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يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وأسمى آيات التقدير والعرفان
إلى كل من :

بيت التمويل الكويتي

مبرة أهل الكويت
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إهـــداء
إلى أجدادنا وآبائنا من أهل الكويت الكرام ،الذين مثلوا التاجر األسوة
في كويت الماضي ،فضربوا أروع األمثلة في األصالة والميثاق االحترافي
للتاجر الكويتي.
إلي إخواننا وأبنائنا أبناء الكويت جميع ًا ،وإلى الذين عملوا بمهنة التجارة
خصوص ًا ،الذين مثلوا امتداد ًا لهذا الجيل الفريد.
أهدي لكم جميع ًا هذا الكتاب
وأسال الله أن يرزقنا فيه اإلخالص والسداد وأن ينفع به الجميع.

عبدالمحسن
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1
تجارب التوثيق المهني
س�ب��ق أن كتبت متبع ًا منهجية ال�س�لاس��ل ال�م�ت��وزع��ة ف��ي ح�ل�ق��ات يجمعها موضوع
واح��د مثل سلسلة« :رحلتي مع عبدالله إلى بيت الحمد» ،وسلسلة« :منظومة القيم
الوظيفية».
واآلن ه��ذه حصيلة سلسلة جديدة أحسبها مباركة إن ش��اء الله ،فهذا الجزء هو
الجزء الثاني من سلسلة «التاجر األسوة في كويت الماضي» ،وقد سبقه الجزء األول
وبه مقدمات تضمنت :إشراقات من التاجر األس��وة في كويت الماضي ،التجارة قبل
اإلس�ل�ام ،ال��رس��ول صلى الله عليه وآل��ه وسلم خير ت��اج��ر ،وأخ�ي��ر ًا أخ�لاق التاجر في
اإلسالم.
أما هذا الجزء فأبدأه مستعين ًا بالله ببيان لبعض التجارب في التوثيق المهني؛
فالتوثيق المهني أمر قديم قدم المهن ذاتها ،ومن أشهر الكتب القديمة التي اعتنت
بذلك بين العرب« :كتاب الفهرست البن النديم» ،وكتب الطبقات الخاصة بكل مهنة
على حدة« ،طبقات األطباء» البن أبي أصيبعة ،و»طبقات النحاة» للسيوطي ،و«طبقات
الحفاظ للذهبي» ،وغيرها من المؤلفات التوثيقية المشابهة.
ومن التجارب الحديثة في السيرة النبوية كتاب « التراتيب اإلدارية للحكومة النبوية»
لعبدالحي الكتاني المغربي ،حيث رتب وظائف الصحابة وجمع كل مهنة على حدة،
ومن قام بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله و سلم.
وكان التوثيق المهني إحدى محطات اهتمام العلماء قديم ًا وحديث ًا ،من توثيق تراجم
أصحاب المهنة الواحدة إلى توثيق طرق مزاولة أصحاب المهنة لمهنتهم وابتكاراتهم
فيها.
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وفي الكويت  -باعتبارها إح��دى البلدان الحديثة  -تعددت جوانب التوثيق عامة،
ومنها التوثيق المهني حسب المهنة مهما كانت شرائحهم من ناحية السن أو الجنس
أو المستوى االجتماعي ،ومن ذلك تجربتنا في كتابنا« :موسوعة مربون من بلدي» الذي
وثقنا فيه لرواد التعليم في الكويت من الجنسين.
وهناك تجارب تستحق الذكر في مجال التوثيق المهني بالكويت ،منها على سبيل
المثال ال الحصر:
العم سيف مرزوق الشمالن :تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج.د .يعقوب يوسف جاسم الحجي :نواخذة السفر الشراعي في الكويت.د .عادل محمد العبدالمغني :نواخذة الغوص والسفر.والباحث يوسف الشهاب :أعيان الكويت في العصر الحديث.وال�ب��اح��ث ال �ش��اب طل��ال ال��رم�ي�ض��ي :ن��واخ��ذة ال �غ��وص م��ن قبيلة ال �ع��وازم خاللقرنين.
وخالد سالم محمد :ربابنة الخليج العربي ومصنفاتهم المالحية عام 1988م.وهناك مصنفات أخرى وثقت للميول والمواهب كالعلماء والشعراء وغيرهم ومن
ذلك:
د .محمد حسن عبدالله :الشعر والشعراء في الكويت ،عام 1987م.خالد سعود الزيد :أدباء الكويت في قرنين ،عام 1981م.عدنان سالم الرومي :علماء الكويت وأعالمها خالل ثالثة قرون ،عام 1999م.خليل محمد عودة أبومالل :علماء الكويت1987 ،م.فيصل أحمد عثمان الحيدر :رواد الديمقراطية في الكويت عام 1997م .وتحدثابتداء من المجلس التأسيسي حتى سنة
فيه عن الوزراء وأعضاء مجلس األمة،
ً
تأليف الكتاب عام 1997م.
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ويدخل في نطاق هذه التجربة:
سلسلة «محسنون من بلدي» ،التي تجمعها صفة اإلحسان وإن لم تكن مهنة،ولكن القاسم المشترك معها هو كون الصفة التي تجمع الشخصيات المترجم
لها واحدة ،وهي السبب األول في التوثيق لهم ،ويصدرها بيت الزكاة تحت إشراف
المؤلف.
وعلى غرارها سلسلة «قوافل الشهداء» التي أصدرها صندوق التكافل لرعاية أسرالشهداء واألسري.
و«سجل العطاء الوقفي» ،من إصدار األمانة العامة لألوقاف.فض ًال عن «سلسلة تراجم أعالم الوقف في العالم اإلسالمي» في األمانة العامةلألوقاف.
وسلسلة «بصمات في تاريخ الكويت» التي أصدرها مكتب الشهيد التابع للديواناألميري.
و«حيثيات االستشهاد» من إصدار مكتب الشهيد أيض ًا.وكذلك كتاب «رواد األمن بالكويت» لمحمد الحسيني عبدالعزيز ،إص��دار وزارةالداخلية عام 1980م ،الذي يوثق ألبرز الضباط والشخصيات العاملة في المجال
األمني.
وانطالق ًا من هذه التجارب وثقنا لثلة من الشخصيات ذات البصمات الواضحة في
مجال االقتصاد اإلس�لام��ي ،منذ ك��ان فكرة في العقول إل��ى أن ص��ار واقع ًا يدير أموا ًال
بالماليين في األس��واق العالمية اآلن ،وذل��ك في كتابنا «رواد االقتصاد اإلسالمي في
الكويت المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي» ،وكذلك كتابنا «األيادي البيض...
سجل الوفاء للمحسنين الكويتيين في مجال دعم الخدمات الصحية».
علم ًا بأننا ل��م نسهب هنا ف��ي ذك��ر ك��ل ال�ت�ج��ارب ف��ي التوثيق المهني ،ألن�ن��ا ركزنا
االهتمام على توثيق ال َع َلمية في االدبيات الكويتية باستهداف حصر كل ما تيسر لنا في
مستخلصات الكتب التي تكتب من األعالم الكويتيين بشكل فردي أو تلك التي شملت
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في محتواها طيف ًا متعدد ًا من االع�لام الكويتيين في تركيز محدد على الكتب التي
تتمحور محتواها حول االعالم الكويتيين بشتى اهتماماتهم وتخصصاتهم ،وذلك في
فكرة طرحتها على مدير مكتب الكويت الوطنية فتلقفها مشكور ًا وكلف فريق ًا للعمل
معي في استكمال المطلوب لخرج مرجع ًا طيب ًا يشمل العلمية واالع�لام في الكويت
باالهتمام.
وفيما يلي من المقاالت سنورد تباع ًا إن شاء الله بعض اإلشراقات من سيرة التاجر
الكويتي في كويت الماضي ،لنبرز العبرة التي تستفيد منها األجيال ،ولنبرز الجوانب
الخيرية والمهنية المشرقة في سيرة التاجر الكويتي في كويت الماضي ،وذل��ك في
الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي بدأناه بالجزء األول الصادر عام .2018
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2
التاجر الكويتي مصدر الدخل القومي في كويت الماضي بر ًا وبحر ًا
لقد أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدايات دولة اإلسالم في المدينة المنورة
على أساس من التنظيم والترتيب ،وذلك ألن األس��اس المتين الذي يقاس به تقدم األمم
هو مدى تنظيمها وترتيبها ،وقد جعل صلى الله عليه وسلم بيت ًا لمال المسلمين ،وخصص
أم��وا ًال لتجهيز الجيوش ،وأرس��ل الرسل لجمع الصدقات ،وآخرين لجمع الجزية من غير
المسلمين ،وب�ه��ذا التنظيم أع�ل��ن صلى ال�ل��ه عليه ع��ن أس��اس�ي��ات وم�ق��وم��ات ب�ن��اء الدولة
اإلسالمية األول��ى((( ،وقد سار على نهجه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في
إدارة الدولة اإلسالمية.
ولقد فطن لهذا األم��ر حكام الكويت منذ البدايات األول��ى للدولة ،فأسسوا المؤسسات
ووضعوا القوانين التي تحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين ،ومن بين هذه القوانين
قانوني السفر والغوص وذلك نظر ًا ألهميتهما في بناء االقتصاد الكويتي ولكونهما الرئتين
اللتين كان يتنفس بهما االقتصاد الكويتي بل والحراك التجاري في المنطقة وصو ًال إلى
عمق نجد في الجزيرة العربية.
أما قانون الغوص :ففي الماضي كان عبارة عن أمور متعارف عليها لدى الغواصين ،وإذا
حدث خالف بينهم فهناك بعض األشخاص الخبراء في شئون الغوص ،يكون هؤالء بمثابة
الحكم ويقبل الطرفان حكمهم.
وظل األم��ر كذلك إلى أن تم تأسيس المجلس التشريعي الشهير في تاريخ الكويت في
سبتمبر 1938م ،وكان عمر هذا المجلس قصير ًا ،حيث تم حله في شهر مارس 1939م ،ويؤرخ
أهل الكويت بهذه الحادثة ،وهي مشهورة عندنا بسنة المجلس.
وقام المجلس التشريعي بعملين جليلين للغوص في الكويت ،العمل األول ألغى ضريبة
الغوص التي وضعها الحاكم على جميع سفن الغوص في الكويت ،فقد كان الحاكم يأخذ
( )1للتوسع وللزيادة في هذا املوضوع ميكن الرجوع إلى كتاب :محمد عبداحلي اإلدريسي الكتاني املغربي« .التراتيب اإلدارية
والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس املدينة اإلسالمية في املدينة املنورة العلية».
ط .2جزءان .لبنان – بيروت :دار البشائر اإلسالمية 1434 ،هـ 2013 -م.
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أحمد بن راشد النجادة

أحمد عبداللطيف بوحمدي (القناعي)

حصة غيص (أي بحار غ��واص) ،فنشر المجلس إعالن ًا يوم  26سبتمبر 1938م أي��ام القفال
بإعفاء الغواصين من الضريبة.
العمل الثاني :هو أن المجلس التشريعي أراد أن يسن قانون ًا لتنظيم عمل الغوص،
ففي الثاني م��ن أكتوبر 1938م ع َّين المجلس لجنة م��ن ن��واخ��ذة ال�غ��وص المعروفين
والخبراء في شئون الغوص ،وهم المرحوم راشد بن أحمد الرومي ،والمرحوم عبدالله بن
ناصر بورسلي ،والمرحوم أحمد بن راشد النجادة ،والمرحوم سعود المضف ،والمرحوم
علي البنوان(((.
وق��د اج�ت�م��ع ه ��ؤالء األع �ض��اء ع��دة مرات
وت �م �خ �ض��ت ت �ل��ك االج �ت �م��اع��ات ع ��ن تدوين
قانون للغوص ،وتم إق��رار هذا القانون وأمر
بطبعه فصدر ف��ي  29مايو 1940م ،ويتألف
القانون من ( )51م��ادة ،تنظم التعامل بين
النوخذة والبحار في جميع أعمال الغوص
وحتى األم��ور المالية وك��ل م��ا يتعلق بأمور
الغوص والبحار.
أما قانون السفر :وهو المختص بالفصل

راشد بن أحمد الرومي في انتخابات 1963

( )1سيف مرزوق الشمالن« .تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت واخلليج العربي» ،اجلزء الثاني ،الكويت:
املؤلف1978 ،م ،ص .103
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راشد بن أحمد يوسف الرومي

سعود المضف

عبدالله بن ناصر راشد بورسلي

في القضايا المختلف عليها بين البحارة في السفر قديم ًا ،فقد ص��در ه��ذا القانون عام
1940م مع قانون الغوص ال��ذي تم ذك��ره سابق ًا ،ويتكون قانون السفر من ( )61م��ادة ،وقد
أصدره حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في  28ربيع الثاني سنة  1359هـ الموافق
 4يناير سنة 1940م.
أما عن بدايات دائ��رة المالية فيقول د.ع��ادل العبدالمغني((( :لألمانة والتاريخ إن إحدى
إنجازات مجلس األم��ة األول المنتخب عام  ١٩٣٨هو تأسيس دائ��رة مالية الكويت ،فعندما
أقر المجلس تأسيس ال��دائ��رة ،انتخب بالتزكية المرحوم مشعان الخضير الخالد رئيس ًا
لها ،واتخذت الدائرة مقرها األول وهو عبارة عن دكان كبير له بابان في (قيصرية التجار)
بموقع خلف سوق المناخ القديم بداخل مدينة الكويت القديمة ،وتم تعيين المرحوم أحمد
عبداللطيف بوحمدي (القناعي) مدير ًا للدائرة باإلضافة إلى توليه بنفس الوقت أمانة
صندوقها ،وتولى المرحوم عبدالرحمن الهاشم وظيفة كاتب حسابات ال��دائ��رة والمرحوم
محمد حمد ب��ودي (كاتب الخرطوش اليومي) والخرطوش هو سجل الحسابات اليومية،
والسيد عبداللطيف الناجي (موظف بالدائرة).
وفي العام١٩٤٠م تم حل مجلس األمة األول المنتخب ،واستقال الرئيس المرحوم مشعان
الخضير الخالد إثر ذلك ،وتولى رئاسة الدائرة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح ،إال
أن المرحوم أحمد عبداللطيف بوحمدي (القناعي) استمر بعمله كمدير وأمين للصندوق،
كما أن المرحوم عبدالرحمن الهاشم قد انتقل إلى العمل في الجمارك وحل مكانه المرحوم
( )1مقالة غير منشورة للدكتور عادل العبد املغني .بعنوان« :أوراق منسية لبدايات دائرة املالية».
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محمد العبدالمغني

مشعان الخضير المشعان

محمد العبدالمغني بوظيفة كاتب للحسابات وكشوف اإليرادات
والمصروفات ،واستمر حتى عام ١٩٤٤م في السنة التي سافر فيها
إل��ى لبنان للعالج ،وح��ل مكانه المرحوم ماجد سلطان السالم
وه��و اب��ن شقيق الشيخ فهد السالم ،كما عين بعد فترة أحمد
السيد عمر كاتب ًا للحسابات وم�س��اع��د ًا للمدير واستمر لفترة
طويلة حتى عهد االستقالل.
ويستطرد د .عادل قائ ًال :أخبرني الوالد رحمه الله (محمد
العبدالمغني) ال��ذي ك��ان كاتب ًا لحسابات مالية الكويت عام
ماجد سلطان السالم
١٩٤٠م ،أن إيرادات الكويت المالية التي تصل إلى الدائرة ،كانت
من خمسة مصادر؛ أولها :من إيرادات رسوم الجمرك البري الواقع عند (دروازة الشامية)،
والمصدر الثاني :من الجمرك البحري (الواقع بالفرضة القديمة) ،والمصدر الثالث:
من دائرة بلدية الكويت نتيجة تحصيل الرسوم من الدكاكين وكذلك من المهن والحرف
والمخالفات والغرامات ،أما المصدر الرابع لإليرادات :من الرسوم التي يتم تحصيلها من
شركة النقل والتنزيل (حمال باشي) ،وأخير ًا المصدر الخامس :من الرسوم التي تدفعها
(شركة كهرباء الكويت المحدودة).
ويضيف ال��وال��د :وك��ان��ت ال��دائ��رة ف��ي مقرها األول ال��ذي ف��ي (قيصرية التجار)  عبارة
عن دكان كبير مستأجر وله بابان كبيران ،وفي الزاوية األمامية بالقرب من مكتب رئيس
الدائرة الشيخ عبدالله السالم ،يوجد تجوري ضخم بحجم قامة الرجل وكل ما في داخله
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هو موارد الكويت ،أما عن مكاتبنا نحن الموظفين األربعة فهي بالمقابل لمكتب الرئيس
الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله.
ويضيف الوالد عن طبيعة عمله ،وهي القيام بتسجيل األم��وال ال��واردة من مصادرها
بدفتر اإلي� ��رادات وتسليمها ع��د ًا ون �ق��د ًا للمدير ،وه��و ال��ذي يقوم ك��ذل��ك بمثابة أمين
الصندوق في استالمها بموجب وصوالت استالم ،وتودع في الخزينة ،ولم يقتصر العمل
فقط على هذا الحال فهناك أعمال أخرى مثل إعداد كشوفات الرواتب للدوائر ،وللشيوخ
والحسابات الشهرية والختامية.
أما عن رواتب اإلدارة (المعاشات) فهي على النحو اآلتي:
 -١سمو رئيس الدائرة الشيخ عبدالله السالم الصباح  ٥٠٠روبية.
 -٢المدير وأمين الصندوق أحمد عبداللطيف بوحمدي (القناعي )  ٢٨٠روبية.
 -٣كاتب كشوفات اإليرادات والمصروفات العامة محمد العبدالمغني  ٢٣٠روبية.
 -4كاتب الحسابات اليومية محمد حمد بودي  ١٣٠روبية.
 -5موظف إداري عبداللطيف الناجي  ٧٠روبية( .علم ًا بأن الروبية تعادل  ٧٥فلس ًا).
وهؤالء فقط هم موظفو الدائرة!!
ويضيف ال��وال��د :ورغ��م الجهد وم��ا يتطلبه م��ن دقة في العمل ،إال أن م��ا يضفي على
نفوسنا الراحة والسرور هو شخصية الشيخ عبدالله السالم الصباح الجالس في المكتب
المقابل لمكاتبنا ويشاركنا سموه في حوارات أدبية وسياسية في الوقت نفسه وباألخص
عن الحرب العالمية الثانية الدائرة رحاها واحتماالتها وانعكاساتها على المنطقة ،ذلك
هو الزمن الجميل في رجاالته الذين أدوا أعمالهم بأمانة وصدق ورحلوا عن الحياة بهدوء
وصمت دون ضجيج وال ضوضاء!!
انتهى نقل الدكتور عادل عن والده محمد العبدالمغني.
وهكذا يتضح لنا كيف كان التاجر الكويتي مصدر ًا للدخل القومي في كويت الماضي
بحر ًا وبر ًا ،وكيف أنه ساهم وبشكل كبير في بناء هذا الوطن ،وكانت له يد عليا في تقدم
الوطن وازدهاره حتى أفاء الله على الوطن باكتشاف النفط.
كما يشهد تاريخ الكويت أن الغوص والسفر كانا أهم مصدرين للدخل القومي للكويت
في فترة مهمة من فترات تاريخها االقتصادي ،وعلى الرغم من وجود أهل الحكمة والفضل
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من أبناء الكويت الكرام الذين تميزوا برجاحة العقل والحكمة
والفطنة للحكم في النزاعات التي كانت تحدث أحيان ًا في ذلك
الوقت  -فاألمر ال يسلم من وجود تلك الخالفات والمشكالت
التي قد تكون تفصيلية لم يصل القانون المعني إلى تفصيلها
هذا ،خاصة عندما تميز النشاط االقتصادي بالرواج واالزدهار،
أضف إلى ذلك التعامل بالدرهم والدينار وما ينتج عنه من
معامالت مادية قد يشوبها التذمر أو الشكوى ،فوجود هؤالء
الحكماء قد سهل كثيرا في فض تلك النزاعات والحكم فيها،
عبدالله السدحان
لتميز هؤالء الحكماء بالشفافية والحيادية والفطنة والذكاء
باإلضافة إلى الخبرة العملية الكبيرة ،وحرص هؤالء الحكماء أيض ًا على المصلحة لكال
الطرفين المتخاصمين؛ إال أن وجود نظام قانوني ومظلة عادلة يتعامل تحتها الجميع
يعد إنجاز ًا يحسب آلبائنا من أهل هذا البلد الكريم حكام ًا ومحكومين ،تجار ًا وبحارة.
وقد استمرت هذه الثقة في رجاالت الكويت من الحاكم والشعب مع ًا ،خالل تلك الحقبة
وما تالها ،حيث تميزوا جميعا بالعدل والحكمة والتفاني ،باإلضافة إلى ما ذكرناه آنف ًا من
الشفافية والحيادية والفطنة والذكاء والخبرة العملية الكبيرة ،وحرص هؤالء الحكماء
على مصالح مواطنيهم ووطنهم في آن مع ًا ،ويزخر التاريخ الكويتي بالعديد من الشواهد
على ذلك من خالل اللجان التي ُشكلت لترعى مصالح المواطنين ،وشارك فيها رجاالت
الكويت الذين ح��ازوا ثقة الجهات الرسمية والدولة بهم ،ومن ذلك لجنة التثمين التي
تشكلت ببلدية الكويت لتقييم العقار - ،وكان العمل فيها تطوع ًا  -لمدة عشر سنوات ما
بين عامي 1956م و 1966م ،حيث كانت الدولة في تلك الفترة ،تستملك البيوت واألسواق
داخ��ل السور الثالث لتشجيع المواطنين على السكن خ��ارج ال�س��ور ،في مناطق السكن
النموذجية ،وقد شارك في هذه اللجنة السادة األفاضل عبدالله السدحان ،وعبدالعزيز
الزاحم ،وعلي المواش ،وأحمد الفهد ،وأحمد محمد البحر ،رحم الله الجميع وجزاهم
خير الجزاء.
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حسن النية
31
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صالح علي الحمود الشايع

3

التاجران الشايع والمرزوق:
التوفيق الرباني وحسن النية حفظ الله بهما أموالهما
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الشك وال ريب أن النية الحسنة لفعل الخير والمعروف تنفع صاحبها ،ولذلك نجد
أن ديننا اإلسالمي الحنيف قد وصانا بإحسان النيات وإصالحها قبل القيام بأي عمل،
سواء كان هذا العمل عم ًال ُأخرو ًّيا (نرجو به الثواب والجزاء في اآلخرة) من أعمال البر
ً
واإلحسان وشتى أنواع المعروف ،أو عم ًال دنيوي ًا من أمور معاشنا ودنيانا ،وفي الحديث
النبوي الشريف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل
امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،ومن كانت
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»((( ،وقد علمنا النبي
الكريم صلى الله عليه وسلم إخالص النية لله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا وأفعالنا،
كما أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى التوكل على الله في جميع أمورنا ،مع اقتران ذلك
التوكل بنية صالحة ،تكون سبب ًا في البركة والقبول وتحقيق الخير الكثير في الدنيا
واآلخرة.
ومن عالمات توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يرزقه سالمة الصدر ،ومحبة الخير
للناس جميع ًا ،فيكونان سببين رئيسيين في حفظ الله له ،وتكون نتيجة ذلك أيض ًا أن
يحفظ الله سبحانه وتعالى له أهله وأمواله وتجارته.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في التوكل على الله والنية الحسنة في
كل أمورهم ،والتي جعلها الله سبب ًا في حفظهم وحفظ أموالهم ورعاية الله لهم في
�اء ،وه��ذا م��ا سوف
أش��د األوق ��ات وأصعبها محنة وأش��ده��ا ب�ل ً
نستعرضه في ذكر هذه القصة الواقعية ،والتي وردت في كتاب
«أصداء الذاكرة»(((.
يروي العم عبدالعزيز الشايع أنه في عام 1949م انفصلت
باكستان عن الهند ،ففتحنا خط ًا تجاري ًا بين بومباي وكراتشي،
وأصبحنا نصدر بضائع من وإلى المدينتين ،واستمر العمل
بهذا المنوال بهدوء ،إلى أن زارنا في أحد األيام شخص يهودي
إيراني يتقن اللغة العربية ،وقال إنه مسافر إلى كراتشي ،وهو

عبدالعزيز محمد الشايع

( )1متفق عليه.
( )2عبدالعزيز محمد الشايع « .أصداء الذاكرة» .ط .1الكويت :ذات السالسل لطباعة والنشر والتوزيع2012 ،م .ص .95-92
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بحاجة إلى تحويل  250روبية يملكها في كراتشي.
يستطرد العم عبدالعزيز الشايع قائ ًال :وألنني لم أطمئن له منذ النظرة األولى ،فقد
سألته :لماذا تحول هذا المبلغ الصغير؟ ضعه في جيبك وسافر ،إال أنه تحجج بالخشية
من سرقته في الطريق وادع��ى خوفه من فقدان المبلغ ال��ذي هو بأمس الحاجة إليه،
وألح علينا في طلبه ،مما جعل األخ صالح الشايع((( يوافق ،حيث طلب مني تحويل هذا
المبلغ على محمد المرزوق المتواجد في كراتشي ،وكنا نتعامل معه ،وهكذا استلمت
منه  250روبية وكتبت له ورقة بالتحويل ووقعتها وسلمته إياها.
ولكن اليهودي عاد إلينا بعد شهر ،وقال إنه لم يسافر وطلب منا ورقة تحويل أخرى
لمبلغ  250روبية التي سبق وأن سلمنا إياها وحولناها له إلى كراتشي ،فاستغربت مما
علي وقال لي:
قال وبدأت أتشكك في نواياه ،وعارضت إعطاءه تحوي ًال ،لكن األخ صالح ألح ِّ
أعطه ورقة أخرى فيبدو أنه مسكين ومحتاج لهذا المبلغ فع ًال ،فما كان مني إال الطاعة
لألخ صالح فيما طلب ،ومنحته ورقة تحويل جديدة ونسخة الوصل التي نحتفظ بها
عاد ًة في سجالتنا.
بعد فترة قصيرة من الزمن زارن��ا محمد ال�م��رزوق في بومباي ،وعندما رأيته أردت
االطمئنان على مبلغ اليهودي ،فالشك لم يفارقني منذ البداية ،وسألت المرزوق :هل
جاءكم اليهودي بورقة تحويل؟ فأجاب :نعم جاء ودفعنا له  20ألف روبية! عندها هتف
صالح 20 :ألف ًا؟ كيف؟ إنه ال يستحق سوى  250روبية فقط!!
وهنا أصبح األمر واضح ًا ،فبعد أن فشل اليهودي في تزوير الورقة األولى ،أراد ورقة
تحويل جديدة لكي يحاول فيها من جديد ،وهكذا نجح في محاولته الثانية ،ولم ينتبه
بناء على تعامالتنا الكثيرة معه ،لكن محمد المرزوق وبعد أن تبين له األمر
لها المرزوق ً
رجع حا ًال إلى كراتشي وتتبع خطوات اليهودي وتبين له أنه قام من خالل بنك معين
في كراتشي بتحويل  19ألف روبية إلى لندن بطريق الشيك واشترى بطاقة سفر سافر
( )1هو صالح علي احلمود الشايع ،ولد في حي املرقاب سنة 1911م ،تعلم في الكتاتيب ،ثم في املدرسة املباركية ،ثم في مدرسة
العامر ،ثم انتقل إلى املدرسة األحمدية ،سافر بعدها إلى الهند وكان سنه وقتها ال يتجاوز  16عام ًا ،وفي الهند استكمل
تعليمه ودرس اللغة اإلجنليزية ،ثم عمل في مكتب والده يساعده في إجناز العمل ،وأصبح بعدها من كبار التجار في
بومباي بعد أن استلم عمل والده إلى 1350هـ عام عودته إلى الكويت ،ويتمتع صالح الشايع بعالقات دبلوماسية واسعة
مع العديد من السفراء والرؤساء واألمراء.
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بها إلى البحرين ليبيع الشيك هناك ،ولم يسافر إلى لندن
حيث ح��ول المبلغ ال�م�س��روق ،ب��ل أثبتت ت�ح��ري��ات المرزوق
أنه سافر إلى البحرين ،وبعد أن درسنا تحركاته ،قام السيد
محمد المرزوق باالتصال بحاكم البحرين الشيخ سلمان آل
خليفة((( وأخبره بما حصل وأن اليهودي موجود في البحرين،
فأمر الشيخ سلمان السلطات األمنية بمالحقته ،وتم القبض
عليه وإيداعه السجن ،وقد طلب مني األخ صالح السفر إلى
كراتشي لمعرفة كل التفاصيل والتوجه منها إلى البحرين
الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة
للحاق به هناك فنفذت الطلب ف��ور ًا ،وفي كراتشي أعطاني
المرزوق خطاب ًا إلى الشيخ سلمان حاكم البحرين الذي كانت تربطه به عالقة ومعرفة،
وشرح المرزوق في الخطاب كل تفاصيل عملية النصب والسرقة التي قام بها اليهودي،
وعندما وصلت إلى البحرين ،ذهبت ف��ور ًا لمقابلة الشيخ سلمان حيث سلمته خطاب
المرزوق ،فوعدني خير ًا وأبدى حرصه على استرجاع حقنا من اليهودي.
وألن المال الحالل ال يضيع أب��د ًا ،ولحسن حظنا وسوء حظ اليهودي تعثر تحويل
الشيك ال��ذي يحمله مما جعل البنك يوقف صرفه ،وذهبت ألقابل اليهودي إلقناعه
باالعتراف بما فعله لكنه رفض ،وكان من الضروري إعادة المتهم إلى كراتشي لمحاكمته
هناك ،وبالفعل تم تسليمه وحكم عليه بتسليم المبلغ المسروق إلينا.
وهكذا أوضحت لنا هذه القصة كيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ المال الحالل
بالنية الصالحة ،وق��د تكون حدثت م��واق��ف مشابهة ف��ي ه��ذا ال�ب��اب دارت أحداثها في
كويت الماضي آلبائنا وأجدادنا من تجار الكويت الكرام في معرض أسفارهم وتجارتهم
الخارجية ،إال أننا ال نعلمها وطواها التاريخ دون توثيق.
وق��د حفظ الله لهذا الجيل الفريد من تجار الكويت الطيبين أموالهم وتجارتهم
بنياتهم الصالحة ،وسنورد ما تيسر من قصصهم الحق ًا بإذن الله.

( )1الشيخ سلمان آل خليفة جد ملك البحرين احلالي حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.
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عبدالله هادي العوضي
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التاجران النصار والعوضي مثاالن رائعان
للثقة وحسن الظن عند التاجر الكويتي
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وصدقه ،فهو واثق
الثقة في أبسط معانيها هي االئتمان ،فيقال وثق بفالن :ائتمنه
ّ
ب��ه((( ،والثقة من الصفات التي ال تأتي من ف��راغ ،ولكن البد لها من مقدمات ودالئل
تجعل صاحبها بهذه المكانة والموضع بين الناس ،فالثقة نتاج عدة صفات مجتمعة
الب��د أن يتحلى بها الفرد ،والسيما التاجر ليكون محل الثقة من الناس ،وم��ن أهم
تلك الصفات :األم��ان��ة ،وال�ص��دق ،والسمعة الحسنة ،واالل�ت��زام بالمواعيد والحفاظ
على العهود ،والدقة واإلتقان ،ويأتي حسن الخلق وحب الخير لآلخرين ليتوجا هذه
الصفات ويكمالها.
وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع األمثلة في األمانة والصدق وهما من
أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل صاحب مهنة أو حرفة بصفة عامة والتاجر
بصفة خاصة ليكون موضع ثقة بين الناس ،وقد كانت هذه الثقة التي نالها النبي صلى
الله عليها وسلم سبب ًا في أن يجعل كل صاحب م��ال في قريش يتمنى أن يحوز قبول
رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في ماله أو الخروج في تجارته وأن يعطوه من
األجر ضعف ما يعطوا غيره لصدقه وأمانته وثقتهم به.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في التعامل بثقة وبنية حسنة فيما بينهم،
كما ح��رص��وا على حسن الظن وتقديمه دائ�م� ًا على س��وء الظن ف��ي م��ا يتم بينهم من
معامالت مادية وتجارية ،وه��ذا ما سوف نستعرضه في ذكر
ه��ذه القصة الواقعية وق��د حدثت بين التاجر عيد النصار
والتاجر الحاج عبدالله ه��ادي العوضي رحمهما الله رحمة
واسعة(((.
يقول التاجر عبدالله عيد النصار« :كان الوالد رحمه الله
يسافر إل��ى الهند في رح�لات تجارية مثله مثل العديد من
أهل الكويت في كويت الماضي ،حيث كانوا يذهبون باللؤلؤ
والتمور وغيرها من المواد الموجودة في شبه جزيرة العرب،

عبدالله عيد النصار

( )1مجمع اللغة العربية – «املعجم الوسيط»– ج  – 3ط  -3جمهورية مصر العربية :مجمع اللغة العربية ،بدون تاريخ
 ص .1053( )2رواية التاجر عبدالله عيد النصار عن والده رحمه الله.
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ويعودون بالمواد الغذائية والسكر والشاي والتوابل وغيرها ،وكان الوالد موضع ثقة بين
أقرانه من تجار الكويت رحمهم الله جميع ًا ،ومن شدة ثقتهم بهم كانوا يطلبون منه
شراء الذهب لهم ،وكان الوالد رحمه الله يقوم بإخفاء أكياس الذهب التي يشتريها لتجار
الكويت داخل البضائع القادمة معه من الهند ،وذلك يعود إلى أن الحكومة الهندية قد
منعت إخ��راج الذهب خ��ارج أراضيها ،وف��ي أح��د الرحالت طلب منه اثنا عشر تاجر ًا أن
يشتري لهم ذهب ًا ويحضره معه في هذه الرحلة ،وك��ان الوالد رحمه الله ال يرد أحد ًا،
فوافق وتحمل مسئولية شراء الذهب لهم ،وكان من المتعارف عليه بين التجار في هذا
الوقت أن كل منهم يتحمل مسئولية فقدان الذهب في حالة تعرضت السفينة للغرق أو
السطو أو المصادرة من قبل السلطات الجمركية أو غير ذلك من األمور الطارئة التي قد
تتعرض لها الرحلة في طريق عودتها ،ولكن ثقتهم بالتاجر عيد النصار تجعلهم يتوكلون
على الله ويقدمون على هذا العمل بكل جرأة وشجاعة ،و بالفعل قام الوالد بشراء الذهب
المطلوب ،وكتب اسم كل تاجر على الكيس الخاص به ،و وضع األكياس جميع ًا في مكان
آمن مع أكياس البضائع التي يحفظ بعضها على سطح السفينة وبعضها في باطنها
ال��ذي يسمى «الخن» (أي باطن السفينة) ،وعندما ع��اد من رحلته أخ��ذ األكياس وبدأ
في توزيعها على أصحابها من تجار الكويت ،وقام بالفعل بتوزيع أحد عشر كيس ًا على
أصحابها لكي يستخرجوا منها الذهب ،ولكنه فوجئ بضياع الكيس الثاني عشر وكان
صاحبه التاجر عبدالله هادي العوضي رحمه الله ،فأحرج الوالد إحراج ًا شديد ًا أمام
ذلك الموقف غير المقصود وذهب مسرع ًا إليه وأخبره بأنه قام بشراء الذهب المطلوب
بالفعل ،وأنه وضعه مع غيره من أكياس الذهب في وسط البضائع ،ولكنه تفاجأ بعدم
وج��وده عند االنتهاء من توزيع جميع األك�ي��اس األخ��رى ،وطلب منه أن يقبل اعتذاره
لضياع كيس الذهب الخاص به ،وأصر الوالد أن يرد على الحاج عبدالله هادي العوضي
المبلغ الذي دفعه له لشراء الذهب ،وكان تقريب ًا ألفين روبية وهو مبلغ كبير في ذلك
الوقت ،ولكن التاجر عبدالله العوضي رحمه الله بروح من التسامح وحسن الظن رفض
أن يسترد المبلغ منه مرة أخ��رى ،وق��ال« :أنا أتحمل المسئولية كاملة ،فأنا من كلفتك
بشراء الذهب ،وأنا متأكد أنك سوف تجده عاج ًال أو آجال بإذن الله ألن فلوسي حالل
والمال الحالل ما يضيع أبد ًا» ،وأمام إصرار التاجر عبدالله العوضي بعدم تحمل الوالد
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رد المبلغ من ماله ال�خ��اص ،ع��اد ال��وال��د إل��ى دكانه في السوق حزين ًا متأثر ًا من ذلك
الموقف ،وكلما سأله أحد من أصدقائه عن سبب حزنه كان يحكي لهم قصة ضياع كيس
الذهب الخاص بالتاجر عبدالله العوضي الذي رفض إعادة المال له عوض ًا عن ضياع
كيس الذهب الخاص به ،في موقف من الشهامة والنبل وحسن الظن قلما نجده اآلن
في وقتنا المعاصر.
وفي بداية الموسم التالي وعند االستعداد لتجهيز السفن وإعدادها للسفر ،أرسل
النوخذة الذي ركب معه الوالد عماله لتنظيف السفينة وتجهيزها ،وفي تلك األثناء
وج��د أح��د ه��ؤالء العمال كيس ًا ب��ه ذه��ب ف��ي الخن (وه��و كما ذك��رن��ا المكان المخصص
للتخزين في ج��وف السفينة) فذهب مسرع ًا به إل��ى النوخذة ال��ذي أخ��ذه وسلمه إلى
الوالد رحمه الله ،وعلى الفور أخذ الوالد كيس الذهب وذهب مسرور ًا مسرع ًا إلى التاجر
عبدالله العوضي الذي قابل الوالد بابتسامة كبيرة مؤكد ًا بأنه كان على ثقة من عودة
ماله إليه ألن ماله حالل.
وهكذا ض��رب لنا التاجر عيد النصار رحمه الله نموذج ًا رائع ًا في األمانة والتمتع
بالثقة بين أقرانه ،وقابله التاجر عبدالله العوضي بالسماحة وحسن الظن.
وه��ذا ك��ان ح��ال الكثير من آبائنا من أبناء الكويت في ذل��ك العصر ،عاشوا بالسمعة
الحسنة وحسن الظن ،فرزقهم الله وأحسن إليهم نتيجة طبيعية لحسن صنيعهم ونياتهم
الحسنة الصادقة ،وهم بذلك يضربون لنا أروع األمثلة في األمانة والثقة وحسن الظن.

عبدالله عيد النصار مع صديقه جاسم المرزوق
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التاجر عبد الرحمن محمد البحر
مثال رائع للبيع بالنية وحسن الطوية
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من الجميل أن يوفي التاجر بوعده وأن ينجز عهده الذي اتفق عليه ،وجميل أن يتصف
باألمانة والصدق مع الناس ،أما أن يتعدى التاجر هذه الصفات التي قد يكون فيها اتفاق
شفهي أو مادي بالعقود وغيرها إلى مرحلة البيع بالنية فذلك هو غير الطبيعي.
وإن كان العرب قبل االسالم قد عرفوا الوفاء بالعهود والمواثيق واعتبرت ذلك من صفات
الشهامة والمروءة عندهم ،فقد جاء اإلسالم بما هو أروع وأفضل من ذلك أال وهو البيع
بالنية وحسن الطوية ،وفيها أن التاجر المسلم كان إذا عزم في نفسه بيع شيء ما أو ابرام
صفقة دون أن يطلع على ذلك أحد ،قام بالفعل بتنفيذ تلك النية مهما َج َّد من ظروف
ومهما حدث من مستجدات ،فقد يتضاعف سعر السلعة التي نوى بيعها ،نتيجة لبعض
الظروف التي تؤثر مباشرة في غلو األسعار كالحروب أو منع دخولها أو قلتها بالسوق ألي
سبب من األسباب ،وقد يأتي تاجر آخر غير الذي عقد النية للبيع له ويعرض أضعاف السعر
الذي نوى البيع به ،ولكن التاجر المسلم رغم تلك المغريات وأمام تلك المصالح الدنيوية
التي من السهل أن يضعف أمامها أي إنسان ،ألن النفس ُجبلت على حب الخير والنماء لها
أو ًال ثم للناس ،نجده يرفض جميع تلك المغريات والمصالح الشخصية بل ويؤثر انفاذ
نيته الحسنة التى نواها في صورة رائعة من الورع والتقوى ،والوفاء والصدق مع النفس،
رغبة في ما عند الله وابتغاء الجزاء األوفى من خالقه ومواله سبحانه وتعالى.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالبيع بالنية وحسن الطوية،
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر عبدالرحمن محمد البحر
رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين بأمانته وصدقه و وفائه بعهده ،وفيها أن
التاجر عبدالرحمن البحر كان من التجار الذين ينقلون بضاعتهم على ظهور اإلبل
من نجد((( إلى الكويت في قديم الزمان ،ومن المعلوم أن عملية التجارة كانت تتم قبل
اكتشاف البترول على ظهور اإلبل ،وكان أهل الكويت يتاجرون مع أهل المدن النجدية
والجزيرة العربية عبر نقل البضاعة بهذه الطريقة ،ومن أبرز الحواضر النجدية التي
تعامل مع أهل الكويت (الزلفي وبريدة وعنيزة) وإن كانت الزلفي هي أقرب تلك المناطق
( )1جند هي أحد أقاليم شبه اجلزيرة العربية التاريخية و أكبرها مساحة وترتفع هضبة جند ما بني  700إلى  1500متر فوق
سطح البحر وتقع في وسط شبه اجلزيرة ،و كانت جند موطن ًا تاريخي ًا ململكة كندة وبني حنيفة وبني أسد وبني متيم
وغطفان ومملكة تنوخ وطيئ ،و تشكل اليوم غالب منطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة حائل واألجزاء الشرقية
ملنطقة مكة املكرمة وأيض ًا مناطق جند الشمالية منطقة احل��دود الشمالية ومنطقة اجل��وف ضمن اململكة العربية
السعودية الشقيقة.
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إلى الكويت ،وكانت القافلة من نجد إلى الكويت تسمى «الحدرة» وترجع هذه التسمية
إلى أن القوافل في طريقها من نجد إلى الكويت تمشي في منحدر على اعتبار أن نجد
هضبة ارتفاعها ما بين  1500 -700متر فوق سطح البحر وكلمة «نجد» تعني المكان
ال�م��رت�ف��ع ع��ن س�ط��ح ال�ب�ح��ر وال�م�س�ت��وي ،وع�ل��ى ذل��ك ف��إن اإلب ��ل ف��ي ال�ق��واف��ل التجارية
القادمة من نجد تنحدر في سيرها من تلك الهضبة في طريقها إلى الكويت ،وإن كان
ه��ذا االن�ح��دار ليس ملحوظ ًا ف��ي معظم المناطق التي تمر بها القافلة إال أن بعض
المناطق يكون فيها السير منحدر ًا ومحسوس ًا ويعرفه التجار وأهل القوافل ،وكانت تلك
القوافل عندما تصل إلى الكويت تنوخ نوقها وجمالها خلف السور (بالقرب من منطقة
الشامية) ويذهب التجار للبيع والشراء واستالم بضاعتهم في ذلك المكان ،وكان هناك
ش��اب طموح (ال يعرف اسمه) ج��اء ليشتري القماش ويسمى الخام عند أه��ل الكويت
من التاجر عبدالرحمن محمد البحر ،وسأل هذا الشاب النجدي التاجر عبدالرحمن
البحر عن سعر القماش ،فأجابه التاجر عبدالرحمن البحر قائ ًال« :الطاقة بعشر روبيات»
(الطاقة :هي ربطة القماش وطولها تقريب ًا من عشرة إلى عشرين متر ًا) ،فقال له الشاب
النجدي« :راعيني يا عم واحسبها لي بسبع روبيات» ،فرفض التاجر البحر ذلك السعر
قائ ًال« :هذا رأس مالها األصلي ،وال أستطيع أن أبيع لك بهذا السعر» ،فقال له الشاب
النجدي« :بيع لي يا عم الطاقة بثمان روبيات» ،فوافق التاجر البحر على ذلك السعر
رغم قلته ولكنه أراد أن يساعد هذا الشاب لما لمح فيه من الحماسة والجدية والرغبة
في النجاح ،وقال له «اعتمد» ،وجاء هذا الشاب النجدي بعد بضعة أيام ليأخذ ما اتفق
عليه من الخام مع التاجر عبدالرحمن البحر ،ويقدر الله عز وجل أن ترتفع أسعار الخام
في تلك الفترة الوجيزة زي��ادة كبيرة ج��د ًا وغير مسبوقة نظر ًا لقلة الخام في السوق،
وعدم وجود قوافل أخرى تحمل الخام إلى الكويت ،فيسمع ذلك الشاب النجدي الطموح
بما حدث من أح��داث ،وتأتيه األخبار متوالية عن ذلك التغير الكبير في أسعار الخام
فيستحي أن يذهب إلى التاجر عبدالرحمن البحر ليأخذ منه ما اتفقا عليه من خام
على اعتبار ان السعر تغير ،وبالتالي فإنه من المنطقي أن يقوم التاجر البحر برفع سعر
القماش كنتيجة طبيعة لتلك الزيادة الكبيرة التي حلت على سوق الخام بأكمله ،وكان
هذا الشاب يشعر بالحرج من أن يكلم التاجر البحر لتخفيض السعر مرة أخرى ،وأثناء
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مرور التاجر عبدالرحمن البحر بالسوق لمح الشاب النجدي فناداه وسأله« :لماذا لم
تأت وتأخذ الخام الذي اتفقنا عليه ؟!» فقال له الشاب النجدي« :يا عم السعر ارتفع
كثير ًا عن السعر الذي اتفقنا عليه ،وأنا ال أستطيع أن آخذ البضاعة بالسعر الجديد،
وأنت في حل يا عم من اتفاقنا» ،فقال له التاجر البحر بكل ثقة« :أنا بعت لك البضاعة
وانتهى األمر ،وكانت نيتي صادقة بأن الخام لك مهما ارتفع في سعره ،ولن أغير نيتي
مهما ح��دث ،ت�ع� َ
�ال ي��ا بني وخ��ذ بضاعتك ،ب��ارك الله ل��ك» ،فذهل ال�ش��اب النجدي من
رد التاجر عبدالرحمن البحر ومن هذا الموقف الشهم منه وهذه الروح الطيبة ،والتي
جعلته يبيع له الخام بالسعر القديم الذي تم االتفاق عليه رغم تلك الزيادة الكبيرة في
األسعار فقط ألنه نوى تلك النية وعزم على تنفيذها.
وهكذا عكست لنا هذه القصة هذا السلوك الطيب من التاجر عبدالرحمن محمد
البحر رحمه الله ،وكيف أنه باع بالنية وتمتع بحسن الطوية ،وهكذا تحلى أهل الكويت
الكرام بالصدق واإلخ�لاص في القول والعمل ،وقدموا لنا تلك النماذج المشرفة التي
تدل على تحليهم بالشهامة والمروءة واإليثار.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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عبد الله يوسف بودي

6

التوفيق اإللهي للتاجر عبد الله يوسف بودي
جزاء نيته الطيبة
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إن من أهم أسباب التوفيق اإللهي للعبد أن يكون تقي ًا نقي ًا ورع� ًا متوك ً
ال
على الله ف��ي جميع أم��وره ،يقول المولى سبحانه وتعالى ف��ي كتابه العزيز
على لسان شعيب عليه الصالة والسالم :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭼ((( ،فالتوفيق منزلة عظيمة يهبها ال�ل��ه لمن أح��ب م��ن ع �ب��اده ،ومن
عالمات توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يرزقه سالمة الصدر ،ومحبة
الخير للناس جميع ًا ،فيكونا سببين رئيسيين في حفظ الله له ،ومساندته
في أوقات الشدائد والمحن.
وتوضح ه��ذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر عبدالله يوسف
بودي رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين بحسن سريرته وطيب أخالقه
ونيته الحسنة.
يروي د .عادل العبدالمغني هذه القصة((( تحت عنوان
«حبل الكذب قصير» قائ ً
ال« :الحاج عبدالله يوسف بودي،
أح��د رج ��االت الكويت المعروفين ،عرفته رج�ل ً�ا متدين ًا،
طيب القلب ،يستقبل الجميع بالتواضع واالبتسامة ،كان
له متجر في الماضي مع شقيقه األكبر المرحوم محمد
بودي وتربطني بابنه األكبر األخ عبدالعزيز صداقة وثيقة
م�ن��ذ الستينات وروى ل��ي ال�ص��دي��ق ال�ع��زي��ز ق�ص��ة عجيبة
د.عادل العبدالمغني
حدثت لوالده قد ال تتكرر مع أحد لندرتها ،ولكن تحمل
في طياتها مغزى وحكمة بالغة األث��ر ،قال محدثي :كان وال��دي كعادته في السابق
يجلس بمتجره في السوق ،وفي يوم من األي��ام دخل عليه رجل في المحل وطلب
مساعدة مالية (كسلفة) ألنه محتاج إلى شراء بعض الحوائج واللوازم من السوق
وسوف يرد المبلغ في آخر الشهر ،حيث إنهم في منتصف الشهر ،ولم يتردد الحاج
عبد الله بودي (أبو عبد العزيز) بدفع المبلغ الذي طلبه الرجل رغم عدم معرفته
( )1سورة هود اآلية (.)88
( )2د .عادل محمد العبداملغني« .ذكريات وحكايات كويتية» .الكويت :املؤلف2005 ،م .ص .147 – 145
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ب��ه ،وك��ان ال��رج��ل ال��ذي استلف المبلغ لكي يثبت صدقه
وح �س��ن ن��واي��اه ،أب�ل�غ��ه ع��ن اس �م��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي ،وأض� ��اف أنه
يعمل شرطي ًا في «مخفر المرقاب» ثم مضى الرجل في
طريقه بعد أن أخ��ذ ال�م��ال ،ومضى الشهر األول والثاني
وال�ث��ال��ث ،ول��م ي��أت ال��رج��ل ،كما وع��د إلع ��ادة ال��دي��ن الذي
عليه ،وق��ال في نفسه إذا كان الرجل قد توفاه الله ،فإني
أدع��و ل��ه بالمغفرة والرحمة وحللت عليه ال��دي��ن ،أم��ا أن
عبدالعزيز عبدالله بودي
يكون حي ًا فذلك أم��ر غير أخ�لاق��ي ،وك��ان بإمكان الرجل
أن يأتي لشرح ظروفه ،وإع��ادة ما عليه من دي��ن ،وحيث إن مصيره غير معروف قام
الحاج عبد الله بودي بالبحث في أوراقه ،و وجد اسم الرجل ومكان عمله كما ادعى
(مخفر المرقاب) ،وأدار ق��رص الهاتف ،وك��ان على الطرف اآلخ��ر ضابط المخفر،
حيث أفاد بأن الرجل المطلوب موجود (بالنظارة) ،فاعتقد الحاج عبدالله بودي أنه
يقوم بحراسة (النظارة) فاستأذن الضابط للحديث معه ،ولكن الضابط أخبره بأن
الشخص المطلوب حرامي ،وسوف يقوم بترحيله لجهة أخرى وال مجال للحديث
معه ،فاستغرب الحاج عبدالله بودي من كالم الضابط كيف أنه شرطي وحرامي في
نفس الوقت نفسه ،فذلك األمر ال يدخل العقل فرد الضابط :ومن قال أنه شرطي؟
إنه لص محتال تم تسجيل أكثر من قضية نصب واحتيال وسرقة عليه ،فاستغرب
الحاج عبدالله ب��ودي ،وق��ال :يا سبحان الله ،منذ ثالثة أشهر جاء إلى محلي هذا
الرجل الستالف مبلغ من المال وأبلغني لكي يثبت حسن نواياه باسمه الحقيقي
وكذب عندما قال إنه يعمل شرطي ًا في مخفر المرقاب ،وتشاء حكمة رب العالمين
أن أستدل على مكانه دون أن يعلم الغيب وتشاء مقدرة رب العالمين أن تقتاده إلى
المكان نفسه في لحظة البحث عنه وهنا تنتهي القصة ،والخالصة التي أراها بأن
حبل الكذب قصير ،وأن الحيل واألالع�ي��ب تكتشف ول��و بعد حين ،وأن الحاج عبد
الله بودي كان مثا ًال رائع ًا للرعيل األول في حسن النوايا والطيبة ،وكانت مكافأة رب
العالمين له بأن دله على مكان المحتال عندما أبلغ المحتال عن مصيره قبل ثالثة
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أشهر في ادعائه كذب ًا بأنه يعمل شرطي ًا في مخفر المرقاب ،وكانت الحكمة أن يلقى
القبض عليه ويساق إلى المكان نفسه ويودع في النظارة متلبس ًا في السرقة».
وهكذا أوضحت لنا هذه القصة كيف أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد بسبب
نيته الصالحة وحسن سريرته ،وقد تكررت مثل هذه المواقف كثير ًا في كويت الماضي،
حيث كان آبائنا وأجدادنا من تجار الكويت الكرام يقدمون حسن النية والظن الحسن
في تعاملهم مع الناس فيكافئهم الله سبحانه وتعالى ويجازيهم على ذلك بحفظ
األم��وال أو يهيئ لهم األسباب واألق��دار للتوصل إلى من أرادوا سرقتهم واالستيالء
على أموالهم ليأخذوا عقابهم وينالوا جزاءهم.
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يوسف عبدالهادي الميلم

7

التاجر يوسف عبدالهادي الميلم صنعه
للمعروف ونيته الصالحة باركت له في ماله
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خفي من جنود المولى سبحانه وتعالى ،وأنواعها متعددة وكثيرة فمنها
جند
البركة ٌ
ٌّ
البركة في األهل والولد ،والبركة في المال ،والبركة في الوقت ،والبركة في األصحاب،
والبركة في الجيران ،وغيرها من أنواع النعم التي ينعم الله بها على العباد ،والبركة في
معنويا ،يشعر به العبد المؤمن فيشكرالله
ماديا كان أو
ًّ
أبسط معانيها خير وزيادة ونماءًّ ،
عليه.
جزاء طيب ًا لعمل صالح يقوم به العبد ،وهو النوع المأمول والمطلوب
وقد تكون البركة
ً
عاص جراء معصية يفعلها
لكل عبد مؤمن مطيع ،أو تكون اختبار ًا واستدراك ًا لعبد مسيء ٍ
أو عمل غير صالح  -أعاذنا الله وإياكم من هذا النوع.
والمقصود بالبركة في هذا المقال هي تلك البركة التي َت ِح ُّل في الرزق جزاء األعمال
الطيبة الصالحة ،ومن أهم تلك األعمال التي تجلب البركة في الرزق :مخافة وتقوى
الله سبحانه وتعالى في األقوال واألفعال ،حيث قال الله تعالى{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ}((( ،حيث جمعت اآلية الكريمة بين التقوى والرزق
الواسع الوفير ،وال ريب من أن النية الصالحة من أهم مقومات التقوى وبالتالي فهي
ٌ
مدعاة للبركة والنماء ،كما أن صنائع المعروف من أهم مقومات زي��ادة ال��رزق ونمائه،
طهر المال
ه��ذا باإلضافة إل��ى تطهير األم��وال من الشوائب عن طريق ال��زك��اة؛ فهي ُت ّ
وصلة األرحام كلها من أسباب ُحصول
الرباِ ،
وتزكيه ّ
وتنميه ،وكذلك أيض ًا االبتعاد عن ِ
المحسنين
البركة في الرزق؛ ّ
ألن الله تعالى هو الرزاق وه َو الذي ُيبارك في مال ِورزق ُ
والخ ِّيرين.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بنياتهم الصالحة ،وصنعهم
للمعروف مع القريب والبعيد والكبير والصغير ،الذي كان سبب ًا في بركة ونماء أموالهم،
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا رائع ًا لصاحبها للتاجر يوسف عبدالهادي
الميلم رحمه الله تعالى ،وك��ان من التجار المعروفين بصنعه للمعروف وحبه لفعل
الخير.
( )1سورة الطالق اآلية (.)3
( )2رواية العم أحمد جارالله حسن اجلارالله حفظه الله.
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وفيها يقول راوي القصة العم أحمد الجارالله« :كان التاجر يوسف عبدالهادي الميلم
رحمه الله رج ًال كريم ًا يحب الخير للجميع ،وقد تخصص رحمه الله في بيع األقمشة
ألهل الكويت وغيرهم من أهل البادية ،وكان أكثر من يبتاعون منه تجار ًا من عائلة العوازم،
وكانوا قد نشروا سيرته الطيبة وتعامله الحسن فيما بينهم؛ فأصبح له منهم رواد وتجار
ُك ُثر يقصدونه باالسم يبتاعون كافة أنواع األقمشة منه ثم يقومون ببيع هذه األقمشة
المضيء من قصة التاجر يوسف الميلم رحمه الله،
ألهل البادية ،هذا الجانب األول ُ
وكيف كانت سمعته الطيبة وعالقاته الحسنة مع صغار التجار».
وكانت هذه هي البركة األولى التي حلت عليه تمثلت في حب الناس والسمعة الطيبة
للتاجر يوسف الميلم رحمه الله جزاء إحسانه وحسن تعامله.
أما البركة األخ��رى فكانت في ال��رزق حيث بارك الله له في رزقه وماله جزاء صنعه
للمعروف ونيته الصالحة ،وهي قصته مع بئر ماء السبيل ،حيث يستكمل العم أحمد
جارالله حسن الجارالله روايته عن التاجر يوسف الميلم رحمه الله قائ ًال« :امتلكت
مجموعة من العوازم من عائلة الحمدان (وهم غير الحمدان القروية في الفنطاس)
أرض � ًا كبيرة ف��ي المنطقة التي سميت الح�ق� ًا بضاحية عبدالله السالم ،وك��ان��ت هذه
المنطقة في ذلك الزمان منطقة آبار ماء ،حيث كانوا يحفرون اآلبار ويستخرجون منها
الماء العذب ويبيعونه على الحمير ،وكانوا ينقلون القربتين على الحمار الصغير بهما
بقيمة ست آنات ،وعلى الحمار الكبير ثالث قرب كل قربة بها بقيمة ثالث آنات أي تسع
آنات ،وكانت لها أسعار متفاوتة يتم تحديها كل موسم ،ويتم بيعها ألهل المنطقة حسب
الطلب.
ويستطرد العم أحمد جارالله حسن الجارالله روايته قائ ًال :وكان التوفيق اإللهي
حليف التاجر يوسف الميلم رحمه الله حيث هداه حبه للمعروف وإحسانه إلى أهل بلده
إلى ضرورة شراء تلك اآلبار وجعل ماءها في سبيل الله مجان ًا لكل المحتاجين ،وبالفعل
عزم على األمر واشترى األرض من أصحابها ،وأصبح الماء متاح ًا للجميع بدون مقابل،
وظل األمر كذلك مدة عقدين من الزمان في أربعينيات القرن الماضي.
وفي الستينيات ثمنت الدولة تلك األراضي وصار التنظيم في تلك المنطقة؛ حيث
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ثمنت الدولة أرض التاجر يوسف الميلم رحمه الله وحدها بمبلغ  950ألف روبية ،وكان
هذا مبلغ ًا كبير ًا جد ًا في ذلك الوقت ،وبهذا كانت هذه األرض فاتحة خير عليه ،وكانت
تلك البركة الكبيرة جزاء نيته الطيبة وعمله الصالح».
وهكذا عكست لنا هذه القصة هذا السلوك الطيب للتاجر يوسف عبدالهادي الميلم
فضل التجارة مع الله عن التجارة مع البشر ،وكانت نيته الطيبة
رحمه الله ،وكيف أنه َّ
في سقي الماء ألهل وطنه بالمجان سبي ً
ال للبركة التي حلت عليه والسعة في الرزق
من الله عليه بها ،وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالنية الصالحة وحب العطاء
التي َّ
وال�ب��ذل ،وقدموا لنا تلك النماذج المشرفة التي ت��دل على تحليهم بصنع المعروف
وحب الخير.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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النوخذة أحمد بن ياقوت :التوفيق الرباني
وحسن النية يغدقان عليه الخير الكثير
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محتوم لإلنسان ،فإن ٍ ّ
لكل منا رز َقه الذي كتب له حتى قبل والدته وقبل
مقسوم
الرزق
ٌ
ٌ
قدومه إل��ى ه��ذه الحياة ،فال ينازعه فيه أح��د وال يسلبه إي��اه أح��د ،ألن ال��رازق سبحانه
وتعالى قد توكل به؛ حيث قال جل من قائل{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}((( ،وألجل هذا
ُ
ينال اإلنسان رزقه كام ًال كما قسمه الله سبحانه وتعالى له ،ولن يخرج من الدنيا قبل
أن يستوفيه كام ًال ،وما واجبنا هنا سوى إصالح النوايا ،وتعديد تلك النوايا الصالحة
في سعينا المتواصل عن ال��رزق ،وأن نبتغي من ذلك السعي أن يعم الخير علينا وعلى
جميع الناس ،وبهذا نكون قد أخذنا باألسباب جميعها ،ونكون أه ًال لتوفيق الله سبحانه
وتعالى لنا.
والشك وال ريب أن النية الصالحة من أهم مقومات البركة والرزق الحالل الوفير،
فالنية أمرها عظيم ،وهي روح األعمال ،وبها صالح األعمال ،وهي مدار كل خير يصيب
المؤمن ،ف��إذا كانت األرزاق مكتوبة ومحتومة؛ ف��إن التوفيق والبركة والنماء والزيادة
كلها من الجنود الخفية ،وإنما هي الجزاء الحسن لتلك النوايا الحسنة وتلك األعمال
الطيبة.
من الله سبحانه وتعالى على أهل الكويت الكرام من جزيل عطائه وواسع كرمه
وقد َّ
واحسانه ج��زاء نياتهم الصالحة وفعلهم الخيرات ،وه��ذا ما س��وف نستعرضه في هذه
القصة الواقعية((( ،والتي توضح كيف أن التوفيق الرباني والنية الصالحة يغدقان على
أصحابهما الخير الوفير.
وفيها يقول ال��راوي البحار العم عثمان عبدالله الهويدي (بو راش��د)« :حصبة بن
ياقوت !! وما أدراك ما حصبة بن ياقوت؟! ،كان األخوان النوخذة أحمد بن ياقوت وأخوه
عمر بن ياقوت رحمهما الله تعالى في رحلة بحرية في الغوص على اللؤلؤ ،وبعد عدة
أي��ام قضوها ف��ي البحر ه��م وغواصتهم ف��ي البحث ع��ن اللؤلؤ ،ش��رع ال�ب�ح��ارة يفلقون
( )1سورة الذاريات اآلية (.)22
( )2تعد هذه القصة الواقعية إحدى خواطر وحكايات البحار القدير العم عثمان عبدالله الهويدي رحمه الله تعالى ،حيث
كانت لنا ع��دة وقفات مع خواطره وأحاديثه القدمية ،حيث ي��روي العم بو راش��د بعض ما شاهده وسمعه من أحاديث
الغوص على اللؤلؤ ،تلك املهنة الشاقة التي يواجه الغواصون فيها األخطار واملشاق ،فلم تكن باملهنة اليسيرة وال السهلة
رغم قرب مغاصاتها من الكويت ،فكانت لنا هذه الوقفة حتت عنوان« :حصبة بن ياقوت».
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المحار ليستخرجوا منه اللؤلؤ ويصنفوه حسب حجمه وأكبر الحصبات الكبار ،ولم
حينئذ إال قماش ًا قلي ًال (نوع صغير من اللؤلؤ) ،وعندما صعد أحد الطواشين
يجدوا
ٍ
إليهم في عرض البحر ،وكانت هذه عادة بعض الطواشين الذين ال ينتظرون اللؤلؤ حتى
ُيؤتى به إلى الكويت ،فإن وجدوا شيئ ًا محرز ًا عبروا به إلى البحرين حيث كبار الطواشين
هناك فيربحون منه آالف الروبيات قبل عودتهم إلى الكويت».
ويستطرد العم عثمان عبدالله الهويدي ق��ائ� ً
لا :صعد
ال�ط��واش إل��ى السفينة واش�ت��رى م��ا ل��دى النوخذة أحمد بن
ياقوت وأخيه عمر بن ياقوت بروبيات معدودة ،وأثناء جلوس
ذل��ك ال�ط��واش على ظهر السفينة إذا به يلمح الطباخ وقد
غطى إناء الدهن بشق محارة كبيرة في حجمها ،فقال له :ما
أكبر هذه الصدفة!! بكم تبيعني إياها؟ ولما قلبها الطواش
لتأكد م��ن ص��دق ظ�ن��ه ،ف��إذا ب��ه بمعرفته الكبيرة يلمح من
تحت شحمها حصبة كبيرة ،فارتعدت يداه وهو يزيده فور ًا :العم عثمان عبدالله الهويدي
بروبيتين  ...بعشر  ...بعشرين ،حتى شك الطباخ في األمر
واجتذبها ف��ور ًا وطار بها إلى النوخذة ابن ياقوت راوي� ًا األمر والفت ًا نظره إلى الصدفة
التي لم يأبه لها أحد ،ولم يلمح من فلقها الحصبة الكبيرة تحت شحمها ،فلما قلبها
النوخذة أحمد بن ياقوت وجد بها حصبة كبيرة أصبحت مث ًال يذكره أهل الكويت فيما
بعد ،فاشتراها الطواش بقيمة «لك ومائتي روبية» (واللك مقدارة مائة ألف روبية)».
وهكذا كتب الله الرزق الوفير البن ياقوت ويزوته (أي بحارته) ،وأرسل الله إليهم هذا
الطواش من الكويت لينتبه إلى الحصبة الثمينة في الصدفة الكبيرة المهملة والحالل
ما يضيع ،فسبحان الله العظيم مقسم األرزاق ،وعالم النيات ،وهنا يبتدرنا قول الحق
سبحانه وتعالى{ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ}(((.
وهنا نلفت انتباه القارئ الكريم إلى جانب آخر وملمح مهم من مالمح هذه القصة،
أال وهو العالقة الطيبة بين تجار ونواخذة الكويت وبين العاملين معهم ،والشواهد على
( )1سورة آل عمران اآلية (.)37
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ذل��ك كثيرة وق��د عرضنا إل��ى بعض تلك المواقف في سلسلة التاجر األس��وة في كويت
الماضي ،أقول أنه لوال العالقة الحسنة بين النوخذة أحمد الياقوت وعامله ،لباع هذا
العامل هذه الحصبة الثمينة الغالية الثمن إلى الطواش دون أن يرجع إلى النوخذة أحمد
الياقوت ،السيما أن أح��د ًا لم يره عندما عرض الطواش عليه االتفاق معه على بيعها،
وخاصة أن من فلق المحارات لم ينتبه إلى وجودها وأهملها طاقم السفينة بالكامل،
ولكن العالقة الحسنة وحسن العشرة هي التي جعلت هذا الطباخ يذهب مباشرة إلى
النوخذة أحمد الياقوت ويخبره باألمر التزام ًا باألصول واألمانة والصدق ،وكان ذلك
من الله عليه به.
الرزق الوفير والخير الكثير الذي َّ
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
بالنية الحسنة وحب الخير لآلخرين فض ًال عن الصدق واألمانة ،فكان التوفيق الرباني
من المولى سبحانه وتعالى لهم جزاء تلك النوايا الحسنة ،ورزقهم الله سبحانه الرزق
الحسن الوفير ،وكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا على
دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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اإليثار
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سليمان محمد اللهيب

9

التاجر سليمان محمد اللهيب مثال للقناعة
وحب الخير للغير

59

القناعة في أبسط معانيها هي الرضا بما قسم الله ،ولو كان قلي ًال ،و عدم التطلع إلى
ما في أيدي اآلخرين ،والقناعة من كمال اإليمان وحسن اإلسالم ،وقد دعا إليها سيد األنام
نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فكان من دعائه صلوات ربي عليه« :اللهم قنعني بما
رزقتني ،وبارك لي فيه ،واخلف على كل غائبة لي بخير»((( ،وقال صلى الله عليه وآله وسلم «قد
أفلح من أسلم ورزق كفاف ًا وقنعه الله بما آتاه»(((.
ومن اآلثار المعروفة عن القناعة وصية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه البنه« :يا بني:
إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة ،فإنها مال ال ينفد ،وإياك والطمع فإنه فقر حاضر ،وعليك
باليأس ،فإنك لم تيأس من شيء ُّ
قط إال أغناك الله عنه»((( ،وكذلك قول عمر بن عبد العزيز
وكف اللسان»(((.
رضي الله عنه« :الفقه األكبر القناعةُّ ،
ومن المعلوم أن القناعة سبب لحلول البركة ،وزي��ادة ال��رزق ،فهي كنز ال ينفد ،والقناعة
عالمة من عالمات ع��زة للنفس،كما أنها من أه��م سبيل الراحة النفسية ،فالمسلم القانع
يعيش في راحة وأمن واطمئنان دائم.
وصدق قول القائل:
هــي القناعـــة ال ترضى بها بـدال
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعهـا

ــدن
فيها النعيـــم وفيهـا راحـــة الب ِ
والكفن
هل راح منها بغير القطن
ِ

وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر سليمان اللهيب رحمه
الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي في كويت
الماضي ،والتي من أهمها القناعة والرضا بالقليل وح��ب الخير للغير واإلح�س��ان إلى
الجميع.
وجاء فيها أن التاجر سليمان اللهيب رحمه الله عمل في تجارة العقارات خالل األربعينات
والخمسينات ،وك��ان رحمه الله يمتلك ع��دد ًا من الدكاكين بالوسط التجاري وف��ي مناطق
مهمة في دولة الكويت والسيما في سوق الكويت القديم ،وكانت معظم هذه الدكاكين تحتل
( )1رواه احلاكم في املستدرك ،ج ،2برقم .356
( )2رواه مسلم ،برقم .1054
( )3رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ،ج ،20ص.363
( )4ذكره ابن عبد البر في «أدب اجملالسة وحمد اللسان» ،ص.87
( )5مقالة للكاتبة عبير مبارك  -جريدة الشاهد األسبوعية– العدد  - 501السبت  31مايو 2014م – ص .7
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مواقع مميزة داخل السوق ،وهذا كان يرجع لفطنته وذكائه ودرايته بالسوق رحمه الله ،كما
أنه كان مولع ًا بشراء الدكاكين والمحالت بالسوق من أي تاجر يريد بيع دكانه.
ومن جميل خصاله النبيلة وفطرته السليمة وقناعته وحبه للخير فقد عرف عنه وصيته
ألوالده قبل الوفاة بإعفاء بعض المحالت المؤجرة إلى أشخاص كويتيين من اإليجار حتى
ال يتسبب في ارهاقهم ،ولضعف أحوالهم المالية ،السيما أن معظم هؤالء كانوا يستخدمون
المحالت كواجهة اجتماعية وملتقى يجمع التجار والمتعاملين معهم.
وقد اكتسب التاجر سليمان اللهيب رحمه الله خبرة كبيرة في مجال التسويق من الممارسة،
وكان عندما يزيد عنده المخزون يستدعي تجار المفرق ويقول لهم« :سوقوا البضاعة وأنا
أضمن خسارتكم ،فالربح لكم والخسارة ل��ي» ،وكانت طريقة تسويق مبتكرة وجديدة على
السوق الكويتي ،كما أنها أثبتت نجاح ًا منقطع النظير.
ويروي أحد العاملين القدامى في بلدية الكويت قصة التاجر سليمان اللهيب رحمه الله
مع القرارات التي أصدرتها البلدية ،فقد أقدم على ممارسات لم يسبقه إليها أحد من قبل،
حيث كانت األسواق التجارية في الكويت بدائية في ذاك الزمان ومعروشة ،وجاءت البلدية
لتستبدل تلك األسقف ،وفرضت تكاليف الترميم على ث�لاث جهات هي البلدية والمالك
والمستأجر ،اعترض على ذلك التاجر سليمان اللهيب وقال« :من يتحمل التكاليف جهتان
هما البلدية والمالك ،ألن المستأجر ضعيف الحال وأنا آخذ حصته» ،فقام بدفع الحصتين
أي الثلثين عنه وعن المستأجر ،في سابقة تعد األول��ى من نوعها ،وهو موقف تميز به عن
أقرانه في ذلك الوقت.
وهكذا تمتع أهل الكويت في كويت الماضي بالكثير من الصفات الجليلة التي سطرها
التاريخ في حقهم ،وشهد لهم بها القاصي والداني ،فاتصفوا بالقناعة والرضا وحب الخير
للغير ،وت��وات��رت عنهم القصص العجيبة في ه��ذا الشأن ،والتي تثبت ع��دم تعلقهم بالدنيا
وملذاتها ،ورضوا بالقليل من المكاسب حتى ال يرهقوا صغار التجار وغير القادرين منهم،
فضربوا بذلك أروع األمثلة في الزهد والرضا بالقليل ،فعاشوا حياة طاهرة نقية ،فحسنت
سيرتهم وطاب ذكرهم.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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يعتبر اإلي َثار ِمن محاسن األخالق اإلسالم َّية ،فهو مرتبة عالية ِمن مراتب البذل،
ومنزلة عظيمة ِمن منازل العطاء ،كما أنه خلق رفيع ودليل على سمو أخالق صاحبه،
حيث يجعله يقدم مصلحة غيره على مصلحته الشخصية ،بل ويقدم حاجات الناس
على متطلباته الضرورية ،فما أروعه من خلق ،وما أجمله من فضيلة ،كما يعد اإليثار
دليل كمال اإليمان وحسن اإلسالم ورفعة األخالق.
وكذلك فإن الوفاء بالوعد من األخ�لاق اإلسالمية الرفيعة ،والصفات المحمودة
العلماء على« :أن َم��ن وع��د إنسانًا شيئًا ليس
التي حثنا عليها اإلس�لام ،وق��د أجم َع
ُ
بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده»((( ،فالوفاء بالوعد صفة من صفات الكرام ،وإخالفه
ّ
صفة من صفات اللئام ،وكما قيل:
فأتمه
إذا قلت في شيء «نعم» َّ

