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المـقــــدمــــــة

بمنا�سبة الحتفال بمرور �سبعين عامًا على اإن�ساء المدر�سة الوطنية الجعفرية �سارعت اإدارة المدر�سة بناء على رغبة اأ�سحابها لإعادة 

اإ�سدار هذا الكتاب الذي يت�سمن م�سيرتها التربوية المباركة منذ اإن�سائها عام 1938 م - وهي التي تعد بحق المدر�سة الرائدة في مجال 

التعليم الأهلي ) الخا�ص (، ومازالت منذ عقود طويلة �سرحًا علميًا �سامخًا عذب المورد لطالب العلم والمعرفة.

وقد اقت�ست اإعادة الإ�سدار اأن ياأتي الكتاب في �سبعة ف�سول نلخ�ص محتواها على النحو الآتي :

الف�سل الأول : تناولنا فيه ال�سيرة الذاتية لموؤ�س�ص المدر�سة الوطنية المغفور له باإذن اهلل الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي واأعمال 

اأ�سرته الخيرية داخل الكويت وخارجها .

الف�سل الثاني : وي�ستمل على عر�ص لأهمية العلم في حياتنا المعا�سرة – ودوره في توفير حياة اأف�سل لالإن�سان من خالل ما يقدمه 

اإلى تحقيقها اعتمادا  من حلول ناجعة للم�سكالت التي يعاني منها في وقتنا الحا�سر ، كما يت�سمن الأهداف ال�سامية التي ي�سعى الإن�سان 

على معطيات العلم ومكت�سفاته الحديثة .

الكويت في التجاهين الحكومي والخا�ص مع عر�ص لبداية  التعليم في دولة  الكتاب عر�سا وافيا لتطور  الف�سل الثالث : وفيه يقدم 

الإ�سراف الحكومي على التعليم الخا�ص، والمدراء الذين تعاقبوا على هذه الإدارة.

التاأ�سي�ص والجهود المبذولة من  لتاأ�سي�ص المدر�سة وذلك من حيث فكرة  الف�سل الرابع : ويت�سمن عر�سا تف�سيليا للبدايات الأولى 

قبل اأ�سحابها لكي يتحقق لهم بناء هذا ال�سرح العلمي ال�سامخ .

الف�سل الخام�س : تناولنا فيه ال�سيرة الذاتية لل�سادة النظار والوكالء وكذا اأ�سماء الإداريين والمدر�سين وجميع العاملين منذ ن�ساأتها 

وحتى الآن بما تي�سر لنا من بيانات .

الجداول  وتمثل ذلك في  والأرقام،  الحقائق  للمدر�سة وذلك من خالل ذكر  التاريخي  للتطور  ت�سمن عر�سا  وقد  ال�ساد�س :  الف�سل 

البيانية والإح�ساءات المرفقة – كما ا�ستمل على ح�سر لأ�سماء جميع الطالب الذين اأتيحت لهم الدرا�سة في هذا ال�سرح العلمي بالقدر 

الذي ا�ستطعنا الح�سول عليه.

الكبير  اأقيم الحفل  اأن  اإلى  اإن�ساء المدر�سة  الأن�سطة منذ  التي تمثل جميع  التذكارية  الف�سل ال�سابع : ويت�سمن مجموعة من ال�سور 

الذي ح�سره كوكبة من كبار رجالت الدولة . ولفيف من المثقفين برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي في تلك الفترة وذلك بمنا�سبة 

مرور �سبعين عاما على اإن�سائها كاأقدم مدر�سة اأهلية نظامية على اأر�ص الوطن.

والتي كانت ول زالت  التربوية  الوطنية عبر م�سيرتها  المدر�سة  �ساملة عن  التوفيق قد حالفنا لإعطاء فكرة  يكون  اأن  ناأمل  الختام  وفي 

تمثل نبرا�سا و�ساء لطالبي العلم ومركز اإ�سعاع ثقافي يفتح الآفاق الوا�سعة في مجالت العلم والمعرفة ، ولعله من المنا�سب اأن نلفت نظرك 

اأيها القارئ الكريم اإلى اأننا حاولنا قدر الم�ستطاع توخي الدقة في جمع المعلومات من م�سادرها المتاحة .

اأكبر  لها  كان  والتي   ، الالزمة  والبيانات  بالمعلومات  تزويدنا  في  اأ�سهم  لكل من  والمتنان  بال�سكر  نتقدم  اأن  يفوتنا  ل  المنا�سبة  وبهذه 

الأثر في اإخراج هذا الكتاب على ال�سورة المنا�سبة التي تراها عليه الآن . وخوفا من ال�سهو اأو الخطاأ فاإننا نهيب بكل من لديه معلومات من 

والطالب  المدر�سين  و�سور  باأ�سماء  يتعلق  ما  وبخا�سة   ، بها  يزودنا  اأن  اهلل  �ساء  اإن  الثالث  اإ�سداره  في  الكتاب  هذا  محتوى  اإثراء  �ساأنها 

القدامى ممن لم تدرج اأ�سماوؤهم في هذا الإ�سدار . واهلل ولي التوفيق .

اإعـــــــداد 

        اأ . محمد ح�سن عوده       د. علي عيد راغب
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الوحي  اآيات  اأول  فكانت  والتعلم  العلم  مع  مولدها  جاء  الإ�سالم،  اأمة  نحن 

المنزل على ر�سولنا الكريم �سلوات اهلل و�سالمه عليه قوله تعالى :

{ اقرأ باسم ربك الذي خلق } وقوله �سبحانه: { الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم} 
والتعلم  العلم  اأمة  للنا�ص،  اأخرجت  اأمة  خير  بمولد  اإيذانا  الرباني  الوحي  هذا  فكان 

التي ارتقت بالإن�سانية من ظلمات الجهالة اإلى نور العلم والمعرفة والتعلم  والتعليم .

خالل  ومن  اأيديهم  وعلى  والتعليم  بالعلم  معنيون  والم�سلمون  الإ�سالم  فجر  منذ  التاريخ  حقب  امتداد  وعلى 

بها  ينعم  التي  الحديثة  الح�سارة  وقامت  الدنيا  ا�ستنارت  ومعلميهم  علمائهم  يد  وعلى  العلمية  ومدار�سهم  م�ساجدهم 

اليوم بنو الإن�سان وقد كانت الكويت منذ ن�ساأتها معنية بتوفير دور العلم  وفر�ص التعليم وتي�سير التعلم اأمام النا�سئة من 

1911م  باإن�ساء المدر�سة المباركية عام  اأبنائها الأوفياء  اأر�سها ،فكانت المبادرات المباركة من  اأبنائها والمقيمين على 

و�سميت با�سم المباركية ن�سبة اإلى ال�سيخ مبارك ال�سباح - حاكم الكويت اآنذاك الذي اأمدها بعونه ورعايته الكريمة  ثم 

تلتها المدر�سة الأحمدية عام 1921م التي اأن�سئت بطلب من حاكم الكويت في ذلك الوقت ال�سيخ اأحمد الجابر ال�سباح 

روبية،  وقد �سميت با�سمه تيمنا وتقديرًا لمبادرة  الذي تبرع لها بمقرها الأول وراتب �سنوي من ماله الخا�ص قدره 2000 

الوطنية  المدر�سة  الأوفياء، وكانت  الكويت  اأبناء  اأهلية قامت بجهود طوعية من  باإن�سائها ،وعدة مدار�ص  الكريمة  �سموه 

هذه  تميزت  وقد   ،1939 عام  وافتتاحها  تاأ�سي�سها  تم  اإذ  الأهلي  التعليم  منارات  من  المقدمة  في  النظامية  �سبه  الأهلية 

المدر�سة باأن باعث اإن�سائها كان باعثا دينيا ا�ستجابة لقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : »طلب العلم فري�سة على كل 

م�سلم« وكانت ت�ستقبل جميع الطالب الراغبين في طلب العلم من دون تمييز بينهم ب�سبب مذهبهم اأو انتمائهم العائلي 

وكذلك بين مدر�سيها. وظلت على وفائها لر�سالتها التربوية حتى يومنا هذا ولذلك فهي تعد اأقدم مدر�سة اأهلية نظامية 

مازالت قائمة على اأر�ص الكويت منذ ن�ساأتها عام 1938 م  ، في حين توارت جميع المدار�ص الأهلية التي عا�سرتها واحدة 

بعد الأخرى ، بعد التو�سع في اإن�ساء المدار�ص النظامية الحكومية .

واإننا لنحيي في هذه الذكرى بمرور �سبعين عاما على اإن�ساء المدر�سة الوطنية موؤ�س�سي هذه المدر�سة والقائمين 

رفيع  المرحوم / محمد  نحيي  كما   ، ن�سر اهلل معرفي  اأحمد محمد ح�سين  الحاج  الأول  موؤ�س�سها  وفي مقدمتهم  عليها 

�ساحبها  مقدمتهم  وفي   ، هذا  يومنا  حتى  عليها  القائمين  من  الخيرة  وال�سفوة  بعده  من  تولها  الذي  معرفي  ح�سين 

الحالي  ال�سيد /عبد الإله محمد رفيع ح�سين معرفي ، فبهذه المبادرات واأمثالها قامت على اأر�ص الكويت دوحة ظليلة 

للعلم والتعليم تزداد مع الأيام نماء وازدهارا بف�سل ما توليه الدولة للعلم والتعليم من رعاية �ساملة تتيح للجميع التعليم 

في جميع المراحل �سواء في المدار�ص النظامية الحكومية اأو الأهلية 

فيه  ما  لكل  عليها  القائمين  يوفق  اأن  اهلل  ،وندعو  واأوفر عطاء   ، اإ�سراقا  اأكثر  م�ستقبال  الوطنية  للمدر�سة  نتمنى 

تقدمها ونجاحها . 

كلمة معالـي األستاذة
نورية صبـيح براك الصبيح

وزير التربية ووزير التعليم العالي

نوريـــة �صبــــيح براك ال�صـــبيح 

وزير التربية ووزير التعليم العالي 
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الأر�ص  مالأ  الذي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكريم  الر�سول  بمولد  الأر�ص  ت�سرفت 

نورا وعلمًا ... فكان اأول معلم  للب�سرية ، والهادي المنير ، والقراآن الكريم اأول كتاب 

 ، وتدبره  لحفظه   .. العلم  ودور  الكتاتيب  له  وافتتحت  والعلم  بالقراءة  اأمر  �سماوي 

وتوارثتها   .. بها  يهتدى  منارات  فاأ�سبحوا  �سالحين  ون�ساء  اإعداد رجال  في  فاأثمرت 

الأجيال جيال بعد جيل حتى اأ�سبحت بين اأيدينا .. اأعظم ر�سالة على وجه الأر�ص ... 

العلم  ف�سل  يدركون  رجال  اأهلها  من  جعل  اأن  الحبيب  بلدنا  على   ، اهلل  نعم   ومن 

منارة  لتكون    . العلم  دور  بت�سييد  فقاموا   ... والمواطنين  الوطن  بناء  في  واأهميته 

للنا�ص اأجمعين ... فكان ال�سبق للمدر�سة الوطنية الأهلية لحمل راية التعليم في زمن 

هذا  التاريخ  ف�سجل  والأحمدية  المباركية،   : نظاميتين  مدر�ستين  �سوى  فيه  يكن  لم 

ال�سبق منذ �سبعين عاما .

ال�سرح  في هذا  �ساهم  كل من  اإلى  اأتوجه  اأن  اإل  المنا�سبة  في هذه  ي�سعني  ول 

بين  فاإن   ، الجهد  وم�ساعفة  العطاء  بموا�سلة  اأيديهم  على  واأ�سد  بالتهنئة  التعليمي 

اأيديهم فلذات اأكبادنا عدة الحا�سر ، وذخيرة الم�ستقبل .

والأمان  والرفعة  العزة  علينا  واأدام   .. مكروه  كل  من  وطننا   ، اهلل  حفظ 

وال�ستقرار .

واهلل ولي التوفيق

  

فهد الغي�ص   

وكيل وزارة التربية الم�ساعد للتعليم الخا�ص والنوعي   

كلمة  وكيل وزارة التربية المساعد 
للتعليم الخاص والنوعي



16

دولة  في  التربوية  العملية  في  وكبير  حيوي  بدور  الخا�ص  التعليم  يقوم 

% منهم   25 180000 طالب  يوازي  ما  تدري�ص  تبعة  كاهله  الكويت فهو يحمل على 

152 مدر�سة  10000 معلم ، تتوزع المدار�ص البالغ عددها  كويتيون يعلمهم حوالي 

ما بين عربية واأجنبية على جميع اأنحاء الكويت ، وتمثل هذه المدار�ص 340 مرحلة 

تعليمية . 

العلم  اأبواب  وفتحت   ، رعاية خا�سة  التربوية  العملية  الكويت  دولة  لقد رعت 

باأهمية  الرا�سخ  لإيمانها   ، اأر�سها  على  من  لكل  الأجنبي  اأو  منها  الحكومي  �سواء 

اإن�سان مهما كانت جن�سيته حتى الذي  العلم والتعليم ، ولم تقفل الأبواب اأمام اأي 

اأو الهوية يجد الباب مفتوحًا اأمامه ، وذهبت الدولة اإلى الأبعد  ل يحمل الجن�سية 

حين تحملت نفقات تدري�سه اأي�سًا . 

