ] من  أنه  األمر بشكل 

مكة يستخفي في الغار ثالثة أيام حتى 

أنه  أيضا  ونجد  الطلب،  عنه  ينقطع 

اتفق مع سيدنا أبي بكر الصديق [  

وهو معه في الهجرة على أن عبداهلل 

بن أبي بكر الصديق [ يأتيهم يوميا 

بشأنهما  تقول  وماذا  قريش  بأخبار 

وهل تعتقد أنهما خرجا من مكة أم ال 

كلف  أنه  أيضا  نجد  فيها،  يزاالن 

عبداهلل بن فهيرة وهو من خدام سيدنا 

أبي بكر الصديق أن يروح عليهم بالغنم 

لكي تعفي عن آثار سيدنا عبداهلل بن 

أبي بكر الصديق وهو ذاهب إلى الغار 

يجدون  ال  العرب  جاء  لو  حتى  ورائح 

شيئا من آثار قدم عبداهلل بن أبي بكر 

تدخل الغار فيعرفون أن في هذا الغار 

 [ أنه  أيضا  ونجد  يسكنه،  بشرًا 
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طالب  أبي  بن  علي  سيدنا  من  يطلب 

)كرم اهلل وجهه) أان ينام مكانه ويتلفع 

برداه حتى يظن الناس أنه ال يزال في 

من  اليسيرة  النماذج  فهذه  فراشه، 

القصص تدل على أخذه باألسباب مع 

أن اهلل تعالى يقول له في كتابه ﴿...

اِس...﴾  الَنّ ِمَن  َيْعِصُمَك   
ُ َّ
َواهلل

 ...﴿ ايضا  له  ويقول  )المائدة:67) 

فهذه  )الطور:48)  َنا..﴾  َأْعُينِ بِ َك  َنّ َفإِ

الحوادث تدل على أن اهلل معه و أنه 

] لم يكن يخاف على نفسه وإنما كان 

ا يدل على ذلك  يخاف على دعوته، َوِمَمّ

رؤوسهم  على  رمى  خرج  عندما  أنه 

به  يحيطون  كانوا  الذين  وهم  التراب 

وينتظرونه أن ينام ولم يروه وحينها تال 

ا  َسًدّ أَْيِديِهْم  َبْيِن  ِمن  ﴿َوَجَعْلَنا  عليهم 

اَل  َفُهْم  َفَأْغَشْيَناُهْم  ا  َسًدّ َخْلِفِهْم  َوِمْن 

ُيْبِصُروَن﴾ )يس:9) فلما وعوا صاروا 

رؤوسهم  على  من  التراب  يمسحون 

أنكم  وهذا استخفاف منهم واستهزاء 

عاجزين على أن تعملوا شيئًا فالرسول 

من  ظهر  وسلم)  عليه  اهلل  )صلى 

أمامهم ورمى التراب على رؤوسهم فلم 

يروه، فمثل هذا اإلنسان ال يحتاج إلى 

ولكنه  حاميه  تعالى  اهلل  ألن  التخفي 

يشرع ألمته.

تأتيهم  عصر  كل  في  الدعاة  هل   >

المعجزات إذا أخذوا باألسباب؟ 

الشريفة  الدعوة  حامل  بين  الفرق   - 

والرأسمالية وحامل الدعوة اإلسالمية 

ربانية  دعوة  اإلسالمية  الدعوة  أن 

بأن  ويعتقد  باألسباب  يربط  فاإلنسان 

النصرة تأتيه من اهلل سبحانه وتعالى، 

لذلك يقول اهلل تعالى لحبيبه )صلى اهلل 

وُهْم َوَلِكنَّ 
ُ
عليه وسلم) يوم بدر ﴿َفلَْم َتْقُتل

 
َّ

ْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهلل  َقَتلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِ
َ