***

الحر واجب
فإن «نعم» د ْي ٌن على
ِّ

وإال فقل «ال» تسترح و ُت ِرح بها *** لئال يقول الناس إنك كــــاذب
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في اإليثار وحب الخير للغير ،وكذلك في
الوفاء بالعهد حتى ولو كانت مجرد كلمة أو اتفاق شفوي ،وهذا ما سوف نستعرضه في
ذكر هذه القصة الواقعية((( ،والتي توضح مدى التزام التجار في كويت الماضي بالكلمة،
وحرصهم على الوفاء بالعهد ،وكذلك تتجلى فيها أرقى معاني األخوة واإليثار الحقيقي.
وقد جرت أحداث هذه القصة بين كل من يوسف حيدر معرفي وعبدالرحمن الدعيج،
وقد كان يوسف من أكبر تجار الحبوب في الخليج والجزيرة العربية  ،وقد حرص على
أن تكون له مخازن كبيرة في الكويت ليضع فيها الحبوب التي يشتريها من البصرة
وبندر معشور ويشحنها عن طريق سفن كويتية إلى البحرين وسواحل اإلمارات  ..كما
كان يشحن كمية منها عن طريق قوافل شبة الجزيرة العربية.
وهو من التجار الذين ساعدوا على استقرار أسعار الحنطة في الكويت في أوقات
األزم ��ات وال �ح��روب  ،وك��ان��ت ليوسف ب��ن معرفي وق�ف��ة مشهودة حيث إن��ه إب��ان الحرب
العالمية األولى استورد كميات كبيرة من الحنطة وقبل وصولها إلى مخازنه بالكويت..
مر عليه ذات يوم أحد أعيان عائلة الدعيج وهو المرحوم عبدالرحمن الدعيج يسأله عن
( )1األذكار للنووي :ص .733
( )2د.عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي« .أدبيات ديوان معرفي الورقية واإللكترونية».
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سعر الحنطة .فقال له :إن سعر المن روبيتان وقدر الله له وقبل وصول الحنطة أن ازداد
سعر المن إلى  8روبيات حيث أنه خالل أسبوع اندلعت الحرب العالمية األول��ى وبعد
هذه الزيادة المفاجئة جاء عدد من التجار إلى يوسف معرفي لشراء هذه الكمية منه
 ،فقال لهم :إنه قد باعها لعبدالرحمن بن الدعيج بروبيتين وأنها محجوزة له بالرغم
من أن عبدالرحمن لم يكن يرغب بشرائها وإنما كان يسأل عن السعر فقط  ،وقد جرت
العادة أنه عند السؤال عن سعر أية سلعة من تجار الكويت أن يعتبر ذلك بمثابة اتفاق
لشراء تلك السلعة فأرسل يوسف بن معرفي إلى عبدالرحمن بن الدعيج يطلب منه
استالم الحنطة بالثمن المتفق عليه في بداية األمر (روبيتين) ،عندها ذهب التجار إلى
عبدالرحمن لشرائها منه  ..فقال :يا سبحان الله سعرها  8روبيات ويبيعها بروبيتين،
فاختلف يوسف معرفي وعبدالرحمن الدعيج على البيعة وسمع الحاكم الشيخ سالم
المبارك بالموضوع فبعث يطلب مقابلتهما لحل الموضوع ،وعند حضورهما إليه شرح
الموضوع فرد عليهما :ما دمتما من رعيتي فأنا بخير ،وأشار
عليهما بقبول حله المقترح فأجابا بنعم فقال الشيخ سالم
المبارك :البيع بـثمان روبيات ،ثالث روبيات لمعرفي ،وثالث
روبيات للدعيج ،وروبيتان لخزينة الحكومة ،فقبال بذلك،
فكان مخرج ًا مناسب ًا للجميع استفاد منه الجميع برضا
نفس ،وإيثار جميل من التاجر يوسف حيدر معرفي رحمه
الله ،وإنكار الذات وعدم االستغالل من التاجر عبدالرحمن
الدعيج رحمه الله ،وذك��اء وحسن تصرف من الشيخ سالم
الشيخ سالم المبارك
المبارك الصباح رحمه الله.
هكذا وضحت هذه القصة الواقعية ما تمتع به أهل الكويت في كويت الماضي من
صفات جليلة وأخالق نبيلة ،فكانوا أمثلة حية ُيحتذى بها في اإليثار والوفاء بالكلمة
وحب الخير للغير ،واتضح لنا من هذه القصة الرائعة أن هذه األخالق الجليلة كانت
متأصلة في آبائنا الكرام من التجار األوائ��ل الذين تربوا عليها وتأصلت فيهم جي ً
ال
بعد جيل.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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القناعة خلق عظيم من أخالق اإلسالم ،وأدب جم من آدابه ،وهي خلق رفيع من أخالق
األنبياء ،وسمة من سمات األتقياء ،وصفة من صفات النجباء.
وع ِن الن َِّب ِّي صلى الله عليه وسلم َق َ
س ال ِْغنَى َع ْن َك ْث َر ِة ا ْل َع َر ِضَ ،و َل ِك َّن ال ِْغنَى ِغنَى
َ
ال « َل ْي َ
النَّفْ ِس»(((.
وما أحوجنا إلى القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى ،في زمن تنافس فيه
كثير من الناس على الدنيا والشهوات ،وكثر فيه التسخط والتذمر والتشكي من قلة
قسمه الله سبحانه وتعالى لعباده ،وتطلعوا إلى
األرزاق ،في زمن َض ُعف فيه الرضا بما َ
ما في أيدي غيرهم من النعم والخيرات.
والقناعة ال تعني كما يظن البعض أن يكون العبد فقير ًا معدم ًا ،فهذا الظن أو االعتقاد
قد جانبه الصواب ،فكما أن الفقير في حاجة إلى قناعة ورضا ،فالغني أيض ًا في حاجة
إلى قناعة ورضا ،وقناعة الغني أن يكون راضي ًا شاكر ًا ،حامد ًا ربه سبحانه وتعالى على ما
لج
قسمه من رزق ،وأن تسمو نفسه عن الطمع والجشع ،وأن تساعده قناعته على أن ال َت َ
أمواله إلى قلبه ،أوتسيطر عليه.
فكم من صاحب مال وفيرُ ،رزق القناعة! فال ّ
يغش في تجارته ،وال يمنع حق الله وحق
العباد في أموال؛ إن ربح شكر ،وإن خسر رضي ،فهنيئ ًا له.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالقناعة والرضا بالربح القليل،
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد عبدالرحمن
البحر رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين بقناعته ورضاه بالربح القليل ،كما
عرف عنه حبه الشديد ألبناء وطنه وحرصه على مصلحة مواطنيه.
وفيها يقول النائب السابق علي سالم أبو حديدة« :فقدت الكويت رج ًال من رجاالتها
الكبار ،وعلم ًا من أعالمها الذين أسهموا في بناء الكويت وتحقيق نموها ورفعتها؛ إنه
المرحوم بإذن الله تعالى محمد عبدالرحمن البحر».
( )1رواه البخاري ،برقم – 2081و رواه مسلم ،برقم .1051
( )2علي سالم أبو حديدة – جريدة األنباء – العدد ( – )13815األحد .2014/8/10
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ويستطرد قائ ًال« :وألننا شهداء
ال�ل��ه ف��ي أرض ��ه ،ف��إن ال��ذاك��رة تعود
إل��ى ت�ل��ك الحقبة الجميلة التي
ت �ش��رف��ت خ�لال �ه��ا ب��رئ��اس��ة اتحاد
الجمعيات التعاونية االستهالكية
خالل فترة الثمانينيات ،فال زلت
أذك��ر ذل��ك الموقف ال��ذي جمعني
النائب السابق علي سالم ابو حديدة
ب ��ال �ت ��اج ��ر م �ح �م��د عبدالرحمن
البحر عندما كنت رئيس ًا لالتحاد ،فوقعت عقد ًا مع شركة محمد عبدالرحمن البحر،
لتوريد أح��د أن��واع الشاي في جمعيات الكويت التعاونية ،ولكن المفاجأة حدثت بعد
أي��ام قليلة ج��د ًا من توقيع العقد ،عندما ضربت العالم موجة غ�لاء شديدة في أسعار
المنتجات الغذائية عموم ًا ،وفي أسعار الشاي تحديد ًا ،فارتفع ثمنه بشكل مفاجئ ،وألن
االتحاد يدفع الضرر عن التاجر كما يدفعه عن المستهلك ،ويقوم بمهمة حفظ أموال
الطرفين ،فقد طلبت من الزمالء معي االتصال بشركة البحر ليحضر من يمثلها إلعادة
النظر في العقد.
وبالفعل حضر م��دي��ر المبيعات آن ��ذاك األخ عبدالله (أب��وع�ي�س��ى) وه��و م��ن اإلخوة
األردنيين ،فأخبرته أن االتحاد سيعيد النظر في العقد ال��ذي تم توقيعه معكم نظر ًا
للغالء العالمي الذي ضرب أسعار الشاي ،وهو ما سيصيب الشركة بضرر لو اشترت الشاي
بالسعر الجديد ،وباعته لالتحاد بالسعر القديم ،لذلك فإن االتحاد يعتبر العقد السابق
كأنه لم يكن وهو مستعد لتوقيع عقد جديد ،يناسب الحالة السعرية الجديدة ،فخرج
األخ عبدالله من مكتبي مبتهج ًا  -وال ألومه في ذلك  -ألن الخبر سيضمن للشركة الربح
الذي كانت تبحث عنه ،ويجنبها الخسارة األكيدة في حالة التزامها بالعقد القديم.
ذهب مدير المبيعات مسرع ًا ،ونقل للعم محمد عبدالرحمن البحر ما تم بيني وبينه،
لكنه ع��اد ف��ي ال�ي��وم التالي ليقول ل��ي :إن العم محمد يبلغك ال�س�لام وي�ق��ول ل��ك« :إن
المستهلكين هم أهلي وأبنائي من أهل الكويت ،وال يسعدني أن أزيد ربحي على حسابهم،
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لذلك فإن االتفاق سيبقى كما هو ،ويبشرك بأن الشركة أص ًال قد اشترت الكميات المطلوبة
لالتحاد بالسعر القديم قبل موجة االرتفاع ،وستبيعه بسعره القديم» .وبقدر ما فاجأني
الرد ،فإن خلق العم محمد عبدالرحمن البحر كتاجر شريف وأصيل لم يفاجئني ،فهو
مثل كثير من تجار الكويت المجبولين على الكرم ،والعفة والتجارة الكريمة التي تخلو
من الطمع وانتهاز الفرص على حساب الناس».
وهكذا عكست لنا هذه القصة هذا السلوك الطيب من التاجر محمد عبدالرحمن
البحر رحمه الله ،وكيف أن��ه التزم بكلمته ورض��ي بما قسمه الله تعالى له من الربح
القليل الحالل ،وآثر مصلحة مواطنيه على مصلحته الشخصية في الوقت الذي كانت
ً
سانحة ج��د ًا لإلثراء على حساب هذه الصفقة التي كان فيها رفع السعر
الفرصة فيه
مقبو ًال ج��د ًا من الطرف المشتري ،ولكن ذل��ك يستتبعه رف��ع السعر على المستهلك
المواطن والمقيم.
وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالقناعة والرضا بالقليل ،وقدموا لنا تلك النماذج
المشرفة التي تدل على حرصهم على نفع وطنهم ومواطنيهم ،وتقديم المصلحة العامة
على المصلحة الخاصة.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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تعرف القناعة في أبسط معانيها بأنها الرضا بالموجود وترك التشوف إلى المفقود،
وكما قالوا قديم ًا القناعة هي االستغناء بالحالل الطيب عن الحرام الخبيث.
فما أجمل القناعة ،وما أسعد أهلها! لو تحلى بها الناس؛ لزالت من قلوبهم الضغائن
فإن ما يقع فيه الناس من خالف وشقاق سببه
واألحقاد ،وسادت بينهم األلفة والمودةّ ،
الدنيا والتنافس عليها ،وضعف القناعة والرضا في القلوب.
فعن علي ب��ن أب��ي طالب رض��ي الله عنه أن��ه ق��ال« :ال ��رزق رزق ��ان :ف��رزق تطلبه ،ورزق
يطلبك ،فإن لم تأته أتاك»(((.
وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى«ِ :م ْن أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطر ًا القناعة،
�يء أرو َح للبدن من الرضا بالقضاء ،والثقة بالق َْسم ،ولو لم يكن في القناعة
وليس ش� ٌ
الواجب
ضل ،لكان
ُ
خصلة تحمد إال الراحة ،وعدم الدخول في مواضع السوء ِلطلب ال َف ِ
على العاقل أال يفارق القناعة على حالة من األحوال»(((.
وح ِر َم من الرضا بما رزقه الله وآتاه ،وحينئذ ال ُيرضيه
فمن ُع ِدم القناعة ازداد سخطهُ ،
َ
طعام ُيشبعه ،وال لباس يواريه ،وال مركب يحمله ،وال مسكن يؤويه.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالقناعة والرضا بالربح القليل،
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد العبدالله المتروك
رحمه الله تعالى((( ،وكان أحد التجار المعروفين بقناعته ورضاه بالربح القليل ،كما عرف
عنه التزامه التام باألعراف والمواثيق التي أصلها تجار الكويت في كويت الماضي.
وفيها ي��روي األس �ت��اذ محمد ض��رغ��ام ال�م�ت��روك ع��ن ج��ده ال�ت��اج��ر محمد العبدالله
المتروك رحمه الله تعالى قائ ًال« :جاء أحد التجار إلى جدي التاجر محمد العبدالله
( )1ابن عبد ربه  -العقد الفريد  -ج - 3ص.169
( )2ابن حبان  -روضة العقالء  -ص .149
( )3ول��د التاجر محمد العبدالله املتروك في دول��ة الكويت ع��ام  1302ه�ـ 1885 /م ،واشتغل منذ صغره بالتجارة مع والده
التاجر عبدالله املتروك الذي كان له مكتب في الكويت ومكتب آخر كبير في مدينة البصرة ،واكتسب من وال��ده خبرة
واسعة مكنته من االنتشار احمللي واإلقليمي ،وتوسعت معامالته التجارية حتى شملت الهند وباكستان ودول اخلليج،
وكانت بداية جتارته في استيراد وتصدير الفحم والقهوة ،وتطورت الحق ًا إلى أن شملت املواد الغذائية واألقمشة واملواد
االستهالكية والعقارات ،وق��د مكن ه��ذا االنتشار اإلقليمي التاجر املتروك من تكوين العديد من الشراكات التجارية
الشهيرة ومنها شراكته مع التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي رحمه الله تعالى ،والتي كانت هي األطول واألشهر ،وكانت
من الشراكات التي يضرب بها املثل في اإلخالص والثقة املتبادلة ،توفي التاجر محمد العبدالله املتروك رحمه الله تعالى
في البصرة في العاشر من رمضان سنة  1377هجري املوافق  1958ميالدي ،رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
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المتروك وعرض عليه شراء سلعة من السلع النادرة في ذلك
الوقت ،وعرض عليه بيعها على أهل الكويت بضعف سعرها
األصلي ،وأن ذلك سوف ُي ِد ُر عليه أرباح ًا كثيرة وعائد ًا ضخم ًا،
فكتب إليه التاجر محمد العبدالله المتروك برسالة((( تسطر
كلماتها بماء الذهب؛ حيث كتب له فيها( :إن كان سمعت بن
متروك شاف سلعة تحصل العشرة عشرين وشراه ،إعرف إني
ماني خوش إنسان ،وأرجو الله حسن التوفيق ،علينا االجتهاد
وعلى الله التوفيق) ،وبهذه الكلمات الدقيقة وتلك الرسالة
محمد ضرغام المتروك
الحاسمة أنهى التاجر محمد العبدالله المتروك الموقف
رافض ًا هذا العرض الذي كان من الممكن أن يغري غيره من التجار ،ولكنه وبكل حزم
رفض أن يبيع السلعة بالضعف على مواطنيه».
ويستطرد الراوي محمد ضرغام المتروك قائ ًال :لقد ذكر لي العم النوخذة مساعد
أحمد اليعقوب (بو زياد) رحمه الله تعالى هذا الموقف لجدي محمد المتروك رحمه
الله تعالى ،ووضح لي السر من وراء تلك الرسالة قائ ًال« :إن جدك غضب غضب ًا شديد ًا
من هذا التاجر رافض ًا عرضه ألنه في أيامنا عيب إنك تشتري بضاعة وتبيعها على أهل
الضعف).
الكويت دبل»( .أي ِ
وهكذا عكست لنا هذه القصة هذا الخلق الطيب من التاجر محمد العبدالله المتروك
رحمه الله ،وكيف أنه تحلى بالقناعة والرضا بالمكسب القليل ،ورفض المكاسب الكبيرة
على حساب ضرر مواطنيه ،وكيف أثبت لنا من خالل هذا الموقف الطيب ما تحلى به
التاجر الكويتي في كويت الماضي من أصالة وشهامة ،وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام
بالقناعة والرضا ،وقدموا لنا تلك النماذج المشرفة التي تدل على تحليهم بالمروءة
وحب الخير للغير.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
( )1تعد هذه الرسالة إحدى الوثائق املهمة التي حتتفظ بها عائلة املتروك الكرمية ،والتي تعد ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق
والرسائل التاريخية الضخمة ضمن ممتلكات األس��رة ،والتي ال تسطر التاريخ التجاري املشرف لهذه العائلة الكرمية
فحسب ،بل تسطر أحداث ًا مهمة ،وصفحات خالدة ،وص��ور ًا متنوعة؛ من احلياة في مختلف مناحيها في دول��ة الكويت
ومنطقة اخلليج العربي في حقبة مهمة جد ًا من تاريخ تلك املنطقة ،وهي القرنان الثامن والتاسع عشر املالديان.
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عبدالله خالد الدليجان
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التاجر عبدالله خالد الدليجان مثال للقناعة
والرضا بالرزق القليل
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من أجمل ما قيل في القناعة« :من غني قل ُبه َغنيت َيداه ،ومن افتقر قلبه لم ينفعه
ْ
يتسخط وعاش آمن ًا مطمئن ًا ،ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائت
غناه ،ومن قنع لم
نهاية لرغباته وشهواته».
شفاء من الهموم
شفاء من داء الجشع والطمع،
شفاء ودواء؛
وعلى ذلك فالقناعة
ٌ
ٌ
ٌ
ودواء من أمراض القلوب ،وطهارة من األحقاد
واألح��زان ،شفاء من الكراهية والحسد،
ٌ
واألسقام.
الصوري رحمه الله أبيات رائعة في القناعة يقول فيها:
وألبي عبدالله ُّ
لما رأيت النَّاس قد أصبحوا
َّ

وهمة اإلنسـان مـــا يجمـــع
َّ

قنعت بالقوت فنلت المنـى

والفاضل العاقل من يقنع

ولم أنافس في طالب الغنى

علم ًا بأنَّ الحرص ال ينفع

وق��د ض��رب أه��ل الكويت ال�ك��رام أروع األمثلة في اتصافهم بالقناعة وال��رض��ا بالربح
القليل ،ويوضح ه��ذا الموقف الحقيقي مثا ًال ونموذج ًا طيب ًا للتاجر عبدالله خالد
الدليجان رحمه الله تعالى ،وكان من التجار المعروفين بقناعته ورضاه بالرزق القليل.
حيث يروي التاجر عبدالله خالد الدليجان((( بنفسه فيقول« :غاب عني أحد األصدقاء
حينئذ مبلغ ستين ألف دينار ،فلما جاءني بعد ذلك
مدة من الزمن ،وكان كل ما يملكه
ٍ
الغياب وجدته منفوخ الصدر قد جلس واضع ًا رجله اليمنى فوق رجله اليسرى ،فقلت له:
علي متعالي ًا ومازح ًا وقال :كفوك (أي أنه أصبح من أصحاب
هاه وصلت للمليون؟ فرد َّ
الماليين بعد مدة قصيرة وال يعتبر المليون الواحد شيئ ًا يذكر) ،وكنت أعرف طريقة
غناه ولكني غير مقتنع بها ،ألنه شاطر قد استغل ثغرة بالقانون آنذاك ،وهي أن من يملك
ستين ألف دينار اشترى بها أسهم ًا ثم باعها بمائة وعشرين ألف دينار بعد مرور سنة،
وبالفعل أخذ الصديق الشيك المتحصل من تعامله هذا وصرفه من البنك بعد خصم
 %14فوائد البنك ،وعمل نفس الطريقة خالل سنتين تقريب ًا ،وكنت أقول له« :يا ماشي
بدرب الزلق ال تأمن الطيحة» (أي السقطة) ،وكان يقول لي« :خل عقلك ينفعك».
( )1عبدالله خالد الدليجان« .نبذة من ذكريات عبدالله خالد الدليجان» ،ط ،1الكويت :املؤلف2007 ،م ،ص .33 -32
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ويستأنف التاجر عبدالله خالد الدليجان حديثه قائ ًال« :وقبل خ��راب بيوت الناس
فتّحت الحكومة أعينها على المصيبة وأوقفت البنوك عن تكييش الشيكات ،فكانت هذه
هي القشة التي قصمت ظهر البعير ،وقبل المصيبة بأيام قليلة م��ررت بطريقي على
صاحبي ،ودعاني إلى شرب استكانة شاي فأعدت عليه تحذيري بأن يحذر درب الزلق،
علي كالمه (خلي عقلك ينفعك) ،فقلت ل��ه :يا أخ��ي كم وص��ل رأسمالك؟ فقال
فأعاد َّ
مفتخر ًا :سبعة وعشرون مليون دينار ،فقلت له ناصح ًا :إذن احتفظ بنصف الفلوس
وغامر بالنصف اآلخر ،فقال لي :إشرب شايك وتسهل ،ولم يقتنع بنصيحي ،ولم يكتف
صديقي بذلك بل استلف سبعة وعشرين مليون دينار أخرى فأصبح لديه أربعة وخمسون
مليون دينار ،أودعها جميع ًا بيد فارس من فرسان المناخ (سوق األسهم) على أن يستلم
منه بعد سنة واحدة مائتين وستة عشر مليون دينار ،هذا بعد تحذيري له بأن يحتفظ
بنصف ماله ويغامر بالنصف الباقي حيث ال يأمن أحد انهيار سوق األسهم في أي لحظة،
المهم أن صاحبي جاءني حزين ًا بعد أيام ويقول لي أنا غلطان لم آخذ بنصيحتك ،وقد
أخبرت أهلي أن عبدالله الدليجان قد نصحني ولم آخذ بنصيحته».
ويستطرد التاجر عبدالله خالد الدليجان مستكم ًال قصته وقائ ًال« :أظن أن األخ حسن
الشواف هو الوحيد الذي دفع جميع ديونه آنذاك ،وكان ذلك الصديق يصرخ في سوق
المناخ مردد ًا :عبدالله الدليجان هو الشخص الوحيد الذي لم يقتنع باألرباح الخيالية
بسوق المناخ ،وكان الجميع يعلمون أني لم أتعامل في سوق األسهم أيام المناخ ،وأني
أطلقت عليه (س��وق المجانين) ،فكنت أحمد رب��ي كثير ًا على ه��ذا العقل ال��ذي وهبني
إياه ربي سبحانه وتعالى ،وهذا ما جعلني أؤمن بأن أغلى ما يهب الله للبشر هو نعمة
العقل».
وهكذا عكست لنا هذه القصة ما تحلى به التاجر عبدالله خالد الدليجان رحمه الله
من شفافية ووض��وح مع نفسه ومع أقرانه ،وكيف أنه تمسك بالعمل المباح المشروع،
واكتفى بالحصول على الرزق القليل من تجارته البسيطة المعروفة ،عوض ًا عن السعي
وراء المكاسب الكبيرة غير المقنعة ،وع��دم المغامرة في تجارة غير مأمونة وفي قلبه
منها شك أو ريب.
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ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر أن التاجر عبدالله الدليجان ليس الوحيد
م��ن أب�ن��اء جيله م��ن تجار ه��ذا ال��زم��ن ال��رائ��ع ال��ذي ع��زف وص��د ع��ن س��وق المناخ وحذر
منه ،بل هناك مجموعة رائعة من أجدادنا وآبائنا أهل الكويت الكرام  -وكل أهل الكويت
كرام  -الذين لم يقتنعوا بتلك األرب��اح الخيالية التي كان يدرها سوق المناخ على من
تعاملوا فيه((( ،وعلى الرغم من أن بعض أبناء هذا الجيل قد كونوا ثروات طائلة من وراء
التعامل في هذا السوق ،إال أن الغالبية العظمى من أبناء هذا الجيل الفريد لم يقتنعوا
بالمشاركة فيه ،بل وصل األم��ر بهم إلى تحذير المقربين واألصدقاء من الدخول في
غمار وأهوال تلك المغامرات.
وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالقناعة والرضا بالرزق القليل ،وقدموا لنا تلك
النماذج المشرفة التي تدل على تحليهم بالورع والتقوى.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.

( )1أوردن��ا في سلسلة التاجر األسوة في كويت املاضي مواقف عديدة مشابهة لذلك املوقف احلذر الواعي جتاه سوق املناخ
(سوق األسهم) نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر موقف التاجر خالد عبداللطيف احلمد رحمه الله تعالى ،والذي
سيكون أحد موضوعات اجلزء الثالث من سلسلة التاجر األسوة في كويت املاضي بإذن الله تعالى.
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فيحان بداح عباس بوردن
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التاجران فيحان بداح بوردن ومحمد حمد البراك
مثاالن للتضحية ورد الجميل
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حث اإلس�لام على التضحية من أجل اآلخرين ،حيث تعد التضحية من أبهى صور
التكافل والتراحم بين المسلمين ،وفيها تحقق أجمل معاني األخوة الحقيقية ،خاصة
عندما تكون تلك التضحية ابتغاء رضا الله عز وجل؛ دون البحث عن مكاسب دنيوية أو
عرض زائل من أعراض الدنيا.
وقد كان رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،أكثر الناس تضحية ،فهو
القدوة في كل خير ،فقد قام بتبليغ رسالة اإلس�لام للناس كافة ،ولقى في سبيل ذلك
شتى صنوف العذاب والمشقة ،وتحمل أذى كفار قريش ومقاطعتهم له ولمن معه من
المسلمين ،كل ذلك تضحية منه صلى الله على وسلم في سبيل نشر الدعوة االسالمية،
وتوصيل رسالة اإلسالم في شتى بقاع األرض.
ومن جانب آخر فإن حفظ المعروف ورد الجميل من أفضل األخالق التي دعا إليها
اإلس�لام؛ فمقابلة اإلحسان باإلحسان ،ومكافأة المعروف بمثله لمن عالمات اكتمال
اإليمان ،كما أنها من دالالت األصالة والمروء ،وبمثل هذه الوصايا األخالقية السامية
جاءت أكثر من آية في القرآن الكريم ،منها قوله تعالى{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ}(((،
وقوله تعالى{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}((( ،فمن عظمة القرآن الكريم وتعاليمه
القيمة؛ أنه يحث على النفس على مقابلة اإلحسان باإلحسان ،وحفظ الجميل ،وإسداء
المعروف إلى الخلق جميع ًا.
والحقيقة أن أهل الكويت الكرام تحلوا بالتضحية واإليثار في التعامل فيما بينهم،
كما توجت تلك العالقات بالوفاء ورد الجميل؛ فضربوا أروع األمثلة وتركوا لنا رصيد ًا
مشرف ًا من المواقف الطيبة التي تشهد لهم بذلك.
وتوضح هذه القصة الواقعية مثالين ونموذجين طيبن لصاحبيها التاجران فيحان
بداح عباس بوردن((( ومحمد حمد البراك((( رحمهما الله تعالى.
( )1سورة القصص اآلية .77
( )2سورة الرحمن اآلية .60
( )3التاجر فيحان بداح بوردن البخيت الديحاني املطيري  -رحمه الله  -من سكان قرية الشعيبة في دولة الكويت ،والعم
فيحان بوردن هو من تبنى فكرة وضع نادي ألبناء قرية الشعيبة ،ونقل الفكرة إلى السيد حمد الرجيب رحمه الله مدير
دائرة الشؤون االجتماعية بذلك الوقت؛ فوافق الرجيب على تأسيس نادي رياضي في قرية الشعيبة ،وكان ذلك أواخر
عام ١٩٥٥م وبداية عام ١٩٥٦م ،وتأسست الهيئة اإلدارية لنادي الشعيبة الرياضي عام ١٩٥٦م ،وشغل منصب نائب الرئيس
بيض في شتى مجاالت اخلير والعمل الصالح ،رحمه
النوخذة فيحان بوردن املطيري ،وكان رحمه الله تعالى صاحب ٍ
أياد ٍ
الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
( )4ولد التاجر محمد حمد ناصر البراك املطيري  -رحمه الله  -عام ١٩٣٠م ،وهو عضو سابق في مجلس األمة ،جنح في عدة
فصول تشريعية مبجلس األم��ة ،حيث فاز في انتخابات مجلس األمة أع��وام  1963و  1967و 1971و ،1981عرف رحمه الله
تعالى بالكرم واجلود واالحسان إلى اخللق ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ويروي هذا الموقف األستاذ محمد ماجد بوردن (بوفيحان) عن جده التاجر فيحان
ب��داح عباس ب��وردن وصديقه التاجر محمد حمد البراك رحمهما الله تعالى يقول
فيها« :كان التاجر جدي فيحان بداح عباس بوردن صديق ًا للتاجر محمد حمد البراك
رحمهما الله تعالى ،وكانا غالب ًا ما يسافران مع ًا في رح�لات تجارية إل��ى الرياض،
وكانت التجارة في ذلك الوقت تعتمد على الذهاب عن طريق البر لشراء البضائع من
الرياض ونقلها إلى الكويت على ظهور اإلبل ،وفي إحدى تلك الرحالت استعد جدي
وصديقه للذهاب إلى الرياض لشراء البضائع وإحضارها إلى الكويت.
شرع الصديقان في رحلتهما ،وفي منتصف الطريق شعر التاجر محمد حمد البراك
باإلرهاق والتعب؛ فأراد أن يستريح قلي ًال قبل أن يستأنفا رحلتهما؛ فنام في ظل شجرة
كانت في الطريق ،ووضع حزامه على أحد أغصان تلك الشجرة ،وأخذ التاجر فيحان بوردن
يعد الغداء له ولصديقه ،وقدر الله أن كال من التاجرين الصديقين كان يرتدي حزام ًا
من القماش لونه أحمر وضع ك ًال منهما أمواله ومتعلقاته به ،وكانت البيئة الصحراوية
في ذلك الوقت مليئة بالطيور الكبيرة مثل العقاب والنسور والصقور ،وكان ذلك مألوف ًا
في ذلك الوقت ،فلم يكن هناك قنص أو إبادة لتلك الطيور التي كانت موجودة بكثرة في
ذلك الوقت.
ونق ًال عن جدي التاجر فيحان ب��وردن رحمه الله قوله :بينما أنا أطبخ الغداء فإذا
بعقاب كبير يغرز مخالبه في ح��زام صديقي محمد البراك أثناء نومه ويطير به إلى
أعلى؛ فأخذتني دهشة شديدة ولم أستطع الحديث بكلمة واحدة ،فكيف أواجه صاحبي
عند استيقاظه ،وكيف أقنعه أن العقاب أخذ حزامه وطار به ،ومن المعلوم أن الحزام في
ذلك الوقت كان بمثابة مخزن األمانات ،فكانت توضع به جميع نفقات الرحلة وغيرها
من األوراق واألشياء المهمة.
ويستأنف التاجر فيحان ب��وردن التفكير الوحيد ال��ذي ب��در ف��ي ذهني إلن�ق��اذ ذلك
الموقف هو أن أضع حزامي بد ًال من حزام صديقي حتى يأخذه حين يستيقظ ويطمئن
بأن أمواله في أمان ،وان كل شيء على ما يرام ،وبالفعل فعلت ذلك دون أن أعلم ما في
حزام صاحبي من أمانات.
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ويستأنف األستاذ محمد ماجد بوردن (بو فيحان) حديثه
قائ ً
ال« :عندما استيقظ التاجر محمد حمد البراك وتناول
ال �غ��داء م��ع صديقه ال�ت��اج��ر فيجان ب ��وردن ،ق��ال ل��ه صديقه
ال�ت��اج��ر ف�ي�ج��ان ب� ��وردن :طلبتك .ق��ول ت��م – ع�ل��ى الطريقة
الكويتية المعتادة – قال التاجر محمد البراك :تم .قال له
التاجر فيحان بوردن« :أنا استخرت الله ،وسأرجع إلى الكويت،
وأكمل أنت رحلتك وفقك الله».

محمد ماجد بوردن

تعجب التاجر محمد حمد البراك من هذا الطلب ،وأمام
إص��رار صديقه على ال��رج��وع؛ واف��ق على رج��وع��ه ،وأكمل رحلته بمفرده .وعلى بعد
لقى على األرض ،ساقط ًا من العقاب
مسافة ليست بالبعيدة إذا به يجد حزامه ُم ً
الذي ظن أنها قطعة من اللحم وصيد سهل؛ فإذا بها قطعة من القماش؛ فألقاها
على األرض لعدم جدواها له في طعامه ،فلما رآها التاجر محمد حمد البراك فتحها
ليكتشف ما فيها ،فلما وجد أمواله ومتعلقاته الشخصية بها ،أس��رع وفتح الحزام
الذي يرتديه فإذا هي أشياء ليست تخصه ،حينها أدرك التاجر محمد البراك بذكائه
وفطنته وسرعة بديهته أن صديقه فيحان بوردن افتقد الحزام الخاص به أثناء نومه
لسبب أو آلخر ،فوضع حزامه مكانه إلنقاذ الموقف ،وتأكد عنده هذا الرأي لما رأى
ما بالحزام من آثار مخالب أحد الطيور وأثره على المكان المحيط ،فأدرك أن عقاب ًا
كبير ًا وراء سر الحزام ،وأنه كان سبب ًا في رجوع صاحبه من منتصف الطريق وعدم
استكمال الرحلة.
ونظر ًا لعدم وجود وسائل تواصل بينه وبين صديقه ،وعدم توفر طريقة يمكن من
خاللها إخباره بما ح��دث ،حينها أدرك أن اللحاق بصاحبه العائد إلى الكويت أمر
صعب للغاية في حالة قرر الرجوع ليلحق به ألنه مستمر في العودة إلى الكويت ،وقد
ال يدركه إال إذا وصل إلى الكويت.
هنا قرر التاجر محمد حمد البراك رد الجميل لصاحبه ،وأن يكمل الرحلة منفرد ًا،
وأن يشتري بضاعته وبضاعة لصاحبه الذي يعرف ذوقه واحتياجاته من البضاعة من
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خبرته السابقة ،ومن خالل معرفته الطويلة به ،وبالفعل اشترى ناقة لصاحبه التاجر
فيجان بوردن وحملها بضاعة بكامل المبلغ الذي وجده في الحزام الخاص بصاحبه،
وبهذا وصلت البضاعة لصاحبها التاجر فيجان بوردن دون أن يسافر أو يكمل رحلته
جزاء تضحيته ووفاءه لصاحبه».
وهكذا عكست لنا ه��ذه القصة ه��ذا السلوك الطيب من التاجر فيحان ب��داح عباس
بوردن رحمه الله ،وكيف أنه ضحى من أجل صاحبه التاجر محمد حمد البراك رحمه
الله تعالى وآثره على نفسه بماله وزاده؛ فضرب لنا مث ًال رائع ًا في التضحية واإليثار ،وفي
المقابل وجدنا الوفاء ورد الجميل من التاجر محمد حمد البراك رحمه الله ،حيث قام
بشراء البضاعة بكامل المبلغ لصديقه فحقق ما شاء الله له أن يناله من ربح مفترض،
ليضرب مثا ًال رائع ًا في الوفاء وحفظ الجميل.
رحمهما الله تعالى رحمة واسعة وجعل مثواهما جنات النعيم.

80

الشهامة والمروءة
81

82

محمد رفيع حسين معرفي

15

التاجر محمد رفيع حسين معرفي مثال
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اهتم ديننا اإلسالمي العظيم بالحفاظ على السمعة الحسنة ،وقد ضرب لنا النبي
محمد صلى الله عليه وسلم أروع األمثلة في حرصه على السمعة الحسنة فعرف باألمانة
والصدق والشهامة والمروءة واإلحسان إلى الخلق جميع ًا فنال صلوات ربي وسالمه عليه
الحب والقبول عند جميع الخلق ،والمسلم الفطن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم
في ذلك قو ًال وفع ًال ،فيدرك بعقله أنه ال يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا منفرد ًا أو
منعز ًال عن اآلخرين ،وال أن يعيش بعيد ًا عن المجتمع والناس من حوله ،فهو يعيش بين
الناس يرونه ويراهم في غدوته وروحته ،يعرفون أخباره وتصلهم المعلومات عنه في كل
حركاته وسكناته ،وكذلك فإنه مرتبط معهم بأرحام وصداقة وجيرة وعالقات اجتماعية
وغيرها ،لذلك كان من العقل والحكمة أن يهتم بأن تكون له سمعة طيبة وأن يتحلى
بالشهامة والمروءة مع هؤالء جميع ًا.
والتاجر المسلم أشد حرص ًا على سمعته من غيره ،وعليه أن يعلم أن بناء سمعة طيبة
حسنة بين الناس قد يستغرق زمن ًا طوي ًال ،لكنه في المقابل يستمر معه أزمان ًا طويلة
سواء في حياة الشخص أو بعد مماته ،وعليه أن يدرك أيض ًا أن سمعته الحسنة هي ذلك
البناء المتين الثابت الذي ينفعه في الرخاء وفي الشدة ،ومن المعلوم في عالم التجارة
أن السمعة الحسنة هي رأس المال الحقيقي للتاجر ،ولن يصل التاجر إلى تلك السمعة
الحسنة إال بعد أن يتحلى باألخالق الحسنة من أمانة وصدق وإيثار و وفاء ويتوج ذلك
كله بالشهامة وحب الخير للغير.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد رفيع حسين
معرفي ،وكان أحد تجار الكويت المعروفين بالمروءة والشهامة والسمعة الحسنة.
فقد روى أحد أبنائه الذين كانوا بصحبته في سفره إلى العراق هذا الموقف للتاجر محمد
رفيع معرفي والذي يدل على شهامته وحبه ألبناء وطنه قائ ًال« :كنت في أحد السفرات مع
الوالد إلى العراق ،وأثناء تلك السفرة حدث انقالب على عبدالكريم قاسم رئيس جمهورية
العراق آنذاك ،وكان الوالد رحمه الله متواجد ًا في مدينة البصرة لمتابعة عمله في أمالكه
الخاصة واإلشراف على أعماله التجارية هناك ،وكان ذلك في عام 1952م ،ونتيجة لمرضه
( )1ديوان آل معرفي « -رجل التجارة والسياسة واإلنسانية  :محمد رفيع حسني معرفي»  -الكويت  :ديوان آل معرفي2016 ،م
– ص .269 – 267
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ولتلك األحداث قرر العودة إلى وطنه الكويت ،وعند وصوله إلى مركز صفوان العراقي أحد
النقاط الحدودية بين العراق والكويت ،وجد المنفذ مغلق ًا بسبب أحداث االنقالب ،فاتصل
آمر المركز الذي يعرف التاجر محمد رفيع معرفي بمحافظ البصرة ليخبره أن محمد
رفيع معرفي موجود في المركز متوجه ًا إلى الكويت ،فأمره المحافظ بفتح الطريق له،
إال أنه رفض الخروج منفرد ًا وهو يرى قرابة  300شخص من أهل الكويت في طابور طويل
متوجهين للعودة إلى الكويت ،قائ ًال :أنه لن يخرج بدون مواطنيه فشهامته ال تسمح له
بالخروج من العراق ودخول الكويت منفرد ًا ،وهكذا كانت إرادته وتصميمه سبب ًا في دخول
جميع مواطنيه المتواجدين معه في المركز معه إلى الكويت.
أما عن الموقف ال��ذي يوضح تمتع التاجر الكويتي بالسمعة الحسنة خ��ارج البالد
فيحكى أنه في أربعينيات القرن الماضي بينما
متمث ًال في التاجر محمد رفيع معرفيُ ،
كان التاجر محمد رفيع معرفي في البصرة عاقد ًا العزم على السفر إلى الهند كعادته،
حيث كان يشرف على رحالته التجارية ،ويطمئن على تحميل البضائع وترتيب جميع
أم��ور الرحلة بنفسه ،إذ ق��دم إليه تاجر يهودي من أه��ل البصرة ،راجي ًا منه اصطحاب
ابنتيه إلى الهند طالما أنه مسافر عن طريق البحر إليصالهما إلى ذويهما هناك ،وتجرأ
هذا التاجر بتشجيع من بعض تجار البصرة لطلبه ذلك لما سمع عن التاجر محمد
رفيع معرفي وما اشتهر به هذا التاجر الكويتي من األمانة والتدين فاصطحب التاجر
محمد رفيع معرفي االبنتين معه طوال الرحلة البحرية الطويلة ،وكانتا موضع اهتمامه
ومحافظته حيث كان حريص ًا على أمانة كبيرة في عنقه منفذ ًا طلباتهما على الباخرة
اإلنجليزية ،وعند وصولها إلى الساحل الهندي سلمهما إلى ذويهما بأمان وسالم كما لو
كان والدهما معهما.
وهكذا ضرب لنا أهل الكويت في الماضي أروع األمثلة في الشهامة والمروءة والحرص
على نفع أبناء الوطن ،وكذلك تحليهم بالسمعة الطيبة والذكر الحسن التي شهد لهم بها
القاصي والداني ،حتى أصبحت السمعة الحسنة والمحافظة عليها واحدة من سمات التاجر
الكويتي ،فأصبحوا قدوات حسنة لمن جاء بعدهم للسير على دربهم واالقتداء بهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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الشهامة والنجدة في حاكم الكويت الشيخ مبارك
الصباح عند استجارة التاجر سعود بن دهام العازمي
به خارج البالد
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الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف من أهم القيم النبيلة ،والصفات العظيمة ،التي
يجب أن يتميز بها المسلم عن غيره ،ألنها من أهم وصايا اإلسالم ،كما أنها من صفات
والرسل ،وقد كانت أخالق النبي محمد صل الله عليه وسلم خير دليل على ذلك
األنبياء ُ
تطبيق هذه األخالق الحميدة ،كما تضافرت األحاديث النبوية الشريفة التي تحث على
إغاثة الملهوفين ونجدة المحتاجين؛ فقد صح الن َِّب ُّي َص َّلى ال َّلهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم أنه قال:
«ع َلى ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم َص َد َق ٌةَ .فقَا ُلواَ :يا ن َِب َّي ال َّل ِه َف َم ْن َل ْم َي ِج ْد؟ َق َ
الَ :ي ْع َم ُل ِب َي ِد ِه َف َي ْن َف ُع َنفْ َسهُ
َ
اج ِة ال َْمل ُْه َ
َص َّد ُقَ ،قا ُلواَ :ف ِإ ْن َل ْم َي ِج ْد؟ َق َ
وف»((( ،والنصوص النبوية في
الُ :ي ِع ُ
َو َيت َ
ْح َ
ين َذا ال َ
هذا الباب كثيرة ومتعددة وجميعها يوضح فضل الشهامة والمروءة ونجدة الملهوفين
وإعانة ذوي الحاجة والسائلين.
ولقد كان الصالحون من هذه األمة ،إذا وجدوا فرصة لنفع الخلق ،وإغاثة الملهوف،
ف��رح��وا لذلك ف��رح� ًا ش��دي��د ًا ،وع��دوا ذل��ك م��ن أفضل أيامهم فلله دره��م! ك��م ش�ي��دوا من
المكارم؟! وكم بذلوا من معروف؟! فهذا الحسن البصري رحمه الله يقول« :ألن أقضي
حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من اعتكافي سنة» (الزهد البن المبارك ،برقم  ،)734ولله در
القائل:
اقض الحوائج ما استطعت ...
فلـــخيــــــر أيــــــــــــــــــــــــــــام الفتـــــــى ...

لهم أخيك فــارج
وكن ِّ
يوم قضى فيه الحوائج

ما أجمل أن يسعى اإلنسان في قضاء حوائج المسلمين وتفريج كروبهم وتقديم يد
العون لهم؛ والسيما عندما يكون هو الحاكم والمسئول عن الدولة ،فهو بذلك يضرب
القدوة والمثل األعلى لجميع الرعية للسير على طريقه واتباع نهجه وطريقته ،والحق
يقال أن أهل الكويت الكرام حكام ًا ومحكومين قد ضربوا لنا أروع األمثلة في الشهامة
والمروءة والفزعة من أجل بعضهم البعض السيما في أوقات الشدائد والمحن التي تمر
بالمجتمع أو بأحد أفراده.
( )1متفق عليه.
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وتوضح ه��ذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا للحاكم
الذي يسعى لخدمة تجار وطنه ويعمل على رعاية مصالحهم
خارج البالد ،وفيها أن التاجر سعود بن دهام العازمي كان من
تجار القمح (الحنطة) المعروفين في الكويت ،وكان يستورد
القمح من (المحمرة) ،وك��ان التاجر سعود العازمي يذهب
إل��ى المحمرة ليشتري من تجارها القمح ويدفع ثمنه ثم
يعود إلى الكويت ،ويقوم التجار هناك بإرسال القمح له مع
الشيخ مبارك الصباح
السفن القادمة إلى الكويت ،واستمر على هذا الحال لمدة
ثالث أو أربع سنوات ،وفي إحدى المرات وبعد أن بدأت الثقة بينه وبين تجار المحمرة
تزداد ترك لديهم أمو ًال كثيرة لرغبته في شراء كمية كبيرة من القمح في هذا الموسم
وانتظر سفن القمح بالكويت ،ولكن في هذه المرة لم يقم تجار المحمرة بإرسال القمح،
وبعد طول انتظار أرسل لهم مع أصحاب السفن التجارية يسألهم كميات القمح التي
دف��ع أموالها ،وكانت إجابة أصحاب السفن عند عودتهم أن ه��ؤالء التجار أن�ك��روا ترك
أموال لديهم ورفضوا إرسال القمح معهم ،فما كان منه أن سافر إلى المحمرة بنفسه،
وبالفعل وصل إلى التجار الذين يتعامل معهم وسألهم عن السر في عدم إرسال القمح
في هذه المرة ،فقالوا له أنت ما تركت أموال لنا ،وأنكروا استالمهم لثمن القمح بالمرة،
وقالوا« :ليس لك عندنا أم��وال أو بضاعة» ،فآثر التاجر سعود بن دهام السالمة معهم
ولم يدخل معهم في شجار أو مناقشات طويلة ،وعلم التاجر سعود من بعض أصدقائه
في المحمرة أن حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح((( سيزور المحمرة غ��د ًا وسيكون
في ضيافة الشيخ خزعل شيخ المحمرة ،فقرر الذهاب إلى الشيخ خزعل ليخبره بما
( )1عبدالله النوري « -حكايات من الكويت»  -الكويت :منشورات ذات السالسل ،1985 ،ص  .142 – 137بتصرف .وقال الشيخ
عبدالله النوري معلق ًا على هذه القصة« :سمعت هذ القصة من بطلها املرحوم سعود بن دهام العازمي ،وجرت حوادثها
في عهد املرحوم الشيخ مبارك بن صباح».
( )2الشيخ مبارك بن صباح الصباح (1915 - 1840م) ،حاكم الكويت السابع واملؤسس احلقيقي لها ،تولى احلكم في  17مايو
 ،1896و ُلقب «مببارك الكبير» .ازدهرت الكويت في عهده جتار ًيا ،وشيدت فيها أولى املدارس النظامية ،كما ُشيد في عهده
أول��ى املستشفيات الطبية ،وقد وصف معاصره عبد العزيز الرشيد فترة حكمه في تاريخه قائال« :مبارك هو الكويت
بأسرها وهو ال��ذي رفعها على سواها من أترابها وأط��ار صيتها في سائر األقطار ،مبارك هو ال��ذي ترك اسمها يجوب
العواصم واملدن ويتخلل األندية واملؤمترات ،فبه اشتهرت ،وبه زهت ،وكان عصرها في أيامه عصر األمن والدعة ،عصر
شجاعا ال يهاب املوت والردى».
القوة والهيبة ،فقدت بفقده
ً

88

اجلزء الثاني

ح��دث ف��ي وج ��ود ال�ش�ي��خ م �ب��ارك لعله يهتم ب��أم��ره ،وعندما
ذهب إلى مجلس الشيخ خزعل وجد الشيخ مبارك الصباح
ح��اك��م ال�ك��وي��ت بالفعل ج��ال�س� ًا ف��ي مجلسه وه�ن��ا ق��ام حاكم
الكويت بنفسه بالترحيب به وق��ال« :ي��ا هال يا هال بالشيخ
سعود بن دهام العازمي ،أه ًال بخيرة رجالنا ،وبأبناء الكويت
الطيبين» ،واس�ت�غ��رب التاجر س�ع��ود ده��ام م��ن ه��ذا الموقف
من حاكم الكويت ال��ذي نهض واق�ف� ًا لتحيته والترحيب به
الشيخ خزعل شيخ المحمرة
وسط الحضور ،وسأله الشيخ مبارك عن مسألته وعن سبب
وجوده بالمحمرة وسبب زيارته لمجلس الشيخ خزعل ،فقال التاجر سعود« :الصراحة
لي شكوى على بعض تجار المحمرة ،أخ��ذوا األم��وال وما أرسلوا القمح وعندما طلبت
منهم األموال أو القمح قالوا ما لك عندنا شيء ،وأنكروا وجود األموال عندهم» ،حينها
طمأنه الشيخ مبارك وتوجه بحديثه للشيخ خزعل قائ ًال« :هذا التاجر سعود العازمي
من أبناء الكويت الطيبين كيف يحدث له هذا الموقف في بلدكم وأنت موجود؟!» ،وعلى
الفور أرسل الشيخ خزعل في طلب هؤالء التجار ،وعندما وصلوا مجلسه قال لهم« :إن
أهل الكويت هم أهلنا ،والبد من معاملتهم معاملة حسنة ألنهم أصحاب فضل ومروءة»،
وسألهم عن قصتهم مع التاجر سعود العازمي ،وطلب منهم ضرورة إرجاع األموال له أو
إرسال القمح معه ،فرد عليه التاجر سعود قائ ًال« :أنا أريد أموالي وال أريد القمح منهم،
وال أريد التعامل معهم مرة أخرى» ،فقال له الشيخ خزعل« :لك ما تريد إكرام ًا للشيخ
مبارك» ،وذهب التجار إلحضار أموال التاجر سعود الذي أخذ أمواله وتعامل مع تجار
آخرين من أهل المحمرة كانوا أهل ثقة وأمانة وصدق.
وبعد عودة التاجر سعود بن دهام إلى الكويت ذهب إلى مجلس الشيخ مبارك حاكم
الكويت ليشكره على موقفه النبيل معه في المحمرة ومساعدة في استرجاع أمواله،
وعندما دخل عليه المجلس سلم عليه فرد عليه الشيخ مبارك رد ًا عادي ًا من غير ذلك
الترحاب والحفاوة التي قابلهم به في المحمرة ،فاستغرب التاجر سعود من ذلك الموقف
فسأله مباشرة« :عندما تالقينا ف��ي المحمرة قابلتني بالتحية وال�ت��رح��اب واآلن ترد
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عليه رد ًا عادي ًا كأنك ترغب في عدم وجودي عندك» ،فرد الشيخ مبارك« :عندما تالقينا
في المحمرة كنا خ��ارج البالد ،والب��د لي أن أرف��ع من ق��درك وأعلي من شأنك أم��ام أهل
المحمرة ،وذلك حتى تظل سمعة التاجر الكويتي خارج البالد مرفوعة ومكانته مرفوعة،
ولكي يعرفوا مكانة الشعب الكويتي عند حاكمه فيكون لكم نفس التقدير واالحترام،
أما هنا في الكويت فنحن أهل ،وكلنا أبناء بلد واحد ،وال يوجد بيننا أي تكلف أو دواعي
للمبالغة في الترحاب أو الثناء».
وهذا كان حال آبائنا من أهل الكويت الكرام حكام ًا ومحكومين ،عاشوا في ظل هذا
الوطن الغالي ما بين صفات الشهامة والمروءة والنجدة ،فضربوا لنا أروع األمثلة في
الوقوف يد ًا واحدة وقت الشدائد والمحن؛ الحاكم يعين المحكوم ،القوي يعين الضعيف،
الغني يعين الفقير ،صاحب اليد العليا يعين ذا الحاجة الملهوف.
رحمهم الله رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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وي َؤ ِك َد على األخالق الفاضلة ،والتي من أفضلها
لي ِق َر ُ
جاء ديننا اإلسالمي الحنيف ُ
وأجلها مكانة ومنزلة المروء والشهامة ،وتتجلى أبهى صور المروءة والشهامة في
اإلس�لام في شهامة النبي صلى الله عليه وسلم ،ومن ذلك موقفه صلى الله عليه
وسلم قبل بعثته الشريفة من عمه أبي طالب ،وحرصه على إعانته في تربية عياله،
علي بن أبي طالب ،ومما صنع الله له ،وأراده
قال ابن إسحاق« :كان من نعمة الله على ِّ
قريشا أصابتهم ٌ
ً
أزمة شديدة ،وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة ،فقال
به ِمن الخير  -أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه  -وكان من أيسر بني هاشم« :يا عباس،
الناس ما ترى من هذه األزمة ،فانطلق بنا
إن أخاك أبا طالب كثير العيال ،وقد أصاب
َ
ال ،وتأخذ أنت رج ً
آخذُ من بنيه رج ً
ِّ
فلنخفف عنه من عيالهُ ،
ال ،فنكلهما عنه»،
إليه،
فقال العباس :نعم ،فانطلقا حتى أتيا أبا طالب ،فقاال له :إنَّا نريد أن نخفف عنك
من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ،فقال لهما أب��و طالب :إذا تركتما
ال فاصنعا ما شئتما  -قال ابن هشام :ويقال :عقي ً
لي عقي ً
ال وطالب ًا  -فأخذ رسول
فضمه إليه ،وأخذ العباس جعفر ًا فضمه إليه ،فلم
الله صلى الله عليه وسلم عل ّي ًا،
َّ
علي مع رس��ول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نب ّي ًا،
ي��زل ٌّ
وصدقه ،ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم
وآمن به
َّ
فاتَّبعه علي رضي الله عنهَ ،
واستغنى عنه»(((.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر جاسم محمد العلي
ال��وزان رحمه الله ت�ع��ال��ى((( ،وه��و من تجار الكويت المعروفين ،وق��د ع��رف عنه مروءته
وشهامته ،وحرصه على فعل الخير ومد يد العون لكل محتاج.
( )1ابن هشام« ،السيرة النبوية» ،ج ،1ص.246
( )2طالل الوزان« ،جاسم محمد على الوزان :صانع اجلودة ( ،»)1989 – 1929الكويت :املؤلف2017 ،م ،ص .89
( )3هو جاسم بن محمد بن علي بن جاسم بن حسني بن محمد الوزان ،ولد في احلي الشرقي من مدينة الكويت عام ،1929
وتلقى تعليمه في سنواته األولى في املدرسة املباركية ،وتوقفت مسيرته التعليمية في السنة األخيرة من املرحلة الثانوية،
وبدأ بعدها كغيره من الشباب خوض غمار العمل التجاري ،وكان جاسم الوزان قد نشأ في أسرة عملت في جتارة املواد
الغذائية ،وتولت مسئولية وزن البضائع التي ال تدخل أو تخرج من الكويت إال بعد مرورها بامليزان ،ومنها اشتهرت العائلة
باسم «الوزان» ،وكان لإلرث العائلي أهمية كبيرة في تشكيل اهتمامات أفراد هذه العائلة ،فمهنة وزن البضائع ال يتوالها
سوى أفراد اتصفوا باألمانة والدقة والصدق ،وباإلضافة إلى هذا اإلرث العائلي متيز جاسم الوزان بقدرته على التعاطي
مع متغيرات العصر وتطوراته ليضيف بعد ًا جديد ًا في شخصيته الرائدة.

92

اجلزء الثاني

يروي السيد طالل ال��وزان عن جده التاجر جاسم محمد
ال� ��وزان رح�م��ه ال�ل��ه ت�ل��ك ال�ق�ص��ة ق��ائ�ل ً�ا :ذك��ر شقيقه الحاج
عبدالوهاب محمد الوزان نق ًال عن أحمد عيسى الوزان عندما
كان في زيارة له في إحدى المستشفيات بعد عملية جراحية:
«ال أن�س��ى أخ��اك ج��اس��م ،خدمني خ��دم��ة ال أح��د عملها لي،
ذهبت إليه عندما كان دكانه في السوق القديم ويبيع بالمفرق،
جلست عنده وقلت له :ولد عمي ،أريد مساعدة منك ،أنا تعبت
م��ن النقل على الحصن (ج�م��ع ح �ص��ان) ،أري��د س�ي��ارة نقل،
وكان أخوك جاسم مشغو ًال جد ًا بالبيع مع الناس ،ومع طول
االنتظار ذهبت عنه ،وال أرى إال واحد ًا يناديني( :ولد عمي!
ولد عمي أحمد!) التفت إال وهو أخوك جاسم يقول (لماذا
ذهبت؟! ال عليك اذهب اشتر السيارة وهذه نقودها)».

عبدالوهاب محمد الوزان

وه� �ك ��ذا أص� �ح ��اب ال �ن �ج��دة وال � �م� ��روءة ي �ن��دف �ع��ون دفع ًا
ن� �ح ��و ال � �م � �ك ��رم ��ات؛ وم� �ن� �ه ��ا إغ� ��اث� ��ة ال� �م� �ل� �ه ��وف� �ي ��ن ،وقضاء
طالل الوزان
ح� ��اج� ��ات اآلخ � ��ري � ��ن س �ي �م��ا إذا ك� ��ان� ��وا م� ��ن أول� � ��ى القربى،
ف�م��ن ك �ث��رت ن�ع��م ال �ل��ه ع�ل�ي��ه ك �ث��رت ح��وائ��ج ال �ن��اس إل �ي��ه ،ف ��إن ق ��ام ب�م��ا ي�ج��ب ل�ل��ه فيها
ع��رض�ه��ا ل �ل��دوام وال �ب �ق��اء ،وإن ل��م ي�ق��م فيها ب�م��ا ي�ج��ب ل�ل��ه ع��رض�ه��ا للنضوب وال ��زوال.
وهكذا ضرب التاجر جاسم محمد الوزان رحمه الله تعالى مثا ًال رائد ًا في المروءة
والشهامة ،كما ق��دم مثا ًال يحتذى به في الكرم وال�ج��ود ،كما ظهر جلي ًا من بين ثنايا
تلك القصة الرائعة حرصه على إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج ،وذلك من قبيل شكر
الله تعالى على نعمه ،فبالشكر تدوم النعم ،وباإلحسان تتجلى أسمى آيات الكرم ،وهكذا
تحلى أهل الكويت الكرام بالشهامة والكرم والعطاء ،فأصبحوا قدوة حسنة يحتذى بها
في بذل الخير والبر واإلحسان.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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�لام��ي الحنيف ،وح� َّ�ث عليه المسلمين،
الشهامة ُخ ُلق عربي أصيل ،أق� َّ�ره ديننا اإلس ُ
وج َعله من األول��وي��ات األخالقية للمسلم ،وق��د تم َّيز المسلمون بذلك الخلق الرفيع،
وضربوا أروع األمثلة في اإليثار والشهامة ،ومن هذه األمثلة الرائعة ما ورد عن أبي جهم
شيء من ماء
عم لي ،ومعي
بن حذيفة العدوي قال« :انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن ٍّ
ٌ
وأنا أقول :إن كان به ٌ
إلي
ومس ْح ُت به وج َههُ  ،فإذا أنا به
ُ
رمق سقيتهَ ،
فقلت :أسقيك؟ فأشا َر َّ
أن نعم ،فإذا ٌ
انطلق ِبه إليه .فجئتُ هُ فإذا هو ِهشام
إلي أن
رجل يقولٍ :آه .فأشار ُ
ْ
ابن عمي َّ
َ
هشام انطلق به إليه .فج ْئتُ ه،
آخر فقالٍ :آه .فأشار
أسقيك؟ َف ِ
ابن العاص .فقلت:
ُ
سم َع به ُ
فرجعت إلى هشام ،فإذا هو قد مات ،فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد
فإذا هو قد مات
ُ
ُ
رحمة الله عليهم أجمعين»(((.
مات.
وما أجمل الشهامة عندما تزينها الحكمة؛ فالحكمة تميز صاحبهما برجاحة العقل
وحسن التفكير في المواقف العصيبة والمحن الشديدة ،وتأتي الشهامة لتكمل صفات
المروءة والنخوة فيكون صاحبهما ذا حظ عظيم.
وقد تعددت المواقف التي تدل على تحلي أهل الكويت الكرام بالشهامة والحكمة،
وهذا ما سوف نستعرضه في هذه المواقف الواقعية((( ،والتي توضح ما اتسم به التاجر
الكويتي في كويت الماضي من شهامة ومروءة ورجاحة عقل ،وكان ذلك من صور توفيق
المولى سبحانه وتعالى لهم.
وفيها يقول الكاتب سعود الديحاني عن النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل رحمه
الله تعالى(((« :عند حدوث نكبة الغوص خرج البحارة مطلوبين ،وكل منهم مطالب بسداد
( )1ابن املبارك« ،الزهد والرقائق» ،ط .1لبنان  -بيروت :دار الكتاب العلمية ،د  .ت ،ص.185
( )2مقالة من إعداد  /سعود الديحاني نشرت حتت عنوان« :النوخذة عبدالعزيز إبراهيم املشعل خاض أهوال البحر بشقّ يه
الغوص والسفر الشراعي»  -جريدة الراي –  5نوفمبر 2010م.
( )3ولد النوخذة عبدالعزيز إبراهيم املشعل عام 1880م في بيت أسرته في مدينة الكويت القدمية في فريج سعود في احلي
القبلي ،والتحق مبدرسة ابن شرهان حيث كانت قريبة من مسكنه قرب قصر السيف ،ونشأ في أسرة لها اسمها في سجل
املهن البحرية وتراثه البحري ،وهم من الكويتيني القالئل الذين جمعوا مهن البحر بشقيه الغوص والسفر الشراعي،
وحني بلغ السابعة عشرة من عمره ركب البحر ودخل الغوص وهو نوخذة شاب في مقتبل عمره ،بعد كساد الغوص على
اللؤلؤ اجته النوخذة عبدالعزيز املشعل إلى قيادة السفن الشراعية ،حيث اشترى النوخذة عبدالعزيز املشعل سفينة من
التاجر حمد الصقر ،وقد شهد له أهل الكويت بالشجاعة والشهامة وامل��روءة واحلكمة التي ميزته والتي اكتسبها من
خالل حياته العملية ،توفي عام 1957م رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
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ما لحق به من دين ،حيث يقضي قانون الغوص بالتزام «البحرية» (البحارة) بدفع السلف
الذي يقبضونه من النواخذة قبل دخولهم الغوص في الموسم الجديد ،وهذه القوانين
واألع��راف ثابتة ومعروفة لدى من عمل في هذه المهنة من أهل الكويت ،لكن النوخذة
عبدالعزيز المشعل رحمه الله تعالى قام بما طمأن فؤاد بحارته والحت أسارير الفرح في
محياهم حين أعفى جميع من ركب معه من دين المطالبة ،وكل ذلك من شهامته وكرمه
ووفاء لهم».
وتقدير ًا لبحارته
ً
وبعد كساد الغوص توجه بعض نواخذة الغوص إلى السفر ،ومنهم النوخذة عبدالعزيز
المشعل رحمه الله تعالى.
أم��ا ع��ن حكمة ال�ن��وخ��ذة عبدالعزيز المشعل رح�م��ه الله
ت�ع��ال��ى ورج��اح��ة عقله فيستطرد ال�ك��ات��ب س�ع��ود الديحاني
سارد ًا أحداث هذه المواقف وفيها« :لعل أفضل رحلة ُذكر بها
النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل هي التي ذكر تفصيالتها
النوخذة عيسى ب�ش��ارة ف��ي روزن��ام�ت��ه رحلة  10ال�ع��ام 1941م،
ف�ق��د ال�ت�ق��ى ال �ن��وخ��ذة عيسى ب �ش��ارة ب��ال�ن��وخ��ذة عبدالعزيز
المشعل بالقرب من جزيرة «قيس» وهما في طريقهما إلى
النوخذة عيسى بشارة
ب�ن��در اليمن الجنوبية ،ف�ق��ام ال�ن��وخ��ذة عبدالعزيز المشعل
بزيارة إلى زميله النوخذة عيسى بشارة في سفينته وهو عرف مشهور بين النواخذة إذا
ما تزامنوا في ميناء واح��د ليتبادلوا األخبار والتجارب في الرحالت القريبة السابقة
أو الرحالت القريبة الالحقة ،ثم أبحرا معا حتى بندر اليمن حيث باعا ما لديهما ،ثم
أبحرا مع ًا إلى الساحل األفريقي الشرقي بالقرب من الساحل الصومالي الشرقي مقابل
جزيرة «سقطرة» ( ،)1ثم انقطعت حبال الشراع في سفينة النوخذة عيسى بشارة ،فقام
النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل بجره ورائ��ه حتى تم إص�لاح الحبال ،ثم واصال
مسيرتهما حتى بندر «الموه» حيث قابال النوخذة محمد بورحمة هناك ،وبعد أن شحنوا
سفنهم بأعمدة «الجندل» خرجوا مع ًا واح��د ًا خلف اآلخ��ر من بندر «الم��وه» في رحلة
( )1يلفظها البعض «سوقطرة» بينما يلفظها الكويتيون «سقطرة».
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العودة الى الكويت ،وقد روى النوخذة عيسى بشارة تفصيالت هذه الرحلة التي توضح
حكمة النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل وشهامته في الوقوف إلى جوار أصحابه في
المواقف الصعبة».
ومن الجدير بالذكر هنا في هذا المقام أن نذكر ما تمتع به النوخذة عبدالعزيز
إبراهيم المشعل من حب لوطنه العزيز الكويت ،وبيان جانب من كرمه ومؤازرته هو
ولفيف م��ن تجار ون��واخ��ذة الكويت ال�ك��رام ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،ومساهمتهم ال�ج��ادة في
استقرار كيان وطنهم الكويت وتثبيت دعائمه ،حيث ذكر النوخذة عبدالعزيز ابراهيم
المشعل في الدفتر المخصص أله��ل الكويت وأه��ل الغوص في عهد الشيخ مبارك
الصباح والذي كان يسجل به تبرعات وأرباح أهل الغوص ،والتي كانت تسمى (القالطة)،
فقد كانوا يمدون الخزينة بما تجود به أنفسهم الكريمة من مالهم الخاص ،فض ً
ال عن
تبرعهم ببعض أرباحهم من الغوص باإلضافة إلى سهمهم األساسي (القالطة) من
الغوص للمساعدة على استقرار كيان هذا البلد الكريم ونهضته وتقدمه ،كذلك ذكر
في دفتر حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح في شهر شعبان سنة 1330هـ الموافق شهر
 8من العام 1912م.
كانت ه��ذه المواقف مجموعة م��ن المقتطفات الرائعة ع��ن أح��د ن��واخ��ذة الغوص
المشهورين وهو النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل رحمه الله تعالى ،والتي حملت
بين طياتها الكثير من المعاني الطيبة واللفتات الجميلة ،وأظهرت ما تحلى به أهل
الكويت الكرام في كويت الماضي من شهامة وحكمة وكرم ووطنية ،فكانوا نماذج رائعة
وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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التاجران الخالد والشايع يؤصالن أهمية
السمعة الحسنة للتاجر الكويتي
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اهتم اإلس�لام أهمية بالغة بالسمعة الحسنة وح��رص عليها ،ألنها عنوان المؤمن
الحقيقي ،فلم يخلد التاريخ ذكر إنسان كان س ِّيئ السمعة ،بل إن السمعة الحسنة هي
التي تكسب اإلنسان حب الناس والذكر الحسن الجميل ،فيظل محفور ًا في الذاكرة،
تتناقل األلسنة ذكره عبر العصور المختلفة.
وليس أدل على أهمية السمعة الحسنة م��ن أن أنبياء الله جميع ًا عليهم الصالة
والسالم كانوا أصحاب سمعة حسنة في أقوامهم وبين عشيرتهم ،شهد بذلك األعداء
قبل األحباء ،والمشركون قبل المؤمنين ،وإال كيف يصطفيهم الله عز وجل ويخصهم
برساالته ،وكيف يوكل إليهم أمر الدعوة إليه إن لم يكونوا أصحاب سمعة طيبة وذكر
حسن بين الناس ،وقد وردت قصص األنبياء صلوات الله عليهم في القرآن الكريم تؤكد
حرصهم على السمعة الحسنة ،ودعائهم المولى سبحانه وتعالى أن يمتعهم بها ،فعلى
سبيل المثال فإن الخليل إبراهيم عليه الصالة والسالم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى
أن يكون صاحب ذكر حسن بين الناس ،وقد جاء ذلك في قول المولى سبحانه وتعالى
ف��ي كتابه العزيز على لسان الخليل إب��راه�ي��م عليه ال �س�لام :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭼ(((.

وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب سمعة طيبة وذكر حسن في قومه،
ولقد شهد له بذلك المشركون والكفار قبل المسلمين ،ففي الحوار الذي دار بين أبي
سفيان وهرقل خير دليل على سمعة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة في قومه،
فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره« :أن هرقل
أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجار ًا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما َّد فيها أبا سفيان وكفار قريش ،فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه
وحوله عظماء الروم ،ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال :أيكم أقرب نسب ًا بهذا الرجل الذي
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان :فقلت :أنا أقربهم نسب ًا فقال :أدنوه مني وقربوا أصحابه
فاجعلوهم عند ظهره ،ثم قال لترجمانه :قل لهم :إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن
علي كذب ًا لكذبت عنه »...فكان مما سأل
كذبني فكذبوه ،فو الله لوال الحياء من أن يأثروا َّ
( )1سورة الشعراء اآلية (.)84
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هرقل أبا سفيان أنه قال« :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت :ال ،قال:
فهل يغدر؟ قلت :ال ،»...وأنه سأله أيض ًا« :ماذا يأمركم؟ قلت :يقول :اعبدوا الله وحده وال
تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة،(((»...
وهكذا كانت شهادة أبي سفيان وهو ما زال على الكفر ،ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه
وسلم ،ولكنه شهد شهادة الحق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ،وحسن خلقه،
وأمانته وصدقه ،وهذه حكمة الله في كونه ،أن يحفظ لصاحب السمعة الحسنة مكانته
ويعلي ذكره على لسان األعداء قبل لسان األولياء.
كما أن السمعة التجارية الطيبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقبه «الصادق
األمين» هي التي جعلت السيدة خديجة رضي الله عنها تختاره للتجارة ثم للزواج فيما
بعد.
وإذا كانت السمعة الحسنة والسيرة الطيبة مطلبين ضروريين ومهمين في حياة الفرد
والمجتمع بصفة عامة ،وإذا كان المسلم يحرص عليهما ويريد تحقيقهما ليفوز بالذكر
الحسن بين األقران ،فالتاجر في ذلك أكثر حرص ًا وأشد تأكيد ًا ،ألنهما يمثالن بالنسبة
له أساس النجاح واالستمرار والتميز بين األقران.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في الحفاظ على السمعة الحسنة ،وهذا
ما سوف نستعرضه في ذكر هذه القصة الواقعية((( ،والتي توضح حرص التاجر الكويتي
على السمعة الطيبة ،وتوضح قيمة النصيحة الغالية التي أسداها التاجر خالد الزيد
الخالد رحمه الله للتاجر عبدالعزيز محمد الشايع ،حيث كان حريص ًا على لفت انتباهه
ألهمية السمعة الحسنة التي تتمتع بها عائلته ،وضرورة المحافظة عليها والسير على
خطى اآلباء واألجداد في ذلك المسلك القيم والسلوك النبيل.
يروي القصة العم عبدالعزيز محمد حمود الشايع قائ ًال« :ما زلت أذكر هذه الحادثة
التي حدثت لي في مستهل عملي التجاري في الكويت ،حين كنت في فترة من الفترات
مسئو ًال عن العمل ،حيث بعت قماش ًا ألح��د محالت تجزئة أقمشة النساء ،وبعد أيام
( )1رواه البخاري ،برقم .7
( )2عبدالعزيز محمد الشايع « -أصداء الذاكرة»  -ط - 1الكويت :ذات السالسل لطباعة والنشر والتوزيع2012 ،م  -ص .171-170
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عدة رفض المشتري استالم البضاعة ،مدعي ًا أنها تختلف عما تم االتفاق عليه في ورقة
سند البيع ،وبدوري صممت على سالمة موقفي ،عندها اتفقنا أن نذهب إلى محكم من
أهل الخبرة من تجار الكويت ،وكان المحكم هو خالد الزيد الخالد رحمه الله ،فذهبنا
إليه وشرح كل منا موقفه في هذا االختالف ،وعندها طلب خالد الزيد من المشتري أن
يذهب إلى عمله وبقيت معه.
وكان رحمه الله بعيد النظر ويقدر الوالد ،فقال لي بعد أن طلب من الشخص اآلخر
إلي للتحكيم ،فالشايع
االنصراف :لو كان هذا الموضوع يعرف عنه والدك لما قبل أن تأتي َّ
ليس هذا أسلوبهم في العمل ،ووالدك ال يقبل أن يضغط على مشتر إذا كان ال يرغب في
إتمام الشراء ،وبالتالي أنصحك حتى لو كان لديك حق أن تتنازل عنه وال تتخاصم مع
مشتر أبد ًا ،لقد كان كالمه درس ًا لي لن أنساه ،وهو يعطي صورة كاملة عن أسلوب العمل
التجاري والعالقات التجارية ،ومستوى العالقات بين الناس في ذلك الزمان وتقدير
بعضهم لبعض».
وهكذا قدم لنا التاجر خالد الزيد الخالد رحمه الله درس ًا عملي ًا موضح ًا فيه أهمية
السمعة الحسنة ،وكيف أنها رأس المال الحقيقي للتاجر الكويتي في كويت الماضي،
كما أن تفهم التاجر عبدالعزيز الشايع لتلك النصيحة وه��ذا التوجيه وأهميته في
حياته العملية كان له أكبر األثر في نجاحه وتقدمه في عالم التجارة فيما بعد ،وهكذا
كان أهل الكويت من أبناء هذا الجيل الفريد ،كانت قلوبهم مليئة بالخير واإلخالص
ألبناء جلدتهم ،وضربوا أروع األمثلة في الحفاظ على السمعة الحسنة فأصبحوا قدوات
يحتذى بها ،ويذكرون بالخير في كل المواقف.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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عبدالله عبدالعزيز ابراهيم الفارس
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التجار الردعان والفارس والقفيدي أمثلة
رائعة للثقة واألمانة والحفاظ على السمعة
عند التاجر الكويتي
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اهتم ديننا اإلسالمي الحنيف بضرورة التحلي باألخالق الحسنة واآلداب النبيلة،
فقد جاء هذا الدين العظيم ليتمم مكارم األخالق ،ويشيع األمانة والصدق والثقة في
كافة التعامالت بين الناس ،كما حرص االسالم على أهمية التحلي بالسمعة الحسنة
التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ،والسيما اذا كان صاحب تعامالت مع الناس ،ألن
السمعة الحسنة هي أحد أهم عوامل النجاح والثقة بين الناس.
وإن من أغلى ما يرزقه الله للعبد ،وال يحزن بعده على أي عرض من الدنيا ،ما جاء
في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم« :أَ ْر َب ٌع ِإ َذا ُك َّن ِف َ
يك َفال َع َل ْي َك َما َفا َت َك
يث َو ُح ْس ُن خَ ِليق ٍَة َو ِعفَّ ٌة ِفي ُط ْه ٍر»((( ،وهذه األركان
ِم َن ُّ
الد ْن َياِ :حفْ ُظ أَ َمان ٍَة َو ِص� ْ�د ُق َح ِد ٍ
األخالقية األربعة التي حثنا عليها النبي الكريم صلوات ربي وسالمه عليه ،وهي خصال
جليلة ال يعدلها في الدنيا شيء ،بل قد تكون سبب ًا في إقبال الدنيا على العبد ،لما يجده
الناس فيه من خير وصالح ،وأن يكون موضع ثقة واحترام من الجميع.
عام لكل مسلم ،فإن الحاجة إليها
وإذا كانت الثقة واألمانة والسمعة الحسنة
مطلب ٌ
ٌ
أش��د وأكثر إلحاح ًا عند التاجر ،فالتاجر الب��د أن يكون موضع ثقة في مجتمعه ،وأن
يتحلى بالصدق واألمانة ،وأن يحافظ على سمعته الطيبة؛ ألن هذه الصفات مجتمعة
هي التي تمثل رأس المال الحقيقي لكل تاجر يريد أن يرضي ربه وأن يكون ًا محبوب ًا بين
الناس.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في الحرص على اكتساب ثقة من يتعاملون
معهم والحفاظ على السمعة الحسنة في مجتمعهم التجاري الصغير والكبير ،وهذا ما
سوف نستعرضه في ذكر هذه القصة الواقعية((( ،والتي توضح الثقة المتبادلة بين تجار
الكويت ،وحرص التاجر الكويتي على أداء األمانة إلى أصحابها ،وكذلك حرصه على
الحفاظ على السمعة الحسنة التي اتسم بها التاجر الكويتي في ذلك الوقت.
وجاء فيها أن أرشيد القفيدي الرشيدي وهو أحد تجار الكويت المعروفين في فترة
األربعينيات والخمسينات من القرن العشرين ،و كانت له صالت قوية بالملك سعود بن
( )1أخرجه أحمد ،برقم .6652
( )2رواية أحمد بن برجس الشمري :الباحث في تراث الكويت واجلزيرة العربية.
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عبدالعزيز رحمه الله تعالى ،وكان دائم السفر إلى المملكة
العربية السعودية للقاء ملك السعودية ومباشرة أعماله
التجارية هناك ،وهكذا ع��اش أرشيد القفيدي رحمه الله
تعالى متنق ً
ال ما بين الكويت والسعودية مراعي ًا في ذلك
شئون تجارته وعالقته هنا وهناك ،وكانت فترات مكوثه في
المملكة تختلف من وقت آلخر ،فتارة ال تتعدى عدة أشهر
وتارة يظل عدة سنوات هناك ال يأتي إلى الكويت ،وفي أحد
الملك سعود بن عبدالعزيز
ٌ
مبلغ من المال
المرات وأثناء وجوده في الكويت وكان معه
وأراد أن يتركه أمانة عند التاجر مبارك الردعان الرشيدي رحمه الله تعالى ،فتوجه
إليه في دكانه ليترك عنده األمانة ويسافر إلى السعودية ،ولكنه وجد دكانه مغلق ًا
والتاجر مبارك الردعان غير موجود ،ولكنه وجد الدكان المجاور له مفتوح ًا وكان
للتاجر المعروف عبدالله الفارس رحمه الله تعالى فسلم عليه وسأله عن التاجر
مبارك الردعان الرشيدي ،فقال له التاجر عبدالله الفارس« :مبارك غير موجود لم
يفتح دك��ان��ه ال�ي��وم ،آم��ر اي��ش بغيت؟» فقال أرش�ي��د القفيدي« :أن��ا مسافر للسعودية
ومستعجل وعندي أمانة بتركها عنده» ،فرد عليه عبدالله الفارس« :هات األمانة أنا
أوصلها له وتوكل على الله» ،فاستحسن ارشيد القفيدي األمر وبكل ثقة واطمئنان
وب��دون أي ضمانات ترك أمانته عند التاجر عبدالله الفارس وتوجه إلى حيث أراد،
وقام التاجر عبدالله الفارس بكتابة اسم ارشيد القفيدي
ال��رش�ي��دي على الكيس وحفظه م��ع األم��ان��ات ف��ي الخزنة
(التجوري) عنده.
ومرت حوالي ثالث سنوات على هذا الموقف ،وعاد ارشيد
القفيدي إلى الكويت ،وذهب إلى دكان التاجر مبارك الردعان
الرشيدي ليأخذ أمانته ،وبعد أن سلم عليه طلب منه األمانة
التي تركها منذ ثالث سنوات ،ودخل التاجر مبارك الرشيدي
ليحضر له األمانة وبحث في جميع األمانات التي عنده في
التجوري وفتش ف��ي جميع األس�م��اء فلم يجد أم��ان��ة باسم

ارشيد القفيدي الرشيدي
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أرشيد القفيدي ،ف��أدرك التاجر مبارك الرشيدي بداخل سريرته وبالفطرة أن أرشيد
القفيدي حتم ًا قد التبس عليه األمر ،وإال فأين ذهبت أمانته ،وخاصة أن التاجر مبارك
الرشيدي لم يتذكر أنه ترك عنده هذه األمانة ،وبسرعة بديهة وذكاء مميز بادر التاجر
م�ب��ارك ال��رش�ي��دي أرش�ي��د القفيدي ق��ائ�ل ًا« :ك��م ك��ان��ت أم��ان�ت��ك؟ األم��ان��ات ع�ن��دي كثيرة
وبعض األمانات أنسى أسجل األسماء عليها» ،وفي هذه اللحظة دخل التاجر عبدالله
الفارس فسلم على أرشيد القفيدي وقال له« :وينك من ثالث سنوات ،أمانتك عندي في
التجوري» ،وهنا بادره أرشيد القفيدي قائ ًال« :إنت ما عطيتها لمبارك الردعان؟» ،فرد
عليه التاجر عبدالله الفارس قائ ًال« :ال والله موجودة عندي من يومها في التجوري ما
تذكرتها إال الحين ،ونسيت أعطيها لمبارك الردعان» ،هنا توجه أرشيد القفيدي إلى
التاجر مبارك الردعان الرشيدي قائ ًال « :ما دام األمانة مو عندك ،ليش سألتني عن
قيمتها؟» ،فتبسم التاجر مبارك الرشيدي وقال« :أنا لم اتذكر أنك تركت أمانتك عندي،
وبالرغم من ذل��ك بحثت عنها في التجوري ،وعندما لم أجدها بالفعل كما توقعت،
أدركت أن في األمر شيء ما حدث بالسهو أو النسيان منك ،وحفاظ ًا على عالقتنا الطيبة
وعلى سمعتي قررت أن أدفعها لك إلى حين أن تتذكر أين تركتها وتظهر الحقيقة».
هكذا وضحت هذه القصة الواقعية ما تمتع به أهل الكويت في كويت الماضي من
صفات جليلة سطرها التاريخ بحروف وكلمات من ذه��ب ،فامتازوا باألمانة والحفاظ
على السمعة الحسنة والثقة المتبادلة فيما بينهم ،فعاشوا حياة طيبة هنيئة مملوءة
بالحب والخير والوفاء ،وأصبحوا بهذه األخالق والمواقف قدوات حسنة لمن جاء من
بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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التجار الروضان والميلم والخضير
يحفظون سمعة التاجر الكويتي

()1

( )1أوردن��ا قصة التاجر عبدالله بن خالد اخلضير منفرد ًا في موضوع سابق في اجل��زء األول من سلسلة التاجر األسوة
بالله ثم بالناس عند التاجر عبدالله بن خالد اخلضير» ،وجتنب ًا لتكرار
في كويت املاضي حتت عنوان« :حسنُ الظن
ِ
القصص ،ونظر ًا ألنها حتمل نفس املعنى وتتشابه أحداثها مع القصة التي سنذكرها هنا ،اكتفينا فقط باإلشارة إليها
في هذا املوضع.
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إن حفظ السمعة الحسنة لإلنسان المسلم ض��رورة تستوجبها الشريعة االسالمية،
حسن ال محذور فيه وال رياء ،ومن
أمر
ٌ
كما أن الحرص على السمعة الحسنة بين الناس ٌ
األدلة على ذلك قول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان الخليل إبراهيم
عليه السالم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ((( وفيها دعوة إبراهيم عليه السالم بأن
ثناء حسن ًا ،وذك��ر ًا جمي ًال ،وقبو ًال عام ًا في األم��م التي
يجعل الله سبحانه وتعالى له ً
تجيء بعده فأعطاه الله ذلك ،فجعل كل أهل األديان يتولونه ويثنون عليه.
وهكذا كان جميع األنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين أصحاب سمعة حسنة
طيبة ،وهكذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب سمعة طيبة وحسنة
في قومه ،حتى إنه ُلقب بالصادق األمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.
وه�ك��ذا ه��ي السمعة الطيبة تسبق األش �خ��اص وتعطي عنهم االن�ط�ب��اع وتفتح لهم
األب��واب الموصدة وترفع مقامهم عند ال�ن��اس ،كما أن اإلن�س��ان على ه��ذه األرض ليس
بمخلد ويبقى له بعد مماته سمعته وأعماله الصالحة.
وإذا كانت السمعة الحسنة مطلوبة لكل إن�س��ان ،فإنها مطلوبة أكثر وأه��م بالنسبة
للتاجر ،حيث تعد رأس ماله الحقيقي ،ومن أهم مقومات نجاحه ،ألن سمعته بين أقرانه
وبين المتعاملين معه هي التي تحدد تعامالتهم معه ،وبالتالي نجاحه واستمراره وعلو
شأنه ومكانته.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في الحفاظ على السمعة الحسنة ،وهذا ما
سوف نستعرضه في ذكر هذه القصة الواقعية ،والتي توضح حرص التاجر الكويتي على
حفظ سمعته.
وخ�لاص��ة القصة أن التاجر محمد ال��روض��ان رحمه ال�ل��ه((( ك��ان جالس ًا ذات ي��وم مع
بعض رفاقه ،وبينما هم يتسامرون ويتجاذبون الحديث في جو من الود والصفاء ،إذ دخل
( )1سورة الشعراء اآلية (.)84
(« )2محسنون من بلدي»  -اجلزء السادس  -ط - 1الكويت :بيت الزكاة2005 ،م  -ص  - 162-161مستشار التحرير د .عبداحملسن
عبدالله اجلارالله اخلرافي .وقد أورده��ا الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في كتابه «حكايات من الكويت»  -الكويت:
منشورات ذات السالسل - 1985 ،ص  ،102-99وقال معلق ًا عليها« :إن بطلها روضان حمود الروضان .وقيل بطلها محمد
الروضان ،وهو من عائلة الروضان نفسها وابن عم الروضان بن حمود ،رحم الله اجلميع».
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عليهم أعرابي ،وتوجه بحديثه إلى محمد الروضان ،طالب ًا منه أن يرد أمانته التي تركها
عنده وقيمتها خمسة آالف روبية! وكان يمثل مبلغ ًا كبير ًا في ذلك الوقت.
أسقط في يد الرجل وألجمته الدهشة ،إذ إنه ألول مرة يرى هذا البدوي ،ولم يسبق
له أن رآه وال أن أخذ منه شيئ ًا ،ترى ما الذي حدث؟ البد أن في األمر لبس ًا ،والبد أن هذا
الرجل قد أخطأ طريقه ،فكر محمد الروضان بسرعة ...واتخذ القرار ..ووجه حديثه
للرجل بكل ثقة« :احضر غدا لتستلم أمانتك»!
وبالفعل استطاع محمد ال��روض��ان رحمه الله أن يدبر المبلغ بطريقة أو بأخرى،
فحضر الرجل ،فدفع إليه كيس ًا به الخمسة آالف روبية ،فأخذها الرجل وانصرف مسرع ًا
ال يلوي على شيء.
وبينما كان الرجل عائد ًا من حيث أتى استوقفه رجل في دكان ،وسأله :ألست أنت الذي
تركت عندي أمانة منذ كذا وك��ذا؟ فتذكر األعرابي ،وعلم أنه أخطأ في معرفة الرجل،
وتذكر أنه فع ًال ترك األمانة مع هذا الرجل في هذا الدكان وليس لدى محمد الروضان،
فقال :نعم ،فدفع إليه الرجل وديعته!
وتعجب الرجل مما فعله محمد الروضان وتساءل :كيف يحدث هذا؟ كيف يعطيني
ما ًال لم أعطه إياه؟ البد أن في األمر سر ًا!
فعاد مسرع ًا إلى محمد الروضان ،ودفع إليه نقوده واعتذر عن خطئه أمام الجميع،
هنا تعجب رفقاء التاجر محمد الروضان وجلساؤه وتساءلوا في دهشة :لماذا فعلت
ه��ذا؟ لماذا أعطيت الرجل م��ا ًال ال يستحقه ول��م تأخذه منه أص�ل ً
ا؟ فأجاب الرجل
إجابة تدل على ذكائه وحسن تقديره لألمور ،وحرصه على سمعته بين الناس مهما
كان الثمن ،قال :لو أنكرت ما قاله الرجل ،وقلت له إنك لم تعطني شيئ ًا – وهذا هو
في ،والشيطان يجري من ابن
الواقع بالفعل – ربما يصدقني بعضكم ،وقد تشكّ ون ّ
آدم مجرى ال��دم بالعروق ،وأن��ا أح��رص على سمعتي بينكم ،فتصرفت وقمت بجمع
المال بسرعة وأعطيته للرجل! فعجب الناس من رده الشافي ومنطقه البليغ وإجابته
المقنعة.
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وهكذا ضرب لنا التاجر محمد الروضان رحمه الله مثا ًال يحتذى به في الحفاظ على
السمعة ،وأهميتها للمسلم بصفة عامة وللتاجر بصفة خاصة ،وكيف أنها تمثل رأس
المال الحقيقي بالنسبة للتاجر في كويت الماضي.
أم��ا القصة الثانية فهي ع��ن التاجر ي��وس��ف العبدالهادي ال�م�ي�ل��م((( رح�م��ه الله
وخالصة القصة أن أهل البادية كانوا يفدون في مواسم الربيع لبيع منتجاتهم ويشترون
حاجاتهم من المواد التموينية من تجار الكويت ،وكانوا يودعون أمانات مالية كثيرة
لدى التجار لحفظها لهم من الضياع لعدم وجود خزائن (تجوري) لديهم في البادية،
وذلك خوف ًا من سرقتها عندما يحدث غزو من قبائل معادية أو من قطاع الطرق ،وعلى
العموم فإن التاجر الكويتي أصبح محل الثقة لدى هؤالء البدو ،فأموالهم تكون في
الصون واألمانة حتى يتم طلبها في السنة المقبلة أو لسنوات أخرى عندما يحتاجون
إليها.

(((

وفي أحد األي��ام من منتصف الثالثينات جاء رجل من سكان بادية الكويت ووقف
عند ب��اب محل التاجر يوسف الميلم ،طالب ًا األمانة المالية التي أودعها في السنة
الماضية فنظر التاجر يوسف إل��ى الرجل متفحص ًا في هيئته ،ول��م يكن قد شاهده
من قبل ولم يكن بالتالي قد أودع األمانة لديه ف��أدرك التاجر يوسف الميلم بداخل
سريرته وبالفطرة أن الرجل البدوي حتم ًا قد التبس عليه صاحب المحل لكون البدو
ال يفدون إلى المدينة باستمرار فقال التاجر يوسف :ذكرني كم المبلغ؟ فرد الرجل
البدوي 300 :ريال (((.
وف��ي الحال أخ��رج التاجر يوسف من الخزانة الحديدة (ال�ت�ج��وري) المبلغ وسلمه
( )1التاجر يوسف العبد الهادي امليلم رحمه الله ،عمل في جتارة األقمشة واملواد الغذائية ،وكان ميتلك حملة للحج من ضمن
احلمالت القدمية للحج على اإلبل واستمرت هذه احلملة تقدم خدماتها حلجيج بيت الله احلرام ما يقارب الثمانني
عام ًا ( 1952-1822م) ،ويسجل له تاريخ الكويت بأنه كان له أياد بيض في عدة مجاالت منها بناء املساجد داخل الكويت
وخارجها ،وشراؤه جملموعة من آبار املياه مبنطقة الشامية والتبرع بها ألصحاب احلاجة من املواطنني والفقراء ،وكانت
مواقفه الطيبة في مساعدة احملتاجني والسيرة والسمعة الطيبة التي يتمتع بهما في جتارته وتعامالته حديث كل من
كانوا يعرفونه.
( )2د .عادل محمد العبداملغني « -شخصيات كويتية»  -الكويت :املؤلف1999 ،م  -ص .36 – 35
( )3هو ريال امللكة تريزا ملكة النمسا املعروف في ماضي الكويت بالريال الفرنسي ،ويعادل  2.5روبية فضية والروبية الواحدة
تعادل  75فلس ًا كويتي ًا عند إحالل العملة الوطنية بالدينار بتاريخ 1961/4/1م.
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للرجل الذي شكره ومضى في سبيله ،ولم يمض وقت قصير من االنصراف حتى رجع
ومعه الجار صاحب المحل المالصق لمحل التاجر يوسف الميلم وأع��اد المبلغ مع
سيل من االعتذارات ،وعبارات طلب المسامحة ،والسبب أنه عندما خرج الرجل البدوي
شاهد جار التاجر يوسف فتعرف عليه وقال له« :وينك ما تبي فلوسك؟» فأدرك البدوي
أن المبلغ الذي أخذه ليس له ،وكان تعليق التاجر يوسف الميلم رحمه الله بأن المال
الحالل ال يضيع وأض��اف :كان علي أن أشتري سمعتي بأي ثمن ألني مدرك جيد ًا بأن
ذلك الرجل البدوي ليس له أمانة عندي فلو بينت له بأن ال مبالغ تخصه عندي لكان
قد صاح بأعلى صوته بأني قد أكلت حالله ،فماذا ستكون عليه سمعتي بعدها؟ رحمك
الله يا أبا عبدالله «يوسف العبدالهادي الميلم» فقد ضربت أروع األمثلة في الحفاظ
على السمعة الحسنة للتاجر الكويتي في كويت الماضي.
وه��ذا ك��ان ح��ال الكثير م��ن آب��ائ�ن��ا ف��ي ك��وي��ت ال�م��اض��ي ،ي�ش�ت��رون سمعتهم ب��أي ثمن،
وينفقون أموالهم في سبيل الحفاظ على رأس مالهم الحقيقي وه��و السمعة والذكر
جزاء
الحسن ،رحم الله هذه النماذج الطيبة ومن على شاكلتهم ،ورزقهم جنات النعيم
ً
على طيب سيرتهم وحسن سريرتهم.
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التاجران خالد يوسف المرزوق وعبدالله
خالد الدليجان مثاالن للثقة واألمانة
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ٌ
اإلسالمي ،لما لها من أثر طيب في عالقات
ين
للثقة في اآلخرين
الد ُ
أهمية كبير ٌة في ِ ّ
ّ
الفرد المتعددة س��واء على المستوى الشخصي أو األس��ري أو المجتمعي ،وهي دليل على
التحلي باألخالق الفاضلة التي يحتاج إليه الناس جميع ًا في معامالتهم المختلفة ،والثقة
في التعامل بين الناس درب من دروب األمانة واأللفة والتماسك بين أفراد المجتمع ككل.
أما األمانة فال شك أنها من مكارم األخ�لاق ،ومن شيم الكرماء ،ومن أ ّه��م الصفات
التي دعا اإلسالم للتحلي بها؛ لعظم مكانتها في اإلسالم ،وأهميتها بين أبناء المجتمع
ككل ،وفي المجتمع اإلسالمي على وجه التحديد ،وقد تم َثّلت األمانة بأبهى صورها في
شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ،حيث كان ُيل ّ َقب بالصادق األمين حتى قبل
بعثته الشريفة صلوات ربي وسالمه عليه.
وم��ا أحلى أن تجتمع الثقة واألم��ان��ة في الشخص المسلم ،والسيما إن ك��ان تاجر ًا
كثير من الناس ،وله الكثير من المعامالت اليومية التي تتطلب بال شك كال
يتعامل مع ٍ
هاتين الصفتين الضرورتين في تلك التعامالت.
والحقيقة أن أهل الكويت الكرام تحلوا بالثقة المتبادلة في التعامل فيما بينهم ،كما
توجت تلك الثقة األمانة والصدق في كافة معامالتهم؛ فضربوا أروع األمثلة وتركوا لنا
رصيد ًا مشرف ًا من المواقف الطيبة التي تشهد لهم بذلك.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثالين ونموذجين طيبين لصاحبيها التاجران خالد
يوسف المرزوق((( وعبدالله خالد الدليجان((( رحمهما الله تعالى ،وكان التاجر عبدالله
( )1عبدالله خالد الدليجان« ،نبذة من ذكريات عبدالله خالد الدليجان» ،ط ،1الكويت :املؤلف2007 ،م ،ص .24
( )2خالد يوسف املرزوق من مواليد الكويت عام 1931م ،تلقى تعليمه األولي في املدرسة األحمدية ثم املدرسة الشرقية ،بدأ
حياته العملية وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره ،وفضل الكفاح والعمل اجلاد والدخول في معترك احلياة التجارية
وهو ما زال في ذلك السن الصغير ،وبعد أن فتح الله عليه في مجال التجارة قام بالتعاون مع مجموعة من رجاالت
عصره بتأسيس "البنك التجاري الكويتي" عام  ،1963وتولى منصب نائب الرئيس ،بعد ذلك قام بتأسيس "شركة عقارات
الكويت" ،كشركة قطاع خ��اص ،ليرأس مجلس إدارت�ه��ا ،وبعد ذل��ك ق��ام مع أقرانه بتأسيس "البنك العقاري الكويتي»،
وتولى منصب رئيس مجلس إدارته في عام 1973م ،ويعتبر التاجر خالد يوسف املرزوق عقلية جتارية اقتصادية سياسية
متميزة ،وكانت له مساهمات طيبة ج��د ًا في مجال العمل اخليري بوجه عام من كفالة األيتام ورعاية األس��ر الفقيرة
ومساعدة احملتاجني باإلضافة إلى إسهاماته في اجملال الصحي والطبي في الكويت وخارجها ،توفي رحمه الله تعالى في
2011/1/7م بعد حياة حافلة باجلهد والعطاء واإلحسان ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
( )3ولد التاجر عبدالله خالد الدليجان عام ١٩٣٠م في منطقة الصاحلية ،وكان مثا ًال للجدية وحتمل املسئولية منذ نعومة
أظفاره ،حيث كان يعمل نهاراً ،ويدرس في مدرسة املباركية لي ًال ،وفي منتصف اخلمسينات بدأ مشاريعه التجارية وافتتح
مطعم ًا مبنطقة اجليوان وسرعان ما تركه ألنه لم يحقق تلك املكاسب املرضية ،ثم عمل في استيراد الكماليات من جنوب
شرق آسيا ،وأخير ًا استقر بالعمل في الوساطة العقارية باملشاركة مع عدة أشخاص في مراحل مختلفة ،واستمر جناحه
وعمله باملكتب الذي ما زال قائم ًا إلى يومنا هذا بفضل الله ،كما قام بشراء مزرعة بالعبدلي في عام  ،٢٠٠٣ومارس هوايته
القدمية في إنتاج اخلضروات والفواكه املثمرة بالبيوت الزراعية ،وكان يتبرع من إنتاج املزرعة للجان اخليرية خصوص ًا
من إنتاج الرطب والتمر ،له ٍ
أيد بيض في مجاالت خيرية متعددة منها :كفالة األيتام ومساعدة املتعففني من األسر
الفقيرة واحملتاجة ،كما توسع نشاطه اخليري خارج الكويت في العديد من الدول احملتاجة ،توفي رحمه الله تعالى في
٢٠١٢/٢/٢٦م بعد حياة حافلة باجلهد والعطاء واإلحسان ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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خالد الدليجان رحمه الله من أوائل من عمل بمهنة الوساطة العقارية منذ بداية ظهورها
في الكويت ،وكان معروف ًا بأمانته وصدقه ووفائه وسيرته الطيبة بين الناس.
ويروي هذا الموقف التاجر عبدالله خالد الدليجان رحمه الله تعالى بنفسه ضمن
ذكرياته التي ضمها كتابه «نبذة من ذكريات عبدالله خالد الدليجان» مع مجموعة أخرى
من المواقف واألحداث التي مرت به خالل حياته العملية في مجال التجارة والوساطة
التجارية ،حيث يحكي فيقول« :لقد وكلني األخ العزيز خالد يوسف المرزوق أطال الله
في عمره لبيع قسائم في األندلس بدون علمي ،ونشر اسمي بإحدى الجرائد ،فجاءني
الزبائن للشراء منها ،فبعنا منها الكثير آنذاك ،وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ثفة
الصديق أبي الوليد التي أشكره عليها بعد حوالي خمسين سنة ،ألبسه الله ثوب الصحة
والعافية».
وهكذا عكس لنا هذا الموقف  -على بساطته  -السلوك الطيب من التاجر خالد
يوسف المرزوق رحمه الله ،وكيف أنه وضع اسم صاحبه التاجر عبدالله خالد الدليجان
ومتصرف في أمالكه دون الرجوع
كوكيل عنه
رحمه الله تعالى في الجريدة الرسمية
ٍ
ٍ
إليه أو إخباره بذلك؛ فضرب لنا مث ًال رائعا في الثقة باآلخرين ،وحسن الظن بهم ،وفي
المقابل وجدنا الوفاء ورد الجميل من التاجر عبدالله خالد الدليجان رحمه الله،
حيث قام ببيع تلك القسائم له تلبية لطلبه وتنفيذ ًا لرغبته ،هذا باإلضافة إلى توثيقه
لذلك الموقف في ذكرياته الشخصية ،بل واإلشادة بثقة صاحبه به ،والدعاء له بظهر
الغيب ،رغبة منه في تخليد هذا الموقف الطيب ،ليضرب مث ًال رائع ًا في الوفاء وحفظ
الجميل.
رحمهما الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهما جنات النعيم.
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حرص اإلسالم على السمعة الطيبة والسيرة الحسنة ،ومن دالئل ذلك حرص نبينا
الكريم محمد صلى الله عليه وآل��ه وسلم عليها وعلى التحلي بها؛ وم��ن دالئ��ل ذلك
رفضه صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين ضرب عنق
عبدالله بن ُأب��ي بن سلول ال��ذي كان ي��ؤذي رس��ول الله صلى الله عليه وسلم ،ويتطاول
عليه صلوات ربي وتسليماته عليه ح��ذر ًا من أن ينال الناس من مقام النبوة الشريفة،
فعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من رب العالمين ،إال أنه رفض رد
اإلساءة باإلساءة وفضل الحلم حتى مع من أساء إليه ،فعلى الرغم من تعدي عبدالله
بن أبي بن سلول على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله« :والله لئن رجعنا إلى المدينة
ليخرجن األع��ز منها األذل» يعني باألعز نفسه ،ويعني ب��األذل النبي صلى الله عليه
وسلم وصحابته المهاجرين رضي الله عنهم– حاشهم ذلك  -فقال عمر :دعني أضرب
عنق هذا المنافق ،فقال« :دعه ال يتحدث الناس أن محمد ًا يقتل أصحابه»((( ،وهكذا كان
حرص النبي صلى الله عليه وسل َم على السمعة الطيبة له ولدعوته التي أشرقت األرض
بنورها ،وكان يحرص على السمعة بأخالقه وسماحته مع الناس ،والعفو عنهم حتى مع
المخطئ والمسيء بل حتى مع العدو.
وم� ��ن ال �م �ع �ل��وم أن األم ��ان ��ة وال � � ��ورع م ��ن أه� ��م م �ق��وم��ات ال �س �م �ع��ة ال �ط �ي �ب��ة والسيرة
الحسنة،والسمعة الطيبة هي محصلة عمل المرء وثمرة تصرفاته وسلوكياته ،وبها تحلو
دنياه ويطيب ذكره ،وبها يسعد في أخراه ويجزى عنها الجزاء الحسن الجميل.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في األمانة ورد الحقوق إلى أهلها والحفاظ
على السمعة الحسنة في مجتمعهم التجاري الصغير والكبير ،وهذا ما سوف نستعرضه
في هذه القصة الواقعية((( ،والتي توضح حرص التاجر الكويتي علىأداء األمانة إلى
أصحابها ،وكذلك تحليه بالسمعة الحسنة التي اتسم بها التاجر الكويتي في كويت
الماضي.
وفيها يقول الراوي العم أحمد الجارالله« :كنا نسكن في سكة عنزة في منطقة وسط
المدينة ،وكان أخي حسن الجارالله رحمه الله يدرس على يد المرحوم بإذن الله تعالى
( )1رواه البخاري ،برقم .4905
( )2رواية العم أحمد جارالله حسن اجلارالله حفظه الله.
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الشيخ عبدالله خلف الدحيان رحمه الله ،وكان يدرس في الفجر في المسجد على يد
جارنا المرحوم بإذن الله تعالى السيد ياسين الرفاعي رحمه الله ،وعندما ذهب أخي
حسن في أول يوم للدراسة في المسجد ب��ادره العم السيد ياسين الرفاعي رحمه الله
تعالى بقوله :أن��ت حفيد حسن الجارالله رحمه ال�ل��ه؟ لقد كانت ل��ي م��ع ج��دك قصة
عجيبة دعني أقصها عليك ،كان جدك حسن الجارالله رحمه الله يتاجر في الزبير(((،
وعندما سألت عن تاجر ثقة وأمين كي أتعامل معه في الزبير نصحني الجميع بالتعامل
مع جدك حسن رحمه الله ،حيث قالوا لي بالنص« :ما لك غير حسن الجارالله بالزبير»،
فاستخرت الله وأخذت بالنصيحة وبدأت أتعامل مع جدك حسن الجارالله رحمه الله،
وكنت أتاجر معه في بيع الغترة والشال وبعض أن��واع المالبس ،وكنت أورد له البضائع
ويبيعها لي ،وكان في المقابل يشتري لي بضائع أخرى أبيعها على أهل الكويت ،واستمرت
عالقتنا التجارية فترة من الزمن ،وازدادت الثقة بيننا وتطورت العالقة كثير ًا ،حيث كان
جدك رحمه الله من أفضل من تعاملت معهم على مدار حياتي التجارية.
ويستطرد العم أحمد الجارالله روا ًيا قصته على لسان العم السيد ياسين الرفاعي
رحمه الله تعالى بقوله :في تلك األثناء صارت لي ضائقة مالية فذهبت إلى البصرة كي
أستدين من جدك حسن الجارالله رحمه الله  20غرار (ما يساوي  50درهم) ،لكي أسافر
بها إلى الهند وأستدين بشكل أكبر من أبناء عمومتي هناك ،وذهبت إلى البصرة ،وقصدت
مسجد النجادة ،وصليت العصر هناك وسألت أحد المصلين عن جدك حسن الجارالله،
فلما وصلته ابتدرني قائ ًال :أنت سيد ياسين؟ قلت له نعم .قال لي :الله يهديك أنت لك
عندي  600غرار حقك قد حفظها الله لك هذه المدة من الزمن .لم أصدق ما يقوله لي
جدك رحمه الله .فسألته كيف ذلك؟ فأجابني :كانت هذا األموال من تعامل سابق بيننا
ونماها الله لك ،فقد انتظرتك كثير ًا حتى تأتي وتأخذ أموالك ،وحين تأخرت تاجرت
لك بها وربحت وها هي أموالك وأرباحها خالصة لك» ،وقد تضاعفت ثالثين مرة من
( )1الزبير :مدينة لها مكانتها التاريخية ،تقع إلى اجلنوب الغربي من مدينة البصرة في جنوب العراق ،وكانت تعتبر هذه
املدينة أحد مراكز االستراحة للمسافرين بني اجلزيرة العربية ومنطقة اخلليج العربي والعراق ،كما أن قربها من البادية
جعلها موقع ًا الستقرار القادمني من صحراء جند وبادية العراق ومنطقة للتبادل التجاري معهم ،وقد استقر بها الكثير
من أهل جند املهاجرين منها إلى الزبير طلب ًا للرزق ،فأحيوا املنطقة بشكل مستقل عن البصرة فكونوا مجتمع ًا مستقل
البنية االجتماعية واملذهبية واالقتصادية.
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مثل أصلها ،أي في اللغة المحاسبية الحديثة زادت بنسبة ثالثة آالف بالمائة.
وهكذا قدم التاجر حسن الجارالله رحمه الله درس ًا تربوي ًا رائع ًا من خالل الموقف
التربوي الماثل في ذهن صديقه العم السيد ياسين الرفاعي رحمه الله تعالى ،فمن
خالل هذا الموقف استطاع أن يرسل رسالة مهمة لكل من يريد أن يعمل بمجال التجارة
أن يكون أمين ًا ورع ًا صادق ًا مع الجميع.
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
باألمانة والورع في تعامالتهم المالية ،وهذا ما جعل القاصي والداني يشهد لهم بالسمعة
الحسنة والذكر الحسن الجميل ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم
حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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حث اإلسالم على القناعة ،ورغب في الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى من الرزق،
والزهد في ما عند الناس ،وللقناعة فوائد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة
واألمن والطمأنينة ،وبالقناعة يمتلئ القلب إيمان ًا بالله سبحانه تعالى ،وثقة به ،ورض ًا
بما قدر و َق َسم ،وقوة ويقين ًا بما عنده سبحانه وتعالى ،ذلك أن من قنع برزقه فإنما هو
مؤمن ومتيقن بأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم حتى ولو
كان ذلك القانع ال يملك من حطام الدنيا شيئ ًا.
وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألبي هريرة رضي الله عنه أفضل دليل على
ال َر ُس ُ
ذلك ،حيث َق َ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّلهُ َع َل ْي ِه َوآله َس َّل َمَ « :يا أَ َبا ُه َر ْي َر َةُ ,ك ْن َو ِر ًعا َت ُك ْن أَ ْع َب َد
َّاس َما ُت ِح ُّب ِل َنفْ ِس َك َت ُك ْن ُمؤ ِْمنًاَ ,وأَ ْح ِس ْن
َّاسَ ,و ُك ْن َق ِن ًعا َت ُك ْن أَ ْش َك َر النَّاسَ ,وأَ ِح َّب ِللن ِ
الن ِ
يت ا ْل َقل َْب»((( ،وقال
الض ِح ِك ُت ِم ُ
الض ِح َك َف ِإنَّ َك ْث َر َة َّ
ِج َوا َر َم ْن َج��ا َو َر َك َت ُك ْن ُم ْس ِل ًماَ ,وأَ ِق� َّ�ل َّ
صلى الله عليه وآله وسلم « َق ْد أَفْ َل َح َم ْن أَ ْس َل َم َو َكانَ ِر ْز ُقهُ َك َف ًافا َو َق َّن َعهُ ال َّلهُ »(((.
وعلى المسلم أن يدرك أن الغنى الحقيقي في القناعة ،والرضا بما قسمه الله ،لذا
فقد رزقها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ًا صلى الله عليه وسلم ,وامتن عليه بها،
فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ((( ،فقد فسرها بعض
العلماء على أنها غنى النفس؛ ألن اآلية مكية؛ وال يخفى ما كان فيه النبي عليه الصالة
والسالم قبل أن تفتح عليه خيبر و غيرها من قلة المال.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في القناعة بما قسمه الله تعالى ،والرضا
بالقليل من الرزق وشكر المنعم سبحانه وتعالى ،وهذا ما سوف نستعرضه في ذكر هذه
القصة الواقعية والتي حدثت بين التاجر إبراهيم عبدالرحمن الجسار والتاجر صبيح
براك الصبيح رحمهما الله رحمة واسعة(((.
يقول راوي القصة عبدالله دخيل الجسار« :اشترك عمي التاجر إبراهيم عبدالرحمن
الجسار رحمه الله تعالى مع التاجر صبيح براك الصبيح رحمه الله تعالى في تأسيس
( )1رواه ابن ماجه في سننه ،برقم .4215
( )2جامع الترمذي ،برقم .2284
( )3سورة الضحى :اآلية .8
( )4رواية األستاذ عبدالله دخيل اجلسار عن عمه إبراهيم عبدالرحمن اجلسار رحمه الله تعالى.
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محل للصرافة وت�ج��ارة العملة ،وف��ي إح��دى ال�م��رات اشتروا
عملة أجنبية بكمية كبيرة بسعر معين م��ن أج��ل التجارة
فيها وصرفها واالستفادة من بيعها كعادة محالت الصرافة،
ولكنهما فوجئا بنزول سعرها عالمي ًا ،فقررا االحتفاظ بها
وع��دم بيعها بخسارة إل��ى أن تتحسن أح��وال السوق ويرتفع
سعرها مرة أخرى ،واستقرا على ذلك ،وتاجرا في أنواع أخرى
من العمالت غير تلك العملة.
عبدالله دخيل الجسار

وبعد فترة سافر التاجر صبيح براك الصبيح إلى الدمام
لتنفيذ بعض أعمال المقاوالت هناك ،وكان التاجر إبراهيم الجسار يدير محل الصرافة
في تلك الفترة ،وجاءته برقيات من الخارج بأن سعر العملة األجنبية التي احتفظوا بها
فسر التاجر إبراهيم الجسار كثير ًا
قد ارتفع ثم واصل السعر ارتفاعه في األيام التاليةُ ،
لهذه األخبار وتابعها باهتمام ،وعندما ارتفع سعرها وبلغ نفس السعر الذي دفعوه فيها،
حينها خشي التاجر الجسار من نزول أسعارها مرة أخرى كما حدث من قبل ،ولم تكن
هناك ثمة وسائل اتصاالت بين التاجرين الجسار والصبيح في ذلك الوقت ،ففكر التاجر
الجسار واجتهد كثير ًا في التفكير وهداه تفكيره إلى بيعها بسرعها األصلي واالكتفاء
بعدم الخسارة فيها وأن يحمد الله على عدم خسارتهما فيها ،وبالفعل قام ببيعها بنفس
سعر شرائها ،وبعد بضعة أي��ام استمر سعر هذه العملة في االرتفاع حتى وصلت % 10
زيادة على سعرها األصلي الذي اشتروه بها ،وهنا ندم التاجر الجسار على تسرعه ببيعها
وفوات فرصة المكسب عليهما.
وعند عودة التاجر صبيح الصبيح من السفر ذهب إلى المحل ووجد شريكه التاجر
إبراهيم الجسار مهموم ًا ومتأثر ًا من ذلك الموقف ،ويريد الحديث في األمر ولكنه ال
يستطيع أن يبدأ الكالم ،فبذكاء وفطنة التاجر صبيح الصبيح بادره بالكالم قائ ًال« :ماذا
بك يا أبو عبدالله ؟ تبدو على غير عادتك!» ،فشرح له التاجر إبراهيم الجسار ما حدث
أثناء غيابه ،وأنه اجتهد وباع العملة بنفس ثمن شرائها ،فابتسم التاجر صبيح الصباح
ابتسامة أراد بها أن يطمئن صديقه الجسار ،ثم أردف قائ ًال« :هون عليك يا أبو عبدالله،
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فأنت ال تعلم الغيب ،وقد اجتهدت قدر المستطاع أن نسترد رأس مالنا ،وكافي علينا
سعرها األصلي والحمد لله على كل حال ،لقد أحسنت في تصرفك ،وأخذنا رزقنا وما
كتبه الله تعالى لنا والحمد لله ،وخيرها في غيرها إن شاء الله» ،بهذه الكلمات البسيطة
الحكيمة هون التاجر صبيح الصبيح على صديقه ورفيق رحلة تجارته إبراهيم الجسار
شعوره بالتقصير في هذا الموقف ،فكان موقف ًا رائع ًا من التاجر صبيح براك الصبيح
رحمه الله تعالى.
وهكذا ضرب لنا التاجر إبراهيم الجسار رحمه الله نموذج ًا رائع ًا في حرصه على
شعور صاحبه وأال يشعر بأنه يكون سبب ًا في خسارته يوم ًا من األي��ام ،فقابله التاجر
صبيح الصبيح بالشكر على اجتهاده وقناعته بما قسمه الله لهما من رزق حالل.
وهذا كان حال الكثير من آبائنا من أبناء الكويت في ذلك العصر ،عاشوا بالقناعة
وح�س��ن ال�ظ��ن ،فرزقهم ال�ل��ه وأح�س��ن إليهم نتيجة طبيعية لحسن صنيعهم ونياتهم
الحسنة الصادقة ،وهم بذلك يضربون لنا أروع األمثلة في الزهد والرضا بما قسمه الله
تعالى.
رحمهم الله رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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وردت كلمة (حكمة) في مواضع عديدة من الكتاب العزيز ،وعلى الغالب فإن الحكمة
تتمثل في اجتماع ثالث صفات هي :الذكاء ،واتساع المعرفة ،وقوة اإلرادة؛ فالذكاء اللماح،
والمعرفة الواسعة ،واإلرادة القوية تك ّون جميع ًا مع ًا :ما نطلق عليه (الحكمة) ،وعلى
مقدار كمال هذه العناصر يكون كمالها ،يقول ابن القيم رحمه الله« :الحكمة :فعل ما
ينبغي ،على الوجه الذي ينبغي ،في الوقت الذي ينبغي»(((.
وقد ضرب لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أروع األمثلة حكمته وعبقريته وذكائه
صلى الله عليه وسلم ،فض ًال عن حسن تصرفه في جميع المواقف التي مر بها صلوات
ربي وسالمه عليه.
وقد أوجز القاضي عياض في نعته للنبي صلى الله عليه وسلم قائ ًال« :أما وفور عقله
وذكاء لبه ،وقوة حواسه ،وفصاحة لسانه ،واعتدال حركاته ،وحسن شمائله فال مرية أنه
ك��ان أعقل الناس وأذك��اه��م ،وم��ن تأمل تدبيره أم��ر بواطن الخلق وظ��واه��ره��م ،وسياسة
العامة والخاصة ،مع عجيب شمائله ،وبديع سيره»(((.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالفطنة والذكاء ،كما أبدع
أهل الكويت الكرام في التحلي بالحكمة وحسن التصرف في مختلف المواقف التي
مرت بهم.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد بن يعقوب
رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين بحكمته وفطنته وذكائه ،وفيها أن التاجر
محمد بن يعقوب كان من تجار الكويت المقيمين في الهند ،وكان يصدر التمر وبعض
المواد األخرى من العراق إلى الهند ،وكان يورد إليها األقمشة والتوابل وبعض المواد
الغذائية األساسية ،وكان التاجر محمد بن يعقوب من التجار المعروفين في منطقة
(الحلة) بالعراق ،وك��ان له بها أكثر من خ��ان (مخزن يتم تخزين البضائع فيه) ،وكان
البن يعقوب وكالء كثيرين بالحلة ،كما كان البن يعقوب أكثر من موزع بالحلة ،ومن بين
( )1ابن القيم – «مدارك السالكني» – ج  – 2ص .449
( )2القاضي عياض – «الشفاء» – ج  – 1القاهرة :مطبعة عيسى احللبي ،دون تاريخ – ص .43
( )3رواية أحمد بن برجس الشمري :الباحث في تراث الكويت واجلزيرة العربية.
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التجار الذين كان يتعامل معهم التاجر ابن يعقوب تاجر من أهل الحلة يقال له ابن
سعدي ،وك��ان التاجر ابن سعدي يعمل كموزع للتاجر محمد بن يعقوب ،فكان التاجر
بن يعقوب يرسل له شحنات من األقمشة (الخام) ويقوم التاجر ابن سعدي ببيعها في
مقابل نسبة يأخذها على ذلك ،وفي أحد المرات أرسل التاجر محمد بن يعقوب شحنة
من األقمشة للتاجر بن سعدي ال��ذي ق��ام ب��دوره باستالمها وبيعها ،ولكن التاجر ابن
يعقوب عندما أرس��ل وك�لاءه الستالم األم��وال من ابن سعدي تفاجأ الوكالء بإنكار ابن
سعدي الستالمه للشحنة األخيرة وبالتالي أنكر وجود أموال البن يعقوب معه ،وبدورهم
أخبر هؤالء الوكالء التاجر محمد بن يعقوب بموقف التاجر ابن سعدي وإنكاره استالم
الخام وبيعه و بالتالي عدم وجود أموال معه ،وبحكمة وتعقل أرسل التاجر ابن يعقوب
إلى وكالئه أن يتركوه التاجر ابن سعدي وحال سبيله وال يطالبوه بأي مبالغ مالية مرة
أخرى.
وبعد فترة ج��اء تاجر م��ن أه��ل الحلة إل��ى التاجر اب��ن سعدي وأخ�ب��ره بأنه يريد أن
يشتري كمية كبيرة من الخام ،وسأله عن األنواع المتوفرة عنده وأسعارها ،فأخبره ابن
سعدي باألنواع واألسعار ،فقال له التاجر أنه على أتم استعداد لشراء كميات كبيرة من
تلك األنواع بعد توفيرها من الهند بضعف المبالغ التي حددها ابن سعدي له بشرط
أن يوفرها له في أسرع وقت ممكن ،ففرح التاجر ابن سعدي لذلك االتفاق فرح ًا شديد ًا،
وكانت العالقات كانت انقطعت بينه وبين التاجر محمد بن يعقوب بعد موقفه السابق،
وان�ك��اره استالم الخام وبيعه ،فتوجه التاجر اب��ن سعدي إل��ى وك�لاء التاجر بن يعقوب
في الحلة ،وعرض عليهم توفير كميات كبيرة من الخام له ،وأن أحد تجار الحلة اتفق
معه على شرائها ،وأنه يريدها في أقرب وقت ممكن ،فما كان من الوكالء إال أن رفضوا
توفير ه��ذه الكميات له نظير موقفه السابق معهم ،وقالوا ل��ه« :نحن ال نريد التعامل
معك ،ألنك أخذت منا الخام ،وأنكرت استالمه ،ولم تسدد لنا األموال حتى اآلن» ،فما
كان من التاجر ابن سعدي إال أن اعتذر لهم عن موقفه السابق ،واعترف لهم بخطئه
وعدم تقديره لألمر ،وقام على الفور بتسديد المبلغ بالكامل لهم ،وبدورهم اتصل هؤالء
الوكالء بالتاجر محمد بن يعقوب وشرحوا له الموقف ،وما قام به التاجر ابن سعدي،
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وطلبوا منه ارسال الكميات المطلوبة من الخام ،فرد عليه التاجر ابن يعقوب« :الحمد
لله فلوسنا وصلتنا بخير وسالم ،ولن نتعامل مع ابن سعدي مرة أخرى» ،فاستغرب وكالء
التاجر ابن يعقوب من موقفه ،وعدم رغبته في ارسال هذه الكمية الكبيرة من الخام على
الرغم من المكسب الكبير المتوقع من ابرام تلك الصفقة ،فأخبرهم التاجر ابن يعقوب
أن تاجر الخام بالحلة هو أحد أصدقائه وأنه من قام بإرساله إلغراء ابن سعدي بشراء
هذه الكمية الكبيرة من الخام ،لكي يساعده بهذه الفكرة على استرداد أمواله من التاجر
ابن سعدي».
وهكذا عكست لنا ه��ذه القصة حكمة وحنكة التاجر محمد بن يعقوب رحمه الله،
وكيف أنه استخدم هذه الحيلة الذكية في استرداد أمواله وعودة حقه إليه ،وهكذا تحلى
أهل الكويت الكرام بالذكاء والفطنة الكبيرة ،وقدموا لنا النماذج المشرفة التي تدل على
تحليهم بالحكمة وحسن التصرف.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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التاجر جاسم محمد بودي
موضع ثقة التجار ومحب لوطنه
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تحدثنا في مواضع سابقة من هذا الكتاب عن السمعة الحسنة ،وأنها أحد متطلبات
ديننا االسالمي الحنيف ،وليس أدل على ذلك من دعاء الخليل إبراهيم عليه السالم
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ((( وفيها دعوته عليه السالم بأن يجعل الله سبحانه
ثناء حسن ًا ،وإذا كانت السمعة الحسنة وأن تكون موضع ثقة عند كل من
وتعالى له ً
يحيطون بك مطلب ًا عام ًا لكل مسلم ،فإن الحاجة إليهما أشد وأكثر إلحاح ًا عند التاجر،
فالتاجر البد أن يكون موضع ثقة في مجتمعه الصغير والكبير ،ألن ثقة التجار وثقة
الناس أحد أهم عوامل النجاح لكل تاجر ،بل يمكن أن نعدها رأس ماله الحقيقي ،ووجه
الصعوبة الحقيقي في الحصول عليها أنها ال تباع وال تشترى ،ولكنها حصيلة ونتاج
سنوات من الصدق واألمانة والوفاء بالوعد وحسن التعامل ،وما أحلى هذه الثقة عندما
يزينها حب الخير للناس وحب الوطن.
وق��د ض��رب أه��ل ال�ك��وي��ت ال �ك��رام أمثلة رائ�ع��ة ف��ي اك�ت�س��اب ثقة م��ن يتعاملون معهم
والحفاظ على السمعة الحسنة في مجتمعهم التجاري الصغير والكبير ،وهذا ما سوف
نستعرضه في ذك��ر ه��ذه القصة الواقعية((( ،والتي توضح ح��رص التاجر الكويتي على
األمانة والشرف والنزاهة ليكون موضع ثقة بين أقرانه.
وخالصة القصة أن التاجر جاسم محمد حمد ب ��ودي((( ب��دأ حياته العملية تاجر ًا
صغير ًا كغالبية أب�ن��اء جيله م��ن التجار ،وبالصبر واألم��ان��ة والمثابرة وب��ذل المجهود
توسعت تجارته ،وغدا من كبار التجار في الخليج العربي في ذلك الوقت ،وأصبح يمتلك
مح ًال تجاري ًا في المحمرة بإيران ،ومنه كان يصدر التمور إلى الهند وعدن وسواحل غرب
أفريقيا ،وقد نمت تجارته نمو ًا كبيرا.
وكان التاجر جاسم بودي من الشخصيات التجارية المعروفة بمكانتها الكبيرة بين
التجار ،بل كان موضع ثقتهم وحبهم جميع ًا ،ولذلك لم يجد نواخذة الغوص على اللؤلؤ
( )1سورة الشعراء اآلية (.)84
(« )2محسنون من بلدي»  -اجلزء الثالث  -ط - 1الكويت :بيت الزكاة2001 ،م  -ص - 44-33مستشار التحرير د .عبداحملسن
عبدالله اجلارالله اخلرافي.
( )3هو جاسم بن محمد بن حمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بودي ،املولود عام 1875م في فريج (حي) بودي ،الواقع في
منطقة الوسط مبدينة الكوبت ،تربى في بيت علم وفضل ،فجده الشيخ حمد بودي واحد من العلماء األجالء ،بدأ حياته
العلمية صغيرا كغالبية أبناء جيله ،توسعت جتارته نتيجة جلهده ومثابرته حتى أصبح من أكبر جتار الكويت واخلليج،
كان موضع ثقة التجار ،وله الكثير من أوجه البر واإلحسان في مجال جتويد القرآن وعمارة املساجد والعلم والتعليم.
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أفضل منه ،ليحل محل وال��ده  -يرحمه الله  -في تحصيل الرسوم التي ك��ان متعارف ًا
عليها في ذلك الوقت للحاكم من النواخذة ،وكانت تسمي «قالطة الغوص»(((.
وقد قام بهذه المهمة بأمانة وشرف ونزاهة ،فكان لديه دفتر خاص يدون فيه ما يدفعه
النواخذة طواعية؛ لتسليمه في نهاية موسم الغوص للحاكم ،وكان لذلك أكبر األثر في
نفوس النواخذة ،فحاز المزيد من ثقتهم وحبهم له.
وأما عن دوره الوطني ،فعندما نشبت الحرب العالمية األولى ،انقطعت حركة المالحة
في الخليج العربي ،وتوقفت السفن التي تجلب المواد الغذائية من الهند وسواحل أفريقيا
وعدن ،فتوقف بذلك شريان التجارة مع العالم ،وعاشت الكويت أزمة غذائية كبيرة.
وق��د كشفت تلك األزم��ة معادن أصيلة وقلوب ًا ممتلئة بالرحمة وال��رأف��ة بالذين عز
عليهم الغذاء والماء فيها ،ومن هؤالء ظهر معدن المرحوم جاسم بودي ،عندما رفض
أن يتورط في المتاجرة بآالم الناس وأزماتهم ،ويذكر له التاريخ ،ويشهد له الناس أنه
رغم توقف حركة المالحة استطاع جلب كمية كبيرة من الرز ،بلغت ستة آالف كيس ،ثم
قام ببيعها للمحتاجين بقيمة رأس مالها دون أن يكسب روبية واحدة منها ،مع أنه كان
بإمكانه تحقيق أرباح خيالية من هذه الصفقة.
كما ساهم التاجر جاسم ب��ودري في تذليل العقبات التي تواجه النمو التجاري في
دول��ة الكويت نظر ًا الطالعه على أساليب التبادل التجاري في ال��دول المتقدمة ،فقد
عرض فكرة إنشاء شركة نقل وتفريغ البضائع على الشيخ أحمد الجابر  -حاكم الكويت
آن��ذاك  -فوافق عليها وتم تأسيسها عام 1935م بمشاركة مجموعة من رج��االت الكويت
وتجارها.
كما ال يغفل التاريخ دوره في بناء السور الثالث للكويت من خالل مساهمته بمبلغ
عشرة آالف روبية ،وهو مبلغ خيالي وكبير جد ًا في ذلك الوقت(((.
وهكذا ضرب لنا التاجر جاسم بودي رحمه الله نموذج ًا رائع ًا من االعتماد على النفس،
واألمانة والنزاهة ،كما امتزج ذلك الطموح والنجاح باإلحسان وفعل الخير وحب الوطن.
( )1القالطة :حصة البحار في رحالت الغوص بعد خصم ما عليه من الدين ،وجمعها «قالليط» ،وتختلف قالليط البحارة
فيما بينهم ،فبعضهم له قالطة والبعض قالطة وربع ،والبعض قالطتان حسب طبيعة عمله.
( )2د .عادل محمد العبداملغني « -شخصيات كويتية»  -الطبعة األولى  -ص .28
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مثال لرجاحة العقل والصبر عند المصائب
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إن الصبر عند المصائب والمحن من سمات المؤمن الحقيقي ،فهو يعلم أن كل
شيء يصيبه من تقدير المولى سبحانه وتعالى ،والمؤمن الصابر المحتسب يعلم
يقين ًا ما أعده الله سبحانه وتعالى من جزاء حسن وبشرى طيبة لعباده الصابرين،
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ((( ،وتوضح اآليات الكريمة أن البالء اختبار من الخالق سبحانه وتعالى
للعبد المؤمن ف��ي النفس أو ال�م��ال أو األه��ل ،والبشرى للصابرين المسترجعين
المحتسبين والراضين بقضاء الله ،منتظرين ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم.
وقد ضرب أهل الكويت وتجارها الفضالء القدوة الحسنة والنماذج الطيبة في الصبر
واالحتساب عند المصائب ،وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لبطلها التاجر
إبراهيم مضف المضف((( ،وكان أحد التجار المعروفين بالشهامة والرجولة في عصره،
كما عرف عنه الجود والكرم والصبر عند المصائب والشدائد.

أسند حكام الكويت إلى التاجر إبراهيم مضف المضف مهمة الفصل في الخالفات
التي قد تنشأ بين العاملين في البحر من الغواصين والمالحين والربابنة ،وكان ذلك
شرف ًا عظيم ًا يؤكد رجاحة عقله ومكانته في المجتمع ،واستطاع أن يصرف أمور هذه
المهمة ب�م�ف��رده ،فينصرف الخصمان وك��ل منهما راض بما حكم ثقة فيه واعتقاد ًا
بنزاهته حتى قال حاكم الكويت آن��ذاك الشيخ جابر المبارك رحمه الله« :إننا نعجب
أن الخصمين ينصرفان مع ًا وأحدهما راض واآلخر ساخط ،إال أنك يا إبراهيم ينصرف
الخصمان منك وهما راضيان بما حكمت.((( »...
( )1سورة البقرة اآلية (.)156-155
(« )2محسنون من بلدي»  -اجلزء األول  -ط - 2الكويت :بيت الزكاة2001 ،م  -ص  - 20-17مستشار التحرير د.عبداحملسن
عبدالله اجلارالله اخلرافي.
( )3ولد التاجر إبراهيم مضف املضف عام 1267هـ ،بني أسرة كرمية ميسورة احلال وترعرع في بيت رفيع املستوى فورث عن
أسرته اجلود والكرم ،وعندما اشتد ساعده تعلم فنون اإلبحار والتعامل مع البحر في غضبه ورضاه ،فعمل ربان ًا للسفن
التجارية ثم تاجر لؤلؤ ،وبفضل الله تعالى ثم إميانه وصدقه في معاملة الناس أنعم الله عليه بالثراء وزاد ماله بركة،
تعددت أوجه اإلحسان في حياته ما بني إطعام الفقراء وعابري السبيل ،والتبرع للمدارس والتعليم ،واإلصالح بني الناس،
توفي إبراهيم املضف عام 1927م رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
( )4خالد سعود الزيد – «سير وتراجم خليجية في اجملالت الكويتية»  -الطبعة األولى  -ص .81
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وهذه الشهادة العالية كافية بأن تعرف مقام هذا المصلح لدى أمراء البالد ومواطنيه
في وقته.
واشتهر مجلس إبراهيم المضف باستقبال عابري السبيل المارين بالكويت أو القادمين
إليها حيث يجدون كرم الضيافة ،وحسن المقام ،ويجدون حاجتهم دون اللجوء إلى مذلة
السؤال ،فكان ينفق على الفقراء والمحتاجين في السر والعالنية ،وكان مجلسه يضم
أهل الصالح والتقوى من شعب الكويت.
كما ُعرف إبراهيم المضف بالصبر والجلد عند الشدائد بدافع إيمانه بالله تعالى
فعندما جاء نبأ غرق ولده «عبداللطيف» وحفيدين له ،تحلى باإليمان ولم يجزع من
قضاء ال�ل��ه .وأي�ض� ًا عندما استشهد أوالده مضف وعثمان ف��ي معركة الصريف مارس
1901م((( ،واستشهد ابنه مهلهل في معركة الجهراء التي وقعت في  14سبتمبر 1920م.
لقد كان إبراهيم المضف في كل مصيبة من هذه المصائب العظمى الثالث يستقبل
المعزين بوجه ال أثر للحزن فيه ،وبابتسامة تعبر عن ثقة المؤمن الموقن بأن المصائب
ال حول ألحد في دفعها ،فخير للمرء أن يصبر ويحتسب فيؤجر من الله سبحانه وتعالى
الذي بشر الصابرين المحتسبين بالجزاء واألجر العظيم.
وق��د كشفت قصة التاجر إبراهيم مضف المضف أوج��ه ال�ك��رم وال�ج��ود المتأصلة
عند أهل الكويت الطيبين وعند تجارها الكرماء ،كما كشفت الجانب اإليماني والوازع
الديني وال��ذي يتجلى في صبرهم عند المصائب واحتسابهم األجر والثواب من رب
العالمين.

( )1الصريف :موقع على بعد عشرين مي ًال شمال شرقي بريدة بالقصيم ،درات فيه معركة بني الكويتيني وحفائهم وبني جيش
ابن رشيد في شهر ذي القعدة 1318هـ.
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النوخذة عبداللطيف سليمان العثمان مثال
للحكمة ورجاحة العقل
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الشك أن من يؤتى الحكمة ورجاحة العقل فقط أعطي خير ًا
كثير ًا ،والدليل على ذلك في قول الحق سبحانه وتعالى في كتابة
العزيز ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ((( ،ولعل
في هذه اآلية الكريمة دلي ًال على أن الحكمة من أكبر العطاءات
والمنح اإللهية ،وذلك ألن الحكمة ترزق صاحبها الخير الكثير،
وم��ن ذل��ك الخير الكثير أنها تميزه بالصبر ،وتمنحه الوقار،
وتجلب له الرضا وال�س�ع��ادة ،كما أنها تكسبه القبول عند كل
من يتعامل معهم من األهل واألصدقاء والجيران والزمالء في
العمل.