الخا�ص  التعليمي  القطاع  وفي   . ونرعاها  بمدار�سنا  نفخر  الكويت  في  اإننا 

 ، المنوط به خير قيام  نقوم بكل ما ن�ستطيع لرفع م�ستواه عاليًا حتى يقوم بدوره 

اأقدم  من  الوطنية  المدر�سة  ولعل   ، جدًا  مبكرًا  بالكويت  الخا�ص  التعليم  بداأ  لقد 

بمرور  المدر�سة  تحتفل هذه  اإذ  واليوم   ، الكويت  التي عرفتها  النظامية  المدار�ص 

عطاءها  توا�سل  حتى  والدائم  الم�ستمر  النجاح  لها  نتمنى  اإن�سائها  على  عامًا   70

في الميدان التعليمي متمنين للقائمين عليها كل توفيق ونجاح . 

مع خال�ص التحية ،،، 

محمد عبداهلل الداح�ص   

مدير عام   

الإدارة العامة للتعليم الخا�ص   

كلمة السيد األستاذ / محمد عبد اهلل الداحس 
المدير العام إلدارة التعليم الخاص 
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اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رب  هلل  والحمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

المر�سلين عليه وعلى اآله الطيبين الطاهرين و�سحبه الغر الميامين وبعد. 

فقد كان العلم ، ومازال من اأهم �سمات بني الب�سر، اخت�سهم اهلل به دون �سائر مخلوقاته، 

اإذ يقع �سمن المقومات الأ�سا�سية التي اأدت اإلى و�سف المولى القدير عباده باأنهم خلقوا في اأح�سن 

تقويم ، وقد جاء في كتابه العزيز قوله تعالى : { وعلم آدم األسماء كلها، ثم عرضهم على المالئكة فقال 

الحكيم }   العليم  أنت  إنك  علمتنا  ما  إال  لنا  علم  ال  قالوا سبحانك  كنتم صادقين  إن  هؤالء  بأسماء  أنبئوني 
�سورة البقرة اآية رقم 31 .

ل اهلل اآدم عليه ال�سالم على مالئكته الذين هم جنوده في ال�سماء ، والذين خلقوا لعبادته ل يع�سون اهلل  فبالعلم وحده ف�سَّ

ما اأمرهم ،  وفي هذا ما فيه من تقدير للعلم واأهله ، ول �سك اأننا نلم�ص ذلك في حياتنا ، فقد اأ�سبح العلم مقيا�سًا حقيقيًا لتقدم 

اأو ا�ستطال ثراوؤها ، واإنما ال�سبق لأمم نالت من العلم حظًا  اأهلها  اأو كثر  الأمم ورقيها ، ولي�ص ال�سبق اليوم لأمم ات�سعت حدودها 

وافرًا ، فتبواأت بف�سله منزلًة رفيعًة ومكانًة مرموقة حتى تقدمت ال�سفوف ف�سارت تتطلع اإليها الأحداق وت�سرئب اإليها الأعناق ، 

ويحاول الجميع اللحاق بها ، ي�سيرون على منوالها ويتر�سمون ُخطاها . 

فهل نجد بعد هذا عطاًء اأجل من عطاء العلم .... ؟ اأم يحق لنا اأن نتبارى فيه واأن نتناف�ص، قال تعالى { وفي ذلك فليتنافس 

المتنافسون }  �سورة المطففين اآية رقم 26
ول عجب اإذ راأينا اأ�سرتنا – واأقول هذا بكل توا�سع – تتجه اإلى مجال العلم كباٍب من اأبواب الخير ل يعرفه اإل النا�سحون، 

ول يعنى به اإل العارفون ، ونحمد اهلل تعالى اأن اأم�ست مدر�ستنا العتيدة حتى الآن ما يربو على ال�سبعين عامًا كمنهٍل عذٍب للعلم ل 

فكر  لديه من  بما  مت�سلحًا   ، الم�سئولية  ويتحمل  الراية  يحمل  �سبابًا غ�سًا  كل عام  لنا في  تخرج   .. يتوقف عطاوؤه  ول  معينه  ين�سب 

ثاقب وعلم نافع ، ول اأخفي عليك اأيها القارئ الكريم اأنني �سعرت بمزيد من الفخر عندما راأيت عددًا كبيرًا من خريجي مدر�ستنا 

يت�سلمون �سهادات التقدير في الحفل الكبير الذي اأقيم بمنا�سبة مرور �سبعين عامًا على اإن�ساء هذا المعهد الكريم ، نعم راأيتهم وقد 

عظيمة  مواقع  يحتلون  راأيتهم  عندما  واأكثر  اأكثر  بهم  اإعجابي  وزاد   II الها�سمي  العمالقة  ال�سفينة  قاعة  في  كبيرة  م�ساحة  احتلوا 

ومنا�سب رفيعة في وطننا الغالي الكويت، فاأي ثمار اأطيب من ثمار �سجرة طيبة اأ�سلها ثابت وفرعها في ال�سماء . 

والحق اأنني اأتابع باهتمام �سديد ن�ساط مدر�ستنا واأرى عن كثب ذلك الجهد الجبار الذي يبذله العاملون بها من قادة واإداريين 

اأبنائنا الطالب تنبئ باإذن اهلل تعالى عن م�ستقبل واعد ينتظرهم بل ينتظر هذا الوطن  ومعلمين وعمال ، بل اأرى وجوهًا م�سرقة من 

العزيز فل�سوف تحمله �سواعدهم الفتية ونفو�سهم المتوثبة ، وقلوبهم الطموحة ، اإلى المرتبة التي ت�ستحقها الكويت الغالية ول ي�سعني 

اإزاء ذلك كله �سوى اأن اأتقدم بال�سكر الجزيل لكل من اأ�سهم ومازال ي�سهم في تحقيق النجاح لهذا الم�سروع الخير الذي يرعى بف�سل 

اهلل وعونه م�سروعاٍت اأخرى ت�سعى في طريق الخير ، واأخيرًا ولي�ص اآخرًا ، فاإنني اأتوجه بال�سكر هلل تعالى واأدعوه �سبحانه اأن يديم على 

وطننا نعمة العلم واأن يدعم هذه الموؤ�س�سة العلمية بما يجعلها نبرا�سًا لكل الموؤ�س�سات المماثلة لها في وطننا، كما اأكرر �سكري وتقديري 

للعاملين بالمدر�سة واأثمن جهودهم الحثيثة راجيًا المولى العلي القدير اأن ي�ساعف لهم اأجورهم ويزيدهم من ف�سله ... 

واهلل ولي التوفيق   

عبدالإله محمد رفيع ح�صين معرفي  

�ساحب المدر�سة  

كلمة السيد / عبداإلله معرفي 





ال�صيرة الذاتية لموؤ�ص�ص 

المدر�صة الوطنية 

المغفور له ب�إذن اهلل 

محمد رفيع ح�صين 

معرفي واأعم�له واأعم�ل 

اأ�صرته الخيرية

الف�صــل الأول
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اأوًل: ال�صيرة الذاتية للمغفور له ب�إذن اهلل

محمد رفيع ح�صين معرفي طيب اهلل ثراه 

مولـده ون�صبـه : 

ولد المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي عام 1909 للميالد في بيت والده 

)وزارة  اأر�سه  على  المقام  الخليفة  م�سجد  من  ال�سرقية  الجهة  في  الكبير  معرفي  بحي 

التخطيط حاليًا(. 

اأ�سول عريقة  اأ�سرة ذات  اإلى  باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي  له  المغفور  ينتمي 

تقريبًا )1708 ميالدية(. وقد  �سنة   300 اأكثر من  الكويت منذ  ا�ستوطنت  والتي  القدم،  في 

عا�سرت هذه الأ�سرة حين مجيئها اإلى الكويت اإن�ساء �سورها الأول، في عهد حاكم الكويت المغفور له عبداهلل بن �سباح 

الأول عام 1798 م.

اأما من حيث الأ�سول الأولى لأ�سرة معرفي ، فترجع اإلى بهبهان وهي مقر اآل »هاني بن عروة« ال�سهيد في الكوفة 

في الثامن من ذي الحجة عام 60 للهجرة و من عرب اليمن ومن قبيلة »مذحج« التي ا�ستقرت في الكوفة-العراق عدة 

عقود من الزمن . غير اأن اإح�سا�ص اأبنائها بعدم ال�ستقرار والأمان نتيجة لالإ�سطرابات والخالفات ال�سيا�سية  وغيرها، 

اإيران. وكانت هذه الأ�سرة  اإلى بندر مع�سور في  اإلى بهبهان ثم اأخيرًا بعد فترة  اإلى الهجرة ثانية من الكوفة  ا�سطرها 

تمار�ص مهنة التجارة منذ ن�ساأتها . فقد كان لها �سهرة وا�سعة في تجارة الأخ�ساب والتمور والأ�سلحة التقليدية.

على  �سالتها  فوجدت  وا�ستقرارًا،  اأمنًا  اأكثر  تكون  عليها،  تقيم  اأخرى  اأر�ص  اإلى  تتطلع  كانت  الأ�سرة  اأن هذه  غير 

اإليها  النتقال  وقرروا  الرحال  اأهلها  ف�سد  المربح.  والعمل  والتجارة  لل�سكن  المنا�سب  المكان  باعتبارها  الكويت،  اأر�ص 

اأهاًل وماًل، وا�ستوطنوا فيها وكان ذلك في نف�ص الفترة التي و�سل اإليها اآل ال�سباح.

ح�لته الجتم�عية: 

تزوج ثالث ن�ساء وله من الذكور اأحد ع�سر ولدًا ومن الإناث �سبع ع�سرة بنتًا.

عالق�ته الجتم�عية:

، وكان كثير  النا�ص جميعًا  وا�سعة مع  باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي على عالقة اجتماعية  له  المغفور  كان 

التزاور معهم في دواوينهم. والنا�ص عنده كلهم �سوا�سية ل يميز اأحدًا على اآخر ، اإذ كان محبا للجميع ودودًا للكل. ومما 

النا�ص  يحب  اجتماعيًا،  يكن  لم  اإذا  يذكر  وجود  له  لي�ص  الحياة  في هذه  الإن�سان   ، اأبنائي  يا   « لأبنائه:  قوله  عنه  يوؤثر 

م   1962 عام  منذ  يوم  كل  م�ساء  يفتح  العامر  ديوانه  كان  ولذا  والأتراح«.  الأفراح  في  ويوا�سونه  ويوا�سيهم  ويحبونه، 
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بيوتهم  اإلى  بعدها  ين�سرفون  م�ساًء،  العا�سرة  حتى  معًا  الوقت  يق�سون   ، الحاجات  وذوي  والزوار  اأ�سحابه  ل�ستقبال 

ليعاودوا المجيء اإلى الديوان في اليوم التالي وهكذا.

ن�ص�طه التج�ري:

منذ  التجاري  ن�ساطه  بداأ   ، بها  وولعه  للتجارة  رفيع ح�سين معرفي  باإذن اهلل محمد  له  المغفور  انطالقًا من حب 

اأخرى.  ودول  والعراق  الهند  اإلى  معرفي  ح�سين  والده  مع  الأ�سفار  كثير  وكان  العمر.  من  العا�سرة  في  وهو  ال�سغر 

،  Zeenas  : مثل  الكبيرة  ال�سركات  من  الكثير  وكالة  على  يح�سل  اأن  العديدة،  الأ�سفار  هذه  خالل  من   وا�ستطاع 

قام  من  واأول  الأربعينيات،  في  »الأ�سد«  ماركة  الهوائية  الدراجات  با�ستيراد  قام  من  اأول  ويعتبر  وغيرها.   Philips و 

�ساعات  ا�ستيراد  اإلى  اإ�سافة  ال�سيارة،  بطارية  على  يعمل  كان  والذي  و»�سارب«،  »فيليب�ص«  ماركة  الراديو  با�ستيراد 

»اأوري�ص« و»فيفرلوبا« القديمة ال�سنع وغيرها. وقد زاول هذه الأن�سطة التجارية وهو دون �سن الثالثين من عمره. ومما 

�ساعده على القيام بهذه الأن�سطة بنجاح كبير اإجادته اللغة الإنجليزية ، والأوردية، والفار�سية، حيث كانت معرفته لهذه 

اللغات العامل الأكبر في ت�سهيل التعامل مع الآخرين.