ّ

َ
اهلل

َرَمى...﴾ )األنفال:17) فيبين هنا ان اهلل 

وَن 
ُ
يث ْذ َتْسَتغِ سبحانه وتعالى يؤيدكم ﴿ إِ

َأْلٍف  م بِ
ُ
ك ي ُمِمُدّ ّ

ْم أَنِ
ُ
ْم َفاْسَتَجاَب َلك

ُ
ك َرَبّ

)األنفال:9)  ُمْرِدِفيَن﴾  َكةِ  اْلَماَلئِ َن  ِمّ

ممدكم هنا أي بالمالئكة فمعنى هذا أن 

وغيره  المسلم  الداعية  بين  الفرق 

والدعوة اإلسالمية وغيرها أن الدعوة 

اإلسالمية تأخذ باألسباب ولكنها تنتظر 

النصرة والمدد والتأييد من اهلل سبحانه 

وتعالى في إعمالها، أما الدعوات األخرى 

تأخذ  فقط  فهي  الترابية  الدنيوية 

باألسباب الدنيوية وتجعلها كل اعتمادها 

وكل ثقتها وال تعتقد بالجانب الروحي 

في العمل أما المسلم هو يعمل العمل 

وينتظر  السماء  إلى  وعينه  المادي 

النصرة.
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في  الرفاعي  يوسف  األديب  تجّول 

"ذكريات  أمسية  خالل  متنوعة  حقول 

أديب"، مستعرضًا مراحل مهمة في عمله 

أبرز  على  مركزًا  والنيابي،  السياسي 

المحطات العملية والمهنية.

بعنوان  أمسية  األدباء  رابطة  أقامت 

الثقافي  موسمها  ضمن  أديب"  "ذكريات 

عام 2010م ندوة )ذكريات أديب) وكانت 

من  السابع  الموافق  األربعاء  يوم  مساء 

شهر أبريل من عام 2010م ، تطرق فيها 

إلى  الرفاعي  السيد  يوسف  المحاضر 

السياسية  حياته  من  واسعة  تفاصيل 

واالجتماعية ومساهماته األدبية.

مدير  قّدم  األمسية،  مستهل  في 

الرميضي )رئيس  الجلسة األستاذ طالل 

اللجنة الثقافية آنذاك)  لمحة ذاتية عن 

في  سابقا  نائبا  كان  أنه  مبينًا  الضيف، 

مجلس األمة وكان وزيرا، وهو من مؤسسي 

في  كبيرة  مساهمات  وله  األدباء،  رابطة 

العمل الخيري ، ثم قال إن العمل السياسي 

منحه فرصة ثمينة للتعرف عن قرب على 

خبرة  مكتسبًا  الكويت،  في  الحكم  رجال 

السياسي  الصعيد  على  سواء  كبيرة 

أوالحياتي، مشيرًا إلى أنه عاصر أحداث 

متغيرات  من  تحمله  ما  بكل  المنطقة 

أن  مبينًا  واجتماعية،  سياسية  وظروف 

لمحيطها  النابض  القلب  كانت  الكويت 

العربية  الدول  رعايا  احتضنت  العربي، 

وينعمون  حين  كل  في  يأتونها  فكانوا 

بالعيش الكريم.

أحداث وقضايا

كما تحدث السيد يوسف الرفاعي عن 

الكويت  كانت  حينما  الجميلة  ذكرياته 

مفتوحة لجميع العرب فيدخلونها من دون 

مع  تفاعلت  الكويت  بأن  وذكر  »فيزا«، 

الفترة الناصرية من التاريخ العربي، و مع 

األحداث التي تحدث في البلدان العربية 

المجاورة، ولم يكن التفاعل مقتصرًا على 

القضايا السياسة وحسب، بل كان للتفاعل 

 ذكريات أديب
السيد يوسف الرفاعي

حاَضر في رابطة األدباء مستعرضًا أبرز المحطات في حياته
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الجوانب  حول  تمحورت  أخرى  أشكال 