عبداللطيف سليمان العثمان

وقد وردت العديد من المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توضح تميزه
أن يتع َّلموا
بالحكمة ورجاحة العقل ،منها على سبيل المثال :أنه أمر بعض أصحابه ْ
السريان َّية ،ألنه من تكلم لغة قوم أَ ِم��ن مكرهم ،وه��ذا من حكمته صلوات ربي وسالمه
عليه ،ومن تلك المواقف أيض ًا موقف تقصيه المعلومات قبل أن يواجه المشركين يوم
بدر عندما سأل أحد المرافقين لجيش المشركينَ « :ك ْم َي ْن َح ُرونَ ِم ْن ال ُْجزُ ِر؟ َفق َ
َال َع ْش ًرا
َال َر ُس ُ
ُك َّل َي ْو ٍمَ ،فق َ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّلهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :ا ْل َق ْو ُم أَل ٌْف ُك ُّل َجزُ ٍور ِل ِما َئ ٍة» وهذا من كمال
حكمته وذكائه صلى الله عليه وسلم ،إذ كان سؤاله غير مباشر ولكنه ذو داللة واضحة
على عدد القوم ،فهو يعلم أن الجزور عادة تكفي مائة شخص ،فإذا علم كم يذبحون علم
عددهم ،فكان سؤاله دلي ًال واضح ًا على فطنته ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم.
وعلى المسلم أن يكون فطن ًا ذكي ًا ملم ًا بمجريات األمور من حوله ،وأن يتحلى بالحكمة
والصبر ،وأن يكون مرن ًا في التعامل مع من حوله من أصدقاء وعاملين ،فال هو ممن
يكثر الكالم والمزاح فتضيع هيبته ويفقد احترامه ،وال هو ممن يحيط نفسه بعزلة عن
الناس فيفقد روح األخوة والصداقة والود بين الناس.
وإذا كان هذا هو ديدن المسلم في جميع أحواله ،وعلى اختالف مهنته أو حرفته ،فإن
التاجر والبحار بذلك أول��ى وأج��در ،السيما وأن��ه يتعامل مع كافة صنوف البشر ،يبيع
ويشتري ،يقود ويتحكم ،يمر عليه كل يوم أنواع كثيرة وبيئات متنوعة وصنوف مختلفة،
( )1سورة البقرة اآلية (.)269
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فهو بذلك محط أنظار وعرضه للتعامل اليومي مع اآلخرين ،فالبد له أن يتسم بالحكمة
والفطنة في إدارة تجارته وتعامله مع زبائنه ورفقائه وزمالئه ومرؤوسيه.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها النوخذة عبداللطيف سليمان
العثمان رحمه الله((( ،وتبين حكمته وسعة صدره ورجاحة عقله ،وكيف كان يدير أمور
سفينته بأسلوبه الطيب ومعاملته الحسنة مع بحارته.
وت�ب��دأ قصة ال�ش��اب عبداللطيف سليمان العثمان م��ع ال�ق�ي��ادة وال�م�لاح��ة البحرية
عندما أتم الثامنة عشرة ،حيث أصبح حينها نوخذة يقود سفينة صغيرة للقطاعة في
الخليج العربي ،ويرجع الفضل األول في تدريبه وتعليمه فنون المالحة البحرية وقيادة
السفن إل��ى خاله النوخذة عبدالعزيز ب��ن عثمان رحمه الله ال��ذي تبناه ورع��اه أفضل
رعاية حتى اطمأن أن تلميذه أصبح قائد ًا ماهر ًا فسلمه قيادة سفنه «موافج» و«تيسير»،
ولعل رح�لات النوخذة عبداللطيف على البوم «تيسير» من
الرحالت التاريخية الموفقة ،فقد قاد هذه السفينة بكفاءة
ومهارة ،ووصل بها إلى معظم موانئ الهند الغربي ،وكان خالل
رحالته هذه يدرب أقاربه على فنون المالحة وقيادة السفن
الشراعية ،حتى أصبح هؤالء من نواخذة الكويت المتميزين،
وكانت السفينة «تيسير» مدرسة آل العثمان البحرية الذين
اشتهر اسم عائلتهم الكريمة بين أهل الكويت باسم «العثمان
النواخذة» تمييز ًا لهم عن بقية العائالت األخرى المشتركة
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم
معهم باسم «العثمان».
( )1د عبد احملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي « -عائلة العثمان :مدرسة السفر الشراعي في الكويت»  -ط - 1الكويت :املؤلف،
2003م  -ص .187 – 179
( )2ولد النوخذة عبداللطيف سليمان العثمان عام 1867م في فريج سعود مبدينة الكويت ،و نشأ في كنف أسرة عرفت البحر
وفنون املالحة وأجادتها ،إج��ادة تامة ،وص��ارت سفنها تعبر احمليطات والبحار ،وساهمت هذه األس��رة كثير ًا في احلركة
التجارية في كويت املاضي ،تعلم في مدرسة سيد هاشم علوم القرآن والكتابة والقراءة وشيئ ًا من احلساب ،وتعلم من
خاله النوخذة عبدالعزيز بن عثمان ومن النواخذة الكبار آنذاك أصول املالحة البحرية ،وقد نبغ فيها وخبرها خبرة
واسعة ،ويعد النوخذة عبداللطيف سليمان العثمان من كبار نواخذة الكويت ،وهو أحد أشهر النواخذة الكويتيني باخلبرة
املالحية واحلكمة وسعة الصدر ،توفي رحمه الله عام 1973م وكان عمره حوالي  106أعوام بعد رحلة كفاح مليئة بالعطاء
واخلير واالحسان.
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يصف المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم النوخذة عبداللطيف العثمان بأنه
«رجل حكيم ومتأن وذو شخصية متميزة» ،و يصف األستاد((( علي عبدالرسول النوخذة
عبداللطيف بأنه «حكيم ويحرص على سالمة البحارة والسفينة ،ويقود سفينته بتعقل
ومهارة» ،كما يصف أحد بحارته أخالقه بأنها طيبة« ،فإذا ما أراد أن يصدر أمر ًا بتغيير
اتجاه الشراع (الخايور) ،فإنه يقف أم��ام «القائم» ثم «يتنحنح» ،وكأنه يستعد للكالم،
فيعرف البحارة ما يريده ويستعدون للعمل ،فال هو ممن يكثر الكالم والمزاح ،وال هو ممن
يحيط نفسه بعزلة عن البحارة» .وهو نوخذة ومعلم((( يعرف أصول المالحة وأسرارها.
ويروي هذه القصة النوخذة عبداللطيف العثمان رحمه الله ،في المقابلة التلفزيونية
التي أجريت معه ع��ام 1966م ،وفيها ما ي��دل على أن��ه راوي��ة جيد للتاريخ ومحدث لبق
يجيد فنون الحوار فيقول« :كنا في طريق عودتنا من أحد رحالتنا البحرية مع صديقي
محمد ثنيان الغانم ،فالتبس األم��ر على قبطان الباخرة ،وه��و بالقرب من البحرين،
فالحظت ذلك وهمست في أذن صديقي محمد ثنيان ،فما كان من محمد ثنيان إال أنه
أرسل من يقول للقبطان أنه مخطئ في مساره ،ولما وصل التحذير للقبطان أرسل في
طلبي شخصي ًا ،وعندما تحدثنا مع ًا أدرك القبطان أنه مخطئ ،وثبتت صحة ما قلته له
بعد ذلك».
يضيف النوخذة عبداللطيف أن��ه لم يكن ب��وده أن يتدخل في شئون القبطان ،لكن
صديقه محمد ثنيان ،أص��ر على ذل��ك وطلب منه أن يذهب للقبطان للتباحث بهذا
الشأن.
وه�ك��ذا ض��رب ال�ن��وخ��ذة عبداللطيف سليمان العثمان م�ث��ا ًال رائ ��د ًا يحتذى ب��ه في
االحترام واللياقة واألدب ،والذكاء والفراسة الممتزجين بالحكمة والتواضع ،كما اشتهر
رحمه الله بالنزاهة مع اآلخرين وفي جميع أموره ،وقد صدق الجميع فصدقوه وتعاملوا
معه على هذا المنوال ،وهكذا كان ديدن أهل الكويت الكرام في ذلك الوقت ،كانوا أصحاب
حكمة وتواضع ،وأصبحوا قدوة حسنة يحتذى بها في حسن التعامل وطيب المعاشرة.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
( )1األستاد (بالدال) صانع السفينة اخلشبية.
استهداء بالنجوم واستعانة باألدوات املستخدمة
( )2النوخذة هو قائد السفينة ،واملعلم هو مساعده لشئون معرفة االجتاهات
ً
في حتديد اجتاهات السفينة نحو هدفها املنشود.
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االعتزاز بالنجاح والحرص عليه سمة التاجر
الكويتي ،التاجر عبدالعزيز الشايع نموذج ًا
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وصف الله تعالى أمة اإلسالم بأنها خير أمة أخرجت للناس ،ومن مقومات الخيرية
أنها أمة إيجابية ،ال ترضى بغير النجاح منهاج ًا وطريق ًا ،كما أن من أهم عوامل خيرية
ه��ذه األم��ة المباركة تمسكها بعزتها ،ف��ال�ع��زة خلق أص�ي��ل م��ن أخ�ل�اق المؤمنين التي
يجب أن يتحلوا بها ويحرصوا عليها ،وقد أش��ار المولى سبحانه وتعالى إلى ذلك في
أكثر من موضع في كتابه المجيد فقال سبحانه وتعالى موضح ًا انتساب العزة لذاته
سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ((( ،وارتباط العزة بالنجاح أمر مهم وضروي،
ويعد التمسك به والحرص عليه من أواصر هذه األمة المباركة.
واالع�ت��زاز بالنجاح هو درب من دروب الثقة بالنفس ،والثقة بالنفس تعني الشعور
بما وهبك الله إياه من الهبات والمزايا والصفات الحسنة ،والعمل من خاللها على ما
والعجب ،وهما مرضان مهلكان ،فإن أنت
ينفعك ،فإن أسأت استعمالها أصابك الغرور ُ
أنكرتَ تلك النعم التي أنعمها الله عليك ،والصفات الحسنة التي وهبك الله إياها:
أصابك الكسل ،والخمول ،وخيبت نفسك ،وأضعت نعم الله عز وجل عليك ،وإن شكرت
الواهب الذي رزقك تلك النعم ،وأديت حقه فيها ،وعلمت أن كل نجاح وصلت إليه هو من
فضل الله عليك ،كان ذلك دافع ًا قوي ًا لحفظ تلك النعم وشكر الخالق سبحانه وتعالى
عليها ،والحرص على استكمال مسيرة النجاح والثبات عليه.
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لالعتزاز بالنجاح والحرص عليه ،وكيف
أن الوصول للنجاح قد يكون أمر ًا يسير ًا ،إنما األصعب هو االستمرار عليه ،والمحافظة
على اإلنجازات التي تم تحقيقها.
وهذه القصة للعم عبدالعزيز محمد الشايع((( يرويها واصف ًا قصة كفاحه وصو ًال إلى
نجاحه وتميزه قائ ًال« :لقد ذهبت إلى بومباي ألول مرة في حياتي وأنا لم أتجاوز الثالثة
عشرة من عمري ،وما إن بلغت التاسعة عشرة حتى تحملت مسئولية العمل الشاق في
تلك البالد الغربية بعيد ًا عن أهلي وأصدقائي وبلدي ،وكان األخ صالح علي الشايع (ابن
عمه) في ذل��ك الوقت قد تعمد أن يترك لي المجال مفتوح ًا للعمل ألن��ه اطمأن إلى
( )1سورة املنافقون اآلية (.)8
( )2عبدالعزيز محمد الشايع « -أصداء الذاكرة» -ط -1الكويت :ذات السالسل لطباعة والنشر والتوزيع2012 ،م -ص .78-76
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قدراتي ولثقته بي ،ولذلك كنت حريص ًا جد ًا على أن أكون على قدر المسئولية الملقاة
على عاتقي في ذلك العمر الصغير ،وأن أكون أه ًال للثقة التي أوالني إياها األخ صالح،
فحاولت دائم ًا القيام بأعمال مفيدة جد ًا قدر استطاعتي ،وساهمت في تطوير عملنا
التجاري بواسطة ما حباني الله إياه من حب للعمل وصبر على الشدائد وتحمل للمكاره
واستخدام للعقل واالبتعاد عن التهور من دون التخلي عن روح المغامرة المحسوبة
بدقة ،وهي روح العمل التجاري.
كما أن ثقتي بنفسي المبنية على احترامي لذاتي أكسبتني احترام اآلخرين األكبر
مني في السن ،واألكثر دراية بالحياة وتصاريفها من ذوي الخبرات المتراكمة في العمل
التجاري ما بين الكويت والهند ،إن التقدير واالحترام كانا متبادلين بيننا ،ولذلك كان
التعاون مثمر ًا والحمد لله».
ويكمل العم عبدالعزيز محمد الشايع حديثه قائ ًال« :وهكذا وج��دت نفسي أتطور
شيئ ًا فشيئا ولم أتوقف عن تعلم كل ما يمكنني تعلمه ،ولم أجد غضاضة من االستفادة
من كل التجارب التي قد أالحظها لدى اآلخرين من الكبار والصغار.
إن حبي للنجاح الذي حققته في الهند هو الذي يجعلني اآلن فخور ًا بكل تفاصيله
محاو ًال استرجاع كل تلك التفاصيل ليطلع عليها شباب هذه األيام لعلهم يستخلصون
منها عبرة أو طريق ًا نحو النجاح في ما يختارونه من مجاالت ودروب في هذه الحياة،
وأؤكد مرة أخرى أن النجاح الذي يتحقق لعائلة الشايع في العمل التجاري هو للجهود
التي بذلها الوالد وعمي وبعده صالح وعبداللطيف وبدأت ُأكمل ما بدأوه».
وهكذا قدم التاجر عبدالعزيز محمد الشايع نموذج ًا عملي ًا وتجربة واقعية أثبت فيها
أن طموحه الكبير وسعيه نحو تحقيق الهدف كان سبب ًا رئيس ًا في ما وصل إليه من نجاح
وتفوق في المجال التجاري ،وأن تحمل المسئولية منذ الصغر يعطي لإلنسان الحافز نحو
النجاح ،كما يكسبه خبرات وتجارب كثيرة تفيده في واقعه ومستقبله العملي ،وهكذا كان
حال آبائنا وإخواننا من أبناء الكويت الكرام ،حريصون على النجاح وبناء الذات وتحقيق
الطموح ،حتى أصبح االعتزاز بالنجاح والحرص عليه سمة من سمات التاجر الكويتي.
رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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الدين اإلسالمي دي��ن اإلب��داع واالبتكار ،فهو يحث عليهما ويرغب فيهما ،والمولى
سبحانه وتعالى من صفاته أن��ه بديع ،والدليل قوله تعالى{ :ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}((( ،واإلنسان خليفة الله في األرض ،فينبغي على
اإلنسان أن يكون مبدع ًا مبتكر ًا ساعي ًا إلى تسخير ما رزقه الله من منح ومواهب لخدمته
وخدمة من حوله.
«م ْن َس َّن ِفي
ومن دالئل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اإلبداع والتميز قولهَ :
ص ِم ْن ُأ ُج ِور ِه ْم
الم ُسن ًَّة َح َسن ًَة َف َلهُ أَ ْج ُر َها َوأَ ْج ُر َم ْن َع ِم َل ِب َها َب ْع َد ُه ِم ْن َغ ْي ِر أَ ْن َي ْنقُ َ
ا ِ ْإل ْس ِ
شَ � � ْ�ي ٌء»((( ،ويفهم من ه��ذا الحديث الشريف أن كل م�ب��ادرة حسنة أو ابتكار نافع يوافق
تعاليم اإلسالم وينفع الناس وييسر عليهم أمور دينهم ودنياهم يعد أمر ًا محمود ًا وإن لم
يكن له أصل في الشرع.
وعلى ذلك فاإلسالم يدعو إلى االستفادة المثلى من كل مقدرات هذا الكون ،وذلك
بهدف تحقيق النفع لجنس اإلنسان الذي سخر الله له كل هذه األشياء لخدمته ،وأعطاه
المقومات الالزمة لتسخير كل هذه النعم والهبات واالستفادة منها ،فعلى اإلنسان أن
يستغل تلك المقومات وأن يكون ه��و محور اإلب��داع ف��ي ه��ذا ال�ك��ون لكي يحقق النفع
لنفسه ومجتمعه ووطنه.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في اإلب��داع واالبتكار لخدمة مجتمعهم
التجاري الصغير والكبير ،وه��ذا ما س��وف نستعرضه في ه��ذه القصة الواقعية ،والتي
توضح ح��رص التاجر الكويتي ف��ي كويت الماضي على استخدام األساليب الحديثة
في اإلدارة وتطويع جميع اإلمكانات المتاحة لديه لتسهيل العمل وتحقيق النفع له
ولمجتمعه ،وفيها:
أن التاجر عبدالله عبدالعزيز ال�ف��ارس رحمه الله تعالى ك��ان ل��ه أص��دق��اء كثر من
عائالت الزعبي ،وكانت بينهم عالقات تجارية متعددة ،وكان رحمه الله حسن السمعة
لدى الجميع ،وخاصة مع من تعامل معه عن قرب فأصبحوا يتداعون للتعامل معه لما
( )1سورة البقرة اآلية .117
( )2خرجه مسلم ،برقم .1697
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شهدوا منه من أمانة وص��دق ،وكان هؤالء التجار يودعون أموالهم وأماناتهم عنده في
الخزينة على سبيل األمانات ،ونظر ًا لكثرة تلك المعامالت المالية فيما بينهم ،فقد
ابتكروا نظام ًا جديد ًا يقتضي بأن يرسلوا من طرفهم من يأخذ البضائع أو األموال،
وكان ذلك يتم من خالل كلمة سرية متفق عليها بين التاجر عبدالله عبدالعزيز الفارس
رحمه الله وبين أصحاب تلك األمانات ،وكانت تتم هذه العملية بكل سهولة ويسر ودقة
وإحكام منقطع النظير.
وكأن هذا النظام الجديد في المجال التجاري آنذاك الذي ابتكره التاجر عبدالله
عبدالعزيز الفارس رحمه الله يحاكي ما يتوفر في النظم الحديثة من عمليات السحب
واإليداع باستخدام الكلمة السرية ،فاإليداع يتمثل في ترك األمانات واألموال ،والسحب
يتمثل في إرسال من يثقون به ألخذ البضائع أو تلك األمانات أو األموال أو جزء منها،
وكلمة السر تتمثل في العالمة أو الكلمة المتفق عليها بين الطرفين ،وهو نظام إئتماني
سابق لعصره في مجال التجارة ال مجال الصيرفة.
وهكذا قدم التاجر عبدالله عبدالعزيز الفارس رحمه الله نظام ًا ائتمانيا جديد ًا،
وكان مبتكر ًا في نظامه الجديد ،حيث انتقل هو ومن يتعامل معهم من النظام التقليدي
القديم في أن صاحب األمانة هو الذي يأتي بنفسه الستردادها وأخذ بضائع جديدة ،إلى
هذا النظام الجديد الذي أثبت كفاءته وصار نظام ًا معتمد ًا في البنوك بصفة خاصة
وفي باقي المؤسسات والشركات بصفة عامة ،وإن تغيرت السبل والطرق التي طبقته
فيما بعد؛ إال أنه يظل مبتكر ًا ومبدع ًا في تطبيق هذا النظام االئتماني في ذلك الوقت
دون أن يدرس في كليات التجارة والعلوم اإلدارية.
وقد أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
باالبتكار واإلبداع ،وكيف أرسوا قواعد هذا النظام االئتماني الرائع ،وبالفعل أثبت هذا
النظام أنه سابق لعصره ،وقد حل محله العمل البنكي والمصرفي المتكامل الذي تم
تطبيقه مؤسسي ًا فيما بعد ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى
يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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إن دين اإلسالم هو خاتم األديان السماوية ،وإن ِمن أهم خصائص هذا الدين أنه دين
ينظم حياة الفرد على الجانبين التعبدي الروحي من جانب ،والعملي المعيشي من
جانب آخر ،فاإلسالم دين الدنيا واآلخرة ،وهو دين الله الكامل والشامل والجامع ،وقد
جمع هذا الدين العظيم بين حق الله وحق العبد ،وبين سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.
وقد نجحت شرائع هذا الدين الخاتم في الموازنة الدقيقة بين العبادة وبين العمل،
من خالل نصوصه ومبادئه الخالدة ،يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭼ((( ،وهذا
السياق الرباني العجيب يجمع بين الكمال في الموازنة بين العبادة والعمل ،فاآلية األولى
تحث على اإلس��راع إل��ى تلبية ن��داء الحق وأداء الفروض والواجبات المتمثلة في إقامة
الصالة يوم الجمعة ،واآلية التالية لها في هذا السياق المعجز تؤكد  -وفي توازن عجيب-
ضرورة اإلسراع إلى العمل ،وتدعو إلى االنتشار السريع في األرض لطلب الرزق بعد أداء
الصالة واالنتهاء منها ،وما أجمل فقه األولويات الذي تؤصله هذه اآليات الكريمات.
والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،وهو خير البشر صلى الله عليه
وآله وسلم ،وهو األسوة والقدوة الحسنة لنا جميع ًا ،يجده صلوات ربي وسالمه عليه خير
من ع َب َد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ،ويجده صلى الله عليه وسلم الزوج الصالح،
والقائد الحربي الشجاع ،والتاجر الناجح الصادق األمين...إلخ ،بل إنه فعل كل ذلك
وأك�ث��ر ف��ي ت��وازن ليس ل��ه مثيل ،وال يتسع المجال لذكر م��آث��ره صلى الله عليه وسلم
وتميزه في الجانبين التعبدي والعملي ،ولكنها إشارات نستضيء بها ونستقي من هداها
حسن التأسي وجميل االنقياد.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في حسن التخطيط والتوازن بين الجانب
التعبدي الروحي والجانب العملي الحياتي ،وهذا ما سوف نستعرضه في ذكر هذه القصة
الواقعية التي يرويها التاجر أحمد البرجس عن والده التاجر برجس محمد البرجس
رحمه الله قائ ًال« :كان والدي التاجر برجس محمد البرجس رحمه الله يجيد التخطيط
في أمور حياته كلها ،وال يحب أن يترك األمور تسير بال ترتيب أو تنظيم ،وكان هذا ديدنه
( )1سورة اجلمعة اآلية (.)10-9
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رحمه الله في حياته بصفة عامة ،س��واء على المستوى األس��ري والعائلي البسيط ،أو
على المستوى االجتماعي الخارجي العام ،كما أن الوالد رحمه الله نجح في إيجاد ذلك
التوازن بين الجانبين التعبدي والعملي ،فمن مآثره رحمه الله ومما عرف عنه في هذا
الجانب ،حرصه على التوازن بين العمل والتجارة من جهة ،والتفرغ للعبادة في شهر
رمضان المبارك من جهة أخ��رى ،فقد كان الوالد رحمه الله يعمل أحد عشر شهر ًا في
العام في مجموعة متوازية من المهن؛ حيث كان يبيع المواد الغذائية من خالل بقالته
في ال�س��وق ،كما ك��ان رحمه الله يسجم البشوت في محل آخ��ر له بالسوق ،وه��و بذلك
يحقق ربح ًا ودخ ًال ممتاز ًا والحمد لله ،فإذا جاء شهر رمضان الكريم تفرغ للعبادة وترك
جميع أعماله التجارية ،وأوقف نشاطه المهني وكل ما يشغله عن العبادة.
فكان رحمه الله عندما يدخل علينا رمضان يستعد له استعداد ًا خالص ًا ،ويحرص
على المكوث في المسجد من قبل صالة الظهر إلى ما بعد صالة التراويح ،وكنت أذهب
إليه في المسجد بين حين وآخر أتفقد أحواله وآتيه بالفطور قبل صالة المغرب مباشرة،
وكنت كثير ًا ما أسأل الوالد رحمه الله مستغرب ًا منه ترك التجارة والعمل في رمضان،
قائ ًال :لماذا يا والدي ال تعمل في شهر رمضان المبارك وهو شهر العمل واإلنتاج؟ ،وكان
رحمه الله يجيب على سؤالي بكلمات لعلها مستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه
وسلم ،فيقول لي وباللهجة العامية العفوية :يا ولدي األحد عشر شهر بالسنة إذا ما
يكفون عن شهر رمضان ما فيهن خير ،يا ولدي إن لنفسك عليك حق ًا ،وإن لبدنك عليك
حقا ،وإن ألهلك عليك حق ًا ،فأعط كل ذي حق حقه.
وهكذا قدم التاجر برجس محمد البرجس رحمه الله نموذج ًا رائع ًا في الموازنة بين
العمل والعبادة ،وكيف يحقق اإلنسان ما يطمح إليه من نجاح على المستوى الدنيوي
على اختالف مهنته ووظيفته التي يعمل بها ،وبين تعزيز الصلة بخالقه وم��واله من
خالل تخصيص وقت للعبادة والتفرغ ألداء الطاعات ،وهكذا كان حال آبائنا الكرام في
كويت الماضي ،حريصون كل الحرص على الموازنة بين القيام بالعبادات والتقرب إلى
الله سبحانه وتعالى بكافة أنواع الطاعات واستثمار مواسم الخيرات من جانب ،والمهارة
والتميز في اإلتقان وتحقيق النجاح في الجانب العملي الدنيوي من جانب آخر.
رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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الورع والتقوى خصلتان يحبهما الله عز وجل ويحب أن يراهما في عباده الصالحين
المؤمنين ،فبالورع يحقق العبد أعلى مراتب اإليمان ،وبالتقوى يصل العبد إلى أعلى
درجات اإلحسان ،وباجتماع هاتين الصفتين الجليلتين ينعم العبد بالطمأنينة وراحة
البال ،وسكون النفس ،وبهما ُيستجاب ال��دع��اء ،و ُتكشف الكربات ،و َيستقيم المجتمع
فيصبح مجتمع ًا صالح ًا نظيف ًا خالي ًا م��ن الطمع والحسد ،وينتشر الخير وتصلح
الحياة.
والسيرة النبوية الشريفة مليئة بالمواقف والقصص التي تؤكد على هذه األخالق
الفاضلة وتحث عليها وترغب فيها ،فعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى
لالَ ،م� ْ�ن َف َع َل َذ ِل َك
�ح� ِ
�ح� َر ِام ُس� ْت� َر ًة ِم� َ�ن ا ْل� َ
«اج َع ُلوا َب ْين َُك ْم َو َب� ْي� َ�ن ا ْل� َ
الله عليه وسلم يقول: ْ
وش ُك أَ ْن َي َق َع ِف ِيه،
اس َت ْب َرأَ ِل ِع ْر ِض ِه َو ِد ِين ِهَ ،و َم ْن أَ ْر َت َع ِف ِيه َكانَ َكال ُْم ْر ِت ِع ِإ َلى َج ْن ِب ال ِْح َمى ُي ِ
ْ
َو ِإنَّ ِل ُك ِّل َم ِل ٍك ِح ًمىَ ،و ِإنَّ ِح َمى ال َّل ِه ِفي َ
الد ْه َماءِ
وع ْن أَ ِبي َقتَا َد َة َوأَ ِبي َّ
األ ْر ِضَ ،م َح ِار ُمهُ »(((َ ،
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّلهم َع َل ْي ِه
قاال« :أَ َت ْينَا َع َلى َر ُج ٍل ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل َب ِاد َي ِة َفقُ ْلنَاَ :هلْ َس ِم ْعتَ ِم ْن َر ُس ِ
الَ :ن َع ْمَ ،س ِم ْعتُ هُ َيقُ ُ
َو َس َّل َم شَ ْيئًا؟ َق َ
ولِ :إن َ
َّك َل ْن َت َد َع شَ ْيئًا ِل َّل ِه َعزَّ َو َج َّل ِإال َب َّد َل َك ال َّلهُ ِب ِه َما
ُه َو خَ ْي ٌر َل َك ِمنْهُ » (((.
وفي هذا السياق تم اقتباس هذه القصة الواقعية التي تتجسد فيها أسمى معاني
الورع والتقوى وحب الخير لآلخرين ،والتي رواها التاجر عثمان علي الغانم (بو علي)
رحمه الله تعالى ،وهي قصة مؤثرة حدثت له شخصي ًا ،يقول فيها« :جاءني يوم ًا صديق
كويتي ومعه مقاول سوري وقد اختلفا على مبلغ  200دينار هي باقي مستحقات المقاول،
واتفقا على تحكيمي بينهما ،فلما جلسا أمامي بالمكتب قلت لهما :هل تقبالن بحكمي؟
قاال :نعم؛ وإال ما جئنا إليك .قلت للصديق :تفضل؛ قل ما عندك .فلما انتهى من كالمه
قلت للثاني ما قلت ل�لأول .وبعد سماع الطرفين بتجرد وحيادية تامة قلت للكويتي:
أَ ْعط صاحبك المبلغ؛ فهو على حق .حينها غضب وصرخ ،وقال لي :أفا  ...أفا بوعلي!
بغيتك عون ،صرت فرعون!!! .وبكل هدوء قلت له :لماذا ال تقبل بحكمي؟ أنا سمعتك
وسمعت صاحبك ،والحق معه .رد بعصبية :ال بالله ماني معطيه فلس واحد .فسألته:
( )1رواه ابن حبان ،برقم .2551
( )2رواه أحمد ،مج  ،5برقم  ،363ورد هذا احلديث بروايات عدة في مسند اإلمام أحمد ورجالها رجال الصحيح.
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علي الصديق قائ ًال :ما
ليش عيل جايني؟! وليش طلبت مني أحكم بينك وبينه؟! فرد َّ
توقعت توقف وياه!!».
عندها التفت بو علي للمحاسب عنده بالمكتب وقال له« :محمد افتح التجوري
وعطني  200دينار» ،فلما أخذها سلمها للسوري وسط تردده وخجله أن يأخذ المبلغ ،فلما
رأى الصديق ذلك قال بغضب« :يعني شنو؟ بتحطني أمام األمر الواقع؟ تبي تحرجني؟!
بو علي؛ ترى ما راح أدفع لك شئ ،خذ فلوسك وما قصرت».
هنا قال عثمان كلمات تسطر بأحرف من ذهب موجه ًا كالمه إلى صديقه« :اسمع؛
أن��ا ما عطيته علشان تردهم ل��ي .أن��ا عطيته علشان أفكك إن��ت من ه��ذا المقاول اللي
راح يوقف أمامك يوم القيامة ويأخذ حقه منك غصب ًا عليك عند رب العالمين ،يوم
القصاص ما راح تنفعك فلوسك ،وراح تدفع من حسناتك له .أنا خايف عليك يا فالن.
وال هامتني الفلوس» .فذهل الرجل من رد عثمان كأنما استيقظ من حقيقة خطيرة كان
غاف ًال عنها ،وعزم على دفع الفلوس للمقاول ،وتبرئة ساحته أمام الله عز وجل ثم أمام
بو علي والحضور جميع ًا وشكره على ذلك الموقف.
وهذا الموقف يدل على المعدن األصيل للتاجر عثمان
ع�ل��ي ال �غ��ان��م رح �م��ه ال �ل��ه وورع� ��ه وخ��وف��ه م��ن ال �ل��ه ع��ز وجل،
ب��ل وإي �ث��اره ص��دي�ق��ه ب�م��ال��ه ال �خ��اص لينجيه م��ن ع ��ذاب يوم
القيامة.
لله درك يا عثمان كنت مثا ًال تحتذي بعثمان بن عفان
رضي الله عنه في كرمه وإنفاقه وإيثاره الخير للغير ،رحمك
ال �ل��ه ،وأس�ك�ن��ك ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه ،ورف ��ع م�ق��ام��ك ف��ي الدرجات
العلى.
ُ

عثمان علي الغانم في شبابه

ولعل هذه األخ�لاق الجليلة والفاضلة كانت متأصلة في آبائنا الكرام من التجار
األوائل الذين تربوا على الورع والتقوى ،وعلموا أن أموال الدنيا كلها ال تغني عن دعوة
مظلوم ،ولن تنفع يوم القيامة ،كما علموا أن رد الحقوق إلى أصحابها واجب شرعي البد
من آدائه قبل فوات األوان.
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ديننا اإلس�لام��ي العظيم دي��ن عفاف وتقوى ومراقبة لله سبحانه وتعالى في السر
والعلن ،وليس أدل على ذلك من هذا الدعاء المبارك والذي يعد من جوامع الكلم التي
ُأوتيها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ والذي جمع بين ثناياه قلة األلفاظ
والمباني ،وكثرة المعاني ،وسعة المدلوالت ،وكثرة المقاصد السامية للعبد المؤمن
الموحد ،حيث كان يدعو به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول« :ال ّلهم إني أسألك
الهدى والتقى والعفاف والغنى»(((.
حيث بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاءه بسؤال المولى سبحانه وتعالى الهدى،
وهي كلمة جامعة لكل ما ُيهتدى إليه من أمري الدنيا واآلخ��رة ،ومن المعلوم أن طلب
الهداية من أعظم مطالب العبد المؤمن.
وختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه المبارك بطلب الغنى ،وهو استغناء العبد
وعما في أيديهم.
عن الناس ،فيستغني العبد بما أعطاه ال َّله تعالى عن جميع الخلق ّ
وبين هذين المطلبين الجليلين كان طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمرين في غاية
األهمية ،وهما ذروة األمر وسنامه ،حيث طلب صلى الله عليه وسلم التقى والعفاف ،يا
لهما من أمرين عظيمين ،فالتقى وهو اسم جامع إلتباع ما أمر ال َّله تعالى به ،واجتناب
ما نهى الله تعالى عنه ،أم��ا العفاف فهو التنزُّ ه عن جميع المحرمات ،والعصمة من
الرذائل ،وكذلك التعفف عن سؤال الناس أو التطلع لما في أيديهم ،ويشمل كذلك الرضا
والقناعة بما قسمه الله عز وجل.
وعلى ذلك فإن هذا الدعاء العظيم ،شامل ألربعة مطالب ومعاني سامية وعظيمة ،ال
غنى عنها ألي عبد سائر إلى ال َّله عز وجل لما فيها من أهم مطالب الدنيا واآلخرة.
وفي هذا السياق تم اقتباس هذه القصة الواقعية التي تتجسد فيها أسمى معاني
العفاف والتقوى ،وفيها :أن الدولة كانت قد كلفت التاجر محمد صالح العجيري رحمه
الله تعالى بمراقبة سير العمل في المسلخ ،وما يتطلبه ذلك من الرقابة على كل ما
يخص مجال اللحوم من إجراءات سالمتها ومطابقتها للمواصفات الصحية الجيدة،
وك��ان ه��ذا االختيار ف��ي محله ،فقد اخ�ت��ارت ال��دول��ة فع ًال ال��رج��ل المناسب ف��ي المكان
( )1رواه مسلم ،برقم .2721
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المناسب ،حيث ناسبت شخصية المال محمد صالح العجيري رحمه الله تعالى هذا
العمل مع ما يتطلبه من أمانة وحسم وحزم وعدم محاباة ألحد مهما كان ،وبالفعل أدى
المال العجيري رحمه الله مهام وظيفته على أكمل وجه.
وفي يوم من األيام ذهب أحد الجزارين إلى بيت المال محمد صالح العجيري رحمه
الله تعالى ووضع كتف شاه كبير في كيس كهدية وطرق الباب وانصرف مسرع ًا قبل أن
يشاهده أحد ،ولم يخبر المال محمد صالح العجيري رحمه الله تعالى من هو كاختبار
له.
وعلى الفور وكرد فعل سريع لهذا الموقف أخذ المال محمد صالح العجيري رحمه
الله تعالى كتف الشاه وذهب مسرع ًا إلى المسلخ ،وعلق الفخذ في وسط المسلخ ،ونادى
على جميع الجزارين الموجودين في المسلخ وقال« :العجيري ما يأخذ رشوة» ،وكانت
هذه رسالة حاسمة لكل الجزارين عامة ،ومن قام بهذه الفعلة خاصة.
وهذا الموقف يدل على ما كان يتمتع به المال محمد صالح العجيري رحمه الله من
ورع وتقوى ،وكيف أنه تورع عن قبول هذه الهدية التي كانت بمثابة الرشوة ،ولم يكتف
برفض هذه الرشوة بل إنه سارع بإرسال رسالة قوية إلى الجميع ليعلمهم فيها الثبات
على مبادئه وعدم تهاونه مع أي متجاوز أو مفسد.
ولعل هذه األخالق الفاضلة كانت متأصلة في آبائنا الكرام من التجار األوائل الذين
تربوا على الورع والمراقبة ،فقد كشف هذا الموقف عن الجانب اإليماني والوازع الديني
والذي يتجلى عند أهل الكويت الكرام في التعفف عن أخذ الهدايا وما شابهها دون وجه
حق ،فضربوا المثل األعلى في العفاف والتقوى.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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كثير من التجار الكويتيين أظهر االحتالل الغاشم أصالة معدنهم ،فلم ينسهم هول
المصيبة الجلل أص��ول التعامل مع موظفيهم في ساعة الشدة بعد أن ألفوهم ساعة
الرخاء ،وكم تظافرت المواقف األصيلة منهم لتتكامل مع أصالة الشعب الكويتي بشكل
عام.
ومن هؤالء التاجر الكويتي عبدالله العلي العبدالوهاب المطوع رحمه الله ،والذي
كنا قد تكلمنا عن حسن معاملته لموظفيه ،وقد وضع لنفسه ميثاق ًا أخالقي ًا اختياري ًا
َّ
قل نظيره بين أرباب العمل.
فلما وقعت كارثة االحتالل وتشتت العمالة الوافدة إلى بالدها األصلية كان له شأن
َّ
مع العمالة المصرية  -على سبيل المثال ال الحصر -والتي كانت تعمل في شركته ،وكان
قوامها خمسين موظف ًا تقريب ًا ،علم ًا بأن عمالته كانت تشمل كل الجنسيات العربية
واألجنبية دون تحيز ،وقد كانت له زي��ارة إلى القاهرة خالل االحتالل ليكون ج��زء ًا من
الحراك الشعبي الستنهاض العالم كله للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحرير الكويت،
وقد طلب من أحد موظفيه أن يجمع عناوينهم ،وفع ًال تم التواصل معهم جميع ًا وصرف
لهم مستحقاتهم كنهاية الخدمة ،باعتبار أنهم ال يتقاضون راتب ًا من أحد خالل عودتهم
من الكويت ،بل زاد ذل��ك ب��أن أعطاهم مكافأة إضافية بواقع سبعمائة وخمسين دوالر
للقدامى منهم ،ومائتين وخمسين دينار ًا للمستجدين في العمل في شركته.
لقد كان سيعذره التاريخ لو حفظ هذه األموال لنفسه وأوالده ،فهو ال يضمن مستقبلهم
القريب ،خصوص ًا أن له الحجة الكاملة أن ال يصرف لهم شيئ ًا ،فهم لم يطلبوه أص ًال،
بأي شيء ،بل لم يكونوا يعلمون بقدومه إلى القاهرة أص ًال ،فالضرر قد لحق به وبشركته
وبمخازنه ،بينما هم يعلمون أن حقوقهم محفوظة مهما تأخر الوقت في صرفها.
إنه خلق الوفاء ،والذي وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقام به رسوله
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وورد ذكره في السيرة العطرة.
وإنها المروءة التي هي سمة اإلنسان الحر األبي صاحب الفطرة السليمة ،نقدمها من
هذا التاجر الكويتي إلى كافة تجار العالم أسوة حسنة ومثا ًال يحتذى ،وكم هم مشرفون
في تعاملهم تجار الكويت ،وكالمنا في الكويت مجروح.
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المشجعة على اإلبداع واالبتكارِّ ،
ورغب في َتحصيل
اهتم ديننا اإلسالمي العظيم بالبيئة
ِّ
ليتحمس المبدع لل ِّرسالة التي َيحملها،
صالحا؛ وذلك
عمل
واآلخ��رة ِل َمن ِ
الدنيا
ثواب ُّ
ِ
ً
َّ
ِ
ُ
فتمتلئ الحياة باإليجاب َّية والخيرية له ولمن حوله ،كما
الواسع،
ويدخل عالم النَّجاح
ِ
ِ
الف ْعل اإلنساني بالخير َّية لتحقيق الفالح؛ قال الله تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ
ربط القُ رآن ِ
ﮞ ﮟﭼ(((.

ينفعه وينفع وطنه في الدنيا ،ويكون
ليحرص على ابتكار ما
يوجه المسلم
فاإلسالم ِّ
ُ
ِ
له به الثواب العظيم والجزاء األوفى في اآلخرة ،كما يشجع المسلم بأن يستعين بالله
يعجز ،ويحتسب في ذلك األجر والثواب ومنفعة الناس أجمعين.
وال ِ
ولقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في االبداع واالبتكار ،وكذلك برع الكثير منهم
في المشاركة اإليجابية في وضع الحلول المختلفة لألزمات والمشكالت التي واجهتهم
في كويت الماضي ،فساهم تجار الكويت في فترة مهمة من التاريخ في القيام بدور القضاء
والمحاكم ف��ي وقتنا الحاضر ،فعندما غابت التشريعات المنظمة لكثير م��ن األوضاع
المتعلقة باألنشطة التجارية ،حيث كانت معظم التعامالت يحكمها العرف واالتفاقات
الشفهية ،قام التجار والحكماء والوجهاء بالدور المهم والبارز في ذلك المضمار.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد رفيع حسين
معرفي ،وك��ان أح��د تجار الكويت المعروفين بعقليته التجارية ال�ف��ذة ،ومساهمته في
التخطيط الجيد لمستقبله ومستقبل وطنه.
وفيها أن التاجر محمد رفيع حسين معرفي كان تاجر ًا ماهر ًا وحاذق ًا ،وقد أكرمه الله
تعالى بامتالك مجموعة من الشركات التجارية داخل الكويت وخارجها ،وكانت معامالته
التجارية يعتريها البطء وعدم اإلنجاز في أحيان كثيرة ،وذلك نظر ًا لوجود قصور في
التشريعات والمعامالت واالتفاقات التجارية غير المحمية تشريعي ًا في ذلك الوقت ،وهي
الفترة التي سبقت النهضة التشريعية في الكويت في الستينات من القرن العشرين،
األمر الذي جعل التاجر محمد رفيع معرفي يبتكر الطرق والوسائل القانونية لتنظيم
( )1سورة احلج اآلية (.)77
( )2ديوان آل معرفي « -رجل التجارة والسياسة واإلنسانية  :محمد رفيع حسني معرفي»  -الكويت  :ديوان آل معرفي2016 ،م
 -ص .51 - 47
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أعماله التجارية ،فيصيغ عقوده التجارية ويبتكر طريقة لتأسيس شركات تجارية داخل
الكويت وخارجها ،ففي يوم من األي��ام جلس التاجر محمد رفيع معرفي يكتب بنفسه
عقد شراكة عرفي لتأسيس شركة تجارية ،وكان ذلك على األغلب في يوم  10أغسطس
سنة 1948م ،وكانت هذه الشراكة بينه وبين كل من المرحوم محمد مال حسين التركيت
والمرحوم عبدالله عبدالسالم مال حسين التركيت ،ويتضمن العقد تأسيس شركة تجارية
في الكويت ب��رأس مال ق��درة خمسون ألف روبية ،يدفع محمد رفيع معرفي نصف هذا
المبلغ وتستعمل هذه الشركة في تعاملها مع الغير اسم (محمد رفيع معرفي ومحمد
مال حسين) كما نص هذا العقد على تعيين المرحوم عبدالله عبدالسالم مدير ًا لهذه
الشركة ،وتستمر الشراكة لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا العقد يجوز تجديدها ،كما
تضمن العقد جميع الحقوق والواجبات الملزمة على جميع األطراف ،والحقوق المالية
والقانونية المترتبة عليه ،ومن الجدير بالذكر أن شريكين قد أعجبا كثير ًا بهذا العقد
وبالصياغة الدقيقة لكافة بنوده ،وأن هذا العقد الذي كتبه التاجر محمد رفيع معرفي
قد أصبح مرجع ًا مهم ًا يرجع الكثير إليه لالستفادة منه.
وإنه لمن المدهش ولكن ليس بمستغرب أن يبتدع التاجر محمد رفيع حسين معرفي
هذا االبداع الجديد ،فقد هيأته خبراته في العمل التجاري وإطالعه على تجارب وقوانين
ال��دول األخ��رى التي سبقت الكويت ف��ي إبداعاتها التشريعية أن يقوم بهذا اإلنجاز،
فتكمن من إيجاد طرق و وسائل علمية وقانونية لتنظيم أعماله التجارية ،فصاغ عقوده
التجارية ،وابتدع طريقة لتأسيس شركة دون وجود غطاء قانون لها ،في خطوة سابقة
لعصره تعد من االبداعات المهمة في تاريخ التاجر الكويتي بصفة عامة وفي تاريخه
الشخصي بصفة خاصة.
وهكذا ضرب لنا أهل الكويت في الماضي أروع األمثلة في اإلبداع و االبتكار ،والمشاركة
اإليجابية ف��ي الحياة االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،فقاموا بمعالجة أوجه
القصور والمساهمة في حل المشكالت التي واجهتم على المستوى الشخصي والعام،
وقدموا بذلك أروع األمثلة في اإليجابية واستثمار الطاقات وتطويعها لخدمة أنفسهم
ومجتمعهم ،فأصبحوا قدوات حسنة لمن جاء بعدهم للسير على دربهم واالقتداء بهم.
رحمهم الله رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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اعتنى اإلسالم بخصوصية األفراد بصفة عامة وأوالها أيما اهتمام ،ووصى بحفظها
وعدم االطالع عليها ،كما اعتبرت الشريعة اإلسالمية الغراء المحافظة عليها من صفات
المؤمنين ،فاحترام خصوصية اآلخرين أمر مهم ومطلوب من الجميع ،واإلسالم يحثنا
�واء أك��ان��ت تلك األم��ور م��ادي��ة أو معنوية ف�لا يجوز ب��أي ح��ال م��ن األحول
على ذل��ك ،س� ً
االعتداء عليها أو محاولة االطالع عليها.
ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يلتزم بتلك السلوكيات
الفاضلة التي دعى إليها الدين اإلسالمي للحفاظ على الفرد والمجتمع ،وما يدعو إليه
ذلك من نشر الفضيلة والبعد عن الرذيلة.
ومن المعلوم أن لكل إنسان مجموعة من األم��ور الخاصة ،ال يحب أن يطلع عليها
اآلخرون أو بعض الناس ،وال بد من احترام خصوصية األشخاص والحفاظ على أسرارهم،
ألن من شأن ذلك زيادة الثقة بين الناس ،وتوثيق الروابط االجتماعيـة ،ألنه في كـثير من
األحـيان يؤدي عدم احترام الخصوصية إلى نشـوب المشكالت ،وضعف الثقة ،والتعـدي
على حقـوق اآلخرين.
ٌ
جميل جد ًا أن يراعي كل فرد في المجتمع خصوصية اآلخرين بصفة عامة ،واألجمل
واألروع من ذلك هو احترام خصوصية المنافس ،وعدم االرغبة في االطالع على أسراره،
وإنه لمن شيم المروءة ومن مكارم األخالق.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر جاسم محمد العلي
الوزان رحمه الله تعالى ،وهو من تجار الكويت المعروفين بالشهامة واألصالة ،وقد عرف
عنه التزامه بالميثاق األخالقي في احترام خصوصية منافسيه.
يروي الكاتب طالل الوزان عن جده التاجر جاسم محمد الوزان رحمه الله تلك القصة
قائ ًال« :من المعلوم أن من أهم اسهامات التاجر جاسم محمد الوزان رحمه الله تعاونه
مع مجموعة من رجال الكويت في تأسيس بنك الخليج ،وقد حاز ثقة المساهمين في
أول انتخابات لمجلس اإلدارة ،ونال عضوية المجلس واحتفظ بها لمدة  28عام ًا حتى
وفاته» ،ويستطرد قائ ًال« :ولقد ذكر لي الدكتور جمال عبدالخضر عبدالرحيم موقف ًا يبين
( )1طالل الوزان« .جاسم محمد على الوزان :صانع اجلودة ( .»)1989 – 1929الكويت :املؤلف2017 ،م .ص .39
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احترام الراحل جاسم علي الوزان رحمه الله لخصوصية منافسيه وسرية معلوماتهم من
دون استغالل لموقعه»؛ فقال« :كثير ًا ما كانت تعرض علينا في لجنة التسليف المختصة
بمراجعة ومنح التسهيالت أوراق لبعض الشركات تطلب منح تسهيالت للحصول على
مبالغ كبيرة ،وكان العم المرحوم جاسم محمد علي الوزان أحد أفراد هذه اللجنة ،فيشهد
القاصي والداني أنه عندما يكون هناك أي طلب لشركة منافسة للمرحوم رحمه الله كان
يقول« :يا جماعة أنا أخرج من الغرفة» ،ويطلب أن يتم التصويت على ذلك الطلب دون
أن يكون له رأي أو يتدخل فيه ،لكي ال يطلع على مبياعتهم وأرباحهم ووكاالتهم الجديدة
واالستراتيجيات الجديدة لتلك الشركات المنافسة ،وك��ان ال يريد مطلق ًا أن يعلم ما
بفعله منافسوه أو يطلع على أسرارهم أمورهم الخاصة؛ وهذا من كرم أخالقه».
ولألمانة والتاريخ فإن هذا ديدن التجار الشرفاء ،وهو األصل المتبع في اجتماعات
مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المصرفية في مثل هذه المواقف.
وهكذا ضرب التاجر جاسم محمد ال��وزان رحمه الله تعالى مثا ًال رائ��د ًا في األصالة
والمروءة ،كما قدم مثا ًال يحتذى به في األمانة ونبل األخ�لاق ،كما ظهر جلي ًا من بين
ثنايا تلك القصة الرائعة التي رواها مرافقوه ومن عملوا معه وعاشروه عن قرب مدى
التزامه بالميثاق األخالقي عند التاجر الكويتي ،وتبين حرصه على احترام خصوصية
منافسيه ،وهكذا تحلى أه��ل الكويت ال�ك��رام بمكارم األخ�ل�اق ،فأصبحوا ق��دوات حسنة
يحتذى بها في احترام خصوصية اآلخرين.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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التاجر يوسف عبدالمحسن البدر نموذج ٌا
للوطنية والرأفة بأبناء وطنه
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تحدثنا في مواضع سابقة من هذا الكتاب عن حب الوطن ،وبينا أن ديننا اإلسالمي
الحنيف حثنا على حب األوطان ،ولنا في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم األسوة
سواء
والقدوة الحسنة ،فقد كان صلى الله عليه وسلم محب ًا لوطنه ،مضحي ًا من أجله؛
ً
كان وطنه الذي هاجر منه (مكة) ومتأثر ًا إلخراجه منه ،ويملؤه الحنين والشوق للعودة
إليه ،أو وطنه الذي هاجر إليه (المدينة) واستقر وعاش فيه وكان يدعو دائم ًا له بالخير
والنماء والبركة.
ويتجلى حب الوطن الحقيقي في أوق��ات الشدائد والمحن ،عندها يتجلى المعنى
الحقيقي للعطاء والفداء من أجل الوطن ،وتظهر معادن الرجال األصيلة ،فمنهم من
يجود بنفسه ،ومنهم من يجود بماله ،ومنهم من يجود بجهده ،ومن من يحارب بكلمته،
كل على حسب قدرته وقدر استطاعته ومجاله.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة حب ًا لوطنهم الغالي الكويت ،وتجلت صور
رائعة للفداء والتضحية بالنفس والمال من أجل هذا الوطن ،فظهر المعدن األصيل
ألهل هذا البلد المعطاء في أوقات الشدائد والمحن التي ألمت به ،واستطاعوا أن يثبتوا
أنهم حق ًا أوفياء ومحبون لوطنهم ،مستعدون لتقديم الغالي والنفيس من أجله.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لبطلها التاجر يوسف عبدالمحسن
البدر ،وكان أحد التجار األثرياء والمعروفين بحب الخير ،كما عرف عنه الجود والكرم،
والفزعة لتفريج ُ
الكربات ،ومواقفه الوطنية.
ومن المواقف الوطنية للتاجر يوسف البدر رحمه الله والتي اشتهر بها ما روي عن
موقفه أيام الحرب القائمة بين روسيا ودولة الخالفة في أواخر القرن الثالث عشر الهجري،
ففي سنة  1295هـ تسلم الشيخ عبدالله بن صباح رسالة من رئيس وزراء تركيا يطلب فيها
معونة من أمير الكويت مقدراها (أربعة آالف ليرة عثمانية) لتجهيز الجيوش المقاتلة
ف��ي سبيل ال�ل��ه ،وبعث األم�ي��ر يستشير مجلس ال�ش��ورى إذ ل��م يكن بخزينة ال�ب�لاد هذا
المبلغ وال حتى أقل من نصفه ،كما أن األهالي في تلك السنة ابتلوا بنقص في األموال
(»)1محسنون من بلدي»  -اجلزء األول  -ط - 2الكويت :بيت الزكاة2001 ،م  -ص  - 160-159مستشار التحرير د.عبداحملسن
عبدالله اجلارالله اخلرافي.
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نتيجة عواصف أغرقت كثير ًا من سفنهم المحملة بالبضائع ،ولكن يوسف إبراهيم وكان
من األثرياء البارزين ،تعهد بجمع هذا المبلغ وبتكملته إن نقص ،وافتتح قائمة االكتتاب
بألف ليرة ذهبية عثمانية ،ثم أخذها متوجه ًا إلى يوسف البدر ،وجلس يحدثه حديث
الرسالة ،ولكن يوسف البدر لم يستحسن فكرة االكتتاب ،وقال لمحدثه :يا ابن إبراهيم
إن أهل الكويت قد أضرتهم العواصف ،واألولى بي وبك أن ال نكلفهم بقليل هذا األمر
دون كثيره ،بل ننهض به وحدنا ،وأنت يا أخي قد تبرعت بألف وجزاك الله خير ًا ،ثم أخذ
الورقة وكتب فيها ألفين ،وقال :وهذان ألفان مني ،وقم إلى ابن صباح ليكمل الباقي ،وكان
األول��ى بنا أن نعطي هذه المساعدة للمنكوبين من أبناء بلدنا ،ولكنها وإن ذهبت إلى
غيرهم ،فقد ذهبت في سبيل الله وثوابها ثابت ،إن صدقت نيتنا مع الله.
فرح ابن صباح بما قاله ابن بدر وبما فعله بعد أن حدثه يوسف بن إبراهيم بما كان
بينهما ،وقال :لقد صدق والله ابن بدر ،واألقربون أولى بالمعروف ،ولكن ال حيلة لنا في
هذا األمر .وأكمل األمير المبلغ المطلوب وبعث به إلى الدولة العثمانية في عاصمتها،
وعلم الكويتيون بما قاله يوسف البدر وبما فعله وظلوا يشكرونه على جميله وفعله.
وهكذا كانت حياة التاجر يوسف عبدالمحسن البدر حياة طيبة مليئة بالقيم والمثل
الفاضلة تمثلت في بذله في سبيل الله ،وحبه لوطنه ،وإحساسه وخوفه على أبناء وطنه،
مبتغي ًا في ذلك األجر والثواب من خالقه ومواله ،مضحي ًا بماله في سبيل الله ،مدافع ًا
عن الفقراء والمحتاجين والمتضررين من مواطنيه.
وهكذا كان أهل الكويت في الماضي ،يتسارعون إلى نصرة الدين والجهاد في سبيل
إعالء كلمته بما يملكون من نفس ومال ،هدفهم األسمى رضا خالقهم سبحانه وتعالى،
آملين في ما عنده سبحانه من األج��ر وال�ث��واب ،حريصين على مساعدة ونجدة أبناء
وطنهم خاصة في وقت الشدائد والمحن.
رحمهم الله رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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ً
الدين وقوامه،
أهمية عظيمة في ديننا اإلسالمي العظيم ،فهي
إنَّ للنَّصيحة
عماد ِّ
ُ
ِوبها َيصلح العباد ،وتصفو األنفس ،ويعم الخير ،ويصلح المجتمع ،وقد جاء في الحديث
«الدين النصيحة» ،قلناِ :ل َمن يا رسول الله؟
الشريف أن
النبي ص َّلى الله عليه وس َّلم قالِّ :
َّ
النووي رحمه
وعام ِتهم»((( ،وقال اإلمام
وألئمة المسلمين،
قال« :لله ،ولكتابه ،ولرسوله،
ُّ
َّ
َّ
حديث عظيم َّ
ٌ
الشأن ،وعليه َم��دا ُر اإلسالم،...
الله تعالى في شرح هذا الحديث« :ه��ذا
ٌ
األحاديث األربعة التي
أح ُد
وأما ما قاله
ِ
أرباع اإلسالم؛ ْ
أيَ :
َّ
جماعات من العلماء أنَّه أحد ِ
َتجمع أمو َر اإلسالم ،فليس كما قالوه ،بل المدا ُر على هذا َو ْح َده»((( ،وهذا يدل على عظم
شأن النصيحة وأهميتها للفرد والمجتمع.
وليس أدل على أهمية النصيحة في االسالم من كونها وظيفة األنبياء والرسل عليهم
الصالة والسالم ،فجميع األنبياء والرسل قاموا بهذه المهمة العظيمة ،وقدموا النصح
واإلرشاد ألقوامهم راغبين في هدايتهم وفالحهم في الدنيا واآلخرة ،وهكذا هي طريقة
ِّ
دربهم من العلماء واألولياء واألتقياء وسائر الصالحين.
كل َمن سار على ِ
أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ البيعة على أم��ور مهمة في اإلس�لام منها
«بايعت رسول الله ص َّلى الله عليه
النصيحة ،فعن َج ِرير بن عبدالله رضي الله عنه قال:
ُ
الصالة وإيتاء الزَّ كاة والنُّ صح ِّ
ُ
الصالة
لكل مسلم»((( ،فالنَّصيحة
قرينة َّ
وس َّلم على إقام َّ
النبي ص َّلى الله عليه وس َّلم البيع َة عليها.
والزَّ كاة ،ولذلك فقد أخذ
ُّ
وتجدر اإلشارة هنا إلى بيان أن النصيحة ضرورية على وجه العموم ،وتزداد ضرورتها
وأهميتها إذا ط َل َبها منك أخوك المسلم؛ ِلحديث أبي هريرة رضي الله عنه ،أن رسول الله
ست ،قيل :ما ُه َّن يا رسول الله؟
«ح ُّق المسلم على المسلم ٌّ
ص َّلى الله عليه وس َّلم قالَ :
فانصح له ،وإذا عطس
فأج ْبه ،وإذا استنصحك
َ
قال :إذا لقيتَه فس ِّلم عليه ،وإذا دعاك ِ
استنص َحك»؛ أي:
فع ْده ،وإذا مات فات َِّبعه»((( ،قوله« :وإذا
َ
فشم ْته ،وإذا مرض ُ
َ
فح ِمد الله ِّ
( )1رواه مسلم ،برقم .205
( )2شرح النووي على صحيح مسلم ،ج  ،2ص.37
( )3متفق عليه.
( )4رواه مسلم ،برقم .272
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«فانص ْحه» ،وهذا ٌ
يستنص ُحه ،وعدم
دليل على وجوب نصيحة َمن
طلب منك النَّصيح َة،
ِ
َ
ِّ
الغش له.
ٌ
كثيرة متعددة ،وكلها تحث على ض��رورة تقديم النصيحة،
واألحاديث في هذا الباب
وعدم السكوت عنها ،بل الحرص عليها ،والسيما لألهل واألقرباء واألصدقاء والجيران.
ولله در اإلمام الشافعي عندما أنشد شعر ًا ،فقال:
اعة
ْج َم َ
يح َة ِفي ال َ
ُص ِح َك ِفي ا ْن ِف َر ِادي َو َج ِّن ْب ِني الن َِّص َ
َت َع َّم ْد ِني ِبن ْ
يخ َ
اع ْه
َّاس َن ْو ٌع
اس ِت َم َ
َف ِإنَّ النُّ ْص َح َب ْي َن الن ِ
ال أَ ْر َضى ْ
ِم َن ال َّت ْو ِب ِ
َف ِإ ْن خَ ا َلفْ ت َِني َو َع َص ْيتَ َق ْو ِلي

َف َ
اعة
ال َت ْغ َض ْب ِإ َذا َل ْم ُت ْع َط َط َ

والتاجر الحكيم هو الملم بمجريات األم��ور ،يفهم ما يدور حوله من أح��داث ،وعلى
دراية واعية بأحوال السوق من حوله ،فهو يحلل ويراقب بعين بصيرة ،لكي يأخذ القرارات
السليمة والصحيحة في أوقاتها المناسبة ،وعندما يتمتع التاجر بتلك الحكمة وذلك
اإللمام ،ويزينهما بحب الخير للناس والحرص على النصيحة ،فقد فاز بحظ وافر من
الخير والصالح.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر خالد عبداللطيف
الحمد رحمه الله ،وتبين قيمة النصيحة التي أسداها لرفيقه التاجر محمد عبدالمحسن
الخرافي رحمه الله ،حيث كان حريص ًا على نفعه وعدم اإلضرار بالصالح العام في ذات
الوقت ،فأكد له ذات يوم نصيحة عظيمة كان لها األثر الطيب في
حفظ أصحابه من الوقوع في مطب أزمة المناخ.
ي�ق��ول د .ي�ع�ق��وب ال�ح�ج��ي« :ف��ي ل�ق��اء ل��ي م��ع ال�م��رح��وم خالد
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ح �م��د ع� ��ام  1994ق� ��ال ل� ��ي :أن� ��ا ق �ل��ت لمحمد
عبدالمحسن الخرافي ال تدخلون س��وق األسهم (المناخ) حيث
أنكم من كبار التجار بالكويت ،وتتوفر لديكم السيولة واإلمكانات
المادية الكبيرة ،وبذلك تستطيعون التحكم في معظم مجريات
( )1رواية د .يعقوب يوسف جاسم احلجي  -الباحث في التراث الكويتي.
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السوق ،بل سيكون باستطاعتكم التحكم في معظم األح��داث والمعامالت ،وتفرضون
السيطرة على ال�س��وق ،وه��ذه ليست م��ن أص��ول ال�ت�ج��ارة وال م��ن أس��اس�ي��ات العمل بها،
وبالفعل تجاوب التاجر محمد عبدالمحسن الخرافي لي ،وطاوعني في النصيحة فسلم
هو وإخوته من أزمة المناخ ،وشكروا لي هذه النصيحة فيما بعد».
ويستطرد التاجر خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله كالمه قائ ًال« :وكنت أثناء كالمي
ونصيحتي للتاجر محمد عبدالمحسن الخرافي أستشهد بما فعلته عندما كنت عضو ًا
في بنك الكويت الوطني ،حيث لم أقم وقتها بفتح أي اعتمادات خاصة لي ،فبالرغم من
حقي في ذلك ،وإمكانية فتح تلك االعتمادات بسهولة ،إال أنني آثرت السالمة وفضلت
المصلحة العامة على مصلحتي الخاصة ،وذلك حتى أكون حكم ًا عد ًال في الخصومات
التي ترد إلى البنك بين األعضاء».
وه �ك��ذا ض ��رب ل�ن��ا ال�ت��اج��ر خ��ال��د ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�ح�م��د رحمه
الله نموذج ًا يحتذي به في الحكمة وحب الخير لآلخرين وبذل
النصيحة ل�ه��م ،وه �ك��ذا ك��ان أه��ل ال�ك��وي��ت م��ن أب �ن��اء ه��ذا الجيل
الفريد ،كانت قلوبهم مليئة بالخير واإلخ�لاص والحب الصادق
لوطنهم وألبناء جلدتهم ،فكان النجاح حليفهم ،والتوفيق من
الله نصيبهم ،وأصبحوا قدوة حسنة يحتذى بها ،ويذكرون بالخير
في كل المواقف .رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح
جناته.

محمد عبدالمحسن الخرافي
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الكرم والبذل
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سليمان محمد اللهيب
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التاجر سليمان محمد اللهيب يراعي ظروف
صغار التجار ويحسن إليهم

181

إن الشريعة االسالمية الغراء التي يدين بها التاجر المسلم قد حفت مهنة التجارة
بجملة من الضوابط التي من شأنها أن تجعل هذا التاجر تاجر ًا نقي ًا ورع ًا بعيد ًا عن
الجشع واألنانية ،ألنه تحلى بالقيم اإلسالمية الرفيعة ،كما تغرس فيه روح االنسانية
والتسامح وح��ب الخير للغير ،وأن يتحقق فيه ق��ول الحق سبحانه وتعالى :ﭽ ﯜ
ﯝ ﯞﭼ((( ،إنها أخ��وة الدين التي تعلو أي أخ��وة ،أخ��وة الدين التي تستوجب
على كل مقتدر أو صاحب مال أو سلطان أن يراعي ظ��روف إخوانه من المعسرين أو
غير القادرين ،وأن يرفع عنهم الغالء و والعناء ما استطاع الى ذلك سبيال ،واألحاديث
النبوية في هذه المعاني العظيمة كثيرة ،منها قول النبي صلى الله عليه وسلم « َ
ال ُيؤْ ِم ُن
أَ َح ُد ُك ْمَ ،حتَّى ُي ِح َّب لأِ َ ِخ ِيه َما ُي ِح ُّب ِل َنفْ ِس ِه»((( ،وقوله صلى الله عليه وسلم «الراحمون
يرحمهم الرحمن ارحموا أهل األرض يرحمكم من في السماء»((( ،وقد قررت الشريعة
قاعدة رائدة في هذا األمر وهي قاعدة «ال ضرر وال ضرار» ،وقد راعت في هذه القاعدة
العظيمة مصلحة الجميع والحفاظ على العالقات الحسنة والطيبة بين المسلمين،
فالغاية ال تبرر الوسيلة.
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر سليمان اللهيب
رحمه الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي،
والتي من أهمها مراعاة ظروف صغار التجار واالحسان إليهم وحب الخير لآلخرين.

(((

يروي هذه القصة((( الكاتب مشاري حمود العميري (نرويها عنه بتصرف) قائ ً
ال:
«أضرب المؤجرون في سوق المباركية القديم ،والسبب كما يعلم الجميع ارتفاع قيمة
( )1سورة احلجرات اآلية (.)10
( )2رواه البخاري ،برقم - 13و رواه مسلم ،برقم .45
( )3رواه أبو داود ،برقم.4941
ً
ً
( )4ولد التاجر سليمان اللهيب عام 1894م ،من سكان منطقة القبلة بدولة الكويت ،تلقى تعليما بسيطا ولكنه أصر على
تعليم أبنائه وبناته في ما بعد تعليم ًا مرموق ًا القتناعه بأهمية التعليم ،فقد قام بإرسالهم للخارج بغرض التعليم وهو
ما حتقق لهم ،عمل بالتجارة منذ الصغر ،وهو من أوائ��ل من استورد « الغترة احل�م��راء» (الشماغ) في الكويت ،ويعد
سليمان اللهيب من أكبر جتار العقار في الكويت في األربعينيات ،وقصته مع العقار فيها العديد من العظات والعبر التي
تدل على شهامته ونبل أخالقه وإحسانه إلى الناس ،ومازالت تلك املواقف ال تنسى فما زال أهل الكويت يذكرونها له
ويتحدثون بها في مجالسهم ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
( )5مقالة للكاتب مشاري حمود العميري  -جريدة القبس – السنة  – 46العدد  - 15732األحد  19مارس .2017
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اإليجار إلى  % 500الزيادة كبيرة للغاية ،واألنشطة بسيطة
كذلك للغاية ،وال�س��وق ه��ذا ه��و م��ا تبقى لنا م��ن األسواق
القديمة لتأريخ بلدنا القديم ،ويرجع بنا التاريخ لزمن
وتحديدا في نهاية الثالثينيات من القرن الماضي
مضى،
ً
وبداية األربعينيات ،عندما اشترى التاجر الوجيه المرحوم
بإذن الله سليمان اللهيب عقار ًا في السوق بالقرب من سوق
المباركية ،وظن جميع المستثمرين بأن التاجر الجديد
مشاري حمود العميري
ال�ن�ج��دي األص ��ل أن��ه س�ي��رف��ع عليهم قيمة اإلي �ج��ار ،فبدأ
التذمر من بعضهم حتى ارتفع ذل��ك التذمر وبلغ صاحب العقار سليمان اللهيب،
وكانت قيمة اإليجارات القديمة متدنية ويحق له رفعها ،ولكنه ذهب في الصباح إلى
عقاره الجديد الذي به مجموعة كثيرة من الدكاكين ،وابتدأ مع أكبر مؤجر عنده في
العقار ،وله أكثر من دكان فقال له« :ما هي أخبار السوق معكم؟» فاشتكى المؤجر من
قلة البيع والشغل في السوق ،والحال واقف بسبب تأثير الحرب العالمية الثانية على
السوق بشكل عام .فقال له صاحب العقار سليمان اللهيب ،والمؤجر ال يعرفه :وهل
االيجار الحالي مرتفع عليكم؟ فقال المؤجر« :دكاكيننا اشتراها اآلن تاجر نجدي،
ونخشى أن يرفع علينا قيمة اإليجار ،فتعم علينا الخسارة جميع ًا» ،فقال له التاجر
اللهيب« :وما الحل برأيك؟» ،قال المؤجر« :ليته يراعينا وال يزيد علينا االيجار فقط،
فما كان من التاجر سليمان اللهيب رحمه الله إال أن قام بالعكس فخفض اإليجارات
ودعاء
على الجميع ،وعمت الفرحة جميع المؤجرين ،وزاد نشاطهم في العمل ،ومحبة
ً
لسليمان اللهيب ،وله قصة أخرى تظهر لنا مدى فهم رجال الكويت قديم ًا لعملهم
ومراعاتهم لبعضهم البعض ،أن مؤجر ًا باع دكانه بخلو عشرين ألف روبية ،فجاء البائع
يقول للتاجر سليمان اللهيب« :أنا بعت بهذا الخلو ،فهل تريد منه شيئ ًا؟» ،فرد عليه
التاجر اللهيب وهو يلعب دامة مع صديقه في الدكان :ال ،ثم قال له المؤجر الجديد:
«واإليجار هل سيبقى على ما هو عليه؟» ،فقال سليمان اللهيب« :نعم كما كان عليه في
السابق ،والله يبارك لك في تجارتك» ،هكذا كانوا في أخالق تعاملهم مع المؤجرين،
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فنجحوا وت��رك��وا لنا بصمات أعمالهم ت��روى لنا جيلاً بعد جيل ،رحمك الله ي��ا أبا
محمد سليمان اللهيب برحمته الواسعة».
وهكذا تمتع أهل الكويت في الماضي ،وخاصة من امتهن منهم مهنة التجارة بمراعاة
األصول قبل كل شيء ،كما ضربوا أروع األمثلة في حب الخير للغير وعدم تكليف صغار
التجار ما ال يطيقون ،فكانوا نماذج رائعة وق��دوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى
يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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ثنيان ثنيان الغانم

نصف يوسف النصف

صالح عبدالله الحميضي

عبدالعزيز زاحم الزاحم

شمالن بن علي آل سيف الرومي

محمد حمود الشايع
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التجار الرومي والغانم والشايع والحميضي
والزاحم والنصف ساعدوا المتضررين وأنفقوا
على الفقراء
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استكما ًال لموضوعنا السابق حول فزعات أهل الكويت الكرام
م��ن أج��ل إس�ق��اط ق��روض المعسرين وم�س��اع��دة المحتاجين،
وتحقيق ًا لمبدأ التعاون على البر والتقوى ،الذي أمرنا المولى
سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز ،وطاعة ألمر النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه أبو سعيد
ال�خ��دري رض��ي الله عنه حيث ق��ال :بينما نحن ف��ي سفر مع
النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له ،فجعل
سليمان فهد المخيزيم
ُ
رسول الله صلى الله عليه
يصرف َب َص َره يمينًا وشما ًال ،فقال
ُ
زاد
«من كان معه
هر فل َي ُع ْد به على َمن ال ظه َر له ،ومن كان له فضل من ٍ
وسلم َ
فضل َظ ٍ
ألحد
فل َي ُع ْد به على َمن ال زاد له» ،فذ َكر من أصناف المال ما ذ َكر حتى رأينا أنه ال حقَّ
ٍ
منا في فضل(((.
وق��د ض��رب أه��ل الكويت ال�ك��رام أروع األمثلة تطبيق ًا لهذا األم��ر اإلل�ه��ي ،والتوجيه
النبوي الكريم ،وهذا ما سوف نستعرضه في ذكر نماذج لبعض تجار الكويت الكرماء(((،
وفزعتهم من أجل إسقاط قروض ومساعدة إخوانهم من المعسرين والمتضررين جراء
كساد تجارتهم وخسارتها في ذلك الوقت.
يقول العميد متقاعد سليمان فهد المخيزيم تحت عنوان أسماء في سجل الشرف:
ي��ذك��ر ال�ت��اري��خ ال�م��رح��وم ش�م�لان ب��ن سيف ال��روم��ي ،والمرحوم
عبدالرحمن ال��روم��ي ال�ل��ذي��ن ك��ان��ا م��ن رج��ال ال�ك��وي��ت األخيار
والمحسنين وال�ل��ذي��ن كانا يهتمان بمشاكل ال�ب�ح��ارة الفقراء
وي �س��اع��دون �ه��م ف ��ي ح ��ل ج �م �ي��ع م�ش��اك�ل�ه��م ب �ك��ل ك� ��رم وشهامة
ومروءة.
وأيض ًا يسجل لنا التاريخ مآثر وكرم المرحوم ثنيان ثنيان
الغانم وأخيه المرحوم محمد ثنيان الغانم رحمهما الله ،وكانا

محمد ثنيان الغانم

( )1صحيح مسلم ،رقم.1728 :
( )2هذه النماذج الطيبة من جتار الكويت الكرماء ذكرها العميد متقاعد سليمان فهد عبدالعزيز اخمليزمي في كتابه «كويت
املاضي» حتت عنوان :أسماء في سجل الشرف ،ص .103 – 102
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أصحاب تجارة كبيرة ،وكانا يساعدان البحارة في كل شئون
حياتهم ،كما نذكر المرحوم خالد الزيد الخالد ،وق��د كان
رحمه الله من كبار تجار الكويت ،وكان صاحب أياد بيض في
مساعدة الفقراء والمحتاجين.
كما ن��ذك��ر بالخير ال�م��رح��وم محمد ح�م��ود ال�ش��اي��ع ذلك
التاجر الكبير ،رج��ل ال�ك��رم وال�ع�ط��اء وال�س�خ��اء ،والمرحوم
ع �ل��ي ال �ع �ب��دال��وه��اب ال �ق �ن��اع��ي ،وك ��ذل ��ك ال �م ��رح ��وم صالح
الحميضي ،وكلهم أصحاب فضل وعطاء ،وقاموا بمساعدة
الكثير من المتضررين والمحتاجين ،وأنفقوا على الفقراء
والمساكين.

الشيخ عبدالله الجابر الصباح

ك��ذل��ك يسجل ال�ت��اري��خ ال�م��رح��وم محمد ال��زاح��م وأخاه
المرحوم عبدالعزيز الزاحم ،اللذين كانت لهما تجارة واسعة
وكبيرة ،وكانا يقدمان الكثير من أموالهما لفعل الخير وخدمة
إخوانهم من أهل الديرة من المعسرين والمحتاجين.
وال يمكننا ونحن نتحدث عن الفزعات إلسقاط القروض
أن ننسى المرحوم نصف يوسف النصف ،فسيرته العطرة
خير شاهد على فزعته من أجل مواطنيه ،وقد اختير يوم ًا
ليكون أحد المستشارين للشيخ عبدالله الجابر الصباح
رح �م��ه ال �ل��ه بالمحكمة ال�م��دن�ي��ة ،وم ��ن أع �م��ال��ه المميزة
واستشارته الحسنة للشيخ عبدالله الجابر أن تلغى جميع
دي��ون أه��ل «ال �غ��وص» ال�ت��ي أره�ق��ت كاهلهم سنين طويلة،
وقد قدم هذا االقتراح حينما استلم المستشارية ،وما كان
من الشيخ عبدالله الجابر رحمه الله غير أن أخبر الشيخ
أحمد الجابر رحمه الله بهذا االقتراح ،الذي وافق عليه،

خالد الزيد الخالد

محمد زاحم الزاحم
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وتم العمل به ،وأسقطت جميع الديون على أهل الغوص ،وكانت الفرحة عارمة ،عمت
أرجاء الكويت بفضل جهود المرحوم نصف النصف واقتراحه الطيب(((.
وتدل هذه القصة على العالقة الطيبة بين حكام الكويت وبين أهلها منذ قديم الزمان
حتى وقتنا الحالي ،وأن حكام الكويت يحبون رعيتهم ،ويبذلون الجهود في سبيل إسقاط
األعباء والمسئوليات التي ترهق كاهلهم خصوص ًا إن كانت ال إرادية وال ذنب لهم فيها
سوى الكساد التجاري والظروف االقتصادية السيئة ،وال يألون جهد ًا في تقديم العون
والمساعدة لشعب الكويت الكريم.
وتدل هذه المواقف على إحساس التاجر الكويتي في كويت الماضي بنبض الشارع
وتلمس أوج��ه الحاجة الماسة للعاملين وص�غ��ار المستثمرين ،وأن أه��ل الكويت أهل
ف��زع��ات ،تظهر شهامتهم ونخوتهم وق��ت ال�ش��دائ��د وال�م�ح��ن ،ول�ي��س أدل على ذل��ك من
المعدن األصيل لهذه النماذج المشرفة وغيرها الكثير والكثير من أهل الكويت الكرام،
من وال أذى ،فضربوا أروع األمثلة
الذين بذلوا من أجل إخوانهم ،وأعطوا وأنفقوا من غير ٍّ
في األخوة الصادقة والعطاء والكرم.
ولقد ض��رب لنا ه��ؤالء التجار ال�ك��رم��اء م��ن أه��ل الكويت المثل األع�ل��ى ف��ي العطاء
والسخاء ،مستمدين هذا الخلق السامي من ديننا اإلسالمي العظيم ،الذي يحث على
البذل وفعل الخير ،ويرغب في العطاء واالنفاق على أصحاب الحاجات والمحتاجين،
ومستلهمين ذلك الخلق النبيل من أخالق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ،الذي كان
أجود الناس وأك��رم الناس ،وكان يعطي عطاء من ال يخشي الفقر صلوات ربي وسالمه
عليه.

