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1 - ابن الخطيب 1313 م - 1374 م  

هو ل�شان الدين اأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن �شعيد بن الخطيب ولد في لو�شة في الأندل�س.    -

يلقب بذي الوزارتين: الأدب وال�شيف.    -

والفل�شفة  بفا�س وفي غرناطة در�س الطب  القرويين  والفل�شفة في جامعة  الأدب والطب  در�س    -

وال�شريعة والأدب. 

كانت اأ�شرته تعرف ببني الوزير بقرطبة ثم انتقلت اإلى طليطلة.    -

عمل وزيرا لإبن الأحمر في غرناطة.    -

تناول في م�شنفاته الأدب والتاريخ والجغرافيا وعلوم اأخرى متعددة.    -

فيمن بويع قبل الحتالم من ملوك الإ�شالم، اأما كتبه العلمية فاأهمها: »مقنعة ال�شائل عن المر�س    -

الهائل« وهو ر�شالة في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندل�س �شنة 749هـ، ذكر فيها اأعرا�س 

ظهوره وطرق الوقاية منه »عمل من طب لمن اأحب« وهو م�شنف طبي اأثنى عليه المقري في 

الأمرا�س بح�شب  الوقاية من  الف�شول« وهي ر�شالة في  ال�شحة في  »الو�شول لحفظ  »النفح«، 

الف�شول. 

2 - ابن خلدون 1332 م - 1406 م

هو اأبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الح�شرمي من عرب اليمن ولد في تون�س.    -

موؤرخ وفيل�شوف اجتماعي من اأهم الموؤ�ش�شين لفل�شفة التاريخ وعلم الجتماع.    -

تنقل في بالد المغرب والأندل�س ثم اأقام بتلم�شان و�شرع في تاأليف تاريخه.    -

رافق جي�س المماليك الذي نجح في �شد زحف تيمورلنك.    -

بحث ابن خلدون في اأحوال العمران والملك والك�شب وال�شنائع المختلفة.    -

�شعى اإلى الك�شف عن العالقة بين العلوم والآداب من جهة والتطور الجتماعي من جهة اأخرى.    -

من اأهم موؤلفاته العبر وديوان المبتداأ والخبر الذي له قيمة كبرى بين كتب التاريخ الإ�شالمي   -

بينهما كما عمل وزيرا لأبي عبداهلل  ال�شلح  اأمير ق�شتالة لعقد  عمل �شفيرا لإبن الأحمر لدى    -

الحف�شي وكان الو�شيط بين اأهل دم�شق والقائد المغولي تيمورلنك. 

توفي ودفن في م�شر.    -

3 - ابن ر�شد 1126 م - 1198  م

هو اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن ر�شد الأندل�شي القرطبي ولد في قرطبة بالأندل�س.    -

اأ�شهر اأطباء ع�شره وكان نحوياً ولغوياً.    -

تتلمذ عند اأبو جعفر هارون واأبو مروان الأندل�شي واإبن زهر.    -
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�شابقين  وفال�شفة  علماء  و�شحح  الفل�شفة  عن  دافع  الإ�شالم،  فال�شفة  اأهم  من  ر�شد  ابن  يعد    -

له كابن �شينا والفارابي في فهم بع�س نظريات اأفالطون واأر�شطو ولذلك لقب بال�ّشارح، در�س 

الكالم والفقه وال�شعر والطب والريا�شيات والفلك والفل�شفة، قدمه ابن طفيل لأبي يعقوب خليفة 

الموحدين عام 1182م فعينه طبيبا له ثم قا�شيا في قرطبة ثم تولى الق�شاء في اإ�شبيلية ثم عاد 

كقا�شي الق�شاة في قرطبة. 

»الطبيعيات«  موؤلفاته  اأهم  ومن  والفلك  والريا�شيات  بالطب  ا�شتهر  كما  الفل�شفة  بعلوم  ا�شتهر    -

و»اأ�شول الطب«. 

اتهم بالكفر وال�شالل مما جعل الخليفة المن�شور ينفيه اإلى األي�شانه قرب قرطبة وحرق جميع    -

موؤلفاته الفل�شفية ثم ر�شى عنه واألحقه ببالطه حتى توفي. 

4 - ابن �شالم ... - 43  هـ

يق  يـة يو�شف ال�شِدّ هو عبداهلل بن �شالم بن الحارث وهو �شحابي جليل وُكنيته: اأبو يو�شف، من ُذِرّ   -

عليه ال�شالم. 

هو الإمام الَحبْر، الم�شهود له بالجنة، حليف الأن�شار، من خوا�ِسّ اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه    -

و�شلم. 

كان اإ�شمه في الجاهلية الح�شين فلما اأ�شلم �شماه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عبداهلل وكان    -

قد ق�شم وقته اأق�شاماً ثالثة، �شطًرا للوعظ والعبادة، و�شطًرا في ب�شتان له يتعهد نخله بالت�شذيب 

والتاأبير، و�شطًرا مع التوراة للتفقه في الدين، هكذا و�شفوه، وكان كلما قراأ التوراة وقف طوياًل 

عند الأخبار التي تب�شر بظهور نبي في مكة، يتمم ر�شالت الأنبياء ال�شابقين، ويختمها. 

المدينة  اأهل  وكان  المنّورة،  المدينة  الكبار في  اليهود  اأحبار  من  بن �شالم حبراً  كان عبد اهلل    -

مونه، وقد اقتنع بالإ�شــالم واأ�شلم، ونزل فيه قول اهلل  على اختالف مللهم ونحلهم يُجلُّونه ويعظِّ

ِ �َشِهيًدا بَيِْني َوبَيْنَُكْم َوَمْن ِعنَْدهُ ِعلُْم 
َّ

تعالى: {َو�َشِهَد �َشاِهٌد ِمْن بَِني اإِ�ْشَراِئيَل} واآية {ُقْل َكَفى ِباهلل

الِْكتَاِب}. 

من مناقبه ر�شي اهلل عنه اأنه ن�شر عثمان يوم الدار.    -

ي ر�شي اهلل عنه بالمدينة �شنة ثالث واأربعين من الهجرة.  تُُوِفّ   -

5 - البحرين

ن�شبة اإلى مملكة البحرين اإحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وتقع �شرق المملكة    -

العربية ال�شعودية. 

وجزيرة  البحرين  جزيرة  اأكبرها  جزيرة   33 من  يتكون  الجزر  من  اأرخبيل  عن  عبارة  البحرين    -

المحرق التي يقع فيها مطار البحرين الدولي. 
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�شميت بالبحرين ن�شبة اإلى احتوائها على م�شدرين للمياه هما عيون الماء العذبة ومياه البحار    -

المحيطة بها. 

التي ارتبطت  التاريخ وازدهرت خالل ح�شارة دلمون  ا�شتوطنت الجزيرة خالل فترات ما قبل    -

روابي  �شكل  على  وهي  بالعالم  تاريخية  مقبرة  اأكبر  البحرين  في  وتوجد  ال�شومرية  بالح�شارة 

مختلفة الحجم وال�شكل منذ عهد ح�شارة دلمون و�شميت تايلو�س من قبل الإغريق. 

اكت�شف النفط في البحرين عام 1932م واأعلنت ا�شتقاللها في اأغ�شط�س عام 1971م.    -

تحولت البحرين من دولة اإلى مملكة في فبراير عام 2002م بعد الت�شويت على ميثاق العمل الوطني.    -

6 - البالجات

ن�شبة اإلى ال�شاحل الذي يقع بمحاذاة ال�شارع وهي جمع كلمة بالج وتعني باللغة الفرن�شية ال�شاحل    -

اأو ال�شاطئ. 

7 - التعاون

اأطلقت الت�شمية ن�شبة اإلى مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وهي منظمة اإقليمية عربية مكونه    -

من ع�شوية �شتة دول تطل على الخليج العربي وهي ال�شعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان 

والبحرين ومقرها في الريا�س. 

تاأ�ش�س المجل�س في 1981/5/25م باأبوظبي وكان كل من ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح وال�شيخ    -

زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمهما اهلل اأ�شحاب فكرة اإن�شائه. 

يهدف المجل�س اإلى تحقيق التن�شيق والتكامل بين دوله في جميع الميادين وتوثيق الروابط واأوجه    -

التعاون بين مواطني دول المجل�س. 

8 - الح�شن الب�شري 641 م - 728 م

هو اأبو �شعيد الح�شن بن ي�شار اأبي الح�شن الب�شري ولد في وادي القرن قرب المدينة المنورة.    -

زاهد ومتكلم ومحدث.    -

كان اأبوه من �شبى مي�شان من بالد فار�س ثم اأعتق وكانت اأمه »خيرة« مولة اأم �شلمة ر�شي اهلل    -

عنها. 

تلقى العلم من ال�شحابة في الب�شرة لمدة 6 �شنوات.    -

عمل كاتباً لأمير خرا�شان الربيع بن زياد ثم ا�شتقر في الب�شرة.    -

تتلمذ على يديه وا�شل بن عطاء وعمرو بن عبيد.    -

موؤ�ش�س المذهب الب�شري في الزهد.    -

اأ�شبح اأ�شهر علماء ع�شره ومفتي الب�شرة حتى وفاته.    -
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9 - الخن�شاء 575 م - 664 م 

هي تما�شر بنت عمرو بن الحرث بن ال�شريد ال�شلمية عا�شت في نجد.    -

�شميت بالخن�شاء ب�شبب ق�شر اأنفها وارتفاع اأرنبتيه.    -

الذبياني  النابغة  قال عنها  الجاهلية حيث  �شعراء  اأ�شهر  وتعد من  قبيلة م�شر  �شاعرة من  هي    -

»الخن�شاء اأ�شعر الجن  والإن�س«. 

اأكثر �شعرها في رثاء اأخويها �شخر ومعاوية اللذان قتال في الجاهلية حيث بكتهما حتى عميت.    -

اأدركت الإ�شالم وكان لها اأربعة بنين �شهدوا معركة القاد�شية عام 637هـ وحثتهم على القتال فلما    -

اأن يجمعني بهم في م�شتقر  ا�شت�شهدوا قالت »الحمد هلل الذي �شرفني بقتلهم واأرجو من ربي 

رحمته«. 

توفيت في مطلع خالفة عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه.    -

10 - الدمنة

الدمنة قرية �شاحلية قديمة و�شميت الدمنة ن�شبة الى �شنة الدمانة.    -

كتب اهلل ان تكون ار�س الكويت المجدبة في �شنوات كثيرة ان ياأتيها عام فيه امطار وفيرة جدا    -

وتظل الغطيطة اأو المريخ والندى فترة طويلة من ال�شنة وبهذا ظل الع�شب ينمو بكثرة لنه ل توجد 

حرارة تق�شي عليه مما جعلت اأر�س الكويت خ�شراء في تلك الحقبة من الزمن وينت�شر الع�شب في 

كل مكان حتى فوق ال�شطوح، لهذا توجه كثير من الذين يملكون ال�شاأن والغنام الى هذه الر�س 

لكي ترعى اغنـــــــامهم طوال ال�شنة وبما ان الغنــــــام ترعــى في هذه الر�س فال بد ان تخلف 

وراءها (البعر) ، الذي هو الدمن للماعز ومفردها (دمنة) واخذت هذه الدمنة ت�شمد الر�س لينبت 

الع�شب مرة ثانية والغنام ترعى وت�شبع لهذا توجهوا الى ان هذه ال�شنة �شنة الدمن لكثرته.

كما قيل اأن الدمنة اأ�ش�شها �شيادوا الأ�شماك من العوازم واأطلق عليها اآل مرة اإ�شم الدمنه والتي    -

تعني روث الحيوانات واأبُدل اإ�شمها اإلى عنبره ولم يمتثل النا�س لهذه الت�شمية وفي عام 1953م تم 

تغير اإ�شمها ر�شمياً اإلى ال�شالمية. 