الربع  في  تمتلك  كانت  الأ�سرة  هذه  اأن  لوجدنا   ، البحرية  التجارة  مجال  في  معرفي  اأ�سرة  مكانة  اإلى  رجعنا  ولو 

اأ�سطول بحري كبير من  ال�سفن بمثابة  الكويت. وكانت هذه  الميالدي )14( �سفينة في  التا�سع ع�سر  القرن  الثالث من 

و�سلت  وقد  واإليها.  الكويت  ومواد غذائية من  واأخ�ساب  تمور  الب�سائع من  لنقل  وال�سغيرة،  الكبيرة  ال�سراعية   ال�سفن 

با�سم  المعروفة  تلك  معرفي  اأ�سرة  �سفن  اأ�سهر  ومن  اإفريقيا.  و�سواحل  الهند  اإلى  الطويلة  اأ�سفارها  في  ال�سفن  هذه 

تمتاز  ال�سفينة  هذه  وكانت  للميالد.   1916 عام  في  بناوؤها  تم  والتي  العربي،  الخليج  في  �سفينة  اأكبر  ثاني  »المحمدي« 

و»بوحمرة«  و»ال�سالمتي«  و»التورة«  و»العلوي«  »الها�سمي«  اأي�سًا:  المعروفة  �سفنهم  ومن  الكبيرة.  وحمولتها  ب�سرعتها 

و»فتح الخير«  و»متوانة« و»المن�سور« و»البيرق« وغيرها. وقد لعبت هذه ال�سفن جميعها دورًا  هامًا في الن�ساط التجاري 

وتن�سيط اليد العاملة الكويتية، حيث كان كل العاملين عليها من الكويتيين . وكانت معظم الب�سائع التي تنقل على متنها 

ملكًا لأ�سرة معرفي.

اأكثر  لعائلة معرفي منذ  الأكبر  الجد  بنى  البحري �سمة مميزة لآل معرفي. فقد  الكويت  المحافظة على تراث  اإن 

من قرن المركب ال�سراعي »البغلة« و�سماها الها�سمي.

وانطالقا من ا�ستمرار تم�سك العائلة بتقاليد بناء وامتالك ال�سفن ال�سراعية فقد قام ال�سيد عبدالح�سين محمد 

رفيع معرفي »ابن موؤ�س�ص المدر�سة« ببناء وتد�سين المركب الحالي الم�سمى »الها�سمي II« احتفاًل واإحياء لذكرى الرائد 

الأول في عائلة معرفي.

II« هو م�سروعه الثالث الأكبر طموحًا  وبالن�سبة لل�سيد عبدالح�سين محمد رفيع معرفي، يعتبر م�سروع »الها�سمي 

في مجال بناء المراكب ال�سراعية، اإذ كان »محمدي II« هو الم�سروع الأول المعروف بمطعم البوم في فندق »رادي�سون 

بلو«، ثم تبعه »الغزير« وهو مركب ترفيهي في نف�ص الفندق.
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II - الغـــزيـــرمحمدي

 II اله��صمي

I - محمدي
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الطلبة  على  والجوائز  الهداي�  يوزع  معرفي  ح�صين  رفيع  /محمد  ال�صيد 

في  ويظهر   .1973/72 الدرا�صي  الع�م  في  العلم  عيد  في  المتفوقين 

عبد  الأ�صت�ذ/  المدر�صة  ون�ظر  ال�صيرازي  محمد  ال�صيد  �صم�حة  ال�صورة 

الواحد العط�ر ووكيل المدر�صة الأ�صت�ذ/ راغب ح�صن عوده.

الطلبة  على  الجوائز  توزيع  في  المدر�صة  اإدارة  ي�ص�رك  المدر�صة  موؤ�ص�ص 

المتفوقين في الع�م الدرا�صي 1972/71.

المميزة بهيكله  الهائل والذي تبرز مالمحه  الت�سميم ذو الحجم  الرائع  II« ذلك المركب الخ�سبي  اإن »الها�سمي 

الأخاذ، هو بمثابة تج�سيد للتراث الكويتي البحري فهو بكل فخر ينال الإعجاب كواحد من اأكبر المراكب الخ�سبية في 

من  كل  نف�ص  في  الكبير  الإعجاب  من  يثيره  بما  �سراعية  �سفن  من  �سبقه  ما  كل  يفوق   »II »الها�سمي  اإن  حقًا  العالم. 

ي�ساهده.

ح�صه الوطني ووعيه ال�صي��صي:

اأبناء وطنه في ذلك الوقت، في المدار�ص  باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي تعليمه كغيره من  تلقى المغفور له 

الأهلية المعروفة بالكتاتيب، انتقل بعدها للدرا�سة في مدر�سة المباركية، دخل بعدها معترك الحياة. ومن خالل متابعته 

لأمالكه وتجارته في كل من الب�سرة ، والهند ، وعمان ، تكونت لديه خبرة �سيا�سية وا�سعة وتبلور ح�سه الوطني المتدفق.

من  اكت�سب  حيث  والمثقفين،  والعلماء  ال�سيا�سيين  من  برواده  المعروف  النقيب  ديوان  يرتاد  كان  الب�سرة  ففي 

مجال�سهم ن�سجًا �سيا�سيًا عميقًا . وكان من اأ�سدقائه المخل�سين في الب�سرة المرحوم ال�سيخ/محمد الأحمد ال�سباح 

الذي كان يدير اأمالك اأ�سرة اآل ال�سباح هناك. اأما في  الهند  فمن  اأ�سدقائه  اآل الإبراهيم، واآل ال�سديراوي. وقد كان 

لهذه الجتماعات اأثرها الكبير في المرحوم ووعيه �سيا�سيًا واجتماعيًا. اإ�سافة اإلى ذلك كله كان المرحوم ريا�سيًا ،فهو 

اأحد اأع�ساء اأول فريق لكرة القدم تاأ�س�ص في الكويت عام 1932 للميالد ، والذي كان  ي�سم في ع�سويته: حمد ال�سالح 

الحمي�سي، اأحمد زيد ال�سرحان ، محمد عبدالمح�سن الخرافي، واأحمد المرزوق وغيرهم.

الدين،  فقهاء  وبخا�سة  والعلماء،  للعلم  ال�سديد  حبه  ــ  اهلل  رحمه  معرفي  رفيع  ال�سيد/محمد  به  يتميز  كان  ومما 

حيث كان دائم الجتماع بهم، واللتقاء بهم �سواء في ديوانه اأو في رحاب المدر�سة الوطنية كلما �سنحت الفر�سة لذلك. 

الدائمة في احتفالت عيد  اإلى م�ساركته  اإ�سافة  والعلماء.  للعلم  ت�سجيعه  فاإنما يدل على مدى  واإن دلَّ ذلك على �سيء 

بالعلم  المرحوم  اهتمام  تو�سح  التالية  وال�سور  بانتظام.  المدر�سة  اإدارة  تقيمها  كانت  التي  الثقافية  والموا�سم  العلم 

وت�سجيع طالبيه.
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اإ�صه�م�ته في المجل�ص الت�أ�صي�صي الأول في دولة الكويت :

الكريمة  الحرة  الحياة  وتوفير  النيابية  والحياة  الديمقراطية  قواعد  باإر�ساء  الكويت  دولة  اإيمان  من  انطالقًا 

مبا�سرة،  ال�ستقالل  بعد  ثراه،  اهلل  طيب  ال�سباح  ال�سالم  عبداهلل  ال�سيخ  الراحل   البالد  اأمير  �سمو  بادر  لمواطنيها، 

في   نوعه   الأول  من   يعتبر  تاأ�سي�سي  1961/12/30، لنتخاب مجل�ص  بتاريخ   الناخبين   فيه  يدعو  اأميري  باإ�سدار مر�سوم 

البالد ، تناط به مهمة و�سع د�ستور لدولة الكويت ، تتحقق من خالله قواعد ال�سرعية، والعدالة الجتماعية ، مع الحفاظ 

على وحدة الوطن وا�ستقالله في ظل حكم عادل م�ستنير، يمار�ص ال�سعب من خالله حياة نيابية بالنتخاب الحر المبا�سر.

وانطالقًا من رغبة المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي في الم�ساركة في اإر�ساء قواعد الديموقراطية 

المر�سح  زميله  مع  الفوز  �سرف  ونال   ، ال�سرق  الأولى  دائرته  عن  نف�سه  ر�سح  فقد   ، الكويت  دولة  في  النيابية  والحياة 

ال�صيرازي   محمد  ال�صيد  �صم�حة  مع  المدر�صة  موؤ�ص�ص  تجمع  �صورة 

الع�م  في  للمدر�صة  زي�رة  في  والأ�صدق�ء  الأف��صل  العلم�ء  من  ومجموعة 

الدرا�صي 1971/70 م

معرفي  ح�صين  رفيع  ال�صيد/محمد  بح�صور  التربوي  اللق�ء  من  ج�نب 

ويبدو في ال�صورة ف�صيلة ال�صيخ عبداهلل النوري وج�نب من الح�صور في 

الع�م الدرا�صي  1972/71م

�صورة تجمع موؤ�ص�ص المدر�صة ال�صيد/ محمد رفيع ح�صين معرفي وبع�ص 

العلم�ء والمدعوين الأف��صل بمن��صبة توزيع الهداي� على الطالب في عيد 

العلم.

ال�صيد/محمد رفيع ح�صين معرفي ون�ظر  �صورة تجمع موؤ�ص�ص المدر�صة 

راغب عودة  ال�صيد/  المدر�صة  ووكيل  العط�ر  ال�صيد/عبدالواحد  المدر�صة 

وبع�ص المدعوين بمن��صبة حفل خت�م الأن�صطة المدر�صية.



25

ولكل  دوائر،  ع�سر  اآنذاك  النتخابية  الدوائر  وكانت   . المزيدي  مو�سى  من�سور  المرحوم/  نف�سها  الدائرة  عن  الآخر 

. وكان هدف المرحوم من  نائبًا  التاأ�سي�سي )20(  النواب الإجمالي للمجل�ص  ، ليكون عدد  اثنان من المر�سحين  دائرة 

الم�ساركة في ع�سوية هذا المجل�ص هو الرتقاء بمكانة وطنه الكويت اإلى الم�ستوى الذي يليق به اإقليميًا وعالميًا .

ومن هذا المنطلق ، كانت م�ساركته في ع�سوية المجل�ص التاأ�سي�سي الأول في دولة الكويت م�ساركة فعالة . اإذ كانت 

اهلل  رحمه  وكان   . وال�سعب  الوطن  م�سلحة  هدفه  الكويت  لدولة  د�ستور  و�سع  حول  تدور  كلها  ومقترحاته  مناق�ساته 

اإلينا  اأوكلت  »لقد  بقوله:  ذلك  على  يحثهم  دائمًا  وكان   . زمالئه  مع  �سادقًا  اأمينًا  ال�سف،  وحدة  على  بحر�سه  معروفًا 

في  اأفراده  وم�ساواة   ، وحريته  كرامته  الكويتي  ولل�سعب  قوته  للوطن  �سيحفظ  الذي  البالد  د�ستور  وهي  األ  مهمة �سعبة 

الحقوق والواجبات . فعلينا جميعًا اأن نكون اأهاًل لهذه الم�سئولية الملقاة على عاتقنا جميعًا« .

معه.  وتعاملوا  عاي�سوه  ممن  معا�سريه  بين  خا�سة  مكانة  له  وكانت   ، مميزة  ب�سخ�سية  يتمتع  اهلل  رحمه  كان  لقد 

اإ�سافة اإلى ما كان يتمتع به من �سداد الراأي وحكمة الفكر . ومما يعرف عنه اأنه كان يطلق على الد�ستور ال�سور الرابع 

على  دليل  الكويت  لد�ستور  الو�سف  . هذا  الكويت جميعًا  لأهل  الواقي  والدرع  لل�سرعية  ممثاًل  باعتباره   ، الكويت  لدولة 

الأمين  ولي عهده  و�سمو  البالد  اأمير  ب�سمو  المتمثلة  ال�سرعية  �سلطته  وتقدمه في ظل  �سعبه  لإ�سعاد  و�سعيه  لوطنه  حبه 

والأ�سرة الحاكمة الكريمة التي هي مو�سع الحترام والتقدير لل�سعب الكويتي باأكمله.

ث�ني�ً: اأعم�له الخيرية 

رًا بطبعه، يقوم بالكثير من اأعمال البر ويقدم ال�سدقات  كان المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي خيِّ

بكتمان �سديد، حيث كان يعتبر ذلك �سرًا ل يجوز البوح به . ومما يوؤثر عنه في اأثناء وجوده بالب�سرة وهو يدير اأعماله  

عام  م�ست�سفى  اإن�ساء  اإلى  ف�سارع   ، ال�سحية  الرعاية  من  المزيد  اإلى  هناك  النا�ص  بحاجة  �سعر  اأنه   ، الأربعينات  في 

با�سم  يعرف  اأنه  اإل  الآن  حتى  موجودًا  يزال  ول  معرفي،  م�ست�سفى  عليه  النا�ص  اأطلق  الأطفال  ورعاية  للولدة  1952م، 

الم�ست�سفى الجمهوري . وقد قام بتو�سعته عام 1972 باإن�ساء مبنى اآخر لالأطفال .

