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يعد العمل اخليري واإلحسان
لآلخرين سمة بارزة في الكويت،
فمنذ القدم جبل أهل الكويت على
حب اخلير و حرصوا على اإلحسان
ل�لآخ��ري��ن ،مل��س��اع��دة احملتاجني،
وتقربا ً إلى الله عز وج��ل .فكانوا
يفرحون بحب الناس ،ودعواهم
لهم باخلير والفالح.
ف��ق��دم ه���ؤالء من���اذج رائ��ع��ة في

األع��م��ال اخليرية داخ��ل الكويت
وخارجها أبرزها عمارة العديد من
املساجد  ،وكفالة األيتام ،وتأسيس
عدد من املدارس اإلسالمية.
ف��أه��ل اخل��ي��ر واإلح���س���ان في
ال��ك��وي��ت أك��ث��ر م��ن أن نحصيهم
ونعدهم ،وبخاصة في الشدائد
واحمل��ن التي ظهر فيها معدنهم
األصيل ،إذ تنافسوا في عمل اخلير

و ب��ذل امل��ع��روف ،فأنفقوا على
الفقراء واملساكني وذوي القربى
وأب��ن��اء السبيل ،وب��ن��وا املساجد
وامل��دارس واملعاهد واملستشفيات
ودور األي��ت��ام وح��ف��روا اآلب���ار،
فمألت سيرهم العطرة اآلف��اق،
ونحن في «الوسط» سنقوم بنشر
سير بعض احملسنني العطرة عبر
ه��ذا الشهر الفضيل ف��ي حلقات

إعداد:
مازن خرابة

ي��وم��ي��ة ،اق��ت��ب��اس �ا ً م��ن ك��ت��اب «
محسنون من بلدي».
ويعد الكتاب الذي أص��دره بيت
الزكاة على عدة أج��زاء حملة وفاء،
وتوثيقا ً لسير احملسنني وتذكرة
بأعمالهم اخليرة ،وتخليدا ً لذكراهم
العطرة .ونتابع مع احللقة األخيرة
في سيرة عبدالوهاب عبدالعزيز
العثمان.

عبد الوهاب عبد العزيز العثمان

أدرك أهمیة العلم ودوره فساهم في بناء العديد من املدارس في كثیر من البالد اإلسالمیة وخصوص ًا الهند وباكستان
كان حريص ًا على أن يجعل للفقراء واملساكنی وذوي احلاجة نصیب ًا موفور ًا من ماله فحافظ على إخراج الزكاة في شهر شعبان من كل عام
كان يرسل بعض التبرعات إلى العديد من اجلمعیات الدينیة في الهند وباكستان وغیرهما من الدول
ت �ب��رع مب �ب �ل��غ  860رو ب �ی��ة م��ن ث �ل��ث وا ل ��ده ع �ب��دا ل �ع��ز ي��ز ب��ن ع �ث �م��ان ل �ص��ا ل��ح ف�ل�س�ط�ین ع ��ام 1936م
اخلالد ،نزل على قلب األمنی هداية للناس
جمیعا .قال تعالى( :إ َِّن هَ ذَا ا ْل ُقرْآنَ َي ْهدِي
�ين ا َّلذِينَ
َش ُر المْ ُ��ؤْ مِ�� ِن َ
ِل ّلَتِي هِ ��يَ أَقْ��� َو ُم وَ ُيب ِّ
الصالحِ َاتِ أ ََّن َل ُه ْم أ َجْ را ً َكبِيرا ً
يَعْ َملُونَ َّ
) سورة اإلسراء.
ويقول املصطفى صلى الله عليه وسلم
« :اقْ�� َرءُوا ا ْل ُقرْآنَ َفإِ َّن ُه َيأْتِي يَ��وْ َم ا ْل ِقیَا َم ِة
َصحَ ا ِبهِ» ،رواه مسلم.
شفِیعً ا أل ْ
َ
ول��ذا ك��ان احملسن عبدالوهاب (رحمه
الله) يحرص طوال شهر رمضان املبارك
على إح��ض��ار مقرئي ال��ق��رآن ال��ك��رمي إلى
دي���وان���ه ال��ع��ام��ر ،ف��ی��ع��ط��رون األج����واء
وميسحون عن القلوب العناء ،بآيات الله
البینات املباركات .ومنهم املال عبدالله بن
املال محمد الهولي،واملال إبراهیم املزيد.

