�إن للمجــد له ــم فــي ق ــا�ســم
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علماً يخفق جـود ًا وجـالال

1

�أبيات من ق�صيدة املدح والثناء
�شعر ال�شيخ يو�سف بن عي�سى القناعي رحمه اهلل لل�شيخ جا�سم حممد الإبراهيم بعد تربعه مببلغ
 30.000روبية وابن عمه عبد الرحمن عبدالعزيز الإبراهيم رحمه اهلل  20.000روبية  .لدعم مناره العلم
ً
جميعا لبناء
الأوىل يف الكويت املدر�سة املباركية وهي ن�سبه  ٪75من جمموع ما تربع به �أهل الكويت
املدر�سة .الق�صيدة من  25بيت وهذا جزء منها:
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ه ـكـ ـ ــذا الفـ�ضـ ـ ـ ـ ـ ــل و�إال ف ـ ـ ــالال

�إن للفـ ــ�ضـ ـ ـ ــل وللمجـ ـ ـ ــد رج ـ ـ ــاال

يعرف الف�ضل ذووه فـي العــال

فهـ ــم الأبطـ ـ ـ ــال �إن رم ـ ـ ــت نـ ــزاال

�آل �إبراهيـ ــم هـ ــم �أه ـ ــل الوفـ ـ ــا

هم جنـ ـ ـ ــوم ب�س ـ ـ ـمـ ـ ــا املجد تالال

وهم ال�سـ ــادات هم �أهل العـ ـ ــال

وهم الكهف �إذا ما اخلطب مال

�إن للمج ـ ــد لهـ ـ ـ ـ ــم يف قا�سـ ـ ـ ـ ــم

علمـ ـ ـ ـ ًـا يخفق جـ ـ ـ ـ ــود ًا وجـ ـ ـ ـ ــالال

غـ ـ ــن يا�صـ ـ ــاح بتــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لـ ـ ــه

فلقـ ــد طـ ـ ـ ــاب �أبـ ــو عوف فعـ ـ ـ ــاال

وعلـي ـ ـكـ ــم �آل �إبـ ـ ـ ــراهيـ ـ ــم مـ ـ ـ ــا

طلـ ــع الف ـ ـجـ ـ ـ ــر �سـ ــالم يتـ ــوالـ ــي

م�ساهمات ال�شيخ جا�سم الإبراهيم الدولية والإ�سالمية اخلريية �أكرث بكثري مما �سيتم
ذكره ،لأنه رحمه اهلل كان حري�ص على �إخفاء عمل اخلري لوجه اهلل  ..كما ذكرت جملة
املنار امل�صرية عدد اخلمي�س  30مار�س 1911م � .ص 193

املولد والن�ش�أة:

هو ال�شيخ جا�سم بن حممد بن علي بن حممد  ،من �آل �إبراهيم بن رميان العنقري � ،أمراء ثرمدا يف
اقليم الو�شم بنجد من بني �سعد  ،من متيم رهط ال�صحابي اجلليل قي�س بن عا�صم املنقري  ....الذي
قدم �إىل الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فلما ر�آه قال « :هذا �سيد �أهل الوبر» .رواه الطرباين والبزاز
واحلاكم.
ولد ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  1285ه ـ املوافق لعام 1869م يف فريج ابن ابراهيم يف بهيته (حي الو�سط
ً
حاليا� ،إذ ا�ستقر �أجداده يف الكويت بعد هجرتهم من جند يف
مبدينة الكويت) � ،أمام موقع ق�صر ال�سيف
نف�س توقيت ت�أ�سي�س الكويت  ،وذلك عام 1120ه ـ تقريباً.
ق�ضى طفولته و�صباه يف الكويت وملا بلغ �أ�شده در�س يف مدر�سة خا�صة يف جمل�س �آل �إبراهيم التي كان
يدر�س فيها �أبناء الأ�سرة والأقارب والأ�صدقاء وكان يرتاد جمل�س �آل ابراهيم العديد من رجال الدين
والعلم من داخل الكويت وخارجها من جند والأح�ساء والزبري والب�صرة.

رحلته مع العمل والتجارة:

كان لأ�سرة املح�سن ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمة اهلل  -ن�شاط جتاري وا�سع يف الكويت والهند  ,وقد
ً
خ�صو�صا
ن�ش�أ مت�أثر ًا بهذة البيئة التي كان لها �سهم وافر يف تنمية قدراته وتو�سيع مداركه وات�صاالته ،
يف مركز جتاري وعاملي مثل مدينة مومباي.

كان �آل �إبراهيم من �أوائل التجار الكويتني الذين ا�ستقروا بالهند وعملوا يف جمال التجارة بها يف بداية
القرن التا�سع ع�شر امليالدي �إبان حكم ال�شيخ جابر بن عبد اهلل بن �صباح حاكم الكويت الثالث  -رحمه
اهلل.
ً
تقريبا جتارة الل�ؤل�ؤ  ،منذ
وقد تنوع ن�شاط الأ�سرة التجاري ف�شمل كل �صنوف التجارة  ،كما احتكرت
منت�صف القرن التا�سع ع�شر �إىل ظهور الل�ؤلوال�صناعي يف نهاية الع�شرينيات من القرن املا�ضي  ،وفق
ما ذكره تاجر املجوهرات الفرن�سي « جاك كارتييه » وما نقله � ً
أي�ضا تاجر الل�ؤل�ؤ ال�شهري زونتال يف كتبه
عن الل�ؤل�ؤ� .أطلق على ال�شيخ جا�سم وعبدالرحمن الإبراهيم �أمراء الل�ؤل�ؤ كما ذكر يف كتاب ( كارتيية
 -جموهراتي فوق العادة )

3

3

4

هدية ال�شيخ جا�سم الإبراهيم �إىل ال�شيخ مبارك ال�صباح �سيارة نوع (مانريفا) وهي �أول �سيارة دخلت الكويت عام 1912م -
و�أطلق عليها �إ�سم الفيل  -و�أر�سل معها �سائق هندي خا�ص لقيادتها حتى تدرب عليها �شاب كويتي
�إ�سمه  :علي ح�سني �أبو خنفر
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أحد حراس الشيخ مبارك بالقرب من السيارة مانيرفا
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سيارة الشيخ مبارك محاطة بحراسه
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ومن اال�شعار والأهازيج ما قاله زين العابدين بن باقر ،معرب ًا عن ده�شة �أهل الكويت يف ذلك «املخلوق»
العجيب ال�سيارة فقال:

ارى الأرا�ضني ترجف بارتعاد

وا�سمع �صوت حذف يد اجلياد

و�صم م�سامعي زعقات جرد

اذا �صهلت ومالت للطراد

قياهلل من �شكل غريب

ومركوب (املبارك) يف الوداد

يحركه بخار فيه يقوي

وطي�س النار فيه على اتقاد

فيطوي الأر�ض يف �سري خفيف

فيذهل منه عقل ذوي الر�شاد

ً
يوما
يود الطائر العلوي

مياثله ب�سري يف الوهاد

اذا جد امل�سري له انتقا�ض

على الغرباء من غري اقتعاد
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من اليمني م�صطفى االبراهيم  ،امللك في�صل بن عبدالعزيز  ،امللك خالد بن
عبدالعزيز  ،مندوب اململكة العربية ال�سعودية يف الأمم املتحدة عام 1944م
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العالقة الأ�رسيه بني حكام الكويت (�آل �صباح ) وعائلة الإبراهيم
ال�شيخ علي بن جابر �آل �صباح (ابن حاكم الكويت الثالث) تزوج االبنه الكربى �شيخه بنت علي بن
حممد �آل ابراهيم فاجنبت ثالث بنات الأوىل هيا زوجه ال�شيخ حممد بن �صباح (حاكم الكويت ال�ساد�س )
والثانية منريه تزوجت ال�شيخ جراح بن �صباح �شقيق احلاكم ال�ساد�س والثالثة لولوه زوجه جابر بن
فا�ضل بن دعيج بن جابر بن �صباح �أما ال�شقيقة ال�صغرى مرمي علي بن حممد �آل ابراهيم فقد تزوجها
ابن عمها ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى ال ابراهيم ف�أجنبت ال�شيخ يو�سف الأبراهيم (تاريخ الكويت لعبد
العزيز الر�شيد وكتاب الن ر�ش ( عائلة ال�صباح ) تاريخها �ص )246
ب�ستاتني النخيل
ب�ساتني �أهل الكويت يف جنوب الب�صرة كانت معمورة ومنتجة ويقدر عدد النخيل يف تلك الب�ساتني مبا
ال يقل عن  1.865.000مليون نخلة ولقد امتلكت عائلة الإبراهيم � 7آالف جريب يف الدورة والقطعة و
 500جريب يف بليان واملخراق واملعامر اي ما يعادل  30مليون مرت مربع من �أ�صل  18.650الف جريب
عائدة لأهل الكويت (اجلريب يعادل 3967مرت مربع) ب�ساتني الإبراهيم يف منطقة الدورة والقطعة
واملخراق اململوكة بالكامل للعائلة التي تبعد 40كم من مدخل �شط العرب كان �إنتاج التمور يف املو�سم
� 100ألف من ( املن يعادل  68كيلو ) �أي ما يعادل  6800طن من التمور هذه ح�صه املالك التي متثل
 ٪40من الإنتاج فقط من دون ح�صة التعاب (م�صلح الأر�ض)  ٪40والفالح (العامل) � ٪20أي �أن الناجت
يفوق هذا الرقم وقد بلغ عدد الفالحني  6الآف فالح و  25م�أمور (م�شرف) وكان ال�شيخ �صالح الإبراهيم
يق�ضي � 4شهور هناك للإ�شراف على الب�ساتني و�أ�صبحت ذات �شهرة كبرية ب�أطياب النخيل والتمور حتى
لقب الإبراهيم بها ولقد كانت ب�ساتني �أهل الكويت خري عون لأهلها يف تخطي الأوقات الع�صيبة التي
مرت على الكويت يف الع�شرينات و�أوائل الثالثينات ب�سبب اجلفاف والك�ساد العاملي
زراعة النخيل يف ال�صحراء
لقد ذكر كتاب الكويت يف دليل اخلليج للمولف لورمير ( جمع وتن�سيق خالد �سعود الزيد) �أن ق�صر
ال�صبية العائد ليو�سف الإبراهيم توجد به زراعة  300نخله وبع�ض الزراعات الأخرى وكانت ر�ؤيته
وا�ضحة من م�سافة � 5أميال وبلغ طول احل�صن  100يارده وعر�ضه  80يارده ويف �أثناء املد العايل ي�صل
البحر بالقرب منه وتوجد به �آبار ماحلة خارج ال�سور وذلك يف �آواخر القرن الثامن ع�شر ميالدية
املدالية الذهبية يف مدينة نيويورك
كانت للعائلة مكاب�س للتمر و�شركات ت�صدير للعامل ولقد �أقيم معر�ض يف نيويورك �شارك فيه م�صطفى
يو�سف الإبراهيم حيث �أح�ضر التمور من ب�ساتني الإبراهيم و�أح�ضر بع�ض الفالحني وقام بكب�س التمور
�أمام امل�شاهدين وكذلك �أح�ضر الل�ؤل�ؤ اخلليجي الطبيعي لت�سويقه مما جعل عمدة نيويورك مينح
امليدالية الذهبية ومواطن �شرف مل�صطفى الإبراهيم عام  1939وهو �أول عربي يح�صل على ذلك.
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م�سجد االبراهيم
�أول م�سجد يف الكويت