ومما يذكر من ماآثره اأنه عند و�سوله اإلى �سفوان قادمًا من الب�سرة، وجد الطريق اإلى الكويت مقفاًل، ولكن اآمر 

المركز ات�سل بمحافظة الب�سرة و�سمح له بالمغادرة باعتباره �سخ�سية مهمة. غير اأنه في اأثناء مروره �ساهد عددًا من 

الكويتيين الموقوفين في المركز يزيد عددهم عن )300( �سخ�ص، فاأبى المغادرة وحده دون م�ساحبة هوؤلء الأ�سخا�ص 

له ، مما دعا اآمر المركز اإلى الت�سال ثانية بالمحافظة و�سمح لهم جميعًا بال�سفر اإلى الكويت.

الكويت  اأمير  ال�سالم  ال�سيخ عبداهلل  زار  الأيام من عام  1960م،  اأحد  اأنه في م�ساء  اأي�سًا،  ماآثره  ومما يروى عن 

رفيع  باإذن اهلل محمد  له  المغفور  اإلى  التفت  الديوانية  مع جل�ساء  الحديث  اأثناء  وفي  كعادته.  معرفي  ديوان   ، الراحل 

المالية لقاء قيمة �سالح ا�سترته منكم الحكومة في ما�سي  باإدارة  ح�سين معرفي وقال له: »لكم �سك )�سيك( موجود 

وا�ستقراره  واأمنه  الوطن  ل�ستقالل  فداء  اإنه  العمر  طويل  »يا   : قائاًل  عليه  فرد  ل�ستالمه«  الأولد  اأحد  ابعثوا  الزمان، 

و�سالمة اأهله«. وهذا دليل وا�سح على مدى حّبه لوطنه واإخال�سه ل�سعبه وحكومته .

هذه الأعمال  الخيرية التي قام بها المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي، لم تكن  �سمة  ينفرد بها  وحده، 
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واإنما كانت �سمة تتميز بها اأ�سرة معرفي. فقد كان  الجد  الأكبر  محمد  علي  معرفي المعروف با�سم )مهدلي( من كبار 

تجار الخ�سب والحنطة وال�سالح. وكان محبًا للكويت كغيره من الكويتيين. ففي موقعة ال�سريف عام 1900 للميالد، �سارك 

بالأخ�ساب  للميالد،   1920 عام  الجهراء  حرب  في  معرفي  اأ�سرة  تبرعت  كما  المعتدين.  دحر  اأجل  من  والموؤن  بال�سالح 

في  الثالث  ال�سور  بناء  في  الم�ساعدة  معرفي  اآل  قدم  كما   . عليه  العتداء  بعد  بالجهراء  الأحمر  الق�سر  لبناء  المطلوبة 

، وهي  ال�سور  �سرقي  القار  وبنيد  ال�سعب  لبوابتي  الخ�سب  1920م، حيث قدموا  يونيو عام   22 17 مايو حتى  بين  الفترة ما 

الجهة المحاذية لمحلة معرفي. وهناك مقولة يعرفها قدماء الكويتيين عندما وقعت معركة ال�سريف وهي: »الفلو�ص من 

ِبْن علي وال�سالح من مهدلي« . ومهدلي كما عرفنا هو عميد اأ�سرة معرفي ، اأما ابن علي فهو عميد اأ�سرة الع�سفور نواخذة 

ال�سفن في منطقة ال�سرق. وهذا دليل اآخر على اأعمال اآل معرفي الخيرية وحبهم لوطنهم الكويت و�سعبهم الكويتي.

والجزيرة  فار�ص  في  عظيمة  مجاعة  حدوث  عند  اأنه  من  الكويتيون  الموؤرخون  ذكره  ما  معرفي،  اآل  ماآثر  ومن 

العربية، والتي ا�ستمرت ثالث �سنوات عجاف من عام 1868 - 1871 واأدت اإلى هجرة العديد من اأبناء فار�ص وغيرهم 

والبدر،  الإبراهيم،  وعائالت  معرفي،  عائلة  بينهم  ومن  المو�سرين  الكويت  اأبناء  من  المح�سنون  �سارع  الكويت،  اإلى 

مّن  للمحتاجين، حتى  موائد خا�سة  على  والطرقات  الأ�سواق  في  الطعام  ووزعوا  ومخازنهم  بفتح محالتهم  وال�سبيح، 

اهلل على النا�ص برحمته ولطف بهم . و�سميت هذه المجاعة ب�سنة الهيلك.

ولذا ل نجد غرابة في م�ساركة اآل معرفي مع بع�ص التجار الكويتيين في تقديم كل عون وم�ساعدة لل�سعب الكويتي 

تمييز.  دون  المواطنين  الغذائية على  والمواد  المال  بتوزيع  قاموا  الكويت، حيث  دولة  الغا�سم على  العراقي  الغزو  اإبان 

واإن دل ذلك على �سيء فاإنما يدل على خ�سال الخير والكرم التي تتمتع به هذه الأ�سرة وغيرها من الأ�سر الكويتية.

وف�تـــــه

توفي المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي ظهر يوم الإثنين الثاني من ذي القعدة 1396هـ الموافق 25 

من اأكتوبر عام 1976م عن عمر يناهز ال�سابعة وال�ستين عامًا ق�ساها في اأعمال البر والتقوى ، وبهذا ودعت الكويت ابنًا 

 تعالى رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
ّ

 تعالى. رحمه اهلل
ّ

بارًا قدم اأعماًل جليلة خدمة لوطنه واأمته واإر�ساًء هلل

ث�لث�ً : اأعم�ل اأ�صرة معرفي الخيرية

مما اأثر عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قوله : »كٌل مي�سر لما خلق له«  وعلى ذلك فقد فطر اهلل �سبحانه 

العزيز،  تعالى في كتابه  الذين ذكرهم اهلل  ، هوؤلء  المت�سل بال حدود  ، والعطاء  الخير  وتعالى بع�ص عباده على حب 

قال  الذين  . هوؤلء  والآخرة  الدنيا  ينقطع في  ل  واأجر   ، للمتقين  اأعدت   ، والأر�ص  ال�سماوات  وب�سَرهم بجنات عر�سها 

والله  حبة،  مئة  سنبلة  كل  في  سنابل،  سبع  أنبتت  حبة  كمثل  الله  سبيل  في  أموالهم  ينفقون  الذين  مثل   }  : وتعالى  �سبحانه  فيهم 

يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم} �سورة البقرة اآية رقم 261 ، اإنهم ينفقون من طيبات ما اأعطاهم اهلل ، موؤمنين اإيمانا 
وصدق  واتقى  أعطى  من  فأما   }  : تعالى  قال   ، والمحروم  لل�سائل  يعطى  اأموالهم  في  حقا  تعالى  هلل  باأن  عميقا  را�سخا 

اإلى  اأعناقهم  5 ، هكذا يت�سرب بع�ص الموؤمنين تعاليم دينهم، فت�سرئب  اآية رقم  لليسرى} �سورة الليل  فسنيسره  بالحسنى 
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النعيم الأبدي ، واإنهم لي�سعدون بالعطاء �سعادة المعوز المحتاج الذي تمتد يده طلبا للنوال . 

وها هو �ساعرنا العربي ال�سهير اأبو تمام ي�سف اأحد الخلفاء الكرماء، ممن عرفوا بحب العطاء، عندما ياأتيه �سائل 

اأو معوز اأو �ساحب حاجة، تراه ، وقد اأ�سرق وجهه وانفرجت اأ�ساريره ، معبرا عن هذا المعنى بقوله:

متهلال ــــه  جــــئــــتـــــ ـــــ�  مــــــ اإذا  ــــــراه  ـــــــ �ص�ئله تـــــــ اأنــــــــــت  الــــــــــذي  تـــعـــطـــيـــه  ــــــك   كــــــ�أن

اأتيته الــــنــــواحــــي  اأي  مـــــن  الــــيــــم  �ص�حله هـــــو  والــــــجــــــود  الـــــمـــــعـــــروف   فـــلـــجـــتـــه 

ــــَط الـــــَكـــــف حـــتـــى َلـــــــَو اأنـــــه ــــ�ــــصْ َتـــــَعـــــود َب

 

ــــه ــــل ــــ�ُم ــــ�ــــصٍ لـــــم ُتـــــِجـــــْبـــــه اأن ــــْب ثــــنــــ�هــــ� لــــَق

 

ـِـــه ولـــــو لــــم يـــكـــن فــــي كـــفـــه غــــيــــُر روِحـــــ

 

�ــــصــــ�ِئــــلــــُه الـــــلـــــــــــَه  ـــِق  ــــ ـــيـــت فـــل  ، بــــهــــ�  لـــــجـــــ�د 

 

نعم اإنهم اأهل الخير من الب�سر ، نتمنى من اهلل اأن يبارك اأمثالهم، فبوجودهم ي�سعد المعوزون، وينعم المحتاجون، 

ْغلقت في وجوههم اأبواب الرزق . 
ُ
وتنفرج كرب الذين �ساقت اأمامهم �سبل الحياة ، واأ

اإذا �سنعت المعروف فا�ستره،  اأن نعلن عن عطائهم م�سداقا للحكمة القائلة : »  واإذا كان من حق الكرماء علينا 

واإذا ُقدم اإليك فان�سره « . فمن حقهم علينا اأن نعلن عن عطائهم ما داموا يبذلون الخير للنا�ص من دون َمن ول اأذى، 

الله ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى، لهم أجرهم عند ربهم وال خوٌف عليهم وال هم  ينفقون أموالهم في سبيل  قال تعالى : { الذين 

يحزنون } �سورة البقرة اآية رقم 262 ، فما دام هوؤلء الخيرون باقين على �سمائلهم ، ل يمنون على محتاج ، ول يتفاخرون 
بالعطاء ، فعندئذ يحق لنا اأن نن�سر هذا الخير باأفواهنا واأقالمنا ، حتى يتاأ�سى بهم المو�سرون . 

و�سفًاء   ، وغذًاء   ، ِعلًما  لي�سيره  م�سروعاته  اأهم  من  م�سروع  ريع  لوقف  ال�ساكرين  عباده  اأحد  اهلل  قي�ص  ولقد 

اأ�سرة معرفي  ، فقد وهبت  التف�سيل  اإلى �سيء من  الكريم في حاجة  القارئ  اأيها  الآن  ولعلك   . والبائ�سين  للمحتاجين 

بالكويت ، ريع م�سروع من اأهم م�سروعاتها ، واأنبلها هدفا ، واأ�سرفها غاية ، ليكون م�سافَي للمر�سى ، وغذاًء للجائعين، 

و�سروحًا للعلم ودورًا للعبادة في اأماكن عديدة  من هذا العالم. 

لقد اأرادت هذه الأ�سرة اأن تمتد يد الخير، بل لنقل ذراع الخير، اإلى بالد عديدة وبعيدة كالهند، وال�سند، والباك�ستان 

واأفغان�ستان وال�سين واأوغندا وكينيا وال�سومال والمغرب واإيران والعراق وغيرها من البلدان فمنذ بدئ بتاأ�سي�ص المدر�سة 

الوطنية في عام 1938م والم�سماة اآنذاك  بالمدر�سة »الوطنية الجعفرية« ، وهي ملتزمة بما اأن�سئت من اأجله، فقد اأن�سئت 

بدافع ديني واإن�ساني تمثل في الأخذ بيد كل من يريد اأن يتلقى العلم، ومن يرجو اأن تمتد اإليه يد العون، وعلى هذا يمكننا 

الما�سة، وال�سرورة  – كان وليد الحاجة  الحبيبة  الكويت   – الوطن  اأر�ص  التعليمية على  الموؤ�س�سة  اإن�ساء هذه  اإن   : القول 

 ، الأحمدية  والمدر�سة  المباركية،  المدر�سة   : بالكويت �سوى مدر�ستين هما  ، فلم تكن هناك مدار�ص  التعليم  اإلى  الملحة 

ولذلك حملت المدر�سة الوطنية الجعفرية – في ذلك الوقت – لواء العلم ليكون م�سعال ي�سيء الطريق ، في وقت كان فيه 

باإذن  له  المغفور  الأول  الموؤ�س�ص  العطرة  ال�سيرة  بالذكر �ساحب  لأن نخ�ص  ولعلنا في حاجة ملحة   ، الجهل حالكا  ظالم 

اأحمد محمد ح�صين معرفي ، وهو يعد من اأوائل تجار الكويت الذين اأقاموا عالقات تجارية مع كل  اهلل تعالى الحاج / 
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 ، اإلى رو�سيا والوليات المتحدة وبريطانيا  من: اليابان واألمانيا واإيطاليا بالإ�سافة 

وكان يتعامل مع ممثلي هذه الدول باأ�سلوب دبلوما�سي يحقق له النجاح ، ومما يذكر 

قائد  راأى  ال�سفينة  ر�سو  وعند  األمانيا،  من  قادمة  �سفينة  ر�سو  ينتظر  كان  اأنه  عنه 

ال�سفينة يك�سر زجاجة خمر ويرميها على ظهر ال�سفينة ، فاأثار ذلك غيرته ورف�ص 

التعاون مع هذه ال�سركة . 