فزعته

مسجد املرحوم عبد العزيز العثمان بعد إعادة بنائه ونقله إلى موقعه احلالي على شارع اخلليج العربي

بناء املدارس
بالعلم تبني األمم حضارتها ،وحتقق
ال��دول آمالها ،وقد اهتم اإلس�لام بالعلوم
الدينیة والدنیوية أيضا ً ،حتى إن أول آيات
تنزلت من كتاب الله تعالى هي قوله عز
ِاس ِم َر ِبّكَ ا َّلذِي خَ لَقَ ( )1خَ لَقَ
وجل( :ا ْق َرأ ْ ب ْ
الإْ ِنْسَ انَ مِنْ عَ لَقٍ ( )2ا ْق َرأ ْ َو َر ُبّكَ الأْ َ ْك َر ُم ()3
ْسانَ مَا َل ْم
ا َلّ��ذِي عَ ّلَ َم بِا ْل َقلَ ِم ( )4عَ ّلَ َم الإْ ِن َ
يَعْ لَ ْم ( ))5سورة العلق.
كاف ألهمیة العلم ومدى
وفي ذلك بیان ٍ
حرص اإلس�لام علیه والدعوة إلیه ،وفي
غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع
عشر من رمضان من العام الثاني للهجرة
جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء
األسیر الواحد من الكفار أن يعلم عشرة من
أبناء املسلمنی.
وقد أدرك احملسن عبدالوهاب العثمان
أهمیة العلم ودوره ،فساهم في بناء العديد
من املدارس في كثیر من البالد اإلسالمیة،
وخصوصاً الهند وباكستان ،حیث كان
ال يرد وف��دا ً من الوفود القادمة منهما ،إال
وق��د ساهم في دع��م مشروعاتهم ،ومنها
على سبیل املثال مشاريع إنشاء املدارس،
حیث ساهم في إنشاء املدرسة العربیة في
بومباي.

وثوابه ،عمالً بقوله تعالى:
ح ٌّق مَعْ لُو ٌم ()24
(وَ ا َّلذِينَ فِي أ َ ْموَا ِل ِه ْم َ
ِلسا ِئ ِل وَالمْحَ ْ رُو ِم ( ))25سورة املعارج.
ل َّ
ول���م يقتصر إح��س��ان��ه ع��ل��ى الكويت
فحسب ،بل ك��ان يرسل بعض التبرعات
إلى العديد من اجلمعیات الدينیة في الهند
وباكستان وغیرهما من الدول  -التي كثیرا
ما كانت تأتي وفودها إلى الكويت التماسا ً
جلمع التبرعات  -مساهمة في دعم تلك
املشروعات اخلیرية وعلى رأسها بناء
املساجد واملدارس واملستشفیات.

ِسكِينًا
الطعَ ا َم عَ لَى حُ ِّب ِه م ْ
األبرارَ :ويُطْ عِ مُونَ َّ
َج ِه الل ِه لاَ
وَ َيتِيمًا وَ أ َِسيرا ً * إ مَِّنَا نُطْ عِ ُم ُك ْم ِلو ْ
ُنرِي ُد ِم ْن ُك ْم جَ زَا ًء وَلاَ ُشكُورا ً سورة اإلنسان.
وب�ین سبحانه ث��واب ذل��ك ق��ا ئ�لا بعدها
ش َّر َذلِكَ ا ْل َي ْو ِم َو َل َقّاهُ ْم
مباشرةَ ( :ف َوقَاهُ ُم اللَّ ُه َ
( )11وَ جَ ��زَاهُ �� ْم بمِ َا
َسرُورًا
َض َر ًة و ُ
ن ْ
ص َبرُوا جَ َّن ًة وَحَ رِيرًا ( )12سورة اإلنسان.
َ
ول��ذا ك��ان احملسن عبدالوهاب العثمان
حريصاً على أن ينال هذه املنزلة السامیة
واملكانة العالیة ،فكان يتولى بنفسه توزيع
الطعام على األس��ر احملتاجة بالفريج ،كما
أنه كان يقیم والئم اإلفطار في شهر رمضان
الكرمي ،التماسا ً لألجر.