11 - الذهبي  1274 م - 1348 م 

اأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي تركماني الأ�شل ولد في مدينة  اأبو عبداهلل محمد بن  هو    -

دم�شق �شمي والده بالذهبي ل�شتغاله بالذهب. 

موؤرخ ومحقق.    -

ان�شم اإلى حلقات تحفيظ القراآن حتى حفظه واأتقن تالوته وتعلم القراءات ال�شبع تتلمذ بالقراءات    -

النحو  در�س  كما  غال  بن  الدين  جمال  وال�شيخ  الع�شقالني  الدين  جمال  ال�شيخ  عند  القراآنية 

والعربية والمغازي وال�شير والتراجم والتاريخ العام. 
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قام بالتدري�س والتاأليف حتى فقد ب�شره ومن تالمذته الحافظ العالمة اإبن كثير وعبد الوهاب    -

ال�شبكي �شاحب طبقات ال�شافعية الكبرى و�شالح الدين ال�شفدي وابن رجب الحنبلي وغيرهم. 

»�شير  و  والأعالم«  الم�شاهير  ووفيات  الكبير  الإ�شالم  و»تاريخ  الإ�شالم«  »دول  م�شنفاته  اأهم    -

النبالء«.

12 - الزباء ... -  260 م

هي زنوبيا بنت عمرو بن �شارب بن ح�شان ابن اأذينة بن ال�شميدع اأحد روؤ�شاء ع�شائر الفرات    -

الأو�شط من �شاللة ملوك م�شر المقدونيين. 

زنوبيا تعني بنت الم�شتري اأو المحاربة التي تجيد رمي القو�س كما تعني طول وغزارة �شعرها.    -

هي زوجة اأودنان�س الملقب بقائد ال�شرق والذي عرف بمخالفته لروما وكانت تتبع زوجها بال�شيد    -

ول ترهب الحيوانات المفتر�شة. 

كانت في جمال كليوبترا اإل اأنها تفوقها في الخلق والحمية حيث ا�شتهرت بال�شجاعة والدهاء    -

والباأ�س. 

ذات راأي وعقل و�شيا�شة ودقة نظر وفرو�شية وكان ذكائها نادراً تتحدث الآرامية (اللغة ال�شورية    -

ون�شقته  واآ�شيا  ال�شرق  تاريخ  وجمعت  والقبطية  والإغريقية  (الرومانية)  والالتينية  القديمه) 

لنف�شها. 

عندما قتل زوجها حكمت با�شم ابنها ثم اأعلنت نف�شها لحقاً ملكة وو�شعت تاج الملك على راأ�شها.    -

وبعد �شراع طويل دام بين مملكتها والروم قتلت نف�شها جوعاً حتى ل ترى بعينها م�شرعها.    -

13 - الزبير بن العوام 593 م - 656 م 

هو اأبو عبداهلل الزبير بن العوام بن خويلد الأ�شدي القر�شي عمته اأم الموؤمنين خديجة بنت خويلد    -

واأمه �شفية بنت عبدالمطلب عمة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. 

حواري الر�شول ومن الع�شرة المب�شرين بالجنة وقائد عربي و�شحابي اأ�شلم وعمره 16 �شنه.    -

�شهد الغزوات كلها ب�شحبة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم منها بدر واأحد وخيبر.    -

كان ممن هاجر الهجرتين من ال�شحابة اإلى الحب�شة والمدينة زوجته اأ�شماء بنت اأبي بكر وجمع    -

له ثروة من التجارة. 

اأر�شله الخليفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه لم�شاركة عمرو بن العا�س لفتح م�شر كما �شارك    -

بفتح الإ�شكندرية. 

كان من ال�شتة اأ�شحاب ال�شورى الذين عهد عمر اإلى اأحدهم ب�شئون الخالفة من بعده.    -

كان ي�شمى اأبناءه باأ�شماء ال�شهداء ومنهم جعفر وخالد وعروة وم�شعب وحمزة.    -

دفن في اأطراف الب�شرة في مو�شع ي�شمى اليوم با�شمه الزبير.    -
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14 - ال�شافعي 767 م -   820 م 

هو محمد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �شافع القر�شي المطلبي ولد في غزة في فل�شطين.    -

اأحد اأئّمة اأهل ال�شّنة و�شاحب المذهب ال�شافعي في الفقه الإ�شالمي.    -

تلقى تعليمه في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعراق ودر�س الفقه والحديث على يد م�شلم بن    -

خالد الزنجي �شيخ الحرم المكي ومحمد بن الح�شن والإمام مالك. 

حفظ القراآن وهو ابن �شبع �شنين وكان ف�شيح الل�شان وبليغ الحجة في لغة العرب.    -

ركوب  اأتقن  كما  والأن�شاب  وبالفرا�شة  جاهليتهم  في  العرب  وتاريخ  النا�س  اأيام  بمعرفة  ا�شتهر    -

الخيل والرمي وكان ذا معرفة تامة بالطب. 

هو موؤ�ش�س علم اأ�شول الفقه واأول من جمع بين الحديث ومدر�شة الراأي في ا�شتنباط الأحكام    -

الفقهية. 

»الأم«  كتاب  موؤلفاته  اأ�شهر  الفقه ومن  اأ�شول  كتاب �شنف في  اأول  »الر�شالة« وهو  كتاب  و�شع    -

و»الجزية« و »�شبيل النجاة«. 

اأ�شهر تالمذته في العراق اأحمد بن حنبل والح�شن بن محمد الزعفراني واأ�شهر تالمذته في م�شر    -

البويطي والمزني. 

تُوّفي و دفن بم�شر.    -

15 - ال�شعب

جمع �شعيب وهو وادي ال�شيول المنجرفة في البر وال�شعب البحرية تعني �شخور مرجانية فوقها    -

ماء �شحل. 

16 - ال�شحاك بن قي�س 2 هـ - 64 هـ

هو ال�شحاك بن قي�س بن خالد بن وهب الفهري.    -

من �شغار ال�شحابة روى اأحاديث عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.    -

�شهد فتح دم�شق و�شكنها وولي عليها زمن معاوية ثم ولي الكوفة.    -

17 - العوازم

هي اإحدى القبائل العربية التي ظهرت في �شرق الجزيرة العربية في الن�شف الأول من القرن    -

الثامن الهجري. 

تتكون قبيلة العوازم من بطنين كبيرين هما القوعه وغيا�س وتن�شب القبيلة اإلى عازم بن هند بن    -

نفيل بن ربيعة بن هوازن، وهوازن هي اأحد اأهم قبائل العرب العدنانية. 
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ا�شتركوا العوازم فى �شد اأول غزوة بحرية تعر�شت لها الكويت من البحر الم�شماه بموقعة الرقة    -

وهى التى قادها كعب الن�شار فى عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شباح الحاكم الثانى للكويت وا�شترك 

الدوا�س فى �شفينتين تحمل اأربعين مقاتال من العوازم. 

18 - الكندي 185 هـ - 256 هـ

هو اأبو يو�شف يعقوب بن ا�شحاق الكندي ولد في الكوفة   -

موؤ�ش�س الفل�شفة العربية الإ�شالمية كما يعده الكثيرون، ريا�شي وفيزيائي وفلكي وفيل�شوف اإ�شافة    -

اإلى اأنه مو�شيقي ويعتبر الكندي وا�شع اأول �شلم للمو�شيقى العربية. 

اأتم حفظ القراآن والكثير من الأحاديث النبوية ال�شريفة وهو في الخام�شة ع�شر من عمره ثم    -

بداأ بدرا�شة اللغتين ال�شريانية واليونانية علي يد اأ�شتاذين فاأتقنهما و�شار �شاحب مدر�شة في 

الترجمة تعتمد علي الأ�شلوب الجميل الذي ل يغير الفكرة المترجمة لكنه يجعلها �شهلة الفهم 

وخالية من الركاكة وال�شعف. 

للتعلم  بيتة  يق�شدون  النا�س  الحكمة ف�شار  مكتبة  ت�شاهي في �شخامتها  بيته مكتبة  اأن�شاأ في    -

ومكتبته للمطالعة و�شارت �شهرتة في البالد عندما كان عمره خم�شة وع�شرين �شنة فقط. 

لإ�شتخدام  يوؤ�ش�س  الذي  المنهج  فو�شع  الدنيوية  العلوم  في  الريا�شيات  اأهمية  الكندي  اأدرك    -

الريا�شيات في الكثير من العلوم . 

الميكانيك  اأعتبر علماء  الن�شبية ففي حين  بالنظرية  الآن  يعرف  ما  اأول من و�شف مبادئ  هو    -

التقليديين غاليليو ونيوتن الوقت والفراغ والحركة والأج�شام قيما مطلقة، قال الكندي ان تلك 

القيم ن�شبية لبع�شها البع�س كما هي ن�شبية لم�شاهدها. 

هو اأول من حدد ب�شكل منظم جرعات جميع الأدوية المعروفة في اأيامه.    -

له عدة موؤلفات منها »ر�شالة في المدخل اإلى الأرثماطيقى: خم�س مقالت« و»كتاب ر�شالة في    -

ا�شتعمال الح�شاب الهند�شي: اأربع مقالت« و »ر�شالة في علل الأو�شاع النجومية« و»ر�شالة في 

في  و»ر�شالة  المركبة«  و»الأدوية  اأر�شطو«  و»اإلهيات  التنجيم«  في  و»ر�شالة  الإ�شطرلب«  �شنعة 

المو�شيقي« و»المد والجزر« و»ال�شيوف واأجنا�شها«. وقد ترجمت معظم كتب الكندي اإلى اللغة 

الالتينية، فكان لها الأثر الكبير في تطور علوم كثيرة على امتداد عدة قرون واهتم به امبراطور 

الروم، وامبراطور الدولة البيزنطية (الق�شطنطينية) وار�شلوا اليه الهدايا ور�شائل التقدير وال�شكر 

من  اتخذت  التي  اأوروبا  وخا�شة  العالم  اأنحاء  من جميع  ب�شدة  تطلب  كانت  التي  موؤلفاته  على 

موؤلفاته عمدة لمكتباتها، وذلك بعد ان كانت عمدة لبيت الحكمة في بغداد. 

19 - المتنبي  915 م -  965 م

هو اأبو الطيب اأحمد بن الح�شين بن الح�شن بن عبد ال�شمد الكوفي ولد في الكوفة.    -
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اأعظم �شعراء العرب واأكثرهم تمكنا باللغة العربية نظم اأ�شعاره وعمره 9 �شنوات.    -

تنقل بين مدن ال�شام يمدح �شيوخ البدو والأمراء والأدباء وات�شل ب�شيف الدولة الحمداني و�شار    -

�شاعره و�شديقه الذي عا�س معه 9 �شنوات يغدق عليه المال ويفي�س المتنبي برائع �شعره في مدحه. 

لقب بالمتنبي لأدعائه النبوة ثم تاب.    -

غلب على �شعره تع�شب وا�شح للعروبة وت�شاوؤم وافتخار بنف�شه كما تميز �شعره بالحكمة وفل�شفة    -

الحياة وو�شف المعارك. 

لف حول اأي �شاعر، منه كتاب »معجزة اأحمد« لأبو العالء المعري 
ُ
لف حوله من الكتب اأكثر مما اأ

ُ
اأ   -

وترك بعده 326 ق�شيدة ومن اأ�شهرها: 

واللعب الجد  بين  الحد  حده  في  الكتب       من  اأنباء  اأ�شدق  ال�شيف   

مات مقتول ب�شبب ق�شيدة هجاء قالها في �شبة بن يزيد الأ�شدي العيني.    -

20 - المثني ... - 635 م 

هو المثنى بن حارثة بن �شلمه ال�شيباني الوائلي من بني �شيبان.    -

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

اأ�شراف قبيلته و�شيخ حربها. 