ولقد انتخب ال�سيد / احمد معرفي في المجل�ص البلدي �سنة 1931 م في عهد 

معرفي  ح�سينية  رعاية  يتولى  وكان  المبا�سر،  بالنتخاب  الجابر  اأحمد  ال�سيخ 

للمدر�سة  الأول  الموؤ�س�ص  اأنه  نن�سى  ول  والده،  وفاة  بعد  )ال�سرقية(  القديمة 

الوطنية الجعفرية �سنة 1938 م ، ولقد كانت لأحمد معرفي عالقة وطيدة مع �سمو 

ال�سيخ اأحمد الجابر من جهة و�سمو ال�سيخ عبداهلل ال�سالم من جهة اأخرى، ويذكر 

له دوره الكبير في حل الأزمة التي كادت توؤثر على م�ستقبل البالد اآنذاك . 

والذي  معرفي  ح�سين  رفيع  محمد   / الحاج  اهلل  باإذن  له  المغفور  عن  اأما 

تحمل العبء الأكبر في م�سيرة هذه الموؤ�س�سة التعليمية واأخذ على نف�سه عهدا بدوامها وا�ستمرارها واأو�سى اأبناءه من 

بعده بذلك ، فمن المنا�سب الآن اأن نتذكر قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم : »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل 

باإذن اهلل  له  1978م انطلقت مبرة المغفور  اأو ولد �سالح يدعو له« ففي عام  به  اأو علم ينتفع  من ثالث : �سدقة جارية 

محمد رفيع ح�سين معرفي الثقافية الخيرية والتي بداأت م�سيرتها منذ الخم�سينات ، لتكون منارة خير وا�ستقرار وعلم 

للكثيرين من الفقراء والمحتاجين ، اإذ �سرع بع�ص اأبنائه وعلى راأ�سهم ال�سيد عبدالح�سين محمد رفيع معرفي - وبناء 

على و�سيته - في رفع المعاناة عن كل ذي حاجة بل �ساركت المبرة لجان الإغاثة الكويتية والإ�سالمية بم�ساعدات �سخية 

المجازر  من  المت�سررين  وموا�ساة   ، الإ�سالمية  الدول  في  والزلزل  كالفي�سانات   ، الطبيعية  الكوارث  مواجهة  في 

الوح�سية في البو�سنة والهر�سك ولبنان وفل�سطين وغيرها .

الم�سئوليات  تلك  عاتقهم  على  اأخذوا  الذين  الرجال  من  المخل�سين  هوؤلء  ووفاء  �سدق  على  دليال  هذا  ويعد 

ح�سين  رفيع  محمد  الحاج  اهلل  باإذن  له  للمغفور  كان  ولقد   ، وراحتهم  باأموالهم  اأجلها  من  �سحوا  والذين   ، الج�سيمة 

اأول  لتكون   ، المختلفة  العقود  لها على مدى  الممولين  اأكبر  بل هو   ، الوطنية  المدر�سة  اإن�ساء  في  الفاعل  الدور  معرفي 

18 من ذي الحجة عام  اأنه جرى حفل الفتتاح لها يوم الجمعة  اأر�ص الكويت ، ولعلنا نذكر  اأهلية على  مدر�سة نظامية 

1357هـ الموافق 7 من فبراير 1939م ، وح�سر حفل الفتتاح ال�سيخ عبداهلل الجابر ال�سباح نيابة عن �سمو اأمير البالد 

الخليفة  عبداهلل  وال�سيخ   ، ال�سباح  الخليفة  على  ال�سيخ  اأي�سا  كما ح�سره   ، ال�سباح  الجابر  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اآنذاك 

ال�سباح ، وعدد من رجال الدين والعلماء والوجهاء والأعيان والتجار ، وقد اأقيم الحفل بالمبنى الأول للمدر�سة بمنطقة 

ال�سرق ، وكان هذا الحفل هو الأول من نوعه في دولة الكويت ، اإذ األقيت فيه الكلمات والق�سائد ال�سعرية ، فبدا وكاأنه 

منتدى فكري اأدبي رائع . 

ِثر عن رجل الخير والتقوى المغفور له باإذن اهلل الحاج محمد رفيع  ح�سين معرفي عندما 
ُ
ويقال اإن الدعاء الذي اأ

�سرع في نقل المدر�سة اإلى منطقة القاد�سية،  كان له هذا الدعاء : » اللهم بارك لنا في اأعمالنا ، اللهم اإننا ل نبغي اإل 

القاد�سية،  منطقة  اإلى  المدر�سة  وانتقال  المبنى،  ت�سييد  تم  العالمين  رب  هلل  الخال�ص  الدعاء  هذا  وبف�سل   » ر�ساك 

المغفور له ب�إذن اهلل

اأحمد محمد ح�صين معرفي
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وذلك في بداية العام الدرا�سي 1964 / 1965 م .

المدر�سة  اإن   : نقول   ، الحالي  اإلى مقرها  ذلك  بعد  المدر�سة  انتقال  لكيفية  الدقيقة  التفا�سيل  النظر عن  وبغ�ص 

الوطنية ا�ستقرت خلف مجمع الرحاب بمنطقة حولي حيث بداأ البناء في العام 1988م ، وتم الفتتاح عام 1990م وفي 

�سا�ص   رادي�سون  بفندق  اأقيم  الذي  الحفل  وفي  المدر�سة  لإن�ساء  ال�سبعين  الذكرى  في  ماهر  اأحمد  ال�ساعر  يقول  ذلك 

قاعة الها�سمي II يوم الثالثاء الخام�ص ع�سر من اأبريل  عام 2008 في ق�سيدة طويلة نقتطف منها: 

من�ئرن� تـــعـــلـــو  الـــ�ـــصـــمـــ�  عــــنــــ�ن  ودانين�اإلـــــــى  ــيــنــ�  ـــ قــ��ــصـــ الــنـــــــــــور  ـــــر  ـــ لــيــغــمـــ

�صجر م�صن�  مــ�  م�صت  عــ�مــ�  الري�حين��صــبعون  نــ�ــصــتــم  الـــ�ـــصـــوك،  نــ�ــصــتــبــعــد 

�صف�ئنن� رفــــق  فـــي  الـــنـــور  اإلــــى  مرا�صين��ـــصـــ�رت  حطت  هن�  الرحـــ�ب)1(  وفــي 

كرم ذوي  عــهــدنــ�كــم  معـــرفي)2(  ليعطين�يـــ�  يـــرجـــى  مـــ�  الــعــلــم  اأعــطــيــتــم 

رائدنـ� الـــعـــلـــم  �ـــصـــالح  ــرفــي  ـــ ـــ ـــ مــعـــ مغ�نينـــ�يــــ�  تـــزهـــو  بـــه   ، ــ�ر  ـــ ـــ الــفــخـــ اإلـــــى 

التي  النبيلة  والأهداف  الغايات  وفق  والتعليمية  التربوية  مهامه  يوؤدي  �سامخا  �سرحا  الوطنية  مدر�ستنا  زالت  وما 

اأن�سىء من اأجلها ، والتي تتلخ�ص في اتجاهين اأ�سا�سيين  اأولهما : اأن تكون موؤ�س�سة لتعليم اأبناء الوطن ، وثانيهما: اأن 

الكويت  اأبناء  من  والمعوزين  الفقراء  اأبناء  تعليم   : المثال  �سبيل  على  ومنها   ، الخيرية  لالأعمال  كامال  ريعها  يوجه 

وغيرهم  بل اإن يد الخير لتمتد اإلى اأبعد من حدود الكويت ، نعم ، تمتد لت�سل اإلى بالد اأخرى ، هي في اأ�سد الحاجة 

اإلى معونات مادية في مجالت : العلم وال�سحة وغير ذلك . ول عجب عزيزي القارئ !! فاأهل الكويت اأهل خير وعطاء، 

ل ياألون جهدا ، ول يتوانون اأبدا في تلبية نداء الواجب . واإذا جاز لنا اأن نغ�ص الطرف – ولو للحظات – عن الأهداف 

التربوية ال�سامية التي تم�سي المدر�سة الوطنية بكل عزم وحزم اإلى تحقيقها ، لتقدم للوطن خير الأبناء من المت�سلحين 

بالعلم والخلق ، فاإنها لم تتخل قط عن اأهدافها الإن�سانية التي اأ�سرنا اإليها اآنفا . 

ومن اأمثلة تلك الأهداف الإن�سانية : مد يد العون للطالب غير القادر على دفع النفقات التعليمية ، فكثيرا ما يواجه 

والبيئة   ، ، ودرجة وعيه  تبعا لمرحلة نموه  ، وذلك  المدار�ص م�سكالت تختلف في حدتها من طالب لآخر  بع�ص طالب 

من  الم�سكالت  هذه  تتدرج  اإذ   ، المدر�سية  حياته  في  لها  يتعر�ص  قد  التي   ، المختلفة  للمواقف  واإدراكه  به،  المحيطة 

اإلى عدم القدرة على �سراء   ، اأو ن�ساط معين  اإلى التعقيد : فمن عدم القدرة على ال�ستراك في رحلة معينة  الب�ساطة 

درا�سة  وبعد   ، تربوي هادئ   ، باأ�سلوب  لمعالجتها  المدر�سة  اإدارة  ت�سعى  الب�سيطة  الم�سكالت  . هذه  المدر�سية  الأدوات 

اأ�سحابها - ت�سعى لإطالع الطالب على كل جديد في بلدهم، فبعد  المدر�سة - وبتوجيهات من  اإدارة  اأن  . كما  متاأنية 

مقر المدر�سة خلف مجمع الرحاب ب�سارع تون�ص بمنطقة حولي .  1

ال�سيد / عبدالإله محمد رفيع ح�سين معرفي حفظه اهلل  2
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اإن�ساء المركز العلمي مثاًل والذي يعتبر مفخرة من مفاخر الكويت طلب ال�سيد / عبدالإله معرفي من اإدارة المدر�سة 

تعريف الطالب به واإطالعهم على م�سامينه ، وذلك بتنظيم رحالت منتظمة للطلبة المتفوقين من كل ف�سل درا�سي  

لزيارته، وتحمل نفقات جميع هوؤلء الطالب ، والذين بلغ عددهم ثالثمائة طالب من جميع المراحل، متعهدة بتوفير 

النا�ص  يوؤمه  والذي  ال�سخم  الم�سروع  هذا  على  لالطالع  وذلك   دخولهم  وبطاقات  الغذائية،  ووجباتهم  موا�سالتهم، 

كاأن  تعقيدا،  اأكثر  الطالب  م�سكالت  كانت  اإذا   اأما  المدر�سة،  تقدمه  مما  َفْي�ٌص  من  َغْي�ٌص  وهذا   . والتعلم  لال�ستمتاع 

البحث عن  في  َجهدا  تاألو  ل  المدر�سة  اإدارة  فاإن  التعليم،  نفقات  �سداد  اأو  تحمل  على  الأمر  ولي  قدرة  اإلى عدم  ت�سل 

و�سيلة  لم�ساعدة ولي الأمر، اأو التخفيف عنه قدر الم�ستطاع دون اأن تكلفه ما ل يطيق .

الأهداف  من  فيها جملة  بالعمل  الخا�سة  التنظيمية  الالئحة  ت�سمين  اإلى  المدر�سة  لهذه  الموؤ�س�سون  عمد  هنا  ومن 

ذات الطابع الإن�ساني والأخالقي ، لتكون عونا لطالبها في التغلب على كل ما يعانون من م�سكالت نف�سية ، اأو مادية ، اأو 

اجتماعية ، حتى ل تقف مثل هذه الم�سكالت حائال دون تح�سيلهم العلمي، اأو حتى ل تكون �سببا في ف�سل اأو تاأخر يمنعهم 

من النخراط في عملية التعليم ، ولهذا تقرر اإف�ساح المجال لكل طالب علم ، وفي مختلف المراحل التعليمية ، وقد تمثل 

ذلك في اإزالة جميع العوائق المالية – بعد ا�ستق�ساء اأحوال الطالب المعوزين – لتقديم المعونة اإليهم ب�سورة تمكنهم 

الهتمام  وكذا   ، المتاحة  الإمكانات  �سوء  في  وذلك   ، الدرا�سي  تح�سيلهم  طريق  تعتر�ص  �سعوبات  اأية  على  التغلب  من 

اأو النف�سال بين الوالدين ... فمثل هذه   ، اأو وفاة العائل  بالحالت الإن�سانية ال�ساغطة كتلك المتعلقة بالتفكك الأ�سري 

اأهم  من  اإن  بل   ، التعليمية  العملية  لموا�سلة  لهم  المنا�سب  المناخ  توفير  اأجل  من   ، المتاأنية  للدرا�سة  تخ�سع  الحالت 

اأمال في   ، الأيتام ب�سفة خا�سة  لفئة  الكاملة  الرعاية  لأبنائها،  تقديمها  المدر�سة على  داأبت  التي  الإن�سانية  الم�سروعات 

تعوي�سهم عما افتقدوه من حنان الوالدين وعطفهما ، كما اأن  اإدارة المدر�سة تذلل كل العقبات اأمام غير القادرين على 

الطالب  اإعفاء هوؤلء  يتم  اأ�سحابها  وبتوجيهات من  الدرا�سي،  العام  التي تنظمها خالل  التقوية  لدورات  المادية  التغطية 

الفئة،  هذه  حالت  درا�سة  بعد  ذلك  ويتم  طائلة  مبالغ  المدر�سة  تكلف  والتي   ، الدورات  لهذه  المترتبة  الر�سوم  دفع  من 

ويكلف  الم�سائية،  الفترة  في  الدرا�سة  تكون  نهايته، حيث  وت�ستمر حتى  العام  بداية  مع  تبداأ  التي  التقوية  وت�سكيل ف�سول 

الذين  للطلبة  تقدم  التي  النقدية  الت�سجيعية  المكافاآت  نن�سى  ول  الف�سول،  لهذه  بالتدري�ص  المخت�سون  المدر�سة  معلمو 

يح�سلون على المعدلت العالية التي تبداأ من 95 % فما فوق، والتي تتمثل في تقديم مبالغ نقدية لهم.

