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1 - ابن الأثير 1160 م - 1234 م 

- هو عز الدين اأبي الح�شن علي بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير الجزري ولد في جزيرة اإبن عمر 

على حدود تركيا حاليا. 

- موؤرخ اإ�شالمي وحافظ وكاتب عربي. 

- در�س ابن الأثير الحديث والفقه والأ�شول والفرائ�س والمنطق والقراءات، والتاريخ حتى اأ�شبح 

والمتاأخرة، خبيرا  المتقدمة  للتواريخ  به، حافظا  يتعلق  وما  ومعرفته  الحديث  اإماما في حفظ 

باأن�شاب العرب واأيامهم واأْخبارهم، عارًفا بالرجال واأن�شابهم ل �شيما ال�شحابة. 

- �شاحب �شالح الدين الأيوبي في غزواته مما �شهل عليه و�شف المعارك. 

- من اأهم م�شنفاته »الكامل في التاريخ« اتبع فيه منهجاً جديداً وله اأي�شاً »اأ�شد الغابة في معرفة 

ال�شحابة« »وتحفة العجائب وطرفة الغرائب« واخت�شر كتاب الأن�شاب لل�شمعاني. 

- اأقام في المو�شل حتى وفاته. 

2 - ابن الأرقم .... - 675 م 

- هو اأبا عبداهلل عبد مناف بن عبداهلل بن عمرو بن مخزوم. 

- اأحد ال�شابقين الأولين لالإ�شالم واأ�شلم على يد اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه. 

- كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يجتمع بالم�شلمين بعيدا عن الم�شركين في داره وهو على جبل 

اأ�شلم كبار ال�شحابة واأوائل الم�شلمين  ال�شفا ليعلمهم القراآن و�شرائع الإ�شالم وفي هذه الدار 

وتعتبر اأول دار للدعوة اإلى الإ�شالم. 

- �شهد ابن الأرقم بدراً وما بعدها من المعارك ومات بالمدينة وهو ابن ب�شع وثمانين �شنة �شلى 

عليه �شعد بن اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه. 

3 - ابن الهيثم 965 م - 1039 م 

- هو اأبو علي محمد بن الح�شن بن الهيثم الب�شري ولد في الب�شرة واإليها نُ�شب. 

- من اأكبر العلماء العرب في الريا�شيات والب�شريات والهند�شة والطبيعيات والطب (طب العيون) 

والفل�شفة. 

- عا�شر عهد الخالفة الفاطمية. 

- كانت م�شنفاته تبلغ مائتي كتاب ومن اأهمها كتاب المناظر والجامع في اأ�شول الح�شاب ور�شالة في 

ال�شفق وله الكثير من الكتب فيها عر�س ل�شير الكواكب والأجرام ال�شماوية واأبعادها. 

- هو اأول من قال باأن العد�شة المحدبة ترى الأ�شياء اأكبر مما هي عليه واأول من �شرح تركيب العين 

وبين اأجزائها بالر�شوم و�شماها باأ�شمائها واأبطل النظرية اليونانية القائلة باأن الروؤية تح�شل من 

انبعاث �شعاع �شوئي من العين اإلى الج�شم لذلك لقب باأمير النور. 
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- كان �شاحب فكرة ا�شتغالل النيل في جميع حالته اإل اأن اإمكانيات ع�شره حالت دون ذلك. 

- توفي في م�شر. 

4 - ابن بطوطة 1304 م - 1378 م 

- هو محمد بن عبداهلل بن محمد اللواتي عرف بابن بطوطة ولد وتوفي في طنجة. 

- هو رحالة وموؤرخ وقا�شي وفقيه مغربي لقب باأمير الرحالين الم�شلمين. 

- هو الرحالة العربي الذي ق�شى 28 �شنه يجوب الأر�س فقطع في رحالته م�شافة لم يقطعها رحالة 

في الع�شور الو�شطى قدرت بنحو 120.000 كم. 

- ق�شى ثمانية اأعوام في خدمة �شلطان دلهي الذي اأر�شله ل�شفارة ال�شين ثم �شافر اإلى فا�س واأقام 

بها حتى وفاته. 

- و�شف رحالته بكتاب »تحفة النظار وغرائب الأم�شار وعجائب الأ�شفار« عام 1356م وترجم للكثير 

من اللغات. 

- ن�شر له مخت�شر بعنوان »مهذب ابن بطوطة« عام 1934م. 

5 - ابن حزم 384  هـ - 456  هـ 

- هو اأبو محمد علي بن اأحمد بن �شعيد بن حزم الأندل�شي القرطبي اليزيدي ولد في الأندل�س. 

- هو اإمام حافظ فقيه ظاهري ومتكلم واأديب و�شاعر وناقد محلل بل و�شفه البع�س بالفيل�شوف 

ووزير �شيا�شي لبني اأمية. 

- كان كثير التاأليف حتى بلغت موؤلفاته نحو 400 مجلد عالج فيها علوم القراآن والحديث والفقه 

الحمامة«  »طوق  منها  والأدب  واللغة  والمنطق  والأ�شول  والفل�شفة  وال�شيرة  والأن�شاب  والتاريخ 

و»الف�شل في الملل والنحل«. 

- اهتم بعلوم ال�شريعة في موؤلفاته حتى نال منها و�شنف فيها م�شنفات كثيرة معظمها في اأ�شول 

الفقه وفروعه. 

- كان ي�شدر في موؤلفاته عن منهج معرفي وفكري اطماأن اإليه وهو الظاهرية ويراد بها اعتماد الن�س 

من القراآن اأو ال�شنه الثابتة في حدود المعنى الظاهر التي تدل عليه اللغة. 

- في الأدب كان يرى اأن المحبذ من ال�شعر هو ما دعا اإلى �شالح القول والعمل. 

6 - ابن �شينا 980 م - 1037 م 

- هو اأبو علي الح�شين بن عبداهلل بن الح�شن بن �شينا ولد في قرية اأف�شنه ببلخ باأوزبك�شتان حالياً. 

- فيل�شوف وطبيب م�شلم. 
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- در�س العلوم ال�شرعية والعقلية مثل الطب والفل�شفة واأ�شبح حجة في الطب والفلك والريا�شيات 

والفل�شفة ولقب »بالرئي�س«. 

- عالج الأمير نوح بن من�شور و�شفي على يديه. 

بالتعليم وال�شيا�شة وتدبير  باأ�شفهان كما عمل  الدولة  اأ�شبح وزيراً في هرزان وعمل عند عالء   -

�شئون الدولة. 

- اأهم كتبه وموؤلفاته »ال�شفاء« و »القانون« في الطب و »جامع البدائع« في الريا�شيات. 

- توفي في مدينة همدان باإيران حاليا. 

7 - ابن عبا�س 3  ق.هـ -  68  هـ 

- هو عبداهلل بن عبا�س بن عبدالمطلب بن ها�شم ابن عم النبي محمد �شلى اهلل عليه و�شلم حبر 

الأمة وفقيهها واإمام التف�شير. 

- كان متنوع الثقافة و�شامل المعرفة في كل من تف�شير القراآن وتاأويله والفقه والتاريخ ولغة العرب 

واآدابهم ياأتيه النا�س اأفواجاً من اأقطار الإ�شالم لي�شمعوا منه وليتفقهوا عنده. 

- لقب (بالبحر) اإذ اأنه لم يتعود اأن ي�شكت عن اأمر �شئل فيه عنه. 

- كان مقرباً من الر�شول والخلفاء الرا�شدين حتى اأن عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه يحر�س على 

م�شورته في كل اأمر كبير ويلقبه بـ »فتى الكهول« ثم جعله علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه والياً 

على الب�شرة. 

- قراأ �شورة البقرة وف�شرها اآية اآية وحرفا حرفاً. 

- بعث به الإمام علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه اإلى طائفة كبيرة من الخوارج فحاورهم و�شاق 

الحجة ب�شكل يبهر الألباب حتى نه�س منهم ع�شرون األفاً معلنين اقتناعهم. 

- كان يوؤثر ال�شلم على الحرب والرفق على العنف والمنطق على الق�شر. 

- توفي ال�شحابي عبد اهلل بن عبا�س ودفن بالطائف. 

8 - ابن كثير 700 هـ - 774 هـ 

- هو الأمام عماد الدين اأبو الفداء اإ�شماعيل بن عمر بن كثير القر�شي الب�شري الدم�شقي ولد بقرية 

ب�شرى في �شوريا. 

- كان حافظاً ومحدثاً وموؤرخاً. 

- تتلمذ عند ابن غيالن الحنبلي وابن تيمية والحافظ ابن ع�شاكر وغيرهم. 
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وهي  والنهاية«  »البداية  و  للقراآن  تف�شيراً  اأ�شح  ويعتبر  الكريم«  القراآن  »تف�شير  م�شنفاته  اأهم   -

مو�شوعة �شخمة ت�شم التاريخ منذ بداأ الخلق و»اأحاديث الأ�شول« في ال�شنة وعلومها و»الأحكام 

الكبرى« في الفقه واأ�شوله. 

- توفي في دم�شق. 

9 - ابن م�شباح 

- ن�شبة اإلى اأ�شرة كويتية، والمق�شود بالم�شباح هو العابد الذي ي�شبح اهلل ب�شورة دائمة. 

10 - ابن منظور 1232 م - 1311 م 

َويفعي الإفريقي من ن�شل  - هو اأبو الف�شل جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأن�شاري الُرّ

رويفع بن ثابت الأن�شاري ولد في �شمال اإفريقيا. 

- عالما باللغة والفقه وموؤرخ خدم بديوان الإن�شاء بالقاهرة وولي ق�شاء طرابل�س وكف ب�شره اآخر 

حياته. 

- له ر�شائل و�شعر واخت�شر كثيراً من الكتب المطولة في الأدب والتاريخ كالأغاني والعقد والذخيرة 

وتاريخ دم�شق وتاريخ بغداد لل�شمعاني والحيوان للجاحظ. 

- جمع مختارات من ال�شعر والطرائف في (نثار الأزهار في الليل والنهار) واأ�شهر كتبه معجمه اللغوي 

المعروف »ل�شان العرب«. 

- توفي في القاهرة. 

11 - ابن هاني 938 م - 973 م 

- هو اأبو القا�شم محمد بن هانئ بن �شعدون الأزدي الأندل�شي (يت�شل ن�شبه بالمهلب بن اأبي �شفرة) 

ولد في ا�شبيلية. 

- كان �شاعراً مطلعا على الفل�شفة فكرهه الجمهور لبع�س اآرائه. 

- طلب الجمهور من اأمير ا�شبيلية اأن يبتعد ابن هانئ مدة فانتقل اإلى �شمال اأفريقيا. 

- �شلك طريق المتنبي فاأكثر من الآراء الفل�شفية والحكمية والثورة على الدهر وتعمد القوافي ال�شاذة 

واللفظ الغريب. 

- عبر في �شعره عن المعتقدات الفاطمية في مدحه فاأعجب به الم�شارقة واعتبروه متنبي الغرب. 

- له ديوان كبير مطبوع. 

- توفي في برقه بليبيا. 
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12 - ا�شبيلية 

- مدينة تقع في جنوب غرب اأ�شبانيا. 

- فتحت على يد العرب عام 712م. 

اأيام دولتي المرابطين والموحدين هزمها فرديناند الثالث حاكم  - اأ�شبحت مركزاً تجارياً وثقافياً 

ق�شتالة عام 1248م بعد ح�شار طويل واتخذها مقراً له. 

- من معالمها منارة الخيرالدا التي بنيت باأمر من ال�شلطان اأبو يو�شف يعقوب المن�شور الموحدي. 

13 - الأزد 

- هي قبيلة عربية تنتمي لكهالن من �شباأ من القحطانية كانوا ي�شكنون ماأرب على �شفاف �شد ماأرب 

ال�شهير وكانت هذه الأر�س من اأخ�شب اأرا�شي اليمن واأثراها واأف�شحها. 

- هجروا اليمن بعد حادثة �شيل العرم وت�شدع �شد ماأرب وانق�شمت القبائل التي تنت�شب اإلى الأزد 

اإلى �شت وع�شرون قبيلة منهم زهران وغامد والدوا�شر والأو�س والخزرج. 

- بلغ الأزد من المجد قمته وحفظ التاريخ ذكرهم ودون مجدهم فهم اأ�شحاب الجنتين في مملكة 

�شباأ وهم �شادة العرب وملوكها بعد نزوحهم من اليمن وهم اأول القبائل العربية اإيمانا بمحمد 

�شلى اهلل عليه و�شلم. 

- من قبيلة الأزد المهلب بن اأبي �شفرة واأم الموؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية و�شعد بن عبادة 

ومعاذ بن جبل وعبداهلل بن رواحة والفراهيدي وبن حيان وغيرهم. 

14 - الأزهر

- الجامع الأزهر من اأهم الم�شاجد في م�شر واأ�شهرها في العالم الإ�شالمي يقع في ميدان الح�شين 

بالقاهرة. 

اأ�ش�س مدينة  بعدما  975م  ال�شقلى عام  اأن�شاأه جوهر  األف عام  اأكثر من  - هو جامع وجامعة منذ 

القاهرة، ويعتبر اأول جامع اأن�شئ فيها. 

- يعتبر اأقدم اأثر فاطمي قائم في م�شر وا�شتغرق بناءه عامين والراجح اأن الفاطميين �شموه بالأزهر 

تيمناً بفاطمة الزهراء بنت الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم واإ�شادة بذكراها. 

- كانت الدرا�شة فيه بالمجان ويعتبر الأزهر اأقدم جامعة اإ�شالمية في العالم. 

15 - الأمدي ... - 987 م 

- هو اأبو القا�شم الح�شن بن ب�شر بن يحيى الأمدي ولد في الب�شرة. 

- اأديب ونحوي وناقد كتب للكبراء والق�شاة ببغداد والب�شرة وهو كثير الرواية ح�شن التذوق. 

- تلقى العلم بالكوفة على يد علي بن �شليمان الأخف�س واأبو بكر بن دريد ثم طلب العلم ببغداد. 
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- األف في اللغة والنقد كتبا تدل على ولعه بال�شعر. 

- له كتاب »الموازنة بين الطائيين« الذي ا�شتهر به و وازن فيه بين اأ�شعار اأبي تمام والبحتري. 

- توفي في الب�شرة. 

16 - الأنباري 1119  م - 1181 م 

- هو عبدالرحمن بن اأبي الوفاء الأنباري الملقب بـ »كمال الدين«. 

- عالم لغوي ونحوي �شهير. 

- تفقه على مذهب ال�شافعي على يد اأبي من�شور الرزاز. 

- اأخذ الحديث عن اأبيه محمد بن عبيد اهلل وخاله ابن الخطيب الأنباري. 

- تولى التدري�س في المدر�شة النظامية. 

- انقطع في اآخر حياته عن الدنيا في بيته من�شغاًل بالتعليم والعبادة والتاأليف. 

- بلغت موؤلفاته 180 موؤلفاً اأ�شهرها »البيان في غريب اإعراب القراآن« و »اأ�شرار العربية« و »نزهة 

الألباء في طبقات الأدباء«. 

17 - الإدري�شي 1100 م - 1166 م 

- هو اأبو عبداهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن اإدري�س ال�شريفي اأو ال�شريف الإدري�شي عالم 

عربي ينتهي ن�شبه اإلى الح�شن بن علي من هنا جاء لقبه بال�شريف لن�شبه لر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم ولد في �شبته في المغرب العربي. 

- لقب بال�شقلي لنه اتخذ جزيرة �شقلية مكاناً له بعد �شقوط الدولة الإ�شالمية، ولقب ب�شطرابون 

العرب ن�شبة للجغرافي الإغريقي الكبير �شطرابون. 

- اأحد كبار الجغرافيين في التاريخ وموؤ�ش�شين علم الجغرافيا، كما اأنه كتب في التاريخ، والأدب، 

وال�شعر، والنبات. 

- در�س الفل�شفة، والطب، والنجوم، في قرطبة. 

- �شنع كرة فلكية من الف�شة وخريطة للعالم حفرت على ا�شطوانة من الف�شة الخال�شة. 

على  اعتمد  لالأر�س  و�شف  وفيه  الآفــاق«  اختراق  في  الم�شتاق  »نزهة  كتاب  م�شنفاته  اأهم  من   -

م�شاهداته الخا�شة وعلى تقارير نفر من الأذكياء. 

- له كتاب في ال�شيدلة »الجامع ل�شفات اأ�شتات النبات ». 

18 - الإ�شكندرية 

بعد  واأكبر مدنها  الثانية لم�شر  العا�شمة  وتعتبر  المتو�شط  الأبي�س  البحر  با�شم عرو�س  ت�شتهر   -

العا�شمة القاهرة، وبها اأكبر ميناء في م�شر وهو ميناء الإ�شكندرية. 
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331ق.م  اإلى الإ�شكندر الأكبر موؤ�ش�س مدينة الإ�شكندرية بم�شر عام  - �شميت بالإ�شكندرية ن�شبة 

كمدينة يونانية. 

- �شهدت مدينة الإ�شكندرية في عهد الخديوي اإ�شماعيل اهتماماً كبيراً فاأن�شاأ بها ال�شوارع والأحياء 

اإنارتها وو�شعت �شبكة لل�شرف ال�شحي وت�شريف مياه الأمطار كما في مدينة  الجديدة وتمت 

نيويورك اآنذاك. 

- اعتبرت مدينة الإ�شكندرية غنية ومتنوعة الثقافات كما يوجد بها اآثار لمدن فرعونية واإغريقية 

قديمة. 

اأكبر ميناء بحري في م�شر هو  - ت�شم الإ�شكندرية بين طياتها الكثير من المعالم المميزة، منها 

ميناء الإ�شكندرية وت�شم اأي�ًشا مكتبة الإ�شكندرية الجديدة التي تت�شع لأكثر من 8 ماليين كتاب، 

كما ت�شم العديد من المتاحف والمواقع الأثرية مثل منارة الإ�شكندرية والتي اعتبرت من عجائب 

الدنيا ال�شبع وقلعة قايتباي وعمود ال�شواري وغيرها. 

19 - الإمام الح�شن بن علي بن اأبي طالب 3 هـ - 50 هـ 

- هو اأبو محمد الح�شن بن علي بن اأبي طالب ر�شى اهلل عنهم �شبط (حفيد) النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم واأول ولد لأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب وفاطمة الزهراء ر�شى اهلل عنهما ولد في 

المدينة المنورة. 

- كان اأ�شبه النا�س بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- ات�شف بمكارم الأخالق و�شدق الل�شان و�شلب الباأ�س واإعطاء ال�شائل وح�شن الخلق والترحم على 

الجار ون�شرة ال�شعيف ومن اأهم �شفاته ال�شبر والحلم فال يرد على من ي�شبه اأو يوؤذيه. 

- ا�شتلم الحكم بعد والده لمدة 8 �شهور فقط وتنازل عن الخالفة لمعاوية وذلك لإنهاء الفتنه واإراقة 

الدماء. 

- �شارك في فتح �شمال اأفريقيا وطبر�شتان. 

- وقف مع اأبيه علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجه في موقعة الجمل و�شفين وحروبه �شد الخوارج. 

- كان من األقابه زكي اأهل البيت وكريمه لأنه كان محباً للخير وم�شاعدة الفقراء حتى اأنه ق�شم كل 

ما يملكه ن�شفين 3 مرات في حياته. 

- كان يحبه جده ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حباً جماً وكثيراً ما يحمله على كتفه ويقول »اللهم 

اأني اأحبه فاأحبه« ويقول اأي�شاً »الح�شن والح�شين �شيدا اأهل الجنة«. 

- توفي في المدينة المنورة ودفن في البقيع. 
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20 - الإمام الح�شين بن علي بن اأبي طالب 4 هـ - 61 هـ 

- هو اأبو عبداهلل الح�شين بن علي بن اأبي طالب ر�شى اهلل عنهم �شبط (حفيد) النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم والإبن الثاني لأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب وفاطمة الزهراء ر�شى اهلل عنهما 

ولد في المدينة المنورة. 

- اأم�شى الح�شين بن علي ر�شي اهلل عنهما مع النبي ما يناهز 6 �شنوات اأخذ منه العلم وتعلم على 

يد اأبيه علي بن اأبي طالب. 

- ات�شف بمكارم الأخالق و�شدق الل�شان و كان عابداً، زاهداً، عالماً، �شجاعاً وحكيماً و�شخياً كان 

الإمام الح�شين في طليعة الجي�س الذي �شار لفتح طبر�شتان بقيادة �شعد بن اأبي وقا�س وقاتل 

في موقعة الجمل كما قاتل معاوية وجي�شه في موقعة �شفين وقاتل الخوارج وتنقل مع جيو�س 

الم�شلمين لفتح اأفريقيا وغزو جرجان وق�شطنطينية. 

- كان يحبه جده ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حباً جماً وقال عنه »الح�شن والح�شين �شيدا اأهل 

الجنة« و »اإن الح�شن والح�شين هما ريحانتاي من الدنيا« وقال: »ح�شين مني واأنا منه اأحب اهلل 

من اأحب ح�شيناً، الح�شن والح�شين من الأ�شباط«. 

- ا�شت�شهد في كربالء ودفن فيها. 

21 - البارودي 1839 م - 1904 م 

اأ�شل  من  لأبوين  بالقاهرة  ولد  البارودي  عبداهلل  بن  ح�شين  ح�شن  بن  با�شا  �شامي  محمود  هو   -

�شرك�شي من �شاللة المماليك. 

العربية �شكاًل وم�شموناً،  الق�شيدة  الذي جّدد في  الحديث  العربي  ال�شعر  البارودي رائد  يعتبر   -

واعترف له بذلك موؤرخو الأدب ونقاده ومنهم الأ�شتاذ عبا�س محمود العقاد، ولقب با�شم فار�س 

ال�شيف والقلم. 

- تخرج من المدر�شة المفروزة عام 1855م برتبة »با�شجاوي�س« ولم ي�شتطع ا�شتكمال درا�شته العليا، 

والتحق بالجي�س ال�شلطاني. 

اإتقان  اإقامته هناك من  اأثناء  اإلى الأ�شتانة عام 1857م وتمكن في  - عمل بوزارة الخارجية وذهب 

التركية والفار�شية ومطالعة اآدابهما، وحفظ كثيًرا من اأ�شعارهما. 

- عاد اإلى م�شر عام 1863م وُعين قائداً لكتيبتين من الفر�شان وا�شترك في اإخماد ثورة جزيرة كريت 

عام 1868م وهو اأحد اأبطال ثورة عام 1881م �شد الخديوي توفيق مع اأحمد عرابي واأ�شندت اإليه 

رئا�شة الوزارة الوطنية في عام 1882م. 

- نفي اإلى جزيرة �شرنديب (�شريالنكا) مع زعماء الثورة العرابية عام 1882م. 

- عاد اإلى م�شر عام 1899م للعالج بعد اأن ا�شتد به المر�س. 
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- له ديوان �شعر في جزئين ومجموعة �شعرية ت�شمى مختارات البارودي ومختارات من النثر ت�شمى 

قيد الأوابد. 

22 - البخاري 194 هـ - 256 هـ 

- هو محمد بن اإ�شماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، وقيل بذدزبه، وهي لفظة بُخارية، معناها 

الزراع واأ�شله من الأوزبك من مدينة بخارى في اأوزبك�شتان. 

- وهو الحافظ واإمام اأهل الحديث في زمانه. 

- الوا�شع الحقيقي لعلم الحديث حيث بداأ حفظ الحديث وهو في العا�شرة من عمره ولما بلغ �شتة 

ع�شرة �شنه كان قد حفظ منه الكثير. 

- تنقل بين ال�شام وم�شر والحجاز والعراق طلباً لرواة وحفاّظ الحديث وميز بين الحديث ال�شحيح 

وال�شعيف بف�شل معرفته الوافية بتاريخ الرجال ومذاهبهم الدينية وال�شيا�شية. 

واأيامه  و�شنته  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  حديث  من  الم�شند  ال�شحيح«  »الجامع  كتبه  اأهم   -

والمعروف »ب�شحيح البخاري« وعدد اأحاديث الكتاب 7275 حديثاً وا�شترط اأن يكون معا�شراً لمن 

يروي عنه واأن ي�شمع الحديث منه ومن كتبه اأي�شاً »التاريخ الكبير« وهو في التراجم ورتب فيه 

اأ�شماء رواة الحديث. 

23 - البهاء زهير 1185 م - 1258 م 

- هو اأبو الف�شل زهير بن محمد بن علي المهلبي المعروف ببهاء الدين ينتهي، بن�شبه اإلى المهلب 

بن اأبي �شفرة، ولد بوادي نخلة بالقرب من مكة. 

- �شاعر عا�س في نهاية حكم الأيوبيين لم�شر. 

- كان مقرباً من الملك ال�شالح نجم الدين اأيوب اآخر حكام م�شر وال�شام والحجاز واليمن وجعله من 

خوا�س كّتابه وظلَّ حظّيا عنده اإلى اأن مات ال�شالح فانقطع زهير في داره اإلى اأن توفي بم�شر. 

- ا�شتهر ب�شعره ومعظمه في الغزل ويت�شم بالرقة والعذوبة والدعابة. 

24 - التلم�شاني 1213 م - 1291 م

- هو �شليمان بن علي بن عبداهلل بن علي الكومي التلم�شاني عفيف الدين. 

- من �شعراء الع�شر الأندل�شي. 

- �شاعر كومي الأ�شل (من قبيلة كومة) تنقل في بالد الروم، حتى و�شل م�شر واأقام فيها، واأنجب ابنه 

ال�شاعر الم�شهور �شم�س الدين التلم�شاني المعروف بال�شاب الظريف وهو اأ�شعر منه. 

- كان يت�شوف ويتكلم على ا�شطالح (القوم) يتبع طريقة ابن العربي في اأقواله واأفعاله. 
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- �شنف كتباً كثيرة، منها »�شرح الف�شو�س« لبن عربي، وكتاب في »العرو�س« وغيره. 

- يعد العفيف التلم�شاني - كما كان ينادى - من ال�شوفية الذين اأثاروا الجدل، ودخلوا في معارك 

فكرية، وفل�شفية، انتهت باتهامه بالكفر والزندقة، وباأنه من اأتباع ابن عربي، ومن القائلين بوحدة 

الوجود. 

- لكن التلم�شاني كان رغم جميع اتهامات خ�شومه �شاعراً كبيراً، وكان له �شعر غزلي ي�شرحه �شرحاً 

�شوفياً على طريقته، ولكن حتى هذا ال�شعر لم ي�شلم من نقد علماء ع�شره، الناقمين عليه ولم 

يترك التلم�شاني �شعراً كثيراً عقب وفاته، اللهم بع�س المقاطع ال�شعرية المتناثرة هنا وهناك، اأو 

الأبيات مجموعة في (ديوان). 

25 - الثعالبي 961 م - 1038 م 

- هو اأبو من�شور عبدالملك بن محمد بن اإ�شماعيل الثعالبي ولد بني�شابور. 

الكلمات  لمعاني  وتبيانه  وامتاز في ح�شره  والأدب  النحو  ولغوي ف�شيح و�شلع في  اأديب عربي   -

والم�شطلحات. 

- لقب بالثعالبي لأنه كان فّراء يخيط جلود الثعالب ويعملها. 

- عرف بحافظ ني�شابور ولقب بجاحظ زمانه. 

- حياته مجهولة ولكن موؤلفاته في اللغة والأدب والأخبار وال�شعر كثيرة. 

- عالج في كتبه طرائف ومختارات ومن اأهم هذه الكتب »يتيمة الدهر في �شعراء اأهل الع�شر« الذي 

ترجم فيه ل�شعراء القرن الخام�س واحتذاه الموؤرخون فيما بعد في تق�شيمه ومنهجه. 

- من كتبه »فقه اللغة« و»ثمار القلوب في الم�شاف والمن�شوب« و»خا�س الخا�س« و»اأح�شن ما �شمعت 

في الأدب«. 

- توفي في ني�شابور. 

26 - الجاحظ 775 م - 868 م 

- هو اأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي الب�شري ولد وتوفي في الب�شرة. 

يو�شف  واأبو  الأحمر  الأ�شمعي وخلف  كل من  يد  وتتلمذ على  العبا�شي  الع�شر  اأديب عربي في   -

القا�شي والأخف�س. 

- لقب بالجاحظ لجحوظ في عينيه. 

- مات اأبوه وهو �شغير فا�شطر اإلى احتراف بيع الخبز وال�شمك اإلى جانب موا�شلة التعلم في الكّتاب 

والم�شجد. 

- تولى ديوان الر�شائل في عهد الماأمون. 
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والفار�شية  الهندية  مثل  واأجنبية  والأخبار،  والأدب  اللغة  مثل  ع�شره  من  عربية  بمعارف  اأحاط   -

واليونانية. 

- تك�شف كتاباته عن ات�شاعاً في الرواية وقدرة على التمييز وبراعة في الو�شف الح�شي والنف�شي 

وميال اإلى الفكاهة. 

- اأ�شهر كتبه »الحيوان« و»البيان والتبيين« و»البخالء«. 

- مات الجاحظ مدفونا بالكتب وذلك عندما كان جال�شا في مكتبته يطالع بع�س الكتب المحببة اإليه، 

فوقع عليه �شفاً من الكتب اأردته ميتاً. 

27 - الجزائر 

- ن�شبة اإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية وهي دولة عربية اإ�شالمية تقع في �شمال 

اأفريقيا. 

- اإ�شتقلت في 1962/7/5م بعد ثورة على ال�شتعمار الفرن�شي و�شميت بعد ذلك ببلد »المليون �شهيد« 

وعا�شمتها الجزائر. 