( )1ذكر هذه القصة العم غامن يوسف شاهني الغامن في كتابه «وطن ووطنية»  -ص .18
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إن مفهوم ال�ق��رض الحسن ق��د ت��م توظيفه بشكل رائ��ع  -كالعادة  -ف��ي كتاب الله
تعالى حيث يقدم اإلنسان لنفسه طوعي ًا قبل أن يقدم على ذلك قائ ً
ال :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭼ((( ،ويتجلى فضل القرض الحسن في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى،
ومنها :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﭼ((( ،وقوله تعالى في س��ورة الحديد ﭽﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﭼ((( ،وغير هاتين اآليتين الكريمتين في سورة المائدة (اآلية
 )12وسورة الحديد (اآلية  )18وسورة المزمل (اآلية .)20
فنعمت التجارة هي ،فربحها مضمون ،ورزقها مضاعف وبال سقف ،والله يضاعف لمن
يشاء.
وهنا يتجلى موقف مؤثر للتاجر عبدالله العلي العبدالوهاب المطوع حين فهم هذا
العرض المغري ،فعاش معناه الجليل ،وطبقه خير تطبيق ،فرأى عاجل ثمرته في حياته
قبل مماته ولله الحمد والمنة.
فبعد تحرير الكويت كان قد اشترى من بيت التمويل الكويتي سبع عمارات بمبلغ
يناهز مليون ونصف المليون دينار كويتي ،وهو مبلغ كبير آنذاك ،وذلك بنية االستثمار،
وبالفعل بعد ثالث سنوات من شرائه لهذه العقارات السبع عرض عليه أحد تجار العقار
ضعف تكلفتهم األصلية ،وقد حثه على إتمام هذه الصفقة ابنه بدر رحمه الله لما فيها
من الفائدة التجارية عليه ،غير أن��ه وبشكل ال يتسق وه��ذا العرض المغري استشعر
الحديث الشريف الذي يرويه مسلم« :ما نقص مال من صدقة ...الحديث» ،وكان يعتقد
رحمه الله أن الصدقة ينبغي أن تكون من أفضل المال.
فتريث وصبر وق��رر وق��ف ه��ذه العقارات لوجه الله تعالى رغ��م ع��دم التشجيع الذي
وجده من أحد أبنائه باعتباره قد أوصى بالثلث أساس ًا ،غير أنه كان يفرق بين الفضل
العظيم للوقف والوصية بعد الممات ،فالوقف في حياة المرء أفضل له عند ربه ،إذ إنه
( )1سورة الفجر اآلية (.)24
( )2سورة البقرة اآلية (.)245
( )3سورة احلديد اآلية (.)11
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يتمثل اآلية الكريمة فينفق من أفضل ما يحب ،ويتمثل الحديث الشريف فيشجعه على
الوقف.
أحس رحمه الله بثقل النية ،وقد كان في فصل الصيف يصطاف في بيته
وبعد سنوات َّ
في مدينة «أبها» الجبلية ،وكان جليسه اليومي هناك الشيخ أحمد القطان الذي كان
يصطاف هو اآلخر هناك ،فناداه وأحضر ورقة ،فكتب وأشهد الشيخ أحمد القطان على
ما كتب بأنه يوقف العمارات السبع لوجه الله تعالى.
وفع ًال ما إن ع��اد إل��ى الكويت حتى مضى إل��ى كاتب العدل وأوق��ف العمارات السبع
لله تعالى في سبل الخير المتنوعة ،علم ًا بأنه كان حينها الناظر على وقف والده علي
العبدالوهاب المطوع رحمه الله ،وكان من أكبر األوقاف الكويتية إال أنه لم يكتف بذلك
الوقف رغ��م علمه بضخامته ،بل انضم إل��ى وال��ده في مسيرة الخير الوقفية ،فأوقف
عماراته السبع وبال تردد ،فهنيئ ًا لهما.
ومن طريف ما لفت انتباه الشيخ أحمد القطان أنه رأى العم عبدالله العلي بعد صالة
الجمعة يفاوض الباعة المتنقلين خارج المسجد على ريال أو ريالين ،فسأله مداعب ًا:
يا عم بو بدر ،لقد أوقفت لتوك بعد صالة الفجر عمارات سبع ،وأنت اآلن تفاوض البائع
في ريال أو ريالين ،فابتسم ورد على الفور« :لما كانت تجارتي تلك مع الله فال أفاوض
فيها أبد ًا ،أما هذه فتجارتي مع البشر أبذل فيها األسباب ،والله يرزق البياعين ،فهم في
جميع األحوال رابحون».
وبعد عودته إلى الكويت وإنفاذه للوقف ،جاء الجزاء الدنيوي العجيب قبل الجزاء
األخروي الموعود ،فقد كانت له أرض أخرى متاخمة لتلك العمارات السبع التي أوقفها،
فصدر قانون يسمح بالبناء بنسبة بلغت  %80بعد أن كانت  ،%30وذلك إبان تولي النائب
أحمد باقر مقاليد ال��وزارة ،وبذلك استطاع أن يضم الزيادة إلى أصل الوقف ،وقد نص
رحمه الله في وثيقة الوقف أنه ضم الزيادة الجديدة في الوقف والتي كانت أساس ًا من
بركات الوقف األصلي.
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الكرم أحد األخالق النبيلة التي اهتم بها اإلسالم ،وأمر بها ،ولقد ُعرف الله سبحانه
وتعالى بأنه عز وجل «الكريم» ،فيداه مبسوطتان بالنعم ،وخزائنه مألى بالخيرات ،وهو
سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء ،على من يشاء ،كيف يشاء ،وقتما يشاء ،فهو الكريم على
اإلطالق ،وألنه سبحانه وتعالى األكرم ،فقد حث عباده على حب الكرم ،وبذل المال رضاء
وجهه وابتغاء مرضاته ،ونهاهم عن الشح والبخل ،فقال تعالى في كتابه العزيز{ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}((( ،وقد حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته على
الكرم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«ِ :إنَّ ال َّل َه
َتعا َلى َج َو ٌاد ُي ِح ُّب ال ُْجو َدَ ،و ُي ِح ُّب َم َع ِال َي َ
القَ ،و َي َك ْر ُه َسفْ َسا َف َها»(((.
األ ْخ ِ
واألح��ادي��ث في هذا الباب متعددة وكثيرة ،وجميعها يحث على الكرم والجود وبذل
المعروف لمن عرفت ومن لم تعرف ،وقد بينت السيرة لنبوية العطرة كيف كان النبي
صلى الله عليه وآل��ه وسلم ج��واد ًا كريم ًا يعطي عطاء من ال يخشى الفقر ،وأن��ه صلى
علم هذه األمة المباركة حب
الله عليه وسلم كان ينفق سر ًا وعالنية ،لي ًال ونهار ًا ،حتى ُي ِ
اإلنفاق في سبيل الله.
وح��ول ه��ذا المعنى الرفيع ن��ورد ه��ذه القصة ال��واق�ع�ي��ة((( وال�ت��ي توضح لنا مثا ًال
((( رحمه الله تعالى،
ونموذجاً طيباً لصاحبها التاجر يوسف أحمد العبدالله الصقر 
وكان من التجار المعروفين بصنعه للمعروف وحبه لفعل الخير ،وقد كان كريم ًا جواد ًا
معطاء.
ً
وتبدأ القصة من داخل بيت هذا التاجر المحسن ،فقد كان ُيح ِّرم على زوجته وأهله
إغ�لاق ب��اب «دار ال�ك�ي��ل»((( وه��ي الغرفة المخصصة في البيت الكويتي لتخزين المواد
( )1سورة احلديد اآلية (.)11
( )2سورة البقرة اآلية .272
( )3رواه ابن أبي شيبة في «املصنف» ،ج ،9برقم  ،100ورواه البيهقي في «شعب اإلميان» ،ج ،7برقم .426
( )4د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي« ،القبس من سير أهل الكويت الطيبني» ،الكويت :املؤلف2016 ،م ،ص – 399
 .402مت نشر املقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/2/28م ،حتت عنوان« :املنفق ثلثه في حياته :يوسف أحمد العبدالله
الصقر».
( )5تلفظ الكاف هنا جيم ًا فارسية «مكشكشة».
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الغذائية واالستهالكية المستخدمة بشكل شبه يومي ،بحيث ال يرد سائ ًال وال محتاج ًا
 وإن لم يسأل  -كما اشتهر بيته بأنه كان مصدر ًا لكل محتاج إلى الماء ،وك��أن بركتهم��اء سبيل ،حيث ك��ان من الطبيعي أن البحارة وص��ائ��دي األس�م��اك أو الصبية الصغار
وعابري السبيل ال يحسبون أي حساب ألخذ ماء الشرب معهم ،حين ينوون المرور قرب
«ال َي ْسرة»((( ،ألنهم يعلمون بوجود الماء ،و َي ْسر الحصول عليه في بيت المرحوم التاجر
أحمد العبدالله الصقر.
أم��ا ع�ل��ى صعيد ال�ع�م��ل ال �ت �ج��اري وك�ي��ف ج�م��ع بينه وب�ي��ن ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري  -وهذه
ٌ
مأثرة جديدة من مآثر العمل الخيري عند أهل الكويت  -فمن عجيب إحسان
بالمناسبة
العم يوسف أحمد العبدالله الصقر -أنه كان يكاد يوزِّع ثلث مردود أعماله التجارية -
رغم ضخامته  -في أعمال الخير في حياته ،وه��ذا من أسباب زي��ادة البركة في أعماله
التجارية ،فأينما وضع خياره االستثماري ح َّلت البركة والنماء فيه ،وقد أعانه على ذلك
في السنوات التالية من حياته المباركة ذرية طيبة أعانته على هذا المنوال الخيري،
ويعد ه��ذا العمل المبارك من جميل من ورث التاجر يوسف أحمد العبدالله الصقر
رحمه الله تعالى من سنة حسنة وعمل طيب ،ولعل شركة اليسرة للمواد الغذائية أفضل
دليل على ذلك العمل المبارك والتجارة الرابحة مع الله».
وهكذا كشفت قصة التاجر يوسف أحمد العبدالله الصقر رحمه الله تعالى أوجه
اإلحسان والعطاء المتأصلة عند أهل الكويت الطيبين وعند تجارها الكرماء ،مستمدين
هذا الخلق السامي من ديننا اإلسالمي العظيم ،كما كشفت الجانب اإليماني والوازع
الديني وال��ذي يتجلى عند أه��ل الكويت الكرام في إك��رام الضيف والعناية بالمساجد
وحب الخير ونشر المعروف.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
( )1ال َي ْسرة :بفتح الياء وتسكني السني ،وهي عبارة عن قطعة صخرية كبيرة بارزة على شاطئ البحر ،وقد متيزت صخورها
بالصالبة الشديدة ،مما يستعصي على أقوى العمال في ذلك الزمان كسر موضع فيها ،ولو صغيراً؛ لذا تعامل معها
الكويتيون كمعلم طبيعي ال يسهل تغييره ،وقد دفنت ويعتليها حالي ًا مبنى مجلس األمة الذي شغل مساحة في جهتي
البر والبحر كانت من أكثر املواقع حركة ونشاط ًا ،وقد ارتبط اسم ال َي ْسرة باسم املرحوم أحمد العبدالله الصقر ،لكون
بيته هو أقرب البيوت إليها.
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إن من أهم عوامل الصالح والخيرية في هذه األمة المباركة حرصها على فعل الخير،
ومن أبرز أوجه الخير وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى إطعام الطعام والحض عليه،
فمن أهم صفات األب��رار التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز أنهم:
{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(((،
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رج ًال سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم :أي اإلسالم خير؟ قالُ « :ت ْط ِع ُم ّ َ
السال َم َع َلى َم ْن َع َرفْ تَ َو َم ْن َل ْم
الط َعا َم َو َت ْق َر ُأ ّ َ
َت ْع ِر ْف»((( ،وقال صلى الله عليه وسلم« :أَ َح ُّب َ
األ ْع َم ِال ِإ َلى ال ّ َل ِه ُس ُرو ٌر ُت ْد ِخ ُلهُ َع َلى ُم ْس ِل ٍم ،أَ ْو
وعا ،أَ ْو َت ْق ِضي َعنْهُ َد ْينًا»((( ،واآليات الكريمة واألحاديث
َتكْ ِش ُف َعنْهُ ُك ْر َب ًة ،أَ ْو َت ْط ُر ُد َعنْهُ ُج ً
الشريفة التي تؤكد هذه المعاني السامية كثيرة ومتعددة.
وكنا قد تناولنا في المقال السابق ما قام به أمير الكويت الشيخ جابر األول ويوسف
البدر ويوسف الصبيح وحمد الصقر من دور ب��ارز في إطعام الطعام وفتح الموائد داخل
الكويت ،ومن المعلوم أن هذه األسماء والشخصيات الكريمة ما هي إال مجرد نماذج مشرفة
لما فعله أهل الكويت في تلك األيام ،ولو أردنا أن نحصي أهل الفضل والكرم والجود من
أبناء هذا البلد المعطاء في أوقات المحن واألزمات لما استطعنا ،ألنهم كثر والحمد لله.
ورغبة منا في تأصيل أحداث تلك السنوات العجاف ،واستقصاء الكتابات التاريخية
التي أرخ��ت لتلك السنوات العصيبة من تاريخ الكويت والتي
بالء
سميت «بالهيلك» ،والتي أبلى فيها أبناء الكويت ال�ك��رام ً
حسن ًا حيث فتحوا ال�م��وائ��د وأط�ع�م��وا ال�ف�ق��راء داخ��ل الكويت
وخارجها؛ نقول وبالله التوفيق:
إن أول من أرخ لهذه الحادثة المشهورة هو الشيخ عبدالعزيز
الرشيد ،حيث يقول في كتابه «تاريخ الكويت»((( حول الحوادث
المشهورة :الهيلق :جوع أصاب الكويتيين فاضطرهم الى أكل
دماء البهائم التي تذبح ابتداء من سنة  1285ولم ينته إال في

الشيخ عبدالعزيز الرشيد

( )1سورة اإلنسان ،اآليات .9 - 8
( )2متفق عليه.
( )3صحيح اجلامع ،برقم .176
( )4عبدالعزيز الرشيد« ،تاريخ الكويت» ،لبنان – بيروت :منشورات دار مكتبة احلياة1978 ،م ،صفحة .95
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سنة  ،1288وك��ان لرجلين م��ن أف��اض��ل الكويتيين ومثريهم ي��د بيضاء ف��ي تلك األزمة
ال�ش��دي��دة هما ي��وس��ف ال�ب��در وي��وس��ف الصبيح ،أم��ا األول ف�ك��ان ي�ف��رج ك��رب��ات المعوزين
والمحتاجين بما يبذله لهم من المال ،وأما الثاني فاتخذ له بيتين أحدهما في الكويت
والثاني في الزبير يأوي اليهما الفقراء ،وقد كان يقوم في كليهما بما يحتاجه األحياء
منهم من طعام وكسوة وبتجهيز من يتوفى الى رحمة الله تعالى».
ثم أرخ الشيخ يوسف بن عيسى ألحداث سنة «الهيلك» في كتابه «صفحات من تاريخ
الكويت»((( قائ ًال« :الهيلك :ليس لهذا االس��م أصل بالعربية،
وإنما هو اصطالحي ومعناه أن خلق ًا من أهل فارس أصابتهم
مجاعة وجاء عدد كبير منهم إلى الكويت وسموا بهذا االسم،
وهذه المجاعة حدثت سنة 1285هـ وانتهت سنة 1288هـ ،وقد قام
أهل الكويت باألعمال الجليلة من إطعام المساكين وإنقاذهم
من التهلكة حتى فرج الله لعباده ،وقد بلغت الحالة ببعض
أه��ل ف��ارس أن ب��اع��وا بناتهم ،وش��رب��وا ال��دم ،وممن ص��ارت لهم
شهرة طيبة باإلطعام :سالم بن سلطان ،عبداللطيف العتيقي،
يوسف بن عيسى القناعي
يوسف البدر ،يوسف بن صبيح ،وبيت ابن ابراهيم».
ثم أرخ حمد السعيدان في «الموسوعة الكويتية المختصرة»((( ألحداث سنة الهيلك
قائ ًال« :سنة الهيلك :سنة أرخ بها الكويتيون حدوث مجاعة
عظيمة ف��ي ف��ارس وال�ج��زي��رة العربية حيث عمت المجاعة
المنطقة ثالث سنوات عجاف ،من  1868حتى  1871وهاجر
كثير من أبناء فارس والقحطان إلى الكويت ،وقام المحسنون
ه�ن��ا بنثر ال�ط�ع��ام ف��ي األس� ��واق وال �ط��رق��ات ،وق��د اش�ت�ه��ر من
أولئك المحسنين يوسف البدر ،يوسف الصبيح ،عبداللطيف
العتيقي ،سالم بن سلطان وبيت معرفي وبيت ابن ابراهيم
وغيرهم ،وما فتئوا يطعمون الطعام على حبه حتى من الله
حمد السعيدان
برحمته ولطف بعباده».
( )1يوسف بن عيسى« .صفحات من تاريخ الكويت» .ط .4سنة 1388هـ 1968 -م .ص.65
( )2حمد السعيدان« .املوسوعة الكويتية اخملتصرة» .ج  –3ط – 3سنة 1993م ،ص.1711
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ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نلقي الضوء على ما وصل به الحال بأهل الكرم
من أهل الكويت بالتفكير في إطعام الطعام خارج حدود الكويت ،وذلك في بادرة إنسانية
وخيرية متعدية تحلى بها ه��ؤالء األف ��ذاذ ،حيث فكر أه��ل الكويت ال�ك��رام ف��ي طريقة
يخففون بها نزوح المتضررين إلى القدوم إلى الكويت ،وذلك تخفيف ًا على أهل الكويت،
وضمان ًا بأن تظل الموائد المفتوحة في الكويت كافية لسد حاجة الفقراء والمساكين
بها ،حيث ق��ام أه��ل الكويت ال�ك��رام ،ونذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر التجار
عيسى بن محمد المخيزيم وعبداللطيف العتيقي ويوسف البدر ويوسف الصبيح ،بفتح
مضافات لهم في كل من الزبير والبصرة واألحساء ونجد ،تستقبل المحتاجين والفقراء
في تلك األماكن ،وكانت معظم هذه المضافات يقدم فيها التمر كغذاء أساسي يأتي من
مزارع هؤالء التجار الكرام.
ولعله من المناسب بعد أن وثقنا عن هؤالء المؤرخين الثالثة نق ًال حرفي ًا ،أن نؤكد
أن المظاهر الخيرية في تاريخ الكويت أكبر من أن تحصر في هذه السطور اليسيرة ،ولنا
أن نكتفي بوقفتين:
األولى :أن المذكور أعاله عبداللطيف العتيقي رحمه الله كان واحد ًا من عدة شخصيات
من ه��ذه العائلة الكريمة الذين ساهموا في العمل الخيري الكويتي من خ�لال األوقاف
والمساجد التي من أبرزها :وقف منيرة بنت عبدالرحمن بن صالح العتيقي على الحجاج
في مكة المكرمة ع��ام 1888م ،وم��زارع في المجمعة ،وع��دة أوق��اف بيوت ودكاكين في سوق
الكويت القديم ،فض ًال عن خمسة مساجد في كويت الماضي
والحاضر.
الثانية :أن المذكور أعاله عيسى محمد المخيزيم رحمه
الله قد كانت له أي� ٍ�اد بيض لما اشتهر عنه من تخصيص
سفن لنقل الماء من شط العرب إلى الكويت ،وتوزيعه على
الفقراء دون مقابل ،وإعانة الفقراء على بناء بيوت تأويهم،
وقد وثق وجاهته الشاعر الموصلي عبدالغفار األخرس في
مطلع قصيدته البائية الجميلة التي وصف بها أهل الخير
المتقدمين في تاريخ الكويت قائ ً
ال:
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ي��ا اب��ن ال�م�خ�ي��زي��م واف�ت�ن��ا رسائلكم
ج � � � ��اءت ب � ��أع � ��ذب أل� � �ف � ��اظ منظمة
زه��ت ب��أوص��اف م��ن تعنيه وابتهجت
ع� �ل� �ل� �ت� �م ��ون ��ا ب� �ك� �ت ��ب م� �ن� �ك ��م وردت
فيها م��ن ال �ش��وق أض �ع��اف مضاعفة
ورب �م��ا ع��رض��ت ب��ال�ل�ط��ف واعترضت
قضيت م��ن حسن م��ا أب� َد ْع�ت��ه عجبا
ف�ن�ح��ن م �م��ا ان�ت�ش�ي�ن��ا م��ن عذوبتها
ف ��أط ��رب � �ت � �ن ��ا وه � ��زت � �ن � ��ا فصاحتها
أم� ��ا ال �ن �ق �ي �ب��ان أع �ل��ى ال �ل��ه قدرهما
ال �ط ��اه ��ران ال �ن �ج �ي �ب��ان ال� �ل ��ذان هما
دام ال �س �ع �ي��د ل��دي �ك��م ف� ��ي سعادته
أن ال �ك��وي��ت ح �م��اه��ا ال �ل��ه ق ��د بلغت
ت��ال �ل��ه م ��ا س �م �ع��ت أذن � ��ي وال بصرت
ف �ي��وس��ف ب ��ن ص �ب �ي��ح ط �ي��ب عنصره
وي��وس��ف ال �ب��در ف��ي س�ع��د وف��ي شرف
ف� �خ ��ر األك � � � � ��ارم واألم � � �ج� � ��اد قاطبة
من كل من بسطت في الجود راحت
ل � � � ��وال أم � � � � ��ور أع� ��اق � �ت � �ن� ��ا ع ��وائ� �ق� �ه ��ا

م�ش�ح��ون��ة ب �ض��روب ال �ف �ض��ل واألدب
حتى لقد خلتها ضربا م��ن الضرب
ك�م��ا زه��ت ك��أس�ه��ا ال�ص�ب�ه��اء بالحبب
ورب � � �م� � ��ا ن � �ف� ��ع ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��ل بالكتب
ت �ط ��وي ج ��وان ��ح م �ش �ت��اق ع �ل��ى لهب
دع � ��اب � ��ة ه � ��ي ب� �ي ��ن ال � �ج� ��د واللعب
وأنت تقضي على اإلحسان بالعجب
ب �ب �ن��ت ف �ك ��رك ن �ل �ه��و ال اب �ن ��ة العنب
ف�ل�ا ب ��رح ��ت م� ��دى األي� � ��ام ف ��ي طرب
ف ��ي ال �خ��اف �ق �ي��ن ون � ��اال أرف � ��ع الرتب
م � ��ن خ� �ي ��ر أم زك � � ��ت أع� ��راق � �ه� ��ا وأب
وس� ��ال� ��م س ��ال� �م� � ًا م� ��ن ح� � ��ادث النوب
ب��ال�ي��وس�ف�ي��ن م �ك��ان ال�س�ب�ع��ة الشهب
ع �ي �ن��ي ب �ع��زه �م��ا ف� ��ي س ��ائ ��ر العرب
أذكى من المسك أن يعبق وأن يطب
ب� ��در األم ��اج ��د ل ��م ي �غ��رب ول� ��م يغب
وآف � � ��ة ال� �ف� �ض ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء وال ��ذه ��ب
ص��وب ال�م�ك��ارم م��ن أي��دي��ه ف��ي وصب
ج�ئ�ن��ا ال�ي�ك��م ول��و ح �ب��و ًا ع�ل��ى الركب

وه�ك��ذا تمتع أه��ل ال�ك��وي��ت ف��ي ك��وي��ت ال�م��اض��ي بالكثير م��ن ال�ص�ف��ات الجليلة التي
سطرها التاريخ في حقهم ،فتحلوا بالكرم والجود والسخاء على إخوانهم داخل الكويت
وخارجها ،وب��ادروا لنجدة إخوانهم في الداخل ففتحوا الموائد والمضايف لهم ،والتي
كانت عامرة ليل نهار تستقبل من يقصدها طالبا لسد حاجته من الطعام والشراب،
وفتحوا المضايف خ��ارج ال�ب�لاد مساعدة إلخ��وان�ه��م ف��ي ال�خ��ارج ون�ج��دة لهم ،و كذلك
تخفيفا على أبناء وطنهم وضمان ًا ورحمة بهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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إن الكرم والجود والعطاء من القيم اإلسالمية النبيلة ،التي حث عليها اإلسالم ،ورغب
في فعلها ،وأث��اب فاعلها الخير الكثير والجزاء العظيم ،قال المولى سبحانه وتعالى:
{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}((( ،وهذه اآليات الكريمة فيها توجيه
رباني كريم وحث على العطاء واالنفاق ،وتحذير من البخل والشح ،وقد اتصف النبي
الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه أجود الناس وأك��رم الناس ،فكان يعطي عطاء من ال
وسى ْب ِن أَن ٍَسَ ،ع ْن أَ ِب ِيهَ ،ق َ
«ما ُس ِئ َل
الَ :
يخشى الفقر ،ففي الحديث الشريف الذي رواه ُم َ
َر ُس ُ
الم شَ ْيئًا ِإال أَ ْع َطا ُهَ ،ق َ
الَ :ف َجا َء ُه َر ُج ٌل َفأَ ْع َطا ُه
ول ِ
الله َص َّلى اللهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع َلى ْ
اإلس ِ
َغن ًَما َب ْي َن َج َب َل ْي ِنَ ،ف َر َج َع ِإ َلى َق ْو ِم ِهَ ،فق َ
َالَ :يا َق ْو ِم أَ ْس ِل ُمواَ ،ف ِإنَّ ُم َح َّم ًدا ُي ْع ِطي َع َط ًاء ال
الص ِّديق رضي الله عنه« :صنائع المعروف تقي مصارع
َي ْخ َشى ا ْل َفا َق َة» ((( ،وقال أبو بكر ِّ
فأما ما كان عن مسألة
�داءَّ ،
«السخاء ما كان اب�ت� ً
السوء» ((( ،وق��ال علي رضي الله عنهَّ :
�ذم��م»((( ،وهكذا دلتنا ه��ذه الوصايا العظيمة وغيرها الكثير من اآلث��ار على
فحياء وت� ُّ
فضل الجود والكرم واإلنفاق ،وأنها أخالق سامية نبيلة ،ال تتوفر إال في أصحاب النفوس
الزكية الكريمة.
وحول هذا المعنى الرفيع نورد هذه القصة الواقعية((( والتي تتجسد فيها المعاني
الحقيقية للكرم والجود وإك��رام الضيف وم��راع��اة حق الجار ،و وج��وب رد األم��ان��ات إلى
أهلها ،كما تحث أيض ًا على أهمية االقتصاد واالعتدال في اإلنفاق بل في كل أمور الحياة
وعدم التبذير والمحافظة على النعم ،وفيها أن محمد بن فرج كان من األثرياء البارزين،
وك��ان له في الكويت والهند ميادين عمل ،فقد وص��ل عمله التجاري كثير ًا من البالد،
واجتمعت لديه مبالغ من األم��وال ضربت الرقم القياسي ،وك��ان ابنه الوحيد عبدالله
ذكاء وفطنة ،لكنه ال يميل
(هو الشاعر المعروف عبدالله الفرج) من خيرة شباب عصره ً
( )1سورة الليل ،اآليات من .11-5
( )2رواه مسلم ،برقم .2312
(« )3ربيع األبرار ونصوص األخيار» ،للزمخشري.375/4 ،
(« )4ربيع األبرار ونصوص األخيار» ،للزمخشري.380/4 ،
( )5من كتاب فضيلة الشيخ عبدالله النوري رحمه الله « -حكايات من الكويت»  -من منشورات ذات السالسل 1985 -م  -ص
.28-25
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للعمل وليس له في التجارة نصيب ،وكان كريم ًا ،بل كان متلف ًا للمال عدو ًا إلمساكه ،وكان
ال يرد سائ ًال ،ومع ذلك فقد كان أديب ًا شاعر ًا ،وفنان ًا له انتاجه ،ولما بلغ مرحلة الشباب
انتقل والده إلى رحمة الله وترك له الثروة الضخمة التي جمعها كلها.
وبدأت يد عبدالله تنفق هذه الثروة ذات اليمين وذات الشمال ،فالمادح له فيها عطاء،
والسائل له منها منال ،واألصدقاء يشربون منها وينهلون ،ومضت فترة أحس عبدالله
أن ذات يده قليلة ،ولكن من اعتاد عادة صعب عليه تركها ،فقرر أن يحتفظ بما بقي من
ماله ،ورجع إلى الكويت وسكن بيت ًا صغير ًا.
وذات ي��وم علم أن ج��ار ًا له م��رض فعاده مع ال�ع��واد ،وع��رف أن��ه مملق ،وأن له أطفا ًال
جياع ًا فأعطاه من غير سؤال ،وبهذا العطاء سهل للمريض طريق الشفاء ،وسر عبدالله
بذلك ،ولكن عبدالله أملق ،فاحتجب في بيته ولم يره أحد بعد هذا اإلمالق ،ولم يفتقده
فاقد ألنه غني افتقر ،وقديم ًا قالوا في األمثال ـ مع األسف ـ (من ضاع ماله ضاع حظه)،
واعتزل عبدالله الناس ولم يعد يخرج من داره.
وذات يوم دخل المدينة بدوي يسأل عن عبدالله بن محمد بن فرج ،وأكثر من السؤال
حتى ُدل على من يعرف عبدالله وهذا بدوره قاد البدوي إلى بيته ،وطرق البدوي الباب،
وانفتح الباب ،وأط��ل منه هرم أشعث معروق الوجه سقيم من علة ،غائر العينين ،بارز
الخدين ،ظاهر المتربة ،رث الثياب ،فسلم عليه البدوي وقال :أريد عبدالله بن محمد.
أجابه الكهل :أنا هو ،فماذا تريد مني؟ قال :أريد الجلوس إليك ألتحدث معك.
ففتح له بابه وأدخله داره الخالية من كل متاع إال حصير بال ،عليه قطيفة بالية هي
فراشه وهي مرقده ومنها دثاره ،وقال البدوي :أودع أبوك عند أبي غنم ًا نمت حتى بلغت
ثالثمائة رأس ،ول��م أك��ن أعلم بأنها ودي�ع��ة ،وف��ي العام الماضي وق��د حضر أب��ي الموت،
فأوصاني بأن أوصلها إليك ،وها هي األكبش في طرف البلد (في الصفاة) فأرجوك أن
تأخذ أمانتك وقد علمت من أبي أن ال وارث ألبيك غيرك ،وكان عبدالله مطرق ًا يستمع
للبدوي حتى أتم كالمه وسكت برهة ثم رفع إليه طرفه وقال :دخلت يا أخ العرب داري
وليس لدي ما أضيفك به وال خادم يهيئ لك ما أضيفك به ،وقد قدمت من بعيد وللقادم
حق كبير على من قدم عليه ،لهذا كان لك علي حق البد من الوفاء به ،وقد أتيت معك
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بمال هو لي تركه والدي وائتمنك وأباك عليه ،وقد أديت و والدك حق األمانة مشكور ًا،
وإني أشهد الله وأشهدك أنه حق لك وهو حق الضيافة الواجبة علي ،وحق األمانة التي
حفظتها حتى أديتها لمن ائتمنك عليها ،فاذهب يا أخي بالغنم مبارك لك فيها ،فقد
قبلتها منك شكر ًا و وهبتها إياك مكافئ ًا ومضيف ًا ،وأنا يا أخا العرب رجل كبير في السن
عليل في الصحة ،معدوم األهل والولد ،وأنت ما زلت لك في الحياة مطمع فاقبلها مني
مشكور ًا ،وخرج البدوي إلى باديته يسوق ثالثمائة رأس من الغنم كان قد أتى بها إلى
وأداء
عبدالله بن محمد ،وقد وهبها له عبدالله وهو في أشد حاجته لها إكرام ًا لألمانة
ً
لحق الضيافة.
ول��م يلبث عبدالله بعد ه��ذه ال�ح��ادث��ة أن ت��وف��ي وق��د خلد ال�ت��اري��خ اس�م��ه ف��ي سجل
الخالدين ،وضرب أروع األمثلة في الكرم والضيافة ورد المعروف.
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إن من أهم الحقوق التي وجهنا ديننا اإلسالمي الحنيف إلى حفظها حفظ أموال
الغير ،وبينت الشريعة حرمة أكل أموال الناس بغير حق ،وقد حرمت الشريعة اإلسالمية
أخ��ذ م��ال الغير بغير طيب نفس مالكه ورض��اه ،ف�لا يجوز غصبه وال نهبه وال سرقته
وال االستيالء عليه بوجه غير م�ش��روع ،ألن ذل��ك م��ن أك��ل أم��وال ال�ن��اس بالباطل ،قال
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز :ﭽﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ((( ،وق��ال سبحانه تعالى ﭽﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ((( ،وفيهما إشارة إلى حرمة أكل أموال الناس
بالباطل ،أي :أكله من غير الوجه الذي أباحه الله آلكليه.
وكذلك وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية المطهرة تنهى عن أكل أم��وال الناس
بالباطل ،منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوادعَ « :ف ِإنَّ ِد َما َء ُك ْم
َوأَ ْم َوا َل ُك ْم َوأَ ْع َر َ
اض ُك ْم َب ْين َُك ْم َح َر ٌام َك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َهذَاِ ،في شَ ْه ِر ُك ْم َهذَاِ ،في َب َل ِد ُك ْم َهذَا،(((»...
وفي هذا الحديث الشريف بيان حرمة أخذ أموال المسلمين أو االستيالء عليها بغير
وجه حق.
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن
الراشد رحمه الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة
التي اتسم بها التاجر الكويتي ،والتي من أهمها األمانة وعدم
الرضا بأي إيداعات مشبوهة.
يروي لي ابنه األكبر العم سعود الذي كان يمسك بالدفاتر
واليومية للحركة التجارية لوالده رحمه الله ،أنه في ذات يوم
اكتشف إيداع ًا كبير ًا هو أربعون ألف روبية ،وبشكل ال يظهر له
حركة تجارية تقابله في حسابات الوالد عبدالعزيز الراشد،
فبادر والده بأنه الحظ اليوم في سجالت حسابهم لدى البنك
( )1سورة البقرة اآلية (.)188
( )2سورة النساء اآلية (.)29
( )3رواه البخاري  -برقم  ،6667ومسلم  -برقم .7078
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الوطني هذا اإلي��داع ،وك��ان العمل حينها يدوي ًا بحت ًا بال استخدام لشبكات الحاسوب
التي تقلل احتماالت الخطأ في اإليداع وإن لم تسلم من األخطاء البشرية.
فقال لي الوالد رحمه الله :ات��رك األم��ر ل��ي ،ول��م أعلم م��اذا ك��ان في ذهنه ،ففوجئت
بعدها أنه قد ذهب بنفسه وعلى الفور إلى مدير البنك الوطني ،وعاتبه بكل حسم وبال
تردد ،ألنه يعلم أن هذا المال ليس له البتة ،وطالبه بالدقة في الحسابات ،فطلب منه
المدير العام التمهل قلي ًال ،فلما راجع سجالته صدقه بأنها فع ًال لتاجر آخر من أسرة
كويتية كريمة أخرى ،فشكر عبدالعزيز الراشد على هذا العمل النبيل واعتذر منه.
لقد ذك��رن��ي ه��ذا ال�م��وق��ف بملحوظة مهمة ذك��ره��ا ل��ي األخ ال�ف��اض��ل الشيخ سلمان
ال��داوود السلمان الصباح ،بأن أحد األسباب الرئيسية لحفظ الله للكويت وأهلها على
مر العصور هو الخيرية ،والحرص على أداء حق الله في أموالهم واجتنابهم للمكاسب
الحرام والتشدد في إخ��راج الزكاة ،والعجيب أن تجار الكويت كلهم مهما اختلفوا في
مدى تدينهم وحرصهم على الصالة في المسجد جماعة لسائر الفروض ،أو المداومة
على الحج والعمرة وغيرها من مظاهر التدين ،إال أنهم كانوا جميع ًا يتشددون في إخراج
الزكاة على األقل فض ًال عن الصدقات في مواضعها المناسبة خشية أن تمحق البركة
من أموالهم ،فض ًال عن التخلص من أي أموال مشبوهة وردت عليهم أو على حساباتهم
بالخطأ.
وهكذا تمتع أهل الكويت في الماضي باألمانة والعفاف ،كما ضربوا أروع األمثلة في
عدم التعدي أو االستيالء على حقوق وأموال الناس بغير حق ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات
حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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يهتم المسلم بأن تكون سيرته طيبة وذك��ره حسنًا بين الناس؛ وبين أهله وفي حيه
وفي بلده ومجتمعه وبين كل من يتعامل معهم ،ويعمل بحرص من أجل أن يكتب الله
ويذكر به بعد مماته ،كما
تعالى له في صحائفه خلق ًا حسن ًا وذكر ًا طيب ًا يثقل ميزانه ُ
يحرص أن يكون من عباد الله المؤمنين الموفقين ألن الذكر الطيب والسيرة الحسنة
إذا عرف بها المرء كانت بإذن الله عالمة استقامة وقبول عند الله سبحانه وتعالى ثم
عند الناس.
وم��ن المعلوم أن السيرة الحسنة بين الناس ليست بالتمني ولكنها محصلة عمل
المرء وثمرة تصرفاته وسلوكياته ،فهي نتيجة ما يقدم في هذه الحياة الدنيا من أمانة
وصدق وإخالص وحسن معاشرة للناس وغيرها من الصفات الطيبة التي يتحلى بها،
ولقد سطر األنبياء وال��رس��ل ال�ك��رام صلوات الله عليهم أجمعين وأه��ل اإلي�م��ان الذين
اتبعوهم وس��اروا على نهجهم أروع األمثلة في سيرهم الحسنة وخلد الله لهم الذكر
الطيب في نفوس الخالئق جميع ًا عندما اتقوا وأحسنوا وصانوا أنفسهم ،فما ُيذكرون
اليوم إال ويتذكر الجميع مآثرهم وسيرهم الحسنة وذكرهم الطيب.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالسيرة الحسنة والصدق
واألمانة والثقة بين الناس جميع ًا ،وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها
التاجر عبدالله ،وكان أحد التجار المعروفين بأمانته وصدقه و وفائه بعهده وكان من
أهل الثقة عند تجار الكويت ،وفي إحدى رحالته إلى الهند أعطاه تجار الكويت بعض
الليرات الذهبية لكي يبيعها لهم في الهند ،حيث تعد الهند هي السوق الحقيقي للذهب،
ويعتبر الشعب الهندي من أكبر شعوب العالم استهالك ًا للذهب ،كما تعد الهند من أكثر
ال��دول في العالم امتالك ًا للذهب((( ،فقام هذا التاجر بوضع تلك الليرات الذهبية في
صرة وربطها في حزامه حفاظ ًا عليها ،فقد رأى هذا التاجر األمين أن تلك هي أفضل
طريق للحفاظ على تلك األمانة طوال رحلته إلى الهند ،ويقدر الله سبحانه وتعالى أن
( )1وفقا لبيانات مجلس الذهب العاملي فإن الهند تصدرت قائمة أكبر ال��دول املكتنزة للذهب في العالم ،وهي أكثر الدول
امتالك ًا ملعدن الذهب في العالم لعام 2015م ،وبلغت االحتياطيات الرسمية 557.7 :طن ،وتعد الهند والصني من أكثر
الدول استهالكا للذهب في العالم ،ومن املعلوم أن ثقافة الشعب الهندي تؤصل قيمة التحلي بالذهب واعتبار احللي
الذهبية رصيد ًا مالي ًا احتياطي ًا لكل أسرة هندية مقتدرة مادي ًا.
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يدخل هذا التاجر إلى الخالء ،وعندما َه َّم بالقيام انفتحت صرة الذهب المربوطة في
حزامه فوقعت قطع الذهب في المرحاض وسرعان ما وصلت إلى مياه البحر وفقدها
كلها عن بكرة أبيها ولم تبقى معه منها ليرة واحدة ،وكاد أن يغمى عليه من هول الموقف
ومن المفاجأة ومن روع ما أصابه من هذه الكارثة التي ألمت به ،وبذلك فقد التاجر
عبدالله ك��ل م��ا معه م��ن ل�ي��رات ذهبية وه��ي ليست ملكه ف��ي األص��ل ب��ل ه��ي ع�ب��ارة عن
أمانات لتجار الكويت معه ،ولكنه سرعان ما تماسك ولم يكشف سره ألحد وجلس يفكر
وحيد ًا في حل لتلك المشكلة التي ألمت به ،فشرح الله صدره وهداه تفكيره إلى الصمت
ولما كان هذا التاجر موضع ثقة
واالستمرار في الرحلة دون أن يحكي ألحد ما حدث لهَّ ،
تجار الكويت جميع ًا في الكويت وفي الهند ،فكما نعلم أن الثقة ال تتجزأ ،فهو معروف
بين الجميع بالسمعة الحسنة واألمانة والصدق ،فقد ذهب إلى تجار الكويت في الهند
وطلب منهم جميع البضائع التي يأتي بها التجار من الهند مثل الشاي والسكر واألرز
والتوابل والقماش ،ولكنه اتفق معهم أن يتم تسديد المبالغ لهم في رحلته القادمة،
وحمل بضاعته
فوافق التجار جميع ًا على ذلك نظر ًا لثقتهم به وسمعته الطيبة عندهمَّ ،
وتوجه عائد ًا إلى الكويت ،والتي كانت تعد بيئة تجارية خصبة ألهل الكويت بصفة خاصة
وألهل المنطقة ونجد والجزيرة العربية بصفة عامة ،ويشاء المولى سبحانه وتعالى
ويقدر ما أحكم تقديره عز وجل أن تقوم الحرب العالمية الثانية في أثناء عودة التاجر
عبدالله إلى الكويت ،وتتضاعف أسعار المواد الغذائية بطريقة غير مسبوقة ،وترتفع
أسعار جميع السلع ارتفاع ًا كبير ًا ،فعندما وصل إلى الكويت باع جميع ما أحضره من
بضائع بأسعار عالية جد ًا ،وبعدما قبض ثمنها ذهب مسرع ًا إلى التجار الذين أعطوه
الليرات الذهبية لبيعها وسدد لهم جميع أموالهم ،وما زاد معه ادخره ليسدد به ما عليه
إلى التجار الكويتيين في الهند الذين أعطوه البضائع دون أن يأخذوا من ثمنها شيء،
�زاء على أمانته وحسن
وه��ذا من تعويض الله سبحانه وتعالى لهذا التاجر األمين ج� ً
أخالقه وجميل خصاله حيث كان بالفعل موضع ثقة وتقدير.
وهكذا عكست لنا هذه القصة كيف عوض الله سبحانه وتعالى التاجر عبدالله ما
خسره بأضعاف مضاعفة من الخير الوفير ،وذل��ك ج��زاء من المولى سبحانه وتعالى
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على أمانته وصدقه و نيته الطيبة ،وهكذا تحلى أهل الكويت
الكرام بالسمعة الحسنة في القول والعمل ،وقدموا لنا تلك
النماذج المشرفة التي تدل على تحليهم بالصدق واألمانة
واإلخالص.
وقد روى المرحوم األستاذ عبدالله خالد الحاتم في كتابه
«من هنا بدأت الكويت» قصة قريبة من هذه القصة الواقعية
ونسبها إلى التاجر جاسم العلي العصفور ،قال فيها« :بطل
عبدالله خالد الحاتم
القصة هو (جاسم العلي العصفور) ،وتفصيل ما حدث له ،هو
أنه بينما كان مسافر ًا إلى الهند ،على إحدى البواخر ،ذهب إلى الحمام ليقضي حاجته،
وعندما هم بالقيام ،انتثرت صرة اللؤلؤ المربوطة إلى حزامه في المرحاض ،فسكت
الرجل ولم يطلع أح��د ًا من رفاقه على خسارته ،ولما وصل إلى الهند تمكن من شراء
بعض اللؤلؤ ،ثم باعه وكسب من وراء ذلك ربح ًا مقداره ستة آالف روبية ،وهو ما يعادل
قيمة اللؤلؤ الذي كان قد فقده في الباخرة»( .المصدر :عبدالله خالد الحاتم « -من هنا
بدأت الكويت»  -ط 2مزيدة ومنقحة  -الكويت :المؤلف1980 ،م  -ص .)369
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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حث ديننا اإلسالمي الحنيف على األمانة ،ورغب في المحافظة على حقوق العباد،
ألنها من أجل القربات ومن أفضل األعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى خالقه
وبارئه سبحانه وتعالى ،بل إن المولى سبحانه وتعالى قد جعل من صفات المؤمنين
الذين يرثون الفردوس األعلى أنهم يؤدون األمانات ويراعون العهود ،يقول الحق سبحانه
وتعالى في محكم التنزيل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}(((.
وفي السنة النبوية المطهرة ورد في الحديث الشريف َع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ِن الن َِّب ِّي َص َّلى
اللهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم أنه َق َ
المن َِاف ِق َث َ
ال ٌثِ :إ َذا َح َّدثَ َكذ ََبَ ،و ِإ َذا َو َع َد أَ ْخ َل َفَ ،و ِإ َذا ا ْؤ ُت ِم َن
ال« :آ َي ُة ُ
خَ انَ »((( ،قال العالمة ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث« :يعني إذا ائتمنه ال َنّاس على
أموالهم أو على أسرارهم أو على أوالده��م أو على أي شيء ِمن هذه األشياء فإ َنّه يخون
النّفاق»(((.
والعياذ بالله ،فهذه ِمن عالمات ِ
وال شك أن المحافظة على أموال الغير ،ورد الحقوق إلى أهلها ،دون محاولة األخذ
منها أو العبث بها من أفضل صور األمانة وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن المعلوم أن األمانة والورع من أهم مقومات السمعة الطيبة والسيرة الحسنة ،وهذا
(((
بالفعل ما تحلى به التاجر األسوة في كويت الماضي ،وتوضح هذه القصة الواقعية
مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها النوخذة علي إبراهيم المشعل((( رحمه الله تعالى لتؤكد جملة
من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي ،والتي من أهمها األمانة وأداء
( )1سورة املؤمنون :اآليات .11 - 8
( )2أخرجه البخاري  -برقم  - 33أخرجه مسلم ،برقم .59
( )3شرح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،ج  ،4ص .48
( )4يعقوب يوسف جاسم احلجي« ،نواخذة السفر الشراعي في الكويت» ،ط ،3الكويت :مركز البحوث والدراسات الكويتية،
 .2005ص .497 – 495
( )5تعلم النوخذة علي إبراهيم املشعل القراءة والكتابة عند املال راشد بن شرهان ،ثم درس في مدرسة العامر حيث كان أستاذه
عبدامللك الصالح ،ركب مع أبيه إبراهيم املشعل في رحالت الغوص والسفر عندما أمت عمره خمس سنوات ،ثم ركب مع
أخيه النوخذة عبدالعزيز املشعل في رحالت السفر إلى الهند ،وبهذا اكتسب النوخذة إبراهيم املشعل خبرة كبيرة فكان
من أفضل نواخذة الغوص الكويتيني ،باإلضافة إلى شهرته كواحد من نواخذة السفر الشراعي الكويتي ،توفي النوخذة
علي إبراهيم املشعل رحمه الله تعالى في يناير 1991م ودفن في مقبرة الرقة ،رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه
فسيح جناته.
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الحقوق إلى أهلها ،وما يتطلبه ذلك من ورع وتقوى ومراقبة لله
عز وجل في جميع األقوال واألفعال.
وف��ي ه��ذا المعنى ي��روي د.يعقوب يوسف جاسم الحجي« :في
لقاء لي مع التاجر غلوم قبازرد روى لي هذا الموقف الطيب الذي
حدث له مع النوخذة علي إبراهيم المشعل رحمه الله تعالى والتي
تدل على أمانته ووفائه حيث قال :اشتركت في سفينة مع النواخذة
مال علي المشعل ،فجاءني في إح��دى السنوات إل��ى دكاني ومعه
آالف الروبيات هي حصتي من السفينة في ذلك الموسم ،جاء بها
النوخذة علي «بالوفى والتمام» ،ولكن بعد م��دة استلم السفينة
نوخذة غير كويتي ،فكانت النتيجة خسارة لي في ذلك العام ،هذا
هو الفرق بين ن��واخ��ذة الكويت وغيرهم ،فالمال علي يجيب لي
الفلوس إل��ى محلي ،وغير الكويتي ينهب السفينة ومالها ،رحم
الله النوخذة علي المشعل».

غلوم رضا تقي اشكناني

د .يعقوب يوسف الحجي

وهكذا قدم النوخذة علي إبراهيم المشعل رحمه الله تعالى مثا ًال رائع ًا في األمانة
والمحافظة على أموال الغير ،من خالل الموقف العالق في ذهن شريكه التاجر غلوم
قبازرد والذي ذكره بعد مرور فترة من الزمن للدكتور يعقوب يوسف الحجي ،فمن خالل
هذا الموقف استطاع النوخذة علي إبراهيم المشعل رحمه الله أن يرسل رسالة مهمة
لكل من يريد أن يعمل بمجال التجارة أن يكون أمين ًا ورع ًا صادق ًا مع الجميع.
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
باألمانة والورع في تعامالتهم المالية ،وهذا ما جعل القاصي والداني يشهد لهم بالسمعة
الحسنة والذكر الحسن الجميل ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم
حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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التاجر خالد عبداللطيف الحمد مثال لألمانة
واإلتقان في العمل
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األم ��ان ��ة ت �ل��ك ال�ك�ل�م��ة ال �ش��ام �ل��ة ال �ج��ام �ع��ة ل �ك��ل م �ن��اح��ي ال �ح �ي��اة م��ن العبادات
والمعامالت ،والتي يجتمع فيه العديد من الصفات المحببة إلى النفس ،فالورع
والتقوى والصدق واإلخالص وغيرها من الصفات الحميدة جميعها من المقومات
األساسية لألمانة ،واألمانة مطلب شرعي جليل ،رتب عليها الحق سبحانه وتعالى
الجزاء العظيم والفوز بجنات النعيم ،وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى{ :ﯧ
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ}(((.
وفي السنة النبوية المطهرة عن عبدالله بن ع ّ َباس رضي الله عنهما قال« :أخبرني
والصدق
بالصالة
أبو سفيان أنَّ هرقل قال له :سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنَّه يأمر
ِّ
َّ
األمانَة .قال :وهذه صفة نبي»(((.
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء َ
مأمور بأداء عمله على أكمل وجه ،فإتقان العمل واجب أوجبته الشريعة
والمسلم
ٌ
ُ
عليه وهو من أهم مقومات األمانة ،فعلى كل عامل وموظف ومسئول أن
اإلسالمية
ِ
�ذه األمانة التي ُوكلت إليه من قبل صاحب العمل  -ف��رد ًا كان أو مؤسسة
يصون ه� ِ
ُ
ُ
عمله
مستأمن على
فالعامل
الوظيفة التي يشغ ُلها صغير ًة أم كبير ًة،
 مهما كانتٌ
ِ
ومطالب بأداء تلك األمانة على أكمل وجه ممكن.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في أداء العمل بأمانة واتقان ،وهذا
الوازع الديني نابع من الضمائر الحية لذلك الجيل المبارك ،فكانت الرقابة الذاتية
والتقوى ديدن هؤالء األفذاذ.
وهذا ما سوف نستعرضه في هذه القصة الواقعية ،والتي توضح أمانة التاجر
خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله تعالى وحرصه على أداء عمله باتقان ،وفيها
يقول الكاتب حمد عبدالمحسن الحمد« :ك��ان التاجر العم خالد عبداللطيف
الحمد رحمه الله مؤسس ًا ألحد البنوك ،وكان عضو ًا في مجلس إدارته إلى أواخر
( )1سورة املعارج :اآليات .35 - 32
( )2أخرجه البخاري  -برقم  ،7أخرجه مسلم – برقم .1773
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حياته ،األمر الذي جعله حريص ًا على أموال المساهمين
والمودعين في ذلك البنك ،ومن المواقف التي ال تنسى
له؛ موقفه مع أحد المدراء في البنك عندما جاء للعم
خ��ال��د عبداللطيف الحمد رح�م��ه ال�ل��ه وق��دم ل��ه مشروع
ال�م�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ل�ل�ب�ن��ك ،وه �ن��ا ق��ال ال �ع��م :ه��ذا الطابق
ليش؟ .ق��ال المدير :ه��ذا الطابق الستراحة الموظفين
وبه مقهي لشرب الشاي .فقال العم بابتسامته المعهودة:
ليش حنا جايبين الموظفين يشتغلون وي��رع��ون حالل
الناس وال يشربون شاي!؟».

حمد عبدالمحسن الحمد

ويستطرد الكاتب حمد عبدالمحسن الحمد حديثه ق��ائ�ل ً
ا« :ثمة موقف آخر
للتاجر العم خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله مع مديرة أح��د ال�ف��روع ،ففي
ي��وم األي��ام زار العم أح��د ال�ف��روع وه��و على كرسيه المتحرك ،وعندما دخ��ل الفرع
سرعان ما خرجت مديرة الفرع من مكتبها وتقدمت نحوه وسألته إن كان له حساب
في البنك أم ال.وم��ن تواضعه لم يخبرها أنه خالد الحمد وأن��ه عضو في مجلس
اإلدارة ،ولكن فهم بذكاء حاد أنها تقصد أنه ال معنى لتواجد أشخاص ليس لهم
حساب لديها في البنك ،وقد علمت إدارة البنك بما حدث في تلك الزيارة فيما بعد،
وما كان من مديرة البنك في تلك المقابلة تجاهه ،لما علمت فيما بعد أنه العم
خالد الحمد تأسف لإلدارة واعتذرت عن الموقف ،ولكن التاجر العم خالد الحمد
رحمه الله فاجأ اإلدارة أنه يجب ترقية هذه المديرة وشكرها على أداء واجبها وعدم
اإلس��اءة إليها مطلق ًا ،فمن وجهة نظره أنها محقة فيما فعلت ،وأن تصرفها يدل
على حرصها على أموال البنك وأموال المودعين به ،ألنه ال معنى لوجود شخص
ليس له حساب في البنك ،وأن العاملين في البنك غير مطالبين بتقديم خدمات
لغير المتعاملين معهم».
وهذان الموقفان على بساطتهما؛ إال أنهما يحمالن بين طياتهما رسائل عميقة،
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قصد منها التاجر العم خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله توجيه جميع العاملين
وعلى رأسهم مديري البنك ومسؤليه إلى أن هناك عم ً
ال جاد ًا ينتظرهم ،وأن هناك
أم��ان��ة كبيرة ف��ي أعناقهم جميع ًا ،أال وه��ي أم��ان��ة رع��اي��ة حقوق المودعين وجميع
المتعاملين مع البنك ،وضرورة أداء تلك األمانة على أكمل وجه ممكن.
كما ظهر لنا من خ�لال هذين الموقفين كيف تحلى أه��ل الكويت في كويت
ال�م��اض��ي ب��األم��ان��ة واإلت �ق��ان ف��ي ال�ع�م��ل ،ك�م��ا ت�م�ي��زوا ب��اإلخ�ل�اص وال �ح��رص على
المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الشخصية ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات
حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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صاحب الحملة فهد سليمان الفهد يخدم
أبناء وطنه ويخفف عنهم ويراعي مصالحهم
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حرص اإلسالم على تنمية روح الحب واالنتماء داخل الفرد المسلم ،فزرع في قلب المسلم
أهمية انتمائه إلى أسرته الصغيرة ،ثم إلى مجتمعه األكبر وهو العائلة ،ثم إلى جيرانه،
ثم إلى الحي الذي يسكنه ،ثم األصدقاء والمعارف ،ويتحقق هذا االنتماء بصلة األرحام،
والتكافل االجتماعي ،واإلحسان إلى الجار واألصدقاء ،ثم انتقل اإلسالم بهذا الحب وذلك
الف َطرة السليمة حب
االنتماء إلى المجتمع األكبر وهو الوطن ،وإن من أهم ما جبلت عليه ِ
األوطان ،لما يتضمنه هذا الحب من الوفاء واالعتراف بالجميل وحفظ المعروف.
وتتجلى أبهى صور حب الوطن في حب أبنائه بعضهم البعض وتكاتفهم وتعاونهم في
ٌ
ٌ
وواجبات كثيرة ،منها على
حقوق
السراء والضراء ،فكل مسلم يعلم أن أبناء وطنه لهم عليه
سبيل المثال حقوق ُ
األخوة ،وحقوق الجوار ،وحقوق القرابة ،وحقوق المواطنة ،وغيرها من
الحقوق ُ
زمان ومكان أن ُيراعيها وأن يؤديها على الوجه
األخرى التي على المسلم في أي ٍ
وفاء وحب ًا منه لوطنه وألبناء وطنه.
المطلوب ً
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في حبهم لوطنهم الغالي الكويت ،وحرصهم
على خدمته والتفاني في التضحية من أجله بالنفس والروح والولد والمال ،كما أظهر أهل
الكويت الكرام صور ًا رائعة يشهد لها القاصي والداني بحبهم بعضهم البعض وقد وضحنا
بعض ًا من تلك الصور على م��دار موضوعات الكتاب ،ومنها على سبيل المثال فزعة أهل
الكويت لمساعدة إخوانهم المتضررين من أصحاب السفن ،وفزعتهم أيض ًا في مساعدة
الفقراء والمحتاجين سنة «الهيلك» ،وضربنا ص��ور ًا كثيرة من حب الخير للغير واإليثار
والتضحية وغيرها من الصور التي ال تدع مجا ًال للشك من اثبات الخيرية في هذا البلد
المعطاء ،والحب المتبادل بين أبنائه الطيبين.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر((( فهد سليمان الفهد
( )1رواية أحمد بن برجس الشمري :الباحث في تراث الكويت واجلزيرة العربية.
ضرب من
( )2استخدمنا لفظ «تاجر» هنا تعبير ًا مجازي ًا عن صاحب احلملة ،ومن املعلوم أن العمل بحمالت احلج والعمرة ما هو إال ٌ
ضروب التجارة ،حيث ينطبق على حمالت احلج والعمرة الكثير من األحكام التجارية ،وإن كان صاحب احلملة يقدم في الغالب
سلعة معنوية غير ملموسة وليست باملعنى املعروف كباقي السلع التجارية املعروفة ،ويكون هدفه في املقام األول التقرب إلى
الله بهذا العمل من تسهيل أداء احلج العمرة على احلجاج واملعتمرين ،ولكنه في النهاية يتقاضى أموا ًال مقابل تلك اخلدمات
التي يقدمها ،ويتعامل بالدينار والدرهم ،فيمتلك وسائل النقل أو يوفرها ،كذلك يتعاقد مع أماكن لإلقامة داخ��ل اململكة
العربية السعودية ،ويوفر خدمات كثيرة يحتاج من خاللها إلى أموال ونفقات ،وهو في مقابل ذلك يتقاضى أموا ًال من ُ
احلجاج
والعمار لتقدمي تلك اخلدمات لهم وتسهيل تلك املهمات عليهم ،من هنا كان من الطبيعي أن نلحق صاحب احلملة بالعمل
ُ
التجاري الذي نعتبره أقرب شيء جملاله ،ويأتي كل ذلك في إطار مشروعية كسب الرزق في ذروة أيان احلجكما ورد في القرآن
الكرمي الذي سمى التجارة أيام احلج «فض ًال» حيث يقول عز وجل {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ} (سورة البقرة :اآلية .)198

224

اجلزء الثاني

رحمه الله تعالى ،وك��ان من أبناء الكويت المعروفين بحبهم للكويت وألبناء الكويت،
وسعيه الدائم لخدمتهم والتسهيل عليهم ورعاية مصالحهم.
أما عن قصة المرحوم بإذن الله تعالى فهد الفهد وحبه ألهل وطنه من أهل الكويت
الكرام فقد بدأت بتأسيسه لحملة حج وعمرة على السيارات من الكويت إلى المملكة
العربية السعودية وذلك تقريب ًا في عام 1946م ،وكانت حمالت الحج الكويتية في ذلك
الوقت تتعرض للتفتيش في منطقة بين الكويت والسعودية تسمى «رم��اح» ،وكان أمير
هذه المنطقة يصر على تفتيش جميع حمالت الحج والعمرة التي تمر بتلك المنطقة
ودفع رسوم الجمارك مقابل المرور للحج والعمرة ،وقد رأى التاجر فهد الفهد رحمه الله
أن ذلك التفتيش مرهق جد ًا للحمالت الكويتية ،وخاصة أن التفتيش يتضمن تفريغ
جميع المركبات من محتوياتها وتفتيشها ثم إعادتها مرة أخرى ،وما يتخلل ذلك من
مجهود مرهق على الحجاج والمعتمرين ،و يزداد األمر إرهاق ًا عندما تتضمن الحملة
ونساء ففي هذه الحالة تتضمن جهود ًا مضاعفة خاصة أن هذه الفئات
شيوخا وأطفا ًال
ً
الثالثة ال تستطيع مساعدة الرجال في عمليات التفريغ والتحميل نظر ًا لمشقة ذلك
األمر عليها ،وفي إحدى حمالت الحج رافق كل من عبدالله النوري والسريع العبدالرحمن
وأحمد البشر الرومي رحمهم الله تعالى العم مشاري الحميضي حفظه الله في حملة
الحاج الخاصة بالمرحوم فهد الفهد ،وعندما توقفوا في منطقة رماح للتفتيش بادرهم
المرحوم فهد الفهد قائ ًال« :إن ما تتعرض له حمالت الحج الكويتية من تفتيش مرهق
جد ًا لنا ،و كما ترون معنا أطفال وشيوخ ونساء ،فما رأيكم نرفع األمر لقائد المنطقة
حتى يتم إعفاء حمالت الحج الكويتية من ذلك التفتيش المرهق لنا جميع ًا» ،والقت
مبادرة التاجر فهد الفهد قبو ًال واستحسان ًا من مرافقيه ،وذهبوا إل��ى قائد المنطقة
الذي رفض بدوره إعفاء الحمالت الكويتية من التفتيش ،وأخبرهم أنه من الصعب أن
يتخذ ق��رار ًا مثل ه��ذا ال�ق��رار ،ولكن صاحب الحملة فهد الفهد ومرافقوه أص��روا على
إيجاد مخرج وضرورة ايجاد حل إلعفاء حمالت الحج الكويتية من التفتيش عند دخول
المملكة العربية السعودية ،فقرروا تشكيل لجنة منهم والذهاب لمقابلة الملك سعود
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رحمه الله تعالى بقصره بالرياض ،وبالفعل تشكلت لجنة منهم وذهبوا لمقابلة الملك
سعود ولكنه لم يكن موجود ًا في ذلك الوقت ،فطلبوا مقابلة نائبه األمير منصور بن
سعود بن عبدالعزيز آل سعود فوافق على مقابلتهم ورحب بهم ترحيب ًا كبير ًا ،وقال لهم
مسرور ًا« :مرحب ًا بأهل الكويت الطيبين ،حياكم الله في أرضكم و وطنكم» ،ففرحوا بذلك
االستقبال واستبشروا خير ًا ،وبعد أن جلسوا عنده شرحوا له الوضع بالتفصيل وما يتم
في منطقة رماح من تفتيش لحمالت الحج الكويتية وما يترتب على هذا التفتيش من
اره��اق وتعطيل لحمالت الحج القادمة من الكويت ،فما كان من األمير منصور رحمه
الله إال أن قال لهم« :أه��ل الكويت هم أهل السعودية ،ولن نرضى أن تتعرضوا لمشقة
عند دخلوكم المملكة أو أن تدفعوا رسوم ًا ألداء مناسك الحج والعمرة» ،وعلى الفور
أرسل برقيات إلى أمير منطقة رماح بإعفاء جميع حمالت الحج الكويتية من التفتيش
أو دف��ع ال��رس��وم عند دخولهم أراض��ي المملكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج
والعمرة ،فكانت لتلك الجهود المباركة من المرحوم فهد الفهد ورفاقه الكرام فاتحة
خير على جميع أهل الكويت بإعفاء جميع حمالت الحج الكويتية من التفتيش وإعفاء
جميع الحجاج والمعتمرين من أهل الكويت من دفع الرسوم عند دخولهم المملكة ألداء
مناسك الحج والعمرة.
وهذا كان حال آبائنا من أهل الكويت الكرام في ذلك العصر ،عاشوا بالحب واالنتماء
لهذا الوطن الغالي ،وتفانوا في المودة والصلة والتعاون في ما بينهم ،فكلل الله جهودهم
بالنجاح ،وأحسن إليهم ،وطاب ذكرهم قديم ًا وحديث ًا نتيجة طبيعية لحسن صنيعهم
ونياتهم الحسنة الصادقة ،وهم بذلك يضربون لنا أروع األمثلة في حب الوطن وخدمته
ومراعاة مصالح أبنائه.
رحمهم الله رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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جاء الدين اإلسالمي الحنيف ليؤكد على أهمية العلم والتعلم والحث عليهما،
وليس أدل من ذلك من أن أول س��ورة في القرآن الكريم بهذا األم��ر العظيم ،وجاءت
أول لحظة في اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالمأل األعلى وفي أول خطوة من
خطواته في طريق الدعوة أمره الله سبحانه وتعالى أن يقرأ؛ وذلك في قوله سبحانه
وتعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ((( ،وهنا يبرز حرص الشريعة اإلسالمية الغراء منذ
اللحظة األولى لهذه الدعوة المباركة على العلم والتعليم ومكانة ذلك العمل المبارك
في اإلسالم.
ولما كانت مهمة األنبياء هي هداية البشرية واألخذ بأيدهم وتعليمهم أصول دينهم،
وكذلك تبصيرهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم ،وال يتأتى ذلك بالطبع إال بالعلم
الصحيح والمعرفة الشاملة في كل نواحي الحياة ،فكان من الطبيعي أن يؤكد على
ذلك خاتم األنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم ،فقد أكد النبي الكريم صلى
الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث نبوية شريفة على طلب العلم؛ منها قوله صلى
ٌ
مسلم» ((( ،وكذلك قوله صلى الله عليه
فريضة على كل
«طلب العلم
الله عليه وسلم:
ُ
ٍ
ٌ
متعلم»(((،
وعالم أو
ذكر الله ،وما وااله،
وسلم« :أال إن الدنيا
ٌ
ٌ
ملعونة ،ملعونٌ ما فيها ،إال ُ
والمتأمل ألحوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستشعر كمال حرصهم على تلقي
السنة النبوية ،وكيف كانت روايتهم وتثبتهم ودقتهم في نقلها ،فكانوا نماذج رائدة في
الحرص على العلم والتعليم.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها
التاجر شمالن بن علي آل سيف رحمه الله تعالى ،وهو من
تجار الكويت المعروفين ،وق��د ع��رف عنه أمانته واخالصه
وحبه الشديد للعلم والتعليم ،وكان يضرب به المثل في حبه
ألبناء وطنه ورعايته لأليتام والمحتاجين.
يقول د .خالد الشطي عن تلك القصة :أسس شمالن بن
( )1سورة العلق اآلية (.)1
( )2رواه ابن ماجه ،برقم .224
( )3رواه الترمذي ،برقم .2322
( )4مقالة د .خالد الشطي  -جريدة الراي – العدد  - 13824األحد  7مايو .2017
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اجلزء الثاني

علي مدرسة السعادة لأليتام عام 1343هـ الموافق 1924م ،وكان شمالن بن علي رحمه
الله واص ً
ال ألهل بيته ،ولما أراد تسمية هذه المدرسة سماها مدرسة سعيدة أو المدرسة
السعيدة لأليتام ،بر ًا بأخته التي كان يحبها كثير ًا وكان اسمها سعيدة ،وبعدها غير
اسم المدرسة لتحمل معنى السعادة وهو معنى قريب من اسم أخته فسماها مدرسة
السعادة لأليتام ،ومن أسباب تأسيس تلك المدرسة أن شمالن بن علي كان من أكثر
الناس حرص ًا وحب ًا للتعليم ،وهناك العديد من األيتام والفقراء الذين ال يجدون
المال الكافي لدفع الرسوم الدراسية في المدارس األهلية ،ولم يكن في الكويت في
ذلك التاريخ إال مدرستان نظاميتان وهما المدرسة المباركية والمدرسة األحمدية،
وهاتان المدرستان ال تكفيان الستيعاب أبناء الكويت الراغبين في التعليم ،أضف
إلى ذلك رغبة شمالن بن علي في تعليم أبنائه وبعض أبناء عائلته ،حيث كانت هذه
المدرسة مكان ًا مناسب ًا لتعليمهم فيها ،وكان شمالن بن علي
يتفقد يومي ًا األيتام والفقراء والمكفوفين الذين يدرسون في
غرفة من غرف عمارته ،والتي تبرع بها لتكون مدرسة للشيخ
عيسى الجيران ،يدرس فيها هؤالء الفقراء واأليتام تطوع ًا،
وك ��ان م��وق��ع ه ��ذه ال �ع �م��ارة ب��ال �ق��رب م��ن م�ب�ن��ى وزارة الصحة
القديمة ،وربما أراد التاجر شمالن بن علي رحمه الله بناء
مدرسة كبيرة تستوعب أعداد الطلبة األيتام والفقراء.
ي �ق��ول ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��رش�ي��د ع��ن م��درس��ة السعادة:
«أسسها ال�ح��اج المفضال شمالن ب��ن علي آل سيف سنة 1343ه �ـ ف��ي الحي الشرقي
ألوالده وأوالد أقاربه ولثلة من األيتام والفقراء ،وقد قام هذا الكريم بتأسيسها وبما
تحتاج إليه من نفقه بنفسه ،وصمم بأن يسير بها وحده ولو لم يعاضده في شأنها
أحد فرواتب المدرسين ،واحتياجات المدرسة ،وكسوة الطالب األيتام والفقراء صيف ًا
وشتاء على نفقة المحسن شمالن بن علي ،كما ذكر الشيخ
وشتاء ،ومؤنتهم صيف ًا
ً
ً
عبدالعزيز الرشيد أيض ًا بأن شمالن بن علي خصص إحدى سفنه التجارية ليصرف
من أرباحها على المدرسة ،واستمر شمالن بن علي في الصرف على المدرسة حتى
ضاقت حالته المادية وخسر تجارته ،واضطر إل��ى اغ�لاق المدرسة بعد سنوات من
عطائه وبذله».
الشيخ عبدالعزيز الرشيد
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وم��ن الجدير بالذكر االهتمام الكبير للمحسن الكبير شمالن بن علي آل سيف
الرومي بالمدرسة حتى استقطبت كبار تجار الكويت ليدخلوا أبناءهم فيها رغم كونها
ابتداء لأليتام.
كانت مؤسسة
ً
وهكذا ضرب التاجر شمالن بن علي آل سيف رحمه الله تعالى مثا ًال رائد ًا في الكرم
والبذل ،كما قدم مثا ًال يحتذى به في حب العلم والتعليم ،كما ظهر جلي ًا من ثنايا
تلك القصة الرائعة حرصه على تعليم األيتام والفقراء من أبناء وطنه ،والمساهمة
في رعايتهم واإلحسان إليهم ،وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالحرص على التعليم
ورعاية أبناء وطنهم ،وكانت قلوبهم مليئة بالكرم والعطاء واإلخالص ،فأصبحوا قدوة
حسنة يحتذى بها في بذل الخير والبر واإلحسان.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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إن ديننا اإلسالمي الحنيف جاء تام ًا كام ًال ،يحمل بين جوانبه التكامل التام في كل
األمور ،فهو ال يدعو إلى التفرغ للعبادة وترك العمل والكسب الحالل ،كما أنه ال يمكن
أن تشغلنا الدنيا والسعي على األرزاق إلى درجة نسيان الهدف الحقيقي من وراء خلق
اإلنسان وهو أن يكون خليفة الله في األرض ،بل أمرنا هذا الدين العظيم أن نجمع بين
الدين والدنيا في سهولة ويسر دون تعقيد أو تقييد ،فال هو انعزال تام عن الدنيا وملذاتها
ومتعها الطيبة التي أحلها الله لنا ،وال هو انشغال تام بجمع األم��وال وتربية األوالد
وإشباع الرغبات وضياع األوقات ،بل تحقيق االعتدال في كافة أمورنا ،حتى يستقيم لنا
أمر اآلخرة والدنيا بإذن الله.
وقد كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمثل األعلى
الذي نقتدي به جميع ًا ،فالبرغم من ثقل المسئولية وعظم األمانة التي كانت ملقاه
على عاتقه صلى الله عليه وسلم ،أال وهي أمانة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
إال أنه كان صلوت ربي عليه يعمل بالتجارة ،وكان يساعد أهله في بيته صلى الله عليه
ويسلم ،ويجهز الجيوش ،ويرسل الغزوات ،ويبعث الرسل ،بل نستطيع أن نقول إنه صلى
الله عليه وسلم كان يدير أمر الدولة اإلسالمية جمعاء وأمور حياته كلها ،وهو صلوت ربي
عليه خير من صلى وصام وأفضل من عرف حق مواله ،بل إنه صوات ربي وسالمه عليه
ُ
عبد لله عرفته الدنيا بأسرها.
أفضل ٍ
وكذلك كان أنبياء الله جميع ًا صلوت ربي عليهم ،رغم انشغالهم بالدعوة ،إال أنهم
حريصون أال يكونوا عالة على أحد ،وأن تكون لهم حرفة أو عمل يتكسبون منه أقواتهم
وينفقون على من هم داخلون في مسؤلياتهم من زوجات وأبناء وعائلة.
وحول هذا المعنى تدور قصتان لعلمين جليلين من أعالم الكويت ،جمعا بين التجارة
بغرض الكسب الحالل واإلنفاق على من يعولون ،وبين تعليم الناس.
القصة األول��ى((( عن الشيخ محمد بن ف��ارس رحمه ال�ل��ه((( ،وه��و من علماء الكويت
( )1خالد سعود الزيد « -سير وتراجم خليجية في اجملالت الكويتية» -ط -1الكويت :شركة الربيعان -1983 ،ص- 32 – 30
والقصة بقلم الشيخ عبدالله الدحيان.
( )2ولد في روض��ة سدير من البالد النجدية عام 1820م ،وملا بلغ سن التمييز تعلم القرآن الكرمي ،وفي سن البلوغ ظهرت
عليه عالمات النجابة والفطنة ،فأشار عليه علماء الزبير بطلب العلم الشرعي ،وسافر إلى الكويت عام  1253هـ ،وطلب
العلم على يد الشيخ عبدالعزيز العتيقي رحمه الله ،وفتح مكتب ًا يلي جانب مسجد (السوق) اجلنوبي يعلم فيه القرآن
والكتابة واحلساب ،وكان رحمه الله عفيف ًا وحسن اخللق ورع ًا تقي ًا فأحبه الناس وانهالوا عليه ينهلون من علمه وأدبه،
توفي رحمه الله ليلة عرفة سنة  1326هـ ،رحمه الله رحمة واسعة.
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الفضالء الصلحاء األتقياء الذين جمعوا بين فضيلتي العلم والتجارة وكانت له في
نفوس الكويتيين عموم ًا منزلة اإلجالل واإلكبار إلى آخر لحظة من حياته.
بعد أن حاز الشيخ محمد بن فارس حظ ًا من التعليم فتح دكان ًا يتعاطى فيه التجارة،
وكان كثير ًا ما يورد أثر «تسعة أعشار الرزق في التجارة» فكان يباشرها بنفس شريفة ودين
متين ،فلم تلهه عن ذكر الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وإفادة المتعلم ومراجعة الكتب
للتفهم ،وك��ان مثا ًال للورع في اجتناب الشبهات والمحافظة على العقود الصحيحة
والشرعية ،وك��ان يجلس بين العشاءين ،وك��ان يمزج مؤانسة الجليس بقراءة شيء من
كتب الوعظ ،السيما المواعظ الجوزية ،ومراجعة تفسير بعض اآليات القرآنية ،وكان
ال يفارق مجلسه تفسير اإلم��ام البغوي ،وكان كثير التالوة جيد القراءة حسن الصوت
بالقرآن الكريم.
وال�ق�ص��ة ال�ث��ان�ي��ة ع��ن ال�ت��اج��ر وال �م��رب��ي ال�ف��اض��ل ال�م�لا محمد ال �ع �ج �ي��ري((( (والد
د.صالح العجيري) ،والتي تتجسد فيها أسمى معاني حب العلم والحرص على الكرم
والضيافة.
يقول د .يعقوب الحجي((( :كان المال محمد العجيري رج ً
ال تقي ًا ،وكان يدرس في
كشك الصقر بالقبلة ،وكان يعامل طالبه مثل أوالده ،وكان دائم ًا ما يعطيهم الهدايا
ويشجعهم على طلب العلم ،وكان للمال محمد العجيري دكان له ديوان بمنطقة القبلة
(ق��رب قصر نايف) وبالقرب من مسجد العجيري ،فكان رحمه الله إذا ما ح��ان وقت
الغداء ووض��ع على السفرة ظهر ًا ،خرج المال العجيري إلى الشارع ،و وقف أم��ام باب
الديوان ينتظر أحد المارة من العمال والبسطاء يدعوه للغداء معه ملتمس ًا البركة
والخير من وراء هذا الفعل ،فكان رحمه الله ال يأكل منفرد ًا إال ن��ادر ًا ،وك��ان حريص ًا
على أن ينال الفقراء والمساكين نصيب ًا من طعامه لكي تحصل البركة ويعم الخير
والنماء.
( )1ولد الشيخ محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجيري عام 1888م في مدينة بريدة باملمكلة العربية السعودية ،وقدم إلى
الكويت ع��ام 1918م ،واجت��ه إل��ى البحر ليعمل في الغوص ثم عمل في ال��زراع��ة وصيد السمك ،ثم موظف ًا بسيط ًا في
املدرسة املباركية ،فصاحب مدرسة خاصة ،ثم عمل موظف ًا في دائرة البلدية ثم اشتغل كدالل للعقارات ،وكان محب ًا للعلم،
ُيعلم أبناء الفقراء باجملان ،وكان يطعم الفقراء وينفق على احملتاجني ،توفي رحمه الله في  19مارس 1979م.
( )2رواية د .يعقوب يوسف جاسم احلجي – الباحث في التراث الكويتي.
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وم ��ن أه ��م م �س��اه �م��ات ال �م�ل�ا العجيري
ف��ي ال�م�ج��ال ال �ت �ج��اري ال�خ�ي��ري اإلنساني
«مشروع اآلنة»((( ،حيث لم يكن للفقراء في
ال�ك��وي��ت آن ��ذاك م�ك��ان م�ح��دد ي��ذه�ب��ون إليه
ك��وزارة شئون أو لجنة زك��اة ،فكانوا يذهبون
ي��وم الجمعة إل��ى س��وق التجار قبل الصالة
يمدون أيديهم إلى صاحب المتجر فيضع
فيها شيئ ًا من «الخردة».