المادي،  الربح  مجرد  منها  الهدف  لي�ص  الوطنية،  المدر�سة  مداخيل  اأو  دخل  اأن  و�سوح  وبكل   ، لنا  يت�سح  وهكذا 

اأعمال  على  موقوفة  هي  معرفي  ح�سين  رفيع  محمد  اهلل  باإذن  له  المغفور  اأو�سى  وكما  اأ�سحابها  لها  اأراد  كما   : واإنما 

الخير، داخل الوطن وخارجه ، كما �سيت�سح لنا فيما بعد .

وقبل النتقال الى مو�سوع اآخر نجد لزاما علينا اأن نذكر بالخير الأيادي البي�ساء التي كانت تقدم الم�ساعدة لبع�ص 

الطلبة المحتاجين فعلى �سبيل المثال ل الح�سر، ومن خالل ممار�ستنا العمل بهذه المبرة لم�سنا اأن بع�ص اأبناء المغفور له 

باإذن اهلل الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي كانوا يقدمون م�ساعدات نقدية من ح�ساباتهم ال�سخ�سية، ففي �سهر رم�سان 

له  المغفور  بنات  بع�ص  نن�سى كذلك  ول   ، المحتاجين  الطلبة  على  لتوزع  نقدية  مبالغ  المدر�سة  اإدارة  ي�سلمون  الخير  �سهر 

باإذن اهلل الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي الالتي اأخذن على عاتقهن م�سئولية الإنفاق على بع�ص الحالت الخا�سة ، وذلك 

باأن تتكفل الواحدة منهن  بدفع م�سروفات الدرا�سة عن بع�ص الأيتام من الطالب ، حتى ينهوا درا�ستهم ، مع تقديم بع�ص 

المعونات العينية لبيوتهم ، وقد ي�سل الأمر اإلى اأن تقدم الواحدة م�سروفا �سخ�سيا للطالب عن طريق اإدارة المدر�سة .
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المدر�صة الوطنية واأعم�ل الخير

ديني  منطلق  من  نابعة  تاأ�سي�سها  فكرة  وكانت  الجعفرية،  الوطنية  المدر�سة  تاأ�سي�ص  تم  للميالد   1938 العام  في 

واإن�ساني، ولم تكن وراءها اأية  دوافع  مادية ، وكان معظم الطالب يدر�سون  بالمجان ، لذا ت�سكلت - لهذا الغر�ص - 

ودفع  ال�سندوق  من  ال�سرف  ثم   ، تعليمية  كموؤ�س�سة  بدورها  القيام  من  المدر�سة  اإدارة  لتتمكن  التبرعات  لجمع  لجنة 

رواتب العاملين بها ، وكذا المتعلقات الأخرى المطلوبة منها ، وهذه اللجنة �سوف ي�سار اإليها في الف�سل الرابع من هذا 

الخير  وجوه  على  منها  لل�سرف  الأموال  من  قدر  ر�سد  التبرعات  جمع  من  الغر�ص  كان  فقد  ذلك  وعلى   ، الكتاب 

اأربع فقط ،  اأن المبالغ التي جمعت عند التاأ�سي�ص قد غطت م�سروفات المدر�سة ل�سنوات  المتعددة. ومما يجدر ذكره 

ولذلك هب الجميع لدعوة اأهل الخير من التجار والف�سالء لجمع تبرعات اأخرى لت�سديد احتياجات المدر�سة لالأعوام 

وتوقف   ، التبرعات  لجان  توقفت  ثم  الما�سي،  القرن  من  ال�سبعينيات  حتى  النحو  هذا  على  الحال  وظل  المقبلة، 

وبعد   ، رفيع ح�سين معرفي  الحاج محمد  باإذن اهلل  له  المغفور  للمدر�سة هو  الوحيد  الممول  المتبرعون، وعندئذ �سار 

هذه  على  »الإنفاق    : وهي  األ  بها  و�ساهم  التي  بالو�سية  التزموا  فقد   ، عليه  رباهم  الذي  الدور  اأبناوؤه  وا�سل  وفاته 

المدر�سة من ثلثه الخيري « .

وبعد وفاته بثالث �سنوات ن�سبت الحرب العراقية الإيرانية فتاأثرت المنطقة كلها بجذوة الحرب ، وبطبيعة الحال 

امتد هذا التاأثير لي�سمل المدر�سة الوطنية . 

وفي تلك الفترة )اأي مع بداية الحرب( تناق�ص عدد الطالب لأ�سباب عديدة ، حتى اأن عدد طالب الف�سل الواحد 

له  المغفور  اأبناء  بع�ص  كان  لذا  للمدر�سة،  كبيرة  �سبب خ�سائر  ، مما  كثيرة عن خم�سة ع�سر طالبا  يزد في حالت  لم 

كانوا  التي  الخ�سائر  اأن  حتى  العاملين،  رواتب  ودفع  العجز  ب�سد  يقومون  معرفي  ح�سين  رفيع  محمد  الحاج  اهلل  باإذن 

يغطونها من اأموالهم الخا�سة ت�سل اإلى �ستين األف دينار في العالم الدرا�سي الواحد ، وظل الحال على ما هو عليه حتى 

 90/89 العـام  اإلى منطقـة حـولي وكان ذلـك فـي نهـايـة  نهاية الثمانينيات من القـرن المـا�سي، حيث انتقـلت المـدر�سة 

وعـلى وجـه التحـديـد في 1990/3/8 م، وفي ذلك الوقت تم تعديل ا�سم المدر�سة من »المدر�سة الوطنية الجعفرية« اإلى 

فاتحة  القديم،  المبنى  اأ�سعاف  لثالثة  يت�سع  والذي  الجديد في حولي  المبنى  اإلى  انتقالها  وكان   ، الوطنية«  »المدر�سة 

خير، لأن وجودها في منطقة �سكنية كمنطقة حولي كان له اأثره في زيادة اإقبال اأولياء الأمور على ت�سجيل اأبنائهم بها، 

ول نن�سى اأن عدد طالبها ما زال  يتنامى يوما بعد يوم و�سنة بعد اأخرى .

ومن هنا بداأت المدر�سة الوطنية – بعد انتقالها اإلى موقعها الجديد في منطقة حولي – اأقول بداأت تحقق اأرباحا، 

مما اأتاح لأبناء المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي التو�سع في م�سروعهم الأ�سا�ص وهو »اأعمال الخير« ، ول 

اأ�سلفنا  اأن  �سبق  وكما   ، كان  وحيثما   ، كان  اأينما  للخير  كما هو معروف عنهم محبون  الكويت  فاأبناء   ، في ذلك  عجب 

فاإنهم يقدمون م�سروعاتهم الإن�سانية داخل الكويت وخارجها ، ول يبغون من وراء ذلك �سوى ر�سى اهلل �سبحانه وتعالى. 

من  المتميزين  على  توزع   ، �سنويا  دينار  األف  ع�سرين  عن  يزيد  الذي  ال�سنوي  التبرع  ذلك  اإليه  الإ�سارة  يجدر  ومما 

اإلى  ون�سيف   ، التعليمية  المراحل  في جميع  الدرا�سة  موا�سلة  على  ودافعا  والجتهاد،  الجد  على  لهم  ت�سجيعا  الطالب 

ذلك ما ينفق على المعوزين من الطالب اأي غير القادرين على تحمل الم�سروفات المدر�سية ، ولقد تحمل بع�ص اأبناء 

العمل  لدور  بالن�سبة  هذا   ، خا�سة  مادية  معونات  لهم  قدموا  بل  القادرين  غير  من  الطالب  من  عدد  نفقات  الأ�سرة 
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اإلى الأعمال الخيرية والإن�سانية خارج الكويت ، فذلك  اأرباح المدر�سة الوطنية  الخيري داخل الكويت ، اأما عن توجيه 

كبناء   : والإ�سالمية  العربية  الدول  في  الف�سل  بهذا  تنطق  زالت  وما  كانت  التي  الم�سروعات  من  العديد  في  يتمثل 

 ، تف�سيال  له  نتعر�ص  �سوف  مما   ، العبادة  ودور  والم�ساكن  والم�ست�سفيات  القراآن  تحفيظ  ومراكز  والمعاهد  المدار�ص 

ولقد اتجهت هذه الم�سروعات اإلى دول عربية مجاورة كالعراق والمغرب وال�سومال وال�سودان ، وبلدان اأخرى اإ�سالمية 

خارج  مدر�سة  مئتي   )200( من  اأكثر  المدر�سة  اإيرادات  مولت  فقد  هذا  وعلى  وغيرها،  واأفغان�ستان  وباك�ستان  كاإيران 

بركب  ليلحقوا   ، الرعاية  اإلى  المحتاجين  من  للطالب  تعليمية  فر�سة  األف  وع�سرين  وقدمت)25.000( خم�سا  الكويت، 

ال�سائرين في طريق العلم .

ومن الجدير بالذكر اأن المدر�سة الوطنية ت�سم حاليا اأكثر من )1500( األف وخم�سمائة طالب ، وهي اأقدم مدر�سة 

خا�سة في الكويت ، وما زالت م�ستمرة على هذا النهج في م�ساعدة الطلبة من المحتاجين .

م�صروع�ت خيرية اأخرى خ�رج الكويت

وامتدت يد الخير بعد ذلك اإلى خارج حدود الوطن حيث قامت مبرة معرفي الخيرية بم�سروعات خيرية عظيمة 

نذكر منها:

1 – م�صت�صفى معرفي لالأطف�ل ب�لب�صرة : 

اإن المغفور له باإذن اهلل محمد رفيع ح�سين معرفي ، الذي ُعرف �سغفه باأعمال الخير – والذي كان يدير اأعماله 

في الأربعينات من القرن الما�سي بالعراق قد �سارع في عام 1958م اإلى اإن�ساء م�ست�سفى معرفي لالأطفال بالب�سرة على 

نفقته الخا�سة، حيث �سعر بحاجة النا�ص هناك اإلى المزيد من الرعاية ال�سحية ، وهي م�ست�سفى خا�سة للولدة ورعاية 

الأطفال ، وقد اأطلق عليها النا�ص هناك ا�سم )م�ست�سفى معرفي( وهذا الم�ست�سفى ما زال موجودا هناك ، اإل اأنه يعرف 

اآخر لالأطفال ب�سعة )60( �سريرا  باإن�ساء مبنى  1972م  اليوم با�سم »الم�ست�سفى الجمهوري« ، ثم قام بتو�سعته في عام 

 ، طفل  األف  لأربعمائة   )400.000( لـ  1990م  عام  حتى  العالج  تقديم  تم  وقد  لالأطفال«  معرفي  »م�ست�سفى  عليه  اأطلق 

بينما بلغ عدد المعالجين منهم في عام 2006م )1.100.000( مليون ومائة األف طفل وكان هذا الم�ست�سفى هو الثاني في 

25 من فبراير  الأو�سياء في  الم�سروع بعد موافقة مجل�ص  تو�سعة  الثمانينات  اأواخر  الب�سرة. هذا وقد تقرر في  مدينة 

1990م ، وتم و�سع حجر الأ�سا�ص للم�سروع، اإل اأنه توقف ب�سبب الغزو العراقي للكويت ، وبهذه المنا�سبة نذكر اأي�سا اأنه 

الحتياجات  ذوي  من  للمعاقين  الالزمة  المعدات  من  بعدد  اأمريكية  خيرية  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  العراق  تزويد  تم  قد 

عام  في  وذلك  اإن�سانية،  كمهمة  المعاقين  تاأهيل  لإعادة  منا�سبة  تعليمية  برامج  تقديم  اإلى  بالإ�سافة  هذا   ، الخا�سة 

2003م – وتقدر التبرعات والهبات والمعدات الطبية التي قدمت في هذا ال�ساأن بخم�سة ع�سر مليونا من الدولرات . 