النهضوية األخرى إبان تلك الفترة وعندما 

يوليو«   23 »ثورة  المصرية  الثورة  قامت 

كانت الكويت بما فيها من حرية متجاوبة 

كان  الكويتي  الشعب  أن  وكشف  معها، 

ذبحوا  أنهم  لدرجة  الثورة  بهذه  فرحا 

فرحت  كما  بنجاحها،  ابتهاجا  الخراف 

الكويت حينما ذهب نوري السعيد ألنه لم 

يكن محبوبا، وكان الناس في الكويت أكثر 

في  وتعسنا  لألحداث،  ومتابعة  تقدما 

المعيشة، مقارنة بالبلدان المجاورة.وقال 

»الكويتيون تفاعلوا وساهموا في النهضة 

الكويت  كانت  فقد  الحديثة،  العربية 

منفتحة على كل األحداث« 

وأشار إلى أن الكويت لم تنفصل عن 

الواقع العربي، مستضيفة سياسيين وقادة 

على  عربية  وشخصيات  ثورية  حركات 

أرضها، ولم تقتصر االستضافة على كبار 

دول  رعايا  احتضنت  إنما  الشخصيات، 

بكل  الكويت  في  عاشت  كثيرة  عربية 

حرية، نظرًا للمكانة المرموقة التي كانت 

تحظى بها الكويت في حقبة الستينيات، 

الفكرية  لالتجاهات  مركزًا  كانت  إذ 

العربية، مستطردًا بالحديث عن  األمور 

السياسة في المنطقة العربية خالل تلك 

الفترة، مشيرًا إلى دور المغفور له، بإذن 

السالم  العبداهلل  الشيخ سعد  اهلل، سمو 

تحدث عن  كما  عرفات،  ياسر  إنقاذ  في 

السيد يوسف الرفاعي يرحمه اهلل، في ندوة »ذكريات أديب« ومقدم الندوة طالل سعد الرميضي
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أيلول  مثل  العربية  األحداث  من  الكثير 

كانت  التي  األحداث  من  وغيرها  األسود 

الكتائب  بين  والحرب  وقتها  دائرة 

ودور  األردنية  والحكومة  الفلسطينية 

الشيخ سعد، رحمه اهلل، حينما كان وزيرا 

ياسر  إخراج  في  نجح  حينما  للداخلية، 

"أيلول  في  الحصار  مأزق  من  عرفات 

األسود"..

الشخصيات  من  الكثير  أن  وأوضح 

العربية المعروفة عاشت في الكويت مثل 

ياسر عرفات وغيره من فلسطين وسورية 

والعراق وغيرها.. 

السياسية  المناصب  عن  حديث  وفي 

أو  األمة  مجلس  في  سواء  تقلدها،  التي 

مشواره  خالل  دربه  رفقاء  وعن  الوزارة، 

في خدمة وطنه ، قال بأنني أدركت وأنا 

الدستور)  )أبو  المرحوم  عهد  في  وزير 

الى  وصحبته  السالم،  عبداهلل  الشيخ 

معنا  وكان  الرباط  في  القمة  مؤتمر 

المرحوم الشيخ جابر األحمد وكان وزيرا 

وزيرا  وكان  صباح  والشيخ  للمالية، 

هؤالء  مجالسة  هلل  والحمد  للخارجية، 

تعطي خبرة، و أكد أن وجوده في الحقل 

السياسي وزيرًا كان أم نائبًا، منحه فرصة 

نظرا  كثب،  كثيرة عن  أمور  التعرف على 

إلى قربه من أصحاب القرار، كما أن اهلل 

األمير  أصاحب  كي  فرصة  أعطاني 

الراحل المرحوم الشيخ صباح السالم في 

قمة الخرطوم ،  مبينًا أنه في عام 1974 

الكويت  داخل  العام  للعمل  تفرغه  أعلن 

وخارجها.

وعــزا الرفاعــي قلــة إنتاجــه األدبــي 

بديــوان  مكتفيــًا  ارتباطاتــه،  تنــوع  إلــى 

جوانــب  اســتعرض  كمــا  وحيــد،  شــعر 

مهمــة مــن ســيرته الذاتيــة مركــزًا علــى 

مراحــل التعليــم، مبينــًا أنــه كان متفوقــًا 

ــل  ــى العم ــه اضطــر إل ــي الدراســة، لكن ف

علــى  حرصــه  أن  بيــد  البتــرول،  فــي 

إلــى  دفعــه  العلمــي  تحصيلــه  مواصلــة 

أن  إلــى  والعمــل  الدراســة  بيــن  الجمــع 

حصــل علــى الشــهادة الجامعيــة ، ناصحــا 

الشــباب بالطمــوح والعمل وعدم اليأس.