- اأطلق الفرن�شيون علي الدولة كلها الجزائر عام 1893م. 

- هي ع�شو موؤ�ش�س في اتحاد المغرب العربي وفي العديد من الموؤ�ش�شات العربية والإقليمية. 

- تعد الجزائر ثاني اأكبر بلد اأفريقي من حيث الم�شاحة بعد ال�شودان وثاني اأغنى دول اأفريقيا. 

- تنق�شم الجزائر اإلى 48 ولية وتتباين في ت�شاري�شها بين ال�شريط ال�شاحلي الخ�شب وزوج جبال 

الأطل�س المتوازي وال�شحراء الوا�شعة من الجنوب كما ت�شهد في الوقت الحالي تقدماً كبيراً في 

العديد من المجالت القت�شادية والتنموية. 

28 - الجهاد

- المق�شود بالجهاد هو القتال في �شبيل اهلل وما يتعلق باأحكامه. 

- تعريف الجهاد �شرعا: هو بذل الجهد والطاقة والم�شقة للقتال في �شبيل اهلل، وفي اللغة: ماأخوذ 

من الجهد والتعب وهو بذل الجهد والتعب لنيل مرغوب فيه اأو دفع مرغوب عنه. 

- تتعدد اأنواع الجهاد فمنه جهاد النف�س والفقر والمر�س والجهل وال�شيطان والجهاد في �شبيل ن�شر 

الإ�شالم والدفاع عن الوطن. 

29 - الحاكة

- الحاكة جماعة من الح�شاوية �شكنوا المنطقة كانوا يحيكون العباءات الن�شائية والرجالية. 
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30 - الخليل بن اأحمد 718 م - 789 م 

- هو اأبو عبدالرحمن الخليل بن اأحمد الفراهيدي الب�شري عربي الن�شب من الأزد ولد في ُعمان. 

الب�شرية  المدر�شة  علماء  اأهم  من  ويعد  »العين«  وهو  معجم  اأول  ووا�شع  العرو�س  علم  موؤ�ش�س   -

وتن�شب له كتب »معاني الحروف«. 

- در�س اللغة والقراآن والحديث. 

الحرف  تحت  �شغيرة  ياء  والك�شرة  مائلة  �شغيرة  األفاً  الفتحة  الحركات فجعل  ر�شم  بتغيير  قام   -

وال�شمة واو �شغيرة فوقه واإذا كان الحرف منوناً كرر الحركة، وو�شع �شينا غير منقوطة للتعبير 

عن ال�شدة وو�شع راأ�س عين للتدليل على وجود الهمزة وغيرها من الحركات كال�شكون وهمزة 

الو�شل، وبهذا يكون النظام الذي اتخذه قريباً هو نواة النظام المتبع اليوم. 

- ومن اأ�شهر كتبه »الإيقاع« و »العرو�س« و »ال�شواهد« وغيرها. 

- من تالمذته �شيبويه والأ�شمعي والك�شائي. 

31 - الد�شمة

- هي منطقة زراعية تغذي البالد باأنواع من الخ�شروات واأر�شها غنية بالآبار لذلك من يدخلها ل 

يخرج منها اإل وهو ملئ بالد�شم اأو بالخير الكثير ومن هنا جاءت الت�شمية. 

- بني فيها اأول مطار مدني. 

- �شكنها المطران والر�شايدة والعوازم والح�شاوية. 

32 - الدعية 

- ن�شبة اإلى اأول من �شكن منطقة الدعية وهو ال�شيخ دعيج ال�شلمان ال�شباح الذي كان قائداً للجي�س 

في معركة حم�س عام 1919م. 

33 - الدوحة 

- ن�شبة اإلى مدينة الدوحة عا�شمة دولة قطر والتي تقع في منت�شف ال�شاحل ال�شرقي ل�شبه جزيرة 

قطر على �شاطئ الخليج العربي. 

- معنى الدوحة في اللغة هي ال�شجرة العظيمة المت�شعبة ذات الفروع الممتدة. 

34 - الرائد 

- الرائد في اللغة هو من يتقدم القوم ويب�شر لهم الكالأ وم�شاقط الغيث والجي�س، وفي ال�شرطة هي 

رتبة فوق النقيب ودون المقدم وجمعها رّواد. 
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35 - الرافعي 1880 م - 1937 م 

- هو م�شطفى �شادق بن عبد الرزاق بن �شعيد بن اأحمد بن عبد القادر الرافعي من عائلة الرافعي 

اأ�شله من طرابل�س بلبنان ولد في م�شر. 

- اأ�شيب بالتيفوئيد وهو في المرحلة الإبتدائية ت�شبب في اأ�شابته بال�شمم ولم يح�شل من التعليم 

�شوى ال�شهادة الإبتدائية. 

- هو اأديب و�شاعر بداأ حياته الأدبية �شاعراً في مدر�شة الأديب البارودي كما و�شفه المنفلوطي باأنه 

من �شعراء المعاني كاأبي تمام. 

- كتب عدة كتب في النثر ال�شعري مثل »حديث القمر« و »الم�شاكين« كما بين اآراءه في الأدب القديم 

في كتابيه »تاريخ اآداب العرب« و »اإعجاز القراآن«. 

- يعتبر ممثاًل للمدر�شة القديمة ودارت بينه وبين المجددين معارك نقدية حاميه كتب فيها »تحت 

راية القراآن« رداً على كتاب »ال�شعر الجاهلي« لطه ح�شين. 

36 - الرباط 

- ن�شبة اإلى عا�شمة المملكة المغربية وميناء على المحيط الأطلنطي عند م�شب نهر اأبو الرقراق. 

- تاأ�ش�شت في عهد المرابطين كح�شن مربطا اأي ح�شن حماية وفي عهد عبد الموؤمن ال�شلطان 

الموحد في القرن 12 ميالدي تم تحويل (الح�شن) اإلى ق�شبة مح�شنة لحماية جيو�شه التي كانت 

تنطلق في حمالت جهادية �شوب الأندل�س. 

- اختارها الفرن�شيون مركزا اإداريا للمغرب عام 1912م. 

اإليها المجاهدون والرباط عبارة عن مباني ذات  ياأوي  الع�شكرية  المباني  الرباط تعني نوع من   -

تخطيط م�شتطيل مزود باأبراج في الأركان، وكانت الأربطة منت�شرة في �شدر الإ�شالم وبخا�شة 

في �شمال اإفريقيا. 

37 - الر�شيد 148 هـ - 193 هـ 

- هو هارون بن محمد بن علي بن عبداهلل بن العبا�س ولد في مدينة الري. 

- هو الخليفه العبا�شي الخام�س ويعتبر من اأ�شهر الخلفاء العبا�شيين. 

- تمت البيعة للر�شيد للخالفه في عام 170هـ بعد وفاة اأخيه الهادي. 

- اأن�شاأ بيت الحكمة في بغداد وزودها باأعداد كبيرة من الكتب والموؤلفات وكانت ت�شم غرفا عديدة 

تمتد بينها اأروقه طويلة وخ�ش�شت بع�شها للكتب واأخرى للمحا�شرات. 

- كان الر�شيد يميل اإلى اأهل الأدب والفقه والعلم وفي عهده برع الم�شلمون في كافة ميادين الطب 

والهند�شة والفنون. 
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- اإ�شتهر الر�شيد قبل الخالفة بحربه �شد الروم والتي ا�شتمرت بعد توليه الخالفة واأمام �شربات 

الر�شيد المتالحقة عقد الروم �شلحا مع الر�شيد مقابل دفع الجزية في عام 181هـ. 

- خرج اإلى خرا�شان لإخماد بع�س الفتن والثورات وتوفي في مدينة طو�س بعد اأن ا�شتد به المر�س. 

38 - الرو�شة 

- الرو�شة معناها في اللغة الب�شتان وجمعها ريا�س ورو�شات. 

- قيل �شميت رو�شة ل�شتراحة المياه ال�شائلة اإليها اأي ل�شكونها بها وتحيطها النباتات والأزهار بها 

قديما خا�شة في ف�شل الربيـع كما فيها نبات ال�شمعاء وفيها اآبار مياهها �شالحة للزراعة. 

- كما قيل �شميت بهذا ال�شم لأن الأهالي كان ي�شتمتعون بالتنزه فيها. 

39 - الرو�شتين

- ن�شبة اإلى حقل الرو�شتين الذي يعتبر من اأهم حقول المياه العذبة في دولة الكويت. 

- تم اكت�شافه بال�شدفة عام 1960م عند �شق طريق الكويت العبدلي. 

- هو اأكبر مخزون للمياه في الكويت واأقدم الحقول المائية التي تتميز بخوا�س معدنية حيث اأن 

مياهه تطابق ال�شتراطات والموا�شفات العالمية لمنظمة ال�شحة العالمية للمياه المعدنية. 

والأ�شا�شي  الأول  الدافع  الأحمد  جابر  ال�شيخ  الراحل  البالد  لأمير  الإقت�شادية  النظره  كانت   -

لال�شتفادة التجارية من هذا الحقل من خالل تاأ�شي�س �شركة تعبئة مياه الرو�شتين. 

40 - الزبداني 

- هي مدينة �شورية وتعتبر اأحد اأعرق واأقدم واأ�شهر الم�شايف العربية. 

- تمتد في �شفوح الجبال وت�شرف على �شهل رائع اإ�شمه الزبداني. 

- الإ�شم اأ�شله اآرامي (�شرياني) والمفرد منها (زبد) ومعناه اللب اأولب الخير. 

- تاريخ الزبداني قديم يترافق مع تاريخ مدينة دم�شق وقد ا�شتوطن الإن�شان هذه المنطقة لكثرة 

خيراتها ووفرة مياهها ولقد كانت لها اأهمية كطريق تجاري بين المدينتين التاريخيتين دم�شق 

وبعلبك وطريق ع�شكري للفتوحات والحروب. 

41 - الزهراء 14 ق.هـ - 11 هـ 

- هي فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبداهلل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم من قري�س ولدت في 

مكة. 
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- هي اأ�شغر بنات النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من زوجته خديجة بنت خويلد ر�شي اهلل عنها وزوجها 

»الح�شن  الجنة  اأهل  �شباب  �شيدا  وولداها  وجهه  اهلل  كرم  طالب  اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير 

والح�شين« وابنتيها زينب واأم كلثوم. 

اأبيها«  و»اأم  زهرية  بحمرة  م�شربة  اللون  بي�شاء  كانت  لأنها  »الزهراء«  منها  كثيرة  باألقاب  لقبت   -

لوقوفها اإلى جانب اأبيها لتقدم له العون عو�شاً عن اأمها وزوجته بعد وفاتها و»الحوراء« الأن�شية 

لقول والدها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: فاطمة حوراء اأن�شية، كلما ا�شتقت اإلى رائحة الجنة 

�شممت رائحة اإبنتي فاطمة ولها كذلك األقاباً كثيرة. 

- �شاندت اأبيها ر�شول اهلل على الرغم من �شغر �شنها على ال�شطهاد والأذى من قري�س كما �شاركته 

ح�شار الم�شركين الذي دام 3 �شنوات في �شعب اأبي طالب كما ا�شتركت مع اأبيها في فتح مكة 

وحجة الوداع. 

- هي اأول من لحقت الر�شول بعد وفاته من اأهله كما اأخبرها عليه ال�شالة وال�شالم. 

- توفيت في المدينة المنورة. 

42 - ال�شرة

- �شميت بال�شرة ب�شبب وقوع تل ي�شبه الجبل م�شتدير ي�شبة �شره البطن. 

43 - ال�شالم 

- معناها لغوياً الأمان وال�شلح وهي التحية عند الم�شلمين، ويرجع الإ�شم اإلى عودة ال�شالم لدولة 

الكويت بعد تحريرها من الغزو العراقي الغا�شم عام 1991م. 

44 - ال�شور 

- ن�شبة اإلى �شور الكويت الثالث الذي �ُشيد حول مدينة الكويت في عهد ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح 

الحاكم التا�شع عام 1920م، وذلك بعد هزيمة الكويت في معركة حم�س. 

- يحتوي ال�شور على خم�س بوابات تعرف با�شم دروازة وهي بوابة الجهراء وبوابة البريع�شي وال�شعب 

وبوابة ال�شامية وبوابة د�شمان وبوابة المق�شب و26 برجا يعرف باإ�شم الغولة. 

- يبلغ طول ال�شور 7 كم ويمتد بارتفاع 4م. 

- ُهدم ال�شور في عهد ال�شيخ عبد اهلل ال�شالم الحاكم الحادي ع�شر عام 1957م مع الإبقاء على 

بواباته. 
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45 - ال�شوي�س 

- ن�شبة اإلى قناة ال�شوي�س وهي قناة مائية تقع غرب �شبة جزيرة �شيناء في م�شر وهي عبارة عن ممر 

مالحي طوله 163 كم بين بور�شعيد على البحر الأبي�س المتو�شط وال�شوي�س على البحر الأحمر. 

- تمكن الفرن�شيون من اإقناع حاكم م�شر محمد �شعيد با�شا عام 1854م باأهمية حفر القناة لت�شمح 

بمرور ال�شفن القادمة من دول المتو�شط واأوربا اإلى اآ�شيا دون �شلوك طريق راأ�س الرجاء ال�شالح 

الطويل حول اإفريقيا وذلك بعقد اإمتياز مدته 99 �شنة من تاريخ فتح القناة. 

- ا�شتغرق بناء قناة ال�شوي�س 10 �شنوات وتم افتتاحها في عهد الخديوي اإ�شماعيل عام 1869م. 

نقل  يعني  والتاأميم  1956م  الم�شري جمال عبدالنا�شر عام  الرئي�س  ذلك في عهد  بعد  تاأممت   -

الملكية من الحكومة البريطانية اإلى الحكومة الم�شرية مقابل تعوي�شات تمنح لالأجانب. 

- كان تاأميم قناة ال�شوي�س �شبباً للعدوان الثالثي الذي قامت به بريطانيا وفرن�شا والكيان ال�شهيوني 

على م�شر. 

46 - ال�شابي 1909 م - 1934 م 

- هو اأبو القا�شم بن محمد بن اأبي القا�شم ال�شابي ولد في بلدة ال�شابة في تون�س. 

- �شاعر تون�شي من الع�شر الحديث. 

اأ�شول العربية ومبادئ العلوم بداأ في الكتاتيب ثم التحق بجامع الزيتونة ثم التحق  - علمه والده 

بمدر�شة الحقوق التون�شية. 

- له ديوان اأغاني الحياة واأ�شهر ق�شائده »اإرادة الحياة« والتي مطلعها :

ال�����ق�����در ي���������ش����ت����ج����ي����ب  اأن  ف������اب������د  ال������ح������ي������اة  اأراد  ي��������وم��������ًا  ال�����������ش�����ع�����ب  اإذا 

- اأ�شيب بداء القلب الذي اأودى بحياته. 

47 - ال�شامية 

فيها  تتجمع  منها  والعائده  ال�شام  اإلى  الذاهبة  التجارية  القوافل  كانت  حيث  ال�شام  اإلى  ن�شبة   -

وتتخذها مركزاً لنطالقها بعد اأن ترتوي من مياه اآبارها. 

- كان بها �شدرتان تعرفان بها وتعرف بهما. 

بمياه  تمتلئ  اأحدهم،  يملكها  اآبار  مجموعة  هو  والكوت  الماء«  »اأكــوات  بال�شــامية  تنت�شر  كانت   -

الأمطار ثم ياأتي ال�شقاوؤون وينقلون الماء اإلى المدينة، كما انت�شرت بها بع�س المزارع ال�شغيرة 

التي زرعها من كان يقوم بحرا�شة الآبار فيها. 

- بنيت فيها بيوت من طين وكان بها اأ�شواق مبعثرة واأطلق عليها ا�شم »الثليم« ولم يدم هذا ال�شم 

اإل لب�شع �شنوات. 
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48 - ال�شريف الر�شي 970 م - 1016 م

- هو اأبو الح�شن محمد بن الح�شين بن مو�شى الر�شي العلوي الح�شيني المو�شوي ولد في مدينة 

بغداد. 

- اأحد �شعراء الع�شر العبا�شي، واأحد علماء ع�شره في الدين واللغة والأدب، يقول عنه القدماء اأنه 

كان اأ�شعر قري�س. 

- لقب ال�شريف الر�شي بهذا اللقب لأنه كان نقيباً لالأ�شراف، وينتهي ن�شبه اإلى الح�شين بن علي ابن 

اأبي طالب، كما كان نقيب الطالبين ن�شبة اإلى اآل طالب المطالبين بالخالفة كما لقب بال�شريف 

الجليل واأي�شا ال�شريف الأّجل. 

- در�س اللغة والحديث والفقه والأدب وكان �شاعراً نظم المدح والفتخار والرثاء. 

- اأهم موؤلفاته الأدبية التي جمعها »نهج البالغة« وهو كتاب جمع فيه خطب وحكم وكتب علي بن اأبي 

طالب كرم اهلل وجهه و»مجازات الآثار النبوية« و »تلخي�س البيان في مجازات القراآن« وغيرهم. 

- توفي في بغداد. 

49 - ال�شهباء 

- ن�شبة اإلى لقب مدينة حلب في �شورية ولقبت بال�شهباء لبيا�س حجارتها. 

- كانت مدينة حلب ال�شهباء عا�شمة لأقوى دولة اآمورية برزت في القرن الثامن ع�شر قبل الميالد. 

- تم فتحها من قبل الدولة الإ�شالمية عام 636م. 

الدولة  والمعماري في عهد  والعلمي  الثقافي  الإزدهــار  ال�شهباء مرحلة من  - �شهدت مدينة حلب 

الحمدانية التي اأ�ش�شها �شيف الدولة عام 944م. 

- ت�شتهر بم�شاجدها وكنائ�شها وبواباتها واأ�شواقها. 

والمتنبي  الحمداني  فرا�س  واأبو  المعري  العالء  واأبو  البحتري  المدينة  بهذه  ارتبطوا  من  اأ�شهر   -

والفارابي واإبن خالويه. 

- اختارتها منظمة اليون�شكو الدولية كواحدة من معالم التراث العالمي نظراً لتنوع اآثارها القديمة 

الثقافة  عا�شمة  لتكون  المدينة  اختيار  تم  كما  المدينة  حكمت  التي  الح�شارات  خلفتها  التي 

الإ�شالمية لعام 2007م. 

50 - ال�شهداء

اإلى ال�شهداء الكويتيين خالل فترة الغزو العراقي الغا�شم لدولة الكويت في 1990/8/2م  - ن�شبة 

والذي بلغ عددهم حوالي (208) �شهيداً تعر�شوا خاللها اإلى �شتى اأنواع التعذيب الوح�شي في 

�شبيل تحرير دولة الكويت. 
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51 - ال�شويخ

- �شميت بهذا ال�شم لأنه كان فيها ميناء �شغير، يحر�شه رجال يتزعمهم رئي�س عليهم يدعى دعيج 

وهو من اأ�شماء ال�شيوخ في الكويت، فكان يلقب بـ (ال�شويخ) ب�شيغة الت�شغير. 

52 - ال�شيباني 

- ن�شبة اإلى المثنى بن حارثة بن �شلمه ال�شيباني الوائلي. 

- قائد عربي ا�شتهر برجاحة عقله واإدارته المتميزة في المعارك وكان الم�شهور عنه باأنه من اأ�شراف 

قبيلته و�شيخ حربها. 

- اأ�شلم �شنة ت�شع للهجرة مع وفد من قومه. 

- كان �شهماً �شجاعاً وح�شن الراأي �شهد معركة البويب وهي اأول معركة فا�شلة بين الم�شلمين والفر�س 

وت�شمى اأي�شاً بيوم الأع�شار لأنه وجد من الم�شلمين مائة رجل قتل كل منهم ع�شرة من الفر�س. 

- توفي قبل معركة القاد�شية. 

53 - ال�شالحية 

- ن�شبة اإلى المال �شالح محمد العنزي �شكرتير ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح الحاكم العا�شر لدولة 

الكويت وكذلك لوقوع م�شجد المال �شالح في ذلك ال�شارع. 

54 - الطبري 838 هـ - 923 هـ 

- هو اأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ال�شهير بالطبري ولد في بالد طبر�شتان. 

- موؤرخ ومف�شر وفقيه م�شلم �شاحب اأكبر كتابين للتف�شير والتاريخ ويعتبر اأكبر علماء الإ�شالم تاأليفاً 

وت�شنيفاً. 

- اأكثر الترحال لطلب العلم وتعلم الفقه في بغداد والمغازي وال�شير في الكوفة و�شافر اإلى بيروت 

وم�شر لطلب العلم. 

- كان اإمام ع�شره بغير منازع حتى قيل عنه اأنه كالقارئ ل يعرف اإل القراآن وكالمحدث ل يعرف اإل 

الحديث وكالفقيه ل يعرف اإل الفقه وكالنحوي ل يعرف اإل النحو. 

- ظل اأربعين عاماً يكتب كل يوم اأربعين ورقة قا�شداً بذلك وجه اهلل بما ينفع الإ�شالم. 

»تاريخ  و  والملوك«  الأمــم  »تاريخ  و  القراآن«  تف�شير  في  البيان  »جامع  مثل  عظيمة  موؤلفات  له   -

الطبري« وغيرهم. 

55 - العربي

- �شمي ب�شارع العربي ن�شبة اإلى النادي العربي الذي يطل على ال�شارع. 
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- هو نادي ريا�شي كويتي تاأ�ش�س عام 1960م وهو من الأندية الكبيرة في الكويت وقد حاز على عدة 

بطولت. 

56 - العروبة

- تعني في اللغة جملة خ�شائ�س الجن�س العربي ومزاياه، والعرب اأمة من النا�س �شامية الأ�شل كان 

من�شوؤها �شبه الجزيرة العربية. 

57 - الفرات 

- ن�شبه اإلى نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر في �شوريا والعراق ويعتبر اأحد الأنهار الكبرى في 

جنوب غرب اآ�شيا. 

- معنى الفرات لغويا الماء الكثير العذوبة وكان ي�شمى من قبل ال�شعوب المنطقة بالنهر الكبير. 

- ويعتبر نهر الفرات الحد الفا�شل بين ال�شرق والغرب ويبلغ طوله حوالي 2330 كيلومتر. 

- كانت �شفافه المهد الرئي�شي للزراعة كما مار�شت ال�شعوب المقيمة على �شفافه �شيد الأ�شماك 

والتنقل النهري وبنيت عليه الكثير من ال�شدود والمدن والتي من اأ�شهرها مدينة بابل. 

- �شهدت �شفافه معارك كثيرة اأ�شهرها المعركة التي انت�شر فيها نبوخذ ن�شر على فرعون عام 605 

ق.م. 

58 - الفردو�س

- معناها لغويا الب�شتان الجامع وهو اإ�شم اأعلى مراتب الجنه. 

- ذكرت الفردو�س مرتين في القراآن الكريم في �شورتي الموؤمنون الآية 11 والكهف الآية 107. 

- الفردو�س في اأ�شاطير ال�شعوب القديمة ت�شوير بمكان اأ�شبه بالحديقة يحيا فيها الإن�شان �شعيداً 

مرة اأخرى بعدما عانى من ال�شقاء والآلم في دنياه. 

59 - الفرزدق 658 م - 728 م 

- هو اأبو فرا�س همام بن غالب بن �شع�شعة التميمي الدارمي من �شاللة م�شر بن نزار من بني تميم 

ولد في الب�شرة. 

- الفرزدق معناها الرغيف ولقب بذلك ل�شخامة وتجهم وجهه. 

- هو اأحد ال�شعراء الثالثة الذين عدهم النقاد من اأمراء ال�شعر الأموي. 

- مدح الخلفاء الأمويين. 

- له ديوان �شعر ويت�شم �شعره بالجزالة والقوة والعبارات الملتوية. 

- ا�شتبك مع جريروالأخطل في ق�شائد هجائية طوال حياتهم. 
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- توفي في الب�شرة. 

60 - الفيحاء 

- هي اأحد اأ�شماء مدينة دم�شق القديمة. 

- الفيحاء تعني في اللغة هي الدار الوا�شعة وتطلق على الأر�س الوا�شع ذات الربى الخ�شب. 

- الفيحاء لقب لمدن عديدة منها طرابل�س ودم�شق نظراً لجمالها وات�شاعها فقد حباها اهلل بجمال 

الخ�شراء ومراعيها  بمروجها  وتتميز  القلوب،  وت�شتحوذ  الألباب  تاأخذ  خالبة  وطبيعة  �شاحر 

الخ�شبة وجنانها المثمرة ومياهها وغدرانها المتالألئة وكاأنها قطعة متجددة من الربيع الخالد 

والح�شن الأبدي. 

61 - القاد�شية

- ن�شبة اإلى معركة القاد�شية اإلي وقعت عام 15هـ الموافق 636م بقيادة �شعد بن اأبي وقا�س والفر�س 

بقيادة ر�شتم فرخزاد وانتهت بانت�شار الم�شلمين ومقتل ر�شتم. 

- اأ�شباب المعركة: في 14هـ جمع يزدجرد طاقاته �شد الم�شلمين وبلغ اإلى عمر بن الخطاب فاأ�شتنفر 

الم�شلمين. 

- ا�شت�شار عمر ال�شحابة في قيادته للجي�س بنف�شه فقرروا اأن يبعث على راأ�س الجي�س رجاًل من 

اأبي وقا�س واأجبر يزدجرد ملك الفر�س ر�شتم فرخزاد  اإليه ب�شعد بن  �شير 
ُ
اأ�شحاب الر�شول فاأ

بقيادة الجي�س الفار�شي. 

وكاد  نفرت  الفيلة  الم�شلمين  خيل  راأت  ولما  فياًل  �شبعون  ومعهم  القاد�شية  اإلى  الفر�س  و�شل   -

الم�شلمين اأن يهلكوا اإل اأنهم و�شعوا خطة بقطع حبال التوابيت التي تو�شع على الفيلة فما بقى 

عري وقتل اأ�شحابه. 
ُ
فيل اإل اأ

- كما و�شلت اأمدادت من ال�شام األف فار�س بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي وه�شام بن اأبي وقا�س 

وق�شمت اإلى اأع�شار وانطلقوا اإلى المعركة ع�شرة تتبعها الع�شرة الأخرى اإلى اأن ظن الفر�س اأن 

مائة األف قد و�شلوا من ال�شام فهبطت همتهم. 

- تزاحف الجي�شان في ليله الهرير وفي هذه الليلة حمل القعقاع بجي�شه على الفر�س وهرب ر�شتم 

اإلى النهر وقتله هالل بن علفه وانهارت حينئذ معنويات الفر�س وانهزموا وانت�شر الم�شلمين وقتل 

من الم�شلمين ليله الهرير ويوم القاد�شية األفان وخم�شمائة ومن الفر�س في الليلة نف�شها ع�شرة 

اآلف. 

62 - القد�س 

- ن�شبة اإلى مدينة القد�س في فل�شطين. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 163 -

- تعتبر القد�س مدينة مقد�شة بالن�شبة للديانات التوحيدية الثالث فعند الم�شلمين هي اأولى القبلتين 

وثالث اأقد�س م�شجد عند الم�شلمين، وبالن�شبة للم�شيحيين بها كني�شة القيامة وهي المدينة التي 

�شهدت �شلب الم�شيح وقيامه ح�شب المعتقدات الم�شيحية، كما هي مقد�شة بالن�شبة لليهود حيث 

اأنهم يتوجهون في �شالتهم نحو القد�س. 

- عرفت باأ�شماء عدة منها »اأور�شليم« ومعناها بالعبرية مدينة ال�شالم كما �شميت في التوراة »يبو�س« 

ن�شبة اإلى �شعب اليبو�شيين ومعناها بالعبرية ملك ال�شدق. 

63 - القرطبي ... - 671 هـ 

- هو اأبو عبداهلل محمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�شاري الخزرجي الأندل�شي القرطبي ولد في قرطبة 

في الأندل�س. 

الوا�شعة في الفقه  اإلى جانب تعلمه القراآن الكريم وتلقى بها ثقافته  - تعلم فيها العربية وال�شعر 

والنحو والقراءات كما در�س البالغة وعلوم القراآن وغيرها.. 

القراآن كما  اإعراب ومعاني  النحا�س في  الماأثور وباأبو جعفر  تاأثر القرطبي بالطبري وبالتف�شير   -

ا�شتفاد من اإبن عطية في التف�شير والقراءات واللغة والنحو والبالغة والفقه والأحكام. 

- له العديد من الموؤلفات منها »الجامع لأحكام القراآن« و »التذكرة في اأحوال الموتى واأمور الآخرة« 

و »التذكار اأف�شل من الأذكار« و »قمع الحر�س بالزهد والقناعة«. 

- توفي في المنيا في م�شر. 

64 - الكرامة 

- ن�شبة اإلى معركة الكرامة التي دارت بين اإ�شرائيل والعرب في بلدة الكرامة بالأردن عام 1968م 

وا�شتمرت المعركة 16 �شاعة تقريباً مما اأ�شطر الأ�شرائيليين من الن�شحاب من اأر�س المعركة 

وتعتبر اأول ن�شر عربي على الأ�شرائيليين. 

- بلدة الكرامة منطقة زراعية بها اآبار اإرتوازية وا�شتهرت بب�شاتينها مما جعلها اأر�س منا�شبة للعمل 

الفدائي. 

65 - الكميت 679 م - 743 م 

- هو اأبو الم�شتهل الكميت بن زيد الأ�شدى من بني اأ�شد من م�شر. 

- كان فقيهاً حافظاً للقراآن ومعلماً لل�شبيان في م�شجد الكوفة. 