حث اإلسالم على إطعام الطعام ،وجعله
من أفضل القربات وأح��ب األعمال إلى الله
تعالى .ق��ال سبحانه ع��ن ع��ب��اده املؤمننی

إقراء القرآن

إطعام الطعام

القرآن هو كتاب الله املعجز ،ودستوره

كم حمل تاريخ الكويت من»فزعات»
ُس ُّر لها اخلاطر ،ويغاث فیها املنكوب بل
ي َ
كان التعويض في كثیر من احلاالت أكثر
من املصاب ،فسبحان الله العظیم الذي
أوجد في أهل الكويت نظاما ً عفويا ً للتأمنی
والضمان االجتماعي التكافلي قبل إنشاء
أي نظام رسمي وإجباري في الوقت نفسه
للتأمینات االجتماعیة.
ك��ی��ف ال وق���د اس��ت��م��دوه م��ن ت��راث��ه��م
اإلسالمي العظیم الذي يقول فیه الرسول
�ین
َش��ع�� ِر ِّي َ
صلى الله عليه وسلم« :إ ِنَّ األ ْ َ
إِذَا أ َرْ َملُوا فِي الْغَ زوْ أ َو قَلَّ طَ عَ ا ُم عِ یَا ِل ِه ْم
ب
جمَعُ وا مَا كَ��انَ عِ ْندَهُ ْم فِي ثَوْ ٍ
ِبالمْ َدِي َن ِة َ
اح�� ٍد
َسمُو ُه َب ْی َن ُه ْم فِي إِنَ��ا ٍء وَ ِ
اح�� ٍد ُث َّم ا ْقت َ
وَ ِ
ِالس ِو َّي ِة َف ُه ْم ِمنِّي َوأَنَا ِم ْن ُهمْ» متفق علیه.
ب َّ
وه��م م��ن قبل ذل��ك متمثلون ق��ول الله
تعالى في كتابه الكرمي( :وَ ُي ْؤ ِثرُونَ عَ لَىٰ
اص ٌة وَ مَن يُوقَ
ص َ
ُس ِه ْم وَ َل ْو كَانَ ِب ِه ْم خَ َ
أ َنف ِ
ْس ِه َفأُولَ ٰئِكَ هُ ُم المْ ُ ْفلِحُ ونَ ) سورة
ش َّح َنف ِ
ُ
احلشر.
وم��ن اللطیف ب��ل العجیب أن تعبیر
الفزعة قد اشتُق من الفزع رغم كونه عملیة
اختیارية واجتهادية محضة إال أن صاحبه
يستشعر عظم املسؤولیة وااللتزام األدبي
وامل���ادي جت��اه اآلخ��ري��ن في ه��ذا املجتمع
التكافلي ،فقد نهض وق��د أفزعه اخلطب

الذي أل َّم بغیره وكأنه ألم به هو ،والفزع
هو شعور يحس به امل��رء حنی يحدق به
اخلطر.فاحلمد لله رب العاملنی ،ونسأل
الله سبحانه أن تستمر ج��ذوة اخلیر في
املجتمع الكويتي وأن يستفید أبناؤه من
هذه املواقف امل ُشَ رّفة.
أم��ا محل الشاهد ف��ي حديثنا هنا عن
فزعته ألهل الكويت في مصابهم ،فیتمثل
في فزعة أهل الكويت للبوم «ولد مبارك»
حنی اصطدم بفشت «ال��ی��ارم» عند مدخل
میناء املنامة املشهور بكثرة «قصاصيره»،
و «شعابه املرجانیة» ح�ین ك��ان يقوده
النوخذة علي املبارك.
وق���د ش����ارك ال��ن��وخ��ذة ع��ب��دال��وه��اب
العثمان ف��ي ه��ذه الفزعة ،م��ع لفیف من
جتار ونواخذة الكويت ،الذين أهاب بهم
التاجر محمد الثنیان الغامن إلصالح البوم
في البحرين ،وسافرالنوخذة عبدالوهاب
العثمان إل��ى هناك ،فتم املطلوب ،ولله
احلمد واملِنّة.

الثلث اخلیري
لیس بغريب على املرحوم عبدالوهاب

كرمه وسخاؤه
اإلس��ل�ام دي���ن اجل���ود وال��ع��ط��اء ،وق��د
وعد الله تعالى عباده احملسننی باألجر
الكبیر وال��ث��واب اجل��زي��ل ،واستقرض
عباده املنفقنی في سبیله تعالى ووعدهم
مبضاعفة ال��ث��واب أضعافاً كثیرة فقال
ْضا
ِض ال ّلَ َه َقر ً
سبحانهَ ( :مّن ذَا ا َّلذِي ُي ْقر ُ
َضعَ افًا َكثِي َر ًة وَ ال ّلَ ُه
ُضاعِ َف ُه َل ُه أ ْ
سنًا َفي َ
ح َ
َ
ْجعُ ونَ ())245
ط وَ إ ِ َل ْي ِه ُتر َ
ْس ُ
ِض وَ َيب ُ
َي ْقب ُ
سورة البقرة.
وقد حث الرسول األعظم واملعلم األكرم
صلى الله عليه وسلم املسلمنی على البذل
واإلنفاق في سبیل الله ،وأمر بالالً  -رضى
الله عنه  -بذلك حنی قال له « :أنفقْ بالالً
العرش إقالالً « رواه أبو
ِ
ذي
ش من ِ
وال تَخْ َ
داود.
ل��ذا ك��ان احملسن عبدالوهاب العثمان
حريصاً على أن يجعل للفقراء واملساكنی
وذوي احلاجة نصیباً موفورا ً من ماله،
ف��ح��اف��ظ ع��ل��ى إخ����راج ال��زك��اة ف��ي شهر
شعبان من كل عام ،وقد جعل للرجال يوما ً
يجتمعون فیه بديوانه ،وللنساء يوماً،
فیقوم بتوزيع ال��زك��اة علیهم ،بغیر مَنٍّ
وال أذى ،بل طامعاً في رحمة الله تعالي