وتحدث الرفاعي عن دوره في األحوال 

ديوانا  لديه  وأن  المسلمين،  تهم  التي 

يصدر  كي  له  يتسع  لم  فالوقت  صغيرا، 

مركزا  كانت  الكويت  أن  أكد  كما  أكثر، 

النادي  إلى  الفكرية.مشيرا  لالتجاهات 

الثقافي القومي ومن أبرز رجاله الشاعر 

أحمد السقاف الذي يعتبر من رفقاء دربه 

وأستاذه الذي علمه اللغة العربية الشاعر 

اتجاهًا  هناك  أن  وبين  السقاف،  أحمد 

وحركة  إسالميًا،  واتجاهًا  عربيًا  قوميًا 
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قوية لحزب التحرير اإلسالمي، وأن لديه 

ذكريات سيدونها قريبا، وأن هذا الحزب 

اصطدم بالرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر.

كما تطرق في حديثه إلى رابطة األدباء 

قام  الذي  األول  الرعيل  من  كان  التي 

الكبار،  االدباء  من  نخبة  مع  بتأسيسها 

المجتمع متحدثا عن  تثقيف  ودورها في 

صدر  والتي  قديما  »البيان«  مجلة  دور 

1966م   عام  أبريل  في  منها  األول  العدد 

مجلة  بعد  تأتي  أهميتها  كانت  والتي 

»العربي« في القيمة.

طموحا  يكون  بأن  الشباب  ونصح 

الكويت  أن  للمسيرة، خصوصا  ومواصال 

مؤثرة ومتأثرة، وأن الجيل الجديد يحتاج 

يكون  وأن  القديم،  الجيل  من  التعلم  إلى 

تقوم  أن  متمنيا  للشباب،  قدوة  الكبار 

المجال،  هذا  في  بدورها  األدباء  رابطة 

ظل  في  نشاطها  توسيع  تستطيع  وأنها 

تتنافس  التي  الحديثة،  اإلعالم  وسائل 

بقوة.

الرفاعي  يوسف  الشاعر  انتهاء  وبعد 

لنقاشات  الباب  فتح  مذكراته  سرد  من 

الرحلة  هذه  حول  الحضور  ومداخالت 

غمارها  خاض  التي  واألدبية  السياسية 

الرفاعي بكل ما فيها من محطات.

محاضرته،  ختام  في  الرفاعي  ودعا 

مع  متفاعاًل  يكون  أن  إلى  الراهن  الجيل 

واإلسالمية،  العربية  األمتين  قضايا 

المنطقة،  في  مؤثرة  الكويت  أن  السيما 

وعدم  العلمي  التحصيل  على  والحرص 

االنشغال في أمور جانبية.

الدكتور عادل العبد المغني يكرم المغفور له بإذن اهلل السيد يوسف الرفاعي في »ذكريات أديب«

ومقدم الندوة طالل سعد الرميضي
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الشيخ عبداهلل السالم طيب اهلل ثراه يستمع إلى وزير العدل المرحوم محمد الغانم أثناء أداء اليمين في الحكومة الرابعة في ديسمبر 1964، 

ويبدو عبداللطيف ثنيان الغانم وزير الصحة ويوسف الرفاعي وزير البريد والبرق في تلك الحكومة، يرحمهما اهلل.

صورة التقطت في 1965/3/24 أمام السفاره الكويتية في بغداد وجمعت المرحوم الشيخ عبداهلل السالم )حاكم الكويت آنذاك( وسمو الشيخ 

جابر األحمد طيب اهلل ثراهما، وسمو الشيخ صباح األحمد والسيد يوسف الرفاعي مع طلبة الكويت الدارسين في جامعات بغداد

أحد نواب مجلس األمة يتحدث بينما في الصف األمامي من اليمين رئيس الوزراء -آنذاك- األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح طيب 

اهلل ثراه، ثم وزير الدولة السيد يوسف الرفاعي، ثم األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح طيب اهلل ثراه.
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األمير الراحل الشيخ جابر األحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي أيام السبعينيات

الوفد النيابي الكويتي خالل مشاركته في المؤتمر الدولي البرلماني الذي عقد في كندا عام 1965

في الصورة من اليمين: حمد الحميدة، أحمد زيد السرحان، يوسف الرفاعي، عبدالباقي عبداهلل النوري، عبدالرزاق الخالد، 

خالد صالح الغنيم، زيد الكاظمي.

