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عبدالعزيز يوسف املزيني

إعداد:
مازن خرابة

«1389 - 1316هـ  -1969 1899 /م»
يعد العمل اخليري واإلحسان لآلخرين
سمة ب��ارزة في الكويت ،فمنذ القدم جبل
أهل الكويت على حب اخلير و حرصوا على
اإلحسان لآلخرين ،ملساعدة احملتاجني،
وتقربا ً إلى الله عز وجل .فكانوا يفرحون
بحب الناس ،ودعواهم لهم باخلير والفالح.
فقدم ه��ؤالء من��اذج رائعة في األعمال

اخليرية داخ��ل الكويت وخارجها أبرزها
عمارة العديد من املساجد  ،وكفالة األيتام
في  ،وتأسيس عدد من املدارس اإلسالمية.
فأهل اخلير واإلحسان في الكويت أكثر
من أن نحصيهم ونعدهم ،وبخاصة في
الشدائد واحمل��ن التي ظهر فيها معدنهم
األصيل ،إذ تنافسوا في عمل اخلير و بذل

املعروف ،فأنفقوا على الفقراء واملساكني
وذوي القربى وأبناء السبيل ،وبنوا املساجد
وامل��دارس واملعاهد واملستشفيات ودور
األي��ت��ام وح��ف��روا اآلب���ار ،فمألت سيرهم
العطرة اآلفاق ،ونحن في «الوسط» سنقوم
بنشر سير بعض احملسنني العطرة في هذا
الشهر الفضيل في حلقات يومية ،اقتباسا ً

من كتاب « محسنون من بلدي».
ويعد الكتاب ال��ذي أص��دره بيت الزكاة
على عدة أج��زاء حملة وف��اء ،وتوثيقا ً لسير
احملسنني وت��ذك��رة بأعمالهم اخل��ي��رة،
وتخليدا ً لذكراهم العطرة .وسنتوقف في
هذه احللقة مع سيرة عبدالعزيز يوسف
املزيني.

ع��������اش ح������ي������اة م����ل����ي����ئ����ة ب�����ا ل�����ع�����ط�����اء واإل ح��������س��������ان ف������ار ت������ب������ط ا س������م������ه ب�����ف�����ع�����ل ا خل������ي������رات
ك�����������������������ان م�����������������ل����������������اذ ًا و م�������������ل�������������ج�������������أ ب�������������ع�������������د ا ل����������������ل����������������ه ل�������������ل�������������ف�������������ق�������������راء وا حمل�������������ت�������������ا ج������ي������ن
ع��������رف ب����ع����ط����ف����ه ع�����ل�����ى ا ل������ف������ق������راء وا مل������س������ا ك���ي��ن وا ل������ت������ص������دق ع����ل����ي����ه����م س����������ر ًا و ع��ل��ا ن�����ي�����ة
ثم مع شقيقه علي .وقد أف��اء الله
عليهما من نعمه فأحسنا الشكر لله
على فضله بالقول والعمل.

أوجه اإلحسان في حياته
عاش عبدالعزيز يوسف املزيني
حياة مليئة بالعطاء واإلح��س��ان،
فارتبط اسمه بفعل اخليرات التي
مازال اهل الكويت يذكرونها له.
لقد ك��ان م�ل�اذا وملجأ بعد الله
للفقراء واحملتاجني ،وفي هذا اجلانب
يحفظ أه��ل احل��اج��ة ل��ه ولشقيقه
مواقفهما النبيلة ال��دال��ة على قوة
اإلميان بالله ورسوله.

في مجال الوعي واإلرشاد

مسجد املزيني قرب قصر الشعب الذي بناه احملسن عبدالعزيز املزيني

املولد والنشأة

ول��د السيد عبدالعزيز يوسف
عبدالله محمد املزيني في بريدة
مبنطقة القصيم ع���ام 1316هـ
امل��واف��ق لعام 1898م وق��د هاجر
والده إلى الكويت عام 1381هـ بعد
معركة الصريف.
وقد هاجر والده يوسف  -وهو
م��ن أث��ري��اء  -ب��ري��دة إل��ى الكويت
عام 1318هـ 1901م بعد معركة
الصريف مباشرة ،ألن��ه ك��ان من
مم��ول��ي ج��ي��ش ال��ش��ي��خ م��ب��ارك
الصباح ملعركة الصريف وك��ان

من جلساء الشيخ مبارك الصباح،
وبعد هزمية معركة هدية األولى
أش��ار وال���ده يوسف علي الشيخ
مبارك الصباح ب��أوالد جن��د ،ومت
النصر في معركة هدية الثانية،
(مزبوره) عام 1910م.
واشترك في معركة هدية الثانية
أخ���واه عبدالله ومحمد ،وأب��ن��اء
عمه عبدالله وحمد مسلم املزيني
وإخ��وان��ه عبدالله وسليمان من
جامعي الزكاة من بادية الكويت،
وك��ان أمير الزكاة آن��ذاك املرحوم
احل��اج ف��ارس الوقيان ،وذل��ك في