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

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

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.    -

21 - الم�شجد الأق�شى

هو اأولى القبلتين وثالث الحرمين ال�شريفين يقع داخل الحرم القد�شي ال�شريف في البلدة القديمة    -

لمدينة القد�س بفل�شطين. 

كان الم�شجد الأق�شى يعرف ببيت المقد�س قبل نزول الت�شمية القراآنية له في �شورة الإ�شراء    -

ومعنى الأق�شى اأي الأبعد والمق�شود الم�شجد الأبعد ن�شبة اإلى الم�شجد الحرام. 

للم�شجد الأق�شى اأربع ماآذن واأحد ع�شرة قبة وخم�شة ع�شر باب.    -

تعر�س في �شبيحة يوم الخمي�س 1969/8/22م لحريق على يد يهودي متطرف.    -
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22 - المعتز 231 ه - 255 هـ

هو اأبو عبداهلل المعتز باهلل ابن المتوكل باهلل ابن المعت�شم بن الر�شيد بن المهدي بن المن�شور.    -

هو الخليفة العبا�شي الثالث ع�شر تولى الخالفة وهو في التا�شعة ع�شر من عمره.    -

هو اأول من اأوجد الركوب بحلية الذهب حيث كان خلفاء بنو اأمية وبنو العبا�س يركبون بالحلية    -

الخفيفة من الف�شة في المناطق وال�شيوف واللجم وال�شروج. 

توفى مقتول بعد ثالث �شنوات من خالفته.    -

23 - المعت�شم 179 هـ - 227 هـ

هو اأبو اإ�شحاق محمد المعت�شم باهلل بن هارون الر�شيد بن المهدي بن المن�شور ولد في الكوفة.    -

هو ثامن الخلفاء العبا�شيين لقب »بالمثمن« لأن خالفته كانت ثماني �شنين وثمانية اأ�شهر وثمانية    -

اأيام ومات وله ثمانية بنين وثماني بنات وتولى الخالفة �شنة ثمانية ع�شر ومائتين وفتح ثمانية 

فتوحات. 

اإهتم بالبريد في اأيامه حتى اأ�شبحت الر�شائل ت�شل ب�شرعة اأكثر مما كانت عليه من قبل و�شجع    -

العلم ومكافاأة اأهله والعناية بالترجمة واإن�شاء المكتبات. 

تحركت في عهده عدة ثورات ق�شى عليها.    -

بني مدينة �شامراء اأو »�شر من راأى« �شنة 221هـ.    -

فتح عمورية �شنة 223هـ يوم نادت اإمراأة عربية اإعتدى عليها الروم ف�شرخت قائلة »واُمعت�شماه«    -

ثم وا�شل فتوحاته اإلى �شقليه وغزا قلورية جنوب اإيطاليا وكذلك جزيرة مالطه. 

واإبن  كثير  واإبن  الطبري  ومنهم  الموؤرخين  وبع�س  تمام  اأبو  منهم  بق�شائد  ال�شعراء  كبار  مدحه    -

خلكان. 

توفي في �شامراء.    -

24 - المعتمد 843 م - 893 م 

هو اأحمد المعتمد على اهلل ابن المتوكل على اهلل جعفر بن المعت�شم باهلل هو الخليفة العبا�شي    -

الخام�س ع�شر من خلفاء الدولة العبا�شية ولد في �شر من راأى. 

حاول اأن ينقل الخالفة العبا�شية اإلى م�شر التي كانت تحكمها الدولة الطولونية.    -

�شهد ع�شره ثورة الزنج التي ا�شتمرت 14 �شنة وراح �شحيتها الكثير وتمكن من الق�شاء عليها.    -

�شهد اأي�شا في ع�شره ثورة القرامطة بالكوفة وهم ين�شبون اإلى قرمط بن الأ�شعث وكان هدفهم    -

هدم الدين الإ�شالمي والق�شاء عليه. 

اأطلق الموؤرخين ت�شمية ع�شر المعتمد على اهلل ب�شحوة الخالفة العبا�شية.    -
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25 - المغيرة بن �شعبة 600 م - 670 م

هو المغيرة بن �شعبة بن اأبي عامر بن اأبي م�شعود الثقفي ولد في الطائف.    -

اأ�شلم عام الخندق.    -

اأقام المغيرة عند النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وخرج معه في الحديبية.    -

�شهد المغيرة بيعة الر�شوان.    -

�شهد اليمامة وفتوح ال�شام وفقئت عينه باليرموك.    -

ولي الب�شرة مدة ثالث �شنوات وفتح بي�شان ور�شت وفتح �شوق الأهواز و�شهد معركة نهاوند.    -

كان اأول من و�شع ديوان الب�شرة وجمع النا�س ليطلعوا عليه ثم عزله الخليفة عمر بن الخطاب    -

ر�شي اهلل عنه ثم وله الكوفة حتى قتل الخليفة عمر بن الخطاب ثم عزله عثمان بن عفان ر�شي 

اهلل عنه ثم وله معاوية الكوفة مرة اأخرى. 

26 - المنامة

ن�شبة اإلى عا�شمة مملكة البحرين واأكبر مدنها، تقع على ال�شاحل ال�شمالي للبحرين وتعتبر من    -

اأعلى مدن العالم كثافة �شكانية. 

تكثر فيها اأ�شجار الّنخيل وفيها عيون مياٍه عذبٍة كثيرٍة، وتنت�شر في غرب البالد ب�شاتين الحم�شّيات    -

و�شائر اأنواع الأ�شجار الُمثمرة. 

تعد المركز المالي والإقت�شادي للبحرين ويوجد فيها ميناء �شلمان ومطار المنامة الدولي.    -

من اأبرز معالمها:    -

 - الج�شر الُمعلّق الذي يقُع اإلى ال�ّشمال الغربي في المنامة وهو يربط مملكة البحرين بالمملكة 

العربية ال�ّشعودية ويبلغ طوله 25 كيلومتراً وهو ج�شر المحّبة. 

 - الأ�شواق ال�ّشعبية القديمة، واأهّمها �شوق الأربعاء الّزاخر بالُمنتجات المحلّية وال�ّشناعات ال�ّشعبية. 

 - بيت القراآن اأو متحف الحياة الذي ي�شّم اأندر النُّ�شخ القراآنية في العالم. 

قيَم في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. 
ُ
 - منارتا م�شجد الخمي�س وهو من اأقدم الم�شاجد، اأ

 - قلعة البحرين ال�ّشهيرة وهي قلعة اإ�شالمية قديمة تعود اإلى القرن ال�ّشاد�س ع�شر الميالدي. 

 - الُمتنّزهات ومن اأ�شهرها عين عذارى حيث الحدائق الّن�شرة والم�شابح الرائعة. 

 - متحف البحرين الوطني الذي تُعَر�س فيه الُمج�ّشمات الحرفية. 

27 - النه�شة

النه�شة م�شطلح يطلق على فترة الإنتقال من الع�شور الو�شطى اإلى الع�شور الحديثة كما يدل    -

التعبير  وطرق  والعلوم  الفنون  من  كل  في  القديم  التراث  اإحياء  حركة  عن  الخا�س  بمفهومه 
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والدرا�شات وكل ما �شاحب ذلك من تغيير في اأ�ش�س الحياة الإجتماعية والإقت�شادية والدينية 

وال�شيا�شية. 

28 - اليرموك

ن�شبة اإلى معركة اليرموك التي وقعت بين الم�شلمين و الإمبراطورية البيزنطية في خالفة عمر    -

بن الخطاب ر�شي اهلل عنه في �شمال الأردن قرب نهر اليرموك عام 15هـ - 636م. 

تولى فيها قيادة الجي�س خالد بن الوليد بعد اأن تنازل اأبوعبيدة بن الجراح ودامت المعركة �شتة    -

اأيام وتحولت اإ�شتراتيجية خالد من الدفاع اإلى الهجوم وا�شتخدم اأ�شلوب ع�شكري فريد من نوعه 

با�شتخدام �شرية الفر�شان �شريعة التنقل ليحول الهزيمة المو�شكة بالم�شلمين اإلى ن�شر موؤزر ولقد 

قاتلت ن�شاء الم�شلمين من خلف الجيو�س منهن خولة بنت الأزور وقد قتل عدداً كبيراً من الروم. 

كانت معركة اليرموك لها الأثر الكبير في حركة الفتح الإ�شالمي، فقد لقي جي�س الروم اأقوى    -

اأدرك هرقل الذي كان في حم�س  جيو�س العالم يومئذ هزيمة قا�شية، وفقد زهرة جنده، وقد 

حجم الكارثة التي حلت به وبدولته، فغادر �شوريا نهائيا وقلبه ينفطر حزنا، وقد ترتب على هذا 

وا�شلوا  ثم  فتح مدنه جميعا،  وا�شتكملوا  ال�شام،  الم�شلمون في بالد  ا�شتقر  اأن  العظيم  الن�شر 

م�شيرة الفتح اإلى ال�شمال الإفريقي. 

29 - اأبو حنيفة 699 م - 767 م

هو اأبو حنيفة النعمان بن ثابت من اأ�شل اأفغاني ولد في الكوفة.    -

هو عالم واأحد الأئمة الفقهاء الأربعة اأ�شحاب المذاهب المتبعة عند جماعة ال�شنه من الم�شلمين.    -

ورث اأبو حنيفة علم عمر بن الخطاب وعلي بن اأبي طالب وعبداهلل بن م�شعود وعبداهلل بن عبا�س    -

ر�شي اهلل عنهم. 

الأخذ  منهجه  وكان  والحجاز  العراق  في  وتابعيهم  التابعين  عن  وروى  الفقه  درا�شة  اإلى  اتجه    -

بالكتاب وال�شنة وفتاوى ال�شحابة ثم بالقيا�س وال�شتح�شان والعرف. 

�شار مذهبه المذهب الر�شمي للدولة العبا�شية والدولة العثمانية وفي م�شر.    -

من موؤلفاته »الفقه الأكبر« و»العالم والمتعلم«.    -

حب�شه الخليفة اأبو جعفر المن�شور في ال�شجن بعد اأن رف�س اأن يتولى الق�شاء اإلى اأن توفاه اهلل.    -

30 - اأبو ذر الغفاري ... - 652 م 

هو جندب بن جناده بن �شغير بن عبيد من قوم غفار.    -

اأحد ال�شابقين الأولين ومن نجباء ال�شحابة قيل رابع اأربعة وقيل خام�س خم�شة في الإ�شالم.    -
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كان في جاهليته وقبل اأن يلقى الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بثالثة اأعوام يتعبد هلل وي�شلي له    -

فكان يتوجه حيث يوجهه اهلل. 

�شمع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وهو يدعو متخفياً فاأ�شلم واأمره الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم    -

اأن يرجع اإلى قومه حتى يظهر دين اهلل لكنه رف�س وجهر بدين اهلل ونادى باأعلى �شوته بكلمة 

التوحيد فعذبه قومه و�شربوه حتى اأ�شجعوه. 

لزم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وجاهد معه واأخذ عنه علماً جماً غزيراً حتى و�شفه الإمام علي    -

بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه باأنه وعى علماً عجز فيه وكان �شحيحاً حري�شاً، �شحيحاً على دينه 

حري�شاً على العلم. 

قال عنه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: رحم اهلل اأبا ذر يم�شي وحده ويموت وحده ويبعث يوم    -

القيامة وحده. 