- من اأوائل ال�شعراء الذين جعلوا من ال�شعر اأداة للتعبير عن اآرائهم ومواقفهم وانعك�شت ق�شائده في 

حياة المجتمع من الناحيتين الإجتماعية وال�شيا�شية وا�شتهرت ق�شائده بالها�شميات. 
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الإ�شالح  وفكرة  الثورة  روح  اأ�شعاره  من  ا�شتلهموا  الذين  النا�س  تثقيف  في  البعيد  الأثر  له  كان   -

والتغيير. 

- كان جريئاً م�شتب�شاًل في الدفاع عن عقيدته وقد عانى في �شبيل ذلك األم ال�شجن والت�شرد والغربة 

حتى فاز بال�شهادة. 

66 - الكنانة 

- ن�شبة اإلى م�شر اأر�س الكنانة �شماها بهذا الإ�شم عمرو بن العا�س. 

- الكنانة تعني جعبة ال�شهام كما تعني اأر�س البحر. 

67 - الكوفة 

- مدينة تاريخية هامة بالعراق على الجانب الأيمن لنهر الكوفة اأحد فروع نهر الفرات. 

- �شميت الكوفة ل�شتدارة بنائها، ويقال: تكّوف القوم، اإذا اجتمعوا وا�شتداروا، وقيل اأي�شاً اأن اإ�شم 

الكوفة يعني الرملة الحمراء. 

- اأ�ش�شها �شعد بن اأبى وقا�س عام 638م بعد القاد�شية في عهد عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنهما 

وكانت مقر الخالفة في ع�شر الخليفة الرا�شد علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه وفيها م�شجد 

الكوفة ال�شهير الذي قتل فيه الإمام علي كرم اهلل وجهه. 

- ين�شب اإليها الخط الكوفي وناف�شت الب�شرة في مدار�شها الفقهية واللغة اأيام الأمويين والعبا�شيين. 

68 - اللوؤلوؤة

- ن�شبة اإلى اللوؤلوؤ وهو عماد القت�شاد الكويتي في الما�شي. 

- تعتمد قيمة اللوؤلوؤ على �شكله وحجمه ولونه وبريقه وي�شنف تبعاً لذلك. 

- من اأ�شهر م�شميات اللوؤلوؤ جيون والدانة والح�شباة. 

69 - المازني  1890 م -  1949 م 

- هو اإبراهيم بن محمد بن عبد القادر المازني ولد في كوم مازن بم�شر. 

- هو كاتب روائي و�شاعر م�شري، امتاز باأ�شلوب حلو الديباجة وتم�شي فيه النكتة من نف�شها. 

- تخرج من مدر�شة المعلمين العليا عام 1909م وعمل بعدها مدر�شاً ثم �شحفيا بجريدة الأخبار ثم 

محرراً في جريدة ال�شيا�شة الأ�شبوعية. 

- برع في الترجمة اإلى الإنجليزية كما يعد من رواد مدر�شة الديوان ومن موؤ�ش�شيها مع عبدالرحمن 

�شكري وعبا�س العقاد. 
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- انتخب ع�شواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- له عدد من الموؤلفات مثل كتاب النقد »ح�شاد اله�شيم« وكتاب »قب�س الريح« و »�شندوق الدنيا«. 

70 - الماأمون 786 م - 833 م 

- هو اأبو العبا�س عبداهلل بن هارون الر�شيد بن محمد المهدي بن عبداهلل المن�شور �شابع خلفاء بني 

العبا�س ولد في بغداد. 

- كان عالماً ف�شيحاً جواداً معطاءاً تتلمذ على يد اأبو محمد اليزيدي. 

- اأمر بتعريب كتب العلم والفل�شفة واختار اأمهر المترجمين فترجمت وح�س النا�س على قراءتها كما 

اأطلق حرية الكالم للفال�شفة واأهل الجدل. 

- اأن�شاأ مر�شداً لتعيين حركات الكواكب فوق دم�شق. 

- كانت في اأيامه الحرب المتوا�شلة بين ع�شكر الإ�شالم �شد ثورة بابك الخرمي. 

71 - المباركية

- منطقة في حي ال�شرق �شمي ن�شبة اإلى ال�شيخ مبارك ال�شباح (اأ�شد الجزيرة). 

اآل �شباح الملقب بـ »اأ�شد الجزيرة« و»مبارك  - هو ال�شيخ مبارك بن �شباح بن جابر بن عبداهلل 

الكبير« من قبيلة عنزه. 

- هو الحاكم ال�شابع لدولة الكويت حيث تولى الحكم من 1896م اإلى 1915م. 

- تولى المهام الع�شكرية في بادية الكويت. 

- كان رئي�س الجي�س الكويتي المر�شل مع قوات الدولة العثمانية اإلى �شيخ قطر عام 1893م. 

 - 1899م.  عام  بريطانيا  مع  الحماية  اإتفاقية  بعقد  البريطانية  الكويتية  العالقات  موؤ�ش�س  هو   -

المعروف  الأمريكية  الإر�شالية  قبل  من  1910م  عام  الكويت في عهده  في  م�شت�شفى  اأول  اأن�شاأ 

بالم�شت�شفى الأمريكاني. 

- اأن�شاأت اأول مدر�شة في الكويت في عهده وهي المدر�شة المباركية عام 1911م. 

- رفع في عهده علم خا�س بالكويت لأول مرة عام 1914م وهو علم اأحمر تتو�شطه كلمة كويت. 

- اإفتتح اأول مكتب بريد في الكويت عام 1915م وكان مقره في القن�شلية البريطانية. 

- نال عدة اأو�شمة واألقاب من قبل الحكام والملوك نظراً ل�شجاعته ومكانته البارزة مثل : 

- الو�شام المجيدي من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية عام 1900م. 

- لقب �شير من قبل بريطانيا في عام 1903م. 

- الو�شام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية في عام 1912م. 

- منحه الملك جورج الخام�س و »�شام �شردار اأعظم« في الهند عام 1912م. 
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- اأ�شدر ال�شيخ �شباح ال�شالم حاكم الكويت الثاني ع�شر مر�شوماً اأميرياً باإن�شاء قالدة مبارك الكبير 

يمنحها رئي�س الدولة لالآخرين باأمر اأميري وذلك في عام 1974م. 

72 - المتوكل 205  هـ - 247 هـ

- هو اأبو الف�شل جعفر المتوكل على اهلل بن المعت�شم بن الر�شيد بن المهدي. 

- هو الخليفة العبا�شي العا�شر ويعد عهده بداية ع�شر �شعف الدولة العبا�شية وانحاللها والتي من 

اأهم اأ�شبابها اعتماد العبا�شيين على العنا�شر الأجنبية في النواحي الع�شكرية والإدارية في الدولة. 

- بنى مدينة المتوكلية، وبنى وطور مدينة الدور، و�شيد الم�شجد الجامع ومئذنته ال�شهيرة الملوية 

في �شامراء. 

- اأظهر اإكرام الإمام »اأحمد بن حنبل« الذي قاوم البدع وتم�شك بال�شنن و�شرب واأوذي و�شجن. 

- لم يخل عهده من الفتن والثورات التي ق�شى عليها واأعاد الأمن للبالد واأمر باإظهار ال�شنة والق�شاء 

على مظاهر الفتنة التي ن�شاأت عن القول بخلق القراآن كما حدثت بع�س الكوارث الطبيعية من 

عوا�شف وزلزل والتي اأ�شابت الحياة بال�شلل واأودت بحياة الكثيرين. 

كان  فقد  والتكريم  الرعاية  من  وافر  بق�شط  في ظل خالفته  والأدبــاء  وال�شعراء  العلماء  - حظي 

المتوكل محباً للعلم والعلماء �شغوفاً بال�شعر والأدب. 

73 - المرجان

- ن�شبة اإلى حيوان المرجان الذي يعتبر من عجائب مخلوقات اهلل في البحر ولرتباط دولة الكويت 

بالبحر. 

- الجزر المرجانية الحية ذات األوان مختلفة منها ال�شفراء والبرتقالية والحمراء والزرقاء. 

- تكثر ال�شعاب المرجانية حول جزيرة قاروه الكويتية. 

74 - المرق�س ... - 552 م 

- هو عمرو بن �شعد بن مالك بن �شبيعة من قبيلة بكر بن وائل. 

- �شاعر جاهلي من �شعراء المعلقات الذين جعلوا �شعرهم نتاج عفويتهم المبدعة. 

- لقب بالمرق�س لأنه قال »الدار قفر والر�شوم كما..... رق�س في ظهر الأديم قلم«. 

- ويعتبر اأحد ع�شاق العرب الم�شهورين و�شاحبته اأ�شماء بنت عوف وا�شتهر بال�شعر العذري. 

75 - المروءة 

- دللة على �شفة المروءة وفي اللغة هي اآداب نف�شية تحمل الإن�شان على اتباع محا�شن الأخالق 

والعادات. 
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76 - الم�شعودي 283  هـ - 346  هـ

- هو اأبو الح�شن علي بن الح�شين بن علي الم�شعودي ولقبه قطب الدين وهو من ذرية عبداهلل بن 

م�شعود ولد في بغداد. 

- عالم فلك وجغرافي وموؤرخ ورائد نظرية النحراف الوراثي وهو من اأ�شهر العلماء العرب ومعروف 

بهيرودوت�س العرب. 

�شبه  وال�شودان وجنوب  قزوين  بحر  واأ�شقاع  و�شيالن  والهند  فار�س  بالد  زار  الأ�شفار  كثير  كان   -

الجزيرة العربية وبالد ال�شام والروم وم�شر. 

كتابه (مروج  الأولي في  الريح  الميت وطواحين  والبحر  الزلزال  له منجزات علمية فقد و�شف   -

الكائنات الحية في نظرية  العالم على ما كتب الم�شعودي في كتابه هذا عن  الذهب) واأعتمد 

التطور. 

- من موؤلفاته »معادن الجوهر في تحف الأ�شراف« و»الملوك واأهل الديارات« وهو مخت�شر لكتاب له 

مفقود با�شم »اأخبار زمان« وهو مو�شوعة علمية جغرافية تاريخية، وترجم هذا الكتاب اإلى اللغات 

والنجوم  الأفالك  عن  وهو  والأ�شراف«  »التبييه  كتاب  له  كما  والفار�شية  والفرن�شية  الإنجليزية 

والأزمنه وف�شول ال�شنة وكتاب »�شر الحياة« عن اأ�شرار الطبيعة والحوا�س. 

- توفي في الف�شطاط. 

77 - المعري 973 م - 1057 م

- هو اأحمد بن عبداهلل بن �شليمان الق�شاعي التنوخي المعري ولد في مدينة معرة النعمان قرب 

حلب في �شوريا. 

- �شاعر وفيل�شوف واأديب عربي ن�شاأ في بيت علم ووجاهة. 

- لقب بـرهين المحب�شين بعد عماه وعزلته وذلك لبع�س الوقت فكان حبي�س البيت والنظر حيث 

اأ�شيب في الرابعة من عمره بالجدري فكف ب�شره. 

- يدل �شعره ونثره اأنه كان عالماً بالأدب والمذاهب وا�شتهر في معرفة التاريخ والأخبار. 

- قال ال�شعر وهو اإبن اإحدى ع�شرة �شنة. 

- كان على جانب عظيم من الذكاء والنمو وحدة الذهن والحفظ. 

- عا�س المعري بعد اعتزاله زاهداً في الدنيا ومعر�شاً عن لذاتها. 

- اأثارت عبقرية المعري ح�شد الحا�شدين فمنهم من زعم اأنه قرمطي واآخرون باأنه درزي وملحد 

فمن هنا جاء كتاب »العدل والتحري في دفع الظلم والتجني عن اأبي العالء المعري« األفه كمال 

الدين بن العديم. 

- اأ�شهر تالميذه اأبو قا�شم التنوخي والأندل�شي والأنباري والتبريزي. 
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- ترجم كثير من �شعره اإلى غير العربية ومن اأ�شهر كتبه »ر�شالة الغفران« و »ديوان �شقط الزند« 

و»ر�شالة الهناء« و »معجزة اأحمد«. 

78 - المكتفي 236  هـ - 295 هـ 

- هو اأبو اأحمد علي المكتفى باهلل ابن المعت�شد بن اأبي اأحمد بن المتوكل الخليفة العبا�شي ال�شابع 

ع�شر في الدولة العبا�شية. 

- بويع بالخالفة بعد وفاة اأبيه المعت�شد باهلل �شنة 289 هـ.

- حارب القرامطة وقاتلهم بباأ�س و�شدة كما ُفتحت اأنطاكيه في عهده. 

الب�شاتين  برد  واأمــر  مكانها  الجوامع  ببناء  واأمــر  ال�شجون  بهدم  فاأمر  طيبة  بداية  خالفته  بداأ   -

والحوانيت التي �ُشلبت من بع�س النا�س فاأحبه النا�س ل�شيرته الح�شنة. 

- ختم العالقات بين الم�شلمين والروم بتبادل الأ�شرى وفدائهم. 

- �شهد عهده زلزال عظيماً هز بغداد كلها وهبت ريٌح بالب�شرة لم يُر مثلها وزادت مياه دجلة زيادة 

كبيرة ففا�س الماء واأغرقت الأر�س وخربت الديار والزروع. 

79 - المن�شور 714 م -  775 م 

- هو اأبو جعفر عبداهلل المن�شور بن محمد بن علي بن عبداهلل بن العبا�س ولد في الأردن. 

- هو ثاني الخلفاء العبا�شيين اإعتبره الموؤرخون الموؤ�ش�س الحقيقي للدولة العبا�شية. 

- اأ�ش�س مدينة بغداد واتخذها عا�شمة له واهتم بالزراعة وال�شناعة والتجارة والحفاظ على حدود 

الدولة من المعتدين. 

- ظهرت في عهده الكثير من الثورات وت�شدى لمعظمها. 

- كان حري�شا على اإقامة العدل ومراقبا لولته وعماله كما كان زاهداً تقياً. 

- اعتنى بالم�شاجد فعمل على تو�شعة الم�شجد الحرام عام 757م واأعاد بناء بيت المقد�س اإثر زلزال 

�شرب بالد ال�شام كما بنى العديد من الم�شاجد منها م�شجد بمنى لحجاج بيت اهلل. 

80 - المنفلوطي 1876 م - 1924 م

- ن�شبة اإلى م�شطفى لطفي المنفلوطي الأديب الم�شري. 

- هو م�شطفى لطفي بن محمد ولد في منفلوط اإحدى مدن محافظة اأ�شيوط في م�شر. 

اأدبي فذ  اأديب م�شري قام بكثير من ترجمة واقتبا�س بع�س الروايات الغربية ال�شهيرة باأ�شلوب   -

وا�شتخدام رائع للغة العربية. 
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- ن�شاأ في بيت كريم توارث اأهله ق�شاء ال�شريعة ونقابة ال�شوفية والتحق بكتاب القرية اآنذاك فحفظ 

اإلى الأزهر فدر�س هناك على يد ال�شيخ  اأبوه  اأر�شله  القراآن الكريم وهو دون الحادية ع�شر ثم 

محمد عبده. 

- كتب العديد من المقالت التي ن�شرت في بع�س المجالت الإقليمية واأكبر ال�شحف اآنذاك وهي 

»الموؤيد«. 

- ولي اأعمالً كتابيه في وزارة المعارف واأمانة �شر الجمعية الت�شريعية واأخيراً في اأمانة �شر المجل�س 

النيابي. 

- كان يميل في نظرياته اإلى الت�شاوؤم فال يرى في الحياة اإل �شفحاتها ال�شوداء. 

- من اأهم كتبه العبرات والنظرات. 

91 - المنقف 

- ت�شمية المنقف جاءت من حادثة ر�شو اإحدى �شفن الغو�س قرب �شاحل البحر حيث األقت ال�شن 

اأو الباوره (وهي حديدة على �شكل ن�شف دائرة بها راأ�س �شهم كي ي�شبك بال�شخر الموجود في 

قاع البحر) لتثبيت ال�شفينة، واأمر الربان اأحد البحارة باأن يغو�س ويخرج ال�شن وعندما غا�س 

وجد بجوار ال�شن محارة كبيرة فخلعها ونقفها بقوة و�شلمها لربان ال�شفينة فاإذا بها ح�شباة (لوؤلوؤة 

كبيرة) لها قيمتها لذلك عرف ذلك المكان بالمنقف. 

82 - المهلب 

- �شمي ال�شارع بهذه الت�شمية ن�شبة اإلى اإ�شم اأحد ال�شفن ال�شراعية في الكويت من نوع البوم حيث 

يتميز هذا النوع باأنه اأ�شرع اأبوام ال�شفر. 

- �شنع بوم المهلب ال�شانع ال�شهير في هذا المجال محمد بن عبداهلل الأ�شتاد لالأخوين التاجرين 

ثنيان ومحمد الغانم عام 1937م، الذي حقق �شمعة طيبة في جميع الدول التي �شافر اإليها واأولها 

الهند، وظل ي�شافر به حتى عام 1946م حيث ترك البحارة حرفتهم القديمة. 

لدار  هدية  الغانم  قدمه  حين  1960م  عام  حتى  �شاحبه  منزل  اأمــام  ال�شفر  عن  المهلب  توقف   -

ال�شاحل  على  فرفع  ال�شباح،  الجابر  عبداهلل  ال�شيخ  اآنــذاك  مديرها  طلب  على  بناًء  المعارف 

باحتفال �شعبي كبير ثم جرت �شيانته عام 1983م ونقل اإلى واجهة المتحف البحري ليكون �شمن 

دار الآثار والمتاحف واأحرقه الجي�س العراقي ابان الغزو الغا�شم �شنة 1990م. 

الأمويين على  ولة  اأهم  من  الأزدي  اأبي �شفرة  بن  المهلب  اإلى  ن�شبة  المهلب  بوم  ت�شمية  ترجع   -

خرا�شان عينه الحجاج عام 78هـ وقام بفتوحات وا�شعة فيما وراء بالد النهر مما فر�س �شيطرة 

الدولة الأموية على تلك البالد وكان لها الأثر الكبير على الح�شارة الإ�شالمية. 
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83 - النابغة الذبياني 535 م - 605 م 

- هو اأبو اأمامة زياد بن معاوية بن �شباب الذبياني الغطفاني الم�شري من اأهل الحجاز. 

- اأحد �شعراء المعلقات الجاهليين. 

- لقب بالنابغة ن�شبة لغزارة مادة �شعره وكثرتها. 

- كان النابغة من �شادات قومه معززاً عند الملوك ومكرماً في قومه. 

- مثل النابغة دور ال�شاعر ال�شيا�شي في ظروف حرب داح�س والغبراء فقد لعب دور �شاعر القبيلة 

في التو�شط لقومه عند الغ�شا�شنة. 

- برع النابغة في اأغرا�س ال�شعر المتباينة مثل الو�شف والمدح والإعتذار وله اإيقاع مو�شيقي. 

الأع�شى  منهم  ال�شعراء  اأ�شعار  فتعر�س عليه  ب�شوق عكاظ  اأحمر  قبة من جلد  له  ت�شرب  كانت   -

وح�شان والخن�شاء. 

84 - النجدة 

- دللة على �شفة النجدة وفي اللغة هي ال�شجاعة في القتال. 

باإغاثة الجمهور  باأجهزة ل�شلكية تقوم  التنقل مجهزة  ال�شرطة �شريعة  النجدة هي فرقة  - �شرطة 

باأق�شى �شرعة. 

85 - النزهة 

- �شميت بذلك لأنه كان مكان للنزهة يذهب اإليه النا�س. 

ووزعت  تخ�شي�شها  تعديل  تم  لالإ�شكان  الحاجة  دعت  ولما  عامة  لتكون حديقة  تخ�شي�شها  تم   -

ق�شائم �شكنية. 

- كان فيها اأول مطار دولي في الكويت. 

86 - الن�شر 

- في اللغة تعني التاأييد والعون والفوز على الأعداء. 

87 - النعمان بن ب�شير 2 هـ - 65 هـ 

- هو اأبو عبداهلل النعمان بن ب�شير بن �شعد بن ثعلبه بن جال�س بن زيد الأن�شاري الخزرجي. 

- كان اأول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة لالأن�شار في جمادى الأول �شنة اإثنتين من الهجرة فاأتت 

به اأمه تحمله اإلى النبي �شلي اهلل عليه و�شلم فحنكه وب�شرها باأنه يعي�س حميداً ويقتل �شهيداً 

ويدخل الجنة. 

- كان اأميراً وخطيباً و�شاعراً قديراً عرف بالكرم والجود. 
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- �شهد معركة �شفين مع معاويه ووله الق�شاء بدم�شق ثم اليمن ثم الكوفه وحم�س. 

- روى عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بع�س الأحاديث. 

88 - النيل 

اأنهار الكرة الأر�شية ويبلغ طوله حوالي (6650 كم) ويقع في الجزء ال�شمالي  - يعتبر النيل اأطول 

ال�شرقي من قارة اأفريقيا ويبداأ م�شاره من المنبع عند بحيرة فيكتوريا الواقعة بو�شط �شرق القارة 

ثم يتجه �شمالً حتى الم�شب في البحر المتو�شط ويمر م�شاره بع�شرة دول اإفريقية يطلق عليها 

دول حو�س النيل ويتكون النهر من فرعين رئي�شين يقومان بتغذيته وهما النيل الأبي�س في �شرق 

القارة والنيل الأزرق في اأثيوبيا. 

 .(Neilos) ترجع ت�شمية النيل بهذا الإ�شم ن�شبة اإلى الم�شطلح اليوناني -

- لنهر النيل مكانة تاريخية حيث اأقيمت على �شفتيه الح�شارة الفرعونية، فكانت تقام اإحتفالت 

الأر�س  بتخ�شيب  دور  لهم  بالن�شبة  للفي�شان  فكان  �شنة،  كل  بالفي�شان في  اإبتهاجاً  النيل  وفاء 

 ومميزاً لهم. 
ً
بالمياه الالزمة للزراعة التي تعتبر ن�شاطاً رئي�شياأ

89 - الوحدة 

- الوحدة في النظام ال�شيا�شي هي اإتحاد دولتين اأو اأكثر. 

- تدل على توحيد كافة الدول العربية من ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا اإلى دولة عربية واحدة 

لوجود مقومات تدعو اإلى الوحدة وهي اللغة والدين والثقافة والتاريخ الم�شترك. 

90 - الوزان 

- الوزان هو من يتولى وزن الب�شائع وياأخذ اإمرة على ذلك. 

- �شمي ال�شارع بهذا الإ�شم ن�شبة الى وجود العديد من الدكاكين التي تبا�شر هذه المهنة. 

91 - الوطية 

- ن�شبة الى �شاطئ الوطية الذي يمتد من �شيف الم�شت�شفى الأمريكاني غربا اإلى ميناء ال�شويخ �شرقا 

وهو �شاطئ اإ�شتهر عند اأهل الكويت في الما�شي وبالأخ�س عند اأهل الحي القبلي فريج اأهل قبلة 

بهدوءه ووفرة اأ�شماك ال�شعم فيه. 

- يقال اأن هناك اأثر قدم كانت على اإحدى �شخوره وقيل اأن هذا الأثر يعود للخ�شر وهو الرجل 

ال�شالح الذي اإلتقاه �شيدنا مو�شى عليه ال�شالم عند ال�شخرة التي فقد فيها الحوت واتخذ طريقه 

في البحر �شربا و�شمى بالوطية حيث وطئت اأقدامهما عليه عليهما ال�شالم. 
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92 - اليمن 

العربية  الجزيرة  �شبه  المندب جنوب  باب  تقع على م�شيق  والتي  اليمنية  الجمهورية  اإلى  ن�شبة   -

ولديها عدة جزر في البحر الأحمر وبحر العرب اأهمها جزيرة �شقطرة. 

- اتحدت الجمهورية العربية اليمنية في ال�شمال وجمهورية اليمن الديموقراطية ال�شعبية في الجنوب 

تحت اإ�شم الجمهورية اليمنية عام 1990م. 

- تعتبر اليمن من الدول ال�شبع الموؤ�ش�شة لميثاق جامعة الدول العربية عام 1944م. 

- كانت اليمن موطناً لأقدم الح�شارات في العالم مثل ح�شارة �شباأ واأو�شان و مملكة معين وح�شرموت 

والثموديون. 

ال�شعيد وذلك لزدهارها في زمن الح�شارات العربية القديمة ونتيجة  اليمن  - كانت ت�شمى بالد 

لوجود �شد ماأرب ال�شهير في مملكة �شباأ. 

- دخلها الإ�شالم في عام 8هـ وحكمها الكثير من الملوك والأئمة الزيديين والعثمانيين. 

93 - اآمنة بنت وهب ... - 575م 

- هي اآمنة بنت وهب بن عبد مناف من قري�س. 

- هي اأم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم رباها عمها وهب وتزوجها عبداهلل بن عبدالمطلب فحملت منه 

ومات عنها بالمدينة ثم و�شعت محمد �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- عرفت بالبيان والذكاء وباأنها اأف�شل اإمراأة في قري�س ن�شباً ومكانة. 

- كانت تخرج كل عام لزيارة قبر زوجها عبداهلل واأخواله بني عدي. 

- ماتت في طريق عودتها في الأبواء بين مكة والمدينة لمر�شها حيث كان عمر ر�شول اهلل 6 �شنوات. 

94 - اأبو الأ�شود الدوؤلي 605 م - 688 م 

- هو ظالم بن عمرو بن �شفيان ولد في الكوفه. 

- هو ملك النحو واأول من و�شع النقط على الحروف العربية و�شكل الم�شحف واأول من �شبط قواعد 

النحو وو�شع باب الفاعل و المفعول به وحرف الجر والرفع. 

- اأ�شلم على ع�شر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بعد فتح مكة. 

- انتقل اإلى المدينة بعد وفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- �شحب الأمام علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه و�شهد معه واقعة �شفين. 

- توفي في الب�شرة. 
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95 - اأبو الفرج الأ�شفهاني 897 م - 967 م 

- هو اأبو الفرج علي بن الح�شين القر�شي الأ�شفهاني من بنى اأميه وجده مروان بن محمد اآخر خلفاء 

بني اأميه ولد في �شامراء. 

- زار الب�شرة والكوفة واإنطاكية وغيرها. 

- عا�س في رعاية اأمراء العراق وال�شام والأندل�س. 

- كانت �شهرته تقوم على كتبه في الغناء والتاريخ والنوادر والأدب مثل »الأغاني« و»اأدب ال�شماع« 

و»جمهرة الن�شب«. 

- �شور في كتاب »الأغاني« الحياة الجتماعية والفنية للعرب منذ الجاهلية اإلى الع�شر العبا�شي 

ويعد اأعظم مرجع لكل باحث في الثقافة العربية الأولى. 

- توفي في بغداد. 

96 - اأبو اأيوب الأن�شاري ... - 52 هـ 

- هو اأبو اأيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف الأن�شاري الخزرجي. 

- بايع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في مكة في بيعة العقبة الثانية. 

- اآخى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بينه وبين م�شعب بن عمير. 

- نزل الر�شول الكريم في داره عند قدومه اإلى المدينة في يوم الهجرة حيث بركت ناقته اأمام داره. 

- �شارك في معظم المعارك في عهد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وكان يحمل الراية. 

- خرج للقتال مع جي�س يزيد بن عبدالملك لفتح الق�شطنطينية مع كبر �شنه ومات اأثناء الح�شار 

اأبواب الق�شطنطينيه (اإ�شطنبول حالياً) و�شيد ال�شلطان محمد الفاتح م�شجداً  اأحد  ودفن عند 

فوق قبره. 

97 - اأبو بكر ال�شديق 51 ق.هـ - 13 هـ 

- هو اأبو بكر عبداهلل بن اأبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القر�شي ر�شي اهلل عنه. 

- اأول من اأ�شلم من الرجال و اأول الخلفاء الرا�شدين واأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

- �شاحب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في هجرته اإلى المدينة. 

- لقب بال�شديق لأنه �شدق الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في حادثة الإ�شراء والمعراج وكل خبر ياأتي 

به النبي عليه ال�شالم. 

- اأ�شلم على يديه الكثير ومنهم عثمان بن عفان كما اأعتق الكثير من العبيد ومنهم بالل بن رباح. 

- �شارك الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في العديد من الغزوات. 

- حارب المرتدين ومانعي الزكاة بعد توليه الخالفة. 

- وفي عهده ُجمع القراآن، حيث اأمر ر�شي اهلل عنه زيد بن ثابت اأن يجمع القراآن. 
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98 - اأبو تمام 804 م - 846 م 

- هو اأبو تمام حبيب بن اأو�س بن الحارث الطائي ولد بقرية جا�شم قرب دم�شق. 

العراق وخرا�شان  وبين  بينها  وتنقل  واأذربيجان  واأرمينيا  والجزيرة  ال�شام  اإلى  هاجر  �شاعراً  - كان 

يمدح الخلفاء والأمراء والكبراء وله ديوان مطبوع معظمه مدح واأجوده في و�شف البطولت في 

المعارك والإ�شادة بقوادها و�شهدائها.

- ا�شتغل في �شباه حائكاً بدم�شق ثم انتقل اإلى الف�شطاط وا�شتغل �شاقيا بجامعها ودر�س الثقافة 

العربية. 

- كان يبحث في �شعره عن المعاني المبتدعة المتعمقة التي تمده بها معرفته بالثقافة والفل�شفة 

والتاريخ وهذا ما جعل فيه �شيئا من الغمو�س. 

- ولي بريد المو�شل فلم يتم �شنتين حتى توفي بها. 

99 - اأبو حيان التوحيدي 922 م - 1023 م 

- هو اأبو حيان علي بن محمد العبا�س التوحيدي البغدادي ولد في بغداد. 

