
بناء املدارس
بالعلم تبني األمم حضارتها، وحتقق 
الللدول آمالها، وقد اهتم اإلسللام بالعلوم 
الدينیة والدنیوية أيضاً، حتى إن أول آيات 
تنزلت من كتاب الله تعالى هي قوله عز 
َك اَلِّذي َخلََق )1( َخلََق  وجل: )اْقَرأْ ِباْسِم َرِبّ
َك اأْلَْكَرُم )3(  اإْلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق )2( اْقَرأْ َوَرُبّ
اَلّللِذي َعلََّم ِباْلَقلَِم )4( َعلََّم اإْلِْنَساَن َما َلْم 

َيْعلَْم )5(( سورة العلق.
وفي ذلك بیان كاٍف ألهمیة العلم ومدى 
حرص اإلسللام علیه والدعوة إلیه، وفي 
غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع 
عشر من رمضان من العام الثاني للهجرة 
جعل النبي صلى الله علیه 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 الباد اإلسامیة، 
وخصوصاً الهند وباكستان، حیث كان 
ال يرد وفللداً من الوفود القادمة منهما، إال 
وقللد ساهم في دعللم مشروعاتهم، ومنها 
على سبیل املثال مشاريع إنشاء املدارس، 
حیث ساهم في إنشاء املدرسة العربیة في 

بومباي.

كرمه وسخاؤه
اإلسللللام ديلللن اجللللود والللعللطللاء، وقللد 
وعد الله تعالى عباده احملسننی باألجر 
الكبیر والللثللواب اجلللزيللل، واستقرض 
عباده املنفقنی في سبیله تعالى ووعدهم 
مبضاعفة الللثللواب أضعافاً كثیرة فقال 
ن َذا اَلِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا  سبحانه: )َمّ
َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه َلُه أَْضَعاًفا َكِثیَرًة َواللَُّه 
َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوإَِلْیِه ُتْرَجُعوَن )245(( 

سورة البقرة.
وقد حث الرسول األعظم واملعلم األكرم  
صلى الله علیه وسلم املسلمنی على البذل 
واإلنفاق في سبیل الله، وأمر باالً - رضى 
الله عنه - بذلك حنی قال له: » أنفْق باالً 
وال َتْخَش من ذِي العرِش إقاالً » رواه أبو 

داود. 
لللذا كللان احملسن عبدالوهاب العثمان 
حريصاً على أن يجعل للفقراء واملساكنی 
وذوي احلاجة نصیباً موفوراً من ماله، 
فللحللافللظ علللللى إخللللراج الللزكللاة فللي شهر 
شعبان من كل عام، وقد جعل للرجال يوماً 
يجتمعون فیه بديوانه، وللنساء يوماً، 
فیقوم بتوزيع الللزكللاة علیهم، بغیر َمنٍّ 
وال أذى، بل طامعاً في رحمة الله تعالي 

وثوابه، عماً بقوله تعالى:
)َواَلِّذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحٌقّ َمْعلُوٌم )24( 

ُْروِم )25(( سورة املعارج. اِئِل َواحمْلَ ِللَسّ
وللللم يقتصر إحللسللانلله علللللى الكويت 
فحسب، بل كللان يرسل بعض التبرعات 
إلى العديد من اجلمعیات الدينیة في الهند 
وباكستان وغیرهما من الدول - التي كثیرا 
ما كانت تأتي وفودها إلى الكويت التماساً 
جلمع التبرعات - مساهمة في دعم تلك 
املشروعات اخلیرية وعلى رأسها بناء 

املساجد واملدارس واملستشفیات.

إطعام الطعام
حث اإلسام على إطعام الطعام، وجعله 
من أفضل القربات وأحللب األعمال إلى الله 
تعالى. قللال سبحانه عللن عللبللاده املؤمننی 

َعاَم َعلَى ُحِبِّه ِمْسِكیًنا  األبرار:َوُيْطِعُموَن الَطّ
ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللِه اَل  َ َوَيِتیًما َوأَِسیراً * إَِنّ

ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوراً سورة اإلنسان.
وبللنی سبحانه ثللواب ذلللك قللا ئللا بعدها 
مباشرة: )َفَوَقاُهُم اللَُّه َشَرّ َذِلَك اْلَیْوِم َوَلَقّاُهْم 
ا  )11( َوَجللَزاُهللْم مِبَ نَْضَرًة َوُسُروًرا 

َصَبُروا َجَنًّة َوَحِريًرا )12( سورة اإلنسان.
ولللذا كللان احملسن عبدالوهاب العثمان 
حريصاً على أن ينال هذه املنزلة السامیة 
واملكانة العالیة، فكان يتولى بنفسه توزيع 
الطعام على األسللر احملتاجة بالفريج، كما 
أنه كان يقیم والئم اإلفطار في شهر رمضان 

الكرمي، التماساً لألجر.