كان يفتي في خالفة اأبي بكر وعمر وعثمان ر�شي اهلل عنهم.    -

توفي في اإحدى قرى المدينه المنوره.    -

31 - اأبو هريرة 598 م - 676 م

هو عبدالرحمن بن �شخر الدو�شي اليماني كان اإ�شمه قبل الإ�شالم عبد �شم�س و�شماه الر�شول    -

عليه ال�شالم بعبدالرحمن. 

اأ�شلم �شنة 7هـ ولزم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى وفاته.    -

وله عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه اإمارة البحرين ثم اآثر حياة الهدوء متفرغاً لجمع الحديث    -

وروايته. 

كان لأبي هريرة ر�شي اهلل عنه ذاكرة قوية قادرة على الحفظ ال�شريع وعدم الن�شيان، لذلك تمكن    -

من رواية حوالي 3500 حديث عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، و�شهد له العديد من العلماء باأنه 

كان من اأجود الحفاظ واأكبر الرواة. 

توفي في المدينة ودفن في البقيع.    -

32 - اأحد 

ن�شبة اإلى غزوة اأحد التي وقعت بين الم�شلمين وقري�س عام 3هـ.    -

قرر كفار قري�س الإنتقام لهزيمتهم في بدر وذلك بمهاجمة الم�شلمين في عقر دارهم وذلك في    -

العام التالي اإنتقاما لهزيمتهم في غزوة بدر. 

جهز الكفار جي�شاً كبيراً بلغ عدده 3 اآلف مقاتاًل يتزعمهم اأبو�شفيان.    -

خرج الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم في جي�س بلغ عدده األف مقاتل وقبل اأن ي�شلوا اإلى ميدان    -
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المعركة رجع زعيم المنافقين عبداهلل بن �شلول بثلث الجي�س ولكن الم�شلمون وا�شلوا م�شيرهم 

حتى و�شلوا جبل اأحد وجعل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم خم�شين من الرماة على جبل عينين 

لحماية الم�شلمين واأمرهم اأن ل يبرحوا مكانهم حتى ير�شل لهم. 

الأعداء  وانك�شف  ح�شناً  بالءاً  الم�شلمون  اأبلى  والم�شركين حيث  الم�شلمين  بين  المعركة  بداأت    -

وتراجعوا تاركين اأموالهم غنيمة للم�شلمين. 

خالف الرماة اأمر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وتركوا اأماكنهم وان�شغلوا بجمع الغنائم ظانين اأن    -

قري�شاً قد هزمت ولكن خالد بن الوليد اإلتف مع خيالة الم�شركين على الم�شلمين، وا�شتد القتل 

رباعية  بن عمير وغيرهما، وك�شرت  بن عبدالمطلب وم�شعب  فا�شت�شهد حمزة  الم�شلمين  بين 

الر�شول و�شج وجهه الكريم. 

33 - اأحمد بن حنبل 780 م - 855 م  

هو الإمام اأبو عبداهلل اأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل ال�شيباني المروزي البغدادي ولد في    -

بغداد. 

هو موؤ�ش�س المذهب الحنبلي اأحد المذاهب الأربعة المتبعة عند جماعة ال�شنة من الم�شلمين.    -

تنقل بين البالد و�شمع في رحالته كثيراً من كبار ال�شيوخ وكتب عن علماء كل بلد.    -

اأنفق عمره وبذل جهده في حفظ الحديث وتجميعه حتى �شار فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء    -

واإمام ال�شنة. 

اأعطى الفقه الحنبلي �شفة  اأ�شا�س فقهه التوقف في العبادات والعفو في المعامالت مما  كان    -

الحيوية والمرونة. 

�شرب اأروع الأمثلة في ال�شبر ون�شر ال�شنة عندما نادت الدولة العبا�شية بقيادة الماأمون بق�شية    -

خلق القراآن وثبت على موقفه باأن القراآن هو كالم اهلل غير مخلوق. 

من اأ�شهر موؤلفاته »الم�شند« وهو اأعظم كتب ال�شنة و»ف�شائل ال�شحابة« و»الزهد«.    -

34 - اأحمد بن طولون 835 م - 884 م 

تركي م�شتعرب ولد في بغداد.    -

موؤ�ش�س الدولة الطولونية في م�شر وال�شام والثغور عام 877م موؤ�ش�س الدولة الطولونية في م�شر    -

وال�شام من ع�شيرة الُطُغزُغز ورّثها بنوه واألحق بها �شوريا. 

ُولّي م�شر عام 868م في عهد الخالفة العبا�شية.    -

اهتم بمظهر الجيو�س حتى �شمي باأبي الجيو�س.    -

العبا�شيين  بعد عدة معارك مع  النوبة  اإلى  تركيا  ليبيا ومن  اإلى  الفرات  كّون دولة عري�شة من    -

والبيزنطيين. 
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35 - اأ�شامة بن زيد 611 م - 673 م 

هو اأبو محمد اأ�شامة بن زيد بن حارثة ويت�شل ن�شبه اإلى ق�شاعة من قحطان.    -

من موالي الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ورّده في غزوة اأحد ل�شغر �شنه.    -

اأعطاه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم حلته التي كانت من قبل لذي يزن.    -

خرج مع �شرية بعثها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإلى حي جهينة وثبت مع الر�شول �شلى اهلل    -

عليه و�شلم في غزوة حنين. 

كان كثير البر باأمه ما طلبت منه �شيئاً اإّل اأح�شره.    -

اأبو بكر ال�شديق وعمر بن الخطاب  وّله الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، قائداً على جي�س فيه    -

ر�شي اهلل عنهما فلم ينفذ لوفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم واأ�شر اأبو بكر ال�شديق اأن يبعثه 

اإلى ال�شام بعد وفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم قائداً للجي�س وكان في ذلك الخير العظيم. 

توفى في المدينة.    -

36 - اإبراهيم محمد المزيدي

هو من اأ�شرة المزيدي.    -

كان عالماً في اأ�شول الدين والفقه.    -

عمل مع المرحوم ال�شيخ عبداهلل الجابر ال�شباح والمرحوم ال�شيخ عبداهلل النوري.    -

عمل في المحاكم الكويتية في مجال الأحكام ال�شرعية للوقف في تحرير وتوثيق الحجج الوقفية.    -

تم تكريمه من قبل الأمانة العامة لالأوقاف بعد وفاته في عام 1995م.    -

37 - بغداد

عا�شمة جمهورية العراق تقع على جانبي نهر دجلة اأ�ّش�شها الخليفة المن�شور العبا�شي في 762م.    -

بقيت مركزاً مهماً للعالم الإ�شالمي لقرون عديدة وبلغت اأوجها في زمن الخليفة هارون الر�شيد.    -

قبل  من  اأخرى  مرة  دمرت  ثم  ومكتباتها  معالمها  فدمروا  1258م  عام  المغول  لغزو  تعر�شت    -

تيمورلنك عام 1400م. 

غزاها ال�شاه اإ�شماعيل ال�شفوي عام 1508م وتناوب على حكمها الفر�س والأتراك كما احتلتها    -

القوات البريطانية عام 1917م. 

تُعرف باأ�شماء كثيرة منها مدينة المن�شور ومدينة الخلفاء والمدينة المدورة والزوراء.    -

اإ�شتهرت بمنتجاتها كالحرير والف�شيف�شاء.    -
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38 - بيروت

هي العا�شمة ال�شيا�شية للجمهورية اللبنانية واأكبر مدنها وتعد من المدن الغنية بالأن�شطة الثقافية    -

مثل ال�شحافة الحرة والم�شارح ودور الن�شر والمتاحف والجامعات الدولية. 

تقع و�شط الخط ال�شاحلي اللبناني �شرقي البحر الأبي�س المتو�شط.    -

بنيت بيروت من قبل اأهل جبيل بيبلو�س قبل 4000 �شنة حيث كانوا يعبدون اإله ي�شمونه بعل بيريت    -

وتعني �شيد بيروت واأول اإ�شارة لمدينة بيروت تعود للقرن الخام�س ع�شر قبل الميالد حيث ذكرت 

في ر�شائل تل العمارنة الم�شمارية وكانت مركزاً هاما للتجارة الفينيقية. 

فتحها العرب بقيادة معاوية بن اأبي �شفيان في عهد خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه عام 635م.    -

39 - تون�س

على  وح�شلت  التون�شية  الجمهورية  لها  الر�شمي  وال�شم  اإفريقيا  �شمال  في  تقع  عربية  دولة    -

ال�شمال  من  يحدها  تون�س،  مدينة  وعا�شمتها  1956م  عام  الفرن�شي  الإحتالل  من  اإ�شتقاللها 

وال�شرق البحر الأبي�س المتو�شط. 

تلقب تون�س بالخ�شراء لما تمتاز به من طبيعة خالبة �شاحرة تتمثل في غابات الزان في ال�شمال    -

وغابات الزيتون في الو�شط وتمتلك تون�س اأكبر غابة زيتون في العالم. 

عرفت المنطقة بتعاقب العديد من الح�شارات التي جلبتها ثروات هذه الأر�س واأهمية موقعها    -

الإ�شتراتيجي في قلب حو�س البحر الأبي�س المتو�شط. 

40 - ثقيف

هو اإ�شم قبيلة عربية ظهرت في مدينة الطائف.    -

اأعلنت ثقيف اإ�شالمها بعد هزيمتها من هوازن في غزوة حنين عام 9هـ.    -

اإ�شتهر اأهلها بالحيلة في القتال وا�شتركوا في الفتوحات الإ�شالمية في ال�شام وم�شر وخا�شة في    -

العراق. 

اأ�ش�شوا مدينة الب�شرة.    -

41 - جابر بن حيان 721 م -  815 م

هو جابر بن حيان بن عبداهلل الأزدي.    -

طبيب عربي و اأول من اإ�شتغل بالكيمياء القديمة.    -

عا�س بالكوفة وبغداد في اآخر القرن الثامن واأوائل القرن التا�شع الميالدي ويعود ن�شبه اإلى قبيلة    -

الأزد باليمن. 
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تُرجمت كتبه التي زاد عددها على الثمانين اإلى الالتينية والإنجليزية.    -

اإكت�شف طرق لتنقية البلورات مثل التقطير والتر�شيح.    -

اأهم كتبه »اأ�شول الكيمياء« و»اأ�شرار الكيمياء«.    -

42 - حراء

ن�شبة اإلى غار حراء الذي كان يختلي فيه ر�شول الإ�شالم محمد �شلى اهلل عليه و�شلم قبل نزول    -

القراآن عليه بوا�شطة جبريل عليه ال�شالم. 

هو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لذلك ي�شمى بـجبل    -

النور وجبل الإ�شالم. 

يقع غار حراء في اأعلى جبل حراء ويمتاز الجبل عن بقية الجبال باأن حجارته كانت الأ�شا�س الأول    -

القديم للكعبة. 

43 - ح�شن البنا 1906 م - 1949 م

هو ح�شن بن ال�شيخ اأحمد عبدالرحمن البنا ال�شاعاتي ولد في بلدة المحمودية في م�شر.    -

من  الوطني  والقت�شاد  الفرد  وتحرير  القت�شادي  والنهو�س  العدالة  مجتمع  تحقيق  اإلى  دعا    -

التبعية. 

اإلى  التي تدعو  اإن�شاء الجمعيات  1919م كما �شارك في  �شارك وهو تلميذ في مظاهرات ثورة    -

الف�شيلة والأخالق وتحارب المنكرات وهو موؤ�ش�س حركة الإخوان الم�شلمين �شنة 1928م والمر�شد 

الأول للجماعة. 

عين معلماً للغة العربية في المدر�شة البتدائية في الإ�شماعيلية وبقى في هذه الوظيفة اإلى اأن    -

ا�شتقال منها عام 1946م ليتفرغ للدعوة. 