مسجد صالح محمد العجيري

وف� ��ي س �ن��ة 1934م ف �ك��ر ال �م ��رح ��وم على
إبراهيم الكليب بتنظيم هذه العملية ،فصنع صناديق مقفلة
كلف بها محمد بن صالح العجيري ليسلمها إلى بعض الصبية
المتطوعين ،يمرون على التجار ،فيضع التاجر بصفة تطوعية
«آنة» (وهي تساوي أربع بيزات بالعملة الهندية ،وحالي ًا خمسة
فلوس) ،ويقوم المال محمد العجيري بفتحها وحصر ما فيها
من نقود ثم إيداع المتجمع منها في (مشروع اآلنة) الذي كان
ينفق منه على الفقراء والمحتاجين.

وهكذا ضرب لنا التاجران ابن فارس والعجيري مثالين رائعين
لكيفية الجمع بين العمل الدنيوي والمتمثل في التجارة ،وبين
حب العلم والتعليم وتقديم النفع لآلخرين ،وأن لكل منا رسالة يجب عليه القيام بها
إلى جانب وظيفته أو عمله األساسي الذي يتكسب منه ،وأن هذه الرسالة قد تتمثل في
تعليم الناس أو فعل الخيرات أو بذل اإلحسان ،فلكل واح��د منا مجاله الخيري الذي
يحبه ويبدع فيه ،فعليه أن يستغل طاقاته اإليجابية لنفع الناس وتقديم الخير لهم ،كما
فعل التاجران ابن فارس والعجيري رحمهما الله وجزاهما خير الجزاء.
على ابراهيم الكليب

(« )1محسنون م��ن ب�ل��دي»  -اجل��زء األول  -ط - 2ال�ك��وي��ت :بيت ال��زك��اة2001 ،م  -ص  -140 – 135مستشار التحرير د.
عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي.
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سطر ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ال ��دور ال �ب��ارز ال��ذي ق��ام ب��ه الشيخ ي��وس��ف القناعي رح�م��ه الله
ومساهمته البارزة مع إخوانه من أهل الكويت الكرام من أجل العلم والتعلم بصفة عامة
وفي إنشاء المدرسة المباركية بصفة خاصة ،حيث استعرضنا فزعة أجدادنا من التجار
األوائل من أهل الكويت الكرام من أجل التعليم والتعلم ،وحب أهل الكويت بصفة عامة
للعلم وأهله.
ونحن هنا بصدد إب��راز جوانب أخ��رى من حياة هذا الشيخ الجليل والتاجر الناجح
والمربي الفاضل والمعلم الفذ والقاضي والمفتي الحكيم ،األمر الذي جعل أصحاب
ال ��رأي وال �ش��ورى ف��ي ال�ك��وي��ت ي�ش�ه��دون بحكمته ووط�ن� ّي�ت��ه ،واألم ��ر ال ��ذي ج�ع��ل الشيخ
عبدالعزيز الرشيد يطلق عليه لقب «مصلح الكويت الفذ».
والحقيقة أن إسهامات هذا الرجل المعطاء جديرة بأن تذكر ،وأن يفرد لها أكثر من
موضع ونحن نتحدث عن نجاحات متعددة في كافة مناحي الحياة فض ًال عن نجاحه في
التجارة والتي هي موضوعنا الرئيس في هذا الكتاب.
ويتضح ذلك من خالل عرض جوانب أخرى من حياته رحمه الله والتي توضح دوره
في إصالح ذات البين والقضاء وكذلك دوره في مجال الخدمة العامة(((.
أما قصة عمله مجال القضاء؛ فقد نال الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ثقة الناس
على اختالف مستوياتهم ومذاهبهم العلمية والدينية؛ إذ كان رج ًال يتحرى الوسطية
واالعتدال ،ومن هنا كان يلجأ إليه الناس لحل خالفاتهم والحكم في مشاكلهم ،لقب
بقاضي القضاة ومفتي الكويت ،فقد كان يراجع األحكام النهائية الصادرة عن المحاكم،
فكان هو قاضي التمييز في المسائل المدنية واألح ��وال الشخصية ،وتعتبر األحكام
الصادرة عنه أحكام نهائية واجبة التنفيذ ،وبعد صدور القوانين الحديثة عام 1960م رأت
الدولة تكريم ًا له اإلبقاء على صفته كمميز رسمي وحيد لألحكام الصادرة من محاكم
االستئناف في المسائل المدنية والدينية واألحوال الشخصية ،وظل هذا الوضع حتى
اعتزاله العمل القضائي بسبب سنه وحالته الصحية.
وأما عن إسهاماته في مجال الخدمة العامة فيعتبر الشيخ يوسف القناعي أول من
طرح فكرة إنشاء بلدية الكويت التي تأسست في عهد المغفور له :الشيخ أحمد الجابر
(« )1محسنون من بلدي»  -اجلزء األول  -ط - 2الكويت :بيت الزكاة2001 ،م  -ص - 169-167مستشار التحرير د.عبداحملسن
عبدالله اجلارالله اخلرافي.
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ع��ام 1930م وع�ي��ن بها ع�ض��و ًا م�ت�ط��وع� ًا ،وك��ان ل��ه الفضل في
تأسيس المكتبة األهلية في عام 1341ه �ـ ،كما انتخب ليكون
عضو ًا في المجلس البلدي سنة 1932م ،ثم تم اختياره عضو ًا
في مجلس المعارف سنة 1936م ،وعقد في داره أول مجلس
للمعارف ،كما انتخب مدير ًا فخري ًا لإلدارة.
ون �ظ��ر ًا لما يتمتع ب��ه الشيخ ي��وس��ف القناعي م��ن حكمة
وحنكة فقد ُع ّين في أول مجلس شورى بالكويت عام 1399هـ-
1921م ،كما انتخب في مجلس ش��ورى 1938م وشغل منصب
نائب رئيس المجلس.
وهكذا كانت حياة التاجر يوسف عبدالمحسن البدر حياة
زاخرة بالقيم والمثل الفاضلة ،تمثلت في اعتماده على نفسه
ونجاحه في مجال التجارة ،وحرصه على التعليم وبناء الذات،
وإيمانه بأهمية التعليم ،ومساهمته الفعالة في إنشاء وتأسيس
ال�م��دارس النظامية في الكويت ،باإلضافة إل��ى مشاركته في
الحياة االجتماعية ودوره الوطني وريادته في القيام بالكثير
من المشاريع الخيرية في الكويت.

عبدالعزيز بن احمد الرشيد

صقر الشبيب

كما ذكر الشيخ عبدالعزيز الرشيد أن شاعر الكويت الفاضل الشيخ صقر بن سالم
الشيب قد أنشد في هذا المصلح مشير ًا إلى بعض مساعيه الخيرية وأعماله النافعة
سيما تأسيس المكتبة األهلية:
ش�غ�ـ�ف�ـ��ت ب�ـ�ك�ـ��ل إص� �ـ�ل�اح جليـل

م�ن��اف�ع��ه ت �ع��ود ع�ل�ـ�ـ��ى العــمــوم

أقـمـت الـيـوم يـوسف خير ناد

ت �ـ �ق �ـ��وم ب �ـ �ـ��ه م� �ـ ��ذاك� �ـ ��رة العـلـوم

وهكذا كان أهل الكويت في الماضي ،متميزون في كل مجال ،يضربون بأسهم الخير
في كل مجال من مجاالت الخير ،ال يتركون مشاركة نافعة لمجتمعه ولوطنهم إال قاموا
بها على أكمل وجه.
رحمهم الله رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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إن العلم من نعم الله التي أنعم الله بها علينا ،فهو الخير والهداية والبركة والرفعة،
وقد مدحه الله عز وجل في كتابه العزيز في مواضع عدة ،بل أمر نبيه صلى الله عليه
وسلم باالستزادة منه فقال سبحانه {ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}((( ،ولمزيد أهمية العلم وفضله
ف��إن الله سبحانه وتعالى أول��ى ألهله ومكتسبيه العناية ،وأعطاهم المكانة ،ورف��ع من
قدرهم ،وشرف مكانتهم في آيات كثيرة ،منها قوله عز وجل { ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ}((( ،وغيرها من اآليات الكريمة التي توضح أهمية العلم وفضل
العلماء على سائر البشر.
أما السنة النبوية فقد اشتملت على العديد من األحاديث الشريفة التي توضح فضل
العلم وأهله ،منها ما جعل العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة ،حيث قال نبينا الكريم
صلى الله عليه وسلم« :من سلك طريق ًا يلتمس فيه علم ًا سهل الله له به طريق ًا إلى
الجنة»((( ،وغيرها من األحاديث التي تبين فضل العلم وأث��ره العظيم وخيره الجسيم
على األمة أفراد ًا وجماعات.
والش��ك أن للعلم أث��ر واض��ح على المجتمعات التي ينتشر فيها ،فتراها مجتمعات
مرموقة في أخالقها وفي تطورها ،حيث يضفي العلم عليها صبغة الراحة والطمأنينة
والسكينة والعيش الرغيد ،في حين ترى المجتمعات ال��ذي يسودها الجهل يكثر فيه
االض �ط��راب وال�ت�ن��اح��ر وال�ت�ب��اغ��ض إض��اف��ة إل��ى التخلف ال��ذي تشهده وك��ل ه��ذا بسبب
الجهل.
ٌ
أصيل
فتعد مبد ٌأ
أما المساواة بين الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات،
ُ
في الشرع اإلس�لام��ي ،ول��م يكن ه��ذا المبدأ موجود قبل ظهور اإلس�ل�ام؛ إذ ك��ان السائد
تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية متفاوتة في الحقوق والواجبات والمكانة والوضع
االجتماعي.
وقد جاء اإلسالم ليهذب األخالق ويضع األسس والقواعد للتمايز بين البشر ،فقال
( )1سورة طه اآلية .114
( )2سورة اجملادلة اآلية .11
( )3رواه الترمذي ،رقم .2646
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الله سبحانه وتعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}((( ،فالناس كلهم
من نفس واحدة.
وق��د بينت السنة النبوية الشريفة ه��ذا المبدأ العظيم في أكثر من حديث شريف
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع« :ال َف ْض َل ِل َع َر ِب ٍّي َع َلى
ألح َم َر َع َلى أَ ْس َو َد َوال أَ ْس َو َد َع َلى أَ ْح َم َر ِإال ِبالت َّْق َوى»(((،
أَ ْع َج ِم ٍّي َوال ِل َع َج ِم ٍّي َع َلى َع َر ِب ٍّي َوال ْ
وبهذا أقامت الشريعة اإلسالمية أصل المساواة ومعيار التفاضل بين الناس.
وق��د ض��رب أه��ل ال�ك��وي��ت ال �ك��رام أروع األم�ث�ل��ة ف��ي ح��ب العلم والتعليم ،ون�ش��ر مبدأ
المساواة بين جميع أفراد المجتمع ،وكثير ًا ما ذكرنا في القصص السابقة أمثلة رائعة
ألهل الكويت الكرام تبين حبهم للعلم وأهله ،وتوضح حرصهم على المساواة بين كافة
المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويوضح هذا الموقف الواقعي((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبه التاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي
رحمه الله ،وحبه للعلم والتعليم وحرصه على تطبيق مبدأ المساواة بين مواطنيه.
كانت بداية الموقف عندما ك��ان التاجر عبدالمحسن الخرافي يطمح في تأسيس
تعليم نموذجي على نطاق المدرسة والمعلم والطالب ،وأخذت فكرة النهوض بالتعليم
في الكويت تشغل حيز ًا كبير ًا من اهتمامه ،فاهتم بفكرة الزي المدرسي الموحد ،وتحمس
لها تحمس ًا شديد ًا ،وأنفق من ماله الخاص على تطبيقها حتى نجحت وتم تعميمها
على مدراس الكويت آنذاك ،بهدف المساواة في الشكل العام بين الطلبة ،حتى ال يتضرر
الفقير منهم مادي ًا ونفسي ًا ،وتتم إذابة الفوارق االجتماعية في المجتمع ويسود التكافل
االجتماعي بين أفراده.
وقد صاغ فكرته هذه في خطاب رسمي إلى رئيس مجلس المعارف الشيخ عبدالله
الجابر الصباح عام  1951م بصفته عضو ًا في المجلس فقال« :إننا جميع ًا نعيش ،ولله
( )1سورة النساء اآلية .1
( )2رواه الترمذي ،رقم .2646
( )3رواة أحمد ،برقم .22391
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الحمد ،ب��روح الجماعة ال��واح��دة ،أو ب��األص��ح ب��روح األس��رة ال��واح��دة ،ف��ي بيت كبير هو
«الكويت» ،ومن مستلزمات األسرة االنسجام والتجانس والتقارب في المأكل والملبس
والعادات ،وفي كل ما من شأنه تقوية الصلة بين أفرادها كبيرهم وصغيرهم ،وعم ًال بهذا
المبدأ الشريف حققتم للنشء في مدارس الكويت ميزات كثيرة محمودة ،كان من بينها
توحيد زي التلميذات .وكم كان كريم ًا على النفوس وحبيب ًا إلى القلوب أن تساوى في
ذلك ال��زي الفقراء واألغنياء ،فانمحت ف��وارق كانت مجا ًال للشعور بالحسد والحسرة
وبغض من جانب ،والشعور بالتعالي من جانب آخر ،ولكن هذه الحالة ما زالت قائمة
بين التالميذ .والتنافس هنا ال يقل عن هناك إن لم يزد عليه في كثير من األلم والعنف،
نتيجة للرجولة المبكرة في دم أبنائنا ميراث ًا عن اآلب��اء ،فكان الب��د من التفكير في
توحيد زي التالميذ ،كما ُوحد زي التلميذات .وأقترح أن يكون الزي بدالت رسمية خاصة
بالمدارس جميعها تتخذ من «الخاكي» صيف ًا ،ومن «الخاكي» مضاف ًا إليه «جاكته» صوف
مع لوازم البدل الداخلية شتاء ،وهذا أفضل دون شك».
وقد قوبل اقتراحه هذا بالموافقة من المجلس ،حيث ِّ
وشحت الموافقة بتعليق يقول:
«هذا اقتراح جدير بالنظر والتطبيق».
وحرص ًا من التاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي رحمه الله على دعم هذا المشروع
تبرع ببدل كاملة م��ن ال�ص��وف الممتاز لتالميذ ال �م��دارس ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ليكون أول
المتبرعين في هذا المجال.
وهكذا ضرب لنا التاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي رحمه الله نموذج ًا يحتذي
به في قيام التاجر ب��دوره االجتماعي وخدمة أبناء وطنه ،وكيف أن التاجر الكويتي
في كويت الماضي كان متعايش ًا مع واقع المجتمع ،بل لم يكتف بالتعايش ،بل تعدى
تلك المرحلة إلى التفكير واالبتكار ووضع الحلول والمشاركة في النهوض بالتعليم،
وتحقيق مبدأ المساواة بتطبيق فكرة ال��زي المدرسي الموحد ،والتبرع لتنفيذ تلك
الفكرة الرائدة.
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من الحقوق العظيمة التي جاءت بها شريعتنا اإلسالمية الغراء «حق الجار» ،كما أكدت
الشريعة كذلك على حسن معاملة الجار وفضل اإلحسان إليه ،وجاء اإلسالم مشدد ًا على
هذا األمر ،وذلك نظر ًا ألهميتها الكبيرة في حياة الفرد والمجتمع المسلم.
ويحصل حق الجار بإيصال ضروب اإلحسان إليه بحسب الطاقة؛ كالهدية ،والسالم،
كف أسباب
وطالقة الوجه عند لقائه ،وتفقد حاله ،ومعاونته فيما يحتاج إليه ،وكذلك ّ
األذى عنه على اخ�ت�لاف أن��واع�ه��ا؛ حسية كانت أو معنوية ،واآلي ��ات القرآنية الكريمة
واألحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة وجميعها يؤكد هذا الحق العظيم.
وم��ن األخ�ل�اق اإلس�لام�ي��ة الرفيعة ،وال�ص�ف��ات المحمودة ال�ت��ي حثنا عليها اإلسالم:
الوفاء بالوعد ،وفي المقابل حذرنا الله عز وجل من إخ�لاف الوعد ،وب َّين أنه صفة من
صفات المنافقين -والعياذ بالله ،-وكذلك جاءت السنة المطهرة لتؤكد ذلك المعنى ،ففي
المن َِاف ِق َث َ
ال ٌثِ :إ َذا َح َّدثَ
الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :آ َي ُة ُ
َكذ ََبَ ،و ِإ َذا َو َع َد أَ ْخ َل َفَ ،و ِإ َذا أ ْؤ ُت ِم َن خَ انَ»((( ،فمن وعد إنسان ًا وعد ًا فإن عليه أن يفي بوعده
إال أن يكون الوعد وعد ًا بمعصية أو بما فيه مفسدة ،أو ما إلى ذلك ،فإنه ال يفي به بل عليه
أن يخلفه ،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله« :فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير،
وأما الشر فيستحب إخالفه ،وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة»(((.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة تطبيق ًا لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف،
والتوجيه النبوي الكريم ،وتجلت صور رائعة لحسن الجوار والمعاملة الحسنة للجار،
كما أبدع أهل الكويت الكرام في صور االلتزام بالكلمة والوفاء بالوعد ،بل أنهم تعدوا
ذلك إلى البيع بالنية وهي مرحلة عظيمة من الصدق مع النفس واألمانة واإلخالص.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر صالح أحمد السرحان
رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين باإلحسان إلى الجار في عصره ،كما عرف
عنه االلتزام بكلمته والوفاء بوعده.
( )1رواه البخاري  ،برقم  - 33ورواه مسلم ،برقم .59
(« )2فتح الباري شرح صحيح البخاري» – ج – 1بيروت  -دار املعرفة 1379 -هـ .ص .90
( )3رواية أحمد بن برجس الشمري :الباحث في تراث الكويت واجلزيرة العربية.
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أم��ا ع��ن قصة إحسانه إل��ى جيرانه وحسن معاملتهم ففيها م��ن العبرة والعظة ما
هو جدير بالذكر ،وفيها أن التاجر صالح أحمد السرحان اشترى أرض� ًا باليرموك عام
1979م من علي محمد مطلق العصيمي رحمه الله تعالى بخمسة آالف دينار ،وقام ببناء
قسيمة عليها ،وبعد االنتهاء من بناء تلك القسيمة قامت السفارة الفلبينية بالكويت
باستئجارها لتكون مقر ًا لها ،وكانت السفارة الفلبينية كثير ًا ما تأتي بأبناء الجالية
للسكن في تلك القسيمة ،وكان أبناء الجالية الفلبينية الذين يسكنون تلك القسيمة
يقومون ببعض األفعال التي تزعج الجيران ،منها األصوات العالية المزعجة ،ومراقبة
الجيران من النوافذ ،فسببت هذه المخالفات ازعاج ًا للجيران ،فقاموا بإبالغ التاجر
صالح السرحان الذي تحرك بدوره على الفور وأبلغ المحامي الخاص به بضرورة إخالء
القسيمة وإبالغ السفارة الفلبينية بعدم رغبتهم في االستمرار في ايجار القسيمة ،وعلى
الرغم من المبلغ المالي الكبير الذي كان يدره عليه إيجار تلك القسيمة إال أنه فضل
راحة الجيران وعالقته الطيبة معهم على مصلحته الشخصية ،وهذا من كرم أخالقه
ونبله ومراعاته لحقوق الجيران.
وأما عن قصة وفائه بوعده والتزامه بكلمته في البيع والشراء ،ففي عام 1988م؛ أي قبل
الغزو الغاشم على دولة الكويت بقليل عرض التاجر السرحان تلك القسيمة للبيع ،وجاء
مشتر واتفقا عند المحامي على سعر البيع وهو  150ألف دينار ،وتمت كتابة العقود على
ٍ
ذلك ولكن المشتري لم يدفع أي مبالغ من ثمن القسيمة ،ولكنه كان فقط مجرد اتفاق
بموافقة ورضا الطرفين ،وجاء الغزو الغاشم على الكويت وما كان به من أحداث عصيبة
من الله سبحانه وتعالى على
وأيام مريرة مرت على هذا الوطن الغالي ،وبعد أن بفضل َّ
أهل هذا البلد الطيبة بنعمة التحرير واألمن واألمان ،وبدأت صفحة جديدة من تاريخ
الكويت اختلفت في مالمحها كثير ًا عن الفترة السابقة ،فانتعشت الحياة في الكويت
بصفة عامة على جميع األصعدة ،وارتفعت تبع ًا لذلك أسعار العقار ارتفاع ًا كبير ًا ،وجاء
الكثير من الوسطاء لرغبتهم في شراء القسيمة من التاجر السرحان ،وعرض أحدهم
مبلغ ( )250ألف دينار ثمن ًا للقسيمة ،ولكن التاجر صالح السرحان قال له« :أنا قمت
ببيع القسيمة قبل الغزو وانتهى األم��ر بالنسبة ل��ي ،فعلى الرغم من أن المشتري لم
يدفع لي الثمن إلى اآلن ،ولكني التزمت معه بكلمة ويجب أو أوفي بكلمتي» ،فقال له
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ذلك الوسيط« :ولكن األسعار تغيرت كثير ًا ،وأنت تقول أن هذا المشتري لم يدفع لك
حل من ذلك االتفاق» ،فقال
الثمن بعد ،وهذا دليل على عدم إلتزامه بالشراء ،وأنك في ٍ
له التاجر السرحان« :علينا أن نرجع له أو ًال ،فإذا كانت نية الشراء ما زالت موجودة عنده
فالقسيمة ٌ
ملك له وبنفس سعر االت�ف��اق ،وأم��ا إن ك��ان ال يريد ال�ش��راء وغير رأي��ه ففي
هذه الحالة فقط يمكننا بيع القسيمة لغيره» ،وبالفعل تم الرجوع إلى المشتري الذي
أبدى رغبته في الشراء وبتنفيذ االتفاق القديم ،وبالفعل باع التاجر السرحان القسيمة
بالسعر القديم وفضل االلتزام بالكلمة والوفاء بالوعد على إخالف كلمته ونقض عهده
على الرغم من المبلغ المالي الكبير الذي ضحى به في مقابل ذلك.
وه�ك��ذا كانت حياة التاجر ص�لاح أحمد السرحان أح��د أب�ن��اء ه��ذا البلد المعطاء
سلسلة من القيم والمثل الفاضلة ،حيث ض��رب المثل األعلى وال�ق��دوة الحسنة في
مراعاة حقوق الجيران ،وال��وف��اء بالكلمة واالل�ت��زام بالعهد ،واتضح لنا كيف أن هذه
األخ�لاق العالية كانت متأصلة في أبناء الكويت الكرام الذين تربوا عليها وتأصلت
فيهم جي ً
ال بعد جيل.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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له في ماله جزاء شهامته مع جاره ونيته الطيبة
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حث اإلس�لام على وج��وب إك��رام الجار وتفقد أحواله واإلحسان إليه ،ومن صور
ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذا المعنى العظيم من معاني
األخوة والترابط إلى أمته جميع ًا،ومن شدة حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على
ذلك فقد ربط بين إيمان العبد بالله وباليوم باآلخر باإلحسان إلى الجار وإكرامه،
وف��ي ذل��ك يقول النبي صلى الله عليه وسلم« :م��ن ك��ان يؤمن بالله واليوم اآلخر،
خيرا أو ليصمت ،ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر ،فليكرم جاره ،ومن كان
فليقل ً
يؤمن بالله واليوم اآلخر ،فليكرم ضيفه»(((.
بل وصل األم��ر إلى درج��ة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من اإليمان،
يه  -أَ ْو َق َ
الِ :ل َج ِار ِه َ -ما
ألخ ِ
قال صلى الله عليه وسلم« :ال ُيؤْ ِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتَّ ى ُي ِح َّب ِ
ُي ِح ُّب ِل َنفْ ِس ِه»(((.
ومن جميل ما تركه لنا سلفنا الصالح في هذا الباب ،أنهم كانوا حريصون كل
الحرص على تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بجيرانهم وأداء
واجبهم نحوهم على أك�م��ل وج��ه ،فكانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون ف��ي قضاء
حوائجهم ،فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فيبعث بها إلى جاره ،ويبعث بها الجار إلى جار آخر ،وهكذا قد تدور الهدية على أكثر
من عشرة دور حتى ترجع إلى صاحبها األول.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في اإلحسان إلى الجيران والوقوف إلى
جوارهم وقت الشدائد ،وهذا ما سوف نستعرضه في ذكر هذه القصة الواقعية(((،
والتي توضح ح��رص التاجر الكويتي على ب��ذل المعروف للجيران بنيه صالحة
ابتغاء وجه الله تعالى.
وفيها يقول الراوي العم أحمد الجارالله« :جرت أحداث هذه القصة في المنطقة
( )1متفق عليه من حديث أبي شريح ،وقد خرجاه من طرق عن أبي هريرة ،وفي بعض ألفاظها« :فال يؤذي جاره».
( )2متفق عليه ،وقد خرجاه في باب اإلميان.
( )3رواية العم أحمد جارالله حسن اجلارالله حفظه الله.
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ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ش ��ارع ال �س��ور ح��ال �ي � ًا ،ح�ي��ث ك��ان أح��د أبناء
المنطقة وهو التاجر (م  .م) يأخذ الطين من قطعة األرض
ال �م �ج��اورة ل��ه ليستخدمه ف��ي ال�ب�ن��اء ،وظ��ل األم ��ر كذلك
حتى زاد عمق الحفرة التي ك��ان يأخذ منها ه��ذا التاجر
الطين إلى أن نشأت حفرة كبيرة عمقها متر ونصف في
مترين ،بهذا أصبحت هذه الحفرة تشكل خطر ًا وتهديد ًا
كبيرا على أمن وسالمة المارة ،فألزمته البلدية بعمل سور
العم أحمد الجارالله
ولما كان بناء السور أغلى بكثير
عليها حفاظ ًا على المارةَّ ،
من سعرها ،فقد سبب هذا اإلل��زام من البلدية للتاجر (م  .م) أزمة كبيرة له لعدم
ولما علم التاجر حسن جارالله حسن الجارالله رحمه
استطاعته القيام بهذا األمرَّ ،
الله بذلك ق��رر على الفور ش��راء ه��ذه األرض ،وبالفعل إشتراها بمبلغ  160روبية
ليخلصه من ورطته وق��ام ببناء السور حولها ،وقد كلفه ذلك مبلغ  500روبية في
موقف غريب يدعو إلى الدهشة واالستغراب ،وقد قام التاجر حسن الجارالله رحمه
الله بهذا األمر انقاذا للموقف ورفع ًا لحرج جاره (م  .م).
وتشاء اإلرادة اإللهية بعد عشرين عام ًا من شراء تلك األرض أن تحتاج الحكومة
إلى جزء منها لتوسيع شارع السور ،وبالفعل قامت بشرء جزء طولي منها بمبلغ 70
ألف روبية ،وتبقى منها مساحة  440متر ًا مربع ًا قامت عائلة الجارالله ببناء مبنى
عليها مكون من خمسة طوابق ،وبعد التحرير تم هدم هذا البناء ،وأعيد بناؤه مرة
أخرى بعد  25عام ًا مبنى كبير من  16عشر طابق ًا ،وهو اآلن المبنى المالصق لمبنى
ثنيان الغانم ،وهو المبنى المواجه للدوار الذي يضم بوابة المقصب ،ومن عجيب
األمر أنه أثناء إنشاء المباني في تلك المنطقة وبعد قيام التاجر حسن الجارالله
رحمه الله بالشراء كانوا يعرضون عليه ردم الحفرة له بدون مقابل ،وذلك بوضع ما
يستخرجونه من األرض من أنقاض ومخلفات تمهيد ًا للبناء عليها ،وكان ذلك كله
جزاء نيته الطيبة».
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وه�ك��ذا ق��دم التاجر حسن الجارالله رحمه الله درس � ًا تربوي ًا رائ�ع� ًا م��ن خالل
الموقف النبيل الذي قام فيه بشهامة ومروءة التاجر الكويتي بشراء األرض التي
عجز جاره عن عمل سور لها أو شرائها ،فكان الجزاء من جنس العمل ،ورزقه الله
الرزق الطيب الوفير.
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
بالنية الطيبة والتي كانت مقرونة بالعمل الصالح الذى تجلى في أبهى صوره في
الوقوف إلى ج��وار ج��اره ومساندته في محنته ،فكانوا نماذج رائعة وق��دوات حسنة
لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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التاجر حمد بن عبدالله الصقر مثال
للشجاعة والثبات عند المخاطر
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كانت الشجاعة وال تزال من أفضل الصفات التي يتحلى بها المسلم ،وال شك وال ريب
أن كل إنسان يتمنى أن يتصف بهذه الصفة الجليلة ،وقد كان العرب قبل نزول الرسالة
عليهم يفتخرون بالموت قت ًال ،ويستهينون بالحياة أيما استهانة ،بل إن العربي كان ال
وفاء لكلمته ،أو دفاع ًا عن صديقه ،أو حماية لجواره ،فض ًال عن
يمانع في أن يفقد حياته ً
يفقدها في الدفاع عن وطنه وعرضه.
ومن األقوال التي يستأنس بها في الحديث عن الشجاعة قول األعرابي عندما بلغه
قتل أخيه في الحرب :إن يقتل فقد ُقتل أبوه وأخوه وعمه ،إنا والله ال نموت حتف ًا((( ولكن
قطعا بأطراف الرماح ،وموت ًا تحت ظالل السيوف.
ً
ً
خالصة لله ،فمن مات
وق��د ج��اء اإلس�لام ليهذب ه��ذه الصفة -الشجاعة -ويجعلها
شجاع ًا ،مقب ًال غير مدبر ،مجتسب ًا ذلك في سبيل الله؛ دخل الجنة ،وأما الجبان فمن
الصعب جد ًا أن تزرع فيه هذه المعاني السامية.
وق��د ك��ان النبي صلى الله عليه وآل��ه وصحبه وسلم أشجع الناس وأكثرهم اقدام ًا،
وكذلك كان صحابته رضوان الله عنهم أجمعين.
وقد ذكرنا الشجاعة في غير موضع من سلسلة التاجر األسوة في كويت الماضي وهذا
لمكانتها وأهميتها ،ودورها المؤثر والكبير في حياة اإلنسان بصفة عامة وحياة التاجر
بصفة خاصة.
فالشجاعة أحد أهم مقومات التاجر الناجح ،حيث أن إبرام الصفقات وعقد االتفاقات
والمغامرة في سبيل الحصول على سلعة جديدة ،أو الحصول على مكسب أفضل ال يكون
من قلب جرئ شجاع.
ولما كانت التجارة في كويت الماضي تعتمد اعتماد ًا أساسي ًا على ركوب البحر كأهم
وسيلة نقل في ذلك الوقت ،وما يتطلبه ذلك من تحمل األهوال والصعاب ،وما قد يتعرض
للبحارة من قطاع طرق للسطو عليهم وأخذ ما يمتلكون من أموال وبضاعة ،فضال عن
المغامرة في السير في الظالم أو وقت اشتداد الرياح أو عدم وجودها ،كل ذلك يبرز أهمية
الشجاعة وضرورة توفرها في التاجر الكويتي في كويت الماضي.
( )1أي :مات َع َلى ِف َر ِاش ِه ِمن َغ ْي ِر َقت ٍْل وال ض ْ َر ٍب وال َغ َر ٍق وال َح َر ٍق وال َس ُب ٍع – ميتة طبيعية.
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وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في الشجاعة والتضحية في سبيل المحافظة
على أنفسهم وأموالهم من كل معتد ،وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لبطلها
التاجر حمد بن عبدالله الصقر((( ،وكان أحد التجار األثرياء والمعروفين بالشجاعة
واالستبسال في سبيل الدفاع عن نفسه ومن معه ،والمحافظة على أهله وماله ،كما عرف
عنه الجود والكرم واإلحسان ،والفزعة لتفريج الكربات ،ومواقفه الوطنية.
وع��ن قصة شجاعته ي�ق��ول ال �م��ؤرخ الكويتي سيف مرزوق
الشمالن  -في كتابه «ت��اري��خ الغوص على اللؤلؤ في الكويت
والخليج العربي»« :إن أول كويتي استعمل لنج((( هو حمد بن
عبدالله الصقر  -من الشخصيات البارزة في تاريخ الكويت -
اقتنى هذا اللنج عام 1914م ،وكان سبب ًا في تغيير علم الكويت
العثماني إلى علم آخر ،وكان ذلك في بداية الحرب العظمى،
عندما أطلقت عليه النار بارجة بريطانية في شط العرب».
سيف مرزوق الشمالن

وه��ذه القصة ال�م�ش�ه��ورة ع�ن��ه ،وال�ت��ي ت��دل على شجاعته
وعزيمته يرويها لنا ابنه السيد جاسم حمد الصقر عضو مجلس األمة األسبق فيقول:
«بينما كان يجول بمركبه الصغير «اللنج» في شط العرب ،متفقد ًا السفن الشراعية
التي تحمل التمور للتصدير ،وكان اللنج يرفع علم الكويتي ،وهو مشابه تقريب ًا للعلم
التركي((( ،وعند مروره قرب البارجة الحربية اإلنجليزية ،أصدرت إليه إشارة بالتوقف
باعتباره من سفن األعداء ،لكن أحد ًا لم يفهم اإلشارة ،لذا بادرت البارجة بإطالق نيران
(« )1محسنون من بلدي»  -اجلزء الثاني  -ط -2الكويت :بيت الزكاة2001 ،م  -ص  - 41-37مستشار التحرير د.عبداحملسن
عبدالله اجلارالله اخلرافي.
( )2هو حمد بن عبدالله بن يوسف بن صقر بن محمد الصقر ،ولد في الكويت عام 1871م ،و عائلة الصقر من العائالت
العريقة ولها مكانتها في احلركة التجارية بالكويت ،راف��ق حمد الصقر أخ��وه صقر في رحالته التجارية منذ صغره،
فتعلم شئون املالحة والبحر ،وأصبح نوخذه بعد تقاعد أخيه صقر ،وقد ازدهرت جتارة الصقر ،فكان األخوان حمد وصقر
ميلكان الكثير من السفن الشراعية التجارية ،وأصبح حمد الصقر من أكبر جتار التمور في الكويت حتى لقب «مبلك
التمور» ،وشارك رحمه الله في احلياة اإلجتماعية والسياسية في الكويت ،وكان صاحب أيادي بيضاء كثيرة ،فكان ينفق
في سبيل الله ويطعم الطعام ويفرج الكربات وينشأ املساجد ،توفي حمد الصقر رحمه الله عام 1930م ،رحمه الله رحمه
واسعة وأسكنه فسيح جناته.
( )3اللنج :قارب صغير يعمل مبحرك ويتميز بالسرعة إذا ما قورن بالسفن الشراعية التي تسير مع دفع الرياح فقط.
( )4كال العلمني التركي والكويتي القدميني كان يغلب عليهما اللون األحمر.
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مدافعها عليه ،وهنا خارت قوى السكوني((( ومن في اللنج ،ولكن حمد أخذ «السكان»
بيده ،واتجه إلى البارجة بينما قذائفها مستمرة باتجاهه ،وعند اقترابه توقف القصف،
وصعد إلى البارجة ،وأبرز شهادة أنه من رعايا الكويت ،وأن العلم كويتي ،لذا لقي تكريم ًا
من القائد واعتذار ًا».
ومن القصص التي تدل على شجاعته وجرأته أيض ًا تلك التي يرويها عنه معاصروه
في البحر ،حيث روي عنه أن��ه في إح��دى ال��رح�لات ،أصابتهم ري��ح عاصفة فهاج البحر
وأصبحت أمواجه كالجبال ،فأصاب الرعب البحارة ،وخارت عزائمهم ،وخيم الخوف على
الجميع ،ولكن صوت ًا واحد ًا كان يشق األمواج هو صوت النوخذة «حمد» مدوي ًا بين هدير
األمواج وعصف الرياح مشجع ًا البحارة حتى مرت العاصفة بسالم.
وهكذا كانت حياة التاجر حمد بن عبدالله الصقر حياة مليئة بالشجاعة واإلقدام،
وخوض المخاطر بقلب قوي شجاع ،يبحث عن الرزق الحالل بكل جدية وعزم وإصرار
على النجاح.
وه�ك��ذا ك��ان أه��ل الكويت ف��ي ال�م��اض��ي ،يملكون قلوب ًا شجاعة جريئة ،ق��ادرة على
ال�ت�ص��دي للمخاطر واأله � ��وال ،ه��دف�ه��م ال�س�ع��ي إل��ى ال ��رزق ال �ح�لال ب�ك�ف��اح وصمود،
وقد دفعتهم الشجاعة إلى علو الهمة ،والثبات والصبر عند الشدائد والمحن ،كما
زرعت فيهم الشهامة ،واحتمال الكد ،ودفعتهم إلى عزة النفس وإيثار معالي األخالق
والشيم.

( )1السكوني :وظيفة على السفينة ،أو القارب ،وتطلق على الشخص الذي ميسك دفة القيادة ويوجه السفينة.
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إن الشجاعة صفة من صفات الرجال األش��داء ،وبها اتَّصف األنبياء والمرسلون،
وامتاز بها س ِّيد الخلق وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وس ّلم ،يقول أنس رضي
الله عنه« :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ،وأجود الناس ،وأشج َع
ال�ن��اس» ،ق��ال« :وق��د ف� ِ�زع أه��ل المدينة ليلة َس ِمعوا صو ًتا ،ق��ال :فتلقَّ اهم النبي صلى
راعواَ ،لم
فرس ألبي طلحة ُع ْري ،وهو متق ِّلد سي َفه ،فقالَ « :ل ْم ُت ُ
الله عليه وسلم على ٍ
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :وجد ُته بحر ًا»؛ يعني :ال َف َرس((( ،فكان
ُتراعوا»َّ ،
صلى الله عليه وسلم أول من خرج من بيته لتحري مصدر الصوت وسببه ليطمئن
الباقين.
كريم من أع ِّز أخالق اإلسالم ،ومن أَفخر أخالق العرب ،وهي اإلقدام
والشجاعة ُخ ُلق ٌ
على المكاره ،و َثبات الجأش على المخاوف ،واالستهانة بالموت ،كما تعد الشجاعة من
دافع
أهم أسباب الحياة الكريمة والعيشة الهنيئة على األرض ،ألنَّها َتجعل اإلنسان ُي ِ
فيمن شاء من عباده؛ يقول عمر بن الخطاب:
عن حياته ،فالشجاعة غريزة َيضعها الله َ
والجبن غرائزٌ في الرجال»(((.
«إنَّ الشجاعة ُ
ومن القصص الواقعية التي ترسخ معنى الشجاعة عند التاجر الكويتي ،وتجسد
ال��روح التي يجب أن يكون عليها كل مسلم ،هذه القصة((( والتي نستمد منها أسمى
معاني الشجاعة والشهامة والمروءة ،والذكاء والفطنة ،والدفاع عن النفس واإلقدام،
والتضحية والوفاء في آن واحد ،وفي حديث المؤلف عن «مقتل سيف بن سيف سنة
1913م» أحد كبار تجار اللؤلؤ في تاريخ الكويت ،وقد تحدث عنها الشيخ عبدالعزيز
الرشيد في كتابه «تاريخ الكويت» حديث ًا عابر ًا ،وتحدث عنها العم سيف في كتابه «من
تاريخ الكويت» في صفحة  175وما بعدها حديث ًا مفص ً
ال ،وهذا حديث موجز عنها:
في سنة 1331ه�ـ 1919 -م إب��ان موسم الغوص على اللؤلؤ في فصل الصيف ،سافر
سيف بن سيف الرومي في سفينته الشراعية إلى مغاصات اللؤلؤ في الكويت واإلحساء
( )1صحيح البخاري رقم  - 3040وصحيح مسلم ،رقم .2307
( )2سنن الدار قطني ،رقم .3807
( )3مت اقتباسها من كتاب العم سيف مرزوق الشمالن «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت واخلليج العربي»  -اجلزء الثاني
1978 -م  -ص .225 – 220
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ل�ش��راء اللؤلؤ ،وك��ان تاجر لؤلؤ (ط ��واش) ،وك��ان رب��ان� ًا حاذق ًا
بمجاري البحر في الوقت نفسه ،وكان بحارته من الصومال
اإلنجليزي أرب�ع��ة أش�خ��اص ،وال�ط�ب��اخ م��ن أه��ل ب�غ��داد ،وكان
معه ابن عمه المرحوم «يوسف بن حسين بن علي آل سيف»
المتوفي عام 1952م يساعده في عمله ويكتب له حساباته ألن
سيف ورغم تميزه التجاري كان أمي ًا ،وكان يوسف آنذاك في
مطلع شبابه.

يوسف بن حسين بن علي آل سيف

طمع البحارة الصوماليون األربعة في مال سيف وسفينته
فصمموا على قتله والهرب بالسفينة إلى سواحل فارس ومن ثم السفر بالباخرة إلى
الصومال ،فأخذوا بندقية سيف خلسة لقتله مع يوسف بها.
وف��ي ل�ي�ل��ة م��ن ال�ل�ي��ال��ي ،وك��ان��ت ال�س�ف�ي�ن��ة ت�س�ي��ر ف��ي ع��رض ال�ب�ح��ر أم ��ام سواحل
االحساء ،وكان الهواء ضعيف ًا ،وبعد صالة العشاء ،استلقى سيف على فراشه للنوم،
وكان يوسف يمسك دفة السفينة «السكان» فترك «السكان» ومسكه الصومالي الكبير
ال�ق��ات��ل ،وأخ��ذ ي��وس��ف يصلي ال�ع�ش��اء ،وف��ي أث�ن��اء ذل��ك أط�ل��ق الصومالي البندقية
على سيف وأصابه في ظهره بجرح بليغ ،وكانت البندقية من نوع «أم صمعة» ذات
طلقة واحدة ،فقطع يوسف صالته ،واتجه نحو القاتل ألخذ البندقية منه ،فأطلق
النار من البندقية على يوسف ،ولكنه أخطأه ،عندئذ تشابك يوسف معه باأليدي،
واستطاع أن يأخذ البندقية منه ،ولما رف��ع يوسف البندقية ليضربه بها ،ساعده
أصحابه ،وتعاركوا مع يوسف ،فما كان من يوسف إال أن ألقى بالبندقية في البحر؛
ألن الذخيرة (الفشق) عندهم.
كان سيف جالس ًا وال يستطيع الوقوف لمساعدة يوسف من ج��راء الجرح البليغ،
فكان يقول ليوسف :قربهم مني ألمسك أرجلهم ،ثم إن سيف قال ليوسف :ألق نفسك
في البحر ،فألقى سيف نفسه في البحر ،وتبعه يوسف ،وحمله على ظهره ،وق��ال له
سيف« :نحر ال�م��اي��ة» ،أي س��ر بمعاكسة ال�ت�ي��ار؛ ألن ال�ه��واء ك��ان ساكن ًا والصوماليون
سوف يتركون السفينة يدفعها التيار إلى الخلف وبذلك يتمكنون من إلقاء القبض
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عليهما ،وه��ذه المالحظة المهمة ت��دل على ذك��اء سيف ومهارته في شئون المالحة،
وظل يوسف يسبح طيلة الليل وسيف على كتفه ،وكان معرض ًا لخطر سمك القرش
«الجرجور» ،حيث كانت الدماء تسيل من جرح سيف ،وقرب حلول الفجر أبصر يوسف
سفينة راسية فقصدها ،وكانت (جالبوت) ألحد تجار اللؤلؤ في بلدة الجبيل واسمه
(مبارك بن عبدالله الخاطر) ،فرفع يوسف سيف ًا إلى الزورق الصغير التابع للجالبوت،
ويسمى (القلص) ،وخاف أهل الجالبوت منه ،فعرفهم بنفسه ،فسمحوا له بالصعود
إلى الجالبوت ،فأخذ يوسف يتوضأ لصالة الصبح ،وفي أثناء ذلك توفي سيف ،وبعد
الظهر نزل يوسف إلى البر ومعه بعض البحارة ،ودفنوا سيف الرومي قرب مكان اسمه
(دماغ) يقع في الجنوب من بلدة الجبيل قرب مغاص «الصفق» ،وبعد ذلك ذهبوا إلى
الجبيل.
رحم الله سيف بن سيف وابن عمه يوسف ،ورزقهما أعالي الجنان ،فقد كانا تاجرين
شجاعين ،وبطلين فطنين ذكيين ،لم يقبال أن يكونا لقمة سائغة لألشرار ،بل قدما
أمثلة في الشجاعة والذكاء والتضحية في آن واحد.
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ما أجمل الشجاعة ،وما أجمل من يتصف بها ،تتزاحم الكلمات والعبارات عند الحديث
عن الشجاعة ،فيحتار اإلنسان أيها يختار ليصف هذا الخلق العظيم ،فالشجاعة كلمة
جامعة للعديد من الصفات واألخالق الحميدة ،وهي خلق األنبياء والمرسلين جميع ًا
عليهم أفضل الصالة وأتم التسليم ،وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشجع
شجاع صلوات ربي
جلد
الناس ،وأمضاهم عزم ًا وإقدام ًا ،وكان الناس يفرون وهو ٌ
ثابت ٌ
ٌ
وسالمه عليه.
والشجاعة أصل الفضائل ،وموضع األخالق الحميدة ،فمن اتصف بالشجاعة تحلى
بسمو النفس ،والنجدة ،والثبات ،والشهامة ،ويؤكد ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى:
«والشجاعة تحمله على عزة النفس ،وإيثار معالي األخالق والشيم»(((.
وق ��ال عنها أي �ض � ًا ف��ي زاد ال�م�ع��اد« :ف��ال�ش�ج��اع��ة وال�ع�ف��ة ،وال �ج��ود واإلي �ث��ار ك�ل��ه صبر
ساعة»(((.
وحول هذا المعنى الرفيع نورد هذه القصة الواقعية((( والتي توضح لنا مثا ًال ونموذج ًا
يحتذى به لصاحبها النوخذة أبو فهد العاصي رحمه الله تعالى ،والذي عرف بشجاعته
وبسالته وثباته عند المخاطر ،فترك سيرة طيبة وقدوة حسنة في هذا المجال.
وفيها يقول ال��راوي البحار الحاذق عثمان عبدالله الهويدي (بو راش��د) راوي� ًا قصته
عن أحد البحارة الذي عاينه وشاهده بنفسه ال يذكر اسمه بالضبط ،ولكنه يتذكر كنيته
جيد ًا «أبو فهد العاصي» ،وهو من أهل الكويت أب ًا عن جد ،يقول العم بو راشد« :كان أبو
فهد العاصي مثا ًال في الشهامة والرجولة ،وهو من خيرة بحارة الكويت ،ركب مع أكبر
نواخذة الغوص ،وعرف مغاصات الكويت وهيراتها ،وذات يوم قبيل الموسم قابله النوخذة
أحمد بن ياقوت وهو خالوي (أي ال يطلبه أحد من النواخذة شيئ ًا ولله الحمد ،وبالتالي
( )1أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ابن قيم اجلوزية)« ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني» ،ط ،3لبنان –
بيروت :دار الكتاب العربي 1416 ،هـ 1996 -م ،ص.294
( )2شمس الدين أبي عبدالله ابن القيم اجلوزية« ،زاد املعاد في هدي خير العباد» ،ط ،27ج ،4لبنان  -بيروت :دار الكتاب
العربي 1415 ،هـ 1994 -م ،ص .305
( )3تعد هذه القصة الواقعية إحدى خواطر وحكايات البحار القدير العم عثمان عبدالله الهويدي رحمه الله تعالى ،حيث
كانت لنا ع��دة وقفات مع خواطره وأحاديثه القدمية ،حيث ي��روي العم بو راش��د بعض ما شاهده وسمعه من أحاديث
الغوص على اللؤلؤ في كويت املاضي.
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يستطيع أن ينتقل إل��ى العمل م��ع أي ن��وخ��ذة يشاء بعد أن
يكتب له البروة وهي بمثابة براءة الذمة في يومنا الحاضر)
فطلب منه النوخذة أحمد بن ياقوت الخروج معه في رحالت
الغوص فوافق على الفور وقد قدر الله أن يتم لقاءهما في
سوق العرفج.
ويستطرد العم عثمان عبدالله الهويدي قصته قائ ًال :فلما
بدأ الموسم ،وخرج الجميع إلى الغوص ،أخذ بعض البحارة
عثمان عبدالله الهويدي (بو راشد)
يمازحونه ويلومون النوخذة أحمد بن ياقوت قائلين« :نوخذة
 ...م��ا لقيت تضم وي��ان��ا إال م��ن س��وق ال�ع��رف��ج؟» ،فلم يعلق النوخذة أحمد ب��ن ياقوت،
كما سكت بو فهد العاصي وأسرها في نفسه ولم يبدها لهم ،غير أن األولين لهم شيمة
وشهامة ال يرضون بالكلمات الناقصة بحقهم ،كيف ال وقد كانت أهزوجتهم التي يرويها
الم ِّو ُ
صف تقول« :قال شاصعب من الموت؟» قال« :كلمات النواقص عل َّيا» ،فما كان من
ُ
بو فهد العاصي إال أن يرفع يده إلى السماء داعي ًا ربه« :يا الله يا رب ،يا الله  ...بشماله
والسن شاير ،يا الله بشماله والسن شاير» .أي يا رب أرسل علينا ريح الشمال المعروف
بشدته ،وأن تكون المرساة عالقة في الصخور فال يستطيع المركب أن يتحرك ،فتلعب
به الريح حتى يضطر النوخذة أن يطلب من البحارة النزول لفك المرساة من قاع البحر
من بين الصخور فهنا فقط تظهر المراجل ويتمايز الناس من بعضهم ،ويستبين القوم
أق��داره��م ،وك��ل يعرف ق��در نفسه ،وهنا تحين فرصته إلثبات نفسه ورجولته  ...فيكون
بذلك أبلغ الرد على تهكم بعض البحارة من أنه من سوق العرفج أي أنه ال يعرف من
شئون البحر شيئ ًا.
ويستجيب ال�ل��ه دع ��اءه ،وي��دخ��ل ال �غ��وص وي ��دور ري��ح ال�ش�م��ال ب�ش��دت��ه ،وي�ع�ل��ق السن
بالصخور ،وف��ي ظ�لام الليل ال��دام��س يشعر ال�ن��وح��ذة أح�م��د ب��ن ي��اق��وت بالخطر على
السفينة ،ويرى الموجة تضرب السنبوك من صدر وتظهر من تفر أي تضربه بشدة في
مقدمته وال تضمحل حتى تتجاوز مؤخرته (وص��در السفينة :مقدمتها ،والتفر بضم
التاء وفتح الفاء :مؤخرتها) فيأمر مسرع ًا بجر السن فإذا به عالق ،فينادي على بحارته
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َّ
عل أحدهم يتقدم ،والبحارة صامتون عاجزون  ...فيبرز له أبو فهد العاصي ،والهمة تمأل
عروقه والعزم يدفعه كالطود األشم ،فإذا به يغوص في الظالم الدامس على إمتداد «خراب
السفينة» أي «حبل المرساة» ،ويتبع السن أي المرساة في ظ�لام الليل الدامس تحت
وجر الخراب فتحركت السفينة،
ظلمات المياه وظلمات الليل فوقها ...حتى فك السن َّ
وألقى إليه البحارة «بالجيبال» (أي الخشب الطافي يجروه به إلى ظهر السفينة) ،ولما
صعد أبو فهد العاصي إلى ظهر السفينة منجز ًا ما عجز عنه غيره  ...تقدم النوخذة
أحمد بن ياقوت صائح ًا بأعلى صوته  ...وضارب ًا برجله على «الفنَّة» (أي سطح السفينة)
صارخ ًا في وجه البحارة« :هذا اللي تقولون من سوق العرفج! هذا اللي تقولون من سوق
العرفج!».
ولم يتكلم أبو فهد العاصي ...ولم ينبس ببنت شفاه ،ولم يكتف بهذا ال��درس الذي
لقنه للبحارة  ...بل انتظر حتى أصبح والصباح رباح  ...فلما هدأت ريح الشمال ،وجاء
دور الغوص بعد أن د َّوق الهواء (أي سكن الهواء)  ...كان أبو فهد العاصي يغوص بالزياد
أي أول واحد من جهة العالية (أي العمق الكبير)  ...فلما غاص البحارة جميع ًا ...أخذ
يدور عليهم واح��د ًا تلو اآلخر تحت الماء ،فيفاجئ كل واحد منهم ليأخذ ما في د ِّيينه
من محار قد جمعه (والد ِّيين هو السلة التي يجمع الغواص فيها المحار الذي يجمعه،
وهو بالطبع ال يستطيع أن يتعارك مع بو فهد العاصي قرب قعر الخليج ،فتركيزه كله
على َن َفسه أن ال ينقطع؛ فسرعان ما يستسلم ألبي فهد العاصي الذي يجذبه إليه بشده
ويأخذ محاره  ...وهكذا دار عليهم تحت الماء حتى جمع ما لديهم من محار وأتي به
إل��ى النوخذة أحمد بن ياقوت  ...فلما رأوا بأسه عرفوا تقصيرهم في حقه  ...ومدى
تأثره بكلماتهم نحوه فاعتذروا إليه قائلين« :والله يا بو فهد ما عرفناك  ...اسمح لنا
يا ابن الحالل» فقال لهم لقد استعجلتم  ...أنا ما بقى هير ما غصت فيه (والهير هو
المغاص وجمعها هيرات وهي أماكن الغوص)  ...وال بقى نوخذة ما طلعت وياه  ...لكن
الله يسامحكم  ...وخذا جزاكم  ...حتى تعرفوا اللي جايكم من سوق العرفج».
لقد ذكرني هذا الموقف الذي رواه العم بو راشد عثمان عبدالله الهويدي بقول الشاعر
العربي:
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وج � � �ـ� � ��رب� � ��ت األم � � � � � � ��ور وج� ��رب � �ت � �ن� ��ي
وم � ��ا ت �خ �ف��ى ال � ��رج � ��ال ع � �ل � ّ�ي إني
َت� ��رى ال � � َر ُج � َ�ل ال � َن �ح �ي� َ
ريه
�ف َفتَز َد ِ
َو ُي � �ع� � ِ�ج � � ُب� � َ
َليه
�ك ال� � َ�ط� ��ري� � ُ�ر َفتَبت ِ
خ �ش ��اش ال � َ�ط� �ي � ِ�ر أَك� � َث � ُ�ره ��ا ِفراخ ًا
ُب� � �غ � � ُ
�اث ال� � َ�ط � �ي� � ِ�ر أَط� � � َو ُل� � �ه � ��ا رق� ��اب � � ًا
�اف ُ
ِض � �ع� � ُ
األس � � � � ِ�د أَك � �ث� � ُ�ره� ��ا َزئ � �ي� ��ر ًا
َل � � َق� ��د َع� � ُ�ظ � � َم ال� � َب� �ع� �ي � ُ�ر ِب� � َغ� �ي � ِ�ر ُل� � ِّ�ب

ي � � �ـ � � �ق � � � ِّوده ال � �ـ � �ص � �ب� ��ي ب� � �ك � ��ل أرض
ف �ـ �م��ا ع� �ظ ��م ال � ��رج � ��ال ل� �ه ��م بزين

ف � �ـ � �ق� ��د أب� � � � � ��دت ع� ��ري � �ك � �ت� ��ي األم� � � � � ��و ُر
ب� � �ـ� � �ه � ��م ألخ� � � �ـ � � ��و م� � �ـ� � �ث � ��اب� � �ت � ��ه خ � �ب � �ي� � ُ�ر
�واب� � � � � � � ِ�ه أَ َس� � � � � � � � � � ٌ�د ُم � � ��زي � � � ُ�ر
َوف� � � � � � ��ي أَث� � � � � � � ِ
�ك ال� � � َر ُج � � ُ�ل َ
َف � ُ�ي� �خ � ِ�ل � ُ�ف ّظ � � َّن� � َ
رير
الط ُ
�ص� � � �ق � � � ِ�ر ِم� � � � �ق � �ل� � ٌ
�ات َن � � � � � ��زو ُر
َو ُا ُّم ال � � � َ
َو َل� � � ��م َت � � ُ�ط � � ِ�ل ال � � � ُب� � ��زا ُة َوال ال � ُ�ص� �ق ��و ُر
َوأَص � � � � َر ُم � � � �ه� � � ��ا ال � � � َل� � ��وات� � ��ي ال َت � ��زي � � ُ�ر
َف � � َل� ��م َي� �س� � َت� �غ � ِ�ن ِب� ��ال� � ِ�ع� � َ
عير
�ظ� � ِ�م ال َب ُ
الصغير
وي� � �ن� � �ح � ��ر ُه ع � �ل� ��ى ال � � �ت� � ��رب
ُ
ول � � �ـ � � �ك� � ��ن زي� � �ـ� � �ن� � �ه � ��م ك � � � �ـ� � � ��رم وخ � � �ي� � � ُ�ر

وهكذا عكست لنا ه��ذه القصة شجاعة وثبات البحار أب��و فهد العاصي رحمه الله،
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي بقوة
العزيمة والثبات عندما تشتد األزمات والشدائد ،وهناك العديد من القصص األخرى
ألهل الكويت الكرام في كويت الماضي الذين قدموا أروع األمثلة في الشجاعة والصالبة
والشهامة وال �م��روءة ،وم��ن المعلوم أن ما وصلنا من ه��ذه القصص هو يسير من كثير
وغيض م��ن فيض ،وأن الغالبية العظمى منها ل��م يتم توثيقه  -م��ع األس��ف  -أو ظل
طي الكتمان فلم نتعرف على أبطاله لسبب أو آلخر ،والعبرة الحقيقية ليست بمعرفة
أسماء نواخذة وتجار الكويت الفضالء الذين قدموا لنا هذه النماذج المشرفة بقدر ما
هي التأسي بما قدمه هذا الجيل الفريد من عبر وعظات ومواقف سجلها لهم التاريخ
بحروف من ذهب.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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اإلحسان إلى الخدم
والمرؤوسين
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حمد الزوير

59

النوخذة حمد الزوير مثال للحكمة
والفراسة والوفاء لبحارته
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الحكمة وال�ف��راس��ة وج�ه��ان لعملة واح ��دة ،وكالهما مكمل ل�لآخ��ر ،وم�م��ا الش��ك فيه
أن هاتين الصفتين مشهورتين عند العرب منذ قديم ال��زم��ان ،وج��اء اإلس�لام في ذلك
المجتمع العربي فكان المسلمون األوائل منبع ًا للحكمة الفراسة والذكاء.
وقد اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والفراسة والمواقف والشواهد على
الص ِّديق رضي الله
ذلك كثيرة ومتعددة في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم ،وكان ِّ
عنه أعظم األمة فراسة ،وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،ووقائع فراسته مشهورة،
ف��إن��ه م��ا ق��ال ل�ش��يء أظ�ن��ه ك��ذا إال ك��ان كما ق��ال ،ويكفي ف��ي فراسته  :موافقته رب��ه في
المواضع المعروفة المشتهرة(((.
وتشهد السيرة النبوية العطرة بفراسة وحكمة ورجاحة عقل النبي صلى الله عليه
وسلم وصحابته الكرام رض��وان الله عليهم أجمعين ،فما اختيار مكان معسكر جيش
المسلمين في غزوة بدر إال ضرب ًا من ضروب الحكمة والفراسة ،وما حفر الخندق حول
المدينة لحمايتها وسهولة الدفاع عنها في غزوة األحزاب إال دلي ًال من دالئل الحكمة
والفراسة ،وما خطة االنسحاب في غزوة مؤتة إال مزيج ًا من الفراسة والذكاء ،والمواقف
والدالئل على حكمة وفراسة المسلمين األوائ��ل كثيرة وعديدة ،ولكن المقام ال يتسع
لذكرها جميع ًا ويكفي االستشهاد بما تم ذكره ،ونختمه بقول عبدالله ابن رواحة للنبى
صلى الله عليه وسلم.
إنى توسمت فيك الخير أعرفه  ...والله يعلم أنى ثابت البصر
وقد تعددت المواقف التي تدل على تحلي أهل الكويت الكرام بالحكمة والفراسة،
وه��ذا ما س��وف نستعرضه في ه��ذه القصة الواقعية ،والتي توضح ما اتسم به التاجر
الكويتي في كويت الماضي من حسن تصرف وس��داد رأي ورجاحة عقل ،وكان ذلك من
صور توفيق المولى سبحانه وتعالى لهم.
وفيها يقول الراوي العم النوخذة مبارك حمد الزوير (أبو بدر) عن والده النوخذة حمد
( )1أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم اجلوزية)« ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني» ،ط ،3لبنان -
بيروت :دار الكتاب العربي 1416 ،هـ 1996 -م ،ص.455
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الزوير رحمه الله تعالى« :من أشهر قصص النوخذة في كويت
الماضي قصة حصبات الوالد النوخذة حمد الزوير رحمه
الله ،فقد عرفت القصة عند الكثير من أهل الكويت الكرام،
وفيها :أنه في أحد مواسم الغوص ،وفي إحدى الرحالت التي
ال ُتنسى خرج للوالد رحمه الله شوعيين للغوص على اللؤلؤ،
وك ��ان ال�ن��وخ��ذة ف��ي أح��ده�م��ا خ��ال��ه ع��وض محمد الخضير
رحمه الله تعالى ،والنوخذة في الشوعي الثاني كان معتوق
مبارك حمد الزوير
تابع محمد الخضير ،وفي منتصف الموسم أي بعد شهرين
من بدايته ذهب الوالد حمد الزوير رحمه الله ليستلم الحصبات المتجمعة تمهيد ًا
لبيعها ،فلما عاين الحصبات وج��د أن بعضها يغطيه اللون األخضر ،ولما دق��ق فيها
أحس أن الخضرة خارجية فقط وليست من أصل الحصبات ،فاستخدم طريقة ذكية
بأن وضع الحصبات الخضراء في فنجال به حبات من الرز المنقوع (العيش المنقع)
ثالثة أيام ثم استخرجها ونظفها فإذا بالخضرة تزول جميعها ويظهر بياض الحصبات
الناصع.
ولما علم بأمره الطواش الكبير شمالن بن علي الرومي سامها منه (أي طلب منه
معين لها) بيد أنه لم يتفق معه على سعرها ،ثم لحق به كل من
سعر
شراءها
باقتراح ٍ
ٍ
ِ
الطواش عبدالوهاب بن حسين الرومي والطواش أحمد الفرحان رحمها الله تعالى،
وأدركاه وهو في طريقه إلى البحرين لبيعها على التاجر البحريني الكبير والمشهور
من عائلة «كانو» ،فلما أقبلوا على منطقة قبل البحرين تسمى «ظهر أبو علي» كانا قد
أدركاه وأقنعاه ببيع الحصبات لهم بمبلغ  21ألف روبية ،فاشترطا أن يزيداها  500روبية
للبحار الذي فلق الحصبات والتباب الذي كان يجر حبله فوافقا على ذلك ،وهذا يدل
على وفائه لبحارته.
ويستطرد ال��رواي العم أبو بدر قصته قائ ً
ال :واص��ل الوالد حمد الزوير رحمه الله
رحلته إل��ى البحرين ليشتري لبحارته في الشوعيين ال��رز والتمر والذبائح ابتهاج ًا
ببيع الحصبات وإكراما لهم بعد هذا الموسم المكلل بالنجاح بفضل الله ،وهذه أيض ًا

273

لفته إنسانية تدل على كرمه وتقديره لبحارته والعاملين معه ،وكذلك استمر كل من
الطواش عبدالوهاب بن حسين الرومي وال�ط��واش أحمد الفرحان في رحلتهما إلى
البحرين لبيع الحصبات على ذلك التاجر البحريني من عائلة «كانو» ،ولما قابل ذلك
التاجر النوخذة حمد الزوير سأله :بكم بعت الحصبات؟ فأخبره بالحقيقة وأنه باعها
بمبلغ  21ألف روبية ،فقال له :لقد اشتريتها منهما بأربع وعشرين ألف روبية ،فرد عليه
النوخذة حمد الزوير بكل ثقة ورضا بما قسمه الله له :بارك الله لك ولهما فيما بعتم
واشتريتم».
كانت هذه القصة إحدى المقتطفات الرائعة التي حكاها لي العم مبارك الزوير (بو
بدر) أحد نواخذة الغوص المشهورين عن وال��ده حمد الزوير رحمه الله تعالى ،والتي
حملت بين طياتها الكثير من المعاني الطيبة واللفتات المؤثرة لوالده رحمه والله وما
تحلى به من حكمة وفراسة وحسن تصرف.
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
ب��ال��وف��اء للعاملين معهم وح��رص�ه��م ع�ل��ى اإلح �س��ان إل�ي�ه��م وم�ك��اف��أت�ه��م م��ا استطاعوا
إلى ذلك سبيال ،وهذا ما جعل هؤالء العمال يذكرونهم بالخير ويخلصون إليهم ،فكانوا
ن�م��اذج رائ�ع��ة وق ��دوات حسنة لمن ج��اء م��ن بعدهم حتى يسيروا على درب�ه��م ويسلكوا
نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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محمد بن مدعج

60

النوخذة ابن مدعج وبحارته يرزقهم الله رزق ًا
وفير ًا جزاء نيتهم الطيبة وتوكلهم على الله
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ما أجمل التوكل على الله في األمور كلها؛ صغيرها وكبيرها ،وقد أمر الله سبحانه
بالتوكل عليه وحده ،فالتوكل على الله عز وجل هو ِس ُ
مة عباده الصالحين
وتعالى عباده
ِ
الصادقين ،والتوكل :هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في استجالب
المصالح ،ودف��ع الضرر من أم��ور الدنيا واآلخ ��رة ،ففي الحديث الشريف عن عمر بن
الله ّ َ
توكله،
حق
ِ
الخطاب عن ال َنّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لو أنكم تتوكّلونَ على ِ
ُ
لرزقكم كما ُ
وتروح بطانا»(((.
خماصا،
تغدو
يرزق
الطيرُ ،
ً
ُ
ُ
ينفع إال الله
يضر وال
ُ
والتوكل على الله يجلب للمسلم الرزق الكثير ،فهو يعلم أ َنّه ال ُّ
باألسباب
سبحانه وتعالى ،وال ُيعطي وال َيمنع إال الله سبحانه ،فيتوكل عليه ،ويأخذ
ِ
التي ُتعينه على ذلك(((.
سبب لكل خير يصيب المؤمن ،وإرادة الخير للنفس
وال شك وال ريب أن النية الطيبة ٌ
وللناس من األمور التي حبب إليها الشرع وحث عليها.
أما الدعاء فهو سبيل المخلصين ،وطريق المخبتين ،وأمل اآلملين ،والدعاء أكرم شيء
على الله :فعن أبي هريرة رضي الله عنه ،عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال»:ليس
شيء أك��رم على اللهعز وجل من ال��دع��اء»((( ،والدعاء سبب النشراح الصدر :ففيه سعة
الرزق ،وتيسير األمور ،وتفريج الهم ،وزوال الغم ،ولقد أحسن من قال:
ُّ
ينفك أن يتفرجا
علي فما
واألمر ض ِّي ٌق
وإني ألدعو الل َه
ُ
َّ
أصاب له في دعوة الله مخرجا

فتى ضاقت عليه
وجوههُ
ُ
و ُر َّب ً
وق��د م� َّ�ن الله سبحانه وتعالى على أه��ل الكويت ال�ك��رام من جزيل عطائه وواسع
كرم وإحسانه ج��زاء نياتهم الصالحة وتوكلهم عليه سبحانه وتعالى ،وه��ذا ما سوف
نستعرضه في ه��ذه القصة الواقعية((( ،والتي توضح كيف أن التوجه إل��ى الله وقت
( )1رواه البغوي ،في شرح السنة ،عن عمر بن اخلطاب ،برقم ( -)328خالصة حكم احملدث :حسن ،ص .7
( )2أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (  1387هـ) ،التمهيد ملا في املوطأ من
املعاني واألسانيد» ،جزء ،21املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،صفحة .272
( )3رواه أحمد -ج -2برقم  ،362والبخاري في األدب املفرد -برقم .712
( )4تعد هذه القصة الواقعية إحدى خواطر وحكايات البحار القدير العم عثمان عبدالله الهويدي رحمه الله تعالى ،حيث
كانت لنا ع��دة وقفات مع خواطره وأحاديثه القدمية ،حيث ي��روي العم بو راش��د بعض ما شاهده وسمعه من أحاديث
الغوص على اللؤلؤ في كويت املاضي.
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المحن وسؤاله الخير من كرمه وجوده بصدق وإخالصسبب في تفريج الهم والبركة
في الرزق.
وفيها يقول الراوي البحار العم عثمان عبدالله الهويدي (بو راشد) رحمه الله« :خرج
النوخذة بن مدعج للغوص في جماعة من الغواصين ال�ع��وازم ،وعليهم تالي الغوص،
أي آخ��ر الموسم ،وشوعيهم (سفينتهم من ن��وع الشوعي) بيصه((( متعور (أي قاعدته
مضروبة) ،فلما صلى البحارة المغرب والعشاء قال أحدهم لصاحبه :عطني ها «الشمتة»
(أي الحقيبة) ،فقال له وشتبي فيها؟ ما فيها إال ست م�ح��ارات ما فلقناهم ...فقال:
«أق��ول لك عطني الشمتة» ،ولكنه قبل أن يفتحها ليفلق المحار الذي بها  ...وقد كان
الجميع متعبين بسبب الغوص طول الموسم  ...وهم بين اليأس واألمل وخشية الد َّين
بعد السلف تالحقهم  ...وقبل أن يفتح الشمتة رفع يده إلى السماء داعي ًا ربه  ...وأنظر
عزيزي القارئ الكريم إلى الشفافية والعفوية في الدعاء  ...والبساطة في الرجاء ...
والسهولة في الوصول إلى ما عند الله تعالى بالنداء  ...فقال« :يا الله  ...يا ربي  ...إني
طالبك  ...وال طالب من النوخذة ،وال اليزوة (أي بقية البحارة)  ...يا الله إني طالبك
تترس لي هالشمتة روبيات ...يا الله يا كريم إنك قادر على كل شيء  ...يا رب يا كريم أنت
ترزق عبادك بغير حساب».
فلما فرغ من دعائه شرع في فلق المحارات الست ،فلم يجد شيئ ًا في األولى وال في
الثانية وال في الثالثة  ...فبدأ اليأس يدب إليه  ...فلما فلق الرابعة إذا بحصبة تلمع
كالقمر  ...فلم يتمالك نفسه حتى التهمها في فمه  ...وطار بها إلى النوخذة بن مدعج
ليريه إياها  ...فلما رآه��ا اب��ن مدعج سر لها س��رور ًا عظيم ًا  ...فاستدار بمركبه رافع ًا
شراعه ليخطف بها إلى البر ،فصاح سنياره (أي مرافقه في المركب الثاني) :حصلها
بن مدعج  ...حصلها بن مدعج» ،فذهب بها ابن مدعج إلى البحرين مباشرة  ...فباعها
بثمانين ألف روبية ،وفع ًال تحقق الدعاء للبحار البسيط  ...فقد قاربت حصته فقط أن
تمأل شمتته ،وهو الذي كان يتمتم خائف ًا من قبل« ...أوي�لاه  ...الله يستر ...عسى بن
مدعج ما يرهن البيت» ،فرزقه الله الكريم كل خير  ...وهنا نتذكر قوله تعالى { :ﭝ
( )1البيص هو القاعدة اخلشبية العريضة الكبيرة على امتداد أسفل السفينة ويثبت له جانبيها.
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ} ((( ،وقوله جل شأنه{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ}((( ،فإن اللهسبحانه
وتعالى وح��ده هو الكاشف للضر وليس غيره ،وأن��ه المتفرد بإجابة المضطرين ،وأنه
القادر على دفع الضر ،القادر على إيصال الخير.
وهكذا أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
بالنية الحسنة واللجوء إل��ى الله سبحانه وتعالى في الشدة وال��رخ��اء ،فكان التوفيق
الرباني من المولى سبحانه وتعالى لهم جزاء توكلهم عليه وسؤالهم من فضله ،فرزقهم
الله سبحانه الرزق الحسن الوفير ،وكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم
حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.