القرن  من  الخم�سينات  منذ  كان  معرفي  ح�سين  رفيع  محمد  اهلل  باإذن  له  المغفور  اإن  القول  يمكننا  هذا  وعلى 

الما�سي ، ال�سند القوي والداعم الحقيقي لكل الفقراء والمحتاجين ل يبخل عليهم اأبدا ، وكانت له �سالت مبا�سرة مع 

جميع العلماء الذين عا�سرهم وكذلك مراجع الدين العظام .
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2 – م�صروع�ت في �صم�ل الب�ك�صت�ن : 

اإيجابي بدعم  ثم توا�سلت اأعمال الخير بعد ذلك اإلى �سمال الباك�ستان حيث قامت مبرة معرفي الخيرية وب�سكل 

اأع�سرها  التحتية في تلك المنطقة برغم ما واجهته من م�سكالت عديدة ومعقدة كان  البنية  ال�سحة والتعليم وتطوير 

اأفراد  بع�ص  مع  بالتعاون  المخل�سين  جهود  واأثمرت  العطاء  توا�سل  الخيرية  الجهود  وبف�سل  ولكن  القا�سي  المناخ 

المجتمع هناك.

3 – اأعم�ل الخير في بلت�صت�ن : 

تقع منطقة بلت�ستان في �سمال جمهورية الباك�ستان الإ�سالمية ، وهي منطقة نائية لم تحظ – على ما يبدو – بقدر 

عن  م�سورا  ت�سجيليا   » فيلما   « ن�سهد  اأن  لنا  اأتيح  وقد  العبادة  دور  عن  ف�سال  والتعليمية  ال�سحية  الخدمات  من  كاف 

اإلى تلك المنطقة لتنفيذ الم�سروعات الخيرية الم�ستهدفة، والتي قامت بها مبرة معرفي الخيرية ، ول  كيفية الو�سول 

تحقيق معظم  في  رفيع ح�سين معرفي  / عبدالفتاح محمد  ال�سيد  به  اأ�سهم  الذي  الكبير  الدور  المجال  في هذا  نن�سى 

الم�سروعات الخيرية، ولقد راأينا من خالل ذلك » الفيلم « الت�سجيلي العجب العجاب ، فمن �ساللت متدفقة ب�سدة من 

قمم الجبال اإلى مياه جارية بين ال�سخور ، اإلى بحيرات �سا�سعة بين الوديان، اإلى مناطق قاحلة جدباء اأ�سفل اله�ساب 

والجبال مما يوحي بالوح�سة، ويجعل الرائي ي�سك في اإمكان الو�سول اإليها لأي هدف كان . ول�سك اأن تنفيذ م�سروعات 

خيرية في مثل هذه الأماكن، يحتاج اإلى جهد وتمويل من دولة مقتدرة ، نظرا لما تعانيه تلك المنطقة من فقر وتخلف 

على الرغم مما اأغدقته عليها الطبيعة من مناظر خالبة �ساحرة، وجو نقي �ساف.

المتاعب   يقدر  اأن  له  لبد  المناطق،  مثل هذه  في  م�سروعات خدمية  تنفيذ  على  ُيقدم  من  كل  اإن  القول،  ويمكننا 

والم�ساعب التي �سوف يتعر�ص لها ، لأنها تحتاج اإلى عزم اأولي العزم، واإرادة ذوي الإرادة الحديدية ال�سلبة .

ثمانية  اأرقام  ت�سجيل  تمكنا من  بل  الخيرية،  الم�سروعات  العديد من  الت�سجيلي  »الفيلم«  �ساهدنا من خالل  ولقد 

واأربعين م�سروعا مما تم ت�سجيله اأ�سفل �سورة كل واحد منها .

ومما يثير الإعجاب �سالبة تلك الحملة الخيرية التي قادها ال�سيد عبدالإله محمد رفيع معرفي بنف�سه، ومعه رفاقه 

�سيارات  تتخيل خم�ص  اأن  القارئ  اأيها  ولك  الوعرة.  المناطق  ويخترقون  موحدا  زيا  يلب�سون  كانوا  الذين  معرفي  اآل  من 

اأحد  تعبر  ال�سيارات  وهذه  الأ�سداء،  رفاقه  من  وعدد  معرفي  رفيع  محمد  عبدالإله   / ال�سيد  اإحداها  ي�ستقل   – كبيرة 

يجعل  مما  ال�سيارة  حركة  مع  عنيفا  اهتزازا  الج�سر  يهتز  بينما  لل�سقوط،  الآيلة  اأو  المهترئة  اأو  المتهالكة  »الج�سور« 

ذلك  اأ�سفل  بعنف  والمتدفقة  الغزيرة،  المياه  تلك  في  محالة  ل  �ساقطة  ال�سيارات  هذه  اأن  يعتقد  الم�ساهد 

الج�سر)الكوبري( المتهالك  وعليك اأن تنطق بال�سهادتين كلما اأتيح لإحدى ال�سيارات العبور ب�سالم لت�سل اإلى الياب�سة. 

فال�سيارات  نت�سور،  قد  كما  �سهال  اأمرا  لي�ص  الياب�سة  في  ذلك  بعد  فالنطالق  الحد،  هذا  عند  يقف  الأمر  وليت 

– بينما ترعى عيون الأهالي ال�سيوف القادمين وهي تكاد تنطق اعترافا  تتاأرجح فوق ال�سخور وفي ممرات �سيقة جدا 

من  لديها  دولة   – راأينا  في   – تعجز  قد  المناطق  تلك  في  الم�سروعات  تلك  مثل  لأن  ذلك  ل�سان،  دون  ولكن  بالف�سل  

الو�سول،  �سعوبة  حيث  من  بل  المادية،  الإمكانات  حيث  من  نقول  ل  اأدائها،  عن  الكثير  الكثير  والإمكانات  الموؤ�س�سات 
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ترى  عندما  بها  ت�سعر  النف�ص،  تريح  اأخرى  مناظر  وطاأتها  من  يخفف  الوعرة  الطرق  تلك  كانت  واإن  التنفيذ،  واإمكانية 

ب�سعادة  ت�سعر  لعلك  بل  �ساكرين،  حامدين  المنطقة  تلك  اأهالي  من  ال�سالح  اأهل  يرتاده  الب�سط،  باأجمل  فر�ص  م�سجدا 

غامرة عندما ترى م�ستو�سفا اأو م�ست�سفى يعالج المر�سى اأو ترى عددا من التالميذ من الأطفال ال�سغار )بنين وبنات( 

باللغة  يبداأونها  اأنا�سيد جميلة،  يرددون  ورفاقه، وهم  رفيع معرفي  ال�سيد/عبدالإله محمد  ي�ستقبلون   – الن�سرة  كالورود 

اأفواههم ال�سغيرة الغ�سة  الطاهرة، ونحن  Welcome ينطقونها خطاأ على قدر ما ت�سمح به    » ِوِلكْم  الإنجليزية قائلين » 

نعتقد اأن ترحيب الطفل الم�سلم بهذه الفئة الخيرة ، ل يعدله مال الدنيا كلها . 

الكلمات  تلك  اإلى  ي�ستمع  وهو  م�سرقا  معرفي  رفيع  عبدالإله محمد  ال�سيد  وجه  ترى  ال�سعيدة  اللحظات  هذه  وفي 

تلك  اأو  الوعرة،  الأر�ص  وتلك   ، المتهالك  الج�سر  ذلك  الفور  على  ين�سون  يجعلهم  مما   ، والعرفان  ال�سكر  عن  المعبرة 

ال�ساللت المتدفقة ، اأو الم�سروعات التي تتطلب العمل ال�ساق، بينما ت�سير كما اأريد لها على قدم و�ساق ، فاأقدام الخير 

ل يوقفها �سيء ، وذلك عندما يريد اهلل لها اأن تنطلق لت�سل اإلى مبتغاها . 

تم  وراأينا م�سروعات   ، رائعة  وم�ستو�سفات  ، وم�ساجد جميلة  بعد هذا وذاك مدار�ص كبيرة مكونة من دورين  راأينا 

تنفيذها – اأي �سارت بالفعل عاملة اأي با�سرت عملها ، وم�سروعات اأخرى عديدة ما زالت تحت الت�سييد ) اأو كانت هكذا 

عندما التقطت لها �سور الفيلم الت�سجيلي ( ومن الوا�سح جدا اأن الم�سروعات التي تمدها مدر�ستنا الوطنية في منطقة 

م�سروعات  اإلى  بالإ�سافة  – هذا  والتعليمي  ال�سحي   : المجالين  على  معظمها  في  تركز  البلدان  من  وغيرها   ، بلت�ستان 

– اهتمام اأكبر بالأطفال  – بال مبالغة  – وهناك  اأخرى تهدف اإلى رفع م�ستوى المعي�سة بين اأفراد المجتمع البلت�ستاني 

الذين هم : رجال الغد واأمل الم�ستقبل لأمتنا الإ�سالمية الناه�سة، وكذا تدريب الن�ساء في مجالت متعددة منها الرعاية 

ال�سحية ، كما تهتم تلك الم�سروعات بالم�ستوى الفكري والثقافي لتلك المناطق المحرومة، والتي لم تكن لتتوقع اأن تمتد 

اإليها يد الخير من ف�سالء الكويت الخيرين من اآل معرفي الكرام ، واإذا كانت الأرقام هي الحقائق الدامغة التي ل ي�سوبها 

ال�سك، فاإن الجدول التالي يك�سف لنا حجم الأعمال الخيرية التي نعمت بها منطقة بلت�ستان ومهدي اأباد في الباك�ستان .

م�ص�ريع مبرة معرفي في الب�ك�صت�ن : 
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4 – م�صت�صفى معرفي - مهدي اآب�د في الب�ك�صت�ن : 

اإلى البعيد البعيد  وها هي تزود الم�ست�سفيات في منطقة  وامتدت بعد ذلك يد الخير لمبرة معرفي الخيرية لت�سل 

مهدي اآباد بالأ�سرة الجديدة، ومعدات الأ�سعة الالزمة لتح�سين الخدمة ال�سحية لمواطني هذه المنطقة، ففي عام 1995م 

معرفي  رفيع ح�سين  المرحوم محمد  ثلث  بين  م�سترك  م�سروع  كلها،وهو  للمنطقة  كمركز �سحي  معرفي  م�ست�سفى  اأن�سئ 

اأن يكون  د بالأطباء المهرة، والمخت�سين من الممر�سين والممر�سات، على  ُزوِّ واأخيه المرحوم محمد جواد معرفي وقد 

الفح�ص الطبي بالمجان، وي�سمل جميع اأهالي المنطقة، كما قامت المبرة اأي�سا ببناء م�ساكن للممر�سات اللواتي تبعد 

م�ساكنهن عن تلك الم�ست�سفيات،  ولعل )ال�سور خير دليل على ذلك(.

م�صت�صفى معرفي - مهدي اآب�د / ب�ك�صت�ن

م�صت�صفى معرفي - مهدي اآب�د / ب�ك�صت�ن



36

طاقم  بتدريب  قامت  كما  الجلدية،  الأمرا�ص  عالج  في  الخيرية  معرفي  موؤ�س�سة  �سرعت  2005م  عام  مطلع  وفي 

كامل من الأطباء والممر�سين والممر�سات واإر�سالهم اإلى »لهور« ، ومن الجدير بالذكر اأنه تم اإدخال نظام )الإنترنت( 

ال�ستاء  برد  من  المواطنون  يعاني  المناطق  هذه  وفي   – مرة  لأول   – المدن  عن  والمنعزلة  البعيدة  المناطق  هذه  اإلى 

القار�ص، وتقلبات الطق�ص الم�ستمرة. 

5 – م�صروع محو الأمية في »بلت�صت�ن« :

قد  الم�سروع  هذا  اإن  القول:  ويمكننا  »بلت�ستان«  في  الأمية  لمحو  م�سروع  تنفيذ  على  الخيرية  معرفي  مبرة  ركزت 

ق�سى على الأمية هناك بن�سبة عالية، وذلك من خالل برنامج متقن وجاد، كما �سنحت من خالله الفر�سة للفتيات لكي 

�ُسيدت  التي  المدار�ص  وبلغ عدد  المناطق،  والإناث في مختلف  للذكور  المدار�ص  والكتابة، حيث فتحت  القراءة  يتعلمن 

المتو�سطة  للمرحلتين  اأخرى  مدر�سة  وثمانين  وخم�سًا  ومئة  البتدائية،  للمرحلة  مدر�سة  وخم�سين  اثنتين  هناك 

والثانوية. 

6 – ت�صجيع الف�ئقين من الطالب : 

لهوؤلء  اأعدت  لل�سكنى، كق�سم داخلي، كما  الفائقين، و�سيدت لهم مراكز  باختيار عدد من الطالب  المبرة  قامت 

الطالب اختبارات خا�سة على م�ستوى عال، بما يتالءم مع قدراتهم وكفاءاتهم . 

اليوم  منهم  ف�سار  العليا،  درا�ستهم  ا�ستكمال  بهدف  الطالب،  لهوؤلء  الدرا�سية  المنح  بتقديم  المبرة  قامت  ثم 

الأطباء والمهند�سون ممن يحملون ال�سهادات العليا، والمتخرجون من اأرقى الجامعات في بالدهم. 