- اأديب اأقام بالعراق وانتقل اإلى الري ثم عاد اإلى بغداد فاتُهم بالزندقة عند الوزير المهلبي فطلبه 

فا�شتتر ومات متخفيا اأكثر من 80 �شنة. 

عباراته  في  فعنى  بالجاحظ  واحتذى  والإعتزال  بــالأدب  وا�شتهر  والفل�شفة  واللغة  النحو  در�س   -

بالمعنى واللفظ معاً. 

- كان حاد المزاج �شريع الجواب فلم يحبه الكبراء فعا�س بائ�شاً. 

- خالف اأدباء ع�شره المهتمين باللفظ وال�شجع فاعتمد على المنطق والأحكام والزدواج. 

- له موؤلفات عديدة منها »الإمتاع والموؤان�شة« الذي ي�شور جدل العلماء في مجال�س الكبراء. 

100 - اأبو عبيدة بن الجراح 581 م - 639 م 

- هو عامر بن عبداهلل بن الجراح الفهري القر�شي المكنى باأبوعبيدة. 

اأبي بكر ال�شديق في الأيام الأولى لالإ�شالم،  اأ�شلم على يد  اإلى الإ�شالم  - اأحد ال�شابقين الأولين 

هاجر اإلى الحب�شة في الهجرة الثانية. 

- قال عنه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اإن لكل اأمة اأمينا واأمين هذه الأمة اأبو عبيدة بن الجّراح. 

- اأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

- �شارع اإلى ن�شرة الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم في معركة اأحد و�شحبه في جميع غزواته. 

- بعثه الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم اإلى نجران ليعلم القبائل التي خ�شعت لالإ�شالم قواعد الدين 

الجديد. 
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- وله اأبو بكر ر�شي اهلل عنه قيادة الجي�س الذي اأر�شله اإلى ال�شام ومن ثم وله عمر بن الخطاب 

ر�شي اهلل عنه القيادة العليا للجيو�س المحاربة في ال�شام. 

- مات بطاعون عموا�س ودفن في قرية �شغيرة حملت اإ�شمه بالغور في الأردن وكان عمره 58 �شنة. 

101 - اأبو مو�شى الأ�شعري ... - 42 هـ 

- هو عبداهلل بن قي�س ابن �شليم بن ح�شار بن حرب. 

- جاء اأبو مو�شى اإلى مكة قبل ظهور الإ�شالم، وا�شتهر بين اأهل مكة بالتجارة وح�شن المعاملة. 

- اأ�شلم بمكة وهاجر اإلى اأر�س الحب�شة. 

- رزقه اهلل �شوًتا َعْذًبا فكان من اأح�شِن ال�شحابة �شوًتا في قراءة القراآن. 

- كان الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يتاأثر بقراءته للقراآن ويقول له »لقد اأوتيت مزماًرا من مزامير 

اآل داود«. 

- وله عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه اإمارة الب�شرة، فقال اأبو مو�شى لأهلها حين و�شل اإليهم: بعثني 

اإليكم اأمير الموؤمنين اأعلِّمكم كتاب ربكم عز وجل و�شنة نبيكم، واأنظف لكم طرقكم، فتعجب القوم 

اإذ كيف ينظف الأمير طرق المدينة. 

- غزا اأبو مو�شى بالب�شريين ابتغاء الأجر والثواب من اهلل عز وجل، فافتتح الأهواز، كما فتح الرها 

و�شمي�شاط وغير ذلك، وظل والًيا على الب�شرة في خالفة عثمان بن عفان حتى طلب اأهل الكوفة 

ه اأميًرا على الكوفة.  من اأمير الموؤمنين اأن يوليه عليهم، فوافق الخليفة عثمان على ذلك، واأقرَّ

- في عهد اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه، عاد اأبو مو�شى اإلى مكة المكرمة، وعكف 

على العبادة وال�شالة حتى توفي ودفن بمكة. 

102 - اأبو يو�شف القا�شي 731 م - 798 م 

اإبراهيم بن حبيب بن حبي�س بن �شعد بن جبير بن معاوية الأن�شاري  اأبو يو�شف يعقوب بن  - هو 

الكوفي. 

- تلقى العلم بالكوفة عند اأكابر اأ�شاتذة ع�شره الإمام اأبو حنيفة والإمام اأحمد بن حنبل والإمام يحيى 

بن معين. 

- كان قا�شي ق�شاة دولة بني العبا�س عرف بح�شن ال�شيرة والعدل في ق�شائه. 

- اأول من دون الكتب في مذهب الحنيفية فكان �شاحب الإمام اأبو حنيفة والمقرب له. 

- اإ�شتطاع توحيد الأمة على قانون واحد هو الفقه الحنفي وق�شى على الفو�شى القانونية التي كانت 

�شائدة ب�شبب تاأثيرات اأهواء الحكام اآنذاك. 

- اإ�شتطاع اأن يختار ق�شاة �شالحين للدولة الإ�شالمية من مدر�شته الفقهية. 

- هو �شاحب الكتاب ال�شهير »الخراج« الذي اأثرى الفكر القت�شادي العالمي. 
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103 - اأحمد الأ�شتاذ

- هو اأحد كبار �شناع ال�شفن واأ�شهرهم ورث ذلك عن اأبيه الأ�شتاذ الكبير حجي �شلمان ولقد بلغ من 

ال�شهرة وال�شمعة الطيبة بين النا�س في الكويت بحارًة وتجاراً �شاأناً كبيراً. 

- كان بمنزلة الأب الروحي لطائفة البحارنة و�شناع ال�شفن الكويتية وكان معظمهم مدين له بالولء 

عمله  ذلك  في  �شاعده  ولقد  المادية  م�شاكلهم  ويحل  ويدربهم  ي�شاعدهم  الذي  فهو  والحترام 

المتوا�شل وجلو�شه مع حكام الكويت اآنذاك مثل ال�شيخ اأحمد الجابر وال�شيخ عبد اهلل ال�شالم. 

- كان يملك عمارة (مخزن لالأخ�شاب) على نقعة ال�شاحل في الحي ال�شرقي للمدينة والتي تكتظ 

بال�شفن والقالليف وكانت مدر�شة تخرج منها العديد من �شناع ال�شفن اإثنان منهم اأ�شبحا فيما 

بعد اأكبر �شناع ال�شفن الكويتية وهما محمد بن عبداهلل وعلي عبدالر�شول. 

- كان في ا�شتطاعته �شنع اأي �شفينة تُطلب منه مهما كان �شكلها اأو حجمها فهو الذي �شنع مركب 

الغانم الم�شمى م�شرف والذي يعد من اأغرب اأنواع ال�شفن التي �شنعت في الكويت ومن اأكبرها. 

- اأثناء الحرب العالمية الثانية طلبت منه الحكومة البريطانية �شنع بوارج وخزانات ماء خ�شبية و�شفن 

من نوع الدوبة ل�شتخدامها كج�شر لنقل المعدات الحربية عليه في �شط العرب فبداأ العمل في 

ال�شويخ عام 1943م ولم تم�شي اإل اأ�شهر قليلة حتى اأتم بناء ما يقارب المائة منها فا�شتحق �شهادة 

تقدير وو�شاماً من الحكومة البريطانية منحته اإياه عام 1946م وهو و�شام »خان �شاحب«. 

- ذكرته الكاتبة »زهرة فريث« اإبنة الكولونيل ديك�شون الإنجليزي في كتابها »الكويت كانت منزلي« 

حيث اأنها زارت عمارة حجي اأحمد وو�شفت بع�س ما راأته فيها. 

104 - اأحمد الجابر 1885 م - 1950 م 

الحكم في  تولى  الكويت حيث  لدولة  العا�شر  الحاكم  ال�شباح  المبارك  الجابر  اأحمد  ال�شيخ  - هو 

1921م. 

- تم في عهده ت�شكيل مجل�س ال�شورى الأول في اأبريل عام 1921م. 

- ظهر اإ�شم الكويت على الطوابع البريدية عام 1923م. 

- تر�شيم الحدود مع المملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة في معاهدة العقير عام 1923م. 

- �شهد ع�شره معركة الرقعي عام 1928م وهي اآخر الغزوات والمعارك في ع�شره. 

اأول �شحنة من النفط الخام في عام  1934م وتم ت�شدير  اإكت�شاف النفط في دولة الكويت عام   -

1946م. 

- اإن�شاء الدوائر والموؤ�ش�شات الحكومية لتنظيم �شوؤون البالد وكان اأولها اإن�شاء بلدية الكويت في عام 

1930م. 

- تاأ�شي�س مجل�س الأمة الت�شريعي عام 1938م. 
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- اإن�شاء المدر�شة الأحمدية عام 1921م وهو �شاحب فكرتها وقد تبرع لإن�شائها. 

- اإن�شاء مجل�س المعارف �شنة 1936م. 

- اإر�شال البعثات الدرا�شية للدرا�شة في الخارج واأولها اإلى بغداد عام 1928م. 

- افتتاح الم�شت�شفى الأميري عام 1949م. 

- اإن�شاء اأول مطار في الكويت عام 1927م. 

105 - اأحمد الغانم 1857 م - 1962 م 

- هو اأحمد محمد الغانم من عائلة الزايد وهم من اأقدم العائالت في الكويت. 

- له العديد من الأ�شفار اإلى الهند فكان يتاجر بالأخ�شاب ثم قرر ترك الإبحار بعد غرق �شفينته اإثر 

حادث تعر�س له مع الإنجليز. 

- كان يداوي المر�شى الم�شابين بالك�شور فامتهن العالج الطبي المجاني. 

- هو مالك �شفينة الغانم »م�شرف« والتي تم ان�شاوؤها عام 1940م وتعد اأكبر �شفينه في الكويت حيث 

كان �شاحب ب�شيرة في �شناعة ال�شفن ال�شراعيه. 

- ح�شل على امتياز نقل الرمال من ال�شويخ اإلى عبادان من قبل �شركة الأنجلو الإيرانية للبترول 

لإن�شاء م�شفاة تكرير البترول هناك. 

106 - اأحمد الهندي 1877 م - 1953 م 

- هو اأحمد عبدالرزاق الهندي ولد في الهند. 

- اأول من ا�شتهر في الكويت قديماً باإجراء الختان (التطهير) لالأطفال وفاقت �شهرته اأرجاء مدينة 

الكويت القديمة. 

- زاول بالخبرة بع�س المهن الطبية مثل خلع الأ�شنان والحجامة ومعالجة الجروح وت�شميدها. 

107 - اأحمد بن عبدالعزيز الأن�شاري 

- مهند�س كويتي من عائلة الأن�شاري. 

108 - اأحمد �شوقي 1868 م - 1932 م 

- هو اأحمد �شوقي بن علي بن اأحمد �شوقي بك الملقب باأمير ال�شعراء �شاعر م�شري من مواليد 

القاهرة حاز على اللقب عام 1927م. 

- اأنهى البتدائية والثانوية باإتمامه الخام�شة ع�شرة من عمره، فالتحق بمدر�شة الحقوق، ثم بمدر�شة 

الترجمة ثم �شافر ليدر�س الحقوق في فرن�شا. 

بعد اإلى اأ�شبانيا طوال الحرب العالمية الأولى. 
ُ
- عمل في القلم الإفرنجي بالديوان الخديوي ثم اأ
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- كان ينظم ما يجول في خاطره من �شعر منظم في ال�شوق وحب الوطن كما نظم في الغزل والمدح 

وال�شيا�شة. 

- هو اأول �شاعر ي�شنف في الم�شرح ال�شعري فمن م�شرحياته ال�شعرية م�شرع كليوبترا ومجنون ليلى 

وقمبيز. 

- خلد في اإيطاليا بن�شب تمثال له في اأحد حدائق روما. 

109 - اأحمد لطفي ال�شيد 1872 م - 1963 م 

- هو مفكر وفيل�شوف ومنا�شل ورائد من رواد حركة النه�شة والتنوير في م�شر لقب اأ�شتاذ الجيل 

واأبو الليبرالية الم�شرية. 

- كان وزيراً للمعارف ثم وزيراً للداخلية ثم وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئي�س الوزراء في وزارة اإ�شماعيل 

�شدقي ونائبا في مجل�س ال�شيوخ الم�شري ورئي�شاً لمجمع اللغة العربية ورئي�شاً لدار الكتب. 

- كان مديراً للجامعة الم�شرية وطالب با�شتقالل الجامعة الم�شرية حين تم اإق�شاء طه ح�شين عن 

الجامعة �شنة 1932م. 

- نادى با�شتقالل م�شر من الإحتالل ودعا اإلى القومية الم�شرية. 

- نادى بتعليم المراأة وتخرجت في عهد رئا�شته للجامعة اأول دفعة طالبات عام 1932م. 

- دعا اإلى حرية الفكر وهو �شاحب المقولة ال�شهيرة »الختالف في الراأي ل يف�شد للود ق�شية«. 

الطبيعة«  و»علم  و»تــاأمــالت«  ال�شتقاللية«  الحركة  تاريخ  من  مطوية  »�شفحات  موؤلفاته  من   -

و»المنتخبات وال�شيا�شة«. 

110 - اأ�شامة بن منقذ 1095 م - 1188 م 

- هو اأبو المظفر بن مر�شد بن منقذ الكناني ويلقب بموؤيد الدولة من بني منقذ اأمراء �شيزر �شمال 

حماة في �شوريا حاليا. 

والقتال  الفرو�شية  اأبوه  اأول حياته علمه  في  والقتال،  بال�شعر  م�شلم عنى  وموؤرخ  و�شاعر  فار�س   -

وال�شيد. 

ني�شي واأدبه ال�شيخ اأبو محمد بن يو�شف  - �شمع الحديث من ال�شيخ اأبي الح�شن علي بن �شالم ال�َشّ

وقراأ النحو على يد ال�شيخ عبداهلل الطليطلي. 

- اإلتحق بجي�س نورالدين زنكي عا�س في بالد النوريين بدم�شق من عام 1138م اإلى عام 1144م ثم 

بالط الفاطميين بالقاهرة حتى عام 1154م. 

- نظم ديواناً في الفخر والغزل والو�شف. 

- ق�شى اآخر حياته في ح�شن كيفا فاأقبل على الت�شنيف و�شنف 13 كتابا منها كتاب »تاريخ القالع 

والح�شون« و»اأزهار الأنهار« و »ديوان اأ�شامة« وغيرها. 
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111 - اأ�شماء بنت اأبي بكر 27  ق.هـ - 73 هـ 

- هي اأ�شماء بنت اأبي بكر عبداهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمية. 

- هي ابنة ال�شديق ر�شي اهلل عنها واأخت عائ�شة اأم الموؤمنين وزوج الزبير بن العوام حواري الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم وابن عمته واأم عبداهلل بن الزبير اأول مولود يولد في المدينة المنورة بعد 

الهجرة. 

- �شاركت الم�شلمين الدعوة ومرارة الأذى في �شبيل اهلل وكانت تكتم �شر الهجرة فهي التي �شقت 

نطاقها اإلى ن�شفين واحد لل�شقاء واآخر للطعام لتو�شله لأبيها والر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في 

غار ثور في رحلة الهجرة وبذلك ب�شرها ر�شول اهلل اإن اهلل �شيبدلها بنطاقين في الجنة ف�شميت 

بذات النطاقين. 

- عرفت بال�شخاء والكرم الذي ورثته عن اأبيها وكانت من فقيهات ن�شاء ال�شحابة وا�شتهرت بح�شن 

تعبير الروؤيا وكانت ف�شيحة تقول ال�شعر. 

- عرفت بعزيمتها و�شجاعتها ف�شاركت بمعركة اليرموك كما روت الحديث عن النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم. 

112 - اأم القيوين

- ن�شبة اإلى اإحدى الإمارات ال�شبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقع في �شمال الدولة يحكمها 

اأ�شرة اآل المعال وعا�شمتها مدينة اأم القيوين. 

- عرفت في ال�شابق بقوتها البحرية والبرية فكانت ت�شمى باأم القوتين وقبل التحاد بقليل تم تغيير 

اإ�شمها اإلى اأم القيوين. 

- هي اإمارة خاليه من المياه العذبة اإعتمد �شكانها على البحر فاحترفوا ال�شيد والغو�س و�شناعة 

الإنمائية  والمجالت  الحقول  كافة  في  �شخماً  ح�شارياً  تحول  الإمــارة  ت�شهد  وحالياً  ال�شفن 

وال�شناعية. 

113 - اأمروؤ القي�س »في نهاية القرن الخام�س الميالدي - 545 م« 

- هو امروؤ القي�س حندج بن حجر بن الحارث الكندي ولد في نجد. 

- كان اأبوه ملك اأ�شد وغطفان واأمه اأخت المهلهل ال�شاعر. 

- هو �شاعر عربي من كبار �شعراء الجاهلية و�شاحب اإحدى المعلقات ال�شبعة الم�شهورة. 

- لقب »بالملك ال�شليل« لتنقله بين القبائل اأو لإقباله على اللهو. 

- نظم �شعراً رائعا ي�شور مراحل حياته وما فيها من لهو وغزل و�شيد ثم مدح وهجاء. 

- ات�شم �شعره بالواقعية والت�شوير القائم على الت�شبيه خا�شة وتوفر النغم المو�شيقي وغنى اللفظ 

ودللته، فعده النقاد راأ�س �شعراء الجاهلية. 
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- له ديوان مطبوع. 

- توفي في اأنقره بداء الجدري. 

114 - اأمية 

- ن�شبة اإلى اأمية والتي تنت�شب اإلى قبيلة اأمية بن عبد �شم�س بن عبدمناف بن ق�شي ويلتقي مع ن�شب 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في عبدمناف واإليه ينت�شب الأمويون جميعاً. 

- هي اأول قبيلة م�شلمة حاكمة في تاريخ الإ�شالم، حكمت ما بين عام 661م اإلى 750م باإ�شم الدولة 

الأموية. 

- كان اأمية �شيداً من �شادات قري�س م�شاوياً لعمه ها�شم بن عبد مناف في ال�شرف ولكن يفوقه في 

المال والولد. 

- كان البيتين الها�شمي والأموي يتناف�شان على رئا�شة قري�س بمكة. 

- لما ظهرت النبوة في بني ها�شم تفوقوا على بني اأمية في ال�شرف ولم ينا�شره من بني اأمية اإل 

القليل وقاوم معظمهم الإ�شالم بقيادة اأبي �شفيان �شخر بن حرب بن اأمية والذي دخل الإ�شالم 

عند فتح مكة عام 8هـ. 

115 - اأورا�س 

- هي �شل�شلة جبلية تقع �شمال �شرق الجزائر والتي تعد المعقل الأول لثورة التحرير الجزائرية �شد 

الإ�شتعمار الفرن�شي. 

- هي منطقة تجمع ما بين الجبال ال�شخرية والمناخ الحار الجاف وبين الطبيعة الخ�شراء والثلوج، 

اإ�شافة اإلى الآثار الرومانية ولعل اأهمها م�شرح تيمقاد الذي يقام فيه مهرجان عربي في كل �شنة. 

116 - اإبراهيم الم�شف 1850 م - 1926 م 

- اإبراهيم م�شف الم�شف من قبيلة الهواجر. 

- تعلم فنون الإبحار والتعامل مع البحر. 

- عمل رباناً لل�شفن التجارية ثم تاجراً باللوؤلوؤ. 

- اأوقف اأر�شه الواقعة في جزيرة فيلكا لم�شجد �شعيب. 

- �شاهم في تاأ�شي�س م�شجد المناعي بمنطقة �شرق واأوقف عليه عمارة له بال�شيف. 

- تبرع لبناء المدر�شة المباركية �شنة 1330هـ. 

- ع�شو المجل�س الت�شريعي عام 1921م. 
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من  البحر  في  العاملين  بين  تن�شاأ  التي  الخالفات  في  الف�شل  مهمة  الكويت  حكام  اإليه  اأ�شند   -

الغوا�شين والمالحين والربابنة وهذا يوؤكد رجاحة عقله ومكانته بين المجتمع. 

- اإ�شتهر با�شتقبال عابري ال�شبيل المارين بالكويت واإكرام �شيافتهم. 

117 - اإيا�س بن معاوية  46 هـ - 122 هـ 

- هو اأبو وائلة اإيا�س بن معاوية بن قرة المزني ولد في اليمامة في نجد. 

- انتقل مع اأ�شرته اإلى الب�شرة وبها ن�شاأ وتعلم، تردد على دم�شق فى ال�شبا واأخذ عمن اأدركه من 

بقايا ال�شحابة واأكابر التابعين ولقد ظهرت عليه عالمات النجابة والذكاء منذ �شغره مما جعل 

النا�س يتناقلون اأخباره ونوادره. 

- كان من الق�شاة الذين ي�شرب به المثل في الذكاء وله عمر بن عبدالعزيز ق�شاء الب�شرة. 

- قال اإيا�س بن معاوية في العام الذي توفي فيه: راأيت في المنام كاأني واأبي على فر�شين فجريا مًعا 

فلم اأ�شبقه ولم ي�شبقني، وعا�س اأبي �شًتا و�شبعين �شنة واأنا فيها، فلما اإحدى الليالي قال: اأتدرون 

اأي ليلة هذه ليلة ا�شتكمل فيها عمر اأبي، ونام فاأ�شبح ميًتا. 

118 - بابل

- ن�شبة اإلى مدينة بابل القديمة اأو بابليون والتي تقع على نهر الفرات في بالد الرافدين منذ الألف 

الثالثة قبل الميالد واإ�شم بابل يعني بوابة الآله وقيل تعني بالد ال�شوف. 

النهرين  اأقاليم ما بين  البابليون يحكمون  اأيام حكم حمورابي حيث كان  البابليين  - كانت عا�شمة 

وبلغ ملوكها 11 ملكاً وفي هذا العهد بلغت ح�شارة بابل اأوج عظمتها فارتقت بالعلوم والمعارف 

والفنون والتجارة. 

- اإ�شتهرت بحدائقها المعلقة التي تعتبر من اإحدى عجائب الدنيا ال�شبع. 

119 - بدر 

/17 في  قري�س  وكفار  الم�شلمين  بين  مواجهة ع�شكرية ح�شلت  اأول  وهي  بدر  اإلى غزوة  ن�شبة   -

رم�شان/2هـ و�شميت ببدر ن�شبة للمكان الذي وقعت فيه وهي قرية �شغيرة تقع بواد قرب المدينة 

المنورة يتزود الم�شافرون من بئرها بالماء. 

اإنت�شر فيها الم�شلمون وكان يبلغ عددهم 313 رجاًل على الكفار الذين كان يبلغ عددهم 1000   -

رجاًل. 

مما حدا  الم�شلمين  مع  قري�س  بها  تتعامل  كانت  التي  الوح�شية  المعاملة  ب�شبب  المعركة  قامت   -

بالم�شلمين اإلى الهجرة من مكة اإلى المدينة المنورة لكن قري�س لم تكف عن اإيذاء الم�شلمين بل 
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لجاأت اإلى م�شادرة اأموالهم ونهب ممتلكاتهم فكانت الفر�شة للم�شلمين ل�شترداد جزء من اأموالهم 

الم�شادرة حيث كانت القافلة التجارية الكبرى لقري�س وعلى راأ�شها اأبو�شفيان محملة بمختلف 

الب�شائع والأموال وهي في طريقها اإلى مكة قادمة من ال�شام فترقب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

عودتها ونفرت قري�س لحمايتها. 

- اإنتهت المعركة بانت�شار الم�شلمين بقيادة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهزيمة قري�س، اأما القافلة 

اإلى مكة والنجاة بالأنف�س والأموال التي  اأبو �شفيان فقد تمكنت من الفرار  والتي كانت بقيادة 

كانت بها. 

120 - برقان 

- ن�شبة اإلى حقل برقان النفطي الذي يقع جنوب دولة الكويت ويعد ثاني اأكبر حقل نفط بالعالم 

اكت�شف عام 1946م بعد الحرب العالمية الثانية. 

- البرقان هو جمع اأبرق والأبرق هو الأ�شود والأبي�س اإذا اختلطا وكذلك الأزرق والأبي�س اأو الأحمر 

اأبي�س لم ينبت له  اإذا كان فيها مرتفع  والأبي�س وكذلك يطلق الأبرق على الأر�س المع�شو�شبة 

ع�شب ب�شبب انحدار المياه اأو ل�شالبته اأو لختالف في تربته. 

121 - بالل بن رباح ... - 640 م 

- هو اأبو عبداهلل بالل بن رباح الحب�شي اأول موؤذن في الإ�شالم. 

- كان عبداً من عبيد قري�س اأعلن اإ�شالمه فعذبه �شيده اأمية بن خلف وا�شتهر ب�شبره على التعذيب 

ومقولته »اأحد اأحد« فابتاعه اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه واأعتقه. 

- عا�س مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم و�شهد معه الم�شاهد كلها ف�شارك في غزوة بدر وجاء فتح 

مكة فدخل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم الكعبة ومعه بالل فاأمره اأن يوؤذن وقد و�شفه الر�شول 

باأنه رجل من اأهل الجنة. 

- لم يوؤذن لأحد بعد الر�شول والتفت اإلى الجهاد حيث �شارك مع اأبوعبيدة بن الجراح في فتح ال�شام. 

- حينما اأتى بالل الموت، قالت زوجته: واحزناه فك�شف الغطاء عن وجهه وهو في �شكرات الموت 

وقال: ل تقولي واحزناه، وقولي وافرحاه ثم قال: غداً نلقى الأحبة، محمدا و�شحبه. 

- توفي بالل في ال�شام مرابطا في �شبيل اهلل كما اأراد ودفن تحت ثرى دم�شق �شنة ع�شرين للهجرة.

122 - بلقي�س

- هي بلقي�س بنت الهدهاد بن �شرحبيل من حمير ملكة �شباأ. 

- ورد ذكرها في القراآن الكريم وفي العهد القديم التوراة. 
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- وليت الملك بعد اأبيها على مملكة �شباأ وهي مملكة قديمة قامت في الحب�شة واأريتريا واليمن في 

حوالي القرن الثامن قبل الميالد وكانت و�شعبها يعبدون ال�شم�س من دون اهلل. 

فحمل  للتوحيد  يدعوها  كتاباً  لها  فكتب  بق�شتها  الهدهد  من  ال�شالم  عليه  �شليمان  النبي  علم   -

الهدهد الكتاب واألقاه في مخدعها فعر�شت الق�شية على �شعبها واتفقوا اأن تر�شل هدية ل�شليمان 

عليه ال�شالم فرف�س هديتهم واأده�شهم ملكه وجنوده من الإن�س والجن والحيوانات والرياح والطير 

فقررت اأن تذهب مع كبار قومها اإليه لت�شل اإلى حل �شلمي فلما راأت عر�شها في القد�س حيث 

يقيم �شليمان اأعلنت اإ�شالمها مع �شليمان عليه ال�شالم فتزوجها. 

- ماتت ودفنت في تدمر. 

123 - بلودان 

واأ�شجاره  بب�شاتينه  الم�شهور  الزبداني  �شهل  على  تطل  ه�شبة  على  يقع  عريق  �شوري  م�شيف   -

المثمرة. 

البارد الجميل وروعة  التا�شع ع�شر ب�شبب مناخه  اإجتذاب ال�شياح منذ القرن  - برزت �شهرته في 

طبيعته وجباله وكثرة ينابيع المياه وال�شاللت فيه. 

- عقد فيه موؤتمر بلودان عام 1937م والذي اأ�شهم في تاأ�شي�س جامعة الدول العربية. 

124 - بو ع�شّية 

- هو مغا�س من مغا�شات اللوؤلوؤ في الخليج العربي التي تقع بالقرب من دولة الكويت وي�شل عمقه 

ما بين 4 - 9 اأبواع. 

125 - بور�شعيد 

البحر  المطل على  ال�شمالي  ال�شوي�س  قناة  تقع على مدخل  - هي مدينة وميناء بحري في م�شر 

الأبي�س المتو�شط. 

- ترجع ت�شمية �شعيد ن�شبة للخديوي �شعيد با�شا الذي اأمر بحفر القناة من ميناء ال�شوي�س اإلى البحر 

الأبي�س المتو�شط عند نقطة خليج فرما عام 1959م. 

126 - جابر المبارك 1860 م - 1917 م 

- هو ال�شيخ جابر المبارك ال�شباح حاكم الكويت الثامن حيث تولي الحكم من 1915م اإلى 1917م 

واأكبر اأبناء ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع. 
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- كان حليماً يغ�س النظر عن كثير من الهفوات وكان ل يعرف الحقد اأو البغ�س وا�شتهر بتوا�شعه 

وابتعد عن الظلم والجور مما جعله يرتفع باأعين رعيته اإلى م�شتوى كبير. 

- قام باإعفاء ال�شعب من �شريبة الثلث على العقارات. 

- ما اأن اإ�شتلم الحكم اإل وفتح خزائن الأموال على ال�شعب وكان نتيجة ذلك اأنه ك�شب محبة ال�شعب. 

وال�شام  والحجاز  نجد  اإلى  الكويت  تجارة  �شيرت  فترة حكمه حيث  الكويت في  الخير على  زاد   -

والعراق والأ�شتانة. 

- خالل فترة حكمه اإنعقد في الكويت عام 1917م موؤتمر �شم ال�شير بير�شي كوك�شي الحاكم الع�شكري 

وال�شيخ جابر  المحمرة  �شيخ  وال�شيخ خزعل  �شعود  اآل  والملك عبدالعزيز  العراق  البريطاني في 

المبارك وذلك ليقف العرب تحت راية زعيم عربي واحد �شد العثمانيين، ومن اأقواله التي نالت 

اإعجاب الجميع : نحن م�شلمون، واإذا ما اأجمع الم�شلمون على �شخ�س فنحن له من الطائعين. 