من اليمين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، السيد يوسف الرفاعي، األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح، 

ثم الملك الراحل حسين ملك األردن في قمة أقيمت لمعالجة أحداث أيلول األسود 1970
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 ❋ أمين عام رابطة األدباء الگويتيين - المشرف العام على »البيان«.

محطات قلم

بقلم: طالل سعد الرميضي❋

ما أروع أن يكون السياسي 

أديبا أو يكون على مسافة قريبة 

كان  فكلما  األدبي،  الهم  من 

صلة  على  البرلماني  المشرع 

كانت  الثقافي  بالوسط  قريبة 

هناك قوانين وتشريعات تخدم 

المجتمع وتنمي الثقافة والفكر 

وتشجع الكتابة الجادة من خالل 

الحرية  يسوده  جو  تهيئة 

للتجربة  كان  وقد  واإلبداع، 

البرلمانية رموز خدمت الثقافة 

بدولتنا الحبيبة ومن أبرز هذه 

الرموز ال بد أن نستذكر فارس 

واألدب  والـثــــقــافــة  الــشــعــر 

والسياسة السيد يوسف السيد 

هاشم الرفاعي طيب اهلل ثراه، 

ويكفي أن نقول هذا االسم حتى 

األدب  ذاكرة  صفحات  تتفتح 

من  أيام  على  الكويت  بدولة 

الوعي والفكر السباق.

كانت  الستينيات  أوائل  في 

ثمة عقول تعمل بدأب وإخالص 

من  جديدة  مرحلة  لتأسيس 

بعد  الممنهج،  األدبي  العمل 

التي بدأت في  الخطوة األولى 

األدبي  النادي  تأسيس 

الخطوة  بالعشرينيات، فجاءت 

األدباء  رابطة  بتأسيس  الثانية 

الكويتيين، هذا الصرح األدبي 

نعتز  ثقافية  منارة  يعتبر  الذي 

وكان  ككويتيين،  جميعا  بها 

السيد  اهلل  بإذن  له  المغفور 

يوسف الرفاعي أحد المؤسسين 

على  الرابطة  أنشأوا  الذين 

أسس أدبية وأخالقية وعلمية، 

لذلك فهي مستمرة حتى يومنا 

وبسبب  اهلل  بفضل  هذا 

التأسيس الصحيح، الذي خضع 

1962م  لسنة   24 رقم  لقانون 

الكويت  استقالل  بعد  الصادر 

المجتمع  مؤسسات  ونشوء 

وأحكام  نظم  وفق  المدني 

التشريعات المنظمة لها.

لقد سبق لرابطة األدباء أن 

أحيت أمسية ثقافية للفقيد في 

2010م  عام  من  أبريل  شهر 

أديب)  )ذكريات  عنوان  تحت 

أشرع  و  مديرها،  أنا  وكنت 

الرفاعي نوافذ الذاكرة على أيام 

جميلة استفدنا من تجربتها.

صحيح أن الساحة الثقافية 

هاشم  يوسف  األديب  فقدت 

الرفاعي، إال أن هذا الفقد ما 

هو إال غياب للجسد، أما الروح 

والمآثر والبصمات األدبية فهذه 

ال يمكن أن تغيب.

إن رابطة األدباء الكويتيين 

التي آلمها هذا المصاب، فإنها 

ستقوم بما من شأنه أن يعطي 

الراحل حقه وفاء من الرابطة 

للراحل كونه رمزا أدبيا سيبقى 

هذا  وما  السنين،  أبد  خالدا 

مجلتكم  من  المميز  العدد 

)البيان) إال جزء من رد الدين 

لهذه  األدباء  أعناق  في  الذي 

الشخصية العطرة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الرفاعي... 
فارس السياسة واألدب
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