يقع امل�سجد يف فريج االبراهيم مال�صق ملنازلهم يف بهيته يف حي
الو�سط على ال�شاطئ بالقرب من نقعة االبراهيم ،ولقد مت بناء
امل�سجد عام1670م ومت جتديده عام 1765م.
ومن املعروف ان العائالت الكويتية تبني امل�سجد بالقرب من م�سكنها
وكان لكل ا�سرة م�سجد تقريباً ولقد كتب د .عماد عبدال�سالم ر�ؤوف
عن عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سويدي البغدادي يف خمطوطاته والذي
و�صل �إىل الكويت هرباً من الطاعون يف العراق عام 1772م �إبان
حكم ال�شيخ عبداهلل بن �صباح )احلاكم الثاين( ذكر �أنه جامع كبري
يقع على البحر ي�شبه جامع القمرية ثاين �أكرب م�سجد يف بغداد ودل
ذلك على �أن بناءه �إ�ستوجب ماالً كثرياً تعادل قدره عائلة اال�إبراهيم
املالية ويف مقابلة مع اخر امام لهذا امل�سجد ال�شيخ احمد الغنام يف
جريدة )عامل اليوم(  2008/8/25م ذكر انه اول م�سجد يف الكويت
وقد جدده املح�سن عبداهلل االبراهيم وعرف مب�سجد االبراهيم قبل
اكرث من مائة �سنة وكنت فيه اماماً من تاريخ  1957/8/1حتى �سنة
 1962حيث مت ازالته عام 1963م لتو�سعة �شارع اخلليج ،ويف مقابلة
�سيف بن �شمالن مع مبارك بن نا�صر يف تلفزيون الكويت ذكر �أن
�أول م�سجد يف الكويت هو م�سجد االبراهيم،
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وكانت تنقل يف بداية ال�ستينات �إذاعة الكويت �صالة العيد ب�إ�سم
م�سجد االبراهيم ولقد قام ال�شيخ �صالح الإبراهيم برتميمه وله
ت�سمية �أخرى وهي م�سجد بن بحر وترجع �إىل �إمام امل�سجد املال
حممد بن بحر وبعده املال عبداهلل بن بحر الذي �أوقف عليه يف
�سجالت وزاره الأوقاف الكويتية ومل تذكر �أنه �أ�س�سه ،ولقد تعارف
�أهل الكويت على اطالق ا�سم امل�سجد على ا�سم خطيبه و�إمامه.
وكثري من م�ساجد الكويت �أخذت �إ�سم �إمامها كم�سجد بن جراح الذي
بناه عائلة املطري .و م�سجد بن خمي�س الذي �أ�س�سه حممد اجلالهمة.
وم�سجد �صادق الذي بناه عبداهلل القناعي .وم�سجد ال�شرهان الذي
�شيده عبداهلل املرزوق .وم�سجد �سعيد الذي �شيده عبا�س الهارون.
وكثري غريهم .ومل يقف احلال عند هذا امل�سجد فقط فلقد ُجدد ورمم
م�سجد العد�ساين الذي �أدخل عليه  40بيتاً للتو�سعة ،الذي قام بذلك
ال�شيخ حممد بن عبدالعزيز بن ابراهيم �إبان حكم ال�شيخ �صباح الأول.
وم�سجد �سرحان الذي جدده ال�شيخ عي�سى بن حممد بن �إبراهيم عام
1834م.
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م�سجد الإبراهيم يبدو على ي�سار ال�صورة وق�صر ال�سيف كما هو وا�ضح يظهر ميني ال�صورة
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صورة جوية توضح موقع مسجد اإلبراهيم
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م�سجد
الإبراهيم

م�سجد
اخلليفة
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منزل �أ�سرة الإبراهيم يف منطقة بهيته يف الكويت
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لوحة حجرية حمفورة (باخلط العربي طغرة) على مدخل ديوان �آل �إبراهيم يف
بهيته يعود تاريخها �إىل  1292هـ ـ 1875 -م
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وثيقة عد�سانية لأحد �أمالك يو�سف الإبراهيم يف الكويت
22

ف�أ�ضحى قطبا جتارتهم لآىل ومتور ًا  ،واحتلوا مركزا مميز ًا يف املنطقة التجارية العربية يف تلك الفرتة
كما ذكر امل�ست�شرق الرو�سي « �سريجي كوتلوف » يف كتابه « تكون القومية العربية احلديثة » وجاءت نف�س
املعلومة لأ�ستاذ التاريخ املعا�صر يف جامعة تون�س « الهادي التيمومي » يف كتاب له �صدر هناك عام 2002
م.
ت�سلم ال�شيخ جا�سم الإبراهيم بعد وفاة والده وعمه  -رحمهما اهلل � -أعمال الأ�سرة ون�شاطها التجاري
حوايل عام  1908م  ،فكان عند ح�سن الظن به �إذ انكب على العمل بكل همة ون�شاط  ،واهلل تعاىل ال
عمال فحقق بف�ضله تعاىل قدر ًا كبري ًا من النجاح وال�شهرة ً
ً
معا وغدا من �أغنى
ي�ضيع �أجر من �أح�سن
التجار العرب لي�س يف اخلليج فح�سب بل يف الهند كذلك.
وقد بلغت �سمعته الآفاق فق�صده الكثريون ونال من جوده وكرمه ال�سائل واملحتاج  ،ونال �ش� ً
أنا كبري ًا يف
جمايل االقت�صاد وال�صناعة ومن ذلك ت�أ�سي�سه (�شركة املراكب العربية املحدودة) يف الهند وهي �أول
�شركة مالحة عربية خال�صة ت�سري البواخر احلديثة  ،كما �أ�س�س م�صانع �أخرى للعقاقري يف بومباي وله
م�ساهمات يف �شركات و�صناعات عدة .

�صفاته و�أخالقه:

ً
ً
ً
حمتاجا  ،كما عُ رف عنه علو الهمة ،وجميل اخل�صال
�سائال وال
كرميا اليرد
كان رحمه اهلل جواد ًا
وال�سجايا � ،إ�ضافة اىل طيب منبته وبعده بالفطرة عما يغ�ضب اهلل تعاىل .فقد كان اميانه باهلل تعاىل
ً
ً
را�سخا يعجبه من النا�س ال�صدق والإخال�ص وكان ذلك يقربه من النا�س ويقربهم منه
عظيما واعتقاده
ً
كتوما يف �أعماله اخلريية  ،وال يريد �شهرة منها وال
�أكرث  ،وذكر عنه االمام حممد ر�شيد ر�ضا �أنه كان
ً
ً
ثوابا عند ربه وقربى .
جاها �أو مردود ًا بل
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�أوجه الإح�سان يف حياته:

كان ال�شيخ جا�سم الإبراهيم من �أهل اجلود والكرم  ...وقد �سجل له التاريخ مواقف رائعة وم�شرفه
ً
أمواال طائلة يف �أوجه اخلري كافة فلم يت�أخر عن تقدمي امل�ساعدة
داخل الكويت وخارجها  ،بذل خاللها �
لبلده الكويت ووطنه العربي والإ�سالمي يف حياته كما �سيتبني لنا يف �أوجه �إح�سانه العديدة بال�صفحات
ً
نف ُق َ
ملتم�سا بذلك الأجر والثواب من اهلل تعاىل القائل يف كتابه العزيز « ّ َم َث ُل ّ َال ِذ َ
التالية ،
ون
ين يُ ِ
�ضاع ُف لمِ َن ي ََ�شاء و هّ َ
َ
َ
َاللُ
ُ
هّ
هّ
َ
الل َكمَ َث ِل حَ َب ٍّة �أن َب َت ْت �سَ ْب َع �سَ َن ِاب َل فيِ ُك ِ ّل ُ�سنب َُل ٍة ِ ّم َ
�أَمْ و َ
يل ِ
ائ ُة حَ َب ٍّة وَالل يُ َ ِ
َالهُ ْم فيِ �سَ ِب ِ
َا�سعٌ عَ ِليمٌ (� )261سورة البقرة
و ِ

م�سرية العطاء الوطنية والأيادي البي�ضاء
ال�سيارة الأوىل التي و�صلت الكويت:

ولقد ذكر املوقع الإلكرتوين للديوان الأمريي �أن �أول �سيارة دخلت الكويت هي هدية ال�شيخ جا�سم
الإبراهيم �إىل املغفور له ال�شيخ مبارك ال�صباح طيب اهلل ثراه.
وكذلك مقابلة ال�شيخ املرحوم عبداهلل اجلابر ال�صباح مع جريدة ال�سيا�سة .1984 / 11 / 9كما ذكر ذلك
عبداهلل احلامت ( يف كتاب من هنا بد�أت الكويت).
و�إىل جانب ذلك قدم هدية ثمينة � ً
أي�ضا �إيل ال�شيخ مبارك ال�صباح وهي ع�صا ال�سلطان عبد احلميد
وعلبة �سجائره الذهبية املر�صعة باملا�س وكان قد ا�شرتاها يف معر�ض مقتنيات ال�سلطان يف �إحدى املزادات
العاملية يف باري�س �أثناء زيارته لها يف مطلع القرن التا�سع ع�شر .كما ذكرها ال�سائح الدينيماركي باركلي
رونيكري عند زيارته للكويت يف كتابه (عرب بالد الوهابيني علي ظهر جمل �صفحة )36
Throuch Wahhabiland on cameback by Barclay Raunkiaer
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مدر�سة املباركية:

حيث �شرع املح�سنون من �أهل الكويت يف �إن�شاء املدر�سة املباركية عام  1911م وهي �أول مدر�سة نظامية يف
تاريخ الكويت  ،ت�أ�س�ست بجهود املح�سنني وتربعاتهم  ،ولقد تربع بالأر�ض املرحوم حمد اخلالد (كتاب
تاريخ الكويت /عبدالعزيز الر�شيد) و �ساهم املح�سن ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -بالن�صيب
الأوفر لبناء هذا ال�صرح العلمي الذي كان �أبلغ الأثر يف تاريخ الكويت احلديث  ،فقد تربع  -رحمه اهلل
 مببلغ � 30ألف روبيه  ،وتربع � ًأي�ضا ابن عمه ال�شيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الإبراهيم مببلغ20
�ألف روبية  ،وهكذا فقد بلغت ن�سبة تربعه مع ابن عمه  -رحمهما اهلل  ٪ 75 -من جمموع ما تربع به �أهل
ً
جميعا لبناء املدر�سة املباركية ولذلك فقد كتب ال�شيخ يو�سف بن عي�سى القناعي  -رحمه اهلل
الكويت
 ق�صيدة �أ�شاد فيها بتلك املكرمة الكبرية وكان مطلعها :			�إن للف�ضل وللمجد رجاال
هكذا الف�ضل و�إال فالال
وذكرت مرا�سالت �أ�سرة �آل خالد الكرمية التي تبنت الإ�شراف على ت�أ�سي�س املدر�سة وكذلك ما ذكرة ال�سيد
حممد ر�شيد ر�ضا �صاحب جملة املنار امل�صرية �أن ال�شيخ جا�سم الإبراهيم �سعى لإعداد مناهج وطلب
�أ�ساتذة من م�صر للتدري�س يف املدر�سة املباركية .التي ذكرت يف عدد مار�س 1912م �ص  328 - 327املجلد
 15جزء  .2حتت عنوان مدر�سة علمية يف الكويت .وكذلك �ساهم ال�شيخ جا�سم يف بناء مدر�سة الهداية
اخلليفية يف البحرين عام 1919م

�إن�صو كوالبا:

ً
جميعا املغرتبني املقيمني يف الهند،
فتح ال�شيخ جا�سم االبراهيم  -رحمه اهلل  -ذراعيه لأبناء بلده
وكذلك لإخوانه جتار الل�ؤل�ؤ والبحارة وامل�سافرين والزائرين للهند ومن تقطعت بهم ال�سبل وعابري
ً
غوثا
ال�سبيل فكان يتكفل بحل م�شكالتهم وق�ضاء حوائجهم  ،ومد يد العون للمحتاجني منهم  ،فكان
ومالذ ًا لكل من �أملت به ملمة خارج وطنه  ،وكثري ًا ما كان ي�ستعني به جتار الل�ؤل�ؤ وطواوي�شه فيرتكون
عنده حم�صولهم �إذا مل يت�سن لهم ال�سعر املنا�سب  ،فيكفيكهم م�صاريف الإقامة الطويلة الباهظة.
والتزال حمطة القطار يف مبومباي الواقعة قرب ق�صره � ،شاهد ًا ً
حيا على �أعماله و�آثاره العريقة وهي
حتمل ا�سم حمطة منزل جا�سم.

وملا كان  -رحمه اهلل  -مالذا بعد اهلل تعاىل لكل الكويتيني بل والعرب يف الهند �ساد تعبري عند بحارة الكويت
واخلليج عامة �أثناء وجودهم يف بومباي يقولونه يف �ساعة الع�سرة  ،حيث يقولون  :ان�صو كوالبا « اي
اق�صدوا �ضاحية كوالبا « حيث ق�صور �آل �إبراهيم ودواوينهم ومكاتبهم .فقد كان بيت �آل �إبراهيم يف بومباي
�أ�شبه ب�سفارة للكويتيني و�أبناء اخلليج والعرب
26

جتارة الل�ؤل�ؤ:
ومن ناحية االنفتاح التجاري واالت�صاالت العاملية ف�إن جميع جتارة الل�ؤل�ؤ التي كانت املورد الرئي�سي
للخليج العربي ب�أجمعه والكويت خا�صة حتت �سيطرة �آل ابراهيم يف بومبي ،فوكالئهم يف جميع بلدان
اخلليج يبتاعون لهم معظم احلا�صل اجليد حيث ير�سل �إىل بومبي ومنها �إىل لندن وباري�س .وكان
وكيلهم يف باري�س روزنتال يف �شارع الفاييت ال�شهري .كما كان املرحوم ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز
ً
احيانا يف مو�سم الغو�ص �إىل موا�ضعه يف اخلليج ليختار ما يحتاج من جيد الل�ؤل�ؤ
�آل ابراهيم ي�سافر
دون ان ينتظر �إىل نهاية مو�سم الغو�ص وكانت �سفينته حمملة ب�أكيا�س االرز والدقيق والقهوة وال�سمن
وكذلك اخلراف احلية التي يوزعها يف طريقه على الغا�صة هناك ،فكان ح�ضور (�أبا عوف) وهكذا كانوا
ي�سمونه من �أ�سعد اللحظات.
ً
عامليا �إىل مواقع مل ي�صلها احد من قبلهم .فقد قام
وقد و�صل �آل ابراهيم بتجارة الل�ؤل�ؤ والرتويج له
ال�شيخ جا�سم �آل ابراهيم باهداء عقد من الل�ؤل�ؤ الفاخر �إىل امللكة ماري زوجة امللك جورج اخلام�س عند
زيارته بومبي .وكان ذلك با�سم الكويت واخلليج كم�ساهمة فعالة لت�سويق ا�ستعمال الل�ؤل�ؤ الطبيعي لدى
العائالت املالكة الأوروبية .والعقد موجود الآن يف ممتلكات التاج الربيطاين بقلعة وند�سور وقد اخربنا
بذلك الن ر�ش  Alan Rushوهو ا�ستاذ بريطاين وم�ؤرخ.

ا�ستقبال ال�شيخ جا�سم يف الكويت:
ذكر خان بهادر القناعي �صفحة  27من (من�شورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق) و�صل ال�شيخ
جا�سم بن �إبراهيم �إىل الكويت من بومباي يف مركب ال�شيخ مبارك نزل فيه من البوية  .و�صل ليلة
اجلمعة ال�ساعة الثالثة من الليل � 19صفر  1332هـ 1913 -م  .نزل عند ال�شيخ مبارك ويف �إقبالته على
الكويت رموا له �أربعة �أطواب (طلقات مدفعية) يف املركب .و�سافر من الكويت �إيل الفيلية ملواجهة خزعل
املرداو وذلك يوم اجلمعة � 27صفر ال�ساعة التا�سعة والن�صف ب�صحبة جابر املبارك والطواوي�ش.
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ن�ص الر�سالة:
ح�ضرة الأجل الأجمد الأفخم الولد العزيز ال�شيخ قا�سم االبراهيم
املحرتم وفقك
بعد مزيد ال�سالم واال�ستف�سار عن خاطركم العاطر وعنا من ف�ضل
اهلل يف خري و�سرور جعلكم له كذلك بعده بو�صول ولدنا ال�شيخ �صالح
ح�صل غاية ال�سرور عندنا � ً
ً
�ساملا ومب�شر ًا عن عزمكم
أوال بو�صوله
يف ال�شتاء القادم تزورون وطنكم ومتتعون والدكم من م�شاهدتكم
ً
دائما امتناها ربنا ي�أملنا واياكم خري ويقدر االجتماع بالعز
التي
وال�سرور واما هديتكم الع�صا املر�سولة برفقته فقد و�صلت متثل
زيادة حمبتكم و�شفقتكم فقدرتها غاية التقدير ودعوت اهلل لكم
يف ح�سن التوفيق وان يدمي هذه ال�شفقة هذا وامل�أمول دوام املحبة
القلبية مع ابالغ �سالمنا ولدنا ال�شيخ عبد الرحمن ومنا اخيك
الولد جابر واخوانه ي�سلمون وال تقاطعنا ب�شائر �صحتكم مهما
يلزم ودمتم يف حفظ اهلل �ساملني
مبارك ال�صباح
� 7شعبان 1331هـ
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�إغاثة امللهوف وتفريج الكرب:

لقد �أخلف اهلل تعاىل على املح�سن ال�شيخ جا�سم الإبراهيم ب�سعة الرزق وعلو املكانة وحب النا�س  ،وهناك
الكثري من الوقائع والأحداث التي تدل على �شهامته ومروءته وجندته ومن ذلك �أنه حدث �أن انقطعت
�سبل العودة على كثري من الغوا�صني من �أهل الكويت يف جزيرة �سيالن ( �سرييالنكا ) فت�صدى ال�شيخ
جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -لإنقاذهم وم�ساعدتهم ف�أحاطهم مبعروفه وجوده يف �سرت وكفاية �إذ �أكرم
مقامهم وقام بحجز �أماكن لهم على منت ال�سفن املتجهة �إىل الكويت عائدين �إىل بلدهم احلبيب.
حينما منعت ال�سلطات الربيطانية مو�سم الغو�ص عند �إعالن احلرب العاملية الأوىل عام 1914م.
ومن املواقف امل�شرفة التي عرفت عنه � ً
أي�ضا  -رحمه اهلل � -أنه كان يوظف جناحه ون�شاطه ومكانته
املرموقة يف اخلارج خلدمة �أبناء وطنه فكان يعني الفقراء على التعليم  ،ويق�ضى الدين عن املدينني ،
ً
طالبا امل�ساعدة في�سهم يف بناء �سكنهم  ،م�شاركة
وي�ساهم يف نفقات الزواج لل�شباب ممن يلوذ به منهم
ً
ودعما ملنحهم نعمة الإ�ستقرار.
لهم
ً
وكان � ً
عامال بقول اهلل تعاىل «
أي�ضا يجهز عابري ال�سبيل ويطعم الفقراء واملحتاجني وي�ساند ال�ضعفاء
هّ َ
يد ِم ُ
ِ�إ مّ َ َ
الل اَل ُن ِر ُ
نك ْم جَ َزاء و اََل ُ�ش ُكورًا « (� )9سورة الإن�سان
نا ُن ْط ِعمُ ُك ْم ِلو َْج ِه ِ

�إن�شاء �أول �رشكة كويتية:

�ساهم ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -على �إعالء �سمعة بلده الكويت ومكانتها عرب البحار من
خالل ت�أ�سي�سه �شركة املراكب العربية  ،وكان من �ضمن م�ؤ�س�سيها امل�شاركني ال�شيخ مبارك ال�صباح و�أوالده
وبع�ض التجار الكويتيني واخلليجيني (جملة البور�صة الكويتية العدد اخلام�س) فرباير 1988م.
وهي من كربى ال�شركات يف هذا املجال يف ذلك الوقت ومما يو�ضح �أهمية هذا العمل وحر�صه  -رحمه
اهلل  -على �أن يكون ذلك م�ساهمته يف رفع مكانة وا�سم بلده الكويت �أنه قد خط بيده ر�ساله يف ال�ساد�س
من ربيع الآخر عام  1229ه ـ وجهها اىل املرحوم ح�سني بن على �آل �سيف ،يعلمه بت�أ�سي�س ال�شركة املذكورة
وي�شجعه على ال�شراء  ،ليكون للكويت ا�سم ومكانه واحرتام عرب البحار.
وقد اطلق على احدى هذه البواخر احلديثة ا�سم (الكويت) كما اطلق �أ�سماء (البحرين) و (جدة)
و (احلجاز) على بع�ض بواخر الأ�سطول.
وكان من �أهداف ت�أ�سي�س �شركة املراكب العربية تي�سري نقل احلجاج امل�سلمني من الهند �إىل الأرا�ضي
املقد�سة وت�سهيل �آدائهم للفري�ضة على �سفن ميلكها م�سلمون حيث كانت هذه ال�سفن توفر الأ�سباب
التي تي�سر رحلة احلجاج �إذ كانوا يف ال�سابق يق�صدون احلج ب�سفن متلكها �شركات �أوربية وال تهتم بهذا
اجلانب ومن �أجل ذلك فقد خ�ص�ص  -رحمه اهلل  -لهذا الأمر �سفينتي جده و احلجاز للعمل على
خطوط البحر الأحمر واحلجاز � ،أما الباخرتني الأخرتني فلنقل اخوانهم اخلليجيني من الهند �إىل
اخلليج والعك�س .
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م�ساهمات عائلة الإبراهيم الأخرى

• �إعانة الزواج من ال�شيخ يو�سف الإبراهيم للملك عبدالعزيز �آل �سعود:

قدم ال�شيخ يو�سف الإبراهيم مايلزم لتجهيز م�ستلزمات زواج امللك عبدالعزيز �آل �سعود ،وقد مت ذلك
ً
�ضيفا على �شيخ الكويت حممد ال�صباح �أثناء �إقامتهما
عندما كان والده الإمام عبدالرحمن �آل �سعود
يف الكويت منذ عام 1310هـ 1892 -م .و�إعانة الزواج كانت هدية ال�شيخ يو�سف له ولنجله .كما ذكر ف�ؤاد
حمزه يف كتابه البالد العربية ال�سعودية �صفحة ( 11بقيت يف البيت مدة  40يوم مل ي�ستطع يف خاللها
�أن يجد املال الذي يكفي لي�شرتي حاجات العر�س وكان يو�سف �آل �إبراهيم غائبا فلما عاد �إىل الكويت
وعلم بذلك قدم �إعانة للإمام كفته م�ؤونة العر�س) وذكر ذلك �أي�ضا خري الدين الزركلي يف كتابه �شبه
اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز (اجلزء � 4 - 3صفحة  .)953وكذلك �آرم�سرتوجن يف كتابه �سيد اجلزيرة
والكاتب روبرت لي�سي (يف كتابه اململكة).

• امل�ساعدة يف الدفاع عن الكويت:
ً
ت�شجعيا للتجارة �أعفى ال�شيخ جابر بن عبداهلل �آل �صباح ،احلاكم الثالث 1276-1229هـ 1859 - 1812 /م
�آل �إبراهيم من الر�سوم اجلمركية وعدم م�ساواتهم مع بقية التجار ،واحلكمة من ذلك �أنه �إذا احتاجت
الكويت �إىل �سند ودعم مادي ف�إن ما متلكه �أ�سرة �آل ابراهيم يكون حتت ت�صرف الكويت و�شيخها وقد
�صدقت هذه احلكمة عندما قام ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل ابراهيم بجلب �أكيا�س عمله معدنية من
قران �أبو دبيلة (عملة فار�سية قدمية) ،وقام بثنيها لت�ستعمل ً
بدال من الذخرية التي نفذت يف �إحدى
حروب الدفاع عن الكويت وقاتلت الكويت به حتى الن�صر ويعتقد �أنها معركة الرقة عام 1783م (كتاب
عبدالعزيز الر�شيد �صفحة )124

حفظ خزينة الدولة

ذكر �سيف مرزوق ال�شمالن �أخربين ال�شيخ يو�سف بن عي�سى القناعي ،وهو من املعا�صرين لعهد ال�شيخ
حممد ال�صباح (احلاكم ال�ساد�س) بعدما حكم مبارك �سنة  1313هجرية  1896 -ميالدية ب�أنه وجد
ً
رياال فرن�سيا ،ويوجد مبلغ احتياطي كبري لالمارة قدره خم�سة
يف خزينة االمارة �سبعمائة وخم�سون
و�سبعون �ألف روبية و�ضعها ال�شيخ حممد ال�صباح �أمانة لدى �آل �إبراهيم �أكرب التجار العرب يف مدينة
بومبي بالهند،

�سنة الطبعة:

كما امتلكت العائلة ال�سفن (اخل�شب) يف الكويت وبرز منهم ال�شيخ عبدالوهاب بن حممد �آل �إبراهيم
الذي كان اكرب مالك لل�سفن بتاريخ الكويت وكان عددها بني  12و  14حممل .وقد عمل معه معظم
نواخدة الكويت يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ويف �سنة  1870ميالدية غرقت له �سبعة �سفن يف �سنة
«الطبعة» ومن �أ�سماء �سفنه ال�شهرية (االبراهيمي) و (القحطاين) وبلغ عدد ال�سفن الغارقة لأهل
الكويت � 180سفينة.
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ن�ص الر�سالة:
جناب الأكرم االجمد الأفخم الولد العزيز ال�شيخ قا�سم الرباهيم
املحرتم دام بقاه
بعد مزيد ال�سالم وال�س�ؤال عن خاطركم العاطر وعنا نحمد اهلل بخري
و�سرور جعلكم اهلل كذلك بعده يف �أبرك �ساعة �آخذه يد االبوه كتابكم
املر�سول من حني ركوبكم يف الليل وا�سرنا دوام �سالمتكم وما ذكرمت
�صار معلوم الأمل �إن �شاء اهلل و�صلتم بومبي بحال ال�صحة وال�سالمة
وال�سرور وب�شر ًا �صحتكم قادمة لنا واحلقيقة ياولدي كثري ًا ا�سرتيت
من ح�ضورك وم�شاهدتك ومن بعد مم�شاك �صاير لك فرجه و�سيعه
اهلل ال يجعلها �آخر العهد وت�شريفك هذا �إن �شاء اهلل يكون عادة على
الفر�صة ومدة الإقامة لأقل من �شهر زمان ون�س�أل اهلل �أن يدمي لنا
وجودك و�شفقتك هذا وامل�أمول دوام املحبة مع �إبالغ �سالمنا ولدنا
ال�شيخ �صالح ومنا �أخيك الولد جابر واخوانه ي�سلمون وال تقاطعنا
�أخبار �سالمتكم ال�سارة مهما يلزم ودمتم �ساملني.
مبارك ال�صباح

 9ربيع �أول 1332هـ
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ن�ص الر�سالة:
جناب الأكرم الأجمد الأفخم ولدنا العزيز ال�شيخ قا�سم الرباهيم
ً
حمرو�سا
املحرتم دام
بعد ال�سالم وال�س�ؤال عن خاطركم العاطر وعنا نحمد اهلل بخري
و�سرور جعلكم اهلل كذلك بعده يف ابرك �ساعة �آخذه يد الوداد كتابكم
املت�ضمن التهنئة بعيد الأ�ضحى ال�سعيد والعام اجلديد الزلتم
تعودون اىل امثال امثاله اعوام عديدة متمتعني بال�صحة واالقبال
وبلوغ االمن الآمال فائزين ب�صالح االعمال مبنه وكرمه هذا ولبيان
املمنونية واخذ ب�شائر �صحتكم بادرنا برتقيم هذه النميقة االبوية
ومنا اخيك الولد جابر واخوانه ي�سلمون ودمتم حمرو�سني.
مبارك ال�صباح

