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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

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 في ه��ذه احللقة
مع سيرة عبدالوهاب عبدالعزيز
العثمان.

إعداد:
مازن خرابة

عبد الوهاب عبد العزيز العثمان
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حرص على أن يكون لوطنه نصیب كبیر من اخلیر الذي يبذله في سبیل الله تعالى وذلك حب ًا له وأهله
حرص على أن يكون أول مسجد يشیده لله في إحدى منارات العلم وقد وقع االختیار على جامعة الكويت
طلبهم ،إال أنه أجاب -بال تردد -وكأنها كانت
الفرصة التي يبحث عنها منذ فترة« :بل نبني
لهم مسجدا ً كامالً بجمیع مرافقه ،وبه مصلى
للطالبات ،بحیث يستوعب اجلمیع».
فبذلك كان مسجد عبدالوهاب العثمان في
اجلامعة للطالب واألس��ت��اذ خیر معنی على
إقامة شعیرة هي أبرز الشعائر التعبدية في
اإلسالم ،التي لطاملا حث علیها الله تعالى في
كتابه الكرمي.
وأصبحت هوية طیبة جلامعة الكويت حیث
يقع املسجد في صدر موقعها ،وواجهتها على
الطريق الدائري الرابع ،تأصیالً لهوية املجتمع
الكويتي املسلم ،وتثبیتاً لهوية دولة الكويت
كما نص دستورها ،وكما استلهم من نبراس
ماضیها اإلس�لام��ي احمل��اف��ظ بفطرته ،جزى
الله الوالد والولد كل خیر ،فبمجهودهما كان
مسجد عبدالوهاب العثمان في جامعة الكويت
باخلالدية.

مسجد عبدالعزيز العثمان

مسجد املرحوم عبد الوهاب عبد العزيز العثمان في جامعة الكويت باخلالدية

أوجه اإلحسان في حیاته
ال شك أن عمل أهل البحر جعلهم يطلعون
على كثیر من آي��ات الله تعالى ،املبثوثة في
أرض��ه وسمائه وب��ح��اره ،ف��ی��رون م��ا ال ي��راه
غیرهم من عجیب صنع الله تعالى وعظیم
خلقه وتدبیره ،كما أن إحساسهم بأنهم قد
ي��ت��ع��رض��ون للمخاطر ف��ي أي حل��ظ��ة ،وق��د
يواجهون الصعاب في أي موضع -ال سیما
في أوقات العواصف -جعلهم قريبنی من الله
تعالى ،متوكلنی علیه ينزلون به حاجاتهم كل
حنی ،رجاء حفظه وسعة رزقه.
ول��ذل��ك ك��ان امل��ق��ت��در منهم يعطي الفقیر
واحملتاج وال يتأخر عن بذل املعروف في لیل أو
نهار عمالً بقول النبي صلى الله عليه وسلم« :
ثالث
ٍ
�ات اب��نُ آد َم انقطعَ عملُه إال من
إذا م� َ
صدق ٍة جاري ٍة أو عل ٍم ينتفعُ به أو ول ٍد صالحٍ
يدعو له» رواه مسلم.
وه���ك���ذا ك���ان احمل��س��ن ال���ك���رمي امل��رح��وم
ع��ب��دال��وه��اب العثمان ،ال���ذي ت��ع��ددت أوج��ه

اإلحسان في حیاته فشملت العديد من أبواب
اخلیر وخصال البر كما يلي:

عمارة املساجد
عُ ني اإلس�لام باملساجد عناية بالغة ،ألنها
البیئة النقیة الطاهرة التي يتربى فیها النشء
الصالح القارئ لكتاب الله تعالى وبها تؤدى
الصلوات ،وف��ي رحابها تعقد حلقات العلم،
وجلسات الذكر ون��دوات الفكر ،وبنی أروقتها
يتعارف املسلمون فیتحابون ويتآلفون.
ولذا فقد حرص احملسن عبدالوهاب العثمان
(رحمه الله) على أن يبني بیتا لله تعالى كلما
سنحت له الفرصة ،واضعاً نصب عینیه ذلك
البیت الذي سیبنیه له الله عز وجل في اجلنة
بفضله ومنِّه وكرمه وإذنه تبارك وتعالى ،فقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « :مَنْ َبنَى
َص َغ َر َبنَى اللَّ ُه َل ُه
ص قَطَ ا ٍة أ َوْ أ ْ
مَسجْ دا ِللَّ ِه َك َمفْحَ ِ
جل َّنةِ» رواه ابن ماجه في سننه ،ومن
بَیتْا فِي ا ْ
هذه املساجد ما كان داخل الكويت ومنها ما كان

مسجد املرحوم عبد الوهاب عبد العزيز العثمان في منطقة القبلة

خارجها.