( )1سورة غافر اآلية .60
( )2سورة النمل :اآلية .62
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حسن التصرف
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علي العبدالوهاب المطوع

61

مبادرة علي العبدالوهاب المطوع
منذ صغره شكلت بداية ثروته
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في البداية نثبت أن شظف العيش قبل اكتشاف البترول وانخفاض المستوى المعيشي
في كويت الماضي دف��ع الفتيان فض ًال عن الشباب إل��ى تحمل المسئولية الكبرى في
معترك الحياة ،فولجوها بشكل مبكر ال يقارن البتة بالمستوى العمري ال��ذي يحمل
فيه الجيل الصاعد المسئولية في حاضرنا اليوم حيث الرفاهية والعيش الرغيد وتوفر
اإلمكانيات المادية بكافة صورها وانشغال الجيل الصاعد بعشرات الملهيات عن الكد
والعمل والكفاح في معترك الحياة.
فض ًال عن دفع الوالدين لهم في كويت الماضي للعمل والمساعدة في تحمل أعباء
الحياة ،في حين يوفر الوالدان في حياتنا اليوم كافة سبل الراحة ألبنائهم وأصبحوا
يحرصون فوق ذلك على توفير كافة السبل الستكمال تعليمهم الجامعي دائم ًا والعالي
أحيان ًا كثيرة.
أما الرصيد الديني واالجتماعي من تحمل الجيل الصاعد للمسئولية فله أصل عظيم
حين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يثق في الجيل الصاعد ،وال أدل من توليته
أسامة بن زيد رضي الله عنه قيادة الجيش لفتح بالد الشام ،وفيهم أجالء الصحابة وآل
البيت رضوان الله عليهم أجمعين ،وكان أصغر قائد للجيش اإلسالمي في التاريخ ،حيث
لم يتجاوز عمره آنذاك  18سنة ،ولقد أعطى في ذلك صلى الله عليه وسلم أبلغ الدروس
والعبر في إعطاء الثقة العظمى للشباب ودفعهم إلى تحمل مسئوليتهم العظيمة في
مواقف تاريخية محورية عظيمة وخطيرة من تاريخ األمة.
ولقد كان من الطبيعي كما أسلفنا آنف ًا في كويت الماضي أن يتحمل الشاب المسئولية
مبكر ًا ،وأن يلج مجال البيع والشراء والتجارة مبكر ًا قبل أن تخط شواربه وال يزال في
نعومة أظفاره.
وقد كان المجتمع الكويتي يتقبل بترحاب أن يتحمل الفتيان  -فض ًال عن الشباب
– المسئولية ألن فيه تكيف ًا مع مستلزمات الحياة ،وال تعارض بينه وبين حضوره لدى
المال ليتعلم منه مبادئ القراءة والكتابة وتالوة القرآن الكريم بل وشيئ ًا من الحساب في
أوقات معينة من ساعات النهار ،ثم االنشغال بتحصيل رزقه في ساعات أخرى من هذا
النهار الطويل.
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ولم يحمل تاريخ الكويت أي إساءة للصغار في هذا المجال ال على مستوى االستصغار
وال قلة الثقة بهم وال التحايل عليهم وال اإلساءة لهم بشكل عام.
هنا يأتي دور شخصيتنا علي عبدالوهاب المطوع الذي دخل الغوص وعمره لم يتجاوز
الرابعة عشرة ،أي في بداية مرحلة البلوغ ،والغوص معروف بمشقته وتعبه ونصبه وتعرض
الغواصين فيه إلى مختلف صنوف المخاطر والتي دعت أحد الشعراء المعروفين الذين
دخلوا إل��ى الغوص والق��وا أهواله أن تحسر على حاله وتندم على أن خلقه الله رج ًال
فيواجه مثل هذه األخطار!
وقد ركب الشاب علي عبدالوهاب المطوع مع أحد النواخذة ،فشعر النوخذة بالحاجة
الشديدة التي ألجأته ليخوض غمار الغوص مبكر ًا في حياته ،حيث إنه أصغر عمر ًا من
أغلب البحارة إن لم يكن كلهم.
وأخذته المروءة والشيم اإلسالمية والكويتية األصيلة فسأل «المجدمي» (وهو رئيس
البحارة والمسئول عن ضم البحارة إل��ى طاقم السفينة من كافة شرائحهم المهنية
والسيب التي يجر الغواص بالحبل وغيرهم) :من هذا الفتى؟
كالغواص ِّ
فأجابه :هو ابن عبدالوهاب المطوع يا نوخذة.
فأجاب النوخذة بروح ملؤها الحنان من جهة والتشجيع من جهة أخرى« :اللي يلقاه
هالولد حقه».
أي أن محصول الغوص الذي يجده هذا الفتى يتم عزله عن بقية المحار الذي يجمع
من جميع البحارة ويفلق (أي يفتح) بعد الفجر من جميع البحارة ويسلم حاصله إلى
ال�ن��وخ��ذة وال يعرف م��ن ال��ذي التقط المحار ال��ذي اح �ت��واه ،وف��ي ذل��ك قمة التشجيع
والتحفيز للفتى اليافع ،وفع ًال نشأ لديه حافز عظيم ألنه يلتقط المحار الذي لربما
يأتي بسعده ويضمن مستقبله المعيشي لو حصل على اللؤلؤ الجيد داخل المحار الذي
يلتقطه.
وبالفعل كان له ذلك ،حيث وفقه الله تعالى  -رغم صغر سنه  -إلى أن يلتقط بعض
المحارات التي احتوت إحداها دانة (لؤلؤة) كبيرة كان فيها سعده.
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وبالفعل وفى النوخذة بوعده ،والتزم كلمته الحرة ،رغم أن الفتى الصغير لم يكن له
حول وال قوة في السفينة مقابل قائد السفينة واآلمر الناهي فيها وهو النوخذة.
فعاد وباع الدانة فشكلت رأس مال كان بداية قوية لدخوله المبكر عالم التجارة.
وهنا نثمن مبادرته من جهة ،والمبادرة األبوية الحانية من جهة النوخذة ،ونثمن
العطاء الخيري الكبير ال��ذي وثقه التاريخ للحاج علي العبدالوهاب المطوع والذي
تشكل الحقيقة التالية أحد مؤشراته:
أكبر األوق��اف الحالية من حيث القيمة الرأسمالية في األمانة العامة لألوقاف هو
وقف علي العبدالوهاب المطوع ،حقيقة أثبتها من واقع عملي كأمين عام سابق لألمانة
العامة لألوقاف.
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النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان
مثال لحسن التصرف واالعتراف بالفضل للبحارة
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من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم أن يكون سريع البديهة ،حسن
التصرف ،ذكي ًا فطن ًا ،ألن ذل��ك بالتأكيد من أه��م عوامل نجاحه وتفوقه ،وق��د جاءت
عدة شواهد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدل على ذلك ،بل وترغب فيه
وتحرص عليه ،وتعد س��ورة يوسف من أه��م س��ور القرآن الكريم التي تعددت بها صور
الحنكة وال��ذك��اء وحسن التصرف ،من ذل��ك؛ ق��ول المولى سبحانه وتعالى على لسان
يعقوب عليه السالم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ((( ،وفيها حسن تصرف يعقوب عليه السالم حينما حذَّ ره من ذكر
تلك الرؤية على إخوته ،وفيها عبرة بفطنة يعقوب عليه السالم وإدراك��ه التام ألحوال
أبنائه وقراءة ما يدور في خلجات صدورهم تجاه أخيهم ،وفيها أيض ًا قول الحق سبحانه
وتعالى :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ((( ،ومعنى اآلية أن إخوة يوسف عليه السالم جاءوا بقميصه
ملطخ ًا بدم غير دم يوسف؛ ليشهد على صدقهم ،فكان دلي ًال على كذبهم ،وفطن يعقوب
عليه السالم لذلك؛ ألن القميص لم ُيمزَّ ق.
وهناك العديد من الصور البالغية األخرى في سورة يوسف تدل على أوجه الفراسة
وحسن التصرف والذكاء الفطري وحسن البيان.
ومن اآلثار التي رواها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه« :أفرس الناس ثالثة :العزيز
في يوسف ،حين قال المرأته :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ((( ،وابنة
شعيب حين ق��ال��ت ألبيها ف��ي م��وس��ى :ﭽ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﭼ((( ،وأبو بكر في عمر رضي الله عنه حين استخلفه»(((.

وإذا كان هذا هو حال المسلم عموم ًا ،وما يجب أن يتحلى به من حنكة وفطنة وحسن

( )1سورة يوسف اآلية (.)5
( )2سورة يوسف اآلية (.)18
( )3سورة يوسف اآلية (.)21
( )4سورة القصص اآلية (.)26
( )5أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه :ابن أبي شيبة ،في املصنف ( )574/14رقم ()18904؛ والطبراني ،في املعجم الكبير
( )167/9رقم ()8829؛ واحلاكم ،في املستدرك ( )346-345/2وغيرهم ،عن سفيان ،عن أبي إسحاق ،عن أبي األحوص ،عن
عبدالله بن مسعود موقوف ًا ،وهو صحيح على شرط مسلم.
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تصرف ،فالتاجر و النوخذة في ذلك أولى وأج��در ،نظر ًا لطبيعة عملهما واختالطهما
بالناس ،وتعدد المعامالت المادية والتجارية في حياتهما اليومية مع مختلف أصناف
البشر.
وت��وض��ح ه��ذه ال�ق�ص��ة ال��واق �ع �ي��ة((( م �ث��ا ًال ون �م��وذج � ًا لصاحبها ال�ن��وخ��ذة عبدالوهاب
عبدالعزيز العثمان رحمه ال�ل��ه((( ،وتبين حنكته ورج��اح��ة عقله ،وكيف ك��ان يدير أمور
سفينته بأسلوبه الحكيم ،كما توضح وف��اءه للبحارة الذين عملوا معه ،واعترافه لهم
بالفضل والجميل.
وتبدأ قصة التاجر والنوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان مع القيادة والمالحة
البحرية عندما أت��م الحادية والعشرين من عمره (ع��ام 1344ه��ـ) أصبح نوخذة وتسلم
قيادة «تيسير» إحدى عشرة سنة متصلة كان يقود فيها هذه السفينة إلى موانئ ساحل
الهند الغربي ،حتى جعلها من أشهر خشب الكويت.
ولقد كانت رحالته هذه تحظى بالكثير من التوفيق والعناية اإللهية ،حتى إن النوخذة
عبدالوهاب لم يستخدم شراع «التركيت»((( في سنتين متتاليتين ،وبفضل الله لم يحدث
صار للسفينة ،ولقد كانت جميع رحالت النوخذة
أن تمزق له شراع أو انكسر «فرمن» أو ٍ
عبدالوهاب للهند ،ولم يذهب قط إلى ساحل إفريقيا الشرقي ،أو ساحل اليمن.
وق��د ذك��ر التاجر والنوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان رحمه الله ه��ذه القصة
بنفسه للباحث في التراث الكويتي األخ الفاضل د يعقوب يوسف الحجي أنه تعرض مرة
لعاصفة بالقرب من ساحل فارس ،فأمر بإنزال األشرعة وجعل السفينة «تيسير» تحت
( )1د عبد احملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي « -عائلة العثمان :مدرسة السفر الشراعي في الكويت»  -ط -1الكويت :املؤلف،
2003م  -ص .209 – 207
( )2ولد النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان في منزل والده في منطقة القبلة عام 1905م ،ودرس على يد السيد هاشم
احلنيان ،واملال سعد بن شرهان ،والشيخ يوسف بن سليمان بن حمود ،والشيخ عبدالعزيز العنجري ،وحني بلغ السادسة
عشرة من عمره ركب مع ابن عمته النوخذة محمد سليمان العثمان أربع سنوات في بوم العثمان «تيسير» تعلم خاللها
أصول املالحة وقيادة السفن الشراعية من هذا النوخذة الكبير ،وقد كان رحمه الله من رجاالت الكويت القالئل الذين
جمعوا بني ثالث إمكانات ومواهب من حيث كونه نوخذة ،وتاجراً ،مالك ًا للسفينة ،كان مثا ًال حي ًا للحكمة والذكاء والوفاء،
توفي رحمه الله عام 1987م ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
( )3يستخدم شراع التركيت (الصغير) عندما تشتد الرياح ،حيث يخشى الربان (النوخذة) من استخدام الشراع الكبير ،الذي
قد يتسبب في انكفاء السفينة عند اشتداد الرياح.
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رحمة الله تعالى تدفعها الرياح ،واألمواج «مدبرة» ،ولما أتى عليهم صباح اليوم التالي
كانوا بالقرب من جزيرة «أرزنة» بالقرب من دولة قطر فمكثوا في البندر حتى تحسنت
الظروف الجوية فأبحروا عائدين ،وهذه القصة إن دلت على شيء فإنما تدل على حنكة
هذا الربان الكبير وفطنته وذكائه ،كما تدل على معرفته بأحوال البحر وحسن تصرفه.
أما على الجانب اإلنساني فلم ينس النوخذة عبدالوهاب رجاله من بحارة الكويت
الذين ركبوا معه «تيسير» بل إنه كان يتحدث عن جميع بحارة الكويت في لفته إنسانية
محملة بالوفاء واالعتراف بالجميل ،حين قال موصي ًا رفاقه وأصدقاءه« :ال تنس البحارة،
هم أهل أمانة وذمة وصالح وصدق ،يفنون أنفسهم في سبيل سفينتهم وكأنها حاللهم،
لهم الشهادة والحق ،أهل صدق ووعد ال يتأخرون عن موعد السفر ،تراهم دائم ًا على
أتم االستعداد للسفر ،ودائم ًا هم مخلصون ،لهم الفخر دائم ًا ،نقول ذلك أمامهم وفي
غيابهم ،وحين جربنا غيرهم عرفنا فضلهم أكثر».
وهكذا ضرب النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان مثا ًال رائد ًا يحتذى به الحنكة
والفطنة وحسن التصرف من جهة ،كما أعطى درس ًا رائع ًا في الوفاء واالعتراف بالجميل
من جهة أخرى ،وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالفطنة والذكاء والقدرة على التعامل
مع مستجدات األمور بحنكة وفطنة ،وكانت قلوبهم مليئة بالوفاء ألصحابهم وكل من
عملوا معهم ،فأصبحوا قدوة حسنة يحتذى بها في حسن التعامل وحفظ الجميل.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.

288

عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد

63

التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد
مثال للذكاء وحسن التصرف

289

إن من أهم عوامل النجاح الذكاء والحنكة وحسن التصرف حتى إتمام العمل ،وق ّلما
ألن الحنكة
يأتي
نجاح بغير حسن تدبير وتخطيط جيد ،وق ّلما تنتهي الحنكة بغير نجاحّ ،
ٌ
والذكاء من أهم مقومات االستمرار في العمل التجاري ،ومن المعلوم أن الناجحين كانوا
أناس ًا عاديين ولكنهم تحلوا بالذكاء وحسن التصرف في المواقف التجارية المختلفة
التي واجهتهم ،فحولوا التحديات والعوائق بحنكة وحسن إدارة للمواقف إل��ى نجاح
وتميز.
وقد وردت الكثير من اآليات القرآنية في الداللة على وصف ظاهرة الذكاء عند اإلنسان،
وم��ن تلك اإلش ��ارات شبه المباشرة بخصوص تم ّيز الجنس البشري بظاهرة الذكاء
اإلنساني بطريقة ال لبس فيها ،قول الحق سبحانه وتعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ((( ،ففي
قوله جل شأنه ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ و ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ إشارة
واض�ح��ة إل��ى التميز بالذكاء البشري باعتباره تلك ال�ق��درة المتميزة التي ينفرد بها
اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية وغير الحية األخرى.
ومن المعلوم للقاصي والداني أن من أهم شمائل النبي ص َّلى الله عليه وس َّلم رجاحة
عقله الشريف ص َّلى الله عليه وس َّلم على سائر العقول ،ومن دالئل ذلك عندما اختلفت
القبائل على من يضع الحجر األسود عند بناء الكعبة ،وذلك قبل بعثته الشريفة صلى
الله عليه وسلم ،وك��ادت أن تنشب فتنة كبيرة ،فماذا فعل النبي؟ ج��اء بردائه الشريف
ووضع الحجر بيده الشريفة في الرداء ،وأمر كل رأس قبيلة يحمل طرف من الرداء ،وهذا
من رجاحة عقله وحسن تصرفه صلى الله عليه وسلم.
إن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته وفطنته جعلت أعداءه يشهدون
ل��ه ب��ذل��ك ،ف�ه��ذا أب��و سفيان  -وه��و م��ا ي��زال على الكفر  -ينظر إل��ى النبي صلى الله
ً
عميقة ويقول« :ما أعقلك ،وما أحكمك ،وما أرحمك،
عليه وسلم يوم فتح ومكة نظر ًة
وما أوصلك» ،وهذا دليل دامغ على رجاحة عقله وحكمته وسداد رأيه صلى الله عليه
وسلم.
( )1سورة اإلسراء اآلية (.)70
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وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لبطلها التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن
الراشد((( رحمه الله ،وكان أحد أكبر تجار الكويت ،والمعروفين بالحكمة والذكاء ،كما
عرف عنه حسن التصرف والحنكة في إدارة صفقاته التجارية.
ي��روي العم سعود عبدالعزيز الراشد قصة وال��ده قائ ًال« :كان
الوالد رحمه الله مثا ًال رائع ًا للمثابرة والصبر والجد واالجتهاد
منذ نعومة أظفاره ،حيث بدأ رحمه الله حياته العملية من الصفر
حينما التحق بالعمل لدى أحد التجار الذين يتعاملون بتجارة
الخضار ،بعدها ش��ارك ت��اج��ر ًا آخ��ر ًا يعمل ف��ي ت�ج��ارة األقمشة،
واستمرت هذه الشراكة قرابة سنتين ثم استقل بتجارته ،وبدأ
يتوسع في أعماله التجارية شيئ ًا فشيئ ًا ،وقد ظهرت عليه عالمات
الفطنة والذكاء منذ ذلك الوقت المبكر من عمره ،فعلى الرغم
من حداثة التحاقه بالمجال التجاري إال أنه أثبت لجميع من سعود عبدالعزيز الراشد
تعاملوا معه حنكته في العمل التجاري ونبوغه وتفوقه.
أما عن قصة ذكائه وحنكته وحسن تصرفه فيجدر بنا في هذا المقام ذكر هذه القصة
التي دارت أحداثها في منطقة جنوبية م�ج��اورة وك��ان بطلها ال��وال��د رحمه الله ،حيث
ذهب إلى تلك منطقة الجنوبية ليشتري صوف ًا من التاجر عبدالله النهقي وهو أحد
التجار من قبيلة صغيرة ممن يسكنون تلك المنطقة ،وكان الوالد عبدالعزيز الراشد
قد أعد العدة وجهز أمواله وقصد التاجر عبدالله النهقي إلتمام تلك الصفقة ،والعودة
محم ًال ببضاعته من الصوف ،ولكن أحيان ًا وكما قالوا :تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن،
فقد حدث ما عكر صفو هذه الرحلة السعيدة ،وحدث ما حال دون إتمام تلك الصفقة،
حيث غ��ارت إح��دى القبائل الكبيرة في ذل��ك الوقت على تلك القبيلة وحدثت بينهما
معركة كبيرة ،كان نتيجتها أن أخرجتهم هذه القبيلة الكبيرة من بيوت الشعر التي كانوا
يسكنون فيها ،وأخذت ما لديهم من أموال وبضائع.
( )1رواية ابنه العم سعود عبدالعزيز الراشد
( )2هو عبدالعزيز عبداحملسن بن صالح العلي الراشد ،املولود في مدينة «الزلفي» بالقصيم في اململكة العربية السعودية،
نشأ عبدالعزيز الراشد في ظروف معيشية متواضعة في تلك املنطقة ،حيث شظف العيش ،وقلة فرص العمل ،فنزح إلى
الكويت عام 1909م برفقة أمه وثالثة من إخوانه بحث ًا عن حياة أفضل وطلب ًا للرزق األوفر ،بدأ حياته العملية في مجال
التجارة بأعمال بسيطة ،وسرعان ما وثق أهل الكويت بأمانته فأصبح ذا عالقات واسعة كونها في زمن قياسي ،وبالصبر
واجلد واملثابرة فتح الله عليه أبواب الرزق وبارك الله له وأفاض عليه بواسع فضله ،توفي رحمه الله عام 1988م مبدينة
الكويت ،بعد حياة حافلة بالصبر واإلحسان والعطاء واألعمال النافعة ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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وكان على عبدالعزيز الراشد أن يفكر في حل سريع للخروج من تلك األزمة التي حلت
به ،فرتب أفكاره ،وأعاد تريب أوراقه ،حيث قام أو ًال بإخفاء ما لديه من أموال بدفنها في
مكان آمن تحت شجرة بحيث ال يشك أحد في وجود األموال بذلك المكان ،وحرص أال
يراه أحد في أثناء ذلك ،واختار بعض العالمات الدالة عليها حتى يسهل عليه الرجوع
إليها عند استقرار األحوال والحاجة إلى استخراج تلك األموال.
وبعد أن اطمأن المرحوم عبدالعزيز الراشد على أمواله التي أخفاها في ذلك المكان،
توجه مسرع ًا إلى كبير تلك القبيلة الكبيرة التي غزت القبيلة الصغيرة ،فطلب السماح
له بالدخول عليه ،وبالفعل تم السماح له رغم الفارق الكبير في السن بينهما ،وبدأ كالمه
بذكر تلك القبيلة بالخير ،وامتدحها بطيب الصفات ،وما عرف عنها من أخالق العرب
من الشهامة والنخوة والكرم ،ثم عرفه بنفسه وبأنه من تجار الكويت ،كما ذكر لكبير
تلك القبيلة صلة القرابة التي تربطه بها ،حيث ذكر أن أحد إخوان أبيه من أمه ينتمون
إلى تلك القبيلة الكبيرة ،وأن هذه القبيلة من القبائل العريقة ،والمشهود لها بالفضل
والمكانة وعالقتها الطيبة وقربها من حكام الكويت ،فما كان من كبير تلك القبيلة إال
أن قربه إليه وتوسم فيه عالمات النجابة ،وقال له« :آمر ،ماذا تريد أيها التاجر الشاب؟»
قال له« :إرجاع بيت الشعر ،وحالل عبدالله النهقي له» ،فقال له« :لك ما أردت» ،وأمر كبير
تلك القبيلة الغازية من كان حوله من أبناء قبيلته بإرجاع بيت الشعر والحالل لعبدالله
النهقي ولجميع أفراد قبيلته إكرام ًا لوالدنا عبدالعزيز الراشد الذي حرك فيه النخوة
الشهامة ،فلما علم عبدالله النهقي بما فعله المرحوم عبدالعزيز الراشد من أجله ومن
أج��ل ع��ودة بضائعه وحالله ،شكر له ذل��ك وحفظ له الجميل ودف��ع إليه بالصوف قبل
استالمه الثمن ،فبين عبدالعزيز الراشد أن ما فعله هو الواجب وما يحتمه عليه الضمير
واألخوة ،وذهب عبدالعزيز الراشد الستخراج أمواله من مكانها التي كان قد أخفاها به،
ودفع له مبلغ الصوف ،وعاد لوطنه الكويت محم ًال ببضاعته سالم ًا غانم ًا ،تارك ًا وراءه
قصة رائعة شاهدة على حنكته وذكائه وحسن تصرفه».
وهكذا تمتع أهل الكويت في الماضي ،وخاصة من امتهن منهم مهنة التجارة بالفطنة
وحسن التصرف في مختلف المواقف ،فكانوا ق��دوة حسنة لمن جاء من بعدهم حتى
يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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نمي المبادرة الذاتية ،فيصنع لنفسه فرص ًا،
إن المسلم الفطن صاحب الهمة العالية ُي ّ
ويولد سب ًال جديدة يكسب منها رزقه بالحالل ،ويسعى إلى استثمار ما يتاح له من فرص،
مادامت في الحالل ولكسب المال الحالل وبطريقة شرعية مباحة ،فهو حريص دائم ًا
وينمي زاده ،وهو بذلك يعف نفسه ويخدم وطنه وأمته.
على ينفع ذاته ّ
فرصا ثمينة ومكاسب عظيمة،
فوت المسلم ً
أما إذا انعدمت المبادرة وشاعت االتكالية؛ َّ
وتعطلت طاقته وتجمد أثره في وطنه وأمته ،وهذا يقتضي من المسلم أن يصوغ حياته
على الجدية والعزم على اغتنام الفرص بال تسويف أو تعطيل.
وم��ن المعلوم أن الفرص يقتلها ال�ت��ردد ،ال��ذي يفوت الفوز ويبقى المرء في مكانه
والركب يسير ،ولنتأمل قول الحق سبحانه وتعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭼ((( ،وفيها توجيه رباني جليل إلى العزم على األمر  -ما دام خير ًا  -ثم التوكل
على الله واالستعانة به سبحانه على القيام به.
وكثير ًا ما نسمع عبارة «الحياة فرص» ،والفرص متجددة ،ومتغيرة حسب حاجة كل
منا ،والفرص متنوعة األشكال واألنواع ،وحاضرة في كل زمان ومكان ،بعضها تغير مسار
حياة ،وبعضها ال تتكرر ،والفرصة قد تكون عمل خير أو بر أو إحسان ،وقد تكون منصب ًا
يسخر لخدمة الدين واألم��ة ،وق��د تكون تجارة ح�لا ًال وطريق ًا ل��رزق مبارك ،وق��د تكون
ّ
وظيفة يقتات منها ويكتسب منه لينفق على أهله وعياله ،أو غير ذلك من أنواع الفرص
التي قد تكون سبب ًا لفتح األبواب وتوسعة األرزاق بإذن الله الفتاح الرزاق.
ومن أجمل ما قيل في وصف ذلك:
إذا ه ّبت رياحك فاغتنمها

فإن لكل خافقة سكونا

وإذا كنا جميع ًا متفقين على أن الفرصة هي أمر نادر ،قد ال يتكرر حدوثه ،فإننا نتفق
أيض ًا على أن استغالل الفرصة غالب ًا ما قد يحدث تغير ًا جذري ًا في حياة اإلنسان سواء
كان ذلك في الجانب االجتماعي أو الوظيفي أو المالي أو غيرها.
( )1سورة آل عمران اآلية (.)159

294

اجلزء الثاني

وت��وض��ح ه��ذه القصة ال��واق�ع�ي��ة((( م�ث��ا ًال ون�م��وذج� ًا لصاحبها ال�ت��اج��ر عيسى حسين
اليوسفي((( رحمه الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر
الكويتي ،والتي من أهمها الشجاعة واإلقدام وحسن استغالل الفرص.
وبدأت قصة التاجر عيسى اليوسفي بالدخول في عالم التجارة عام  1952عن طريق
دكان صغير في سوق التجار القديم في منطقة شرق ،اشتراه بمبلغ  2400روبية ،وفي عام
1955م طور أعماله ليتاجر في الزيوت والدهون ،ثم قطع الغيار والدراجات.
أم��ا ع��ن الفرصة التي غيرت مسار حياته بفضل الله تعالى ث��م بمبادرته الجريئة
وحسن استغالله للفرص؛ فقد جاءته وهو في العشرينات من عمره ،حين زار مندوب
ياباني الكويت ،ممث ًال لشركة ماتسوشيتا لإللكترونيات (التي تنتج األجهزة الكهربائية
واإللكترونية من ماركتي ناشيونال وباناسونيك) ،كان يحاول بيع مجموعة متنوعة صغيرة
من المنتجات ،على رأسها البطاريات ،وفي تلك األيام كانت جودة السلع اليابانية غير
معروفة في الكويت ،فلم ينجح في االتفاق مع أي من التجار ،إال اليوسفي الذي استقبله
في محله استقبا ًال جيد ًا ،وقبل بالمغامرة بماله بل بمستقبله المهني كتاجر ناشئ،
وحصل منه على المنتجات التي كانت بحوزته ،واجتهد في تسويقها ،فبيعت جميع ًا ،ثم
أرسل إلى الشركة من أجل طلبية كبيرة ،وتدريجي ًا استمر في التسويق والتوسع ،وحصل
رسمي ًا على وكالة ماركتي «ناشيونال – باناسونيك»؛ ليصبح أول وكيل في الكويت لمنتج
ياباني.
وفي عام 1959م افتتح أول معرض لماركة «ناشيونال» في شارع أحمد الجابر ،ثم انتقل
إلى معرض في عمارة جوهرة الخليج في ساحة الصفاة مع بداية االستقالل ،وقام بعدة
(« )1محسنون من بلدي»  -اجلزء احلادي عشر  -ط - 1الكويت :بيت الزكاة2016 ،م  -ص  -152-129مستشار التحرير د عبد
احملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي.
( )2ولد التاجر عيسى حسني اليوسفي في الكويت عام 1930م ،وتلقى قسط ًا من التعليم األساسي الذي كان متاح ًا في ذلك
الوقت؛ حيث أحلقه والده وهو في الثامنة من عمره باملدرسة الوطنية اجلعفرية ،فكان من أوائل الطالب الذين انتسبوا
إليها ،لكنه لم يكتف بذلك؛ بل ذهب إلى مدرسة ليلية لتعلم اللغة اإلجنليزية ،وتطوير قدراته لييسر لنفسه سبل حياة
أفضل ،وقد اتصف رحمه الله بالعديد من اخلصال احلميدة وشارك في العديد من أوجه البر واالحسان؛ وأنشأ العديد
من املشاريع اخليرية داخل وخارج البالد ،وبعد حياة مليئة بالكفاح والعمل اجلاد والعطاء في سبيل الله ،واهب ًا حياته
وماله إلسعاد اآلخرين ،حتى شاء الله تعالى أن ينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء بعد عمر ناهز ثالثة وسبعني عام ًا؛
حيث وافته املنية عام 2003م.
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زيارات إلى اليابان ،ونمت الشركتان مع ًا (ماتسوشيتا واليوسفي) ،واليوم ماتسوشيتا هي
صانعة العالمة التجارية األكثر شهرة في السلع اإللكترونية في العالم (باناسونيك)،
وم��ؤس�س��ة ع�ي�س��ى ح�س�ي��ن ال�ي��وس�ف��ي وأوالده م��ن أك �ب��ر م��وزع��ي ال�س�ل��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة في
الكويت.
وفي عام  1960افتتح اليوسفي ورش��ة صيانة لتوفير خدمة صيانة مجموعة واسعة
من السلع اإللكترونية التي كان يبيعها ،واستمر في التوسع في إدخال مجموعة أخرى
جديدة من السلع؛ فبدأ في توريد أجهزة تكييف الهواء ،وأضاف محالت لبيع الساعات.
وتوسع اليوسفي فيما بعد فدخل مجال المقاوالت الكهربائية ،ثم توسع أكثر فجمع
أنشتطه في مجموعة من الخدمات الهندسية ،كما أسست شركة عيسى اليوسفي وكالة
للسفر في عام 1994م ،وتوسعت أيض ًا في مجال منتجات الصحة والتجميل والمنتجات
المنزلية العامة.
وهكذا تمتع أهل الكويت في الماضي ،وخاصة من امتهن منهم مهنة التجارة بحسن
استغالل الفرص ،واقتناصها في الوقت المناسب ،كما ضربوا أروع األمثلة في الجرأة
والشجاعة والمبادرة ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا
على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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لقد ضرب لنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مثا ًال للتنوع في طلب الرزق،
ففي بداياته العملية عمل راعي ًا للغنم ،ف َع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي ال َّلهُ َعنْهُ َع ْن الن َِّب ِّي َص َّلى
َال أَ ْص َحا ُبهُ َوأَ َْن��ت َفق َ
«ما َب َعثَ ال َّلهُ ن َِب ًّيا ِإال َر َعى ا ْل َغ َن َم َفق َ
ال َّلهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق� َ
َال َن َع ْم
�الَ :
اها َع َلى َق َر ِار َ
أله ِل َمكَّ َة»((( ،ثم اتجه صلى الله عليه وسلم للعمل بالتجارة،
ُك ْن ُت أَ ْر َع َ
يط ْ
فحينما بلغ صلى الله عليه وسلم مبلغ الرجال شرع يتاجر في مال خديجة بنت خويلد
رضي الله عنها ،فتاجر وباع واشترى ،وكسب وربح ،وكان صلى الله عليه وسلم سبب ًا في
بركة ونماء مالها ،وهكذا ضرب رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مثا ًال عملي ًا
لتنوع العمل والكسب الحالل تبع ًا الختالف الظروف وتبدل األحوال.
وعلى المسلم الفطن الذكي أن يكون ملم ًا بمجريات األمور ومحيط ًا بمتطلبات
العصر ،وأن يكون مرن ًا في تغيير مهنته ووظيفته حسب ما يحتاجه سوق العمل وما
تفرضه مستجدات الحياة.
وتوضح ه��ذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر عبدالعزيز بن
عثمان رحمه الله ،وتبين أوج��ه نشاطه التجاري ،وقدرته على التكيف مع مستجدات
العصر ،وكيف استطاع بحنكة وذكاء أن ينتقل من النشاط البحري إلى النشاط البري
ويتفوق فيه أيض ًا كما كان متفوق ًا في النشاط البحري.
لقد ك��ان ال�ش��اب عبدالعزيز ب��ن عثمان صاحب طموح وتطلع منقطعي النظير،
وقد دفعه هذا الطموح والتطلع إلى المستقبل األفضل وبناء الذات ،فقام بصناعة عدة
السفن بنفسه ،والتي قام بقيادتها هو وأبناء عائلته التي أصر على تعليمهم المالحة
والقيادة ،كما اشترى ع��دة سفن أخ��رى ليكون أس�ط��و ًال معتبر ًا من السفن ،جعلته في
مقدمه البحارة المعتبرين في الكويت في ذلك الوقت ،كما مكنته خبرته وعزيمته من
التفوق والنجاح ،وقد أغدق الله سبحانه وتعالى عليه الرزق الوفير.
أما عن توجهه إلى النشاط البري والتجارة عبر البر ،فال يخفى علينا أنه في بدايات
( )1رواه البخاري ،برقم .2143
( )2د .عبد احملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي « -عائلة العثمان :مدرسة السفر الشراعي في الكويت»  -ط -1الكويت :املؤلف،
2003م  -ص .178 – 171
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القرن العشرين قد أصيبت حركة المالحة في الكويت والخليج بركود تام خاصة السفن
الشراعية التي أصبح من الصعب االعتماد عليها بظهور السفن البخارية وبداية ظهور
الطائرات ،حيث تم االعتماد عليهما بشكل كبير في حركتي المالحة والتجارة البحرية
�اء على ذل��ك توجه معظم البحارة وأص�ح��اب السفن الشراعية من أبناء
والجوية ،وب�ن� ً
الكويت إلى البحث عن بدائل والوقوف على مصادر أخرى للرزق.
وك��ان من أصحاب الطموح والهمة العالية النوخذة عبدالعزيز بن عثمان رحمه
الله ،وقد جمع أبناءه وقال لهم« :ترون اآلن يا أبنائي ما حدث من ركود في التجارة عن
طريق البحر ،وأصبحت سفننا معطلة عن العمل ،ونحن في حاجة إلى البحث عن أبواب
رزق بديلة ،نكسب منها ونقتات وننفق على أهلنا ومن نعولهم ،وال أرى بد ًا من العمل
في النقل البري ،وكما كنا نملك أسطو ًال بحري ًا ضخم ًا ،نكون لنا أسطو ًال بري ًا مماث ًال،
نحمل عليه الناس وننقل من خالله البضائع من الكويت إل��ى باقي مناطق الجزيرة
العربية والخليج» ،فوافق األبناء واأله��ل في الحال ،وقالوا« :نعم ال��رأي يا أبانا ،ونعم
التخطيط ،سر يا أبانا على بركة الله ونحن جميع ًا معك» ،وهذا يدل على شدة ثقتهم
بوالدهم النوخذة عبدالعزيز العثمان رحمه الله ،فتاريخه يشهد له أن��ه صاحب فكر
سليم وأنه عصامي من الطراز األول يعتمد على نفسه ،وال يعرف اليأس له طريف ًا ،يحب
النجاح ويبذل الجهد في طريق الوصول إلى الهدف المنشود.
ولقد وقفنا على وثيقة تؤرخ نشاط المرحوم النوخذة عبدالعزيز بن عثمان بعد
فراغه من رك��وب البحر والعمل كنوخذة على ظهور السفن ،وه��ذا ما نشره الباحث في
التراث الكويتي واإلسالمي األستاذ محمد إبراهيم الشيباني في جريدة القبس((( من
استعراض ألوراق و وثائق للخازن بهادر عبدالله القناعي ،وقد كانت إحداها عبارة عن
تعهد يبرز النشاط البري ال��ذي مارسه المرحوم عبدالعزيز بن عثمان بعد فراغه من
النشاط البحري.
وتحكي الوثيقة بالتفصيل قصة قيام ال�ن��وخ��ذة عبدالعزيز ب��ن عثمان رحمه الله
بالتحول إلى النشاط البري ،ويتعهد ويلتزم فيها المسيو باكليه رون كير (أحد رجاالت
( )1العدد  – 10208اجلمعة غرة رمضان املبارك 1422هـ املوافق 2001/11/16م.
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الدولة البريطانية الممثلين لها في الكويت) لعبدالعزيز بن عثمان من أهل الزلفي أن
ينقله هو ورجاله وأمواله من الكويت إلى القصيم من طريق بريدة وعنيزة والرياض
واإلح�س��اء بأجرة ع��دد مائة ليرة عثمانية وأي�ض� ًا عشرين ليرة إنعام (إك��رام�ي��ة) ،وعلى
وق َرب وخيمة
عبدالعزيز بن عثمان البعارين (الجمال) وجميع ما يلزم من أشدة وخروج ِ
وارفاق(((.
وهكذا ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في التكيف مع ظروف الحياة ،والبحث
عن حلول جديدة وسريعة لتخطي األزم��ات ،والتغلب على المستجدات التي قد تعوق
نجاحهم واستمرارهم ،بل إن أهل الكويت قديم ًا تميزوا في قدرتهم على التنويع بين
أكثر من نشاط في نفس الوقت ،وتحقيق النجاح والتفوق بهم جميع ًا ،ومن بين هؤالء
المتميزين بحر ًا وبر ًا النوخذة عبدالعزيز بن عثمان رحمه الله تعالى ،وأسكنه فسيح
جناته.

( )1ارفاق :جمع ُرفق ،والرفق هو الشخص املنتمي للقبيلة التي تهيمن على املنطقة التي متر بها القافلة ،ويكفي وجوده مع
القافلة كضمان لسالمتها من أي قطاع طرق أو تعرض من قبل رجال هذه القبيلة.
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يحث ديننا اإلسالمي على حسن استغالل الفرص في عمل الخير ،والسيما إن كانت
هذه الفرص ستعود على المسلم بالنفع في آخرته ودنياه ،ومن ذلك قول الحق سبحانه
وتعالى {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ}((( ،ومن مالمح هذه اآلية الكريمةالدعوة
إلى السباق المحمود في عمل الخير لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى ،وال شك وال ريب
أنه هو النوع األسمى واألعلى من استغالل الفرص ،إال أننا نشير في ذلك إلى المبدأ
سواء على الصعيد األخروي في الوصول
نفسه وهو مبدأ المبادرة إلى استغالل الفرص؛
ٌ
إلى جنات النعيم ،أو على الصعيد الدنيوي بما فيه من تحقيق للمكاسب الدنيوية بما
هو حالل ومشروع وموافق لتعاليم الشرع والدين ،وه��ذا أمر ال بأس به على اإلطالق،
ففيه تحقيق أمور ضرورية من أمور الحياة وأهمهاالكسب الحالل واالنفاق على النفس
ومن تجب النفقة عليهم ،وكذلك تحقيق الرغد من العيش الذي يؤهل المسلم إلى فعل
الخيرات واالحسان إلى الخلق.
وم��ن المعلوم أن من طبيعة الفرص أنها تمر علينا م��رور السحاب ،والمستفيدون
منها هم عادة هم األذكياء الناجحون ،أما من تمر عليهم دونما استفادة فهم النادمون
الم َس ِّو ُفون ،ويعد االستعداد القتناص الفرصة سر خطير من أسرار النجاح والفالح في
ُ
الدنيا واآلخ��رة ،وغالب ًا ما يرتبط نجاح اإلن�س��ان في الحياة بحسن استغالل الفرص
المتاحة له بطريقة صحيحة ،وأي هدف في الحياة ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق
العمل؛ فال المعجزة وال الصدفة يمكنهما أن تحققان لإلنسان أهدافه وأحالمه.
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبهاالتاجر عبدالله خالد الدليجان
رحمه الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي،
والتي من أهمها الشجاعة وحب المغامرة وحسن استغالل الفرص.
يروي القصة التاجر عبدالله خالد الدليجان رحمه الله تعالى بنفسه ضمن ذكرياته
تحت عنوان« :أكبر مصيبة مرت بحياتي» فيقول« :في الخمسينات من القرن الماضي
عندما كنت أملك الماليين من الروبيات الهندية بعد إفالسي الثاني وبداية التعافي
(((

( )1سورة البقرة ،من اآلية 148
( )2عبدالله خالد الدليجان« ،نبذة من ذكريات عبدالله خالد الدليجان» ،ط ،1الكويت :املؤلف2007 ،م ،ص .36 -34
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من الخسارتين الماضيتين ،جاءني زلزال هز كياني وجعلني ال أنام الليل لمدة شهرين،
وزه��دت بالحياة حيث أن الضربة كانت قاصمة جعلتني أق��ول «ي��ا رب س�ت��رك» ،وخالل
شهرين طار نصف وزني (كان أحسن ريجيم مر علي في حياتي) ،فقد جاءني مندوب شركة
يابانية يعرض علي استيراد أي شيء من اليابان ،فعرضت النماذج على أحد تجار سوق
المقاصيص ،فطلب مني تاجران أقمشة بمليون روبية على أن تصل البضاعة في حدود
ثالثة أشهر ،وسألت الياباني :هل يتمكن من مضاهاة الماركات العالمية ومحاكاتها؟
فقال :نعم ،قلت له :سأعطيك نماذج ألمواس حالقة وأريد منك محاكاتها وإنتاج نوعية
جديدة من أمواس الحالقة تكون بدي ًال جيد ًا لتلك الماركات العالمية في أسواق الكويت،
ف�ق��ال :نحن مستعدون لعمل أي ش��يء ،فأعطيته ن�م��اذج ل�لأم��واس واألغلفة التي بها
لفئة الموس الواحدة ،وفئة  10أمواس ،وفئة  100موس ،وفئة  1000موس ،وطلبت منها
بمبلغ مليون روبية ،وبعد شهر من فتح االعتماد جاءني كتاب من أحد موظفي الشركة
يقول فيه :يسرني أن أخبركم بأن الشركة قد أعلن إفالسها ونحن مستعدون لتزويدكم
باألمواس إذا رغبتم بذلك .كانت الصدمة أكبر مما تتحمل أعصابي وهذا ما سيجعلني
أعود إلى نقطة تحت الصفر ،ألنني سأخسر كل ما ادخرته وزيادة على ذلك حالل زبائني
في سوق المقاصيص ،ولما أفقت من الصدمة ذهبت إلى البنك ألسأل عن مصيري هل
أجهز مالبس السجن أم ال؟ فقالوا لي :بعد شهرين ستصل البضاعة وستعرف النتيجة،
والمشكلة أنني أعرف أن أوراق الشحن عندما يدفع البنك المبلغ يكتب في بوليصة الشحن
(يقال أنها تحتوي على كذا بضاعة) ،وهذا ما جعلني لمدة شهرين ال أنام وكنت أفكر
وأقول أن ذهاب رأسمالي ليس مشكلة ولكن ماذا أعمل مع زبائني في سوق المقاصيص؟
«يارب سترك» ،وكنت أشعر بأن الشهرين تعادل عندي قرنين من الزمان ،المهم وصلت
البضاعة للجمارك فأرسلت المراسل لكي يوصلها إلى بيتي بمنطقة الصالحية ،ووضعت
معول (هيب) على كتفي لفتح الصناديق ،وركضت في الشوارع الضيقة ألصل بسرعة إلى
بيتي ،ولما وصلت البيت وفتحت الصناديق وجدت البضاعة جيدة جد ًا ،فأكلت غذائي
بعد أن انفتحت عندي الشهية حيث كنت كالمجرم الذي ينتظر حكم اإلعدام ،ولحسن
الحظ أن علبة األمواس التي طلبتها كلفتني روبية ونصف ،وسعر األصلية بالسوق أربعة
روبيات ونصف ،وانقطعت األمواس من السوق فوصل سعرها إلى تسعة روبيات ،فوكلت
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شخصين أحدهما في سوق واجف (للحريم) والثاني في منطقة المباركية ،وكنت أرسل
لكل واحد منهما (حمل عربانة) أبيعهم بتسع روبيات وأخصم لهم نصف روبية ،وأشترط
عليهما – من باب األمانة والدقة  -بأن يوضحا للزبائن أن البضاعة (األمواس) مقلدة،
وقد أخبرت ممولي أنني سأعطيه  %10من مكاسب هذه العملية ففرح وقال :أنا مستعد
لو فيها دخول السجن ،حيث كان صديقي أطال الله عمره في أمس الحاجة آنذاك واآلن
صديقي يملك الماليين».
وهكذا أوضحت لنا هذه القصة الحقيقية عن التاجر عبدالله خالد الدليجان رحمه
الله كيف تميز أه��ل الكويت في كويت الماضي بحسن استغالل الفرص ،وخاصة من
خاض منهم مجال العمل التجاري وتشعب في دروب التجارة ،حيث أنهم هم األكثر عرضة
لمثل هذه الفرص والصفقات التي تتوفر لهم أكثر من نظرائهم في المهن والمجاالت
األخرى ،وكم مرت علينا قصص وعبر كثيرة في هذا المجال ،كان للتوفيق اإللهي أو ًال
ثم للجرأة واإلق��دام والمبادرة من تجار الكويت الفضل في اقتناصها وتحقيق أفضل
المكاسب منها ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا على
دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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اتصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بسداد الرأي وحسن التصرف ،والمواقف
والشواهد التي تبرهن على ذلك كثيرة جد ًا في سيرته العطرة صلوات ربي وسالمه عليه،
نذكر م��ن تلك الشواهد على سبيل المثال ال الحصر ح��ادث��ة األع��راب��ي ال��ذي ب��ال في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ،وكيف كان حسن تصرف الحبيب صلى الله عليه
وسلم وحكمته في ذلك الموقف الذي انفعل فيه الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير
البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ،ففي الحديث الشريف عن أب��ي هريرة رضي
ّاس ِإ َل ْيه ِل َيق َُعوا ِف ِيهَ ،فق َ
النبي
َال
ابي في
المسجدَ ،فقَا َم ال َن ُ
ِ
ُّ
الله عنه أنه قالَ « :بال أَ ْع َر ٌ ّ
وس ّ َلمَ :د ُع��و ُه َوأَ ِريقُ وا َعلى َب ْو ِل ِه َس ْج ًال ِم ْن َم��اءٍ  ،أَ ْو َذنُوب ًا ِمن َم��اءٍ َ ،ف ِإ َنّما
َص ّلى اللهُ َع َل ْي ِه َ
ين»((( ،وهذا من كمال حكمته صلى الله عليه وسلم
ين و َل ْم ُت ْب َع ُثوا ُم َع ِ ّس ِر َ
ُب ِعثتُ م ُم َي ِ ّس ِر َ
وحسن تصرفه وجميل خصاله ،فقد كان رأيه صلى الله عليه وسلم األصوب واألحكم،
ألن المفسدة قد حصلت بالفعل من وقوع البول في المسجد ،وانتهاك حرمة المسجد
�واء بقصد أو بغير قصد من األعرابي -ولكن في قطعه وإيذائه مفسدة أخرى أكبر
س� ًسواء من الناحية النفسية أو الجسدية؛ فض ًال عن
وهي :وقوع الضرر على هذا األعرابي
ً
نفوره وإعراضه عن هذا الدين العظيم الذي يدعو إلى الرفق والسماحة ،وهذا يدل على
سرعة بديهته صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه ومراعاته ألحوال الناس وحرصه عن
الذب والدفاع عنهم حتى وإن كانوا مخطئين أو مقصرين.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في الثبات على المبادئ السليمة وحسن
التصرف ،وهذا ما سوف نستعرضه في هذا الموقف الحقيقي((( ،والذي يوضح أصالة
التاجر الكويتي وسرعة بديهته وعدم اتاحة الفرصة للمتسلقين والنمامين من ايقاع
الفتنة فيما بينهم ،وكذلك تحليهم بحسن الظن بإخوانهم.
وق��د روى ل��ي ه��ذا الموقف المؤثر العم صالح العلي الشايع رحمه الله تعالى عن
المرحوم ب��إذن الله تعالى التاجر فايز الخميس أح��د الوجهاء الكويتيين ف��ي الهند
( )1أخرجه البخاري ،برقم .6128
( )2د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي« ،القبس من سير أهل الكويت الطيبني» ،الكويت :املؤلف2016 ،م ،ص 380
.381 -
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(كراتشي أو بومباي) ،حيث تتجلى في هذا الموقف العبرة
واحد يستفيد منها جيل اليوم من حكمة
وقت
ٍ
والطرافة في ٍ
جيل األمس.
حيث يقول العم صالح العلي الشايع رحمه الله تعالى:
«أدان التاجر فايز الخميس رحمه الله تعالى أح��د التجار
ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن ب�خ�م�س��ة آالف روب �ي��ة ل �ق �ض��اء ب �ع��ض معامالته
صالح العلي الشايع
التجارية في الهند أثناء إقامته هناك ،وهو مبلغ ضخم جد ًا
آن��ذاك ،وذات يوم عزم المدين على الذهاب إلى الكويت لتصريف بضاعته في الكويت
والخليج ،فهرع أحد المتسلقين على ظهور اآلخرين ليخبر التاجر فايز الخميس بما لم
يكن يعلم من أمر سفر المدين قبل سداد َدي ْنه ،خصوص ًا أنه سيكون عرضة لصرفه كام ًال
في الكويت على أهله وبيته ،وهو يظن بذلك الصنيع أنه سيتقرب إلى فايز الخميس
رحمه الله ،لكنه أجابه إجابة كانت بمنزلة لطمة على فمه وصفعة على وجهه حين
قال وباللهجة الكويتية« :أفا ..ما علمتني أروح أس ِّلم عليه قبل سفرته؟!» .لقد كان درس ًا
قاسي ًا لكل نمام أو متطفل بأن يلزم حدوده ،وأن يكف أذاه عن التحريش بين اإلخوان».
وهكذا قدم التاجر فايز الخميس رحمه الله درس ًا تربوي ًا رائع ًا من خالل الموقف
التربوي الماثل في ذهن صديقه العم صالح العلي الشايع رحمه الله تعالى ،فمن خالل
هذا الموقف استطاع أن يرسل رسالة مهمة لكل من يسمع بهذا الموقف بصفة عامة أي ًا
كان مجال عمله ،ولكل من يريد أن يعمل بمجال التجارة بصفة خاصة أن يكون حسن
الظن بإخوانه ،وأن يحسن التقاضي والتسامح معهم.
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
باألصالة وسرعة البديهة ،وهذا ما جعل القاصي والداني يشهد لهم بالسمعة الحسنة
ويذكرهم بالذكر الجميل ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى
يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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كثير ًا ما ُيوصف ال��ذك��اء بأنه بوصلة العقل ،وتوصف الفطنة بأنها بوصلة القلب،
وكالهما ي��ول��د م��ع الفطرة ويترسخ بالممارسة ،وتختلف نسبة ال��ذك��اء والفطنة من
شخص آلخ��ر ،ولكن ال يوجد اختالف بين البشر على أن توفرهما في شخص ما هبة
جليلة وميزة عظيمة.
وإذا أردن��ا أن نضرب نماذج من أه��ل الفطنة وحسن التصرف عند المسلمين؛ فلن
نجد خير ًا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ،فقد شهد له العرب والعجم بفطنته
وذكائه صلى الله عليه وسلم؛ والسيما في حروبه وغزواته ،وكيفية اإلعداد السليم لها،
وقدراته الفذة في التحري وجمع األخبار عن العدو ،واختيار أماكن جيوش المسلمين
قبل الحروب وأثنائها ،وكذلك إرسال الوفود لالستطالع وجمع األخبار عن العدو ،وهذا
َّاب العرب
َّاب الغرب قبل ُكت ُ
ما شهدت به كتب التاريخ والسير بكل اللغات ،وشهد به ُكت ُ
والمسلمين.
كبير من الصحابة والتابعين بالفطنة والذكاء وحسن التصرف،
ولقد تحلى
ٌ
جمع ٌ
الس ِلم والحرب بتوفر هذا الخصال األصيلة فيهم،
وتشهد لهم موافقهم المتعددة في ِ
كما أنها تتوافر في صفوة من الناس في كل زمان ومكان.
وتبرز مكانة الفطنة ،وسرعة البديهة ،وغيرها من الخصال الحميدة في مواقف الشدة،
حيث تكون سبب ًا في انقاذ الموقف لصالح من يتحلى بها ،وهذه الخصال الطيبة ترفع
من مكانتهم ،وتتكرر سيرة أصحابها بالذكر الحسن والثناء الجميل.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالفطنة والذكاء ،كما أبدع
أهل الكويت الكرام في التحلي بالحنكة وحسن التصرف في مختلف المواقف التي مرت
بهم.
وي��وض��ح ه ��ذان ال�م��وق�ف��ان ال�ح�ق�ي�ق�ي��ان((( دل �ي� ً
لا واض �ح � ًا ع�ل��ى فطنة وح�س��ن تصرف
صاحبهما التاجر عبدالمحسن عبدالله السعد المنيفي رحمه الله تعالى ال��ذي كان
خالل االحتالل ،فقد كان رحمه الله عم ًا وأخ ًا وصديق ًا في الوقت نفسه.
( )1د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي« ،القبس من سير أهل الكويت الطيبني» ،الكويت :املؤلف2016 ،م ،ص .75 – 72
(مت نشر املقال في جريدة القبس بتاريخ 1993/5/29م ،حتت عنوان :نكات األزمة والعم عبداحملسن).
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الموقف األول :اشترى فيه العم عبدالمحسن عبدالله السعد المنيفي «بو محمد»
سيارته بساعته ،فقد كان الوضع متوتر ًا في بلدنا الحبيب الكويت أثناء االحتالل العراقي
الغاشم على الكويت ،ولم يكن ُيسمح للكويتي أن يحتفظ بهويته الكويتية ،وصدر القرار
الجائر بتغيير لوحات السيارات من كويتية إلى عراقية ،ولكن العم عبدالمحسن كسائر
الكويتيين أبى ،بل أصر على التواصل والتكافل ،وقد خرج يوم ًا بسيارته من الخالدية
إلى الضاحية إلحدى الحاجات االجتماعية المهمة ،وأمام مخفرها سأله جندي عراقي
وهم بمصادرتها ،غير أن العم
عند نقطة السيطرة عن سبب عدم تبديل لوحة سيارته َّ
عبدالمحسن أقنعه بفطنته المعهودة وحسن تصرفه بأنه يحتاج إليها بشدة ،وأنها لن
تنفع عسكري ًا يأخذها؛ ألنها ستؤخذ منه عنوة من ِقبل مسؤوليه وقد أبدى ساعته من
تحت ُك ِّمه لتكون ملحوظة من قبل الجندي العراقي ،وفي الوقت نفسه ساومه الجندي
لما أقنعه بعدم جدوى أخذ السيارة بالنسبة له ،فأعطاه إياها فور ًا مقابل
على ساعته َّ
أن يخلي سبيله ،وأن يتركه يمضي بسيارته ،فكان له ذلك فاشترى سيارته بساعته ،في
موقف تتجلى فيه فطنته وسرعة بديهته.
الموقف الثاني :يكشف هذا الموقف عن جرأته وحسن تصرفه أيض ًا؛ حيث ذهب
بسيارته إل��ى جواخير الصليبية رغ��م التواجد العسكري العراقي المكثف ليبتاع ما
يحتاجه م��ن لحم غنم أو ِج�م��ال ،واش�ت��رط عليه صاحب قعود (وه��و الجمل ال��ذي لم
يتجاوز عمره سنتين) أن يذبحه له خارج الجاخور ،ومرت دورية عسكرية ولمحت المشهد
من بعيد فاستدارت بشكل متهور وكأنها وقعت على صيد ثمين ،فسأل الضابط :تبيعون
لحم؟ ف��رد العم عبدالمحسن على الفور :ال ما نبيع ،ولكن تفضل قطعة من اللحم.
وأعطاه عن طيب نفس وك��رم يفترض أن تطيب له نفس الكريم؛ غير أنها قد تحركت
نفس اللئيم فأخذ الهدية وانصرف .وما هي إال لحظات وانقضت دورية أخرى على العم
عبدالمحسن وم��ن معه كانت قد علمت األم��ر من سابقتها وأح��اط الجنود بالعم «بو
محمد» وعمال بنغاليين معه وصوبوا عليهم الرشاشات والبنادق وصرخوا بهم :من أين
سرقتم الجمل؟ فأجاب العم باستغراب :وهل يسرق الجمل من يذبحه جهار ًا نهار ًا أمام
الشارع العام؟ فقال الجنود :ال أنتم سرقتوه .فرد عليهم العم «بو محمد» :طيب انتظروا
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لحظات حتى أحضر لكم صاحب الحالل ويشهد لكم أننا اشتريناه منه .فرد الجنود:
ولما عاد إلى
طيب روح دور عليه وتعال .وفع ًال ذهب العم عبدالمحسن ليحضر البائعَّ ،
موقع المهزلة لم يجد إال العمال البنغاليين في حالة مأساوية واكتئاب شديد ،فسألهم
العم عبدالمحسن بشغف :ماذا دهاكم؟ وأين القعود؟ فأجابوا بصوت واحد :أن الجنود
أخذوا اللحم ،ولم يكتفوا بذلك بل استولوا أيض ًا على ما كان معهم من أموال ومتعلقات
شخصية.
فعاد العم «بو محمد» :أدراجه ولم يسلم إال بقطع زهيدة كان قد وضعها في السيارة
قبل وصول من كانوا يسمون أنفسهم «حماة األمن ودعاة اإلنسانية» إلى موقع المهزلة
الجمال وعصابته البنغالية» يعيثون
بلحظات ،وقد ارتضوا أن يتركوا من أسموه «سارق ِ
في األرض ما دامت عناصرهم قد سلمت بلحم القعود!
وهكذا عكست لنا ه��ذه القصة حنكة وذك��اء التاجر عبدالمحسن عبدالله السعد
المنيفي رحمه الله تعالى ،وكيف أنه استخدم هذه الحيلة الذكية بشراء سيارته بساعته،
وكذلك نجاته سالم ًا بما تيسر له من اللحم في قصة القعود.
وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالذكاء والفطنة الكبيرة ،وقدموا لنا النماذج المشرفة
التي تدل على تحليهم بالفطنة وحسن التصرف.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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مثال للمسامحة واإلحسان وحب الخير
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إن من أجل أعمال البر والخير والمعروف ،والتي وعد الله سبحانه وتعالى من يفعلها
بالجزاء الجزيل يوم القيامة ،وبالظل الظليل يوم العرض عليه سبحانه وتعالى ،هو
إن�ظ��ار المدين المعسر ال��ذي ال يملك م��ا يسد دي�ن��ه ،وك��ذل��ك م��ن يتجاوز ع��ن الديون
ويسامح أصحابها ويعفو عنهم.
فإذا كان هذا المدين معسر ًا وال يستطيع سداد دينه فال شك وال ريب في أن مسامحته
وإسقاط الدين عنه من أفضل الصدقات ،وقد قال الله عز وجل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ((( ،فسمى الله سبحانه
إب��راء المعسر والوضع عنه صدقة ،وب َّين سبحانه وتعالى أن ت��رك رأس المال بالكلية
واسقاطه عن المدين فيه الخير والثواب العظيم.
وفي السنة النبوية المطهرة وردت األحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
التي توضح فضل اإلحسان إلى المعسر وثواب إنظاره أو وضع الدين عنه عند الله تعالى،
فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريم ًا له فتوارى عنه ثم وجده ،فقال :إني معسر،
سره
قال :آلله ،قال :آلله ،قال :فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« :من َّ
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع ع�ن��ه»((( ،وعن حذيفة
ُ
رجل ممن
رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :تلقت
المالئكة رو َح ٍ
كان قبلكم ،فقالوا :عملتَ من الخير شيئًا؟ قال :ال ،قالوا :تذ َكّر ،قال :كنت أداين الناس
فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ،ويتجوزوا عن الموسر ،قال الله :تجاوزوا عنه»(((.
وهناك العديد من األحاديث والروايات األخرى التي تذكر فضل إنظار المعسر والتجاوز
عنه ،ألن فيها الكثير من األخالق الفاضلة منها التسامح والعفو والصفح واإلحسان.
وق��د ض��رب أه��ل الكويت الكرام أروع األمثلة في الفزعات من أج��ل إسقاط القروض
ومساعدة المعسرين والوقوف إلى جوار إخوانهم المواطنين في أوقات الشدائد واألزمات،
وكثير ًا ما ذكرنا في القصص السابقة أمثلة رائعة ألهل الكويت الكرام في هذا الشأن.
( )1سورة البقرة اآلية .280
( )2رواه مسلم ،برقم .2391
( )3رواه البخاري ،برقم  -1971ورواه مسلم ،برقم .1560
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وت��وض��ح ه��ذه القصة ال��واق�ع�ي��ة((( م�ث��ا ًال ون�م��وذج� ًا لبطلها التاجر حمد ب��ن عبدالله
الصقر رحمه الله ،وكان أحد التجار األثرياء والمعروفين بالمسامحة والعفو واإلحسان
إلى مواطنيه ،فكثير ًا ما روى عنه أقرانه من بذله المعروف وإسقاطه لديون المعسرين
إذا علم عدم قدرتهم على سداد تلك الديون.
ومن هذه المواقف التي نذكرها باعتزاز موقف التاجر حمد الصقر رحمه الله مع
النوخذة (م .ش) ،حيث أقرضه التاجر حمد الصقر مبلغ ًا من المال ،وحين جاء وقت
السداد لم يستطع النوخذة محمد سداد المبلغ نظر ًا لضيق ذات اليد في ذلك الوقت،
وعدم استطاعته توفير المبلغ في موعده المحدد ،فلزم النوخذة محمد بيته (فشالن)
متأثر ًا بذلك الموقف ،فلما سمع التاجر حمد الصقر بتأثر النوخذة محمد ،ولزومه
بيته لعدم استطاعته سداد المبلغ ،أرسل في طلبه على الفور وأخبره أنه سامحه وأسقط
عنه الدين ابتغاء وجه الله ،ووقوف ًا إلى جانبه في أزمته ،بل لم يكتف التاجر حمد بذلك
بل استطرد قائ ًال :لقد اخترناك لتكون نوخذة على سفينتنا ،وكم كانت فرحة النوخذة
محمد بهذا الموقف ،حيث لم يكتف التاجر حمد بإسقاط ديونه ،ولكنه ضمن له العمل
على إحدى سفنه حتى يستطيع أن يكسب قوته وقوت من هم في كنفه ،ويواجه أعباء
الحياة ،بد ًال من أن يجلس في بيته حزين ًا بال عمل.
وهكذا جسد التاجر حمد بن عبدالله الصقر العفو والمسامحة عند التاجر الكويتي
في كويت الماضي ،وال��ذي تعدى مرحلة إسقاط القرض والدين إلى ما هو أفضل من
ذلك ،وهو إيجاد فرصة عمل يستطيع من خاللها كسب الرزق الحالل ،ومواجهة ظروف
الحياة.
وهكذا ك��ان أه��ل الكويت في الماضي جميع ًا ،يشعرون بمسئولياتهم تجاه أقرانهم،
يقضون عنهم ديونهم ،يقفون معهم وقت الشدة والضيق ،ويبذلون إليهم الخير واإلحسان،
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.

( )1رواية د .يعقوب يوسف جاسم احلجي – الباحث في التراث الكويتي.

317

علي نقي بن حجي النقي

70

التاجر علي نقي بن حجي النقي
مثال للسماحة والتواضع والعفو عن الناس
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جاءت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكملة لمكارم األخالق ،وداعية
إلى بث كريم الخصال وطيب األعمال في نفوس المسلمين ،ومن أهم ما حرصت عليه
تلك الدعوة المباركة غرس روح التسامح والعفو والتواضع والوفاء.
وقد تعددت اآلي��ات القرآنية العظيمة التي تدعو إلى الرأفة والرحمة بالمسلمين،
فإذا كان هذا المدين معسر ًا فال شك في أن إبراء ذمته وإسقاط الدين عنه من أفضل
ال �ص��دق��ات ،وق��د ق��ال ال �ل��ه ع��ز وج��ل ف��ي ك�ت��اب��ه ال �ع��زي��ز :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ((( ،فسمى الله سبحانه إبراء
المعسر وال��وض��ع عنه صدقة ،وأن الله سبحانه وتعالى يجازي صاحب ه��ذا المعروف
الخير والثواب العظيم.
وقد وردت عدة أحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على
فضيلة إنظار المعسر وثواب إبرائه ،منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
اج ٌر ُي َد ِاي ُن الناس فإذا َرأَى ُم ْع ِس ًرا قال ِل ِف ْت َي ِان ِهَ :ت َجا َوزُوا عنه،
الله عليه وسلم قال« :كان َت ِ
َل َع َّل ال َّل َه أَ ْن َيت ََجا َو َز َعنَّاَ ،فت ََجا َو َز الله عنه»((( ،ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم« :من
سره أن يظله الله يوم ال ظل إال ظلهَ ،فل ُْي َي ِّسر على معسر أو ليضع عنه»((( ،وهذه األحاديث
النبوية الشريفة وغيرها الكثير تدل على فضل المسامحة والعفو عن الناس.
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر علي نقي النقي
رحمه الله تعالى ،والذي عرف بسماحته وطيبة نفسه وعفوه عن الناس وجميل أخالقه،

(((

( )1سورة البقرة اآلية .280
( )2رواه البخاري ،برقم .1972
( )3رواه مسلم ،برقم .1562
(»)4محسنون من بلدي»  -اجلزء الثاني عشر  -ط - 1الكويت :بيت الزكاة2017 ،م  -مستشار التحرير د.عبداحملسن عبدالله
اجلارالله اخلرافي.
( )5هو علي بن نقي بن حجي بن علي نقي بن محمد بن فالح بن النقي ،ولد في الكويت عام 1921م ،تعلم من والده رحمه
الله احلرص على التعليم والشغف بالعلم واآلداب ،فكان مثقفا مطلع ًا علي املعلومات التاريخية واألدبية ،وأنشأ لنفسه
مكتبة خاصة في منزله حتتوي علي أعداد كبيرة من الكتب واملراجع في علوم التاريخ واألدب والشعر ،وفي بداية التحاقه
بالعمل التجاري عمل في جتارة بيع الطحني وامتلك عدة محالت في سوق اخلبازين وسوق الطحني ،باإلضافة إلي
جتارة املواد الغذائية ،ثم انتقل إلى جتارة العقارات واألراضي التي عمل بها لفترة طويلة وحتى وفاته ،عرف عنه اإلحسان
والكرم والتبرع لصالح اخوانه في اجلزائر وفلسطني وغيرها من الدول العربية ،وكان محسن ًا كرمي ًا وفي ًا محب ًا للخير،
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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وقد روى غير واح��د من أصدقائه التجار أن التاجر علي نقي النقي رحمه الله تعالى
كانت لديه دفاتر يسجل فيها األموال التي له عند هؤالء التجار وغيرهم ،وكان إذا حان
وقت سدادها واستيفائها منهم ونمى إلى علمه أنهم ال يستطيعون السداد كان يتغاضى
مباشرة عنها ،بل إنه من سماحته وطيب نفسه كان يسجل أمام كل منها عبارة «تم السداد»،
وإذا قام أحد هؤالء المعسرين بزيارته لطلب السماح أو طلب مهلة إضافية لكي يستطيع
وبرأ ساحتهم من أي
سداد ما عليه كان يبلغهم أن هذه المبالغ تم سدادها وسلمت إليه َّ
مطالبات أو ديون.
ومن المواقف الطيبة أيض ًا ما رواه التاجر عبدالعزيز الدعيج أنه اشترى من التاجر
علي نقي النقي عقار ًا دون أن يدفع له مبلغ العقار (كان موقع
هذا العقار في شارع مبارك الكبير تحديد ًا بين البنك التجاري
وبنك الخليج م��رور ًا بسوق المناخ) ،وق��ام التاجر علي النقي
بتسجيل العقار باسم التاجر عبدالعزيز الدعيج قبل أن يتسلم
منه أية مبالغ من ثمن العقار ،فمع ضخامة مبلغ هذا العقار
إال أن التاجر علي النقي سارع بتسجيله باسم التاجر الدعيج
قبل أن يقبض ثمنه ،وه��ذا إن دل على ش��يء فإنما ي��دل على
عبدالعزيز الدعيج
ثقته بنفسه وباآلخرين ،والتزامه بكلمته ،وطيب أخالقه.
كذلك يروي الحاج يوسف كمال أنه اتفق شفهي ًا مع التاجر علي نقي النقي على
شراء عقار نظر ًا لخبرة التاجر علي النقي في مجال تجارة العقار على أن يقوما ببيعه
الحق ًا والربح من وراء ذلك البيع ،ولما تم بيع العقار بالفعل فوجئ التاجر يوسف
ك�م��ال بالتاجر علي النقي ي�س��دد ل��ه حصته كاملة ف��ي ال��رب��ح على ال��رغ��م م��ن أن��ه لم
يدفع سابق ًا أي مبالغ من قيمة العقار ،بل إن الذي اشتراه كام ًال هو التاجر علي نقي
النقي ،إال أنه التزم بهذا االتفاق الشفهي وأرسل للتاجر يوسف كمال كامل حصته في
المكسب.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المواقف وغيرها الكثير والكثير كان التاجر علي نقي
النقي رحمه الله ال يحب أن يذكرها أو يتفاخر بها أمام اآلخرين تواضع ًا منه ورغبه في
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تحصيل الثواب من خالقه ومواله سبحانه وتعالى.
وهكذا ضرب التاجر علي نقي النقي رحمه الله تعالى مثا ًال واقعي ًا يحتذى به في
التسامح والعفو ،فكان رحمه الله يؤثر التسامح والعفو عن أصدقائه التجار والمعسرين
وأصحاب الديون على مطالبتهم واثقال كاهلهم ،وكذلك ضرب المثل والقدوة الحسنة
في االلتزام بكلمته والوفاء بعهده واإلحسان إلى الناس جميع ًا.
وهكذا كان حال الكثير من آبائنا من أهل الكويت الكرام وتجار الكويت كذلك ،فقد
تواترت القصص العجيبة التي تحكي مآثرهم وتوضح تسامحهم وتواضعهم و وفائهم
بكلمته ،فضربوا أروع األمثلة في الطهر والنقاء وصفاء القلب ،وتعددت محاسنهم وذكر
الجميع مآثرهم.
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دعا ديننا اإلسالمي العظيم إلى مكارم األخالق ،وحث على التحلي باألخالق الفاضلة
أج ِّلها وأفضلها إنظار المعسر والتجاوز عنه ،ورتبت الشريعة اإلسالمية الغراء
والتي من َ
قر ُ
مه َل ُهم و ُي َيسر عليهم في السداد ،بل إنها جعلت الثواب
ض
الناس و ُي ِ
َ
الثواب الجزيل لمن ُي ُ
األكبر واألجر األعظم لمن يسامحهم ويتجاوز عنهم.
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولَ « :م ْن
يم ِه ،أَ ْو َم َحا َعنْهُ َ ،كا َن ِفي ِظ ِّل ا ْل َع ْر ِش َي ْو َم ال ِْق َيا َم ِة»((( ،وعن أبي هريرة رضي الله
س َع ْن َغ ِر ِ
نَفَّ َ
الد ْن َيا
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ « :م ْن َي ّ َس َر َع َلى ُم ْع ِس ٍر َي ّ َس َر ال ّ َلهُ َع َل ْي ِه ِفي ُّ
اآلخ� َر ِة»((( ،وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ « :م ْن
َو ِ
اب َد ْع َو ُتهُ َ ،وأَ ْن ُتكْ َش َف ُك ْر َب ُتهُ َ ،ف ْل ُي َف ِ ّر ْج َع ْن ُم ْع ِس ٍر» (((.
أَ َرا َد أَ ْن ُت ْست ََج َ
وهناك العديد من األحاديث والروايات األخرى التي ترسخ وتعزز روح التسامح والعفو
والصفح واإلحسان بين الناس.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في الفزعات من أجل اسقاط القروض ومساعدة
المعسرين والوقوف إلى جوار إخوانهم المواطنين في أوقات الشدائد واألزم��ات ،وكثير ًا ما
ذكرنا مواقف سابقة وأمثلة رائعة ألهل الكويت الكرام تدل على ذلك وتبرهن عليه.
(((
وتوضح هذه القصة الواقعية((( مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها النوخذة مبارك جاسم المباركي
رحمه الله تعالى ،وكان أحد نواخذة الكويت المعروفين بالمسامحة والعفو واإلحسان إلى
مواطنيه ،فكثير ًا ما ُروى عنه بذله المعروف وإسقاطه لديون المعسرين إذا علم عدم قدرتهم
على سداد تلك الديون.
( )1أخرجه أحمد في املسند ،برقم .22612
( )2أخرجه مسلم ،برقم 3006
( )3أخرجه أحمد في املسند ،برقم .4749
( )4مقالة يوسف مبارك املباركي – جريدة القبس – العدد  – 13960األربعاء 11أبريل 2012م.
( )5ولد النوخذة مبارك بن جاسم بن محمد املباركي رحمه الله في فريج سعود عام 1900م ،تعلم في صغره مبدرسة املرحوم
املال عبداللطيف العمر رحمه الله ،وهي إح��دى امل��دارس األهلية لتعليم وحتفيظ القرآن قدمي ًا ،ثم التحق باملدرسة
املباركية وتعلم فيها مبادئ احلساب واللغة العربية ،وفي عام 1915م ركب البحر مع والده الطواش جاسم محمد املباركي
رحمه الله والزمه في رحالته إلي البحرين والقطيف وقطر ،وبرع في معرفة اللؤلؤ حيث تكونت له خبر كبيرة في مجال
معرفة أنواع اللؤلؤ ساعدته على أن يصبح تاجر ًا ماهر ًا للؤلؤ الحقا «طواش» ،وبعد كساد جتارة اللؤلؤ اجته إلي مهنة
السفر الشراعي حيث أصبح نواخذة سفر ،وتولى قيادة بوم عائلة املباركي الشهير «اهديب» في عام  1931ميالدي وأول
رحلة له كانت إلى منطقة شط العرب لتحميل التمور إلي الهند لبيعها ثم شراء املواد الغذائية التي يحتاجها سوق
الكويت وغيرها من املواد وحتميلها إلي الكويت ،ثم ترك النوخذة مبارك بن جاسم املباركي البحر في عام 1949م ،واجته
إلي اإلعمال اخلاصة حيث توفي رحمه الله في تاريخ 1986 /7/1م رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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وي��روي يوسف مبارك المباركي ه��ذا الموقف عن اب��ن عم والده
النواخذة مبارك جاسم المباركي((( في حادثة انكسار الغوص ،وجاء
فيه« :كانت حادثة انكسار الغوص نكبة تجارية على الكويت وأهلها،
ألنها ضربت أحد مصدري رزقهم األساسيين وهما الغوص والسفر،
إال أنه في عام  1947قام العم مبارك جاسم المباركي بدور فريد من
نوعه ،وهو إسقاط الديون عن البحارة ،والذين يقدر عددهم آنذاك
بمائة رجل كانوا يركبون البحر بسفنه الخاصة ،حيث بلغ إجمالي
المبالغ التي تم إسقاطها عنهم ( 50ألف روبية هندية) ،ويعتبر هذا
يوسف مبارك المباركي
المبلغ في ع��ام 1947م مبلغ ًا كبير ًا ج��د ًا آن��ذاك ،نتيجة استشعاره
بضعف حالة أولئك البحارة ،وانكسار الغوص ،فأراد رحمه الله أال يرهق كاهل من عمل معه،
فأعطاهم «براوي خالوية» ،أي براءات ذمة ،لذا يعد النوخذة مبارك جاسم المباركي من أوائل
التجار بالكويت الذين أسقطوا القروض عن الذين عملوا معهم».
ويستطرد األستاذ يوسف المباركي قائ ًال« :وعندما ذكرت هذه الحادثة للمؤرخ سيف
الشمالن ،قال لي :أنها سقطت منه سهو ًا ،فهذه الرواية معروفة لدى أهل الكويت وجميع
النواخذة».
وهكذا جسد النوخذة مبارك جاسم المباركي رحمه الله تعالى
قيم جليلة من العفو والمسامحة عند ن��واخ��ذة الكويت في كويت
الماضي ،والذي تعدت مرحلة التيسير على الناس في سداد القروض
والد َّين إلى ما هو أفضل من ذلك ،وهو التجاوز عن الديون وإسقاط
القروض بالكامل عن أصحابها.
وهكذا كان أهل الكويت في الماضي جميع ًا ،يشعرون بمسئولياتهم
تجاه أقرانهم ومرؤوسيهم الذين عملوا معهم ،ويقفون معهم وقت
الشدة والضيق ،ويبذلون إليهم الخير واإلحسان.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.