الم�ص�همة ب�لأدوية لزلزال ب�ك�صت�ن �صنة 2005
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مدر�صه �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن

مدر�صه �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن

مدر�صة اإبتدائية - �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن

الطلبة في اأحد ف�صول مدر�صة - �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن

مدر�صه �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن

مدر�صه �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن
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مدر�صه �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�نمدر�صه �صم�ل ب�ك�صت�ن - بلت�صت�ن

7 – مب�درات خيرية اأخرى : 

قامت المبرة ببناء �سكن للطالب، وبخا�سة هوؤلء الذين قدموا من بلت�ستان اإلى كرات�سي ليدر�سوا في كلية »داود«  اأ – 

الوقت  في  الم�سروع  هذا  من  ي�ستفيدون  طالبا،  واأربعين  خم�سة  عن  يقل  ل  ما  وهناك  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

الحا�سر، هذا ف�سال عن تقديم منح درا�سية للفائقين من الطالب الذين ل ي�ستطيعون تحمل النفقات الباهظة. 

عملت المبرة على رعاية الطالب الدار�سين في كليات الهند�سة والطب واإدارة الأعمال في جامعات باك�ستان /  ب – 

مثل كلية ال�سند للطب في كرات�سي، وكلية الهند�سة في » لهور« . 

في الباك�ستان نفذت المبرة عدة م�سروعات: منها م�سروع لتطوير البنية التحتية، دعما لل�سعب الباك�ستاني مثل:  ج – 

المعاهد  اإلى  بالإ�سافة  هذا  الحارة،  المياه  وينابيع  ال�سحية،  المياه  ت�سخين  واأنظمة  التعليمية  المراكز  اإقامة 

ال�سحية، ودعم القطاع التعليمي هناك . 

قامت المبرة بافتتاح بيوت للحياكة والخياطة لتطوير مجموعة من الن�ساء، وقد تم تدريب هوؤلء الن�سوة تدريبا  د – 

جيدا ، مما يتيح لهن فر�ص عمل منا�سبة . 

قامت المبرة بتعليم عدد من الن�ساء قراءة القراآن الكريم وحفظه ليكن داعيات ف�سليات لن�سر الثقافة الدينية  هـ - 

بين الن�ساء في تلك المنطقة . 

قدمت المبرة الم�ساعدة العاجلة لأهالي المناطق المنكوبة ب�سبب الزلزال في »ك�سمير« عام 2005م، حيث اأر�سلت  و – 

اأعمال الإغاثة، وال�سور خير دليل  الغذائية والخيام والمعدات الطبية، مع فريق مدرب على  المواد  اأطنانا من 

على ذلك . 
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�صور من زلزال » بم « اإيران �صنة 2003

�صور من زلزال » بم « اإيران �صنة 2003

م�صت�صفى معرفي - اأ�صفه�ن / اإيران

�صور من زلزال » بم « اإيران �صنة 2003

الأيدي الخيرة ت�صل اإيران : 

 – 1995م  عامي  بين  فيما  اأ�سفهان  في  الم�ست�سفيات  افتتحت  فقد  اإيران،  مناطق  اإلى  البي�ساء  الأيدي  وامتدت 

م�ست�سفى  م�سروع  في  العمل  بداأ  1992م  عام  اأبريل  ففي  مري�ص،  ون�سف  مليون  من  اأكثر  اليوم  فيها  ويتداوى  2005م 

الزهراء في اإيران وهو م�ست�سفى عام يقع في قرية كو�سك جنوب مدينة اأ�سفهان ب�سعة )30( �سريرا، وقد بدئ بت�سغيل 

الم�ست�سفى عام 1995م .  

وهناك »دار النجيبية كو�سك« في اأ�سفهان، هذه الدار تقوم بتثقيف الن�ساء �سحيا، وقد نظمت دورات خا�سة لهن 

فيها ، ثم تو�سعت اليوم لت�سبح م�سروعا حيويا لجميع الفتيات تخرج فيها اأكثر من )8000( ثماني اآلف طالبة، وعندما 

لتخفيف  والبطانيات،  والخيام  والغذائية  الطبية  المعدات  باإر�سال  معرفي  مبرة  �سارعت  اإيران  في  »بم«  زلزال  حدث 

المعاناة عن المنكوبين هناك . 
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دار النجيبة 2 في منطقة كو�صك - اأ�صفه�ن / اإيران

مدر�صة في اأفغ�ن�صت�نمدر�صة اأخرى في اأفغ�ن�صت�ن

الأيدي الخيرة ت�صل اإلى اأفغ�ن�صت�ن : 

اأي   ، ماأوى  بدون  والأطفال  والن�ساء  الرجال  من  الكثيرون  واأ�سبح  اأفغان�ستان،  في  اأوزارها  الحرب  و�سعت  عندما 

اإلى  لتقف   ، الخير من مبرة معرفي  يد  امتدت  ، عندئذ  موؤقت  ب�سكل  الخيام  يعي�سون في  بعيدين عن منازلهم  �ساروا 

قيد  زال  ما  والآخر   ، منها  جزء  افُتِتَح  وقد   ، المدار�ص  واأن�ساأت  ال�سحية  المراكز  فاأقامت   ، الم�سردين  هوؤلء  جوار 

الإن�ساء ، وهناك خطة لبناء ع�سرين مدر�سة وعيادة طبية ، �ستفتح اإن �ساء اهلل عام 2010م . 
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مركز �صحي في اأفغ�ن�صت�ن

في المغرب العربي وال�صوم�ل : 

هناك  مكتب  بافتتاح  قامت  كما  طبية،  ومراكز  مدار�ص  باإن�ساء  الموؤ�س�سة  قامت  وال�سومال  العربي  المغرب  وفي 

ليت�سنى لها الت�سال المبا�سر ، واتخاذ الإجراءات الالزمة لتقديم العون لالأ�سقاء بالمغرب، دون اإبطاء . 

كما با�سرت المبرة تقديم العون لل�سومال ، بعد الحرب الأهلية التي ا�ستعلت هناك ، باعتبار هذا الوطن اأفقر بقعة 

على وجه الأر�ص ، وقد تم الإمداد بما هو مطلوب ، من بناء للمدار�ص والمراكز ال�سحية – وال�سور خير دليل على ذلك.
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مدر�صة محمد رفيع معرفي - منطقة لب�جين منطقة �صف�ص�ون - المغرب

م�صتو�صف عبدالفت�ح معرفي - بيدوا / ال�صوم�ل

ال�صيد عبدالفت�ح معرفي ي�صع حجر الأ�ص��ص لمدر�صة بن�ت في منطقة �صف�ص�ون / المغرب

مبنى الحجرات الدرا�صية - منطقة الزاوية منطقة �صف�ص�ون - المغرب

الدار النجيبة للط�لب�ت -منطقة لب�جين منطقة �صف�ص�ون - المغرب
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م�ص�ركة المبرة في الموؤتمر الع�لمي للدي�ن�ت من اأجل ال�صالم :

وفي اغ�سط�ص 2008 م في مدينة كيوتو باليابان انعقد الموؤتمر العالمي للديانات من اأجل ال�سالم ، وكان الهدف 

الموؤتمر  �سم  وقد  الثقافات،  وتبادل  وال�سعوب،  الأمم  مختلف  بين  وال�سالم  المحبة  ن�سر  الموؤتمر  ذلك  انعقاد  من 

ثمانمائة �سخ�سية عالمية من مختلف الطوائف الدينية ونظرًا للمكانة المرموقة لمبرة معرفي الخيرية وما �ساهمت به 

الإله  ال�سيد/عبد  ُدعي  فقد   ، يوم  بعد  يوما  تتنامى  ومازالت  والداني  القا�سي  ولها  بها  �سهد   ، عالمية  م�سروعات  من 

محمد رفيع معرفي لح�سور ذلك الموؤتمر كع�سو لهيئة الأمناء . 

واحترام  تقدير  الخيرية من  به مبرة معرفي  الذي تحظى  القدر  قاطعة على  تدل دللة  الدعوة  تلك  اأن  �سك  ول   

ف�ساًل عن ال�سهرة الوا�سعة لها على الم�ستوى العام ، وكذلك مكانتها المرموقة بين التنظيمات الثقافية والدولية .

حيث اأن المبرة قدمت الكثير والكثير من اأعمال الخير في مناطق عديدة وفي مجالت مختلفة كالتعليم والرعاية 

ال�سحية ودور العبادة وغير ذلك . 

 ، الطيبة  الفر�سة  هذه  ننتهز  فاإننا  معرفي،  مبرة  بها  قامت  التي  الخير  لأعمال  الموجز  العر�ص  هذا  نهاية  وفي 

لن�سكر هوؤلء المخل�سين من المتبرعين والمتطوعيين والعاملين ، الذين دعموا هذه المبرة في كل مكان وعبر اأكثر من 

في الموؤتمر الع�لمي للدي�ن�ت من اأجل ال�صالم

ال�صيد عبدالإله معرفي، ع�صو هيئة الأمن�ء الدولية للموؤتمر
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ثالثين عاما ، فلول دعمهم لما تم تحقيق كل هذه المنجزات من الم�سروعات الأ�سا�سية في �سمال الباك�ستان ، وغيرها 

اإلى المعاناة من ظروف اأخرى عديدة ، فلقد نجحت  من المناطق التي عانت الكثير من الكوارث الطبيعية، بالإ�سافة 

تلك  لأبناء  العبادة   ودور  ال�سحية،  والمراكز  والعيادات  المدار�ص،  اإقامة  في  باهرا  نجاحا  الخيرية  معرفي  مبرة 

المجتمعات . 

هوؤلء  بف�سل   ، �ساق  كل  ن  وهوَّ  ، ع�سير  كل  ي�سر  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ولكن   ، و�ساقة  �سعبة  المهمة  كانت  ولقد 

اإذ لم تقت�سر الأعمال الخيرية على      ، اأماكن عديدة  اإلى موا�سلة الجهود ، في  الداعمين والمتبرعين للمبرة مما دفع 

دول  وبع�ص  وال�سين  والعراق  واإيران  وال�سومال  والمغرب  كاأفغان�ستان  اأخرى  دول  اإلى  ذلك  تعدت  بل   ، الباك�ستان 

اأن  �سوى  الختام  في  ي�سعنا  – ول  العالم  دول  من  مناطق مختلفة  اإلى  ذلك  بعد  الخيرية  الأن�سطة  امتدت  ثم  اأفريقيا، 

ندعو اهلل عز وجل اأن يتقبل هذا العمل خال�سا لوجهه الكريم . 

الأعم، يجد  الغالب  ولكنه في   ، نف�سه  يعلن عن  اإنه ل  والحياء،  الخجل  داأبه  الخير من  فاإن   ، اآخرا  ولي�ص  واأخيرا 

حياٌة  منه  اأ�ساب حظا  لمن  اأتيح  كلما   ، الطيب  باأثره  وت�سعر   ، تتذوق حالوته  اأن  بعد  ربما   ، بذكره  تلهج  التي  الأل�سنة 

�سعيدة اآمنة ، فما من جائع نال من الطعام ما ي�سد رمقه اإل وذكر الكرماء الذين قدموا له الخير وفاء لهم ، وما من 

طالب علم وا�سل درا�سته على اأيدي الخيرين اإل وقدر اأهل الف�سل الذين اأعانوه على تحقيق مراده . 

اأو  �سعف،  بعد  عافيته  ا�سترد  كلما  �سيدها  لمن  ودعا  اإل   ، الخيرون  �سيدها  م�ست�سفى  من  اأفاد  مجتمع  من  وما 

ا�ستعاد �سحته بعد �َسَقم.

اأيا كان نوعها ، كما اأورد  ولهذا ح�ص المولى عز وجل عباده الطائعين على رعاية اليتيم والم�سكين وذي الحاجة 

ما  الأجر  من  لهم  يتيح  الذي  الف�سيح  المجال  هذا  في  المق�سرين  يخيف  ما  والأوامر  النواهي  من  الكريم  كتابه  في 

بنعمة ربك فحدث }، كما و�سف  تنهر، وأما  السائل فال  تقهر، وأما  اليتيم فال  فأما  يقربهم من الخالق العظيم ، قال تعالى: { 

�سبحانه المكذبين بالدين بقوله تعالى: { أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، وال يحض على طعام المسكين } .

اأيديهم  اآل معرفي الكرام الذين ب�سطوا  اأن نغبط  – بعد هذا العر�ص ال�سريع لأعمال الخير ، �سوى  اأمامنا  ولي�ص 

بال حدود ، اعترافا بف�سل اهلل ، و�سكرا له �سبحانه على نعمه ال�سابغة ، كما ندعو اهلل تعالى اأن يجعل ما قدموه ، وما 

 ، المخل�سين  عباده  من  الخيرين  موازين  تثقل  يوم  بل  �سدقهم«  ال�سادقين  ينفع  »يوم  ح�سناتهم  ميزان  في  يقدمونه 

والحمد هلل رب العالمين . 