127 - جا�شم بودي 1876 م - 1836 م 

- هو جا�شم بن محمد بن حمد بودي ويعود ن�شب اآل بودي الى الجبور من بني خالد. 

- عمل بالتجارة وفتح له مكتباً تجارياً في كرات�شي والمحمرة عام 1916م. 

اإليه طواعية الر�شوم المتعارف عليها للحاكم - قالطة  - كان نواخذة الغو�س على اللوؤلوؤ يدفعون 

الغو�س - وقد حاز على ثقتهم نظراً لالأمانة والنزاهة التي يتحلى بها. 

- �شاهم م�شاهمة مالية كبيرة في بناء اأول مدر�شة نظامية بالكويت وهي المباركية عام 1910م وبناء 

ال�شور الثالث للكويت وا�شترك مع زيد بودي في معركتي هدية و الجهراء. 

- كان لجا�شم بودي اأول عنوان برقي في الكويت اأيام حكم ال�شيخ جابر المبارك ال�شباح. 

- طبع على نفقته كتاب ر�شالة ت�شهيل التجويد للقراآن المجيد للموؤلف عمر عا�شم الأزميري ناظر 

مدر�شة المباركية بذلك الوقت. 

- قام بتح�شل قيمة راأ�س المال فقط للمواد الغذائية اأثناء الحرب العالمية الأولى حيث اأن بع�س 

التجار قد ا�شتغلوا هذه الظروف وقاموا برفع الأ�شعار. 

128 - جا�شم محمد الوزان 

- هو جا�شم محمد علي الوزان اأحد رجالت الكويت. 

- �شاهم في رفع المعاناة عن المواطنين ابان الغزو العراقي على دولة الكويت عام 1990م. 

يعطى  وكان  القت�شادي  الو�شع  ا�شتقرار  في  دور  له  وكان  وتجارها  الكويت  �شمعة  على  - حافظ 

الت�شهيالت في عملية ال�شراء. 

- له تبرعات خيرية واأعمال بر للمحتاجين. 

- �شاهم في اإن�شاء م�شاجد ومراكز اإ�شالمية في الكويت وخارجها. 
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129 - جرير

- هو اأبو حرزة جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي ولد في اليمامة. 

- بداأ �شعره منذ خالفة يزيد بن معاوية ثم �شار �شاعر الحجاج ومدح الخليفة عبدالملك بن مروان 

ولذلك عد جرير من مَداح خلفاء بني اأمية. 

- ا�شتهرت ق�شائده في المدح والهجاء حيث ا�شتبك مع الفرزدق في هجاء بينهما طول حياتهما. 

- يعتبر من اأبلغ �شعراء ع�شره مع الفرزدق والأخطل. 

- توفي في اليمامة. 

130 - جمال الدين الأفغاني 1838 م -  1897 م 

بن  العابدين  زين  علي  بن  عمر  اإلى  ن�شبه  ويرتقي  الأفغاني  الح�شيني  �شفدر  الدين  جمال  هو   -

الح�شين بن علي بن اأبي طالب ر�شى اهلل عنه ولد في اأ�شعداأباد في اأفغان�شتان. 

- تعلم على يد اأعمامه ثم �شافر اإلى الهند لتعلم العلوم الحديثة. 

- تنقل بين الهند والأ�شتانة حيث عين ع�شواً في مجل�س المعارف عام 1870م حتى و�شل اإلى م�شر 

في 1871م. 

- قام باإلقاء الكثير من الدرو�س في الأدب والمنطق والتوحيد والفل�شفة في م�شر. 

- دعا ال�شيد جمال الدين اإلى النه�شة ال�شيا�شية والدينية كما دعا اإلى تحرر الأمم الإ�شالمية من 

الإ�شتعمار والتدخل الأجنبي. 

- من اآثاره المكتوبة ر�شالته في الرد على الدهريين و�شحيفة العروة الوثقى التي كان ي�شدرها مع 

تلميذه الإمام محمد عبده وله مقالت في مجلة �شياء الخافقين وله كتاب تتمة البيان. 

- توفي ودفن في تركيا. 

131 - جميل بن معمر ... - 701 م 

- هو جميل بن عبداهلل بن معمر العذري الق�شاعي ولد في م�شر. 

- �شاعر ومن ع�شاق العرب كان ف�شيحاً مقدماً جامعاً لل�شعر والرواية. 

- افتتن ببثينة بنت حيان بن ثعلبة العذرية من فتيات قومه. خطبها من اأبيها فرده وزوجها من رجل 

لم يكف جميل عن  رقيقا،  �شعرا  فيها  وقال  اأخبارهما،  النا�س  فتناقل  بها،  فازداد هياماً  اآخر، 

التغزل بها فاأهدر الوالي دمه. 

- هرب اإلى اليمن ثم رحل اإلى م�شر ليمدح اأميرها عبدالعزيز بن مروان. 

- ي�شرب به المثل في �شدق الحب وطهارته وله ديوان معظمه في الغزل العذري. 

- توفي في م�شر. 
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132 - ح�شان بن ثابت »60 ق. هـ  - 40 هـ« 

- هو اأبو الوليد ح�شان بن ثابت بن المنذر حرام النجاري الخزرجي الأن�شاري من اأهل المدينة. 

- �شاعر مخ�شرم من اأ�شحاب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم واأحد �شعرائه الثالثة مع عبداهلل بن 

رواحه وكعب بن مالك. 

- حارب قري�س بل�شانه فكان يهجوهم ويمدح ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حتى قال له عليه 

ال�شالة وال�شالم: اإهجهم وجبريل معك. 

- كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ين�شب له منبراً في الم�شجد يقوم عليه يفاخر عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ور�شول اهلل يقول: اإن اهلل يوؤيد ح�شان بروح القد�س ما نافح عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- توفي في المدينة المنورة زمن خالفة علي بن اأبي طالب. 

133 - ح�شرموت 

اأكبر محافظات  من  وتعد  العرب  وبحر  العرب على خليج عدن  بجنوب جزيرة  تاريخية  منطقة   -

الجمهورية العربية اليمنية. 

- يقال اأنها ن�شبت اإلى عامر بن قحطان الذي لقب بح�شر موت لأنه كان اإذا ح�شر حربا اأكثر من 

طلق لالأر�س التي كانت بها قبيلته هذه اأر�س 
ُ
القتل، فاأ�شبح يُقال عند ح�شوره ح�شر موت، ثم اأ

ح�شرموت، ثم اأطلق ال�شم على البالد نف�شها. 

- المنطقة تتكون من �شهل �شاحلي جاف ينتهي اإلى ه�شبة داخلية وا�شعة متو�شط ارتفاعها 1350م 

فوق �شطح البحر. 

- الح�شارمة قبائل م�شتقرة تعي�س في مدن على جانبي الوادي وتقوم حوله بحرفة الزراعة واأهم 

الغالت القمح والذرة والتبغ وعلى اله�شبة يرعى البدو ال�شاأن والماعز. 

134 - حطين 

- ن�شبة اإلى معركة حطين وهي معركة فا�شلة بين ال�شليبيين والم�شلمين وقعت في عام 1187م قرب 

قرية حطين بين النا�شرة وطبرية. 

اإنت�شر فيها الم�شلمون بقيادة �شالح الدين الأيوبي واأ�شفرت عن تحرير القد�س من ال�شليبيين   -

وكذلك تم تحرير المدن ال�شاحليه (عكا - بيروت - �شيدا - يافا - ع�شقالن). 

135 - حمد الخليفة الحميدة 

- هو حمد خليفه الحميدة من قبيلة العوازم. 

- ع�شو مجل�س الأمه الكويتي عام 1963م والذي جاء بعد اأول انتخابات لمجل�س الأمه في الكويت. 
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136 - حمد ال�شقر 1860 م -  1930 م 

- هو حمد عبداهلل ال�شقر وا�شتهر بلقب ملك التمور من مواليد فريج ال�شقر بالحي القبلي. 

- الحاج حمد ال�شقر من اأ�شرة لها مكانتها القت�شادية والتجارية حيث اإت�شع ن�شاطهم التجاري اإلى 

خارج حدود الكويت لي�شل اإلى العراق والهند واليمن باإمتالكه مراكز ووكالت تجارية في خارج 

الكويت اأ�شرف على اإدارتها وبذلك ووفر فر�س العمل للعديد من اأهالي الكويت عندما دعتهم 

الحاجة للتغرب في �شبيل لقمة العي�س ول�شنوات عديدة تقا�س بالعمر الزمني للكويت. 

- اأ�ش�س م�شجد ال�شقر بفريج الخرافي عام 1907م. 

- تبرع بجزء من الأر�س لبناء الم�شت�شفى الأمريكاني في عام 1913م. 

- تبرع ب�شخاء لبناء ال�شور الثالث عام 1920م. 

- �شاهم م�شاهمة كبيرة في بناء المدر�شة الأحمدية عام 1921م. 

التي  المعي�شية  ال�شفينة  بحارة  اأمور  بتدبير  للقيام  نقدية  مبالغ  الغو�س  نواخذة  بت�شليف  ا�شتهر   -

عرفت باإ�شطالح اأهل البحر بالت�شقام، وكان ي�شهد محله التجاري في �شوق المناخ القديم قبيل 

مو�شم الغو�س تردد الكثير من نواخدة الكويت لطلب ال�شلف. 

- كان من اأهل الراأي والم�شورة لرجاحة عقله وكان يُوؤخذ بحكمته في الكثير من الأمور والقرارات 

المتعلقة بم�شلحة البالد حيث تراأ�س مجموعة من وجهاء البالد لمبايعة المغفور له ال�شيخ اأحمد 

الجابر ال�شباح بمنا�شبة توليه الحكم ونقل اإليه الرغبة لإن�شاء مجل�س ال�شورى الأول وقد تمت 

تلبية رغبته عام 1921م. 

- اإمتلك م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي المزروعة بالنخيل في العراق وا�شتقطبت تجارة ال�شقر في 

اإلى الهند نحو 70 % من تجارة الكويت ب�شكل عام وحاز بذلك على لقب ملك  ت�شدير التمور 

التمور بال مناف�س. 

137 - حمزة بن عبدالمطلب 55 ق.هـ - 3 هـ

- هو حمزة بن عبدالمطلب بن ها�شم بن عبدمناف بن ق�شي بن كالب القري�شي الها�شمي. 

- هو عم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الذي يكبره ب�شنتين واأخوه بالر�شاعة ومر�شعتهما هي ثويبه 

خادمة اأبي لهب. 

- اأ�شلم في ال�شنوات الأولى للدعوة وهو حامل اأول لواء في الإ�شالم. 

- اأبلى بالءاً ح�شناً في غزوة بدر ف�شماه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد اهلل و�شارك في ح�شار 

بني قينقاع بالمدينة. 

- ا�شت�شهد في غزوة اأحد حيث قتل على يد وح�شي الحب�شي ُومثل بجثته على يد هند بنت عتبة التي 

قتل اأبوها واأخوها في بدر فبقرت بطنه واأكلت كبده، فحزن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حزناً 

�شديداً بوفاته وتاأثر كثيراً و�شماه »�شيد ال�شهداء«. 
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138 - حنين 

- وقعت غزوة حنين في عام الفتح 8هـ بعد فتح مكة بخم�شة ع�شر يوماً بين الم�شلمين بقيادة الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم وبين هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف الن�شري. 

- �شميت غزوة حنين ن�شبة اإلى واد حنين يقع جنب ذي المجاز بين مكة والطائف. 

- اإنهزم الم�شلمون في بداية المعركة لأن هوازن وثقيف قد كمنت في الوادي وا�شتقرت فيه قبل طلوع 

الفجر فاأحاطوا بالم�شلمين دفعة واحدة واألحقوا بهم خ�شارة كبيرة ولكن تمكن الر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم بعدها من بث روح الجهاد مرة اأخرى في نفو�س الم�شلمين فاجتمعوا ثانية وهجموا 

هجمة واحدة على الم�شركين وم�شى علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه اإلى �شاحب راية هوازن 

فقتله وكانت الهزيمة للم�شركين. 

- كتب اهلل الن�شر لر�شوله الكريم ون�شرهم بجنود من المالئكة. 

139 - خالد اأيوب بندر 

- هو خالد اأيوب بندر الفيلكاوي. 

- اأحد اأبناء الكويت وقد ا�شت�شهد خالل عملية اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية عام 1988م. 

140 - خالد بن الوليد »39 ق. هـ - 21 هـ« 

- هو اأبو �شليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القر�شي المخزومي ولد في مكة. 

- قال الر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اإن خالداً �شيف �شله اهلل على الم�شركين، ف�شار لقبه �شيف 

اهلل الم�شلول. 

- والده الوليد بن المغيرة �شيد من �شادات بني مخزوم ومن �شادات قري�س وا�شع الثراء ورفيع الن�شب 

والمكانة، حتى اأنه كان يرف�س اأن توقد نار غير ناره لإطعام النا�س خا�شة في موا�شم الحج و�شوق 

عكاظ ولقب بريحانة قري�س لأنه كان يك�شو الكعبة عاماً وقري�س اأجمعها تك�شوها عاماً. 

- �شهد فتح مكة كما قام بفتوحات كثيرة حيث فتح جانباً كبيراً من العراق وطهر اأر�س ال�شام من 

الروم. 

- عزله الخليفة عمر بن الخطاب عن قيادة الجيو�س بال�شام وولى اأبا عبيدة بن الجراح فلم يثن ذلك 

من عزمه وا�شتمر بالقتال بين يدي اأبي عبيدة اإلى اأن تم لهما الفتح �شنة 14هـ فرحل اإلى المدينة. 

- لما ح�شرت خالد الوفاة بكى وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفاً وما في ج�شدي �شبر اإل وفيه �شربة 

ب�شيف اأو رمية ب�شهم اأو طعنة برمح وهاأنذا اأموت على فرا�شي حتف اأنفي كما يموت العير فال 

نامت اأعين الجبناء. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 189 -

141 - خولة بنت الأزور ... - 655 م 

- هي خولة بنت الأزور الأ�شدي �شاعرة كندية من قبيلة كندة. 

- لها دور بطولي في واقعة اأجنادين التي وقعت بين الم�شلمين بقيادة خالد بن الوليد والروم بقيادة 

هرقل. 

- اأخت �شرار بن الأزور وكانا دوماً معاً كما حاربت متخفية في زي فار�س لإطالق �شراحه من الأ�شر. 

�شرت هي وبع�س الن�شاء اأثناء حرب الم�شلمين مع الروم فحر�شت الن�شاء على التخل�س من الأ�شر 
ُ
- اأ

فاقتلعن اأعمدة الخيام واأوتادها وحاربن بها جند الروم اإلى اأن نجين من الأ�شر. 

- توفيت اآخر عهد الخليفة الرا�شد الثالث عثمان بن عفان. 

142 - رابعة العدوية 718 م - 801 م 

- هي رابعة بنت اإ�شماعيل العدوي، تكنى باأم الخير من الب�شرة. 

رحابه  في  متعبدة  وحده  باهلل  م�شغولة  حياتها  وليالي  اأيام  محبة هلل ظلت طوال  عابدة  زاهدة   -

طامحة اإلى حبه، وكانت تدعوه دون اأن ترفع راأ�شها اإلى ال�شماء حياء منه. 

- اإ�شتعملت لأول مرة لفظة الحب للتعبير عن اإقبالها على اهلل. 

- عا�شرت كثيراً من الزهاد والعباد الذين كانوا ي�شتمعون اإلى مواعظها وحديثها عن حبها ومنهم 

مالك بن دينار ورباح القي�شي وغيرهم. 

143 - را�شد بن اأحمد الرومي ... - 1963 م 

- هو را�شد بن اأحمد الرومي. 

- اأ�شهر من ركب البحر فكان اأمير البحر والغو�س الرابع ويعد من اأكبر الخبراء فيه. 

- ورد ذكره في بع�س اأهازيج البحر واأغانيه نحو ما ورد في اأهزوجه (توب):

 »ياللومي هات بن رومي ويالقاز هات بوقماز«. 

- اآخر اأمراء الغو�س في الكويت و�شفينته اآخر بتيل نوع من اأنواع ال�شفن من اأيام الغو�س. 

144 - را�شد بور�شلي 1864 م - 1936 م 

- هو را�شد بن نا�شر بن را�شد بن عبداهلل بن عثمان بور�شلي. 

- كان من اأ�شهر تجار اللوؤلوؤ فهو �شليل اأ�شرة اإرتبطت بالبحر وكانت تملك اأ�شطولً ي�شم �شتى اأنواع 

ال�شفن ال�شراعية. 

- ع�شق الأدب والقراءة وحفظ كثيراً من الق�شائد ال�شعرية والنبطية. 

- اأ�ش�س مدر�شة �شغيرة في ديوانه في حي بور�شلي ثم قام بتحويله اإلى �شاحة مفتوحة لإلتقاء العلماء 

والأدباء من الإح�شاء ونجد والبحرين و�شلطنة عمان. 
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- بنى م�شجد البور�شلي عام 1916م في منطقة �شرق ول يزال قائم حتى اليوم بجانب الم�شت�شفى 

الأميري واأوقف بجانبه �شتة دكاكين يغطي ريعها �شكن الأمام والمتطلبات الدائمة لالإنفاق على 

الم�شجد. 

المبارك  �شالم  ال�شيخ  اإعجاب  نال  النزاعات حتى  النا�س وف�س  بين  دائما لالإ�شالح  ي�شعى  - كان 

ال�شباح حاكم الكويت اآنذاك. 

- كان من اأبرز من �شاند اأهل الكويت في �شنة الهدامة حيث �شارع باإ�شالح المنازل واإعادة ما اأتلفته 

ال�شيول من ماله الخا�س. 

- اأر�شل اإحدى �شفنه الخا�شة لم�شاعدة الكويت في موقعة الجهراء عام 1920م التي كانت مجهزة 

بالذخيرة والأطعمة والرجال حتى قال ال�شاعر النبطي حمد بن جعفر العجمي فيه مجموعة من 

اأبيات ال�شعر. 

145 - �شامي اأحمد المني�س 1932 م - 2000 م

- هو �شامي اأحمد عبدالعزيز المني�س. 

- ع�شو مجل�س الأمة الكويتي في الدورات 1963م و 1971م و 1975م و 1985م و 1996م و 1999م. 

- �شاحب امتياز جريدة الطليعة ورئي�س تحريرها. 

التي  1961م  الجماهير عام  ورئي�س تحرير  1971م  ال�شحافيين عام  رئي�س جمعية  - �شغل من�شب 

�شدرت منها ثالث اأعداد ثم ُعطلت. 

- بداأ العمل في �شركة نفط الكويت عام 1946م. 

- عمل �شيدلياً في وزارة ال�شحة العامة. 

- �شافر اإلى الهند لتدري�س اللغة العربية حيث اأن�شاأت الكويت في بومباي مدر�شة لتعليم اأبناء العرب 

اللغة العربية ون�شر القيم الإ�شالمية. 

- اإن�شم اإلى حركة القوميين العرب والنادي الثقافي القومي الذي تبنى الدعوة اإلى القومية العربية 

واأحد موؤ�ش�شي نادي الإ�شتقالل الثقافي الإجتماعي ورئي�س مجل�س اإدارته لأكثر من دورة. 

- ع�شو منظمة ال�شحافيين العالمية وحائز على جائزة المنظمة للحريات ال�شحافية عام 1994م. 

146 - �شامي قا�شم الم�شري 

- تدرج في وزارة الأ�شغال اإلى رئي�س مهند�شين ثم وكيل م�شاعد عام 1970م. 

- ع�شو المجل�س البلدي عام 1980م. 

147 - �شعد بن عبادة ... - 14 هـ 

- هو اأبو ثابت �شعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأن�شاري زعيم الخزرج. 
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- �شحابي اأ�شلم مبكراً و�شهد بيعة العقبة الثانية وعا�س اإلى جانب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

جندياً مطيعاً وموؤمناً �شدوقاً وكان اأحد اأ�شياد المدينة الذين عذبتهم قري�س بعدما بايعوا الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم. 

- �شخر اأمواله لخدمة المهاجرين، فكان جواداً بالفطرة والوراثة فقالوا فيه: كان الرجل من الأن�شار 

ينطلق  عبادة  بن  �شعد  وكان  بالثالثة  اأو  بالأثنين  اأو  المهاجرين  من  بالواحد  داره  اإلى  ينطلق 

بالثمانين. 

- دعا له النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بقوله: اللهم اإجعل �شلواتك ورحمتك على اآل �شعد بن عبادة. 

- كان يجيد الرماية وفي غزواته مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم كانت فدائيته حازمة وحا�شمة 

حتى قال عنه ابن عبا�س: كان لر�شول اهلل في المواطن كلها رايتان مع علي بن اأبي طالب راية 

المهاجرين ومع �شعد بن عبادة راية الأن�شار. 

- توفي في ال�شام في اأر�س حوران. 

148 - �شكينة بنت الح�شين 47 هـ - 117 هـ 

- هي �شكينة بنت الح�شين بن علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنها. 

- كانت �شيدة ن�شاء ع�شرها ومن اأجمل الن�شاء واأح�شنهم اأخالقاً. 

- كانت من الأدب والف�شاحة بمنزلة عظيمة وكانت �شجاعة الل�شان. 

- �شهدت مع اأبيها واقعة الطف فاأ�شيبت باأبيها واأهلها جميعاً وقد اأثرت فيها تاأثيراً عظيماً. 

- كانت �شديدة الإعتزاز بن�شبها العالي و�شرفها الرفيع حتى كان خ�شومها يقرون لها بهذا الإعتزاز. 

- توفيت في المدينه المنورة. 

149 - �شلطان الكليب 1889 م - 1952 م 

- هو �شلطان اإبراهيم الكليب من حي القبلي في الكويت وينتهي بهم الن�شب اإلى قبيلة عنزة. 

- اأول من عمل بالتمري�س فكان ممر�شاً متطوعا. 

- ع�شو بمجل�س المعارف من عام 1936م اإلى 1938م ومن 1951م اإلى 1952م. 

- ع�شو في المجل�س البلدي من عام 1937م اإلى 1938م. 

- ع�شو في المجل�س الت�شريعي عام 1938م. 

- مدير البلدية عام 1939م - 1942 م. 

- �شاهم و�شارك في ن�شر العلم بالبالد وكان م�شرفاً على بناء المدر�شة المباركية وله دور كبير لجمع 

التبرعات لإن�شاء مدر�شة الأحمدية حتى لقب م�شكور الم�شاعي. 

مثل  بال�شقوط  مهددة  كانت  التي  الم�شاجد  ترميم  في  فتطوع  والتقوى  البر  اأعمال  في  �شاهم   -

الم�شجد الكبير (القديم) قبل تاأ�شي�س دائرة الأوقاف عام 1949م. 
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- �شارك في معركة الجهراء عام 1920م. 

- حارب الخرافات والدجالين واأدعياء الدين وطالب ب�شرورة فهم الدين بالمعنى الإ�شالمي ال�شحيح 

ومعانيه ال�شامية. 

150 - �شوق الغربللي 

- ن�شبة اإلى عائلة الغربللي في الكويت. 

151 - �شيبويه 760 م - 796 م 

- هو اأبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر الب�شري فار�شي الأ�شل. 

- اإمام العربية و�شيخ النحاة وكان من اأ�شاتذته الخليل بن اأحمد الفراهيدي والأخف�س الكبير وهو من 

اأئمة اللغة والنحو وحماد بن اأ�شلمة مفتي الب�شرة. 

- كان نظيفاً كل من يلقاه ي�شم منه رائحة طيبة وكانت اأمه تناديه منذ �شغره ب�شيبويه والتي تعني 

رائحة التفاح باللغة الفار�شية. 

- لديه رغبة �شديدة في تح�شيل العلم وتعلم الحديث والفقه ولزم الفقهاء واأهل الحديث وا�شتهر 

بف�شاحة الل�شان. 

- األف كتاب عظيماً في علم النحو �شماه »الكتاب« الذي يعد د�شتوراً لعلم النحو وقانوناً لقواعده. 

- اإعتمد عليه نحاة المدار�س جميعاً. 

152 - �شيد علي �شيد �شليمان الرفاعي  1892 م - 1957 م 

- هو �شيد علي �شيد �شليمان �شيد علي �شيد ح�شين الرفاعي من منطقة القبلة بمدينة الكويت. 

- در�س بالكتاتيب اللغة العربية والنحو والقراآن الكريم ومبادئ الح�شاب. 

- كان طوا�شاً وتاجراً. 

- ع�شو في اأول مجل�س بلدي في الكويت، وكان ع�شو في مجل�س المعارف في عام 1936م. 

- فاز في انتخابات المجل�س الت�شريعي الكويتي الأول في عام 1938م والمجل�س الت�شريعي الكويتي 

الثاني في عام 1939م. 

- �شارك في تاأ�شي�س المدر�شة الأحمدية مادياً وفكرياً. 

- �شارك في نفقات الإمام والموؤذن لأحد م�شاجد الكويت. 

- اأحد الأع�شاء الموؤ�ش�شين للبلدية عام 1348هـ. 

- �شارك في تاأ�شي�س دائرة المعارف لتو�شيع مجال التعليم في الكويت. 

- �شارك بتاأ�شي�س بنك الكويت الوطني عام 1952م وكان من اأحد اأع�شائه كما �شارك بتاأ�شي�س �شركة 

الخطوط الجوية الكويتية وكان اأحد اأع�شاء مجل�س اإدارتها عام 1954م. 
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153 - �شيف الدولة الحمداني 919 م - 967 م

- هو علي بن عبداهلل بن حمدان الحمداني التغلبي من الدولة الحمدانية و�شيف الدولة لقبه وقد 

غلب عليه ولقبه به الخليفة العبا�شي. 

- كان راعياً للفنون والعلماء وفتح بالطه وخزائنه للعلماء وال�شعراء والمفكرين. 

- كانت له عملة خا�شة ي�شكها لل�شعراء من مادحيه ومنهم المتنبي والفارابي الفيل�شوف ال�شهير. 

- اإعتنى بابن عمه واأخو زوجته اأبو فرا�س الحمداني �شاعر حلب. 

- ن�شاأ مقاتاًل �شجاعاً. 

- اإزدهرت الدولة في عهده وارتفع �شاأن بني حمدان حتى بلغوا �شاأناً عالياً. 

- بداأ حياته ال�شيا�شية والياً على مدينة وا�شط في العراق. 

- اإ�شتهر �شيف الدولة بمحاربته للروم وردهم عن حدود دولته وقد �شاعده في حروبه قبيلة ربيعة 

وهي من اأقوى قبائل العرب في تلك الفترة. 

- خا�س معارك �شد بني عامر وقبائل الأتراك والديلم والأكراد وانت�شر عليهم. 

154 - �شمالن بن �شيف 1864 م - 1945 م 

- هو �شمالن بن علي اآل �شيف الرومي من قبيلة عنزة ولد في منطقة ال�شرق في الكويت. 

اأو  اإلى مراكز بيعه في البحرين  اللوؤلوؤ فكان ي�شتريه من الغوا�شين ثم ي�شافر به  اإ�شتغل بتجارة   -

الهند. 

- كانت ديوانيته ملتقى اأهل العلم وال�شورى في الكويت حيث ي�شت�شيف فيها العلماء الوافدين وتعقد 

حلقات العلم وتبادل الآراء. 

- �شارك في اأول مجل�س �شورى في الكويت �شنة 1921م في اأول حكم لل�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح. 

- تبرع بمبلغ 5000 روبية للم�شاركة في بناء مدر�شة المباركية حيث عرف بال�شخاء والكرم. 

- اأ�ش�س مدر�شة خا�شة ت�شم اليتامى من اأهل الكويت يتلقون فيها العلم اأ�شوة بغيرهم من الطالب 

حيث �شميت مدر�شة ال�شعادة وكانت ثالث مدر�شة نظامية في الكويت تدر�س بالمجان ثم ا�شطر 

لإغالقها بعد ذهاب ثروته اإثر ك�شاد اللوؤلوؤ ب�شبب ظهور اللوؤلوؤ ال�شناعي. 

- اإ�شتهر باإح�شانه اإلى الفقراء والم�شاكين في ال�شر والعالنية خا�شة عندما حلت الأزمة القت�شادية 

لل�شيوف  مفتوحاً  واأخيه  ديوانه  فكان  الأولى  العالمية  الحرب  اأثناء  كلها  العربية  المنطقة  في 

والفقراء. 

- خ�ش�س و�شقيقه ح�شين �شفينة ت�شمى »رانقون« وجعال ن�شف ما تجلبه ال�شفينة من الماء �شقاية 

للفقراء مجاناً حيث كانت حاجة النا�س للماء �شديدة خا�شة في �شيف الكويت القا�شي. 
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- كانت له م�شاهمات جليلة في تعمير الم�شاجد وكذلك اأ�ش�س م�شجد ال�شمالن ذو المئذنتين، حيث 

في  الم�شجد  هذا  ويقع  للو�شوء  مكاناً  منه  فعمل  اإدري�س  بن  لجا�شم  علي  اإبنه  مال  بثلث  تبرع 

المرقاب عند تقاطع �شارعي عبدالعزيز ال�شقر وعبداهلل المبارك. 

- كتب عنه ال�شيد محمد مال ح�شين التركيت الأديب المعروف في مجلة البعثة الكويتية �شنة 1947م 

وال�شيخ عبداهلل النوري وال�شادة فرحان الفرحان وح�شين عبدالرحمن. 

155 - �شمالن بن يو�شف 

- لم تتوفر �شيرة له. 

156 - �شالح عبدالرحمن العبدلي 1915 م -  1996 م 

- هو �شالح عبدالرحمن العبدلي من بني زيد من قحطان. 