كان خطيباً وكاتباً واأديباً محيطاً بالتاريخ يهدف لتكوين الفرد والأ�شرة الم�شلمة.    -

اأن�شاأ مدر�شة اأمهات الموؤمنين في الإ�شماعيلية عام 1933م.    -

خرج بدعوته وبم�شر من الإطار المحلي فدعا للوحدة الوطنية و�شارك في حركات تحرير العرب    -

لقتال  فل�شطين  في  للجهاد  الم�شلمين  الإخوان  من  كتيبة  واأر�شل  العربي  والمغرب  �شورية  في 

الإنجليز. 

كان مندوباً لمجلة الفتح ثم اأن�شاأ مجلة الإخوان الم�شلمون ثم مجلة ال�شباب ثم جريدة الإخوان    -

الم�شلمون ورئي�س تحرير مجلة المنار كذلك لم يغفل عن الم�شرح والر�شائل والن�شرات. 

ر�شائل«  و»مجموعة  الجمعة«  و»اأحاديث  والداعية«  الدعوة  »مذكرات  منها  عديدة  كتب  له    -

ومحا�شرات لزالت تن�شر تحت عنوان »ر�شائل الإمام ال�شهيد ح�شن البنا«. 
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44 - حمد الخالد 1861 م - 1940 م 

هو حمد الخالد الخ�شير من قبيلة عنزه.    -

كان زعيم بيت اآل خالد ومن اأكبر وجهاء البلد واأذكيائهم واأح�شنهم محادثة.    -

ُعرف بالعطاء وحب الخير فخ�ش�س مكاناً في ديوانه للعلماء الذين يزورون الكويت.    -

له ف�شل كبير في بناء المدار�س والم�شاجد فلم يدع م�شروعاً خيرياً اإل و�شاهم فيه.    -

كان اأحد اأهم م�شادر تاريخ الكويت القديم فورد ذكره في كتاب تاريخ الكويت لإبن ر�شيد لما كان    -

له من اإطاّلع وا�شع على تاريخها. 

و�شع حجر الأ�شا�س للمدر�شة المباركية ثم تولى رئا�شة مجل�س اإدارتها لمدة خم�شة ع�شر عاماً.    -

45 - حمد المبارك 1894 م - 1938 م

هو ال�شيخ حمد المبارك ال�شباح من قبيلة عنزة.    -

هو اأحد اأبناء ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع.    -

�شيا�شي واأديب عرف عنه رجاحة العقل.    -

كان ينوب عن ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح في الحكم اأثناء غيابه.    -

كان اأحد المر�شحين لتولي الإمارة بعد وفاة ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح.    -

46 - حمود النا�شر 1870 م - 1915 م  

هو حمود النا�شر البدر من قبيلة عنزة.    -

عمل بتجارة اللوؤلوؤ فكان من نواخذة البحر الم�شهورين.    -

�شارك في جميع المعارك والحروب التي خا�شها ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت اآنذاك مثل    -

حرب ال�شريف. 

األف كثيراً من ال�شعر النبطي والغزلي ولم يكن بوقته من هو اأ�شعر منه حتى لقب بـ�شاعر الكويت    -

الكبير وبعد وفاته قام الأديب عبداهلل عبدالعزيز الدوي�س بجمع اأ�شعاره في كتاب »ديوان حمود 

النا�شر البدر« عام 1973م. 

47 - خالد بن عبدالعزيز 1913 م - 1982 م

هو خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود رابع ملوك المملكة العربية ال�شعودية.    -

ت�شلم مقاليد الحكم بعد اإغتيال اأخيه الملك في�شل في عام 1975م.    -

اإمتاز بالعدل والزهد والورع والتقى والخوف من اهلل تعالى في كل �شوؤون حياته.    -

ُمنح جائزة الملك في�شل العالمية لخدمة الإ�شالم عام 1981م.    -
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المجاهدين  الملك خالد  كما دعم  1981م في عهده  الثالث عام  الإ�شالمية  القمة  موؤتمر  عقد    -

الم�شلمين �شد ال�شوفييت في حرب اأفغان�شتان عام 1979م. 

�شارك في اأول موؤتمر مجل�س التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في اأبو ظبي عام 1981م.    -

كان عهده من اأف�شل واأرقى العهود التي مرت بها المملكة.    -

48 - ربيعة

- تنت�شب قبائل ربيعة اإلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الجد الم�شترك لمعظم القبائل في �شمال 

الجزيرة العربية وت�شم قبائل كل من عبدالقي�س وتغلب وبكر وعنز بن وائل وحنيفة.

و�شمال  و�شرق  و�شط  في  المعروفة  م�شاكنهم  اإلى  انتقلوا  ثم  الحجاز  في  ربيعة  قبائل  عا�شت    -

الجزيرة العربية ف�شكنت عبدالقي�س المناطق ال�شرقية وا�شتقر بنو حنيفة في اليمامة. 

يرد اإ�شم ربيعة في الأخبار القديمة كمقابل لإ�شم م�شر.    -

قامت حروباً طاحنه بين قبائل بني ربيعة اأ�شهرها حرب الب�شو�س بين بكر بن وائل وتغلب بن وائل.    -

نالت قبائل ربيعة �شهرتها من قوة قبائلها البدوية وا�شتمر ذلك حتى اليوم ف�شارت قبيلة عنزة    -

التي جمعت معظم قبائل ربيعة. 

49 - زرقاء اليمامة 

هي �شخ�شية اأ�شطورية عربية قديمة لمراأة من جدي�س من اأهل اليمامة اليمن دعيت بالزرقاء    -

لزرقة عينيها. 

كانت حادة الب�شر ومن حدة ب�شرها ترى ال�شخ�س على م�شيرة ثالثة اأيام وترى ال�شعرة البي�شاء    -

في اللبن وهي اأب�شر خلق اهلل عن بعد. 

كانت تنذر قومها بالجيو�س اإذا غزتهم.    -

وقيل اأن اليمامة اإ�شمها وبها �شميت بلدتها اليمامة.    -

فقعت عيناها من قبل الجيو�س الغازية وتوفيت بعدها باأيام.    -

50 - �شاطع الح�شري »حوالي 1879 م - 1968 م«

هو �شاطع بن محمد هالل الح�شري لقب باأبو خلدون ولد في �شنعاء باليمن حيث كان اأبوه موظفا    -

فيها. 

مفكر �شوري وهو اأحد موؤ�ش�شي الفكر القومي العربي الذين تبنوا الدعوه اإلى القومية العربية.    -

نال الإجازة في علوم ال�شريعة والعربية من جامع الأزهر بم�شر.    -

تولى في دم�شق من�شب وزير التعليم وكان علمانياً فلم يبد اهتماما بدرو�س الدين في المناهج    -

الدرا�شية. 
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لما ولي الملك في�شل الأول على عر�س العراق عينه معاوناً لوزير المعارف ثم مديراً لالآثار.    -

له موؤلفات عده منها »اآراء واأحاديث في الوطنية القومية« و »العروبة بين دعاتها ومعار�شتها«.    -

توفي في بغداد ودفن فيها.    -

51 - �شالم المبارك 1864 م - 1921 م

هو �شالم المبارك ال�شباح من قبيلة عنزة.    -

هو الحاكم التا�شع لدولة الكويت وامتد حكمه من عام 1917م اإلى 1921م.    -

كان فار�شاً وقائداً �شجاعاً كافح الف�شاد والرذيلة في البالد.    -

كان له اإلمام بالنحو و�شغف بمطالعة الكتب الأدبية وحفظ الأ�شعار العربية.    -

قاد معركة الجهراء عام 1920م وحقق الإنت�شار للكويتيين.    -

بُني في عهده ال�شور الثالث لدولة الكويت دفاعاً عنها �شد الطامعين وذلك في عام 1920م.    -

في  �شقير  اإبن  ترحيب  وبين  �شباح  اإبن  جند  بين  كانت  والتي  معركة حم�س  عهده  في  حدثت    -

عام1920م. 

52 - �شباأ

البحر الأحمر والحب�شة و�شمت  اإلى مملكة �شباأ وهي مملكة قديمة امتدت من �شواطئ  ن�شبة    -

جنوب جزيرة العرب حيث تقع اليمن في اأيامنا هذه. 

ن�شاأت �شباأ قبل القرن العا�شر للميالد وكانت عا�شمتها مدينة ماأرب وقد تمكن ملوكها من بناء    -

�شد ماأرب ال�شهير الذي يعد من اأهم معالم الح�شارات ال�شبئية. 

ا�شتهرت �شباأ بغناها وقد تاجرت بالعطور والبخور واللبان.    -

وقد ذكرت �شباأ في القراآن الكريم ولها �شورة با�شمها وذلك لكثرة الق�ش�س عنها واأ�شهرها ق�شة    -

بلقي�س و�شليمان عليه ال�شالم وق�شة ال�شد العظيم و�شيل العرم. 

53 - �شراقة بن مالك ... - 24 هـ

هو �شراقة بن مالك بن جع�شم المدلجي الكناني ويكنى باأبي �شفيان.    -

كان فار�شاً من فر�شان قري�س طويل القامة، خبيراً باقتفاء الأثر واإ�شابة الفرا�شة، �شبوراً على    -

اأهوال الطرق كان لبيباً �شاعراً. 

خرج لقتفاء اأثر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأبو بكر ر�شي اهلل عنه عندما هاجرا اإلى المدينة    -

طمعاً في جائزة قري�س والتي كانت 100 راأ�س من الإبل ولما وجدهما جمدت يده و�شاخت فر�شه 

في الأر�س فاأدرك بفطرته اأن خالق الكون مع النبي محمد �شلى اهلل عليه و�شلم، فدعي النبي 

طلقت وب�شره ر�شول اهلل اأن يلب�س تاج و�شواري ك�شرى. 
ُ
ربه فاأطلق اهلل قوائم فر�شه فاأ
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اأ�شلم في عام الفتح واإمتد به العمر حتى خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه وبعد فتح بالد    -

الفر�س واأخذ الغنائم التي من بينها �شواري وتاج ك�شرى ولب�شهما فتحققت نبوءة الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم. 

54 - �شعيد بن الم�شيب 637 م - 715 م 

هو الإمام اأبو محمد �شعيد بن الم�شيب بن حزن الأن�شاري القري�شي المخزومي ولد ل�شنتين من    -

خالفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه في المدينة المنورة. 

كان من كبار اأهل العلم في الحديث والفقه وتف�شير القراآن في المدينة والتابعين حتى عرف بفقيه    -

الفقهاء. 

عليه  الر�شول  بق�شايا  النا�س  اأعلم  وكان  الموؤمنين  اأمهات  وبع�س  ال�شحابة  من  عدد  عن  روى    -

ال�شالة وال�شالم وق�شاء اأبي بكر وعمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنهما. 

كان رجاًل وقوراً له هيبة عند مجال�شته يغلب عليه الجد عفيفاً معتزاً بنف�شه يعي�س من التجارة    -

في الزيت. 

55 - �شلوى

اأ�ش�شها ال�شيخ عبد اهلل الجابر ال�شباح، فكانت منطقة للت�شلي والت�شلية و�شميت ب�شلوى ن�شبة اإلى    -

ذلك وكان بها اأول حديقة حيوان في الكويت. 

وقيل اأطلقت الت�شمية ن�شبة اإلى ال�شيخة �شلوى �شباح الأحمد ال�شباح الإبنة الوحيدة لأمير دولة    -

الكويت الخام�س ع�شر ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح من مواليد عام 1951م والتي اأعانت 

والدها في ال�شق الإجتماعي لدوره الدبلوما�شي وُعرفت باهتمامها بالعمل الإجتماعي لكن دون 

بهرجة اإعالمية ول من خالل المنا�شب، كان لها دور بارز في رعاية الأ�شواق الخيرية ولقبت باأم 

اليتامى (وتعني الأيتام باللهجة الكويتية) قبل اإ�شابتها بمر�س ال�شرطان حيث توفيت عام 2002م. 