إقراء القرآن
القرآن هو كتاب الله املعجز، ودستوره 

اخلالد، نزل على قلب األمنی هداية للناس 
جمیعا. قال تعالى: )إَِنّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي 
ُر امْلُللْؤِمللِنللنَی اَلِّذيَن  ِللَِّتي ِهللَي أَْقلللَوُم َوُيَبِشّ
 ً اِت أََنّ َلُهْم أَْجراً َكِبیرا احِلَ َيْعَملُوَن الَصّ

( سورة اإلسراء.
ويقول املصطفى صلى الله علیه وسلم 
ُه َيأِْتي َيللْوَم اْلِقَیاَمِة  : »اْقللَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ

َشِفیًعا ألَْصَحاِبِه«، رواه مسلم.
ولللذا كللان احملسن عبدالوهاب )رحمه 
الله( يحرص طوال شهر رمضان املبارك 
على إحللضللار مقرئي الللقللرآن الللكللرمي إلى 
ديلللوانللله الللعللامللر، فللیللعللطللرون األجللللواء 
وميسحون عن القلوب العناء، بآيات الله 
البینات املباركات. ومنهم املا عبدالله بن 

املا محمد الهولي،واملا إبراهیم املزيد.

فزعته
كم حمل تاريخ الكويت من«فزعات« 
ُيَسرُّ لها اخلاطر، ويغاث فیها املنكوب بل 
كان التعويض في كثیر من احلاالت أكثر 
من املصاب، فسبحان الله العظیم الذي 
أوجد في أهل الكويت نظاماً عفوياً للتأمنی 
والضمان االجتماعي التكافلي قبل إنشاء 
أي نظام رسمي وإجباري في الوقت نفسه 

للتأمینات االجتماعیة.
كللیللف ال وقلللد اسللتللمللدوه مللن تللراثللهللم 
اإلسامي العظیم الذي يقول فیه الرسول 
للنَی  للِريِّ صلى الله علیه وسلم: »إِنَّ األَْشللعَ
إَِذا أَْرَمُلوا ِفي اْلَغزْو أَو َقلَّ َطَعاُم ِعَیاِلِهْم 
ِبامْلَِديَنِة َجَمُعوا َما َكللاَن ِعْنَدُهْم ِفي َثْوٍب 
َواِحللٍد ُثمَّ اْقَتَسُموُه َبْیَنُهْم ِفي إَِنللاٍء َواِحللٍد 

ِة َفُهْم ِمنِّي َوأََنا ِمْنُهْم« متفق علیه. ِويَّ ِبالسَّ
وهللم مللن قبل ذلللك متمثلون قللول الله 
تعالى في كتابه الكرمي: )َوُيْؤِثُروَن َعلَىٰ 
أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة  َوَمن ُيوَق 
ُشَحّ َنْفِسِه َفأُوَلِٰئَك ُهُم امْلُْفلُِحوَن( سورة 

احلشر.
ومللن اللطیف بللل العجیب أن تعبیر 
الفزعة قد اشُتق من الفزع رغم كونه عملیة 
اختیارية واجتهادية محضة إال أن صاحبه 
يستشعر عظم املسؤولیة وااللتزام األدبي 
وامللللادي جتللاه اآلخللريللن في هللذا املجتمع 
التكافلي، فقد نهض وقللد أفزعه اخلطب 

الذي ألمَّ بغیره وكأنه ألم به هو، والفزع 
هو شعور يحس به املللرء حنی يحدق به 
اخلطر.فاحلمد لله رب العاملنی، ونسأل 
الله سبحانه أن تستمر جللذوة اخلیر في 
املجتمع الكويتي وأن يستفید أبناؤه من 

هذه املواقف املَُشّرفة.
أمللا محل الشاهد فللي حديثنا هنا عن 
فزعته ألهل الكويت في مصابهم، فیتمثل 
في فزعة أهل الكويت للبوم »ولد مبارك« 
حنی اصطدم بفشت »الللیللارم« عند مدخل 
میناء املنامة املشهور بكثرة »قصاصیره«، 
و »شعابه املرجانیة« حللنی كللان يقوده 

النوخذة علي املبارك.
وقلللد شللللارك الللنللوخللذة عللبللدالللوهللاب 
العثمان فللي هللذه الفزعة، مللع لفیف من 
جتار ونواخذة الكويت، الذين أهاب بهم 
التاجر محمد الثنیان الغامن إلصاح البوم 
في البحرين، وسافرالنوخذة عبدالوهاب 
العثمان إلللى هناك، فتم املطلوب، ولله 

احلمد واملِّنة.