- اأ�ش�س �شركات للمقاولت وال�شيرفة في فترة الخم�شينيات. 

157 - �شالح الدين الأيوبي 1137 م - 1193 م 

- هو الملك النا�شر اأبو المظفر يو�شف بن اأيوب الملقب ب�شالح الدين الأيوبي من اأ�شل كردي ولد 

في تكريت. 

- مقاتاًل وبطاًل ورجاًل مثقفاً كريم الخلق وموؤ�ش�س الأ�شرة الأيوبية في م�شر وال�شام. 

- رافق عمه الأمير �شيركوه في حمالت �شد الفاطميين وخلف عمه بعد مماته واأنهى حكم الفاطميين 

في م�شر. 

- فتح اليمن وفل�شطين ودم�شق والمو�شل وحلب كما هزم ال�شليبيين في معركة حطين عام 1187م 

وفتح بيت المقد�س. 

- واجه ريت�شارد قلب الأ�شد ملك اإنجلترا في الحرب ال�شليبية الثالثة عام 1189م ثم انتهى ب�شلح 

الرملة عام 1192م. 

- بنى الكثير من الم�شاجد والقالع وبع�س اأ�شوار القاهرة. 

- مات �شالح الدين من الحمى في دم�شق في 1193/3/3م ودفن في �شريح في المدر�شة العزيزية 

قرب الجامع الأموي اإلى جوار الملك نور الدين زنكي. 

158 - �شنعاء 

- ن�شبة اإلى عا�شمة الجمهورية اليمنية واإحدى مدنها القديمة التي يعود تاريخها اإلى �شاللة �شباأ من 

القرن ال�شاد�س قبل الميالد، كان اإ�شمها اأزال فلما نزل بها الأحبا�س ونظروا اإلى مبانيها الم�شيدة 
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بالحجارة قالوا هذه �شنعة ومعناها بل�شانهم ح�شينة ف�شميت لذلك با�شم �شنعا اأو �شنعاء كما 

تعرف اليوم. 

- ا�شتهرت �شنعاء القديمة بمنازلها المتعددة الطبقات التي قد ي�شل عددها اإلى �شبعة تبعاً للحالة 

الإقت�شادية والمكانة الإجتماعية ل�شاحب المنزل. 

- يعتبر باب اليمن ما تبقى من اأبواب �شور �شنعاء وهو ي�شمل في داخله اأكثر الأ�شواق التقليدية في 

العا�شمة اليمنية واأكثرها ازدحاماً على مدار ال�شاعة. 

- ا�شتهرت �شنعاء عبر تاريخها بجودة منتجاتها الن�شيجية من الأقم�شة والبرد التي ي�شرب بجمالها 

وجودتها المثل اإ�شافة اإلى �شناعة ال�شيوف والخناجر المر�شعة بالجواهر هي واأغمدتها اأي�شاً 

و�شناعة الجلود. 

التي  القلي�س  وكني�شة  غمدان  ق�شر  واأ�شهرها  بق�شورها  الإ�شالم  قبل  ما  ع�شور  في  ا�شتهرت   -

�شيدها اأبرهة في القرن ال�شاد�س الميالدي. 

159 - �شويحي بن رميح 1840 م - 1907 م 

- هو �شويحي بن فهد بن رميح الرا�شد اآل جمهور الهر�شاني ولد في فريج البدر في القبلة. 

- من اأكبر �شعراء ع�شره وكانت حياته بين البداوة والبحر فكتب ال�شعر مع بداية �شبابه وكانت حياة 

ال�شقاء ومعاناة البحر اأكثر �شمات �شعره. 

- در�س في الكتاتيب وعمل في البحر فدخل الغو�س وهو في الخام�شة ع�شر وتدرج في المراتب 

البحرية من تباب اإلى بحار ثم غي�شاً. 

- لقبه الأديب عبدالرزاق العد�شاني ب�شاعر البحر لكثرة ما كتبه من �شعر عن البحر وحنينه للكويت 

واأهلها ثم قام بتدوين �شيرته في كتاب عام 1998م. 

- له الف�شل في ابتكار فن القلطة ومن مميزات �شعره اأنه مجدد يمزج بين األفاظ المدنية والبداوة. 

- لل�شاعر ق�شائد رائعة منها »يا بن �شالم« التي غنتها الكثير من الفرق ال�شعبية واأغنيه »مباركين 

عر�س الأثنين« التي باتت جزء من الثقافة الكويتية ال�شعبية. 

160 - طارق بن زياد 670 م - 720 م 

- هو طارق بن زياد بن عبداهلل الليثي من اأ�شل بربري ين�شب اإلى ابن عذاري اإلى قبيلة نفزة اأ�شلم 

على يد مو�شى بن ن�شير. 

- قائد ع�شكري له قدرات في فنون القتال واقتحام المعارك وقيادة الجي�س ووله مو�شى بن ن�شير 

على مقدمة جيو�شه لما اأظهره من مهارة في القياده كما وله على المغرب. 
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- قام بالعديد من الفتوحات وعبر الم�شيق ونزل بجبل كالبي الذي �شمي بعد ذلك باإ�شمه ثم �شار 

اإلى نهر البرباط اإلى اأن و�شلت الفتوحات اإلى طليطلة وكذلك اإ�شبيلية وقرطبة والأندل�س وبهذا 

ثبت فتح العرب لأ�شبانيا فحكموها حتى عام 1492م. 

- هو �شاحب الخطبة ال�شهيرة: اأيها النا�س اأين المفر البحر من ورائكم والعدو من اأمامكم. 

- توفي في دم�شق فقيراً معدماً. 

161 - طرابل�س

- ن�شبة اإلى مدينتين الأولى في لبنان والثانية في ليبيا. 

- مدينة طرابل�س في لبنان ن�شاأت اإبان الفينيقيين كمحطة تجارية و�شوق لت�شريف المواد الأولية 

من اإفريقيا. 

ال�شبب وراء احتاللها من قبل  المتعددة  الإ�شتراتيجي وميناءها الح�شين وثرواتها  - كان لموقعها 

العديد من الدول القوية مثل الأ�شبان والإيطاليين. 

- يعود تاريخها اإلى الأغريق الذين اأ�شموها تريبولي اأي المدن الثالث مدينة فينيقية بثالثة اأحياء 

عمرانية وهي محالتا ومايزا وكايزا كما دعيت اأيام العرب بالفيحاء وقد اكت�شف فيها العديد من 

القبور الفينيقية والبونقية كما اكت�شف بها م�شنع فينيقي لإنتاج الفخار. 

- اأما طرابل�س عا�شمة الجماهيرية العربية الليبية ال�شعبية الديموقراطية فقد تغيرت كثيراً وازدهرت 

بعد قيام الثورة في ليبيا عام 1969م تقع على البحر الأبي�س المتو�شط في �شهل �شاحلي منب�شط 

تكثر بها ب�شاتين البرتقال والليمون والزيتون. 

162 - عبد الحميد عبدالعزيز ال�شانع 1888 م - 1976 م 

- هو عبدالحميد عبدالعزيز ال�شانع من اأعالم الثقافة والقت�شاد وال�شيا�شية في تاريخ الكويت. 

- تقلد عدة منا�شب منها:

- رئا�شة الجمرك البري لتطبيق المعاهدة بين الكويت وال�شعودية لتنظيم التجارة والقوافل. 

- مديراً لل�شركة الكويتية لجلب المياه من �شط العرب. 

- ع�شو المحكمة الكلية مع ال�شيخ/ عبداهلل الجابر ال�شباح عام1947م. 

- �شغل من�شب مدير البلدية من عام 1948م حتى عام 1952م. 

- ع�شو مجل�س ال�شحة حتى عام 1952م. 

»المكتبة  با�شم  عرفت  والتي  الكويت  تاريخ  في  عامة  مكتبة  اأول  باإن�شاء  با�شتراكه  بارز  دور  له   -

الأهلية«. 

- اختير في ع�شوية اللجنة الم�شتركة التي عملت للتح�شير والإعداد للقوانين المدنية والتجارية 

والجزائية. 
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- ع�شو الت�شكيل الثاني لمجل�س المعارف. 

- كان ع�شواً بارزاً في لجنة اإعداد تاريخ الكويت. 

- ع�شو اللجنة العليا للجن�شية الكويتية عام 1959م. 

- �شاهم في العمل ال�شحفي حيث اأ�شدر مجلة كاظمة عام 1947م وكان �شاحب المتياز لها. 

- ع�شو النادي الأدبي الذي افتتح عام 1924م وقد مار�س ال�شحافة وله مقالت كثيرة حول العروبة 

والإ�شالم. 

163 - عبدالرحمن الداخل 731 م -   788 م 

من  هرب  قري�س  �شقر  ويلقب  مــروان  بن  عبدالملك  بن  ه�شام  بن  معاوية  بن  عبدالرحمن  هو   -

العبا�شيين عند قيام دولتهم، اإلى الأندل�س حيث دخلها، و�شمي بذلك عبدالرحمن الداخل. 

- لما اأوقع العبا�شيون بالأمويين فر عبدالرحمن الداخل اإلى فل�شطين حيث لحق به موله بدر باأموال 

من ذهب وجواهر ثم وجه نظره اإلى الأندل�س فدخلها عام 138هـ وعمره 25 �شنه وكان جندها 

موالي لبني اأميه فاأقبل النا�س على مبايعته واأ�ش�س الدولة الأموية في الأندل�س. 

- بنى في عهده الم�شجد الجامع لقرطبة ولكن مات قبل اإتمامه كما بنى الر�شافة ت�شبها بجده ه�شام 

الذي بنى ر�شافة ال�شام و اأن�شاأ جي�شاً قوياً. 

- دون الدواوين وزين قرطبة بالمباني ال�شخمة والحدائق الغناء. 

 كان ف�شيح الل�شان �شاعراً حالماً �شجاعاً مقداماً جواداً. 

- توفي في قرطبة ودفن في ق�شرها. 

164 - عبدالرحمن يو�شف البدر 

- هو نوخذه من اأهل قبلة. 

165 - عبدالعزيز اإبراهيم الم�شعل 

- هو نوخذة �شلب وجرئ وذو �شخ�شية قوية وكان يود اأن يكون في المقدمة في اأي عمل يقوم به 

ولقد عا�س ومات ميتة الفداء. 

- اأ�شهر نواخذة ال�شفر ال�شراعي حيث دربه والده على قيادة ال�شفن ال�شراعية. 

- طلب منه التاجر عبداللطيف ثنيان الغانم بقيادة �شفينته الم�شهورة »البوم المثنى« فقام بقيادتها 

بعد اأن اأ�شرف على �شنعها في عام 1939م وقادها لمدة خم�س �شنوات. 

البوم  الخرافي وهي  نا�شر  للتاجر عبدالمح�شن  �شفينة جديدة  بناء  بالإ�شراف على  بعدها  قام   -

»ممتاز« وقام بقيادتها حتى عام 1948م وو�شل اإلى الهند في ثالث رحالت في المو�شم الواحد 

وكلها كانت رحالت موفقة. 
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- اأف�شل رحلة وردت فيها ذكر النوخذه عبدالعزيز الم�شعل هي التي ذكرها النوخذه عي�شى ب�شارة في 

رحلته اإلى ال�شواحل الأفريقية حيث طلب منه النوخذه عبدالعزيز الم�شعل اأن ي�شحبة (�شنيار) 

لأنه لم ي�شبق له الإبحار اإلى �شرق اأفريقيا. 

اأ�شيب بمر�س ال�شكري والقرقرينة التي كانت �شبب لوفاته عندما كان في  اأن  - ترك البحر بعد 

الثامنة والخم�شين من العمر. 

166 - عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز 1912 م - 1999 م 

- هو عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداهلل بن باز ولد في الريا�س ب�شيراً ثم 

اأ�شابه المر�س في عينيه ف�شعف ب�شره. 

- ال�شيخ محمد بن عبد الوهاب وال�شيخ �شالح بن ال�شيخ محمد بن عبد الوهاب قا�شي الريا�س 

وال�شيخ �شعد بن عتيق قا�شي الريا�س وال�شيخ حمد بن فار�س وكيل بيت المال بالريا�س وال�شيخ 

�شعد بن وقا�س البخاري من علماء مكة المكرمة اأخذ عنهم علم التجويد في عام 1355هـ و�شماحة 

ال�شيخ محمد بن اإبراهيم بن عبد اللطيف اآل ال�شيخ رحمه اهلل مفتي عام الديار ال�شعودية. 

- برز في العلوم ال�شرعية واللغة وعين في الق�شاء 1357هـ ودر�س علوم الفقه والتوحيد والحديث. 

- عنى عناية خا�شة بالحديث وعلومه حتى اأ�شبح حكمه على الحديث محل اعتبار. 

- له العديد من المحا�شرات والندوات العلمية بالإ�شافة اإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الذي اأ�شبح �شفًة مالزمًة له. 

- رئي�س هيئة كبار العلماء في المملكة ورئي�س اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة 

العالم الإ�شالمي ورئي�س المجل�س الأعلى  التاأ�شي�شي لرابطة  المذكورة ورئي�س وع�شو المجل�س 

العالمي للم�شاجد ورئي�س المجمع الفقهي الإ�شالمي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإ�شالمي 

ورئي�س وع�شو المجل�س الأعلى للجامعة الإ�شالمية بالمدينة المنورة وع�شو الهيئة العليا للدعوة 

الإ�شالمية في المملكة. 

- له العديد من الموؤلفات منها »مجموع فتاوى ومقالت متنوعة« و »الفوائد الجليلة في المباحث 

الفر�شية« و »التحقيق والإي�شاح لكثير في م�شائل الحج والعمرة والزيارة« و »ر�شالتان موجزتان 

في الزكاة وال�شيام« و »العقيدة ال�شحيحة وما ي�شادها« وغيرها كثير من موؤلفاته. 

- توفي في الطائف. 

167 - عبدالعزيز حمد ال�شقر 1913 م - 2005 م 

- عبدالعزيز حمد عبداهلل ال�شقر ولد في مدينة الكويت بمنطقة القبلة والده هو رئي�س مجل�س 

ال�شورى في عام 1921م. 
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- در�س في المدر�شة المباركية والمدر�شة الأحمدية ودر�س اللغة الإنجليزية في كرات�شي وقام والده 

باإر�شاله اإلى الهند لتعلم تجارة التمور، وقام باإكمال م�شوار والده بالتجارة بين الكويت والهند بعد 

وفاة والده، وفي عام 1951م عاد اإلى الكويت. 

- �شارك باإجتماعات المجل�س الت�شريعي قبل اإعالن ت�شكيله. 

- ع�شو بالمجل�س البلدي عامي 1952م و 1955م. 

- ع�شو بالمجل�س الت�شريعي عام 1955م. 

1963م  عام  الأمة  مجل�س  رئا�شة  وتولي  1962م  عام  في  التاأ�شي�شي  المجل�س  في  انتخب ع�شواً   -

وا�شتقال عام 1967م. 

- تولى من�شب وزير ال�شحة في اأول مجل�س للوزراء بتاريخ الكويت. 

- �شاهم بتاأ�شي�س بنك الكويت الوطني في عام 1952م والخطوط الجوية الكويتية في عام 1954م 

و�شركة ناقالت نفط الكويت في عام 1957م و�شركة ال�شينما الكويتية في 1957م، كما �شاهم في 

تاأ�شي�س غرفة تجارة و�شناعة الكويت في عام 1959م وتراأ�شها لمدة 36 �شنة. 

168 - عبدالعزيز عبداهلل ال�شرعاوي 1931 م - 2003 م 

- عين وزيراً لل�شئون الجتماعية والعمل في عامي 1965م و 1967م. 

- انتخب ع�شواً في مجل�س الأمة عام 1967م. 

- عين وزيراً للبريد والبرق والهاتف في عام 1967م. 

- عين وزيراً ل�شئون مجل�س الوزراء بالإ�شافة لعملة كوزيراً للبريد والبرق والهاتف في عام 1960م. 

- عين وزيراً للبريد والبرق والهاتف ووزيراً للكهرباء والماء بالوكالة في عام 1971م. 

169 - عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد 1896 م - 1988 م 

- هو عبدالعزيز بن عبدالمح�شن بن �شالح العلي الرا�شد من الزلفي في المملكة العربية ال�شعودية. 

- هاجر اإلى الكويت عام 1909م برفقة اأمه واإخوته. 

بتجارته  اإ�شتقل  اأن  اإلى  لالأقم�شة  تاجراً  �شارك  بعدها  الخ�شار  تجار  اأحد  لدى  بالعمل  اإلتحق   -

الخا�شة. 

- تولى منا�شب عدة وهي ع�شويته في مجل�س اإدارة الأوقاف عام 1935م ومجل�س ال�شحة عام 1939م 

التجارية  الخالفات  ف�س  ولجنة  الكويت  و�شناعة  تجارة  وغرفة  1960م  عام  البلدي  والمجل�س 

والعائلية. 

- تطوع في �شفوف المقاتلين للدفاع عن الوطن في موقعة الجهراء عام 1920م. 

- قدم اقتراحاً للمجل�س البلدي يحدد فيه اأ�شلوب التثمين فتمت الموافقة عليه من ال�شيخ عبداهلل 

ال�شالم ثم بداأ التثمين. 
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- قبل وفاته قام بتخ�شي�س جزء محدد من تركته يقوم عليه مجل�س و�شية ر�شمي يرعى الأعمال 

ال�شحية  بالمنطقة  الح�شا�شية  لأمرا�س  اأن�شاأ مركز  الأعمال  تلك  بين  ومن  وفاته  بعد  الخيرية 

بال�شويخ و بناء جامع بال�شجيج عام 1997م والتكفل بنفقة عدد من الحجاج الغير قادرين على 

تاأهيلي لمعالجة مدمني  الخير لعمل مركز  ب�شائر  للجنة  الحج في كل عام وتبرع  اأداء فري�شة 

المخدرات �شنة 1998م واإن�شاء �شالة كبيرة لالأطفال في رو�شة اأحد بالعديلية. 

- ومن اأعماله الخيرية اأي�شاً اإن�شاء مركز عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد الديني في كل من م�شر 

واألبانيا وبنغالد�س وموزنبيق ومركز لأعمال النجاره في باك�شتان وجامع في كازاخ�شتان واأخيراً 

مجمع �شكني في البحرين. 

170 - عبدالعزيز محمد الدعيج  1840 م - 1936 م 

في  ولد  الدعيج  عبداهلل  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  بن  عبدالمح�شن  بن  محمد  عبدالعزيز  هو   -

الق�شيم بالمملكة العربية ال�شعودية. 

- كان رجاًل تقياً ورعاً در�س الفقه واأتقنه حتى اأ�شبح متمكناً من الإفتاء في الحالل والحرام. 

- تعلم القراءة والكتابة لدى الكتاب ثم ا�شتغل بالتجارة منذ �شن الثانية ع�شرة وبرز في مجال توفير 

مياه ال�شرب لأهل الكويت. 

والفقراء  للمحتاجين  بالمال  والإح�شان  ال�شقاية  بين  وتنوعت  الإح�شان في حياته  اأوجه  تعددت   -

حري�شاً على الرزق والبيع الحالل كما عرف بحبه لأهله و�شلة رحمه حتى اإفتتح ديوانه لجمع 

�شمل عائلته واأ�شدقائه. 

- ُعرف بحر�شه على اإزالة الخ�شومات والإ�شالح بين النا�س فكان حاكم الكويت اآنذاك ال�شيخ �شالم 

المبارك ال�شباح ي�شتعين به في حل الخ�شومات واإ�شالحها. 

مدينة  في  ودكاكينه  بيوته  من  مجموعة  بوقف  الوفاة  عند  بو�شيته  عبدالعزيز  المرحوم  و�ّشى   -

الكويت وت�شبيل مياه ال�شرب فيها للفقراء والمحتاجين وكذلك بالت�شدق باأمواله لهم ب�شكل دائم 

بعد وفاته. 

171 - عبدالعزيز يو�شف المزيني 1898 م - 1969 م 

- هو عبدالعزيز يو�شف عبداهلل محمد المزيني من قبيلة مزينة حرب ولد في بريدة بالق�شيم. 

وال�شيخ عبداهلل خلف  ال�شالح  عبدالملك  والأ�شتاذ  القناعي  عي�شى  بن  يو�شف  ال�شيخ  اأ�شاتذته   -

الدحيان. 

- كان ع�شوا في مجل�س الأوقاف. 

- ع�شواً في مجل�س المعارف عام 1952م. 

- ا�شتغل بالتجارة مع عمه ال�شيخ محمد عبدالمح�شن الدعيج ثم �شقيقه علي. 
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- كان مالذاً بعد اهلل تعالى للفقراء والمحتاجين وله ول�شقيقه علي المواقف النبيلة الدالة على قوة 

الإيمان باهلل ور�شوله. 

الأحاديث  و�شرح  وتالوة  الكريم  القراآن  تف�شير  لدرو�س  مقراً  المرقاب  في  عائلته  ديوانية  كانت   -

النبوية. 

- اأ�ش�س جمعية الإر�شاد الإ�شالمية مع المح�شن الحاج عبدالعزيز المطوع واآخرين. 

- له م�شاهمات جليلة في اإعمار الم�شاجد و�شيانتها في الكويت وخارجها وكذلك له م�شجد في 

منطقة ال�شعب البحري. 

- قام ببناء الم�شت�شفيات خارج الكويت. 

- �شنة 1956م تبرع عبدالعزيز المزيني واأخوه بمبلغ 100 األف روبية لم�شر اإثر العدوان الثالثي عليها 

وقد اأر�شل لهما الرئي�س جمال عبدالنا�شر ر�شالة �شكر على ذلك. 

172 - عبدالقادر الح�شيني 1910 م - 1948 م 

- هو عبدالقادر مو�شى كاظم الح�شيني ولد في اإ�شتانبول. 

- در�س القراآن الكريم في القد�س ثم در�س بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت ثم 

انتقل اإلى القاهرة ودر�س الكيمياء والريا�شيات. 

- طرد من م�شر بعد اأن اأعلن ن�شاطه الوطني وعاد اإلى القد�س عام 1932م. 

- قام على تدريب �شبان فل�شطينيين لينظموا وحدات م�شلحة تدافع عن اأر�شها وقاموا بعدة عمليات 

مثل اإلقاء قنبلة على منزل �شكرتير عام فل�شطين ثم على المندوب ال�شامي البريطاني ومهاجمة 

القطارات البريطانية. 

- وفي عام 1939م �شارك في معركة الخ�شر ال�شهيرة في فل�شطين والتي اأ�شيب فيها اإ�شابة بالغة. 

�شر في العراق ثالث �شنوات. 
ُ
- رحل اإلى العراق ووا�شل الكفاح والجهاد �شد الإنجليز حتى اعتُقل واأ

- ذهب اإلى المملكة العربية ال�شعودية ومكث فيها عامين في �شيافة الملك عبدالعزيز ثم انتقل اإلى 

م�شر عام 1946م. 

الم�شرية  الحدود  بالقرب من  �شرياً  واأن�شاأ مع�شكراً  للمقاومين  والت�شليح  التدريب  - نظم عمليات 

الليبية. 

- عاد اإلى فل�شطين بعد قرار الأمم المتحدة باإنهاء الإنتداب وتق�شيم فل�شطين اإلى دولتين عربية 

ويهودية. 

- �شارك في عدة معارك في فل�شطين مثل معركة �شوريف وبيت �شوريك ورام اهلل وا�شت�شهد في 

معركة الق�شطل القريبة من القد�س. 
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173 - عبداللطيف �شليمان العثمان 1871 م - 1973 م 

- عبداللطيف �شليمان العثمان التميمي من فريج �شعود بدولة الكويت. 

- هو اأحد اأ�شهر النواخذة عمل في مهنة النوخذة 33 عاماً وو�شل اإلى �شواحل �شط العرب والخليج 

والهند وزنجبار و�شواحل اإفريقيا. 

- در�س في مدر�شة المال �شيد ها�شم الحنيان حيث تعلم القراآن الكريم والقراءة و�شيئا من الح�شاب 

على يده. 

- عمل بالتجارة وكان ينقل الأخ�شاب والتمور والأقم�شة وغيرها من الب�شائع بين الكويت والموانئ 

الأخرى. 

- كان يدرب اأقاربه على فنون المالحة وقيادة ال�شفن ال�شراعية خالل رحالته. 

الكويت وخارجها وكذلك �شاهم في  يبني م�شاجد داخل  اأن  الإح�شان فحر�س  اأوجه  اإجتهد في   -

اإعمار م�شجد عبدالعزيز العثمان في منطقة القبلة بالكويت. 

- اأوقف �شبعة بيوت حول الم�شجد الذي بناه في منطقة الزبير بالعراق لتكون وقفا للفقراء المحيطين 

بالم�شجد وكذلك بيت لالأمام والموؤذن. 

- عرف ب�شخائه وتقديمه الم�شاعدة لمن يحتاجها وكان حري�شاً على اإ�شالح ذات البين وعلى اأداء 

حقوق البحارة كاملة غير منقو�شة. 

- وَكله ال�شيخ عبداهلل الجابر لف�س اأي خالف اأو نزاع بين البحارة لما لديه من راأى �شائب. 

- �شارك في البناء للدفاع عن الكويت بعد معركة الجهراء. 

- تبرع للجي�س الم�شري ب�شخاء اأثناء العدوان الثالثي على م�شر �شنة 1956م. 

174 - عبداهلل الأحمد 1905 م - 1957 م 

- هو ال�شيخ عبداهلل الأحمد الجابر ال�شباح الإبن الأكبر لل�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح. 

- عمل كرئي�س لدائرة الأمن العام والدفاع بالكويت في الخم�شينات ا�شتهر بقوته بتطبيق القوانين 

وفي فترة توليه ل�شئون الأمن العام قلت الجرائم ب�شكل كبير. 

175 - عبداهلل الخلف ال�شعيد

- هو عبداهلل الخلف من الأ�شر القديمة والمعروفه التي هاجرت من نجد منذ اأكثر من 200 �شنة 

وهم من اأمراء الجهراء. 

- كان جمالً ينقل المنتجات الزراعية من الجهراء اإلى الكويت. 

- ا�شترك في معركة الجهراء. 

- اأول من نقل الركاب بين الجهراء والكويت. 



دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت
مة

ص
عا

 ال
ظة

اف
ح

م

- 203 -

176 - عبداهلل الخليفة ال�شباح 

- هو حفيد الحاكم ال�شاد�س للكويت وهو اخو ال�شيخ على الخليفة وابن عم ال�شيخ عبد اهلل الجابر 

ال�شباح. 

- رائد التعليم في الكويت. 

177 - عبداهلل ال�شالم 1895 م - 1965 م 

- ن�شبة اإلى ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح الحاكم الحادي ع�شر لدولة الكويت. 

- هو ال�شيخ عبداهلل ال�شالم المبارك ال�شباح من قبيلة عنزه من منطقة فريج ال�شيوخ بمنزل ال�شيخ 

جابر واأخيه �شالم المبارك ال�شباح الملقب باأبو الإ�شتقالل واأبو الد�شتور وغيرها. 

- حاكم دولة الكويت الحادي ع�شر تقلد الحكم عام 1950م لمدة 15 عاماً. 

- كان اأديباً ويحفظ ال�شعر العربي ويقوله كما اأنه رجل اجتماعي ومحبوب من الجميع محباً للطرفة 

الراقية وذو حكمة وبعد نظر فكان مجل�شه ي�شتقبل كبار زعماء الأدب والثقافة وال�شيا�شة. 

- عرف بالكرم والجود وم�شاركته بهيئة البحوث الدولية فكان يقطع �شنوياً ثمانون األف روبية من 

خزينة الدولة على الم�شاعدات الدولية. 

- كان اأول رئي�س لإدارة الأيتام عام1939م والمجل�س الت�شريعي الأول عام 1938م والمجل�س الت�شريعي 

الثاني عام 1939م وتولى رئا�شة البلدية بداية الخم�شينيات ورئا�شة دائرة ال�شحة من عام 1936م 

حتى عام 1952م واأول رئي�س وزراء عام 1962م وهو اأول اأمير يعين له ولياً للعهد. 

- اإ�شتقلت دولة الكويت في عهده عام 1961م واأقر الد�شتور ثم بداأ العمل في مجل�س الأمة الكويتي 

عام 1963م. 

- وقف �شد المعتدي عبدالكريم قا�شم في مطالبته بان�شمام الكويت للعراق واأبى اإل اأن تكون الكويت 

دولة ذات كيان وحدود ر�شمية معترف بها. 

- اأزدهر في عهده العلم والإقت�شاد والرفاه المعتدل بين جميع الطبقات. 

تعاون  بمعاهدة  واإ�شتبدلها  النجليز  مع  الكبير  مبارك  من جده  المبرمة  الحماية  معاهدة  األغى   -

و�شداقة عام1961م. 

- لحق بالكويت بركب الح�شارة العالمية ثم بمعترك ال�شيا�شة الدولية الحديثة فاإن�شمت الكويت اإلى 

جامعة الدول العربية بعهده عام 1961م والأمم المتحدة عام 1963م. 

- اإهتم بالفرد الكويتي وتن�شئته وتثقيفه فازدهرت النه�شة التعليمية باإن�شائه العديد من المدار�س 

ن�شاأ م�شت�شفى ال�شباح بعهده، 
ُ
واإهتم بالأحوال ال�شحية لل�شكان فجعل العالج مجاني للجميع واأ

كما رعى اإ�شتثمار دخل الكويت من النفط وتم اإن�شاء اأكبر محطة تقطير مياه البحر في العالم 

في الكويت في ذلك الوقت. 
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- و�شع اأول نظام للجمارك في الكويت عام 1951م واأ�شدر مر�شوماً اأميرياً بمقاطعة جميع الب�شائع 

الإ�شرائيلية، واأطلق على مقر الحكم بق�شر ال�شيف اإ�شم الديوان الأميري وفي عهده تم دمج يوم 

الإ�شتقالل بيوم جلو�شه في 25 فبراير من كل عام. 