56 - �شليمان العد�شاني 1882 م - 1957 م

تلقى مبادئ الكتابة والقراءة في المدار�س الأهلية، كان �شغوفاً بالقراءة ومثقف مما جعله من رواد    -

النه�شة في الكويت. 

ذو خلق عظيم وعزة نف�س وحكمة جعلته مق�شد النا�س ي�شت�شيرونه في اأمورهم.    -

�شارك في تاأ�شي�س اأول مكتبة عامة هي المكتبة الأهلية وتاأ�شي�س النادي الأدبي.    -

وكان اأول الداعين اإلى تاأ�شي�س اإدارة البلدية واأول مدير لها.    -

دعا اإلى تاأ�شي�س اإدارة المعارف واإدخال النظم الحديثة في التعليم في الكويت.    -

كان ذو مواقف وطنية ثابتة، و�شارك في المجل�س الت�شريعي.    -
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�شغل من�شب مدير اإدارة مالية المعارف.    -

توفى بعد مر�س األزمه الفرا�س لمدة �شنة.    -

57 - �شيد يا�شين الطبطبائي 1860 م - 1914 م

من  الطبطبائي  الجليل  عبد  �شيد  ال�شيد عبدالمح�شن  بن  ال�شيد محمد  بن  يا�شين  ال�شيد  هو    -

اأحفاد الطبطباء الذي يمتد ن�شبه اإلى الح�شن بن علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهم اأجمعين. 

كان له متجر يك�شب رزقه منه وتولى تدري�س المذهب ال�شافعي فاأُخذ عنه فقه هذا المذهب حتى    -

�شار عالماً به. 

�شاحب فكرة اإن�شاء المدر�شة المباركية حيث دعا النا�س اإلى التبرع فجمع الأموال التي �شرفت    -

على بناء المدر�شة عام 1910م. 

58 - �شاهين الغانم ... - 1990 م

هو �شاهين يو�شف �شاهين الغانم.    -

بندر  في  �شاهده  1943م حيث  عام  ب�شارة  عي�شى  النوخذة  رزنامة  في  ذكره  ورد  كويتي  نوخذة    -

البحرين وفي رزنامة النوخذه عبدالوهاب الع�شعو�شي عام 1953م حيث �شاهده في بندر كووه. 

قام بالعديد من رحالت ال�شفر ال�شراعي حتى توقف ال�شفر.    -

�شاحب بغلة عمبر طويل الذائعة ال�شيت.    -

59 - �شرحبيل بن ح�شنة

هو اأبو عبداهلل �شرحبيل عبداهلل الكندي اأمه ح�شنه وقد ن�شب اإليها.    -

من ال�شابقين الأولين في الإ�شالم.    -

هاجر اإلى الحب�شة في الهجرة الثانية.    -

كان �شرحبيل ر�شي اهلل عنه يجيد القراءة والكتابة، فقد كان من كتاب الوحي.    -

�شارك الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بع�س الغزوات.    -

�شارك في معركة اليرموك وفتح بيت المقد�س.    -

اأ�شيب بمر�س الطاعون في بالد ال�شام ومات فيه، دفن في غور الأردن وكان عمره �شبعة و�شتون    -

�شنة. 

60 - عبدالرحمن الغافقي ... - 732 م

هو عبدالرحمن بن عبداهلل بن ب�شر الغافقي ن�شبه اإلى قبيلة غافق اليمنية.    -

قائد عربي م�شلم واأمير الأندل�س اأيام ع�شر الولة فيها.    -
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�شارك في فتح الأندل�س في عهد الخليفة الأموي ه�شام بن عبدالملك وتولى اإمارتها مرتين.    -

قام باإخماد الثورات والفتن القائمة في الأندل�س بين العرب والبربر وعمل على تح�شين و�شع    -

البالد الأمني. 

بعد تولية اإمارة الأندل�س للمرة الثانية قام بموا�شلة الفتوحات الإ�شالمية في فرن�شا.    -

ا�شت�شهد في معركة بالط ال�شهداء �شد بالد الفرنجة عام 732م والتي تعتبر اآخر المعارك التي    -

توقفت بعدها الفتوحات الإ�شالمية في اأوروبا الغربية. 

61 - عبدالكريم الخطابي 1882 م - 1963 م 

هو محمد بن عبدالكريم الخطابي لقب ببطل الريف واأ�شد الريف وبويع اأميرا للمجاهدين وهو    -

من المغرب. 

تتلمذ على يد والده وحفظ القراآن ثم اأتم درا�شته بمدر�شة ال�شفارين وال�شراطين بفا�س تخرج من    -

جامعة القرويين بفا�س بعد اأن ت�شبع بالفقه الإ�شالمي والحديث. 

تزعم قبيلته بعد وفاة والده عام 1920م وحمل راية الجهاد �شد الإ�شبان.    -

اأباد جي�شاً اإ�شبانياً يتكون من 24 األف مقاتل عام 1921م وذلك في معركة اأنوال الم�شهورة.    -

قامت في اإ�شبانيا دكتاتورية بربمودي ريفيرا عام 1923م فاأر�شلت قوات جديدة لمحاربته لكنه    -

رف�س العر�س الإ�شباني بالإعتراف باإ�شتقالل الريف تحت �شيادته بحماية اإ�شبانية فهزمهم عام 

1924م. 

تمكن من هزيمة القوات الفرن�شية في معركة تاز عام 1925م.    -

نُفي اإلى جزيرة ل ينيون اإحدى جزر المحيط الهندي ولكنه تمكن من الفرار اإلى م�شر عام 1947م    -

حيث اأقام عزيزاً مكرماً ثم تولى هناك الإ�شراف على مكتب المغرب العربي في القاهرة وا�شتمر 

في الجهاد حتى وفاته عام 1963م. 

62 - عبداهلل الفرج  1836 م - 1901 م 

هو عبداهلل بن محمد بن فرج الم�شعري الدو�شري من قبيلة الدوا�شر.    -

�شاعر واأديب وفنان كويتي من �شعراء ال�شعر النبطي الكويتي كما لقب برائد ال�شوت.    -

ن�شاأ في الهند ن�شاأًة يغلبها طابع الترفيه والرخاء ودر�س اللغة الإنجليزية والهندية بالإ�شافة اإلى    -

العربية. 

نظم ال�شعر بالف�شحي والنبطي والهندي.    -

برع في المو�شيقى وتاأثر كثيراً بالألحان الهندية واأدخلها بالفن الخليجي.    -

برع بالر�شم والت�شوير والخط العربي والفار�شي.    -

له ديوان نبطي مطبوع جمعه وطبعه الموؤرخ الأديب خالد الفرج �شنه 1919م بالهند.    -

له ديوان مخطوط في ال�شعر الف�شيح.    -
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63 - عبداهلل الف�شالة 1900 م - 1967 م 

هو عبداهلل ف�شاله بن رحمة ال�شليطي.    -

ا�شتغل بالبحر وهو في �شن 10 �شنوات فكان تباباً ثم نهاماً ثم مار�س هواية الغناء والتلحين في    -

الهند بعيداً عن الأهل الذين اعتبروا الفن عيباً اأمثالهم اأمثال اأهل الكويت في ذلك الوقت. 

مطرب وملحن و�شاعر كويتي �شجل اأول اأ�شطواناته بالهند عام 1913م.    -

كتب ال�شعر بالعامية والف�شحى ولحن العديد من الأغاني ال�شعبية.    -

عمل ع�شو في فرقة المو�شيقي باإذاعه الكويت عام 1951م كمطرب وعازف علي اآله العود كما    -

عمل في لجنة الن�شو�س في الإذاعه الكويتية. 

اأول من اأدخل اآلة البيانو في الأغنية ال�شعبية الكويتية.    -

لحن وغنى اأكثر من 500 اأغنيه معظمها من اأ�شعاره.    -

يعبر  اأن  وا�شتطاع  الكويتي  ال�شوت  على  حافظوا  الذين  من  ويعد  ال�شامري  فن  بتقديم  �شاهم    -

بالأغنية الكويتية اإلى دول الخليج والجزيرة العربية. 

توفي في البحرين ودفن في الكويت.    -

64 - عبداهلل بن الزبير 2  هـ - 73 هـ 

هو اأبو بكر عبداهلل بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اأ�شد القر�شي الأ�شدي واأمه اأ�شماء بنت اأبي    -

بكر ال�شديق واأبوه الزبير حواري الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم من قري�س. 

اأول مولود للم�شلمين بعد الهجرة للمدينة، ولد بعد عام من الهجرة وحفظ وحدث عن النبي �شلى    -

اهلل عليه و�شلم مجموعة من الأحاديث. 

عرف بحبه للعبادة واإقامته للنوافل.    -

بطل ومجاهد منذ ال�شغر ف�شارك بمعركة اليرموك وا�شترك مع اأبيه في فتح م�شر والأندل�س    -

والق�شطنطينية. 

اإّن ال�شاة ل ي�شرُّها �شلخها بعد ذبحها  مه: 
ُ
اأ في قتاله مع الحجاج بن يو�شف الثقفي قالت له    -

ف�شارت مثاًل. 

65 - عبداهلل بن م�شعود ... - 32 هـ 

هو عبداهلل بن م�شعود بن غافل بن حبيب الهذلي.    -

كناه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأبا عبدالرحمـن مات اأبوه في الجاهلية، واأ�شلمت اأمه و�شحبت    -

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لذلك كان ين�شب الى اأمه اأحيانا فيقال: ابن اأم عبد، واأم عبد كنية اأمه 

ر�شي اهلل عنهما، من كبار ال�شحابة وهو �شاد�س �شتة دخلوا في الإ�شالم. 
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�شهد الغزوات كلها مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وهاجر الهجرتين وهو الذي اأجهز على    -

اأبي جهل واأعطاه ر�شول اهلل �شيفه حين اأتاه براأ�شه وهو اأحد الع�شرة المب�شرين بالجنة. 

علماء  من  ويعد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  بعد  الكعبة  عند  الكريم  بالقراآن  جهر  من  اأول    -

ال�شحابة وحفظة القراآن البارعين فكتب بيده م�شحفاً �شمى بم�شحف ابن م�شعود كما تتلمذ على 

يديه العديد من ال�شحابة وفي م�شند اأحمد مجموعة رواياته. 

كان �شديد القرب من ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فكان له الحق باأن يطرق بابه في اأي وقت    -

من الليل اأو النهار. 

وله اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه بيت مال الم�شلمين بالكوفة كما وقف بجانب    -

الخليفة اأبي بكر ر�شي اهلل عنه في حروب الردة. 

66 - عبداهلل عبداللطيف العثمان 1895 م - 1965 م

ولد في الكويت في فريج العوازم من قبيلة �شبع بن عامر.    -

در�س في الكتاتيب فتعلم القراءة والكتابة وحفظ بع�س اآيات القراآن الكريم والأحاديث النبوية.    -

عمل مدر�شاً في مدر�شة المباركية عام 1912م.    -

اأ�ش�س وافتتح مدر�شة خا�شة باإ�شم مدر�شة العثمان عام 1935م وعمل فيها مدر�شاً ومديراً فيها.    -

عمل في بلدية الكويت عام 1930م وتدرج لي�شل مديراً عاماً لها بين عامي 1943م و 1945م.    -

مار�س الأعمال الحرة عام 1957م.    -

له ق�شائد تتناول فيها جوانب الحياة من غزل وحما�س ودعوة لعمل الخير وقد �شدر له ديوان    -

�شمل كافة الق�شائد التي كتبها في حياته. 

�شاهم في اأعمال الخير في جميع الدول العربية وم�شاعدة الفقراء وبناء الم�شاجد في الكويت    -

و�شوريا ولبنان. 