 15ذو احلجة 1333هـ
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التعاون امل�شرتك:
ولأن الأ�سرة كانت ذات ثروة وافرة فقد جعلها ذلك ملتزمة وم�ساندة اىل حاجة احلكم وبطبيعة احلال
ً
فمثال رفعت الر�سوم عن �آل �إبراهيم عما ت�ستورده من
نتج عن ذلك متيز معني ومعاملة خمتلفة.
الب�ضائع .ويقول عبدالعزيز الر�شيد ( يف تاريخ الكويت �ص  )124كان جابر الأول ال ي�أخذ علي �أموال
ً
يوما بن خمي�س فلم يجبه اال بقوله �س�أنظر يف الأمر .وبعد م�ضي ع�شر
علي بن �إبراهيم ر�سوم فعاتبه
�أيام بعث ال�شيخ جابر بخادمه اليه يخربه بحاجته اىل قهوة ملجل�سة فملأ له وعاء ًا من الأوعية ال�صغرية
واعطاء اياه ثم ار�سل ال�شيخ جابر اخلادم نف�سه اىل علي �آل �إبراهيم ليطلب منه ما طلب من �صاحبه
حتى عاد باح�ضار عدد من الدواب حملها �أكيا�س ممل�ؤة بالقهوة فجاءت هدية �صاحبنا الأول بجنب
تلك الهدية كاحلبة قرب القبة وكان غر�ض املرحوم ال�شيخ جابر الأول بهذا العمل �أن يقنع �صاحبنا
املعرت�ض بخطئه وقد ح�صل حني و�ضع الهدية الأوىل فوق الثانية يف بهو جمل�سه العام ،وملا دخل بن
خمي�س و�أب�صر الهديتني علم باحليلة التي دبرها ال�شيخ جابر القناعه فنك�س ر�أ�سه .ولقد قال ال�شاعر
عبداهلل الفرج عند وفاه ال�شيخ علي الإبراهيم ق�صيدة من  21بيت منها هذه الأبيات( :من كتاب عبداهلل
احلامت من هنا بد�أت الكويت).
نحــن بن ــو املوتـ ــى نعـ ـ ــد فـمـ ـ ــا لنـ ــا
كادت منـ ــازلـ ــه ت ـمـ ـ ــوت ملوتــه حزن ًـا
فال�صرب �أجدر �أن ي�صاحب مثلكم
�آلي ـ ــت ل ـ ــو ك ـ ـفـ ـ ـ ـ ــل البـكـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــرده
ولئ ــن بهـ ــم تلك الدي ــار تب ــاعـ ــدت

عند امل�صـ ـ ــاب يروعنا املفقود
وتـ ـ ــدر�س بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده وتـ ـ ــميـ ـ ـ ـ ـ ــد
كالعقل �إذ هو عندكم معهود
على علي ــه الطفـ ـ ــل واملـولــود
عنا ففينا (يو�سف) موجـ ـ ــود

(املق�صود بيو�سف عبداهلل الإبراهيم)

• �سنة الهيلق  - 1285هـ 1867م (�سنة اجلفاف واملجاعة)
عرفت بالهيلق وا�ستمرت � 3سنوات ،فهب �أمثال يو�سف البدر ويو�سف ال�صبيح ،وعبد اللطيف العتيقي
و�سامل بن �سلطان وبيت �آل �إبراهيم وغريهم من جتار الكويت لتفريج كرب املعوزين واملحتاجني مبا
يبذلونه لهم من املال والطعام .كتاب عبدالعزيز الر�شيد (تاريخ الكويت) وكتاب يو�سف بن عي�سى
(�صفحات من تاريخ الكويت �صفحة )58
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• امل�ساهمة يف حروب الدولة العثمانية:
�أثبت التجار مكانتهم ،و�صدق وعدهم� ،إثر عجز مالية الإمارة وعدم وجود موارد عامة للكويت يف عهد
ال�شيخ عبداهلل بن �صباح (1892-1866م) .وحتديد ًا عام 1877م لتجهيز الفيلق ال�ساد�س ،ومركزة بغداد
الذي �أر�سل �إىل جبهة احلرب �ضد رو�سيا ،حينها فر�ضت الدوله العثمانية �ضريبة حربية على �إمارة
الكويت قدرها ت�سعة �آالف لرية ذهبية ،وقيل �أربعة �آالف لرية ،وتقا�سمها علي بن حممد �آل �إبراهيم و
يو�سف البدر عن الكويت.

• ن�شـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم:

ومن رجال العلم والدين امل�شهورين �آنذاك ومنهم بن ج�سار املعلم يف املدر�سة اخلا�صة بعائلة �آل �إبراهيم
يف حي الو�سط (بهيته) التي كان يعلم فيها �أبناء الأ�سرة والأقارب .و�أ�صدقاء الأ�سرة من داخل الكويت
وخارجها وماجد بن �سلطان بن فهد الذي بعث �إيل الدرا�سة يف الأزهر ال�شريف على نفقة عائلة
الإبراهيم( .كما ذكر �آل ذكري يف مذكراته).

• طباعة �أول كتاب:

بادر ال�شيخ علي بن حممد االبراهيم بطباعة �أول كتاب (نيل امل�آرب) على نفقته اخلا�صة لل�شيخ عبد
القادر بن عمر ال�شيباين يف م�صر يف عهد اخلديوي �إ�سماعيل ووزع يف الكويت .عام 1871م  -ولقد كلف
اول مبعوث �إىل الأزهر وهو ال�شيخ م�ساعد العازمي الذي كان يدر�س حتت رعاية ال�شيخ علي الإبراهيم
بالإ�شراف على طباعته  .عبداهلل احلامت (من هنا بد�أت الكويت)

• دعم حركة املهدي يف ال�سودان:

يف نهاية القرن الثامن ع�شر امليالدي دعم ال�شيخ يو�سف عبداهلل الإبراهيم حركة املهدي يف ال�سودان �ضد
الإ�ستعمار الربيطاين  -الكاتب �/أمني الريحاين (كتاب ملوك العرب اجلزء الثاين �صفحة )176

• امل�ساعدات الوطنية:

قامت عائلة �آل �إبراهيم بتقدمي امل�ساعدات والهدايا لل�شيخ مبارك و�أبرزها متوينه عام 1325هـ1908/م
ب�شحنة �أ�سلحة بلغت  800بندقية مارتيني  -هرني ،م�ساندة يف حفظ �أمن الكويت و�شحنة من الأطعمة
متثلت ب ـ  3500كي�س من الأرز .قام ب�إر�سالها ال�شيخ عبدالعزيز بن علي �آل �إبراهيم من بومباي  ،ومل
ين�س ال�شيخ مبارك  .الذي حر�ص علي تقوية هذه العالقة وتقدير ًا لتلك املواقف� .أن �أمر ب�إقامة �صالة
الغائب يف جميع م�ساجد الكويت .حينما و�صل نب�أ وفاة ال�شيخ عبدالعزيز بن علي �آل �إبراهيم يف
بومباي عام 1328ه ـ (تدوينات خان بهادر القناعي  -مركز البحوث و الدرا�سات الكويتية  -وكذلك كتاب
من هنا بد�أت الكويت �صفحة .)6
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ن�ص الر�سالة:

جناب الأكرم الأجمد الأفخم ولدنا العزيز ال�شيخ قا�سم الرباهيم املحرتم
دام بقاه
بعد مزيد ال�سالم وال�س�ؤال عن خاطركم العاطر وعنا نحمد اهلل بخري
و�سرور جعلكم اهلل كذلك بعده يف �أبرك �ساعة �آخذه يد االبوه كتابكم
العزيز امل�ؤرخ  25ذو احلجة 1330هـ املب�شر عن �صحتكم حمدنا اهلل على
ً
دائما رافلني بال�صحة والعز وال�سرور ربنا يدمي
ذلك الزلتم ان �شاء اهلل
وجودكم و�شفقتكم ويبارك فيكم هذا الخذ ب�شائر �صحتكم حررنا هذه
النميقة الأبوية امل�أمول دوام املحبة مع �إبالغ �سالمنا ولدنا اخيك ال�شيخ
عبد الرحمن ومنا اخيك الولد جابر واخوانه ي�سلمون وال تقاطعنا اخبار
�سالمتكم ال�سارة مهما يبدو من الزم ممنونني ودمتم بحفظ اهلل �ساملني
مبارك ال�صباح
 9حمرم 1331هـ
ولدنا العزيز دمت بخري و�سرور
هاليام من ف�ضل اهلل جميع اطراف بلدكم طاح عليها مطر زين بخري �إن
�شاء اهلل بقبال والآمل يف اهلل ي�صري ربيع زين ونحب �إذا جنابك يف �أول ف�صل
الربيع ح�صل فر�صة ا�شتياقنا مل�شاهدتك ت�شرف �إىل وطنك من �أجل زيارة
وطنك وجماعتك ونحظى مب�شاهدتك ربنا يحفظكم من كل �شر هذا �إذا
ح�صل فر�صة و�إذا ماي�صري عليكم تكليف �أو تعطيل نحن عر�ضنا عليك
ذلك ويكون بدون تكليف لأن اهلل املطلع �شفقتي عليك وعلى م�شاهدتك
ربنا يدمي وجودك
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ر�سالة ال�شيخ مبارك ال�صباح �إىل ال�شيخ جا�سم الإبراهيم للتعاون
على بيع الل�ؤل�ؤ للتاجر الفرن�سي فيكتور روزنتال
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ر�سالة ال�شيخ مبارك ال�صباح �إىل ال�شيخ جا�سم الإبراهيم يخربه
ب�إ�ستالم هدية علبة ال�سجائر املر�صعة بالأملا�س.
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� 19شعبان  1329هـ مبارك ال�صباح
عنيد :يق�صد بها عن طريق يد

43

43

44

45

45

ر�سالة ال�شيخ جا�سم الإبراهيم �إن�شاء �شركة املراكب
العربية والبدء يف بيع الأ�سهم
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ن�ص الر�سالة:
جناب الأجل الأفخم الأخ املكرم ال�شيخ جا�سم ابن املرحوم حممد
الرباهيم املحرتم �سلمه اهلل تعاىل
بعد ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته لقد تناولة يد االخوة كتابكم
املب�شر عن �صحتكم واملت�ضمن التعزية بوفاة الوالد ف�شكرناكم هلل
�سنة التعزية ا�ستجاب اهلل دعاكم وجزاكم عنا خري اجلزاء ومنحكم
العمر الطويل هذا ودمتم �ساملني.
�سامل املبارك ال�صباح