مساجد داخل الكويت
حرص احملسن عبدالوهاب العثمان على أن
يكون لوطنه  -الذي تربى على أرضه واستظل
بسمائه  -نصیب كبیر من اخلیر الذي يبذله
ف��ي سبیل الله تعالى وذل��ك حباً ل��ه وأهله،
ومساهمة منه في نشر الدعوة والعلم ،ولذا قام
 رحمه الله – ببناء املساجد التالیة:مسجد عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان
بجامعة الكويت ب��اخل��ال��دي��ة :ك��ان احملسن
ع��ب��دال��وه��اب العثمان م��درك �اً ألهمیة العلم
الديني والدنیوي معاً ،وضرورتهما لإلنسان
في بناء عقله ووجدانه ،وحمايته من عوامل
الغزو الفكري والثقافي ،وربطه ربطاً وثیقا
مبصدري النور والهداية :كتاب الله تعالى
وسنة رسوله.
ولهذا حرص احملسن عبدالوهاب عبدالعزيز
العثمان (رحمه الله)على أن يكون أول مسجد
يشیده لله في إحدى منارات العلم ،وقد وقع
االختیار على جامعة الكويت وذل��ك في عام
 1397ه (  1976م).
ولقد كان لهذا االختیار قصة لطیفة يرويها
لنا األستاذ محمد عبدالوهاب العثمان – ابن
احملسن الكرمي  -الذي كان يشغل منصب مدير
إدارة الشؤون العامة واخلدمات في جامعة
الكويت  -املبنى الرئیس باخلالدية  -وقد
أتاه مجموعة من طلبة اجلامعة يطلبون منه
 بحكم منصبه  -أن يبني لهم مصلىً ولو علىشكل»شبرة» لصالة الظهر على األق��ل ،وذلك
لعدم وج��ود أي مكان مخصص للصالة في
كلیتي العلوم والهندسة ،اللتنی تشغل مبانیهما
موقع مبنى اخلالدية.
فوعدهم األخ الفاضل محمد العثمان خیرا ً،
وكان علیه مفاحتة إدارة اجلامعة وهو اإلجراء
الطبیعي ،ولكنه كان يعلم أن اإلجراءات كثیرة
وتستغرق مدة طويلة -إن متت املوافقة على
الفكرة أصالً -وهو يشغل منصبا ً يجعله مطلعا ً
بتفاصیل الشؤون اإلدارية واملالیة ،وخصوصا ً
في مجال توفیر املیزانیات ،وحتديد أولوياتها
 إن توفرت.ول��ذل��ك ف��احت وال���ده احمل��س��ن عبدالوهاب
عبدالعزيز العثمان ،وقد كان يعلم أنه يبحث
عن موقع مناسب يبني فیه مسجدا ً ،قد نوى
بناءه منذ فترة قريبة ،لیبني له ربه جل وعال
بیتا ً في اجلنة.
وبالفعل فاحت االبن أباه ،وكالهما شريكان
في األج��ر -إن ش��اء الله تعالى -وه��ي نعمة
عظیمة أن يتعاون االث��ن��ان على فعل اخلیر
فیشتركان في األجر دون أن ينقص من أجرهما
شيء ،حیث إن الدال على اخلیر كفاعله.
ورغم كون الفكرة التي عرضها األخ الفاضل
محمد العثمان على والده املرحوم عبدالوهاب
تقتضي بناء شبرة كمصلى للطالب بناء على

وقد مت إنشاء هذا املسجد بعد هدم مسجد
العثمان القدمي ال��ذي أسسه عبدالعزيز بن
عبدالله بن عثمان سنة  1229ه (  1813م)،
وأعید بناؤه عام  1372ه (  1952م) على نفقة
كل من ابن أخته عبداللطیف سلیمان العثمان
وابنه عبدالوهاب العثمان ودائ��رة األوق��اف
العامة (وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمیة
حالیا ً) .
وأخیرا ً أعید بناؤه مرة ثالثة على نفقة أوالد
عبدالوهاب العثمان عام
 1410ه (  1990م) ومت االنتهاء منه في
عام  1992م ،وذلك بفريج العثمان على شارع
اخللیج العربي ،واملسجد يحمل اس��م وال��د
املترجم له (رحمه الله) وف��ا ًء له ببعض حقه
وفضله علیهم.
املواصفات العامة للمسجد:
 املساحة الكلیة للمسجد  1482متراًمربعا ً.
 مساحة مصلى النساء  130مترا ً مربعا ً. يتسع مصلى ال��رج��ال ل  1000مص ٍّل ،ويسع مصلى النساء  90مصلیة.
 ارتفاع املئذنة  20مترا ً . بني املسجد على الطراز العادي احلديث. موقع املسجد مبنطقة جتارية وحكومیة.وألن رواد ه��ذا املسجد حالیاً أكثرهم من
الوافدين (غیر العرب) الذين أكرمهم الله تعالى
باإلسالم ،وهم ال يجیدون اللغة العربیة ،فإن
خطبة اجلمعة وال���دروس الدينیة تلقى فیه
باللغة اإلجنلیزية ،وذلك بالتنسیق مع جلنة
التعريف باإلسالم.
مسجد املرحومة بیبي عبدالعزيز الرشید
البدر :وهذا املسجد بناه املرحوم عبدالوهاب
عبدالعزيز العثمان باملشاركة م��ع زوجته
املرحومة بیبي الرشید ال��ب��در ،وأطلق علیه
اسمها ،وكان ذلك في عام  1405ه (،)1985
ويقع في منطقة الصباحیة مبحافظة األحمدي.
املواصفات العامة للمسجد:
 املساحة الكلیة للمسجد  1430متراًمربعا ً.
 مساحة مصلى النساء  150مترا ً مربعا ً. يتسع مصلى ال��رج��ال ل  1000مصلٍّ،ويسع مصلى النساء  100مصلیة.
 ارتفاع املئذنة  34مترا ً . بُني املسجد على الطراز العادي احلديث. موقع املسجد مبنطقة سكنیة.مسجد املرحومة موضي عبداللطیف سلیمان
العثمان
بعد وف��اة املرحوم عبدالوهاب عبدالعزيز
العثمان تفاعل أبناؤه مع قناعة رسخها فیهم
خالل حیاته ،وهي أفضلیة إنفاق املرء من حر
ماله في حیاته ،وإيثار غیره على نفسه مبا في
يديه من نعمة ،مما يغني عن تخصیص ثلث
التركة للعمل اخلیري ،باعتبار أن األولى هو
إنفاق امل��رء من ماله ال��ذي ميلك التصرف فیه
وهو على قید احلیاة ،بدالً من استقطاع جزء من
املال الذي سیؤول للورثة بعد وفاته.
وه����ذا االجت�����اه ل��ی��س ب��ج��دي��د ف���ي ح��ی��اة
الصاحلنی ،فقد كره بعضهم أن يؤخر أعماله
الطیبة مل��ا بعد وف��ات��ه ،وح��ث على امل��ب��ادرة
بفعلها خ�لال حیاته ،التي يحتاج فیها املرء
حلسنة ميكن أن تضاف ملیزان أعماله ،وكان