قام ببناء م�شجد العثمان في النقرة دي�شمبر عام 1958م حيث كان منزله القديم وديوانه.    -

67 - عبداهلل م�شاري الرو�شان 1914 م -   1979 م

هو عبداهلل م�شاري عبداهلل الرو�شان.    -

ع�شو مجل�س ال�شحة في عام 1959م.    -

ع�شو مجل�س الأمة الأول من 1963م اإلى 1967م.    -

وزير ال�شئون الإجتماعية والعمل عامي 1963 و 1964م.    -

وزير الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية من 1965م اإلى 1971م.    -
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68 - علي ثنيان الأذينة ... - 1971 م

هو علي ثنيان �شالح الأذينة من قبيلة العوازم.    -

ع�شو المجل�س التاأ�شي�شي عام 1962م - 1963م.    -

ع�شو مجل�س الأمة في الأعوام 1963م و 1967م و 1971م و 1975م.    -

69 - َعّمان

عا�شمة المملكة الأردنية الها�شمية.    -

يعود تاريخها اإلى اأكثر من ثمانية اآلف �شنة قبل الميالد، تعاقبت عليها عدة قبائل واآخرهم قبائل    -

بني عمون الذين اأعطوا المدينة اإ�شمهم فاأطلقوا عليها في البداية اإ�شم ربة عمون والربة تعني 

العا�شمة ثم �شقطت مع مرور الزمن كلمة ربة وبقيت عمون التي حورتها ال�شعوب المتعاقبة فيما 

بعد اإلى عّمان. 

اإحتل عّمان الآ�شوريون ثم البابليون ووقعت تحت ال�شيطرة اليونانية خالل القرن الرابع قبل الميالد.    -

لوجود  العثماني نظراً  للح�شد  اإذ غدت مركزاً  الأولى  العالمية  الحرب  اأيام  اأهمية عّمان  زادت    -

محطة �شكة حديد بالقرب منها. 

70 - عمرو بن العا�س 570 م - 663 م 

هو عمرو بن العا�س بن وائل بن ها�شم بن �شهم القر�شي ال�شهمي.    -

كان عمرو بن العا�س داهية من دهاة العرب، و�شاحب راأي و فكر، و فار�شاً من الفر�شان، اأر�شلته    -

قري�س اإلى الحب�شة ليطلب من النجا�شي ت�شليمه الم�شلمين الذين هاجروا اإلى الحب�شة فراراً من 

الكفار فلم ي�شتجب له النجا�شي. 

اأ�شلم في ال�شنة الثامنة للهجرة بعد غزوة الأحزاب.    -

وله الخليفة عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه قيادة الجيو�س في فل�شطين والأردن ثم كلفه فتح    -

م�شر ففتحها وولي عليها. 

اأ�ش�س مدينة الف�شطاط وبنى فيها جامعه المعروف ويعتبر من اأقدم الجوامع في اإفريقيا.    -

عزله الخليفة عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه ولما ولى معاوية بن اأبي �شفيان الخالفة اأعاده اإلى    -

ولية م�شر. 

توفي في م�شر عن ثالثة وت�شعون عاما.    -

71 - عي�شى القطامي 1870 م - 1929 م 

هو عي�شى بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب القطامي.    -
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اإلى  بنف�شه  وقادها  ال�شفن  امتلك  الغانم حتى  ثنيان  خاله  مع  ال�شراعي  وال�شفر  المالحة  تعلم    -

الهند. 

فيها  ا�شتخدم  التي  الزهيريات  من  الكثير  فله  ال�شعر  في  (الزهيري)  الموال  فن  في  برع    -

الإ�شطالحات البحرية وال�شعبية. 

و�شع كتابه الم�شهور »دليل المحتار في عالم البحار« عام 1924م لي�شبح مرجعاً يو�شح المجاري    -

الرئي�شية اإلى الهند واليمن و�شاحل اإفريقيا ال�شرقي. 

له موؤلفات اأخرى مثل »المخت�شر الخا�س للم�شافر والطوا�س والغوا�س« و »اأوزان اللوؤلوؤ« و »ُعمان    -

ت�شمن  والذي  اللهجات  كتاب  فاألف  اللهجات  تقليد  في  بموهبته  تميز  كما  الأخ�شر«  والجبل 

مواويل (زهيريات) بلهجات كويتية وبحرينية اإ�شافة للهجات اأهل الحجاز وال�شام وم�شر والعراق. 

توفي في م�شقط بعمان.    -

72 - قتيبة بن م�شلم 49 هـ - 96 هـ

هو قتيبة بن م�شلم بن عمرو بن ح�شين بن الأمير اأبو حف�س الباهلي من العراق.    -

قائد عربي م�شهور قاد الفتوحات الإ�شالمية في بالد اآ�شيا الو�شطي في القرن الأول الهجري    -

حيث فتح خوارزم وبخاري و�شمر قند. 

منذ �شبابه المبكر اإ�شترك في الغزوات التي تدعو اإلى خدمة الإ�شالم ون�شر الدعوة وكانت اأر�س    -

الأنظار خا�شة من  اإليه  لفتت  قيادية  وموهبة  فائقة  �شجاعة  فاأبدى  لإنطالقتها  قاعدة  العراق 

القائد العظيم المهلب بن اأبي �شفرة والذي اأو�شى به لوالي العراق الحجاج بن يو�شف الثقفي. 

القوية  ال�شريعة  ال�شربات  خطه  وهي  المهلب  عليها  �شار  التي  الخطة  نف�س  على  قتيبة  �شار    -

المتالحقة على الأعداء. 

كان لفتح قتيبة اأثر كبير في دخول الأتراك في الإ�شالم.    -

خرج على �شليمان بن عبدالملك لكن حركته ف�شلت واإنتهت بقتله عام 96هـ.    -

73 - قطر

تقع دولة قطر في منت�شف ال�شاحل الغربي للخليج العربي وهي عبارة عن �شبه جزيرة ويتبعها    -

عدد من الجزر اأهمها حالول و�شراعوه والأ�شحاط وغيرها. 

عا�شمتها الدوحة ولغتها الر�شمية هي اللغة العربية وعملتها الريال القطري.    -

اأرا�شي قطر عبارة عن �شهول رملية تتخللها بع�س الواحات الخ�شبة والجبال ال�شخرية ال�شغيرة    -

مناخها حار رطب واأمطارها قليلة. 
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حكمها البرتغاليون في القرن ال�شاد�س ع�شر للميالد واأقاموا فيها ح�شوناً وقالعاً وفي منت�شف    -

القرن التا�شع ع�شر حكمتها اأ�شرة عربية هي اأ�شرة اآل ثاني ومازالت حتى الآن. 

في 1971/9/3م اإ�شتقلت قطر واإن�شمت اإلى جامعة الدول العربية.    -

74 - لوذان

كلمة لوذان م�شتقه من كلمة لذ ومعناها ماأوى وفي القديم كانت تتخذ ال�شفن من هذا الق�شم    -

 من الرياح القوية. 
ً
المخفي من ال�شاطئ ملجاأ

75 - مالك بن اأن�س 715 م - 796 م 

هو اأبو عبداهلل مالك بن اأن�س بن اأبي عامر بن عمرو بن حارث ينتهي ن�شبه اإلى عمر بن الحارث    -

وهو من ملوك اليمن. 

اأتم حفظ القراآن وتالوته وحفظ اأحاديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.    -

هو اأحد الأئمه الأربعة الم�شهورين ومن اأهم اأئمة الحديث وكان يلقب باإمام دار الهجرة.    -

�شهد له �شبعون من جلة العلماء اأنه اأهل للفتوى ولم يجب في فتوى حتى ي�شاأل من هو اأعلم منه.    -

من اأ�شهر كتبة »الموطاأ« وهو كتاب حديث وفقه معاً واأ�شاف اإليه اأقوال ال�شحابة وفتاوى التابعين    -

وقد عمل في هذا الكتاب اأربعين عاماً و�شمى بهذا الإ�شم لأنه مهد به للنا�س ما ا�شتمل عليه من 

الحديث والفقه ولأن العلماء المعا�شرين وطئوه ووافقوا عليه وطبع في م�شر والهند. 

76 - محمد و�شمي الو�شمي 1913 م - 1979 م

هو محمد و�شمي نا�شر الو�شمي ال�شديران من قبيلة العوازم.    -

مار�س مهنة الغو�س على مدى 35 عام.    -

تعلم القراءة والكتابة وحفظ القراآن في الكتاتيب في الكويت.    -

مار�س مهنة البناء لمدة تزيد عن 35 عام حتى و�شل اإلى اأ�شتاذ بناء.    -

ع�شو في المجل�س التاأ�شي�شي عام 1962م.    -

ع�شو مجل�س الأمة في الأعوام 1963 و 1967 و 1971 و 1975م.    -

اأمير بعثة الحج لأهل الكويت لعدة �شنوات.    -

77 - م�شاعد العازمي 1845 م - 1943 م 

م�شاعد بن عبداهلل البريكي العازمي من قبيلة العوازم.    -

ولد في البادية وعا�س طفولته بدوياً في قرية ع�شكر بالبحرين ثم جاء اإلى الكويت.    -
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هو اأول طبيب كويتي تعلم القراءة والكتابة وجاهد في طلب العلم عند كل من يح�شنه وتعلم النحو    -

والعرو�س والفقه والتلقيح �شد الجدري في م�شر ونال �شهادة علمية من الأزهر عام 1298هـ. 

�شافر اإلى الهند للح�شول على لقاح م�شاد لمر�س الجدري الذي عم الكويت �شيف 1932م.    -

ذهب لليمن وم�شقط وراأ�س الخيمة ودبي ثم عاد للكويت ليعالج النا�س ويقيهم بالتطعيم.    -

78 - م�شعب بن الزبير 32 هـ - 72 هـ

هو م�شعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اأ�شد القر�شي اأبوه الزبير بن العوام ال�شحابي الجليل    -

واإبن عمة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وحواريه وهو من الطبقة الثانية من تابعي اأهل المدينة. 

كان فار�شاً �شجاعاً و�شيماً �شخياً حتى �شمي اآنية النحل وكان كثيراً ما يجال�س اأبو هريرة، تزوج    -

اأجمل اإمراأتين من قري�س عائ�شة بنت طلحه بن عبيد اهلل و�شكينة بنت الح�شين بن علي. 

ولي العراقين لأخيه عبد اهلل بن الزبير وحارب المختار الثقفي وقتله وتولى اإمرة المدينة مكان    -

اأخيه عبداهلل بن الزبير. 

خفف الخراج عن اأهل المدينة.    -

قتل في ملحمة بدير الجاثليق قرب بغداد بعد اأن خذله اأهل العراق.    -

79 - معاذ بن جبل 603 م - 639 م

هو معاذ بن جبل ويكنى اأبا عبدالرحمن �شحابي اأن�شاري جليل ينت�شب اإلى قبيلة الخوارج.    -

اأ�شلم على يد ال�شحابي م�شعب بن عمير وهو اإبن ثماني ع�شرة �شنة.    -

�شهد بيعة العقبة الثانية.    -

اآخى الر�شول بينه وبين جعفر بن اأبي طالب بعد الهجرة.    -

�شهد بدراً وتابع جهاده في اأحد والخندق اإلى اأن تم فتح مكة حيث اأ�شند له الر�شول �شلى اهلل    -

عليه و�شلم مهمة تعليم الدين للنا�س في مكة. 

�شارك في معركة تبوك.    -

اأر�شله الر�شول �شلى اهلل علية و�شلم اإلى اليمن لتعليمهم الدين والق�شاء في اأمورهم وبقي في    -

اليمن اإلى عهد اأبو بكر ر�شي اهلل عنه وعاد اإلى المدينة كلفه عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه 

اأن يحمل اإلى بني كالب العطاء وتوزيع ال�شدقات. 