يف � 22صفر 1334هـ
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ن�ص الر�سالة:
جناب الأكرم الأجمد الأفخم حميد ال�شيم الأخ العزيز ال�شيخ قا�سم
ً
حمرو�سا
الرباهيم املحرتم دام
بعد مزيد ال�سالم وال�س�ؤال عن خاطركم العاطر وعن �أخيك من
ف�ضل اهلل يف �أح�سن حال الزلتم كذلك يد االخوه اخذت م�شرفيكم
الكرام ارقام � 7شهر حلال �إحداهم جوابي والثاين متظمن التعزية
بفقد الوالد تغمده اهلل بالرحمة والر�ضوان وا�سكنه ف�سيح اجلنان
ف�شكرة اخويتكم وحمبتكم اخلال�صة ربنا يجزاكم عنا خري اجلزاء
ويدمي �سالمتكم وال يريكم مكروه مبنه وكرمه هذا وامل�أمول دوام
موا�صلة اخبار �سالمتكم ال�سارة مهما يبدو منه الزم ممنونني ومنا
االخ �سامل وكافة االخوان ولوالد ي�سلمون ودمتم حمرو�سني.
جابر املبارك ال�صباح

� 22صفر 1334هـ
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ن�ص
الر�سالة
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• امل�ساعدة يف معركة الرقعي واجلهراء:
ال�شيخ �صالح بن �صالح الإبراهيم �ساعد يف حرب اجلهراء ويف بناء ال�سور وتربع بخم�سة �سيارات للحكومة
منها �سيارتني �أثناء معركة الرقعي ،و�أر�سل متطوعني من رجاله لدفع اخلطر وحماية الوطن .ولقد
أياد بي�ضاء كذلك يف �إنفاق املال .وم�ساعدة
جمد هذا املوقف ال�شاعر زيد احلرب بق�صيدة نبطية .وله � ٍ
املت�ضررين يف �سنة الهدامة عام 1934م.

• مكتبة الأديب حممد ال�شيخ �صالح الإبراهيم

هي من �أكرب املكتبات اخلا�صة يف الكويت �إذ �أنها ت�ضم �سبعة �آالف مطبوعة من جميع الأقطار  .و املكتبة
ً
غرفا متعددة للديانات و�أخرى لل�شعر والثالثه للجغرافيا والتاريخ و الرابعة لكتب علم النف�س
ت�ضم
والفل�سفه واخلام�سة لكتب املعلومات العامة والعلوم الإجتماعية  .عدا املراجع واملجلدات الأدبية
والقر�آن الكرمي .ولدى الأديب ما يقارب من �ألف خمطوطة نادرة حمفوظة داخل خزائن حديدية .فهذا
منهال ً
ً
ثريا يف العلم والأدب.
املفكر والأديب يحمل يف طيات نف�سه الكثري من الثقافة ويعترب
ولقد �صدرت له عده كتب منها :من خ�صائ�ص القر�آن  -اخليل عند العرب  -وطني الأ�شم وغريها .ومن
قبله كذلك خاله �سليمان عبداللطيف الإبراهيم كان من �أوائل امل�شرتكني يف ال�صحف واملجالت امل�صرية
يف العقد الثاين من القرن التا�سع ع�شر وكانت له مكتبة عامرة يرتدد عليها الكثري من �أهل الكويت
املهتمني بالكتاب واملعرفة

�أول �سفينة بخارية تر�سو يف الكويت:

كان �آل ابراهيم حلقة االت�صال بني الكويت والعامل اخلارجي .فقد ادخلوا كل و�سائل التقدم العلمي يف
ذلك الوقت �إىل بالدهم كال�سيارة والباخرة والربيد امل�سجل ،وحت�ضرنا هنا بع�ض الأمثلة:
كانت بينانك � Penangأول باخرة بخارية حمولتها  800طن تدخل مياه الكويت وذلك عام 1868م
بعد ان اقنع ال�شيخ يو�سف �آل ابراهيم ادارة مكتب ال�شركة املالكة لها يف الهند بالتوجه �إىل الكويت.
وي�شري الرحالة �أ .لو�شر  A. Locherيف كتابه (مع النجمة والهالل) �إىل ذلك فيقول« :و�صلنا امليناء
الأخري بعد �ساعة من ال�سري (بالباخرة) .وقد ر�سينا مب�سافة ميل ون�صف عن ال�ساحل .ومع ان الربان
(اال�سكتلندي اال�صل) مل يكن قد زار هذا امليناء ،فقد ظهر بان هذه ال�سفينة هي �أول �سفرة لباخرة
بريد تتوجه لهذا امليناء وكان �سبب اجتاهنا وجود تاجر عربي غني جد ًا (ال�شيخ يو�سف �آل ابراهيم) بني
م�سافرينا .وكان قد حمّ ل فوق ال�سطحة عدة مئات من الباالت لقطع الب�ضائع حيث كان قد ا�شرتاها من
ً
قريبا ل�شيخ الكويت ،ومن ثم كان ذا نفوذ عظيم يف املقر (مقر ال�شركة املالكة لل�سفينة)
بومبي .لقد كان
فقد وعد ال�شركة بجميع الت�سهيالت والرعاية .وت�أثريه لدى ال�شيخ �سيفلح فيما لو عمدت �إىل ت�سيري
ً
اي�ضا  -الكويت عام  1868لنف�س الكاتب وترجمة عبداهلل نا�صر
الباخرة �إىل الكويت مرة كل �شهر»( .راجع
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ً
وحدثا
ال�صانع) .وكان و�صول ال�سفينة البخارية احلديدية يف ذلك الوقت �إىل �شواطئ الكويت اعجوبة
ً
مثيال له من قبل .فقد تدافع �أهل الكويت �إىل ال�شاطئ مل�شاهدة هذه ال�سفينة
فريد ًا مل ت�شهد البالد
ً
�ضيوفا بينهم .ولقد
العجيبة ولقد حل زوار البالد االفرجن امل�سافرين على متنها مبعية ال�شيخ يو�سف
ذكرها � ً
أي�ضا عبداهلل احلامت يف كتابه �صفحة .120

التربعات للدول العربية والإ�سالمية:
�أوالً :امل�ساهمة يف �إن�شاء كلية الدعوة والإر�شاد بالقاهرة:
حر�ص ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -على امل�ساهمة يف دعم م�سرية التعليم يف وطنه العربي
ً
عمال بقول الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم :
لإدراكه ب�أهمية التعليم يف حياة الأمم وال�شعوب
« طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم » � ....أخرجه بن ماجة يف �سننه .
ً
تقريبا التي تربع فيها مببلغ كبري ملدر�سة املباركية بالكويت � ،شرعت القاهرة يف ت�أ�سي�س
ففي نف�س ال�سنة
كلية الإر�شاد والدعوة يف ال�سابع والع�شرين من ربيع الأول عام 1329هـ املوافق لعام  1911م  .وتبنى
�أمرها ال�شيخ الإمام حممد ر�شيد ر�ضا � -صاحب جريدة املنار  -فلم يرتدد ال�شيخ جا�سم  -رحمه اهلل
 يف امل�شاركة يف هذا امل�شروع اخلريي بل �سارع بامل�ساهمة فيه مببلغ �ألفي جنية ا�سرتليني  ،كما �شارك رحمه اهلل  -يف دعمها بطريقة �أخرى من خالل ا�شرتاك �سنوي بقيمة مائة جنية �إ�سرتليني بوا�سطةال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا.

ثانياً� :إعادة بناء م�سجد و�رضيح ال�صحابي ( الزبري بن العوام )
بالزبري بالعراق:
ومما يت�شرف به ال�شيخ جا�سم  -رحمه اهلل  -من �أعمال �أنه كان رابع الأربعة الذين بنوا وعمروا هذا امل�سجد
املبارك بعد ثالثة من ال�سالطني  ،وهذا �شرف مل ي�سبقه �إليه �أحد من املح�سنني �أو التجار العرب.
ففي عام  1334ه ـ عندما وقعت الهدامة وهي �أمطار غزيرة �أ�صابت الكويت وبع�ض مناطق العراق ،
واجتاحت مدينة الزبري التي يقع بها م�سجد و�ضريح الزبري بن العوام  -ر�ضي اهلل عنه  -حواري ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وابن عمته  ،قام �أهل الزبري بتنظيم حملة تربعات لرتميم امل�سجد و�إعادة بنائه
ً
مبلغا من املال  ،ولكنه مل يكف لذلك  ،ف�أر�سل ال�شيخ عذبي املحمد ال�صباح ر�سالة اىل ال�شيخ
وجمعوا
جا�سم يف بومباي بالهند يخربه فيها مبا حدث وي�ستنه�ضه للم�شاركة يف العمل اخلريي املبارك.
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ومل يطل �إنتظار ال�شيخ عذبي ف�سرعان ما اتاه الب�شري برد ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -ب�أكرث
ً
متوقعا منه �إذ طلب منه رد كل ما تربع به الأهايل من �أبناء الزبري و�شكرهم على �أفعالهم وتعهد
مما كان
ً
هو  -رحمه اهلل  -ببناء امل�سجد واملرقد وتو�سعته �أي�ضا وت�أثيثه وجتهيزه على نفقته اخلا�صة  ،وذلك
هّ َ
ً
حر�صا منه رحمه اهلل على �إعمار بيوت اهلل تعاىل القائل يف كتابه العزيز � :إِ مّ َ َ
الل مَ ْن
اج َد ِ
نا َيعْ مُ ُر مَ �سَ ِ
َ
َ
َ
هّ
هّ
�ش ِ�إ ّ َ
ال�صال َة َو�آ َتى ال ّ َز َكا َة َولمَ ْ ي َْخ َ
ال الل َفعَ�سَ ى �أُو َْل ِئ َك �أَن ي َُكو ُنو ْا ِم َن المْ ُهْ َت ِد َ
الل وَا ْل َيو ِْم ال ِآخ ِر َو�أَ َقا َم ّ َ
ين
�آمَ َن ِب ِ
« (� )18سورة التوبة
وقد �أوكل  -رحمه اهلل  -هذه املهمة �إىل ال�شيخ عذبي الذي �أ�شرف على �سري العمل حتى مت بتوفيق اهلل
تعاىل وقد ا�ستغرق ما يقارب العامني.
ً
عاما) ليو�سف الب�سام
وهي موثقة يف كتاب التحفة النبهانية « �ص  119 - 118ويف كتاب (الزبري قبل 50
�ص  ، 63وكذلك هي م�سجلة على اللوحة الرخامية عند مدخل امل�سجد.