- تراأ�س اأول وفد كويتي لإجتماعات دول عدم الإنحياز الذي ُعقد بالقاهرة عام 1964م. 

- ت�شلمت الكويت في 1958م م�شئولية الخدمات البريدية في الداخل وعام 1959م الخدمات البريدية 

في الخارج واإ�شدار اأول طابع بريدي يحمل �شورته بمنا�شبة عيد الجلو�س والعيد الوطني كما قام 

بو�شع قانون للجن�شية في عام 1959م وقانون النقد الكويتي عام 1960م ليكون الدينار الكويتي 

عملة الكويت الوطنية بدل الروبية. 

178 - عبداهلل المبارك  1915 م - 1991 م 

- ن�شبة اإلى ال�شيخ عبداهلل المبارك ال�شباح ولد في مدينة الكويت هو اأ�شغر اأبناء ال�شيخ مبارك 

الكبير. 

- در�س في الكتاتيب ثم اإلتحق في المدر�شة المباركية. 

- عمل م�شاعداً لل�شيخ علي الخليفة في دائرة الأمن العام ثم اأ�شبح مديرا للدائرة نف�شها عام 1942م 

وبعدها عين قائداً للجي�س الكويتي عام 1954م. 

- نائب حاكم الكويت بفترة حكم ال�شيخ عبد اهلل ال�شالم ال�شباح. 

- في الثانيه ع�شر من عمرة �شارك في حرا�شة بوابة ال�شامية اإحدى بوابات �شور الكويت. 

- تولى م�شئولية مكافحة اأعمال التهريب والإ�شراف على البادية. بعدها عين مديراً لدائرة الأمن 

العام عام 1942م وذلك بعد وفاة ال�شيخ علي الخليفة، واأن�شاأ اإدارة الجوازات وال�شفر عام 1949م. 

- تولى مهام نائب الحاكم في عهد ال�شيخ عبد اهلل ال�شالم ال�شباح. 

- اإمتد ن�شاطة اإلى العديد من المجالت، فاأ�ش�س محطة اإذاعة الكويت عام 1952م ثم اأ�ش�س نادي 

الرئي�س  اإنه  كما  1956م،  بعام  المدني  الطيران  ودائرة  1953م  عام  الطيران  ومدر�شة  الطيران 

الفخري للنادي الثقافي القومي. 

- في عام 1959م دمجت دائرتي ال�شرطة والأمن العام في دائرة واحدة تحت رئا�شته. 

عاما  قائداً  تعيينه  الكويتية منذ  الم�شلحة  القوات  بناء  الأ�شا�شية في  اللبنات  وا�شعي  اأحد  يعد   -

للجي�س عام 1954م. 

- دعا لإن�شمام الكويت لجامعة الدول العربية عام 1958م واألغى تاأ�شيرات الدخول بالن�شبة للعرب 

رغم معار�شة الوكيل ال�شيا�شي البريطاني. 

- في اأبريل 1961م ا�شتقال من جميع منا�شبة وقرر عدم ال�شتمرار بالحياة ال�شيا�شية. 
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179 - عبداهلل المجرن الرومي

- هو عبداهلل را�شد المجرن الرومي من قبيلة عنزة. 

- كان مختاراً لمنطقة ال�شامية. 

180 - عبداهلل النوري 1905 م - 1981 م 

- هو عبداهلل محمد نوري اأحمد محمد النوري من قبيلة �شمر القحطانية من بطن عبده. 

- در�س على يد والده ال�شيخ محمد النوري ثم ال�شيخ عبداهلل الخلف الدحيان. 

- عمل في التدري�س والتعليم فكان مدر�شاً في مدر�شة محمد العجيري في حي القبلة ثم في مدر�شة 

المباركية ثم المدر�شة الأحمدية. 

- عمل متطوعاً لمدة 3 �شنوات في المعهد الديني ليدر�س الفقه الحنبلي. 

- ا�شتغل في التجارة و�شافر على اأثرها اإلى الهند و�شيالن وغيرها. 

- عين كاتباُ في المحكمة ثم اأخد يتدرج حتى اأ�شبح رئي�شاً للكتاب ثم اختاره ال�شيخ عبداهلل الجابر 

�شكرتيراً خا�شاً له. 

- عين مفت�شاً ومر�شداً عاماً لأئمة الم�شاجد لمدة �شنة. 

- �شارك في اإدارة اإذاعة الكويت عند تاأ�شي�شها 1955م ثم اإ�شتقال من عمله بالمحاكم حيث تفرغ 

للعمل بالمحاماة. 

- عمل اإمام وخطيب لم�شجد القاد�شية حيث يقطن فترة من الزمن. 

- اآثر اأداء الأعمال الخيرية والإهتمام باأمور الم�شلمين على الوظائف الحكومية والأعمال الحرة الإ 

المحاماة فقام بم�شاعدة العديد من المدار�س والجمعيات الإ�شالمية في اندوني�شيا والهند كما 

قام باإن�شاء مدر�شة النوري النموذجية ب�شدني في اأ�شتراليا. 

- اإتجه بكل ما اأعطاه اهلل من جهد ومال وفطنة اإلى الدعوة للدين فكان داعية ومر�شداً يتخذة النا�س 

مرجعاً لهم. 

اإدخال  اأ�شبوعية لبرنامج تحت عنوان »مع الدين« وكذلك  اإعداد وتنفيذ حلقات تلفزيونية  - تولى 

برامج متنوعة لالإذاعة منها »برنامج الدين الن�شيحة« وبرامج �شحية كان يعدها ويقدمها بنف�شه 

وبرامج لالأطفال يغر�س فيهم مبادئ الدين القيم. 

- ترك مكتبة عامرة بكتب الفقه والحديث وعلوم الدين والدنيا، ف�شمت ما يزيد عن 7 اآلف كتاب 

و»البهائية  الوثقى«  و»العروه  �شاألونى«  ما  غريب  »من  كتاب  ال�شخ�شية  موؤلفاته  من  كتب  منها 

�شراب« و»الأمثال الدارجة في اللهجة الكويتية« وما يطابقها في اللغة العربية. 
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181 - عبداهلل زكريا الأن�شاري 1921 م - 2006 م 

- در�س في مدر�شة والده المال زكريا الأن�شاري والمدر�شة المباركية حتى عام 1945م. 

- بداأ نظم ال�شعر وهو في ال�شابعة ع�شرة من عمره وقد ن�شر معظم �شعره في ال�شحف ال�شورية 

اأو  الو�شف  �شواء في  ال�شعرية  الق�شائد  الكثير من  القاهرة وكتب  البعثة في  والعراقية ومجلة 

الغزل. 

- مدر�س في المدر�شة ال�شرقية. 

- وزيراً مفو�شا في وزارة الخارجية 1962م ثم �شفيراً فيها. 

- مدير لإدارة ال�شحافة والثقافة في وزارة الخارجية. 

- م�شرف مالي على بيت الكويت في القاهرة. 

- رئي�س تحرير مجلة البعثة. 

- رئي�س تحرير مجلة البيان ال�شادرة عن رابطة الأدباء في الكويت. 

- له مجموعة من الموؤلفات بلغت 11 مولفاً منها »فهد الع�شكر حياته و�شعره« و»ال�شعر العربي بين 

العامية والف�شحى« و»ال�شا�شه وال�شيا�شية والوحدة ال�شائعه بينهما« و»حوار المفكرين«. 

182 - عبداهلل محمد الهاجري 

- اأحد رجال ال�شيخ مبارك ال�شباح الذي قام بجمع المقاتلين لمعركة ال�شريف. 

183 - عبدالمنعم ريا�س  1919 م - 1969 م 

م�شر  جمهورية  في  الغربية  محافظة  من  عبداهلل  ريا�س  محمد  عبدالمنعم  محمد  الفريق  هو   -

العربية. 

- يعتبر من اأ�شهر الع�شكريين العرب في القرن الع�شرين. 

- �شارك في الحرب العالمية الثانية �شد الألمان والإيطاليين. 

- در�س في كتاب القرية وتدرج حتى ح�شوله على الثانوية ثم التحق بالكلية الع�شكرية ونال �شهادة 

الماج�شتير في العلوم الع�شكرية. 

- �شارك في حرب فل�شطين عام 1948م. 

- تولى قيادة مدر�شة المدفعية الم�شادة للطائرات وكان وقتها برتبه مقدم. 

- في عام 1964م �شغل من�شب رئي�س اأركان القيادة العربية الموحدة. 

- وفي عام 1968م عين اأميناً عاماً م�شاعداً لجامعة الدول العربية. 

184 - عبدالوهاب ح�شين القرطا�س 1928 م - ... 

- هو عبدالوهاب ح�شين عبدالوهاب القرطا�س. 
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- عمل باإدارة التموين من 1943م اإلى 1945م. 

- تدرج في �شلك التعليم اإلى اأن اأ�شبح ناظراً. 

- اأ�شهم في اإن�شاء نادي المعلمين عام 1951م وتولى رئا�شتها عام 1968م. 

- كان ع�شواً ومديراً داخلياً في رابطة الجتماعيين. 

- اختير ليكون ملحقاً ثقافياً ب�شفارة الكويت في لبنان. 

- عين م�شت�شاراً ثقافياً ب�شفارة الكويت في الأردن عام 1982م. 

185 - عثمان بن عفان 47 ق.هـ - 35 هـ 

- هو الخليفة عثمان بن عفان بن اأبي العا�س بن اأميه بن معد بن عدنان ر�شي اهلل عنه من قري�س. 

- ثالث الخلفاء الرا�شدين ومن ال�شابقين اإلى الإ�شالم اأ�شلم وهو في 34 من عمره وهو من ال�شتة 

الذين توفى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهو را�شي عنهم واأحد المب�شرين بالجنة الع�شرة. 

- لقب بذو النورين لأنه تزوج اإثنين من بنات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهما رقية واأم كلثوم. 

- كان غنياً �شريفاً في الجاهلية وبعد اإ�شالمه بذل الكثير من ماله في �شبيل الإ�شالم ك�شراء اآبار 

للمياه والتجهيز للغزوات و�شراء اأرا�س لم�شاجد الم�شلمين. 

- قال عنه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم : اأ�شدق اأمتي حياًء عثمان . 

- �شهد الهجرتين اإلى الحب�شة والمدينة وجمع القراآن في عهده على لغة قري�س ولهجتهم وهي لهجة 

العرب وي�شمى م�شحف عثمان اأو الم�شحف الإمام. 

- له العديد من الفتوحات حتى و�شلت الدولة الإ�شالمية اإلى اأرمينيه والقوقاز وخرا�شان وقبر�س. 

- قتل على اأيدي اأهل الفتنه عن عمر يناهز 82 عاماً ودفن بالبقيع. 

186 - عدن 

- ن�شبة اإلى مدينة عدن ثاني اأكبر مدن اليمن فعدن تطل على خليج عدن وتقع على بعد 170كم 

�شرق م�شيق باب المندب، وتمتاز بتاريخ عريق للمالحة الدولية منذ القرن ال�شابع ق.م ومحمية 

ب�شل�شلة من الجبال البركانية ذات المواقع الطبيعية الجذابة لل�شياح. 

- في اللغة هي ال�شتيطان مع ما يجعل ال�شتقرار ممكنا للزراعة والتعدين ورعي الدواب كما تعني 

�شاحل البحر، اأما الم�شادر التاريخية العربية فتن�شبها اإلى عدن بن عدنان كما ورد عند الطبري 

وهو اأول من حب�س بها كما ورد ا�شمها في كل من التوراة والإنجيل والقراآن الكريم. 

- عرفت كميناء تجاري هام يربط اآ�شيا �شرقاً واأفريقيا غرباً واأوربا �شمالً. 
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187 - عرفات 

يوم  الم�شلمون في مو�شم الحج حتى تغرب �شم�س  المكرمة يقف فيه  اإلى موقع في مكة  ن�شبة   -

التا�شع من ذي الحجة. 

- عرفات كلها موقف للحجاج عدا بطن عرنه وهو الوادي الذي يلي م�شجد نمرة في اتجاه القبلة. 

- قيل اأن عرفة �شمي بذلك لأن النا�س يتعارفون فيه اأو لأن جبريل طاف باإبراهيم كان يريه الم�شاهد 

َعَرْفَت؟«، فيرد اإبراهيم: »َعَرْفُت، َعَرْفُت«، اأو لأن اآدم وحواء »عندما هبطا 
َ
َعَرْفَت؟ اأ

َ
فيقول له: »اأ

من الجنة« اإلتقوا فعرفها وعرفته في هذا المكان. 

188 - عكا 

مدن  اأقــدم  من  وتعد  المتو�شط  الأبي�س  البحر  �شاحل  على  توجد  فل�شطينية  مدينة  اإلى  ن�شبة   -

العالمية كما عرفت بموقعها  التراثية  المواقع  واأهم  التوراة  التاريخية ورد ذكرها في  فل�شطين 

ال�شتراتيجي الهام. 

- تميزت ب�شناعة الزجاج والأ�شبغة الأرجوانية الملوكية. 

- اإحتلها وحكمها �شل�شلة طويلة من الغزاة وا�شتهرت ب�شدها لنابليون بونابرت اإبان الحملة الفرن�شية. 

- ظهر في اأبنيتها فن العمارة الفاطمي وال�شليبي والعثماني. 

- تعتبر مدينة مختلطة من ال�شكان العرب واليهود. 

189 - عكاظ

اإلى �شوق عكاظ الذي يقع في �شهل منب�شط بين مكة والطائف وكان يمتاز بوفرة المياه  - ن�شبة 

والنخيل وكان مو�شم ال�شوق يقع بين هالل ذي القعدة اإلى ع�شرين يوم وكان هذا ال�شوق اإجتماعي 

وما عقد من  به  اأعلن  بما  الغائب  الحا�شر  يبلغ  منبراً  اأي�شا  وكان  الن�شاطات  اأنواع  بكل  حافل 

معاهدات بين القبائل وكانت تقام فيه مباريات للفرو�شية وال�شباق كما كان ال�شعراء يح�شرون 

ال�شوق لين�شدوا ما اأحدثوا من اأ�شعار التفاخر والحما�شة والمجادلة. 

- اأ�شل كلمة (عكاظ) من المعاكظة وهي المحاجة في المفاخرة لأن العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ 

بع�شهم بع�شاً في المفاخرة اأي يغلبه ويقهره. 

اأهم  ومن  وروؤ�شاوؤها  �شيوخها  قبيلة  كل  �شوؤون  فيدير  عكاظ  �شوق  في  والع�شائر  القبائل  تلتقي   -

ال�شخ�شيات التي اإرتبط اإ�شمها بال�شوق: حاجب بن زرارة وعبدالمطلب واأبو طالب كما عال �شاأن 

النابغة الذبياني حيث تراأ�س �شوق عكاظ وعر�س ال�شعراء اأ�شعارهم عليه وخطيب ال�شوق ق�س بن 

�شاعده فيما علقت الق�شائد ال�شبع ال�شهيرة بالمعلقات اإفتخاراً بف�شاحتها في ال�شوق وُعر�شت 

على من يح�شر المو�شم من �شعراء القبائل. 
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190 - علي ال�شالم 1898 م - 1928 م 

- هو ال�شيخ علي ال�شالم المبارك ال�شباح من اأ�شرة اآل ال�شباح الحاكمة في دولة الكويت. 

- يعتبر من اأهل الذكاء والإدراك. 

- له ميل لالأدب ورغبة في مجال�شة اأهل الف�شيلة وال�شتفادة منهم. 

- قائد ع�شكري من قواد معركة الرقعي تعقب الأعداء وقتل اأعزلً في 1928/1/27م. 

191 - علي بن اأبي طالب 23 ق.هـ - 40 هـ 

- هو اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب بن عبدالمطلب بن ها�شم بن عبدمناف بن ق�شي القر�شي 

رابع الخلفاء الرا�شدين واأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

- اأ�شلم وهو في العا�شرة من عمره فكان اأول �شبي في الإ�شالم. 

- ن�شاأ في بيت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وبات في فرا�شه ليلة الهجرة مرتدياً ثوبه حتى ل يفطن 

به الم�شركون. 

- �شارك في جميع الغزوات مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شوى تبوك واأظهر �شجاعة فائقة وكان 

من فر�شان العرب الم�شهورين حمل الراية في فتح خيبر �شنة 7هـ ففتحها اهلل على يديه. 

- عرف بال�شجاعة والخطابة والبالغة كما عرف ببراعته في الق�شاء فكان عمر بن الخطاب ر�شي 

اهلل عنه يقول : اأق�شانا علي وتميز بقدرته على التاأثير والإقناع فقد تم اإ�شالم همدان كلها على 

يديه في يوم واحد. 

- كان الم�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم يحبه حباً جماً حتى قال عنه: من اأحب علّياً فقد اأحبني، ومن 

 .
ّ

، ومن اأبغ�س علّياً فقد اأبغ�شني، ومن اأبغ�شني فقد اأبغ�س اهلل
ّ

اأحبني فقد اأحب اهلل

- �شار علياً ر�شي اهلل عنه اأحد رجال ال�شورى المقربين في خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه 

ومن اأهم م�شوراته موافقته لراأي عمر في عدم توزيع الأر�س المفتوحة واقتراحه البدء في كتابة 

التاريخ الإ�شالمي اإبتداءاً من الهجرة النبوية اإلى المدينة. 

- كان مقرباً من الخليفة عثمان بن عفان ومن اأّجل م�شوراته موافقته لعثمان في جمع النا�س على 

قراءة واحدة لمنع اإختالف النا�س في القراآن. 

اأمور الدولة الفتّيه كما قام  اإيجاد حلول للق�شايا التي لم يرد فيها ن�س وفي تنظيم  - اإجتهد في 

بتو�شيح اأحكام ال�شرع في الحروب الداخلية بين الم�شلمين. 

- ا�شت�شهد على يد عبدالرحمن بن ملجم الخارجي في رم�شان عام 40هـ. 

192 - علي �شليمان بو كحيل 1260 هـ - 1932 م 

- هو علي �شليمان بن يو�شف بوكحيل من قبيلة الدوا�شر في حي القبلة. 

- �شارك في الكثير من المعارك التي خا�شتها الكويت في تاريخها �شد الطامعين. 
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- عا�س في خدمة الكويت واأهلها فجاءت �شهرته في اإنقاذه الكويت من غزو يو�شف الإبراهيم �شنة 

1897م حين اأ�شر على اإبالغ ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع اآنذاك بقدوم الإبراهيم 

ال�شيخ  اأتباع الإبراهيم فما كان من  لغزو الكويت على رغم معاناته ال�شرب والتعذيب على يد 

اأبنائه  اأن كافاأه بمكافاأة مجزية وهي �شفينة الميمون التي عمل فيها رحمه اهلل مع  اإل  مبارك 

�شنين طويلة. 

- اأ�شر علي بوكحيل وهو في الثمانين من عمره على الم�شاركة في معركة حم�س بعهد ال�شيخ التا�شع 

�شالم المبارك ال�شباح ولكن ال�شيخ اأبى ذلك اإحتراماً وتقديراً له. 

193 - عمار بن يا�شر 56 ق. هـ - 37 هـ 

- هو عمار بن يا�شر بن عامر بن مالك بن كنانه بن قي�س العب�شي. 

- �شحابي جليل كان من ال�شابقين لالإ�شالم حيث اأ�شلم هو و�شهيب بن �شنان في دار الأرقم وكان 

من اأول �شبعة اأظهروا اإ�شالمهم واأ�شلم بعده اأبوه يا�شر واأمه �شمية اأول �شهيدان بالإ�شالم كذلك 

اأخوه عبداهلل. 

- هاجر الهجرتين و�شلى القبلتين و�شهد بدراً والمعارك كلها مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وبيعة 

الر�شوان واأبلى بالءاً ح�شناً في كل الوقائع، كذلك �شهد مع علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه 

موقعة الجمل ومعركة �شفين حيث ُقتل فيها. 

- اأدى اإ�شالم اأ�شرة عمار اإلى �شخط حلفائها من بني مخزوم فاأنزلوا بهم اأ�شد اأنواع التعذيب وكان 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يدعو لهم بقوله: �شبراً اآل يا�شر موعدكم الجنة. 

194 - ُعمان

- ن�شبة اإلى �شلطنة عمان اإحدى دول مجل�س التعاون الخليجي. 

- عا�شمتها م�شقط وهي اأهم واأكبر مدنها وتليها مدينة �شالله. 

- تنق�شم �شلطنة ُعمان اإلى ت�شعة مناطق اإدارية. 

- تطل على ثالثة بحار رئي�شية هي الخليج العربي وخليج ُعمان وبحر العرب. 

- ت�شم نماذج متعددة من اأ�شكال الأرا�شي تتباين ما بين ال�شهل والجبل. 

- العملة الم�شتعملة هي الريال العماني. 

- يختلف المناخ في ال�شلطنة من منطقة لأخرى. 

195 - عمر المختار 1860 م - 1931 م 

- هو عمر بن المختار بن عمر المنفي من ليبيا. 

- عمل في الدعوة لن�شر الإ�شالم اإلى جانب م�شاركته في الجهاد �شد الفرن�شيين في ليبيا. 
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من  ال�شن محبوباً  في  1923م وكان متقدماً  الأخ�شر عام  الجبل  الجهاد في منطقة  تولى قيادة   -

الأهالي واأثبت مهارة فائقة في القيادة. 

- قاد عدة معارك �شد الإ�شتعمار الإيطالي وبلغ عدد معاركه في مواجهة القائد الإيطالي غرا�شياني 

263 معركة خالل ع�شرين �شهر. 

عدم �شنقاً من قبل الإ�شتعمار الإيطالي ببنغازي عام 1931م. 
ُ
- اأ

196 - عمر بن الخطاب 40 ق. هـ - 23 هـ 

- ن�شبة اإلى الخليفة الرا�شد الثاني عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه. 

- هو اأبو حف�س عمرو بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القر�شي العدوي. 

- ثاني الخلفاء الرا�شدين واأحد المب�شرين بالجنة �شماه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بالفاروق. 

- كان اأول من �شمي باأمير الموؤمنين بدل خليفة ر�شول اهلل �شلى اهلل و�شلم. 

- اأ�شلم قبل الهجرة باأربع �شنوات فقوي به الم�شلمون وله مواقف رائعة في غزوة بدر ويوم اأحد و�شلح 

الحديبية وغزوة حنين وغيرها من الغزوات. 

- في خالفته فتحت بالد ال�شام والعراق وفار�س وم�شر واأطراف اإفريقيا حتى قيل اإنت�شب في مدة 

خالفته اإثنا ع�شرة األف منبر لالإ�شالم، وقام بتوحيد الجزيرة �شيا�شياً. 

- اأ�شار بجمع القراآن واأمر برد �شبايا اأهل الردة واأمر باإتخاذ هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

موعداً للتاريخ وو�شع الم�شجد النبوي وو�شع الحرم المكي وك�شى الكعبة بالقباطي الم�شري. 

- و�شع النظام المالي للدولة والنظام الإداري والق�شائي واهتم بتعليم النا�س اأمور دينهم واتخذ بيت 

المال لحفظ الأموال واأ�شقط الجزية عن فقراء اأهل الذمة و�شعفائهم بل واأعطاهم من ال�شدقة 

ومن بيت المال. 

- كان �شداً منيعاً بين الم�شلمين وبين الفتن ووافقه القراآن في اأربعة موا�شع. 

- اإ�شتاأذن ال�شيدة عائ�شة ر�شي اهلل عنها باأن يدفن في بيتها مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأبي 

بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه. 

- ترب�س به اأبو لوؤلوؤة المجو�شي، وهو في ال�شالة وانتظر حتى �شجد، ثم طعنه بخنجر كان معه، ثم 

طعن اإثني ع�شر رجاًل مات منهم �شتة رجال، ثم طعن المجو�شي نف�شه فمات. 

197 - عمر بن عبدالعزيز 61 هـ - 101 هـ 

- هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن اأبي العا�س بن اأمية ولد في المدينة المنورة. 

- حفظ القراآن وتلقى علوم الدين من اأفا�شل ال�شحابة وكبار التابعين. 

عتبر خام�س الخلفاء الرا�شدين. 
ُ
- هو اأحد خلفاء بني اأميه اإ�شتوزره الخليفة �شليمان بن عبدالملك واأ
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- تميز منهجه في الحكم بالإ�شالح ال�شامل للدولة الأموية فاأقام الحق على منهج كتاب اهلل و�شنة 

ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم و�شيرة الخلفاء الرا�شدين. 

- اأقام العدل فاألغى المتيازات المالية والأدبية لأ�شرته وع�شيرته ورد المظالم والحقوق اإلى اأ�شحابها. 

المخ�ش�شة  بالأموال  المتمثلة  المظالم  الم�شلمين  مال  بيت  اإلى  ورد  العامة  الأموال  اأكد حرمة   -

لالأمراء واألغى ال�شرائب على الج�شور والمعابر واألغى الجزية عن من عجز عن دفعها. 

- اإهتم بن�شر العلم فاأر�شل العلماء اإلى الأم�شار والبوادي واتخذ الم�شاجد مراكزاً لتعليم النا�س اأمور 

دينهم. 

- اأمر بتدوين الحديث النبوي وجمع �شنن واأحاديث الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. 

- كفل اليتامى وجعل لكل مري�س خادماً ولكل اأعمى قائداً وافتدى الأ�شرى وكفل حاجات العلماء 

وطالب العلم ومنع موظفي الدولة من الجمع بين راتبين فعم الرخاء على الأمة اأجمعين. 

198 - عمر بن هبيرة ... - 107 هـ 

- هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن �شكين الأمير اأبو المثنى الفزاري ال�شامي. 

- غزا اأر�س الروم في عهد �شليمان بن عبدالملك عام 96هـ وعندما انتقلت الخالفة اإلى عمر بن 

عبدالعزيز وّله الجزيرة. 

- وفي عام 102هـ توجه لغزو الروم من ناحية اأرمينيا وحقق ن�شراً كبيراً. 

- عندما ت�شلم يزيد بن عبدالملك كلفة حيازة اأموال بني المهلب ثم وّله العراق وخرا�شان. 

- ُعِزَل عمر بن هبيرة عن العراق في عهد الخليفة ه�شام بن عبدالملك و�ُشجن وا�شتطاع بم�شاعدة 

اأعوانه الفرار من ال�شجن والتجاأ اإلى دم�شق. 

199 - عمورية

- مدينه قديمه باآ�شيا ال�شغرى اإزدهرت في عهد الإمبراطورية البيزنطية. 

- فتحها العرب على يد الخليفة العبا�شي المعت�شم عام 838 م بعد ح�شار دام عدة اأيام. 

- بقاياها تقع بالقرب من قرية ح�شار كوي بتركيا. 

200 - عي�شى عبدالرحمن الع�شعو�شي 

- اإ�شتهر النوخذة عي�شى بقيادة ال�شفن ال�شراعية في فترة الأربعينات من القرن الع�شرين. 

- اأ�شهر �شفينة قام بقيادتها هي بوم المثنى في اأواخر الحرب العالمية الثانية. 

- في عام 1949م ركب لنج �شواف للتاجر ثنيان الغانم ثم ترك قيادة ال�شفن ال�شراعية وعمل في 

وظيفة حكومية في وزارة التربية ثم اأ�شبح م�شوؤلً عن �شفن النزهة التابعة لوزارة التربية. 
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- في عام 1979م كان ي�شرف على تجهيز اإحدى �شفن الوزارة بالمحرك ولم يتوقف عن عمله حتى 

توفي رحمة اهلل. 

- ورد ذكر النوخذة عي�شى في العديد من الروزنامات مثل روزنامة النوخذة عي�شى ب�شاره واأحمد 

الفهد ومفلح الفالح ويعقوب اليتامى. 

201 - غرناطة

- ن�شبة اإلى عا�شمة مقاطعة غرناطة في منطقة الأندل�س ذات الحكم الذاتي جنوب اإ�شبانيا. 

ُره و�َشنَْجل.  - تقع على �شفح جبال �شييرا نيفادا عند اإلتقاء نهري َهَدّ

- كانت تدعى اإلبيرا حتى منت�شف القرن الثامن الميالدي والت�شمية تاأتي من اأيام الحكم الإ�شالمي 

اأهم معالم  واأ�ش�شوا قلعة غرناطة ومن  711م  الأمويون عام  الم�شلمون  اأن فتحها  لالأندل�س بعد 

المدينة ق�شر الحمراء. 

- غرناطة (جرانادا) باللغة الإ�شبانية تعني الرمان الذي هو �شعار مدينة غرناطة. 

202 - غزة 

- قطاع غزة هو المنطقة الجنوبية من ال�شاحل الفل�شطيني على البحر المتو�شط على �شكل �شريط 

�شيق �شمال �شرق �شبة جزيرة �شيناء. 

- تعتبر غزة من اأكبر مناطق الدولة الفل�شطينية وهي نواة دولة فل�شطين كما اأنها من الأرا�شي التي 

اإحتلتها اإ�شرائيل عام 1967م. 

- تحتوي غزة على العديد من مباني العبادة القديمة من اأبرزها الم�شجد العمري وم�شجد ال�شيد 

ها�شم حيث يرقد جد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ويوجد الكني�شة اليونانية الأورثوذوك�شية التي 

يعود تاريخها اإلى القرن الخام�س الميالدي. 

والن�شاء  الأطفال  �شد  اإ�شرائيل  ترتكبها  التي  المجازر  �شد  عالمية  اإنتفا�شة  اأكبر  غزة  �شهدت   -

والعجائز التي هزت العالم. 