العثمان نزعته إلى اإلحسان واملعروف ،إذ
إنه ورث ذلك عن والده املرحوم عبدالعزيز
بن عثمان ،ال��ذي بنى مسجد العثمان في
منطقة القبلة وأوص��ى بثلث ماله من بعده
ألعمال اخلیرات.
وف��ی��م��ا ي��ل��ي نسخة م��ن ك��ش��ف ت��وزي��ع
امل��ص��روف��ات م��ن ه��ذا الثلث بخط ي��د ابنه
املرحوم عبدالوهاب بن عبدالعزيز العثمان،
القائم على تنفیذ الوصیة والنظارة على
توزيعها ،ويلیه تفريغ حملتوياتها بخط
مطبوع.

دوره الوطني
نظرا ً حلسن صفات املرحوم عبدالوهاب
العثمان وحمید خصاله وسعة معرفته
باألسرالكويتیة مت اختیاره عضوا ً بلجنة
توزيع املساكن احلكومیة في عام  1380ه
(  1960م)،وقد بذل  -رحمه الله  -أقصى
جهده في هذه اللجنة لكي تؤدي أعمالها
على الوجه املطلوب ،ويحظى هو برضى
ربه أوالً وحب الناس ودعائهم ثانیا ً.
لقد كان املرحوم النوخذة عبد الوهاب
ال��ع��ث��م��ان مي��ل��ك ح��س��ا ً وط��ن��ی��ا ً م��ره��ف��ا ً،
ويشعرباملسؤولیة جت��اه عامله العربي
اإلسالمي الكبیر ،ففي أسبوع اجلزائر الذي
نظمته اللجنة الشعبیة جلمع التبرعات في
دولة الكويت برئاسة العم يوسف الفلیج
وال��ع��م عبدالعزيز الصقر تبرع مبقدار
 3000روبیة ،وذلك في يونیو عام 1959
م .وكذلك تبرع ملصر في  22ربیع الثاني
عام  1376ه املوافق  25نوفمبر  1956م،
مببلغ (20000عشرين ألف روبیة) ،لدعم
الكفاح املصري ضد العدوان الثالثي.
وتبرع مببلغ  860روبیة من ثلث والده
عبدالعزيز بن عثمان لصالح فلسطنی عام
1936م .كما تبرع (رحمه الله) قبل وفاته
بعام واحد مببلغ  100000دينار إلعمار
الفاو بعد احلرب العراقیة اإليرانیة.
وف��ي ه��ذا دالل��ة واضحة على شعوره
العظیم باملسؤولیة ،وإحساسه بأهمیة
املشاركة ب��دور وطني كبیر في احملن
التي تواجه أمتنا العربیة واإلسالمیة.

وفاته

مسجد املرحومة بيبي عبد العزيز الرشيد في منطقة الصباحية

كشف توزيع املصروفات من الثلث اخليري للمرحوم عبد العزيز بن عثمان

بعد حیاة حافلة باخلیر والعطاء والبر
واإلحسان ،وبعد عمر ناهز الثماننی عاماً
بعامنی ،لقي احملسن عبدالوهاب العثمان
وجه ربه الكرمي في الرابع عشر من شهر
فبراير منعام  7891م املوافق لعام 8041
ه ،في أش��رف بقاع األرض وأطهرها ،في
مدينة رسواللله ،ودف��ن بالبقیع بجوار
ال��ذي��ن أن��ع��م ال��ل��ه علیهم م��ن الصحابة
والتابعنی والعلماء العاملنی.
وك���أن ه��ذا احمل��س��ن ال��ك��رمي أب��ى إال أن
يجاور رسول الله بعد وفاته ،فكتب الله
تعالى له أن ينال هذا الشرف ويحظى بهذا
اجلوار الكرمي.