الثلث اخلیري
لیس بغريب على املرحوم عبدالوهاب 

العثمان نزعته إلى اإلحسان واملعروف، إذ 
إنه ورث ذلك عن والده املرحوم عبدالعزيز 
بن عثمان، الللذي بنى مسجد العثمان في 
منطقة القبلة وأوصللى بثلث ماله من بعده 

ألعمال اخلیرات.
وفللیللمللا يلللللي نسخة مللن كللشللف تللوزيللع 
املللصللروفللات مللن هللذا الثلث بخط يللد ابنه 
املرحوم عبدالوهاب بن عبدالعزيز العثمان، 
القائم على تنفیذ الوصیة والنظارة على 
توزيعها، ويلیه تفريغ حملتوياتها بخط 

مطبوع.

دوره الوطني
نظراً حلسن صفات املرحوم عبدالوهاب 
العثمان وحمید خصاله وسعة معرفته 
باألسرالكويتیة مت اختیاره عضواً بلجنة 
توزيع املساكن احلكومیة في عام 1380 ه 
) 1960 م(،وقد بذل - رحمه الله - أقصى 
جهده في هذه اللجنة لكي تؤدي أعمالها 
على الوجه املطلوب، ويحظى هو برضى 

ربه أوالً وحب الناس ودعائهم ثانیاً.
لقد كان املرحوم النوخذة عبد الوهاب 
الللعللثللمللان ميلللللك حللسللاً وطللنللیللاً مللرهللفللاً، 
ويشعرباملسؤولیة جتللاه عامله العربي 
اإلسامي الكبیر، ففي أسبوع اجلزائر الذي 
نظمته اللجنة الشعبیة جلمع التبرعات في 
دولة الكويت برئاسة العم يوسف الفلیج 
والللعللم عبدالعزيز الصقر تبرع مبقدار 
3000 روبیة، وذلك في يونیو عام 1959 
م. وكذلك تبرع ملصر في 22 ربیع الثاني 
عام 1376 ه املوافق 25 نوفمبر 1956 م، 
مببلغ 20000)عشرين ألف روبیة(، لدعم 

الكفاح املصري ضد العدوان الثاثي.
وتبرع مببلغ 860 روبیة من ثلث والده 
عبدالعزيز بن عثمان لصالح فلسطنی عام 
1936م. كما تبرع )رحمه الله( قبل وفاته 
بعام واحد مببلغ 100000 دينار إلعمار 

الفاو بعد احلرب العراقیة اإليرانیة.
وفللي هللذا داللللة واضحة على شعوره 

العظیم باملسؤولیة، وإحساسه بأهمیة
املشاركة بللدور وطني كبیر في احملن 

التي تواجه أمتنا العربیة واإلسامیة.

وفاته
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 7891 م املوافق لعام 8041 
ه، في أشللرف بقاع األرض وأطهرها، في 
مدينة رسواللله، ودفللن بالبقیع بجوار 
الللذيللن أنللعللم الللللله علیهم مللن الصحابة 

والتابعنی والعلماء العاملنی.
وكلللأن هللذا احملللسللن الللكللرمي أبللى إال أن 
يجاور رسول الله بعد وفاته، فكتب الله 
تعالى له أن ينال هذا الشرف ويحظى بهذا 

اجلوار الكرمي.

يعد العمل اخليري واإلحسان 
لآلخرين سمة بارزة في الكويت، 
فمنذ القدم جبل أهل الكويت على 
حب اخلير و حرصوا على اإلحسان 
ل��آلخ��ري��ن، مل��س��اع��دة احملتاجني، 
وتقرباً 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��اً م��ن ك��ت��اب » 
محسنون من بلدي«.

ويعد الكتاب الذي أص��دره بيت 
الزكاة على عدة أج��زاء حملة وفاء، 
وتوثيقاً لسير احملسنني وتذكرة 
بأعمالهم اخليرة، وتخليداً لذكراهم 
العطرة. ونتابع مع احللقة األخيرة 
في سيرة عبدالوهاب عبدالعزيز 

العثمان.
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محسنون من الكويت 

الدول من  وغیرهما  وباكستان  الهند  في  الدينیة  اجلمعیات  من  العديد  إلى  التبرعات  بعض  يرسل  كان   

مسجد املرحومة بیبي عبد العزيز الرشید في منطقة الصباحیة

 أدرك أهمیة العلم ودوره فساهم في بناء العديد من املدارس في كثیر من البالد اإلسالمیة  وخصوصًا الهند وباكستان

عام كل  من  شعبان  شهر  في  الزكاة  إخراج  على  فحافظ  ماله  من  موفورًا  نصیبًا  احلاجة  وذوي  واملساكنی  للفقراء  يجعل  أن  على  حريصًا  كان   

كشف توزيع املصروفات من الثلث اخلیري للمرحوم عبد العزيز بن عثمان

1936م ع����ام  ف��ل��س��ط��نی  ل���ص���ال���ح  ع���ث���م���ان  ب���ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز  وال�����ده  ث���ل���ث  م���ن  روب���ی���ة   860 مب��ب��ل��غ  ت���ب���رع   