عهد الشيخ مبارك الصباح رحمه
الله.
وف��ي عهد الشيخ أحمد اجلابر
«رحمه الله» انتقلت إمارة الزكاة
إلى آل املعصب الكرام.
وفي معركة «حمض» استشهد
ابن عمه سليمان بن عثمان املزيني
املشهور «بالداللي» سنة 1920م.
وف��ي معركة اجل��ه��راء اشترك
اخوانه عبدالله ومحمد ،وابن عمه
مبارك حمود املزيني .وأم��ا بقية
إخوانه فقد ساهموا في بناء السور
مع إخوانهم املواطنني ،دفاعاً عن

بلدهم.
درس امل��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن الله
عبدالعزيز امل��زي��ن��ي ف��ي مدرسة
املباركية مع شقيقة (علي) ،ومن
أساتذتهم فضيلة الشيخ يوسف بن
عيسى القناعي واألستاذ عبدامللك
الصالح رحمهم الله.
كما تعلم على يد الشيخ الفاضل
عبدالله خلف ال��دح��ي��ان «رحمه
ال��ل��ه» ،وب��ع��د أن ن���ال قسطا من
التعليم وآنس في نفسه القدرة على
السعي ،اشتغل بالتجارة مع عمه
الشيخ محمد عبداحملسن الدعيج،

خص ديوانيته باملرقاب لقضاء
حوائج الناس ،كما كانت مقرا لدروس
تفسير القرآن الكرمي وتالوته وشرح
األحاديث النبوية الشريفة وقد تعود
أه��ل امل��رق��اب ال��ت��زود مبعرفة أم��ور
دينهم في هذه الديوانية بعد صالة
العشاء.
من أه��م املشروعات اخليرية في
حياته جمعية اإلرش���اد اإلسالمية
التي أسسها بالتعاون مع احملسن
عبدالعزيز علي امل��ط��وع ف��ي شهر
رم��ض��ان م��ن ال��ع��ام الهجري 1371
املوافق  1952م .وكان لهذه اجلمعية
أه���داف سامية مثل تنوير العقول
م��ن اجل��ه��ل وت��رب��ي��ة ال��ن��شء تربية
ف��اض��ل��ة ،واحمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى القيم
واملبادئ اإلسالمية وقد أخلف الله
عليه باخليرات في املال واألوالد.

غالف الكتاب

االهتمام باملساجد
مسجد املزيني الكائن في شارع
اخلليج بالقرب م��ن قصر الشعب
أحد الشواهد احلية على عطاء الرجل
وإحسانه ،وص��دق الله العظيم إذ
يقول:
الصلاَ َة وَ يُؤْ تُونَ
ا َّلذِينَ ُيقِيمُونَ َّ
ِالخِ َر ِة هُ ْم يُو ِقنُونَ ()4
ال َّزكَا َة وَهُ م ب آْ
أ ُولَ ٰئِكَ عَ لَىٰ هُ دى ِمّن َّر ِّب ِه ْم ۖ َوأ ُولَ ٰئِكَ
هُ ُم المْ ُ ْفلِحُ ونَ (.5
م��س��اج��د وم��س��ت��ش��ف��ي��ات خ��ارج
الكويت:
حتقيقا مل��ب��دأ م��س��اع��دة املسلم
ألخيه املسلم أينما كان قام احملسن
عبدالعزيز يوسف املزيني وأخ��وه
علي  -بالتعاون مع اللجان اخليرية
الكويتية  -ببناء كثير من املساجد
واملستشفيات مل��داواة املرضى ،منها
مستشفى في السودان.
الصدقات على احملتاجني:
ع����رف ب��ع��ط��ف��ه ع��ل��ى ال��ف��ق��راء
وامل��س��اك�ين وال��ت��ص��دق عليهم سرا
وعالنية وبخاصة في شهر رمضان
الكرمي والعيدين ،وتدفع تبرعاته
ب��واس��ط��ة اللجنة الشعبية جلمع
التبرعات وترسل صدقاته إلى خارج
الكويت أوقات الشدة.

مشاركاته االجتماعية
كان عضوا في مجلس األوقاف عام
1371هـ 1952م

وفاته

املدرسة املباركية

محسنون من الكويت

انتقل إلى رحمة الله تعالى عام
1389هـ املوافق 1969م في منطقة
الفيحاء.
وقد رزق  -رحمه الله – بثمانية
أوالد وح���زن أه��ل ال��ك��وي��ت لفراقه
وح��زن��ت أس���ر ك��ث��ي��رة ك��ان��ت تنعم
بإحسانه وكرمه ،أسكنه الله تعالى
فسيح جناته وتقبل إحسانه في
ميزان حسناته.
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