هذا التوجه جديدا ً وجريئاً بالنسبة للمفهوم
السائد حینها من تخصیص الثلث للخیرات
بعد املمات.
وق��د متثل تفاعل أب��ن��ائ��ه ف��ي محافظتهم
على مسیرة اإلح��س��ان ،التي ب��دأه��ا والدهم
(رحمه الله) ورغبتهم في اإليثار على أنفسهم،
فاستقطعوا من نصیبهم في التركة قدرا ً معلوما ً
 قبل كل شيء  -وبنوا مسجدا ً باسم والدتهمموضي عبداللطیف سلیمان العثمان ،زوجة
املرحوم عبدالوهاب العثمان أيضاً ،في القطعة
الثامنة مبنطقة األندلس مبحافظة الفروانیة
وذلك في عام  1410ه (  1990م).
املواصفات العامة للمسجد
املساحة الكلیة للمسجد  834مترا ً مربعا ً. مساحة مصلى النساء  160مترا ً مربعا ً. يضم املسجد مكتبة وقاعة للمحاضراتمبساحة  24مترا ً مربعا ً.
 يتسع مصلى الرجال ل  500مصلٍّ ،ويسعمصلى النساء  100مصلیة.
 ارتفاع املئذنة  27مترا ً . بني املسجد على الطراز العادي احلديث. موقع املسجد مبنطقة سكنیة.نسأل الله تعالى أن ينال احملسن عبدالوهاب
العثمان وزوجتاه ث��واب إقامة هذه املساجد
بإذن الله تعالى.
ثانیا ً :خارج الكويت
أراد احملسن عبدالوهاب العثمان أن يعم
اخلیر وأن ي��زرع شجرة البر التي زرعها في
بیئة أخرى خارج بلده الكويت ،كي تظل أناساً

آخرين ،فاختار سلطنة عمان الشقیقة لیبني
فیها بیتنی لله تعالى هما:

مسجد سیفة الشیخ بعمان
كان احملسن عبدالوهاب العثمان حريصاً
أيضاً على أن يبحث عن األماكن التي لیس فیها
مساجد ،وقد وفقه الله تعالى إلى بناء مسجد
السیفة ،ال��ذي يقع بقرية سیفة الشیخ ،التي
تبعد 45كیلومترا ً جنوب العاصمة مسقط
في سلطنة عمان ،وهو املسجد الوحید في هذه
القرية.

مسجد التقوى في مسقط
وهو مسجد جامع تقام فیه صالة اجلمعة،
وقد مت إنشاؤه في منطقة الوادي الكبیر مبدينة
مسقط عاصمة سلطنة ع��م��ان ،وه��و مسجد
ج��ام��ع ،يؤمه ع��دد كبیر م��ن املصلنی ،الذين
يذكرون باخلیر باني هذا املسجد ويدعون له
بالثواب وحسن اجلزاء.
ولعل وجود ابنه عبدالعزيز في عمان آنذاك
ال مساعدا ً على متابعة بناء هذين
ك��ان عام ً
املسجدين ،حیث ك��ان حینها يشغل منصب
سفیر دولة الكويت في سلطنة عمان الشقیقة.
مسجد شیخة سالم السبیعي(والدته) في
السودان
وهو أيضاً من املساجد التي أسسها احملسن
عبدالوهاب العثمان  -رحمه الله.