203 - غ�شان 

- تت�شعب قبيلة غ�شان من قبائل كهالن من الأزد. 

- يطلق ا�شم غ�شان على جميع البطون المنحدره من ن�شل مازن بن الأزد نزلوا على ماء ي�شمى غ�شان 

ف�شموا به. 

204 - فهد ال�شالم 1909 م - 1959 م 

- هو ال�شيخ فهد ال�شالم ال�شباح من قبيلة عنزه. 
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- تلقى علومه الأوليه في مدر�شة المباركية ثم بعام 1924م التحق في كلية العظمية في بغداد كما 

التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت. 

- رئي�س مجل�س الإن�شاء والتعمير. 

- رئي�س دائرة الأ�شغال العامة. 

- رئي�س دائرة ال�شحة العامة. 

- رئي�س بلدية الكويت. 

- رئي�س دائرة البريد والبرق والهاتف من عام 1952م اإلى 1959م. 

- توفي في البحرين وذلك اإثر اأزمة قلبية. 

205 - فيلكا »جزيرة كويتية« 

- فيلكا في اللغة البرتغالية معناها ال�شعادة ن�شبة اإلى جزيرة فيلكا وهي جزيرة كويتية تقع في الخليج 

العربي تمتاز بموقعها الجغرافي الهام للتجارة من القدم. 

- �شمى الإ�شكندر الأكبر جزيرة فيلكا قديماً با�شم ايكارو�س تيمناً بجزيرة اإيكارو�س الإغريقية والتي 

تقع في بحر اإيجه. 

- في الجزيرة الكثير من الآثار القديمة التي تعود اإلى الألف الثالث قبل الميالد والمعروف بالع�شر 

البرونزي. 

- اتفق العلماء الذين توافدوا اإلى الجزيرة على اأنها كانت مركزاً لح�شارة دلمون التي كانت ت�شم 

البحرين وال�شاحل ال�شرقي للجزيرة العربية. 

- هاجر العتوب اإليها وكما زارها ال�شيخ عبداهلل بن �شباح وهو الحاكم الثاني للبالد. 

- حدثت معركة الرقة بالقرب منها �شنة 1783م. 

206 - قرطبة

- ن�شبة اإلى قرطبة التي تقع جنوب اأ�شبانيا على �شفة نهر الوادي الكبير. 

- هي عا�شمة الأندل�س وقد تاأ�ش�شت كم�شتوطنة رومانية عام 206 قبل الميالد، فتحها القائد طارق 

بن زياد عام 711م ثم ا�شتهرت كعا�شمة للدولة الأموية في الأندل�س بنى فيها الأمير عبدالرحمن 

الداخل جامع قرطبة الكبير ولها معالم عديده منها الج�شر الروماني والمعبد الروماني وال�شريح 

الروماني »وقلعة كالهورا« وق�شر قرطبة. 

207 - قري�س 

- تن�شب اإلى كنانه من م�شر �شكنت مكة زمن ق�شي ين كالب وعملوا بالتجارة ما بين اليمن وال�شام 

والأ�شم م�شتقاً من. 
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- كانت مكة لخزاعة اإلى اأن حاربهم ق�شي بن كالب بقري�س ومعهم كنانة فاأخذوا مكة منهم و�شكنوها 

ويت�شل ن�شب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى قبيلة قري�س. 

- قري�س بها ق�شمين هما قري�س البطاح وقري�س الظواهر وقري�س البطاح هم الذين ي�شكنون بطحاء 

الحرم، حوالي البيت، وي�شمون اأي�شاً بقري�س البواطن، لأنهم في بطن مكة فمن قري�س البطاح 

ولد ق�شي بن كالب وبنو كعب بن لوؤي وقري�س الظواهر، لأنهم ي�شكنون ظاهر مكة، وكانوا بادية 

حوالي مكة، يغيرون على غيرهم. 

208 - ق�شي بن كالب 400 م -  480 م 

- هو ق�شي بن كالب بن مرة القر�شي ويروى اأن ا�شمه زيد و�شمي ق�شياً لأن اأمه تزوجت بعد وفاة 

اأبيه فانتقلت اإلى ال�شام ف�شمي بذلك لق�شوه عن اأهله. 

- هو الجد الأعلى ل�شيبة بن ها�شم الم�شهور بعبدالمطلب جد النبي محمد بن عبداهلل الرابع ح�شل 

على نفوذ وا�شع في مكة حيث اجتمعت له ال�شدانة والرفادة وال�شقاية ويعتبر من اأ�شهر اأ�شالف 

قري�س. 

- ق�شى حداثته في ال�شام ثم في مكة قرب الكعبة وجعل داره للندوة وكان �شاحب �شدانة الكعبة ثم 

خلفه اإبنه عبدمناف. 

209 - كاظمة 

- مدينة تاريخية تقع �شمال مدينة الكويت على �شاحل جون الكويت. 

- كانت من المواقع المعروفة لدى العرب في الجاهلية و�شدر الإ�شالم وقد �شكنتها قبيلتا اإياد وبكر 

بن وائل. 

- وقعت فيها معركة ذات ال�شال�شل بين الم�شلمين بقيادة خالد بن الوليد والفر�س بقيادة هرمز عام 

12هـ والتي انت�شر فيها الم�شلمون. 

- تغنى بها ال�شعراء اأمثال اأمروؤ القي�س والفرزدق وجرير وغيرهم. 

- اأ�شارت البعثة الدانماركية عن وجود اآثار من الع�شر الحجري قرب منطقة كاظمة. 

210 - مبارك الكبير  1844 م - 1915 م 

- هو ال�شيخ مبارك بن �شباح بن جابر بن عبداهلل اآل �شباح (وقد لقب بـ »اأ�شد الجزيرة« و »مبارك 

الكبير«) من قبيلة عنزه. 

- الحاكم ال�شابع لدولة الكويت حيث تولى الحكم من 1896م اإلى 1915م. 

- تولى المهام الع�شكرية في بادية الكويت وكان رئي�س الجي�س الكويتي المر�شل مع قوات الدولة 

العثمانية اإلى �شيخ قطر عام 1893م. 
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- قاد قوة كويتية عام 1894م لتلحق بني هاجر في �شرق الجزيرة العربية التي اعتدت على �شفن 

كويتية وا�شتولت على ما فيها ولحقهم حتى و�شل اإلى القطيف وهزمهم وا�شترد جميع الممتلكات. 

- هو موؤ�ش�س العالقات الكويتية البريطانية فقام بعقد اتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م. 

- اأن�شيء اأول م�شت�شفى في الكويت في عهده عام 1910م من قبل الإر�شالية الأمريكية (الم�شت�شفى 

الأمريكاني). 

- اأن�شئت اأول مدر�شة في الكويت في عهده وهي المدر�شة المباركية عام 1911م. 

- رفع في عهده علم خا�س بالكويت لأول مره وهو علم اأحمر تتو�شطه كلمة »كويت«. 

- تم افتتاح اأول مكتب بريد في الكويت عام 1915 وكان مقره في القن�شلية البريطانية. 

- نال عدة اأو�شمة من قبل الحكام والملوك نظراً ل�شجاعته ومكانته البارزة مثل :-

 - الو�شام المجيدي من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية عام 1900م. 

 - لقب بلقب �شير من قبل بريطانيا في عام 1903م. 

 - الو�شام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية في عام 1912م. 

 - الملك جورج الخام�س منحة و�شام »�شردار اأعظم« في الهند عام 1912م. 

- اأ�شدر ال�شيخ �شباح ال�شالم حاكم الكويت الثاني ع�شر مر�شوم اأميري باإن�شاء قالدة مبارك الكبير 

يحملها رئي�س الدولة والتي تمنح لالآخرين باأمر اأميري وذلك في عام 1974م. 

211 - محمد بن حقان 

- هو نوخذة غو�س م�شهور. 

- عائلة بن حقان عائلة كويتية معروفة. 

- هناك مقبرة قديمة ت�شمى مقبرة بن حقان في المطبة بالقرب من منت�شف �شارع ال�شيخ اأحمد 

الجابر، وقد اأ�شبحت هذه المقبرة القديمة �شمن ملعب مدر�شة النجاح حينما اأن�شئت. 

212 - محمد بن لعبون 1205 هـ - 1247 هـ 

- هو محمد بن حمد بن لعبون المدلجي الوايلي. 

- ن�شاأ في ح�شن اأبيه الأديب وتثقف منه. 

- اإنتقل في �شبابه اإلى الزبير جنوب العراق مع اأبناء جماعته وعا�س فيها حياة الترف واللهو وابتعدت 

عن ال�شيا�شة ثم اإنتقل اإلى الكويت. 

- برع في تاأليف ال�شعر النبطي الغزلي حتى لقب باأمير �شعراء النبط. 

- وقف مع جماعته في �شراعها الإجتماعي والع�شائري مع ال�شاعر عبداهلل بن ربيعه وجماعته. 
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213 - محمد ثنيان الغانم 1884 م -  1966 م 

- كان نوخذة والتي تعني قائد لل�شفينة ال�شراعية ثم عمل بالتجارة. 

- ع�شواً في المجل�س التاأ�شي�شي عام 1938م. 

- ع�شواً في المجل�س البلدي. 

- كان يراأ�س كل فزعه تخرج من الكويت لإنقاذ �شفينة كويتية من الغرق. 

- �شاهم بم�شاعدة النا�س و�شارك في الكثير من الم�شاريع النافعة. 

214 - محمد رفيع معرفي 1909 م - 1976 م

- من حي معرفي في منطقة ال�شرق. 

- عمل بالتجارة فقام با�شتيراد اأجزاء متفرقة من الدراجات الهوائية ليتم تركيبها في الكويت وبذلك 

وفر فر�س عمل للكويتين اآنذاك كما قام با�شتيراد طباخات الكيرو�شين من عبادان والأدوية من 

الوليات المتحدة الأمريكية. 

- ع�شو في المجل�س التاأ�شي�شي عام 1961م. 

- �شاهم في تاأ�شي�س اأول فريق كويتي لكرة القدم عام 1931م. 

- �شاهم في اإن�شاء م�شت�شفى في الب�شرة متخ�ش�شاً بالولدة ورعاية الأطفال عام 1952م. 

- �شارك في اإعتماد د�شتور البالد عام 1962م. 

215 - محمد عبدالمح�شن الخرافي 1919 م - 1993 م 

- هو محمد عبدالمح�شن نا�شر بن عبدالمح�شن بن ح�شن بن عبداهلل الخرافي من الزلفى بالمملكة 

العربية ال�شعودية. 

- كان ذو م�شتوى تعليمي وثقافي عالي لكثرة رحالته التعليمية بين باك�شتان واليمن لدرجة لفتت اإليه 

النتباه وجعلته محط الإعجاب. 

- عمل بالتجارة منذ �شغره حيث اعتمد عليه والده كثيراً في التجارة فتنقل بين الهند وكرات�شي 

الهند ثم رجع  الزمن في  ا�شتقر لفترة من  التجارة حتى  لينيب عن والده في  واليمن والب�شرة 

فا�شتقر في الكويت عام 1955م. 

- اإت�شعت رقعة اأن�شطته التجارية بعد ظهور النفط وبداية حركة التنظيم والعمران في الكويت اإلى 

مجالت عده. 

- كان من اأوائل الذين تبرعوا لم�شر اإثر العدوان الثالثي عليها عام 1956م حتى نال و�شام الإ�شتحقاق 

من جمهورية م�شر العربية كما دعم ثورة التحرير في الجزائر من خالل اللجنة ال�شعبية لجمع 

التبرعات فكان يمثل اأحد اأركانها. 
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التجارية  المجالت  م�شاهماته  �شملت  فقد  العالم  في  والإ�شتثمار  الإقت�شاد  اأعــالم  اأحــد  كان   -

والإن�شائية والم�شرفية والمالية والأهلية من خالل ع�شويته في غرفة تجارة و�شناعة الكويت 

وكان رئي�شاً للجنة ال�شناعة في وزارة التجارة وع�شواً بالغرفة الخليجية للتجارة وال�شناعة. 

- تجلى موقفه الإن�شاني في تقديم الم�شاعدات العاجلة لأبناء الكويت في الخارج اأثناء الغزو العراقي 

الغا�شم لها كما لم تتوقف نفقاته المالية الدائمة للدول الفقيرة المحتاجه اأثناء الإحتالل. 

- اأحد موؤ�ش�شي موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ورئي�س مجل�س اإدارة البنك الوطني الكويتي وع�شو 

النفط  ناقالت  و�شركة  الكويتية  الجوية  الخطوط  موؤ�ش�شة  موؤ�ش�شي  ومن  المعارف  مجل�س  في 

الكويتية. 

العلوم  تاأهيل كلية  اإ�شالح واإعادة  اإ�شهاماته معظم الأن�شطة العلمية في المدار�س كذلك  - �شملت 

قبل  تدار من  والتي  الخير  اأوجه  كافة  م�شاعداته في  تعددت  كما  1987م  الكويت عام  بجامعة 

الموؤ�ش�شات الخيرية داخل الكويت وخارجها مثل ال�شومال وال�شنغال والهند ولبنان وغينيا بي�شاو 

واأمريكا. 

216 - محمد عبده 1849 م - 1905 م 

- هو محمد بن عبده بن ح�شن خير اهلل الم�شري من م�شر. 

- تعلم القراءة والكتابة بمنزل والده ثم انتقل اإلى دار حافظ القراآن فاأتم حفظه في �شنتين. 

- تعلم تجويد القراآن في الم�شجد الأحمدي ثم انتقل اإلى الجامع الأزهر حيث تتلمذ على يد ال�شيد 

جمال الدين الأفغاني وتاأثر به حتى ح�شل على �شهادة عالمية من الأزهر عام 1294هـ. 

- عين مدر�شاً للتاريخ في دار العلوم فجدد في تدري�شه واأ�شلح طريقته. 

جريدة  تحرير  رئي�س  اأ�شبح  ثم  والإجتماعي  الأخالقي  الإ�شالح  في  مقالت  الجرائد  في  كتب   -

الوقائع الم�شرية. 

- نفي بتهمة اإ�شتراكه في الثورة العرابية عام 1300هـ فخرج اإلى بيروت حتى عام 1306هـ حيث �شدر 

العفو عنه فعاد اإلى م�شر وتقلد عدة منا�شب حتى اأ�شبح مفتي الديار الم�شرية عام 1318هـ. 

- ن�شر ال�شيخ محمد عبده اأفكاره الإ�شالحية في ال�شيا�شة والمجتمع والتعليم وكان يرى اأن النه�شة 

الإ�شالمية لن تكون اإل باإ�شالح التعليم مخالفاً بذلك اأ�شتاذه الأفغاني الذي يرى اأن ال�شبيل اإلى 

ذلك هو الثورة ال�شيا�شية. 

اأهم  اأبي طالب ور�شالة التوحيد وهي  - له موؤلفات كثيرة منها �شرح نهج البالغة لالمام علي بن 

موؤلفاته واأ�شهرها على الإطالق. 

217 - محمد يو�شف العد�شاني 1925 م - ... 

- هو محمد يو�شف عبدالوهاب العد�شاني. 
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- انتدب رئي�شاً لتقييم الجهاز الداري في وزارة المالية والنفط لمدة 3 �شهور �شنة 1962م. 

- ع�شو المجل�س ال�شت�شاري الأعلى لالإعالم عام 1963م. 

- رئي�س البلدية عام 1963م ثم في عام 1964م للمرة الثانية. 

- ع�شو المجل�س البلدي في عام 1964م. 

- ع�شو مجل�س التخطيط عام 1965م. 

1981م -  الخام�س  الأمة  ورئي�س مجل�س  1970م ثم ع�شواً  1967م -  الثاني  الأمة  - ع�شو مجل�س 

1985م. 

- �شفير للكويت في المملكة العربية ال�شعودية عام 1967م. 

- �شفير غير مقيم لدى ال�شومال عام 1968م. 

- �شفير في لبنان عام 1969م وقد تعر�س لعدة محاولت اغتيال خالل فترة توليه. 

- �شفير في العراق من عام 1975م اإلى 1976م. 

- وزير التخطيط في عام 1976م. 

- وزير الأ�شغال عام 1980م. 

كان  حين  1975م  عام  لبنان  من  الفل�شطينية  المنظمة  رئي�س  عرفات  يا�شر  يخرج  اأن  ا�شتطاع   -

م�شتهدفاً. 

218 - مراك�س

- مدينة من مدن المملكة المغربية وتعد ثالث اأكبر مدينة مغربية تقع جنوب و�شط المغرب. 

- اأن�شاأها ال�شلطان الم�شلم يو�شف بن تا�شقين عام 1062م لتكون عا�شمة دولة المرابطين. 

- اأهم معالمها مئذنة الكتيبة التى تم بناوؤها عام 1195م وكانت محطة تبداأ منها القوافل العابرة 

لل�شحراء. 

219 - معن بن زائدة 

- هو معن بن زائدة بن مطر بن �شريك بن اأ�شد بن ربيعه. 

- كان من اأجواد العرب وكرامائهم حتى و�شل �شيته اإلى اأبناء البادية والعرب كافة. 

- له اأخبار في ال�شخاء وفي الباأ�س وال�شجاعة وله اأ�شعار جيدة اأكثرها في ال�شجاعة. 

اإلى بني العبا�س طلبه المن�شور وحث في طلبه  اأيام بني اأمية ولما انتقلت الدولة  - كان معن في 

على  اأهل خرا�شان  من  فيه جماعة  ثار  م�شهور  يوم  وهو  الها�شمية  يوم  كان  عنه حتى  فا�شتتر 

المن�شور فخرج معن متنكراً ملثماً وقاتل اأمام المن�شور قتالً �شديداً فكان الن�شر على يده. 

- اأمّنه المن�شور بعد ذلك واأكرمه وك�شاه ووله �شج�شتان. 

- قتله قوم من الخوارج وهو يحتجم ب�شج�شتان. 
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220 - منى 

- هي محطة الرحال الأولى في مو�شم الحج للحجاج حيث يق�شون فيها اأيام التروية ويعودون اإليها 

بعد النفرة من عرفات لرمي الجمرات اأيام الت�شريق اقتداءاً ب�شنة �شيد الخلق محمد �شلى اهلل 

عليه و�شلم. 

- اأقرب مناطق الم�شاعر المقد�شة اإلى مكة المكرمة، تبعد نحو 7 كيلو مترات �شمال �شرق الحرم 

وهي عبارة عن واد به بع�س التالل تحدها جبال �شاهقة �شديدة الإنحدار �شمالً وجنوباً ووادي 

منح�شر من الجهة ال�شرقية. 

221 - مي�شلون 

- معركة مي�شلون هي معركة قامت بين متطوعين �شوريين بقيادة يو�شف العظمة من جهة والجي�س 

الفرن�شي بقيادة هنري غورو من جهة اأخرى في 24/يوليو/1920م. 

- تلقى الأمير في�شل اإنذاراً من الجنرال غورو بوجوب ف�س الجي�س العربي وت�شليم ال�شلطة الفرن�شية 

ال�شكك الحديدية وقبول تداول ورق النقد الفرن�شي بدل ال�شوري وغير ذلك مما فيه الق�شاء على 

ا�شتقالل البالد وثروتها. 

- تردد الملك في�شل ووزرائه بين الر�شا والإباء واتفق اأكثر الوزراء على الت�شليم ولكن عار�س هذا 

ب�شيطة  بقوات  مي�شلون  اإلى  جندي   3000 بحوالي  وخرج  العظمة  يو�شف  الحربية  وزير  ب�شدة 

وا�شتبك مع القوات الفرن�شية في معركة غير متكافئة دامت �شاعات وا�شتركت فيها الطائرات 

والدبابات الفرن�شية والمدافع الثقيلة وف�شلت خطة يو�شف العظمة في تفجير الألغام لتعطيل 

القوات الفرن�شية ونفذت الذخائر وا�شت�شهد العظمة في المعركة وخ�شرت �شوريا المعركة واحتل 

الجي�س الفرن�شي دم�شق. 

222 - نا�شر اإبراهيم ال�شقعبي 1926 م - 2004 م 

- هو نا�شر اإبراهيم نا�شر ال�شقعبي من قبيلة عنزه. 

- اأحد رجالت الكويت المعطاءة واأحد اأعالمها التجارية عمل بتجارة العقار منذ ريعان �شبابه في 

�شوق الزل كما عمل بتجارة المواد الغذائية واأجهزة التكييف ثم امتد عمله بالخارج في كل من 

البحرين ولبنان والأمارات العربية المتحدة وال�شعودية. 

- عمل ع�شواً في لجنة �شئون البلدية في الثمانينات. 

- له العديد من الأعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها كبناء م�شجد في مدينة �شيدا بلبنان وبناء 

م�شجد ومركز ووقف اإ�شالمي في مدينة كيرل بالهند وكفالة الأيتام في عدة دول اإ�شافًة ل�شقي 
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الماء وحفر الآبار. 

- له م�شاهمات في دعم ال�شعب العراقي المنكوب بالحرب وال�شراعات عام 1982م وله دور بارز 

اأثناء الإحتالل العراقي لدولة الكويت في م�شاندة اأخوانه الكويتيين خارج البالد كما دعم المجهود 

العربي الكويتي عام 1994م لمواجهة الح�شود العراقية على الحدود الكويتية. 

223 - ن�شف اليو�شف الن�شف 1902 م - 1968 م 

- هو ن�شف اليو�شف الن�شف تنتمى عائلته اإلى الجالهمه من فريج الن�شف في منطقة �شرق. 

- عمل في الطوا�شة فترة ق�شيرة. 

- ع�شو في المجل�س الت�شريعي عام 1938م. 

- مدير بلدية الكويت من عام 1932م اإلى 1938م. 

- ع�شو مجل�س المعارف من عام 1936م اإلى 1951م. 

- ع�شو مجل�س ال�شحة عام 1941م. 

- مدير ال�شحة العامة من عام 1948م اإلى 1952م. 

- ع�شو لجنة التعمير في الكويت عام 1954م. 

- ع�شو مجل�س ال�شورى عام 1955م. 

- ع�شو لجنة تاريخ الكويت 1959م اإلى 1962م. 

- ع�شو الهيئة التنظيمية للمجل�س الأعلى لإدارة �شئون البالد من عام 1959م اإلى 1962م. 

- ع�شو في اأول مجل�س اإداره ل�شركة الخطوط الجوية الكويتية. 

- �شارك في اإ�شدار كتاب الدكتورم�شطفى اأبو حاكمه »تاريخ الكويت«. 

224 - هرم بن �شنان 

- من �شادة العرب في الجاهلية كان كثير الجود ي�شرب به المثل. 

- اأ�شلح هو وابن عم له بين عب�س وذبيان في حرب داح�س و الغبراء. 

داح�س  حرب  في  ال�شلم  لإحــالل  و�شعى  الدية  تحمل  لأنه  �ُشلمى  اأبي  بن  زهير  ال�شاعر  مدحه   -

والغبراء. 

- مات قبل الإ�شالم في طريقه اإلى النعمان. 

225 - ه�شام بن عبدالملك 690 م - 723 م 

- هو ه�شام بن عبدالملك بن مروان اأبو الوليد القر�شي الأموي من بني اأمية واأحد الخلفاء الأمويين 

في دم�شق. 

- كان حازماً �شديد الراأي عالماً بال�شيا�شة يبا�شر الأعمال بنف�شه. 
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- اأولى الفتوحات اهتماماً كبيراً واأحرز انت�شارات هائلة في جبهة الروم وبالد الترك واأوروبا حتى 

و�شل اإلى فرن�شا. 

- ا�شتدت في اأيامه الفتن في العراق وا�شطربت الأمور في خرا�شان ل�شوء �شيا�شة بع�س عماله وكثرة 

تقلب الأمراء فيها وجور بع�شهم على الم�شلمين من غير العرب. 

- اأخمد بدعة الخوارج من البربر في المغرب. 

226 - وهران 

م�شتوية  اأر�شاً  ولي�شت  جبلية  �شل�شلة  عن  عبارة  وهي  بالمغرب  الواقعه  وهران  ولية  اإلى  ن�شبة   -

و�شميت هذه الولية بهذا الإ�شم ب�شبب تواجد الأ�شود فيها ومعنى وهران �شبالن واكت�شفت هذه 

المدينة لأول مرة في القرن ال�شابع الميالدي ومكت�شفها تاجر كبير. 

- وهران اليوم هي الميناء الرئي�شي والمركز التجاري بالمغرب وبها جامعتان جامعة ال�شانيا وجامعة 

العلوم والتكنولوجيا. 

227 - يو�شف الرومي 

- هو يو�شف بن ح�شين الرومي. 

الد�شة  الغو�س  بداية دخول  يعلن  الذي  الغوا�شين هو  واأمير  واأمير غو�سٍ �شابق  - نوخذة طوا�شة 

وموعد العودة للوطن القفال. 

228 - يو�شف ال�شبيح 1800 م - 1875 م 

- هو يو�شف عبدالرزاق ال�شبيح ولد في منطقة البير في اأر�س نجد وهو من قبيلة الدوا�شر. 

- هاجر اإلى الكويت وهو في �شن مبكرة لما �شمعه من والده عن اأهلها من �شدق واأمانة وح�شن 

معاملة. 

- ُعرف يو�شف ال�شبيح بالإح�شان للفقراء والمحتاجين في ال�شر والعالنية واإيواء عابري ال�شبيل. 

- خ�ش�س ثالث م�شايف في كل من الكويت والزبير والإح�شاء لإنقاذ النا�س من الموت جوعاً في 

وحتى  �شمالً  العراق  اأوا�شط  من  المنطقة  على  مرت  التي  والمجاعة  والقحط  الجفاف  �شنين 

اإلى  الإح�شاء جنوباً وكذلك بالد فار�س والتي �شميت ب�شنين الهيلك وا�شتمرت من عام 1868م 

1871م 

- وقال ال�شاعر عبدالغفار الأخر�س في مدحه:

ال�شهب  ال�شبعة  مــكــان  باليو�شفين  بلغت  قــد  اهلل  حماها  الكويت  اأن   

الــعــرب �ــشــائــر  فــي  بعزهما  عيني  بــ�ــشــرت  ول  اأذى  �شمعت  مــا  واهلل   
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229 - يو�شف العظمة 1884 م - 1920 م 

- هو يو�شف بك بن اإبراهيم بن عبدالرحمن اآل العظمه من دم�شق في �شوريا. 

- كان متديناً متم�شكا باإ�شالمه ومحافظاً على �شعائر الإ�شالم. 

- تنقل في الأعمال الع�شكرية بين دم�شق والأ�شتانة حيث �شارك في الحرب العالمية الأولى وعندما 

انتهت عاد اإلى دم�شق واختاره الأمير في�شل مرافقاً له قبل اأن ي�شبح ملكاً. 

- ولي وزارة الحربية �شنه 1920م فنظم جي�شاً وطنياً �شورياً يناهز عدده ع�شرة اآلف جندي. 

- حارب الفرن�شيين بمعركة كبيرة غير متكافئة هي معركة مي�شلون وا�شت�شهد فيها عام 1920م ودفن 

في مقبرة ال�شهداء في مي�شلون ويعتبر يو�شف العظمه اأول وزير دفاع عربي ي�شت�شهد في معركة 

حتى الآن. 

- هو �شاحب الكلمة ال�شهيرة »ل ي�شلم ال�شرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم«. 

230 - يو�شف بن تا�شقين ... - 498 هـ 

- هو يو�شف بن تا�شقين نا�شر الدين ال�شنهاجي من موريتانيا. 

- ن�شاأ يو�شف بن تا�شقين ن�شاأًة اإيمانيًة جهاديًة وُعرف بالتق�شف والزهد كثير العفو مقرباً للعلماء 

وكان �شجاعاً واأ�شداً �شبوراً. 

- اأ�ش�س اأول اإمبراطورية في المغرب الإ�شالمي من حدود تون�س �شرقاً وحتى الأندل�س �شمالً حيث 

وحد و�شم كل ملوك الطوائف في الأندل�س اإلى دولته كما وحد الأندل�س مع المغرب في ولية 

واحدة لت�شبح اأكبر ولية اإ�شالمية. 

- حر�س على ن�شر تعاليم الإ�شالم في المغرب الأق�شى كما اهتم ببناء الم�شاجد باعتبارها مراكز 

دعوة وتوحيد للم�شلمين. 

- بطل معركة الزلقة وقائدها وهي من اأكبر المعارك التي انت�شر بها الم�شلمون على الإ�شبان. 

231 - يو�شف عبدالعزيز الفليج 1909 م - ... 

 للمواطنين 
ً
- لقب باأبو الفقراء فقد عرفه اأهل الكويت بم�شاعدته لمن يحتاج وبالخفاء وكان ملجاأ

الذين �شاقت بهم �شبل الحياة. 

- له مكانة اجتماعية تجعله حكيما وذا �شاأن حيث تحولت داره لف�س المنازعات بين النا�س بالأ�شلوب 

الهادئ الحكيم. 

 بل كان دائما مت�شالحاً مع نف�شه 
ً
- كان رجاًل مخل�شاً و�شادقاً ولم يعرف عنه يوماً اأنه خا�شم اأحداأ

ومحيطه. 
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�شركة  اإدارة  مجل�س  وع�شو  الكويت  و�شناعة  تجارة  رئي�س غرفة  نائب  منها  منا�شب  تولى عدة   -

�شركة  ادارة  مجل�س  ورئي�س  الوطني  الكويت  بنك  اإدارة  مجل�س  وع�شو  الكويتية  النفط  ناقالت 

ال�شينما الكويتية. 

 - ع�شو مجل�س اإدارة جمعية الهالل الأحمر الكويتي. 