ثالثاً :امل�ساهمة يف �إن�شاء اجلمعيات اخلريية يف دم�شق :
�ساهم ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -يف �إن�شاء اجلمعيات اخلريية يف دم�شق باجلمهورية ال�سورية
عندما علم بحاجتها �إىل الرفد والدعم  ،وكان املبلغ الذي �شارك به حوايل ع�شرة �آالف قر�ش (ما يعادل
ً
ً
تقريبا ،
عاما
 1000جنية ا�سرتليني) وذلك يف اخلام�س والع�شرين من رم�ضان عام  1329هـ �أي منذ 95
وقد �أنفق  -رحمه اهلل  -هذه املبالغ قربة �إىل اهلل تعاىل القائل يف كتابه العزيز  « :مَ ن َذا ّ َال ِذي يُ ْق ِر ُ
�ض
هّ َ َ
الل َق ْر ً�ضا حَ �سَ ًنا َفيُ َ
�ض ِاع َف ُه َل ُه و ََل ُه �أَ ْج ٌر َك ِرميٌ (� )11سورة احلديد.

رابع ًا  :دعم احلركة ال�سنو�سية بليبيا:
مل يقت�صر دعمه  -رحمه اهلل  -على �إن�شاء امل�ساجد ودور العلم واجلمعيات اخلريية فح�سب بل �شارك
يف دعم احلركات اجلهادية يف بع�ض الدول العربية.
ومن ذلك �إبان اال�ستعمار الإيطايل لليبيا وعندما رفعت احلركة ال�سنو�سية هناك لواء اجلهاد �ضد
اال�ستعمار � ،شارك  -رحمه اهلل  -مببلغ ثالثة �آالف روبية ومئتني باون ا�سرتليني  ،بوا�سطة ال�سيد
ال�شريف �أحمد ال�سنو�سي  -رحمه اهلل  -زعيم احلركة ال�سنو�سية قبيل احلرب العاملية الأوىل.
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خام�س ًا دعم جمعية احلزب احلر املعتدل يف الب�رصة:
وكانت العراق �آنذاك تخ�ضع � ً
أي�ضا للدولة العثمانية يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر  ،حيث كانت الأمور
املادية واحلياة �صعبة لديهم  ،فطلبت منه �شخ�صيات بارزة من الب�صرة م�ساعدتهم  ،ومنهم طالب
النقيب وال�شيخ عبد اهلل با�ش �أعيان (العبا�سي)  ،لإن�شاء م�ستو�صف ومدار�س وملج�أ للأيتام وما �شابه
ذلك.
وقد �شارك رحمه اهلل يف دعم جهاد �أهل العراق  ،ف�أمد يد العون جلمعية احلزب احلر املعتدل يف الب�صرة
 ،وكان لهذا الدعم الدور الكبري والأثر البارز يف ا�ستمرار ن�شاطها وقيامها بدورها يف ذلك الوقت.

�ساد�س ًا  :دعم اجلمعية اخلريية الإ�سالمية باملدينة املنورة:
ما �إن �سمع  -رحمه اهلل  -بحاجة اجلمعية اخلريية الإ�سالمية يف مدينة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ً
طامعا فيما عند اهلل من عظيم الثواب  ،ويف
للدعم  ،حتى �سارع ماد ًا يد البذل والعطاء واجلود لها
ً
خلقا �صلوات اهلل و�سالمه
�شفاعة �صاحب الرو�ضة ال�شريفة باملدينة املنورة  ،الذي �أجود النا�س و�أح�سنهم
عليه وقد بلغ �إ�سهامه يف ذلك املجال ع�شرة �آالف لرية عثمانية  ،تربعت بها زوجته منرية الإبراهيم -
رحمهما اهلل .

�سابع ًا  :دعم املجهود العربي للدولة العثمانية :
كما �ساهم املح�سن ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -يف دعم املجهود العربي للدولة العثمانية
حيث قدم لها � 60ألف روبية  ،و�شارك كذلك يف حملتي تربعات لدعمها � ً
أي�ضا يف بومباي بالهند كانت
ح�صيلة الأوىل � 151ألف روبية والثانية � 265ألف روبية  ،وذلك للهدف النبيل الذي تبناه املح�سن ال�شيخ
جا�سم الإبراهيم  ،وهو دعم اخلالفة اال�سالمية يف جمهودها احلربي يف �سبيل ن�صرة الإ�سالم وم�ساعدة
ً
عمال بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  « :امل�ؤمن للم�ؤمن
�إخوانه امل�سلمني يف �شتى بقاع الأر�ض
كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضا ثم �شبك بني �أ�صابعه » رواه البخاري .
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ثامن ًا  :دعم تعليم �أبناء اجلالية العربية يف بومباي:
امتد عطاوه  -رحمه اهلل � -إىل جماالت �شتى خلدمة العرب وامل�سلمني يف كل مكان  ،ولذلك عندما
تلم�س حاجة �أبناء اجلالية العربية يف املدينة التي ميار�س فيها جتارته �إىل التعلم ا�ستقدم معلمه
عربية م�سلمة لتعليم البنات القر�آن الكرمي واللغة العربية  ،وقد ا�ستقدمت لهذا الغر�ض املربية املعلمة
الفا�ضلة ح�صة احلنيف  ،وهي والدة املربي واملعلم الفا�ضل �صالح عبد امللك ال�صالح من الزبري -
رحمهما اهلل .وكذلك عبد الوهاب بن يو�سف احلنيان املربي املعروف حيث علم اجلالية العربية يف
بومبي.

تا�سع ًا  :امل�ساهمة يف بناء �أول م�سجد يف لندن:

ً
دائما �إىل املعايل
ملا كان املح�سن جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -من �أ�صحاب الهمة العالية الذين ي�سعون
والإ�ستكثار من اخلريات  ،مل يكتف بكل ما قدمه من دعم للخري يف بع�ض الدول العربية والهند كما
�أ�سلفنا  ،بل حر�ص � ً
أي�ضا على �أن ينال �شرف امل�شاركة يف بناء �أول م�سجد يف لندن عا�صمة اململكة املتحدة
ً
ً
وعامال ب�سنة نبيه الكرمي الذي دعا �إىل �إعمار بيوت اهلل تعاىل .عام1917م
مبتغيا وجه اهلل تعاىل
...

عا�رش ًا  :م�ساهمته يف بناء �سكة حديد احلجاز:
ً
ت�سهيال لنقل حجاج بيت اهلل احلرام وتوفري الأمن ل�ضيوف الرحمن القادمني من دم�شق على املدينة
املنورة �ساهم  -رحمه اهلل  -يف بناء �سكة حديد احلجاز  ،بل كان من �أوائل امل�ساهمني يف هذا امل�شروع
اخلريي الذي افتتح عام  1909م.
وقاد كذلك  -رحمه اهلل  -حملة تربعات كبرية بني م�سلمي الهند مل�ساندة هذا امل�شروع الإ�سالمي الكبري
والذي يهدف �إىل ت�شجيع امل�سلمني على �أداء منا�سك احلج ب�أي�سر ال�سبل.
وقد مُ نح و�سام املجيدي من الدرجة الأوىل جلهودة امل�شهودة يف هذا املجال.
• يف الكويت كانت له عالقات وطيدة بحكامه وعلي ر�أ�سهم ال�شيخ مبارك ال�صباح  -رحمه اهلل � -إذ كانت
تربطه به �صداقة قوية فكانا يتبادالن امل�شورة والر�أي والهدايا  ،وقد قدم  -رحمه اهلل  -لل�شيخ مبارك
�أول �سيارة �سارت على �أر�ض الكويت  ،وحينما زار ال�شيخ جا�سم الإبراهيم  -رحمه اهلل  -الكويت
ً
ً
حافال تقدير ًا له وجلهوده ومواقفه امل�شرفة.
ا�ستقباال
ا�ستقبله ال�شيخ مبارك ال�صباح
• كما كانت تربطه عالقة �صداقة بال�شيخ جا�سم �آل ثاين �أمري قطر  ،وال�شيخ عي�سى اخلليفة �أمري
البحرين  ،وكان كالهما من جتار الل�ؤل�ؤ الكبار يف اخلليج ،وبينهم معامالت كثرية.
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• وله عالقات وطيدة بال�شيخ خزعل بن مرداو �أمري عرب�ستان تبادال بها الود والهدايا وكذلك �أمراء
ومهراجات الهند.
• وكذلك ارتبط ا�سمه ب�أمراء م�صر يف ذلك الوقت ومنهم ويل العهد الأمري حممد على بن توفيق بن
اخلديوي ا�سماعيل  ،الذي ا�ستقبله يف ق�صر القبة بالقاهرة عام  1910م يف طريقه �إىل �أوروبا  ،ودعاه
مل�شاهدة م�شروع القناطر اخلديوية ( اخلريية).
• وكان � ً
أي�ضا له عالقة بال�سلطان العثماين حممد ر�شاد وقبله بال�سلطان عبد احلميد الذي منحه
و�سام املجيدي من الدرجة الأوىل  ،نتيجة لتربعه ال�سخي للأ�سطول العثماين وم�ساهمته يف بناء
�سكة حديد احلجاز لنقل احلجاج بني ال�شام واحلجاز.
• كما كانت له عالقات حميمه مع �أ�شراف احلجاز ومنهم ال�شريف عون وال�شريف ح�سني.
• وهو من �أوائل الذين قاموا بدعوة ال�شخ�صيات العلمية املهمة فكان بيت ال�شيخ جا�سم و�آل �إبراهيم
منارة لكل زائر  ،ومن ه�ؤالء ال�شيخ حافظ وهبة الذي در�س �أبنا�ؤهم � ،إىل �أن �صار م�ست�شار امللك عبد
العزيز  ،والأمري �ضاري بن فهيد الر�شيدي  ،الذي �ألف كتاب « نبذة خمت�صرة لتاريخ جند « �أثناء
تواجده للعالج على نفقة �آل �إبراهيم يف بومباي � ،أما وديع الب�ستاين الذي كان من املعجبني بال�شاعر
ً
مقيما عند ملوك الل�ؤل�ؤ العرب يف
طاغور فتم دعوته �إىل بومباي  ،الذي قال يف �أحد كتبه ( كنت
بومباي ) وكان له عالقة وثيقة مع الأمري �شكيب �أر�سالن من قادة العرب املعروفني .
• كما كانت له عالقات وثيقة بكثريين من القادة وال�سيا�سيني العرب والأتراك �آنذاك ومنهم جاويد
با�شا وطلعت با�شا وطالب با�شا النقيب وعبد الوهاب با�شا القرطا�س وجمع من �أع�ضاء جمل�س
املبعوثني يف �إ�سطنبول.
• وكان رحمه اهلل  -يح�سن التكلم بلغات عدة  ،وزار معظم عوا�صم بالد العرب و�أوربا وطاف ب�أقطارها
مما �أتاح له �شبكة عالقات جتارية وا�سعة وثقافة علمية و�أدبية وتاريخية.
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وفـــــاتــه:

ً
عاما من العمل والكفاح والعطاء يف �سبيل اهلل تعاىل وبذل اخلري يف كل وقت ومكان وبعدما
بعد 87
كربت �سنه و�أدى دوره على �أكمل وجه � ،شاء اهلل تعاىل �أن يلقى ال�شيخ جا�سم الإبراهيم مر�ساته  ،ويجيب
َا�ضي ًَة ّ َم ْر ِ�ض َي ًّة (َ )28فاد ُْخ ِلي فيِ ِعب َِادي
نداء ربه تعاىل « يَا �أَ َي ُّتهَا ال ّ َن ْف ُ�س المْ ُ ْطمَ ِئ ّ َن ُة ( )27ا ْر ِج ِعي ِ�إلىَ ر َِب ِّك ر ِ
( )29وَاد ُْخ ِلي جَ ّ َن ِتي (� « )30سورة الفجر.
وقد توفى  -رحمه اهلل  -يف عام  1375هـ املوافق لعام 1956م ودفن يف بومبي والتزال ذكراه العاطرة
و�سريته احل�سنة تتناقلها الأجيال حتى االن ويقتدي به املح�سنون �إن�شاء اهلل.
رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أح�سن مثواه وجعل �أعماله يف ميزان ح�سناته و�أدخله ف�سيح جناته .

قالوا عنه:

�أثنت عليه  -رحمه اهلل  -ال�صحافة العربية ورجال احلكم وعلماء الدين واعرتفوا بدوره الكبري لي�س
على م�ستوى الكويت فح�سب  ،بل على م�ستوى الوطن العربي كله  ...فكتبت عنه بع�ض ال�صحف يف
م�صر و�سوريا والعراق.
وممن كتبوا عنه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا (�صاحب جريدة املنار)  ،والأمري �شكيب �أر�سالن والأب ان�ستان�س
الكرملي (�صاحب جريدة ل�سان العرب)  ،والأمري ال�سيد �أحمد ال�سنو�سي (زعيم احلركة ال�سنو�سية
بليبيا) وال�سيا�سي حافظ وهبة والأديب بديع الب�ستاين وال�صحفي عبد امل�سيح الأنطاكي (�صاحب
جريدة العمران) والأمري �ضاري بن فهيد الر�شيد ( �صاحب كتاب « نبذة عن تاريخ جند» ) وغريهم
الكثري
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امل�صادر واملراجع :

• املو�سوعة الكويتية املخت�صرة  -حمد ال�سعيدان  -اجلزء الثاين  -الطبعة
الثانية
• املو�سوعة املخت�صرة لتاريخ الكويت  -عبد الهادي العدواين  -الطبعة الثانية
• التحفة النبهانية  -خليفة النبهاين
• تاريخ الغو�ص على الل�ؤل�ؤ يف الكويت واخلليج العربي � -سيف مرزوق ال�شمالن
• تاريخ الكويت  -ال�شيخ عبد العزيز الر�شيد  -الطبعة الثانية  -بريوت
• تاريخ التعليم يف الكويت � -صالح �شهاب
• خالدون يف تاريخ الكويت  -ال�شيخ عبد اهلل النوري  -الطبعة الأوىل
ً
عاما يف جزيرة العرب  -حافظ وهبة
• 50
• �صفحات من تاريخ الكويت يو�سف بن عي�سى القناعي  -الطبعة اخلام�سة
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• من ال�شراع �إىل البخار  -يعقوب يو�سف الإبراهيم � -شركة الربيعان للن�شر -
 2003م الكويت.
ً
عاما  -يو�سف حمد الب�سام
• الزبري قبل 50
• مر�آة احلرمني �أمري املحمل امل�صري  -رفعت با�شا.
• جريدة العمران  -عبد امل�سيح الأنطاكي العدد  - 620ال�سنة اخلام�سة ع�شر.
• جريدة املنار  -حممد ر�شيد ر�ضا العدد  - 801ذي القعدة  1330هـ  ،نوفمرب
1912م
• لغة العرب  -الأب �أن�ستان�س الكرملي  -جملة �شهرية �أدبية علمية تاريخيه -
 1331هـ  1912 -م.
• �أوراق ومرا�سالت خا�صة من �أر�شيف الأ�سرة يف الكويت بحوزة ال�سيد يعقوب
يو�سف الإبراهيم
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بع�ض تربعات ال�شيخ جا�سم �آل �إبراهيم (رحمه اهلل)

املبالغ
------------ 30.000روبية
 20.000روبية

املبلغ غري معروف
=
=
=
=

بناء �سكة حديد احلجاز
الأ�سطول العثماين
بناء �أول م�سجد يف لندن
جمعيات خريية يف الب�صرة والزبري
بناء م�سجد ال�صحابي الزبري بن العوام يف الزبري عام 1334
هـ  1915 -م

 6537.000قر�ش

الإ�سعاف اخلريي دم�شق
وذلك يف  26رم�ضان  1329هـ
جمعية النداء اخلريي دم�شق
وذلك يف  25رم�ضان  1329هـ

 3268.30قر�ش

 220جنية ا�سرتليني

 3000روبية
 2000جنية ا�سرتليني
 100جنية ا�سرتليني
 60.000روبية
 151.000روبية
 265.000روبية
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�إىل املدر�سة املباركية عام  1911م
تربع بها ابن عمه ال�شيخ عبد الرحمن عبدالعزيز الإبراهيم

القر�ش ال�شامي =  10قر�ش عادي « منليك «
قر�ش =  1000ب�أون �إ�سرتليني
طرابل�س الغرب  -ليبيا
 7رجب  1347هـ  1928 -م
 21رجب  1347هـ  1928 -م
جمموع التربع للم�ساهمة باملجهود احلربي بوا�سطة ال�سيد
�أحمد ال�سنو�سي
جمعية الإر�شاد والدعوة  -القاهرة
 27ربيع الأول  1329هـ  1911 -م
ا�شرتاك �سنوي بوا�سطة الإمام حممد ر�شيد ر�ضا �صاحب
جريدة املنار
�إىل املجهود احلربي للدولة العثمانية
احل�صيلة الأوىل
و احل�صيلة الثانية « كالهما يف بومبي ( راجع مقال لغة
العرب ) اجلزء ال�ساد�س ال�سنة  2حمرم 1331هـ  -كانون
 1912م

65

65

66

تربع ال�شيخ جا�سم الإبراهيم لل�سكة احلديد والأ�سطول العثماين ومقابلة اخلديوي يف ق�صر القبة مب�صر
ورحلة القناطر على الباخرة اخلديوية (جملة املنار امل�صرية  -اخلمي�س  30مار�س  1911م)
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تربع ال�شيخ جا�سم الإبراهيم مل�سجد لندن وجلمعية الإر�شاد والدعوى مب�صر
(جملة املنار امل�صرية  -اخلمي�س  30 -مار�س 1911م)

تربع ال�شيخ جا�سم الإبراهيم وال�شيخ عبدالرحمن الإبراهيم مببلغ �60ألف روبية للمجهود احلربي للدولة
العثمانية (جملة لغة العرب  -جزء - 60ال�سنة الثانية عام 1912م)
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ر�سالة �إىل ال�شيخ جا�سم الإبراهيم ب�إن�شاء جمعية احلزب املعتدل اخلريية من �أعيان الب�صرة وطلب امل�ساعدة والدعم املايل
لها عام 1329هـ
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الإعجاب والتقدير لتربع ال�شيخ جا�سم الإبراهيم جلمعية الدعوة والإر�شاد (امل�صرية) جملة املنار
اخلمي�س  30 -مار�س 1911م
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�شكر من دار اخلالفة العثمانية لل�شيخ جا�سم الإبراهيم على خدماته الدائمة للإ�سالم ،وعلى تربع
زوجته منرية الإبراهيم للمدينة املنورة بع�شرة �آالف لرية عثمانية عام 1332هـ
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�آل �إبراهيم هم �أهل الوفا
�إن للمجــد له ــم فــي ق ــا�ســم
وعلي ــكم �آل �إبراهيم ماطلع
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هم جنوم ب�سما املجد تالال
علماً يخفق جـود ًا وجـالال
الف ـج ــر �س ــالمـ ــا ي ـت ـ ــواىل