وكانت لمعاذ جولت في حم�س وال�شام لتعليم النا�س ثم اإ�شتقر في فل�شطين حتى اأ�شابه الطاعون    -

فتوفى فيها. 
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80 - مو�شى العبدالرزاق ... - 1978 م

هو عالم ديني من اأعمدة العلم والأدب في الكويت.    -

اإفتتح ديوانه لطلبة العلم وجعله ناديا لتدار�س اأمور الدين والعلم والأدب.    -

81 - مو�شى بن ن�شير 640 م - 716 م

هو مو�شى بن ن�شير بن عبدالرحمن زيد البلوي ن�شاأ في دم�شق واأ�شله من اليمن.    -

وله معاوية بن اأبي �شفيان لغزو البحر فغزا قبر�س وبني بها ح�شوناً وقام باإخالء ما تبقى من    -

قواعد للبيزنطيين على �شواطئ تون�س فكانت له جهوداً في اإخماد ثورة البربر وطرد البيزنطيين 

من المغرب العربي. 

قام باإر�شال �شرايا لالأندل�س بقيادة طارق بن زياد لفتح الأندل�س عام 712م.    -

عمد اإلى تنظيم الأحوال المالية لالأندل�س حتى يجنبها الإ�شطرابات ويهئ لها الإ�شتقرار ويعم    -

العدل الذي لم يعرف من قبل. 

كان يدعو اهلل �شبحانه اأن يموت في مدينة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وبالفعل ذهب للحج ثم    -

اإلى المدينة وتوفي هناك عزيزاً قوياً لم يخ�شر معركة واحدة بعد �شن الأربعين. 

82 - نا�شر البدر 1840 م - 1928 م 

هو نا�شر يو�شف البدر.    -

ا�شتغل بمهنة تجارة اللوؤلوؤ كطوا�س.    -

ع�شو مجل�س ال�شورى عام 1921م.    -

بنى م�شجد في فريج البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت عام 1885م ووهب 30 دكان وقفاً    -

لفقراء الم�شلمين. 

عقد اإجتماعاً بديوانه �شارك فيه مجموعة من رجالت الكويت لمبايعة ال�شيخ اأحمد الجابر عام    -

1921م بعد وفاة ال�شيخ �شالم المبارك. 

اأر�شله ال�شيخ مبارك ال�شباح عام 1912م للعودة بتجار هاجروا من الكويت ب�شبب ارتفاع ال�شرائب    -

وهم هالل المطيري واإبراهيم الم�شف و�شمالن بن علي اآل �شيف. 

83 - نا�شر المبارك 1883 م - 1917 م 

هو نا�شر المبارك ال�شباح من قبيلة عنزة واأحد اأبناء ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت ال�شابع    -

وكان اأعمى ل يرى. 
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كان �شاباً ذكياً وفطيناً لديه حافظة قوية ونادرة ولقب بكعب الأحجار.    -

ا�شتغل بطلب العلم على اأيدي اأ�شاتذة في الكويت فح�شل على �شيء من العلوم الدينية كالفقه    -

والعقيدة كما ح�شل على بع�س الأمور باللغة العربية. 

لديه مياًل �شديداً للعبادة وكان يُكثر من نفل ال�شالة و�شيام التطوع.    -

كان همه التاأليف فان�شغل بو�شع حا�شية على �شرح ال�شيوطي لألفية اإبن مالك ولكنه لم يكملها.    -

كان يملك اأكبر مكتبة اأدبية في الكويت ومنها تكونت مكتبة المعارف العامة.    -

84 - نافع بن الأزرق

هو من الأزارقة حيث كان �شيخ الأزارقة واإمامهم.    -

ُعرف ب�شوؤالته لإبن عبا�س عندما كان ي�شاأله عن تف�شير القراآن ويجيبه ول يقبل ويجادل.    -

قتل يوم دولب على مقربة من الأهواز.    -

85 - هارون 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 بيعته للخالفه في عام 170هـ بعد وفاة اأخيه الهادي.    -

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

تمتد بينها اأروقة 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. 

اإ�شتهر الر�شيد قبل الخالفة بحربه �شد الروم والتي اإ�شتمرت بعد توليه الخالفة واأمام �شربات    -

الر�شيد المتالحقة عقد الروم �شلحاً معه مقابل دفع الجزية في عام 181هـ. 

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

86 - هالل المطيري 1855 م - 1938 م

هو هالل بن فجحان المطيري.    -

ركب البحر غوا�شاً في �شغره وح�شل على لوؤلوؤة نادرة كانت هي بدايته في الدخول لتجارة اللوؤلوؤ    -

فاأ�شبح طوا�شاً. 

كان ع�شواً في مجل�س ال�شورى الأول عام 1921م.    -

لموتى  مقبرة  لتكون  ال�شرقي  بالحي  يمتلكها  التي  الأرا�شي  من  مربع  متر  األف   20 بنحو  تبرع    -

الم�شلمين وقام بت�شويرها. 
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تبرع بمبلغ لبناء المدر�شة المباركية عام 1912م.    -

تبرع لبناء ال�شور الثالث عام 1920م.    -

تبرع لأ�شر �شهداء حرب الجهراء عام 1921م.    -

87 - وا�شل بن عطاء 700 م - 748 م 

هو اأبو حذيفة وا�شل بن عطاء الملقب بالغزال الألثغ ن�شبة لأنه كان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً.    -

كان اأحد الأئمة البلغاء المتكلمين وموؤ�ش�س فرقة المعتزلة الإ�شالمية.    -

له من الت�شانيف كتاب الدعوة والتوبة وطبقات اأهل العلم والجهل ومعاني القراآن.    -

88 - يثرب

هو الإ�شم ال�شابق للمدينة المنورة قبل هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم و�شميت يثرب ن�شبة    -

اإلى يثرب بن قاينه بن مهالئيل بن اإرم بن عبيل بن عو�س بن اإرم بن �شام بن نوح وهو قائد قبيلة 

عبيل التي اإ�شتوطنتها. 

بطليمو�س  جغرافية  في  فظهر  عربية  غير  وكتابات  نقو�س  في  ووجد  قديماً  يثرب  اإ�شم  �شاع    -

اليوناني باإ�شم يثريبيا وكذلك في كتاب ا�شطفان البيزنطي باإ�شم يثرب. 

اكت�شبت مكانتها المقد�شة بعد هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم و�شحابته و�شميت بالمدينة    -

المنورة واأ�شبحت ثاني الحرمين ال�شريفين، تكونت فيها اأول دولة اإ�شالمية واأ�شبحت اأول عا�شمة 

اإ�شالمية لدولة يحكمها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وبها الم�شجد النبوي. 

89 - يو�شف البدر 1802 م - 1880 م 

هو يو�شف عبدالمح�شن البدر من قبيلة عنزه.    -

اأول من نزل منطقة اأبو حليفة وقام ببناء اإ�شطبل للخيول وتاجر بالخيول الأ�شيلة وامتدت تجارته    -

اإلى الهند. 

المجاعة  �شنين  في  وذلك  وي�شقيهم  فيطعمهم  النا�س  اإليه  يلجاأ  مطبخاً  فيه  اأقام  بيتاً  خ�ش�س    -

والفقر والجفاف التي مرت على المنطقة العربية ما بين اأوا�شط العراق �شمالً وحتى الإح�شاء 

جنوباً والتي �شميت ب�شنين الهيلك وا�شتمرت هذه المجاعة من عام 1868م اإلى 1871م وكان يتولى 

تجهيز الموتى ودفنهم لما كان النا�س يهلكون من �شدة الجوع وكثرة الموتى. 

وفي هذا المواقف جمع ال�شاعر عبدالغفار الأخر�س بينه وبين يو�شف ال�شبيح قائاًل:   -

ال�شهب  ال�شبعة  مكان  باليو�شفين  بلغت       قد  اهلل  حماها  الكويت  اأن   

العرب �شائر  في  بعزهما  عيني  بــ�ــشــرت       ول  اأذى  �شمعت  ما  واهلل   
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وقال: 

 ويو�شف البدر في �شعد وفي �شرف        بدر الأماجد لم يغرب ولم يغب. 

رف�س فكرة الإكتتاب لجمع المعونة التي طلبها رئي�س وزراء تركيا اأثناء حربهم مع رو�شيا �شنة    -

اأهل الكويت هذا  التبرع بجزء كبير منها لئال يكلف  اأمير الكويت واآثر على نف�شه  1295هـ من 

العبء لأنهم في تلك ال�شنة ابتلوا بنق�سٍ في الأموال نتيجة عوا�شف اأغرقت الكثير من �شفنهم 

المحملة بالب�شائع. 

المال  من  مبلغ  لإقترا�س  الطيبة  �شمعته  من  المهره  من  ق�شده جماعة  اأنه  عنه:  يروى  ما  من    -

للتجارة به و�شاعدهم دون معرفة �شابقة بهم فاأرجعوا اإليه مبلغ ال�شلفة مع الأرباح فقبل منهم 

مبلغ ال�شلفة ورف�س الأرباح. 

90 - يو�شف بن حمود 1876 م - 1946 م

هو يو�شف بن �شليمان بن حمود من قبيلة عنزه.    -

وقف بجانب والده في الغو�س على اللوؤلوؤ في بداية م�شواره.    -

در�س في المدر�شة المباركية عام 1911م ثم اأ�شندت اإليه اإدارتها عام 1915م.    -

والكتابة  القراءة  فدر�س  الجودر  جمعه  ال�شيخ  الخا�شة  �شديقه  مدر�شة  في  للتدري�س  اأنتدب    -

والح�شاب ثم انتقل بعد ذلك اإلى حي القبلة ليتخذ من بيت موقوف على م�شجد العثمان �شكناً 

ومدر�شًة يعلم فيها كتاب اهلل على مذهب الإمام مالك رحمه اهلل. 

كان ال�شيخ يو�شف معلماً قديراً ومربياً فا�شاًل فكان من اأبرز تالميذه الأ�شاتذة الأفا�شل اأحمد بن    -

نامي، مبارك الهران، حمود الوقيان وال�شيخ محمد بن �شليمان الجراح. 

-   كان ي�شعى لجمع الأموال من التجار لم�شاعدة الفقراء والم�شاكين. 

91 - يو�شف بن عي�شى القناعي 1879 م - 1973 م 

ولد في فريج القناعات بمنطقه ال�شرق.    -

اأ�ش�س اأول مدر�شة نظامية في الكويت المباركية عام 1913م حيث عمل فيها معلماً وناظراً في    -

مدر�شة المباركية عام 1921م كما عين ناظراً على المدر�شه الأحمديه بنف�س العام. 

تدرج في ال�شلك الق�شائي حيث عمل بمن�شب قا�شي الكويت ثم مفتي ثم قا�شيا بالتمييز وذلك    -

في الم�شائل الدينية والأحوال ال�شخ�شيه وكان يلقب بقا�شي الق�شاة وهو اأكبر من�شب ق�شاء في 

الكويت. 

الثاني ونائب رئي�س للمجل�س  الت�شريعي  الت�شريعي الأول والمجل�س  في المجل�س  انتخب ع�شواً    -

الت�شريعي الثاني عام 1938م. 
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�شارك في تاأ�شي�س بلدية الكويت وكان ع�شواً في المجل�س البلدي الأول عام 1932م.    -

ع�شواً في مجل�س الأوقاف عام 1949م.    -

عام 1907م اإفتتح مدر�شة في منطقة �شوق المناخ لتعليم الأولد القراآن الكريم والكتابة والح�شاب    -

ومبادئ الدين. 

�شارك في تاأ�شي�س اأول مكتبة عامة في الكويت وهي المكتبة الأهلية.    -