سيف مرزوق الشمالن

( )1ومن اجلدير بالذكر أن نشير إلى أن العم املؤرخ سيف مرزوق الشمالن ذكر الطواش جاسم املباركي في عدة مواضع من
كتابه القيم «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت واخلليج العربي» ،كما أنه عده من أشهر الطواشني في احلي القبلي،
وأورد صور ًا شخصية له وذكره على وجه اخلصوص بالصفحات التالية  15و 162و 174و 175من كتابه «تاريخ الغوص على
اللؤلؤ في الكويت واخلليج العربي» ج - 2ط1398 - 1هـ1978 /م.
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وااللتزام األدبي
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إن الوفاء من أعظم الصفات اإلنسانية ،ومن المعلوم أن من فقد الوفاء فقد انسلخ
من إنسانيته ،وقد جاء اإلسالم ليؤكد على هذا الخلق العظيم ،فجعله من أهم الخصال
الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المسلم بين أقرانه وفي جميع معامالته.
وال��وف��اء صفة من صفات النفوس الشريفة ،ودليل دام��غ على ص��دق اإليمان وكمال
الدين ،ولن يرتقى المسلم في مراتب اإليمان إال إذا كان وف ًّيا ،يقول الله عز وجل محذر ًا
عباده المؤمنين من عدم الوفاء {:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}(((.
فالناس مضطرون إلى التعامل فيما بينهم ،ونتيجة لهذا التعامل تظهر االلتزامات
والعقود والعهود ،والمسلم في ذلك البد أن يظهر الجانب المضيء لإلسالم ،فيخلص
في معامالته ،ويراعي مواقيثه ،ويوفي بعهوده ،وما أجمل أن تكون تلك العهود والمواثيق
وااللتزامات عهود ًا شخصية أوجبها الشخص على نفسه ،فال يكتفي بالعهود التي قطعها
على نفسه أمام الناس ،بل يتعدى ذلك إلى الوفاء وااللتزام بالعهود التي قطعها على
ووفاء مع الناس ،وتأليف ًا
نفسه دون أن يعلمها أحد؛ رجاء ما عند الله من األجر والثواب،
ً
للقلوب ،ورغبة في اإلحسان.
ومن أفضل ما قيل في الوفاء:
إذا ُقلْت فــي شــيء نعـم فأتمه
تسترح و ُت ِر ْح بها
وإال فقل:ال،
ْ

واجب
فإن نعم َد ْي ٌن على الح ِّر
ُ
ـــاذب
ـــاس إنــك ك ُ
ِلئــ َّال تقـــول الن ُ

وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اتصافهم بالوفاء واالل�ت��زام بالكلمة
والعهد ،وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد سلطان
البحيري الزعبي رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين بين أقرانهم بحب الخير
للغير واإلحسان والوفاء للجميع.
وفيها يحكي محمد سلطان البحيري الزعبي عن والده قائ ًال« :كان التاجر عبدالعزيز
صالح الدخيل المحطب (أبو صالح) رحمه الله من التجار المشهورين في سوق الكويت
القديم بتجارة المواد الغذائية ،وكان دكانه في موقع جيد داخل السوق ،وهو الموقع الحالي
لبنك التسليف واالدخار ،وكان أبو صالح رحمه الله قد افتتح دكانه تقريب ًا في أواسط
( )1سورة الصف اآليات .3-2
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الستينات ،وكان يبيع مختلف
ال� �م ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة م� ��ن سكر
وأرز وط�ح�ي��ن وش ��اي وغيرها
من المواد الغذائية التي كان
أه��ل ال�ك��وي��ت يحتاجونها في
معيشتهم اليومية.
وك� ��ان� ��ت ه � �ن ��اك ث� �ق ��ة كبيرة
وم �ت �ب��ادل��ة ب �ي��ن وال � ��دي التاجر
س � �ل � �ط� ��ان ال � ��زع� � �ب � ��ي وال � �ت� ��اج� ��ر من اليمين العميد م .محمد سلطان الزعبي والفريق إطفائي
م .جاسم محمد المنصوري
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ص� ��ال� ��ح الدخيل
المحطب (بو صالح) رحمهما الله تعالى ،ومن دالئل تلك الثقة أن الوالد التاجر سلطان
الزعبي كان يشتري البضاعة من أبي صالح وال يحاسبه إال بعد شهر أو شهرين ،بل كان من
الممكن أن تمتد المدة إلى ثالثة أشهر لحين توفر المال مع الوالد رحمه الله ،حيث كان
بدوره يبيع بضاعته ألهل الكويت باآلجل لحين توفر المال معهم ،فكان يجمع أمواله ثم
يذهب على الفور إلى التاجر أبو صالح ليؤدي ما عليه من أم��وال ،ويأخذ بضاعة أخرى،
وهكذا كانت تدور عجلة الحياة في ثقة متبادلة بين التاجرين بعضهما البعض من جهة،
وبين التاجرين وأهل الكويت الذين يتعاملون معهما من جهة أخرى.
وبعد مرور أكثر من عشرين عام ًا توسعت الكويت ،وتشعبت رقعة العمران فيها ،وتم
افتتاح الكثير م��ن المحالت التجارية ف��ي ق��ري��ة الفحيحيل القريبة م��ن الصباحية،
وبالفعل انتقلنا إلى محلنا الجديد في قرية الفحيحيل.
وكان والدي التاجر سلطان البحيري يطلب ما يحتاجه من بضاعة من التاجر عبدالعزيز
صالح الدخيل (أبو صالح) ،وكنت أذهب أنا الستالمها منه والرجوع بها وتوصيلها إلى الوالد
رحمه الله.
ونظر ًا لما كنت أجده من مشقة في الذهاب واإلياب في رحلة احضار البضاعة ،فقد
طلبت من الوالد في ذات يوم أن نتعامل مع التجار الموجودين في منطقة الفحيحيل،
وأن نعتذر من التاجر أبو صالح نظر ًا لبعد المسافة والمشقة التي أجدها في استالم
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وت��وص�ي��ل ال�ب�ض��اع��ة ،ل�ك��ن ال��وال��د رح�م��ه ال�ل��ه ت�ع��ال��ى رف��ض ذلك
العرض رفض ًا قاطع ًا ،وقال لي بالحرف الواحد« :احنا ما نخلي
ربعنا اللي عرفناهم في وقت الشدة».
وظ ��ل ال �ح��ال ك��ذل��ك ح�ت��ى ب�ع��د أن ن�ق��ل ال �ت��اج��ر عبدالعزيز
صالح الدخيل (بو صالح) تجارته إلى دكانه الجديد في منطقة
جليب الشيوخ ،حيث استمر الوالد في التعامل معه على نفس
المنوال.

عبدالعزيز الدخيل

وبعد فترة م��ن انتقال التاجر أب��و صالح إل��ى منطقة جليب الشيوخ ل��م ينجح في
االس�ت�م��رار ف��ي ت�ج��ارة ال�م��واد الغذائية ف��ي تلك المنطقة ن�ظ��ر ًا لتوافر محالت المواد
الغذائية بكثرة في تلك المنطقة ،وكذلك نشوء الجمعيات التعاونية التي توفر المواد
الغذائية بأسعار مدعومة ،فاضطر التاجر أب��و صالح رحمه الله إل��ى إغ�لاق دكانه في
الجليب ،هنا فقط وبعد أن تأكد الوالد من إغالق أبو صالح لمحله في الجليب سمح لي
بالشراء من التجار في منطقة الفحيحيل.
رحم الله التاجرين الشهمين سلطان البحيري الزعبي وعبدالعزيز صالح الدخيل
رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته».
وه�ك��ذا عكست لنا ه��ذه القصة ه��ذا السلوك الطيب م��ن التاجر عبدالعزيز صالح
الدخيل (بو صالح) رحمه الله ،وكيف أنه كان يبيع بضاعته بدون استالم ثمنها ،بل كان
يصبر على التجار مدة قد تطول لعدة أشهر دون أن يطالبهم بالسداد أو أن يمنع عنهم
بضاعته ،فضرب لنا مث ًال رائعا في الثقة باآلخرين ،وحسن الظن بهم ،وف��ي المقابل
وجدنا الوفاء ورد الجميل من التاجر سلطان البحيري الزعبي رحمه الله ،حيث أصر
على استمرار التعامل مع صديقه القديم رغم بعد المسافة ورغم توفر التجار بالقرب
منه ،ولكنه آثر الوفاء وااللتزام األدبي الذي ألزم به نفسه دون أن يلزمه به أحد أو يفرضه
عليه ،ليضرب مث ًال رائع ًا في الوفاء وااللتزام األدبي وحفظ الجميل.
وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالثقة المتبادلة والوفاء وحفظ الجميل ،وقدموا لنا
تلك النماذج المشرفة التي تدل على أصالة معدنهم وسمو أخالقهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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خلق ال�ل��ه سبحانه اإلن�س��ان وجعله خليفة ل��ه ف��ي أرضه،
وه��ذا أول دل�ي��ل على ع��زة ه��ذا اإلن �س��ان ،وم��ن دواع ��ي شعوره
سيد المخلوقات ،وقد كرمه الله سبحانه
بالفخر والعزة ،فهو ِ ّ
وفضله على كثير ممن خلق ،قال الله سبحانه وتعالى { :ﮏ
ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(((.
وج��اء ديننا اإلس�لام��ي الحنيف ليؤكد معاني العزة عند
المسلمين ،ألن اإليمان في حد ذاته مدعاة للعزة والكرامة ،يقول الحق سبحانه وتعالى:
{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(((.
ابراهيم محمد سعد النخيالن في شبابه

إن التزام المسلم بأوامر دينه وابتعاده عن نواهيه ،وهذا ما يعني بالطبع تنزهه عن كل
ّ
ما يشين سلوك المسلم؛ من ظلم وبغي وفساد وتجاوز ...واتصافه في الوقت ذاته بكل ما
يزين سلوك المسلم من صدق وعفاف وإنصاف وترفع والتزام ووفاء ،سيجعل منه إنسان ًا
محبوب ًا يأمنه الناس ويثقون به ويعزّونه.
والش��ك وال ري��ب أن ع��زة النفس تكسب صاحبها ع��دة أم��ور طيبة أهمها الترفع عن
عما تكسبه لصاحبها
صغائر األمور ،والوضوح والشفافية في جميع المواقف ،هذا فض ًال َّ
م��ن ال�ت��زام أدب��ي تجاه النفس وت�ج��اه الغير يوجب لها االح�ت��رام والتقدير وال�ح��ب من
الجميع.
وهذا ما سوف نستعرضه في هذه القصة الواقعية((( ،وهي لنموذجين بل نموذج كويتي
واحد ولكن من شقَّ ين يبرز لنا معاني سامية وقيم ًا رفيعة ،هما :سعد وإبراهيم ابنا محمد
(((
توأم
سعيد النخيالن  ،رحم الله الثالثة ،وفيها« :أن األخوين سعد وإبراهيم كانا بمثابة ٍ
( )1سورة اإلسراء اآلية .70
( )2سورة املنافقون من اآلية .8
( )3د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي« ،القبس من سير أهل الكويت الطيبني» ،الكويت :املؤلف2016 ،م ،ص .290 – 286
( )4سعد من مواليد 1914م ،وإبراهيم من مواليد 1916م ،وكان منشأهما في منطقة القبلة في مدينة الكويت – فريج (حي)
الساير ،توفي والدهما وهما في سن صغيرة مما جعلها يدخال مبكر ًا في معترك احلياة العملية ،احترف األخوان مهنة
الغوص في سن مبكرة ،وكانا يتلقيان تعليمهما إذ لم مينعهما العمل عن تلقي العلم ،وبعد اكتشاف النفط اجته األخوان
وم ْن الله عليهما بالرزق الوفير والشهرة باألمانة والصدق واجلدية ،وقد استخدما محلهما الكائـن=
إلى مهنة التجارةَ ،
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روحي وقد تعاهدا أمام الله وأمام والديهما
ٍ
على أال يفرقهما شيء سوى الموت ،فكان
حبهما وإخاؤهما غريبين من نوعهما ،إذ
ل��م تنجح أي ظ��روف للتفريق بينهما أو
النيل منهما ،فقد كان العهد الذي قطعاه
ع�ل��ى نفسيهما بمنزلة ال ��درع والحصن
ال��واق��ي م��ن ك��ل أذى وم �ك ��روه .إن �ه��ا قصة
ابراهيم وسعد محمد سعد النخيالن
مختصرة لرجلين يقف أمامهما الزمن
وقفة اح�ت��رام وتقدير ليشير إليهما ،وك��ان األخ��وان يتمتعان بعزة نفس وعفة عالية
وك��ان شعارهما دائ�م� ًا «لنعط الفرصة للغير في العمل» حيث لم يسبق لهما السعي
وراء المكاسب الشخصية أو المطالبة بمزايا أو أي متاع للدنيا سواء من الدولة أو من
شخص معين ،فقد كانا مثا ًال للمواطنين الملتزمين وبكل جدية تجاه الدولة وأنظمتها
وقوانينها ومصالحها ،زاهدين متعففين في المسألة عن حقوقهما ،فقد أصبح من
العرف الشائع في مجال تأجير القسائم أن يتم تأجيرها من دون ترخيص رسمي –
أصرا على عدم مخالفة القانون،
مازالت هذه الظاهرة مستمرة حتى يومنا هذا  -لكنهما َّ
وقد دفعهما الشعور بعزة نفسيهما إلى عدم الخوض في تلك المغامرات التي ال طائل
من ورائها سوى معاداة القوانين وااللتفاف عليها ،وقد قادهما التزامهما األدب��ي إلى
السعي للكسب المباح أمام الجميع وأمام القانون ،وهذه ظاهرة نجدها تكرر كثيرا عن
أصحاب النفوس العالية.
ومن مظاهر التزامهما األدبي أيض ًا أنهما كانا أول من يطيع وآخر من يعصـي ،فعندما
طلبت الحكومة إعادة تنظيم السوق ،وطلبت إخالء المحالت من الجميع كان األخوان
سعد وإبراهيم أول من أخليا محالتها في ظاهرة رائعة لاللتزام على عكس ما نراه اليوم
من تفلت واضح من القوانين والضوابط العامة عن البعض».
= في بيتهما كمركز لتوزيع امل��واد الغذائية ،وكانا من أحسن التجار تعام ًال مع الناس ،واشتهرت جتارتهما حتى لقب
الشارع بـ «عاير النخيالن» (العاير هو رأس البيوت عند إلتقاء شارعني) ،وتوسعت التجارة حتى أصبحا مالك ًا خلمسة
محالت جتارية في سوق الغربللي ،األخ األصغر إبراهيم توفاه الله في يوليو 2000م ،واألخ األكبر سعد توفاه الله في يناير
2001م رحمهما الله رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته.
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وليس أدل على عزة نفس األخوين سعد وإبراهيم النخيالن والتزامهما األدبي من
أسلوبهما في التجارة الذي اتسم بالتسامح والعطاء ومراعاة ظروف صغار التجار ،حيث
فتحا المجال للبيع باألجل دون أية فوائد إضافية مقابل ذلك؛ في ظاهرة قلما تتكرر
بهذه الصورة من الرفعة والتنزه».
وقد أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي بعزة
النفس وااللتزام األدبي في التعامل ،وقصة مؤثرة ألخوين ولدا وتربيا مع ًا وتعلما وكافحا
مع ًا ،أخوين متماسكين لم يستطع ظ��رف من الظروف في الدنيا أن يفرقهما ،ليظل
األخوان على م ِّر األزمان في القلوب والعقول يضـربان أروع األمثلة في المحبة واإلخاء
والرفعة وعلو الهمة والتماسك والترابط ،فكانا نموذجين رائعين وقدوتين مميزتين
لمن جاء من بعدهما حتى يسيروا على دربهما ويسلكوا نهجهما.
رحمهما الله رحمة واسعة وجعل مثواهما جنات النعيم.
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ي �ح��ث دي �ن �ن��ا اإلس�ل�ام ��ي ال �ع �ظ �ي��م ال �ن �ف��س ال �م �س �ل��م إل� ��ى أن ي�ت�ط�ل��ع دائ� �م� � ًا نحو
األح�س��ن واألف�ض��ل س��واء على المستوى األخ ��روي أو على المستوى ال��دن�ي��وي ،ففي
أمور اآلخرة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال«ِ :إ َذا َسأَ ْلتُ ُم ال َّل َه َف َس ُلو ُه
سَ ،ف ِإنَّهُ أَ ْو َس� ُ
الر ْح َم ِنَ ،و ِمنْهُ َت َف َّج ُر أَ ْن َها ُر
ْجن َِّةَ ،وأَ ْع َلى ال َ
�ط ال َ
ال ِْف ْر َد ْو َ
ْجن َِّةَ ،و َف ْو َقهُ َع ْر ُش َّ
ْجن َِّة»((( ،وفي أمور الدنيا أيض ًا يجب أن تتط ّ َلع النفس إلى ما هو أكمل وأحسن حيث
ال َ
حب معالي األمور وأشرافها ويك َر ُه
يقول النبي صلى الله عليه وسلم« :إن الله تعالى ُي ُّ
سفسافها»(((.
وه��ذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول معبر ًا عن طموحه« :إن لي نفس ًا
تواقة ،تمنت اإلمارة فنالتها ،وتمنت الخالفة فنالتها ،وأنا اآلن أتوق إلى الجنة وأرجو أن
أنالها»(((.
وعلى المسلم أن يكون طموح ًا باذ ًال للجهد والكفاح في سبيل تحقيق النجاح ،فبدون
الثقة بالنفس والعمل الجاد لن يستطيع تحقيق األمنيات ،وفي هذا يقول القائل:
ُ
العال مــن قـــ ّ َدم الحــــــذرا
ال
يدرك المج َد من ال يركب الخطرا *** وال ينـــال ُ
يقض من إدراكه وطرا
ــــــــدرد *** قضى ولم ِ
ومـــــــــــن أراد الـــعال صف ًـــوا بـــــال ك ٍ
وحول هذا المعنى الرفيع نورد هذه القصة الواقعية((( والتي توضح لنا مثا ًال ونموذج ًا
طيباً لصاحبها للتاجر أحمد عبدالمحسن الخرافي((( رحمه الله تعالى ،وكان من التجار
( )1رواه البخاري ،برقم .7423
( )2رواه الطبراني ،رقم  - 2894صححه األلباني في «السلسلة الصحيحة» .168/4
( )3ابن عبداحلكم املصري« ،سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه اإلمام مالك وأصحابه» ،ط ،6لبنان – بيروت :دار عالم
الكتب1984 ،م ،ص .59
(« )4محسنون من بلدي» ،اجلزء السادس ،ط ،1الكويت :بيت الزكاة 1426 ،هـ 2005 -م .ص  - 23مستشار التحرير:
د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي.
( )5هو التاجر أحمد عبداحملسن بن حسن بن علي بن أحمد اخلرافي ،ولد عام 1848م ،مبنطقة الزلفي باململكة العربية
السعودية ،في عائلة اشتهرت بامتالكها للعديد من سفن الشراع البحري ،وكانت لهم جتارة واسعة بني الكويت والهند
سواء حلسابها أو حلساب التجار اآلخرين ،وكانت لنشأة التاجر أحمد اخلرافي على سيف البحر سبب ًا في عشقه له،
من الله عليه
وعمل في بداياته مع النوخذة إبراهيم الغامن على منت إحدى سفنه ،ثم أصبح رئيس ًا لبحارته ،ثم َّ
ومتلك ع��دد ًا من السفن فكون ما ميكن أن نطلق عليه أسطو ًال بحري ًا حقيقي ًا ،وبه اتسعت جتارته واحتاج ع��دد ًا من
النواخذة ليعملوا فيه ،وكان رحمه الله محب ًا للبحر شغوف ًا به ،وقد أصاب من النجاح الشيء الكثير ،وكان كرمي ًا محسن ًا
شجاع ًا ،توفي رحمه الله عام 1949م رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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المعروفين بصنعه للمعروف وحبه لفعل الخير ،وق��د كان
طموح ًا شجاع ًا جريئ ًا.
ون�ب��دأ قصة التاجر أحمد عبدالمحسن الخرافي رحمه
الله بالحديث ع��ن طموحه وإرادت ��ه منقطعا النظير ،وهنا
نترك المجال للدكتور يعقوب يوسف الحجي الباحث في
التراث البحري الكويتي((( حيث يصف ذلك قائ ًال« :النوخذة
وال�ت��اج��ر أحمد ال�خ��راف��ي شخصية ف��ري��دة ون��وخ��ذة ليس له
د .يعقوب يوسف الحجي
نظير بين زمالئه من النواخذة الكويتيين ،ج��اء مع إخوته
من نجد صبي ًا معدم ًا (فهو ابن الصحراء) ،وأصبح أكبر عاشق للبحر والمتالك السفن
وقيادتها واالتجار بوساطتها ،وكان على استعداد أن يبذل كل ما لديه من مال في عمله
هذا ،فأصاب من النجاح ما يحسده عليه الكثير من النواخذة والتجار».
ويستدرك د يعقوب الحجي واصف ًا طموحه وسعيه الدائم نحو النجاح وثقته بنفسه
منذ الصغر قائال»:بدأ بحار ًا (مع النوخذة إبراهيم الغانم) ،وعمل في نقل الصخور ،ثم قام
بقيادة سفينة (بمساعدة أحد النواخذة) دونما تدريب سابق ،بل أخذها «شطارة وعفرتة»،
وتحمل األسفار حتى يجني أفضل ثمن لبضاعته ،ولكنه لم يكن يبالي بالخسائر التي
تتعرض له سفنه ،ولم يكن يبخل بالصرف عليها وتجهيزها على أحسن ما تكون عليه
السفن»(((.
أما عن ثقة النوخذة والتاجر أحمد الخرافي رحمه الله بنفسه فقد كانت صدق ًا
محل اندهاش من جميع من عاصروه ،ومن المواقف التي تثبت تلك الثقة والثبات
ما حدث للبوم «منصور» في أحد رحالته إلى الهند ،وفي أثناء عبوره مضيق هرمز،
اصدمت به باخرة كبيرة ،وأحدثت بعض التلف في أحد جوانبه ،وعرض ربان الباخرة،
المساعدة على النوخذة أحمد الخرافي ،إال أنه رفض قائالً« :مريكب ضرب مركب»(((.
( )1د يعقوب يوسف جاسم احلجي« ،نواخذة السفر الشراعي في الكويت» ،ط ،3الكويت :مركز البحوث والدراسات الكويتية،
2005م ،ص .443
( )2املرجع السابق ،ص .444
( )3املريكب :تصغير مركب.
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مما يدل على ثقته في نفسه وبحارته ،ولم يزعجه هذا الحادث بل واصل طريقه إلى
الهند».
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر أن النوخذة والتاجر أحمد عبدالمحسن
الخرافي كان يشرف على أعماله بنفسه وينتقل على سفنه من بلدة إلى بلدة ،وذلك
لشغفه بهذه المهنة ،وتطلعه إلى الريادة والنجاح فيها ،وقد بلغ حب أحمد الخرافي
للسفن وسخاؤه في االنفاق عليها حد اإلعجاب واإلشادة ،األمر الذي كان سبب ًا مباشر ًا
لنجاحه وتفوقه وسط أبناء جيله ،فقد ذكر ابنه بدر أن والده «خشن وعنيد» حين يكون
األمر متعلق ًا بالبحر والسفن.
والحقيقة التي يجب اإلش��ارة إليها في نهاية هذا السياق أنه إن كان التاجر أحمد
عبدالمحسن الخرافي قد مثل في حد ذاته نموذج ًا فريد ًا في حبه وولعه بالبحر وبالسفن؛
إال أنه قد تشابه مع العديد من النماذج الكويتية األصيلة للنواخذة والتجار في كويت
الماضي في مجملها ،فإن اختلفت بعض التفاصيل الدقيقة بين قصص التاجر الكويتي
األسوة في كويت الماضي ،إال أنها مثلت في مجملها وجها لعملة واحدة  ...في قصص
وعبر جليلة تبدأ بالكفاح وخوض معترك الحياة منذ الصغر ...وتنتهي بالنجاح وتحقيق
األمنيات عند الكبر ،وهكذا تحلى أهل الكويت في كويت الماضي بالسعي للعمل الجاد
والكفاح المستمر من أجل تحقيق النجاح ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء
من بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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ناصر عبدالله الهمالن
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التاجر ناصر عبدالله الهمالن
مثال للكفاح والمثابرة
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ديننا اإلسالمي الحنيف هو دين الجد واإلجتهاد والعمل ،فال مجال فيه لكسالن أو
بين
بين
�رة ،حيث وازنت َ
متواكل ،فقد جمعت الشريعة اإلسالمية َ
مقاصد الدنيا واآلخ� ِ
ِ
الدار
وبين
بكرامة وعفة،
العيش
طلب الرزق وأمور
سعي
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اإلقبال على ِ
اإلنسان لدنيا ُه في ِ
العبادة والصبر على الطاعة.
واالجتهاد في
اآلخرة
ِ
ِ
ِ
ُ
الحياة
�ات
ولما ك��انَ
ولوازمها ،فقد هيأَ اللهُ
ِ
ِ
العمل واإلجتهاد والمثابرة من ض��روري� ِ
عيشهم ،بل إن
األسباب ما
للناس من
سبحانه وتعالى
ُ
تقوم به حيا ُتهم وما فيه مصد ُر ِ
ِ
ِ
األرض
والذين يضربونَ في
سبي ِله
بين
َ
َ
الحق سبحانه وتعالى قد قرنَ َ
ِ
المجاهدين في ِ
الله وذلك في قوله سبحانه وتعالى{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
يبتغونَ من
فضل ِ
ِ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ}((( ،وهذا دليل على أهمية الكفاح والمثابرة في
طلب الرزق الحالل.
العمل والكفاح
وق��د ك��انَ النبي الكريم صلى ال�ل��ه عليه وس�ل��م ُي��وج��هُ أص�ح��ا َب��ه إل��ى
ِ
أحدكم أَح ُب َلهُ
والمثابرة في طلب الرزق ،ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم« :ألن يأخذ ُ
َ
خير له
ظهر ،فيبي َعها
زمة من
فيأتي
فيستغني ِ
بح ٍ
الجبل ،فيجي َء ُ
بثمنهاُ ،
حطب على ٍ
ٍ
َ
من أن يسألَ الناسَ أعطَوه أو منعُوه»(((.
وهناك الكثير من التوجيهات القرآنية واإلشارات النبوية التي تحث المسلم على أن
يجد ويجتهد في طلب الرزق ليغني نفسه وعياله ،بل ويتعدى ذلك إلى مرحلة التصدق
َّ
واإلنفاق في وجوه الخير.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في حرصهم على العمل الجاد واالجتهاد
لتحقيق الذات ،وهذا ما سوف نستعرضه في هذا القصة الواقعية((( ،والتي توضح حرص
التاجر الكويتي على بذل األسباب والمثابرة في طلب الرزق.
وجاءت هذه السطور بقلم أحمد بن ناصر الهمالن ليروي قصة والده ناصر عبدالله
( )1سورة املزمل :من اآلية .20
أحمد وأص ُله في البخاري.
( )2رواه
ُ
( )3أحمد بن ناصر الهمالن« ،سيرة عطرة :العم ناصر الهمالن» ،مجلة املاجد  -العدد  ،8عام 1437هـ ،ص .39 - 34
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الهمالن رحمه الله تعالى((( ،وفيها يقول« :كانت حياة الوالد رحمه الله تعالى نموذج ًا
للجد والمثابرة في طلب ال��رزق الحالل ،فمنذ نعومة أظفاره وهو يتحمل المسئولية
كاملة لإلنفاق على أسرته وإخوته السيما بعد وفاة والده وكان عمره آنذاك لم يتجاوز
العشرين من عمره ،وكان لزام ًا عليه أن يتحمل المسئولية وهو ما زال في مقتبل شبابه،
فقرر الترحال إلى الكويت حيث المجال مفتوح للعمل في الغوص أو التجارة ،وبالفعل
قدم الوالد التاجر ناصر عبدالله الهمالن رحمه الله تعالى إلى الكويت في عام 1332هـ
(1914م) تارك ًا أخويه في رعاية عمته ،وعمل في عامه األول مع أحد النواخذة الذين
يجلبون الماء من شط العرب؛ ألنه لم يدرك موسم الغوص ذلك العام ،ثم بعد ذلك عمل
سبع سنوات متواصلة في الغوص مع نواخذة آخرين بطريقة «الغوص العزَّ الي»؛ وهو
أن ُيدفع للنوخذة أجر طعامه وما ُيقدم له من خدمات تساعده على الغوص ،ويعطى
النوخذة نسبة مما يحصل عليه من اللؤلؤ وتكون بقية األرباح له.
ث��م بعد ع��دة س�ن��وات قضاها ال��وال��د ف��ي العمل كنوخذة تحول إل��ى العمل بالتجارة
متنق ًال بين العراق والكويت ،ولقد أخبرني أنه كان يشتري سجادة واحدة ويحملها مشي ًا
على األقدام لمسافات طويلة ليربح فيها مبلغ ًا زهيد ًا بمقاييسنا الحالية ،ثم بدأ يتوسع
قلي ًال فسافر في رحالت تجارية إلى تركيا والهند فتحسنت أحواله بعض الشيء.
وأخير ًا استقر في الكويت ،حيث تشارك مع العم المرحوم صالح العلي اليحيى ،وكانت
لوالدي رحمه الله خبرة واسع في تجار السجاد والبخور».
وهكذا قدم التاجر ناصر عبدالله الهمالن رحمه الله تعالى درس ًا تربوي ًا رائع ًا لشبابنا
في هذه األيام؛ حيث نراهم يستسلمون لليأس واإلحباط عندما يتعثرون في بداياتهم
العملية ،أو عندما تواجههم بعض الصعاب في مقتبل شبابهم ،فمن خالل هذا الموقف
استطاع أن يرسل رسالة مهمة للجميع أن النجاح ال يأتي أبد ًا دون بذل األسباب والتوكل
( )1ولد ناصر عبدالله الهمالن في ثادق عام  1310هـ  ،كان والده يعمل برعي األغنام ،ولم يتمكن من الدراسة أو تعلم القراءة
والكتابة ،ولكنه كان يتمتع بذكاء ومثابرة عوضاه بعض ما فقده من نور التعليم ،وعندما توفى والده وهو شاب صغير،
وكان في تلك الفترة يعمل جما ًال لينفق على أسرته ،وفي عام 1332هـ رحل إلى الكويت وعمل في بداية قدومه مع أحد
النواخذة في جلب املاء ،ثم انتقل إلى مهنة الغوص ،وما لبث أن حتول إلى العمل التجاري منتق ًال بني الكويت والعراق،
عرف عنه أنه كان كرمي ًا تقي ُا ورع ًا ،توفي رحمه الله عام 1402هـ عن عمر يناهز  92عام ًا ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه
فسيح جناته.
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على الله سبحانه وتعالى ،ثم االجتهاد والعمل والمثابرة لتحقيق الحلم والوصول إلى
الغايات النبيلة.
كما أظهرت لنا هذه القصة الواقعية كيف تحلى أهل الكويت في كويت الماضي
بالسعي للعمل الجاد والكسب الحالل ،وكيف حقق أبناء هذا الجيل المبارك األمنيات
بالجد واالجتهاد والمثابرة ،فكانوا نماذج رائعة وقدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى
يسيروا على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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مواقف ذات صلة
هي بالفعل مواقف رائعة وتتعلق بالعمل التجاري بما يجعلها ترقى ألن نلحقها
بالمواقف الرائعة التي سقناها آنف ًا في هذا الكتاب.
وقد استلهمنا وجه الشبه بينها وبين المواقف المذكورة آنف ًا في هذا الكتاب وهو بروز
أحد أو بعض القيم األصيلة الراقية مثل الشهامة وروح المبادرة واألمانة والوفاء وإنكار
الذات وما يماثلها من القيم األصيلة السامية.
وسنعرض فيما يلي بعض المواقف الطيبة ،ونلخصها فيما يلي:
الموقف األول :المروءة والشهامة في حاكم الكويت الشيخ جابر المبارك عند استجارة
تاجر مظلوم غريب عن البالد به وبأهل الكويت.
ال�م��وق��ف ال�ث��ان��ي :ال�م��واط��ن ال�ج�س��ور محمد خليفة السويلم يتصدى للتجارة بال
مقدمات لدعم الصامدين.
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الشيخ جابر المبارك الصباح
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الموقف األول
المروءة والشهامة في حاكم الكويت
الشيخ جابر المبارك عند استجارة تاجر
مظلوم غريب عن البالد به وبأهل الكويت
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عند استجارة تاجر مظلوم غريب عن البالد به وبأهل الكويت
إنه بالفعل موقف مؤثر يدل على القيم األصيلة اإلسالمية والعربية ،وأحدها المروءة
والشهامة ،في إجارة من يستجير ،خصوص ًا إن كان مظلوم ًا هارب ًا من البطش والقهر،
وتزيد قيمة إجارته عندما عرف الشيخ جابر المبارك الصباح حاكم الكويت في وقتها
أنه من علية قومه ،وأنه تاجر حر شريف يأكل من كسب يده ،وينعم بفضل الله تعالى
على غيره ،وهذه شيمة الحكام والوجهاء الذين يستشعرون مشاعر أقرانهم عندما يقع
عليهم الحيف والجور.
دعنا عزيزي القارئ هذه المرة نقتبس من مصدر القصة كما يحكيها راويها بو حاكمة
في كتابه التوثيقي التاريخي «تاريخ الكويت السياسي» في جزئه األول حين كتب في
صفحة  73تحت عنوان «التجاء ضامر بن حويمد إلى الكويت» ما يلي:
في سنة 1241هـ (1826م) كانت االضرابات ضاربة أطنابها في ربوع سوريا واألمن فيها
مضطرب ًا ،ووالة العثمانيين يتتابعون عليها ب��دون ج��دوى ،وك��ان هناك رجل من قبائل
البادية يدعى ضامر بن حويمد يزاول التجارة بين دمشق وحمص وحماة وأطراف البادية،
وبحكم تداوله التجارة وكثرة تردده على مدينة دمشق ارتبط مع بعض تجارها بصداقة
متينة ،ثم انتهى األمر بعد ذلك أن تزوج أحد أولئك التجار من أخت ضامر المذكور،
وفي عهد والي سوريا (مصطفى باشا) ساءت األحوال في الشام ألن مصطفى باشا كان
قاسي ًا ظالم ًا طماع ًا ،فأطلق لنفسه العنان بالحصول على المال بشتى الوسائل ليرسل
بعض ًا منه لوالة األمور في اسطنبول ليضمن بقاءه في حكم سوريا مدة أطول ويحتفظ
بالقسم األكبر لنفسه.
عهد الوالي جمع الرسوم في الشام إلى شاب يدعى برهان بك ،وك��ان أرمني األصل
ناشئ ًا في دار مصطفى باشا معتنق ًا اإلسالم على يده ،واستطاع أن ينال ثقته المطلقة
حتى صار يرعاه كرعايته ألحد أوالده ،فامتدت يد برهان بك ألم��وال الناس وال سيما
التجار ،فقد أرهقهم بما كان يجبيه منهم من األم��وال الكثيرة باسم الرسومات ،وذات
يوم خرج فيه برهان بك برجاله من دمشق ،فأبصروا قافلة قادمة من حمص إلى دمشق،
وكانت تلك القافلة تحمل أمو ًال تجارية إلى ضامر المذكور ومن كان معه ،حتى أسفرت

347

النتيجة عن مقتل اثنين من إخوة ضامر وأخته ،وكذلك عن مقتل برهان بك وقسم من
رجاله وفرار الباقين إلى داخل المدينة.
فأدرك ضامر مقدار الخطر الذي أصبح يهدده وأن مصطفى باشا ليس بتاركه حي ًا
بعد هذه الحادثة ،فعزم على الفرار بأهله إلى قطر آخر ،فاتجه إلى شمال دمشق ،وبعد
أن قضى هناك أيام ًا في تدبير أمواله مر بمدينة حماة ،ومنها عقد ال��رأي على قصد
الكويت لالحتماء بشيخها جابر المبارك الصباح(((.
وبعد أسابيع قضاها في السير وصل بركبه إلى الكويت ،فذهب تو ًا إلى الشيخ جابر
في ديوانه ،وقص عليه قصته وطلب منه الحماية على مقتضى أصول العرب .فقال له
الشيخ جابر« :أنت وأهلك في حمانا وضيافتنا فكن آمن ًا هادئ ًا ،ولن يصلك أحد بسوء ما
زلت مقيم ًا في حمانا ،وسأمنع عنك كل أذى حتى لو أحوجت الضرورة إلى سل الحسام،
وهؤالء الكرام جميعهم شهود» يشير بذلك إلى من كان في مجلسه من أهالي الكويت ،ثم
استأنف الشيخ جابر قوله« :ولو كان قتلك لبرهان ومن معه بدون سبب مشروع ،ولو كنت
أنت الذي بدأتهم بالعدوان لما سمحت لك بالبقاء في الكويت يوم ًا واحد ًا ،بل ألنزلت
أنا بكم العقاب ،ولكني أصدقك ،وسوف أتأكد أيض ًا من صدق ما تقول ،إذ ال بد أن تصل
إلينا األخبار من دمشق عما حدث بينك وبين برهان» ،فقام ضامر من مكانه وأخذ يد
الشيخ جابر وقبلها بحرارة شاكر ًا له ذلك الموقف.
ول�م��ا بلغ مصطفى ب��اش��ا أن ض��ام��ر ًا ق��د التجأ م��ع عائلته إل��ى ص��اح��ب الكويت،
أرسل رس ًال إلى الشيخ جابر يطلب منه تسليمه إليه ،وكانت رسله يحملون معهم
توصيات إل��ى الشيخ جابر م��ن داوود باشا وزي��ر ب�غ��داد ،وع��زي��ر آغ��ا متسلم البصرة
إلنجاز مهمتهم.
غير أن الشيخ جابر رغم ًا من كل ذلك ،رفض بإباء وشمم أن يسلم من استجار به،
ويتخلى عمن طلب حمايته ،فعمد مصطفى باشا إلى التهديد والوعيد ،ولكن الشيخ
جابر لم تلن قناته ،ولم يجعل ضامر ًا يشعر بأن إقامته في الكويت أمر ًا غير مرغوب
فيه من الدولة العثمانية ،وفشلت جميع المحاوالت التي قام بها مصطفى باشا.
( )1وهذا يدل على اطالعه على الكيان السياسي والتجاري الكويتي آنذاك.
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ولما غضبت الدولة العثمانية على مصطفى باشا وسيق إلى اسطنبول؛ قال الشيخ
جابر البن ضامر« :اآلن في وسعك أن تعود إلى بالدك من تلقاء نفسك إن شئت أو أن
تبقى عندنا في الكويت إذا أردت» ،فقال له ضامر« :لن أرحل عن بلد أوتني وحمتني من
عدوى اللدود في أشد أيام المحنة ،وسأظل فيها بقية العمر ،وفي تربتها أرجو أن أدفن
بعد موتي».
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حدث الزلزال البشري الرهيب خالل االحتالل ،وال أحتاج إلى تكرار تفاصيله الرهيبة
ال�ت��ي سطرتها الكتابات واحتوتها التسجيالت ف��ي ال�ب��رام��ج الوثائقية ،فهي معلومة
للقاصي والداني.
غير أنني في سياق اإلش��راق��ات الطيبة في العمل التجاري في كويت الماضي وبعد
مرور أكثر من ربع قرن من الزمان على االحتالل ،سأسمح لنفسي بأن أقيس هذا الموقف
على ما سبق في هذا الكتاب ،لوجه الشبه في هذه اإلشراقة مع اإلشراقات ال��واردة في
هذا الكتاب ،ولوجود ما يشبهها فيه من العبرة واالستفادة ،وألن موضوعهما واحد وهو
الشهامة واألصالة في العمل التجاري ،خصوص ًا إذا صدرت من أحد المواطنين العاديين
الذين لم يمارسوا التجارة قط في حياتهم قبل االحتالل ،فاقتحموا مجال التجارة دون
سابق تخطيط وال رأس مال يذكر.
وبصراحة وبال تحيز ،فحديثي في الكويتيين مجروح ،فقد أظهر كثير من الكويتيين
مواقف رجولية وبطولية في الوقت نفسه ،ليس فقط في مجال المقاومة العسكرية
والتي تتجلى فيها أعظم صور البطولة والفدائية ،بل في المجاالت المتعددة للمقاومة
المدنية ،وأحدهما توفير المقومات األساسية للصمود في أرض الوطن ،من خالل توفير
االحتياجات األساسية للصامدين في أرض الكويت ،خصوص ًا في ظل العصيان المدني
الذي مارسه كل الكويتيين والشرفاء من المقيمين ،وبالتالي توقفت الرواتب وهي أبرز
مصادر التمويل لألغلبية الساحقة من الكويتيين الذين صمدوا في وجه االحتالل ،في
الوقت الذي توقفت فيه كافة األنشطة التجارية للتجار الكويتيين ،إال ما كان يستلزمه
توفير السلع االستهالكية على المواطنين الصامدين ،أو ما اجتهد التجار الفعليون
في تصريفه رسمي ًا في وقت استيقنوا فيه من أن البضاعة المخزنة التي ال تباع ولو
بالخسارة هي معرضة أص ًال ومن أوسع األبواب للنهب والسرقة أو اإلتالف على األقل.
وف��ي ظل تعدد المواقف أكتفى ب��إي��راد ما تيسر لي تفاصيله ،حيث أب��دى المواطن
الكويتي الجسور محمد خليفة السويلم (بو طالل) شجاعة كبيرة في التصدي للبيع
والشراء من عمق العراق ،من أجل تزويد أهل الكويت ببعض األساسيات التي كان هو
وإخوانه في الكويت يعتقدون بأهمية توفيرها ،خصوص ًا إذا اضطرتهم الظروف في أشد
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المواقف حين تندلع الحرب وتصل نيرانها إلى الشوارع والجمعيات التعاونية.
لذا استهدف المواطن الذي تصدى للتجارة خالل االحتالل بعض السلع األساسية
المناسبة لمثل هذه الظروف الشديدة مثل التمور.
فلم ي�ت��ردد مشكور ًا لحظة واح ��دة ،فامتطى صهوة س�ي��ارة النقل ال�خ��اص التي كان
يمتلكها إبان االحتالل ،ليشتري من سوق البصرة ثالثة آالف كرتون من التمر من مزارع
أبو الخصيب ،ونقلها على دفعات إلى الكويت حسب الطاقة االستيعابية لسيارته ،والقى
ما القاه من إهانات وتحقيقات وشتائم من الجيش البعثي ،لكنه صمد ولم يجزع ولم
يستفز ،فوفر التمور ألهل الكويت.
وعلى هامش ذلك قام أيض ًا بتزويد الجمعيات التعاونية بأحب البقوليات إلى أهل
الكويت وهي النخي والباجيال والعدس والماش والدهن واألف��ران (التنور) وذلك حتى
بداية عاصفة الصحراء (الضربة الجوية).
لم يكتف بوطالل بذلك ،بل استشعر اليقين بالله تعالى ،ولم يخش العواقب المحتملة
فساح في أرض العراق من جنوبها إل��ى شمالها بحث ًا عن ف��رص الحصول على السلع
التي يحتاجها أهل الكويت وعلى رأسها المواد الغذائية ،ولكم حملت تلك التنقالت من
سلم بفضله ومنه وكرمه.
المخاطر ما يكاد يصل إلى المهالك لكن الله َّ
حتى كاد في أحد المرات أن يصاب بإطالق النار عليه حين كان الجو ماطر ًا ومساحة
المطر ال تعمل فلم يميز نقطة السيطرة للتفتيش أمامه حتى آخر لحظة كاد بعدها
أن يتعرض إلطالق النار عليه وبكل بساطة ،ولما كان يرى الطوابير الطويلة في الكويت
على المخابز التماس ًا للحاجة الماسة للخبز فقد أضاف إلى اهتماماته سلعة جديدة
وهي الخبر ،ليوفر العناء على كل محتاجيه ممن حوله أو معارفه ممن ليسوا حوله.
ومن المواقف المحرجة وما أكثرها حين تتعطل سيارته ،قام ذات مرة باستئجار سيارة
نقل لينقل فيها مائتي كرتون تمر كانت في سيارته ،ليسلم بها بعد أن اشتراها ألهله
وناسه من أهل الكويت.
ول��م يكتف ب��و ط�لال ب��ذل��ك ،فقد سمع أن ف��ي ال�ف��او أس�م��اك� ًا كثيرة ومتنوعة فذهب
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إلى هناك رغم المخاطر ليوفر الكماليات بعد أن وفر األساسيات ،وكم كان لذلك األثر
الطيب في رفع معنويات الصامدين ،ليس للطعام بحد ذاته ،بل بتوفر الكماليات فض ًال
عن األساسيات ،ومن المعروف حب الكويتيين ألكل السمك مهما غلت أسعاره.
لم تقف م�ب��ادرات بو ط�لال عند ه��ذا الحد ،بل عندما الح��ت في األف��ق أزم��ة المياه
لم يتردد لحظة أن يقوم وبعض إخوانه في لجان التكافل وأه��ل المنطقة أن يقوموا
بحفر بئر للماء في فناء البيت بعمق اثنى عشر متر ًا لتوفير المياه ،بعد أن كان يقوم
بإحضار سيارة نقل الماء «تنكر» من مضخة حولي إلى منطقة الروضة لتزويد العائالت
المحتاجة للماء خصوص ًا من كبار السن.
وغير ذلك الكثير من الخدمات الكثيرة التي لم أقف عندها لتركيزي في هذا السياق
على األعمال ذات الطابع التجاري المتسق مع سياق اإلشراقات التي أوردتها للتاجر
الكويتي.
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الخاتمة
ها نحن نختتم الجزء الثاني من هذا الكتاب القيمي المشتمل بجزئيه على ما يربو
عن مائة وخمسين موقف تجاري قيمي للتاجر األسوة في كويت الماضي ،وقد انتظمت
هذه المواقف القيمية في عدة فصول حسب موضوعاتها المتنوعة ،كما هو ظاهر في
فهرس الجزئين
والنية معقودة بإذن الله وتوفيقه على إصدار الجزء الثالث  -وربما األخير  -من هذه
السلسلة الطيبة التي احتوت إض��اءات تنير درب التجار الشباب خصوصا ودرب سائر
الشباب عموما لما ح��وت من مواقف جميلة تعكس األص��ال��ة وحسن السريرة وجميل
الطباع كيف ال وهي منطلقة من فطرة حسنة تحسنها بشكل أكثر عقيدة راسخة وإيمان
عميق ويقين باألجر والثواب عن االحتساب .
ولقد شملت هذه المواقف القيمية الواردة في الجزئين طيفا واسعا من القيم المثلى
التي تجعل التاجر الكويتي في كويت الماضي أس��وة حسنة لمن حوله وألبناء الجيل
الذين ضاعت منهم البوصلة نتيجة تعلقهم برموز رياضية أو سينمائية أو غنائية أو رموز
وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدم التهريج واإللهاء بسفاسف االمور مع األسف
الشديد على اختالل الذوق العام
وهذا مما عمت به البلوى وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم
وبالمقابل ال ندعي الكمال ألح��د فالكمال لله وح��ده وق��د يحمل التاريخ الحديث
بعض المظالم أو بعض المواقف السلبية من بعض تجار الماضي فال ننكر حدوث ذلك
ولكن األغلب األعم ولله الحمد والمنة هو المواقف اإليجابية الجميلة التي سطرناها
في هذين الجزئين والجزء الثالث  -وربما األخير  -في هذا الكتاب
نسأل الله ان يجعل فيه النفع وأن يخلص لنا فيه النية ويجزل لنا به العطية األخروية،
بعيدا عن أي مصلحة مادية فهو وحده أعلم بالسرائر والعليم بالكبائر منها والصغائر.
وهو وحده ولي التوفيق.
وهو الهادي إلى سواء السبيل.
والحمد لله رب العالمين
عبدالمحسن
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 13للقناعة والرضا بالرزق القليل
2007م .ص.33 – 32
ال � �ت� ��اج� ��ران ف �ي �ح ��ان ب� � ��داح ع� �ب ��اس ب � ��وردن  -محمد ماجد بوردن (بو فيحان).
 14ومحمد حمد البراك مثاالن للتضحية ورد
 د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافياجلميل
الفصل الرابع :الشهامة واملروءة
دي � � � ��وان آل م� �ع ��رف ��ي « -رج� � ��ل التجارةالتاجر محمد رف�ي��ع حسني معرفي مثال
والسياسة واإلنسانية  :محمد رفيع حسني
 15ل�ل�ش�ه��ام��ة واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى س�م�ع��ة التاجر
م �ع��رف��ي»  -ال �ك��وي��ت  :دي� ��وان آل معرفي،
الكويتي
2016م  -ص269 - 267
الشهامة والنجدة في حاكم الكويت الشيخ ع�ب��دال�ل��ه ال �ن ��وري » -ح �ك��اي��ات م��ن ال �ك��وي��ت« -
 16مبارك الصباح عند استجارة التاجر سعود ال�ك��وي��ت :منشورات ذات السالسل ،1985 ،ص
142 - 137
بن دهام العازمي به خارج البالد
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اجلزء الثاني
ط�ل�ال ال � ��وزان« ،ج��اس��م م�ح�م��د ال�ع�ل��ي ال� ��وزان:
التاجر ج��اس��م محمد العلي ال ��وزان مثال
صانع اجل��ودة ( ،»)1989 - 1929دول��ة الكويت:
 17للمروءة والشهامة
املؤلف2017 ،م .ص 89
النوخذة عبدالعزيز إبراهيم املشعل مثال مقالة م��ن إع ��داد :س�ع��ود ال��دي�ح��ان��ي  -جريدة
الراي  5 -نوفمبر 2010م
 18للشهامة واحلكمة
الفصل اخلامس :احلفاظ على السمعة
عبدالعزيز محمد الشايع» ،أص��داء الذاكرة«.
التاجران اخلالد والشايع يؤصالن أهمية
ط ،1ال�ك��وي��ت :ذات ال�س�لاس��ل لطباعة والنشر
 19السمعة احلسنة للتاجر الكويتي
والتوزيع2012 ،م .ص 171-170
التجار الردعان والفارس والقفيدي أمثلة
رواي��ة أحمد ب��ن برجس الشمري :الباحث في
 20رائعة للثقة واألمانة واحلفاظ على السمعة
تراث الكويت وشبه اجلزيرة العربية
عند التاجر الكويتي
 الشيخ عبدالله النوري» ،حكايات من الكويت«.الكويت :منشورات ذات السالسل1985 ،م ،ص
102-99
 د.عبداحملسن عبدالله اجل��ارال�ل��ه اخلرافي،التجار الروضان وامليلم واخلضير يحفظون
مقال في جريدة القبس بتاريخ 2013/7/14م
 21سمعة التاجر الكويتي
«محسنون من ب�ل��دي« ،اجل��زء ال�س��ادس ،ط،1الكويت :بيت الزكاة2005 ،م ،ص 162-161
 د .ع� ��ادل م�ح�م��د ال�ع�ب��دامل�غ�ن��ي» ،شخصياتكويتية« ،الكويت :املؤلف1999 ،م ،ص35
ع�ب��دال�ل��ه خ��ال��د ال��دل�ي�ج��ان« ،ن �ب��ذة م��ن ذكريات
التاجر خالد يوسف املرزوق والتاجر عبدالله
عبدالله خالد الدليجان» ،ط ،1الكويت :املؤلف،
 22خالد الدليجان مثاالن للثقة واألمانة
2007م ،ص 24
التاجر حسن اجلارالله مثال لألمانة والورع  -العم أحمد جارالله حسن اجلارالله
 د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي 23والسمعة الطيبة
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الفصل السادس :احلكمة
التاجران اجلسار والصبيح مثاالن رائعان رواي��ة األستاذ عبدالله دخيل اجلسار عن عمه
إبراهيم عبدالرحمن اجلسار رحمه الله تعالى
 23للقناعة والرضا مبا قسم الله
ال�ت��اج��ر محمد ب��ن يعقوب م�ث��ال للحكمة رواي��ة أحمد ب��ن برجس الشمري :الباحث في
تراث الكويت وشبه اجلزيرة العربية
 24والذكاء عند التاجر الكويتي
»م�ح�س�ن��ون م��ن ب �ل ��دي« ،اجل� ��زء ال �ث��ال��ث ،ط،1
ال �ت��اج��ر ج��اس��م م�ح�م��د ب ��ودي م��وض��ع ثقة ال �ك��وي��ت :ب �ي��ت ال ��زك ��اة2001 ،م ،ص - 44-33
م�س�ت�ش��ار ال �ت �ح��ري��ر :د .ع�ب��داحمل�س��ن عبدالله
 25التجار وأسوة حسنة في محبة وطنه
اجلارالله اخلرافي
»م �ح �س �ن��ون م ��ن ب� �ل ��دي« ،اجل � ��زء األول ،ط،2
التاجر إبراهيم مضف املضف مثال لرجاحة ال �ك��وي��ت :ب�ي��ت ال ��زك ��اة2001 ،م ،ص - 20 -17
م�س�ت�ش��ار ال �ت �ح��ري��ر :د .ع�ب��داحمل�س��ن عبدالله
 26العقل والصبر عند املصائب
اجلارالله اخلرافي
د عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي» ،عائلة
ال �ن��وخ��ذة ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف س�ل�ي�م��ان العثمان
العثمان :مدرسة السفر الشراعي في الكويت«،
 27مثال للحكمة ورجاحة العقل
ط ،1الكويت :املؤلف2003 ،م ،ص 187 – 179
االع� �ت ��زاز ب��ال �ن �ج��اح واحل � ��رص ع�ل�ي��ه سمة عبدالعزيز محمد الشايع» ،أص��داء الذاكرة«.
 28التاجر الكويتي ،التاجر عبدالعزيز الشايع ط ،1ال�ك��وي��ت :ذات ال�س�لاس��ل لطباعة والنشر
والتوزيع2012 ،م ،ص 77-76
منوذج ًا
التاجر عبدالله عبدالعزيز ال�ف��ارس مثال
 29ل�لإب��داع واالب �ت �ك��ار ل�ن�ظ��ام ائ�ت�م��ان��ي سابق د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي
لعصره
الفصل السابع :الورع والتقوى
التاجر محمد البرجس وحسن التخطيط
 30والتوازن للتفرغ العبادي في رمضان
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د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي

اجلزء الثاني
التاجر عثمان علي الغامن مثال للورع وحب
 31اخلير للغير

د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي

املال محمد صالح العجيري مثال للعفاف
 32والتقوى

د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي

الفصل الثامن :األصالة وامليثاق االحترافي
التاجر عبدالله العلي املطوع يؤكد أصالة
 33التاجر الكويتي خالل االحتالل

د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي

ال � �ت� ��اج� ��ر م� �ح� �م ��د رف � �ي� ��ع ح� �س�ي�ن معرفي دي� ��وان آل م�ع��رف��ي « -رج ��ل ال �ت �ج��ارة والسياسة
 34ي�ب��دع ويبتكر ف��ي م�ج��ال تنظيم املعامالت واإلن �س��ان �ي��ة  :م�ح�م��د رف �ي��ع ح �س�ين م �ع��رف��ي» -
الكويت :ديوان آل معرفي2016 ،م  -ص 51 - 47
والتشريعات التجارية
ط�ل�ال ال � ��وزان« ،ج��اس��م م�ح�م��د ال�ع�ل��ي ال� ��وزان:
التاجر جاسم محمد العلي الوزان قدوة في
صانع اجل��ودة ( ،»)1989 - 1929دول��ة الكويت:
 35احترام خصوصية منافسيه
املؤلف2017 ،م ،ص 39
الفصل التاسع :حب اخلير لآلخرين
«م �ح �س �ن��ون م��ن ب� �ل ��دي« ،اجل� ��زء األول ،ط،2منوذج ال�ك��وي��ت :ب�ي��ت ال��زك��اة2001 ،م ،ص 161 - 147
ال�ت��اج��ر ي��وس��ف ع�ب��داحمل�س��ن ال �ب��در
ٌ
 مستشار التحرير :د .عبداحملسن عبدالله 36للوطنية والرأفة بأبناء وطنه
اجلارالله اخلرافي
ال�ت��اج��ر خ��ال��د عبداللطيف احل�م��د ناصح رواية د .يعقوب يوسف جاسم احلجي  -الباحث
في التراث الكويتي
 37ملواطنيه ومخلص لوطنه
الفصل العاشر :الكرم والبذل
مقالة للكاتب مشاري حمود العميري  -جريدة
ال �ت��اج��ر س �ل �ي �م��ان م�ح�م��د ال �ل �ه �ي��ب يراعي
القبس  -السنة  - 46العدد  - 15732األحد 19
 38ظروف صغار التجار ويحسن إليهم
مارس 2017
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ال�ع�م�ي��د م�ت�ق��اع��د س�ل�ي�م��ان ف�ه��د عبدالعزيزالتجار الرومي والغامن والشايع واحلميضي اخمل�ي��زمي» ،كويت امل��اض��ي« حتت ع�ن��وان :أسماء
وال� ��زاح� ��م وال �ن �ص��ف س ��اع ��دوا املتضررين في سجل الشرف ،ص .103 – 102
39
الفقراء
على
وأنفقوا
غ��امن يوسف شاهني الغامن» ،وط��ن ووطنية«،كتاب مطبوع بدون بيانات نشر ،ص 18
التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 40ي�ج�س��د م�ف�ه��وم ال �ق��رض احل �س��ن م��ع الله د عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي
سبحانه
 د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي،«ال �ق �ب��س م ��ن س �ي��ر أه� ��ل ال �ك��وي��ت الطيبني»،
التاجر يوسف أحمد العبدالله الصقر مثال الكويت :املؤلف2016 ،م ،ص .402 – 399
 مت ن�ش��ر امل �ق��ال ف��ي ج��ري��دة ال�ق�ب��س بتاريخ 41للكرم واجلود
2012/2/28م ،حت��ت ع �ن��وان :امل�ن�ف��ق ث�ل�ث��ه في
حياته :يوسف أحمد العبدالله الصقر
عبدالعزيز ال��رش�ي��د» ،ت��اري��خ ال�ك��وي��ت» ،لبنان بيروت :منشورات دار مكتبة احلياة1978 ،م،صفحة 95
ت��وث �ي �ق��ات دور ال �ت��اج��ر ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي سنة -يوسف بن عيسى« ،صفحات من تاريخ الكويت»،
ط ،4سنة 1388هـ 1968 -م ،ص65
« 42الهيلك»
ح � �م� ��د ال � �س � �ع � �ي� ��دان« ،امل� ��وس� ��وع� ��ة الكويتيةاخملتصرة» ،ج  -3ط - 3سنة 1993م ،ص1711
د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافيالتاجر محمد بن فرج وابنه الشاعر عبدالله عبدالله النوري» ،حكايات من الكويت« ،الكويت:
منشورات ذات السالسل ،1985 ،ص 28 - 25
 43الفرج مثال للكرم واجلود
الفصل احلادي عشر :األمانة وحتري الكسب احلالل
ال �ت��اج��ر ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ب��داحمل �س��ن الراشد
 44يتجنب اإلي��داع��ات املشبوهة ويتعفف عن رواية التاجر العم سعود عبدالعزيز الراشد
أموال الغير
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اجلزء الثاني
التاجر عبدالله ( )1ي��رزق��ه الله رزق � ًا وفير ًا
45
جزاء على صدقه وأمانته
ً

د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي

د .ي�ع�ق��وب ي��وس��ف ج��اس��م احل �ج��ي» ،نواخذة
النوخذة علي إبراهيم املشعل مثال لألمانة ال�س�ف��ر ال�ش��راع��ي ف��ي ال �ك��وي��ت« ،ط ،3الكويت:
 46واحملافظة على أموال الغير
مركز البحوث والدراسات الكويتية2005 ،م ،ص
.497 -495
ال�ت��اج��ر خ��ال��د ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف احل �م��د مثال  -رواية حمد عبداحملسن احلمد
 47لألمانة واالتقان في العمل
 د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافيالفصل الثاني عشر :املسئولية االجتماعية
صاحب احلملة فهد سليمان الفهد يخدم  -رواية أحمد بن برجس الشمري :الباحث في
تراث الكويت وشبه اجلزيرة العربية
 48أبناء وطنه ويراعي مصاحلهم
ال�ت��اج��ر ش�م�لان ب��ن علي آل سيف الرومي مقالة د .خالد الشطي  -جريدة الراي  -العدد
 - 13824األحد  7مايو 2017
 49يكرس جهوده لتعليم أبناء وطنه
رواي� � ��ة د .ي �ع �ق��وب ي��وس��ف ج��اس��م احل �ج��ي -الباحث في التراث الكويتي.
خ��ال��د س�ع��ود ال��زي��د» ،س�ي��ر وت��راج��م خليجيةف��ي اجمل�ل�ات ال�ك��وي�ت�ي��ة« ،ط ،1ال �ك��وي��ت :شركة
التاجران ابن فارس والعجيري لم تشغلهما الربيعان ،1983 ،ص .32
 50التجارة عن تعليم اآلخرين
«م �ح �س �ن��ون م��ن ب� �ل ��دي« ،اجل� ��زء األول ،ط،2الكويت :بيت ال��زك��اة2001 ،م ،ص -140 - 135
م�س�ت�ش��ار ال �ت �ح��ري��ر :د .ع�ب��داحمل�س��ن عبدالله
اجلارالله اخلرافي
«م �ح �س �ن��ون م��ن ب� �ل ��دي« ،اجل� ��زء األول ،ط،2ال �ش �ي��خ ي ��وس ��ف ب ��ن ع �ي �س��ى ال �ق �ن��اع��ي من ال�ك��وي��ت :بيت ال��زك��اة2001 ،م .ص 168 - 166
 مستشار التحرير :د .عبداحملسن عبدالله 51التجارة إلى القضاء واإلصالح
اجلارالله اخلرافي
( )1اسم مستعار استخدماه للكناية عن بطل القصة.
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 «محسنون م��ن ب �ل��دي« ،اجل��زء ال�ث��ان��ي ،ط،1مبادرة التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي ال�ك��وي��ت :بيت ال��زك��اة2005 ،م ،ص - 145-138
م�س�ت�ش��ار ال �ت �ح��ري��ر :د.ع �ب��داحمل �س��ن عبدالله
 52في استحداث الزي املدرسي
اجلارالله اخلرافي
الفصل الثالث عشر :حسن اجلوار
التاجر صالح أحمد السرحان يراعي حقوق رواي��ة أحمد ب��ن برجس الشمري :الباحث في
تراث الكويت وشبه اجلزيرة العربية
 53جيرانه ويوفي وعده
ال�ت��اج��ر ح�س��ن اجل��ارال �ل��ه ح�س��ن اجلارالله
 54ي�ب��ارك الله ل��ه ف��ي ماله ج��زاء شهامته مع د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي
جاره ونيته الطيبة
الفصل الرابع عشر :الشجاعة
 «محسنون م��ن ب�ل��دي« ،اجل��زء ال�ث��ان��ي ،ط،1ال �ت��اج��ر ح �م��د ب��ن ع �ب��دال �ل��ه ال �ص �ق��ر مثال ال �ك��وي��ت :ب �ي��ت ال ��زك ��اة2005 ،م ،ص - 40-37
م�س�ت�ش��ار ال �ت �ح��ري��ر :د .ع�ب��داحمل�س��ن عبدالله
 55للشجاعة والثبات عند اخملاطر
اجلارالله اخلرافي
سيف م��رزوق ال�ش�م�لان» ،ت��اري��خ ال�غ��وص علىال� �ت ��اج ��ر س �ي��ف ب ��ن س �ي��ف ال� ��روم� ��ي مثال
ال�ل��ؤل��ؤ ف��ي ال�ك��وي��ت واخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي« ،اجلزء
 56للشجاعة والذكاء
الثاني1978 .م ،ص 225 - 220
ال�ب�ح��ار أب��و فهد ال�ع��اص��ي م�ث��ال للشجاعة -رواية العم عثمان عبدالله الهويدي (بو راشد)
 57والثبات عند اخملاطر
د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافيالفصل اخلامس عشر :اإلحسان إلى اخلدم واملرؤوسني
ال� �ن ��وخ ��ذة ح �م��د ال� ��زوي� ��ر م� �ث ��ال للحكمة -رواية العم مبارك حمد الزوير (بو بدر)
 58والفراسة والوفاء لبحارته
-د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي
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اجلزء الثاني
النوخذة اب��ن مدعج وبحارته يرزقهم الله  -رواية العم عثمان عبدالله الهويدي (بو راشد)
 59رزق ًا وفير ًا جزاء توكلهم على الله
د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافيالفصل السادس عشر :حسن التصرف
مبادرة علي العبدالوهاب املطوع منذ صغره
 60شكلت بداية ثروته

د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي

النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان د .عبداحملسن عبدالله اخلرافي» ،عائلة العثمان :
 61مثال حلسن التصرف واالعتراف بالفضل مدرسة السفر الشراعي في الكويت» ،ط ،1الكويت:
املؤلف2003 ،م .ص 209 - 207
للبحارة

ال �ت��اج��ر ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ب��داحمل �س��ن الراشد
 62مثال الذكاء وحسن التصرف

رواية التاجر العم سعود عبدالعزيز الراشد

«م�ح�س�ن��ون م��ن ب �ل��دي» .اجل ��زء احل ��ادي عشر،
ال �ت ��اج ��ر ع �ي �س��ى ح �س�ي�ن ال �ي��وس �ف��ي مثال ط ،1الكويت :بيت الزكاة2016 ،م ،ص-152-129
م�س�ت�ش��ار ال �ت �ح��ري��ر :د .ع�ب��داحمل�س��ن عبدالله
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النوخذة عبدالله عبدالعزيز العثمان

2

التاجر عبدالله بن خالد اخلضير
التاجر محمد علي الدخان

3

التاجر عبدالعزيز محمد احلمود الشايع
التاجر صالح علي الشايع

4

التاجر عبدالله علي العبدالوهاب املطوع
التاجر عبدالله هادي العوضي

5

التاجر محمد حمود الشايع
التاجر جواد يلي بهبهاني

6

التاجر مشاري عبدالله الروضان

7

الشيخ مبارك الصباح
التاجر السيد ياسني الطبطبائي
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
التاجر شمالن بن علي بن سيف الرومي
التجار أبناء خالد اخلضير
التاجر إبراهيم بن مضف
التاجر هالل فجحان املطيري
التاجر قاسم اإلبراهيم
التاجر عبدالرحمن اإلبراهيم

8

التاجر صالح العلي الشايع
التاجر محمد ثنيان الغامن

9

التاجر حسني بن علي آل سيف الرومي
التاجر شمالن بن علي آل سيف الرومي

377

378

10

التاجر عبدالله حمود اجلارالله اخلرافي

11

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان
الشيخ أحمد اجلابر الصباح

12

التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي
التاجر أحمد محمد البحر وصالح العلي الشايع

13

التاجر محمد الروضان

14

التاجر يوسف عبدالهادي امليلم
التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد
التاجر حمد املديرس

15

التاجر محمد برجس البرجس
التاجر خالد الزيد اخلالد

16

التاجر خالد عبداللطيف احلمد
الشيخ عبداجلليل السيد ياسني الطبطبائي

17

التاجر حمد الصالح احلميضي
الشيخ أحمد اخلميس

18

النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

19

النوخذة عبدالعزيز بن عثمان
التاجر براك صبيح البراك

20

التاجر إبراهيم بن مضف

21

التاجر عبدالعزيز محمد حمود الشايع
التاجر خالد عبداللطيف احلمد

22

التاجر ناصر عبداحملسن السعيد
التاجر عبدالعزيز زاحم الزاحم

23

التاجر موسى العبدالرزاق والتاجر مفلح
التاجر عبدالعزيز املطوع وبوصالح تقي

اجلزء الثاني

24

التاجر محمد برجس البرجس
التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

25

التاجر هالل فجحان املطيري
التاجر خالد صالح الغنيم

26

التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي
التاجر جاسم بودي

27

التاجر عبدالعزيز حمد الصقر
التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج
التاجر حمود زيد اخلالد
التاجر عبدالعزيز محمد حمود الشايع

28

التاجر مشاري عبدالله الروضان
التاجر حمد العبدالله الصقر

29

التاجر عبد الله علي عبدالوهاب املطوع
التاجر يوسف عبداحملسن البدر

30

التاجر يوسف عبداحملسن البدر
التاجر يوسف اإلبراهيم
التاجر عبدالله بن محمد بن فرج

31

التاجر نايف حمد الدبوس

32

التاجر محمد ثنيان الغامن وآخرون

33

التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
التاجر حمد بن خالد بن خضير

34

التاجر عباس حبيب مناور
التاجر املال محمد صالح العجيري

35

التاجر عبدالعزيز محمد حمود الشايع :األمن واألمان في جتارة
السلع الثمينة (الذهب)
التاجر عبدالعزيز( )1حافظ حق األيتام

( )1كالعادة يتم استخدام بعض األسماء املستعارة أو االسم األول منها فقط منع ًا إلحراج العائلة املستفيدة وهذه منهجية
الشيخ عبدالله النوري رحمه الله.

379

380

36

التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج
التاجر علي الدخيل

37

التاجر عبدالله الفارس
التاجر مبارك الردعان الرشيدي
التاجر سعود القفيدي الرشيدي

38

التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد
التاجر املال محمد صالح العجيري
الشيخ محمد بن عبدالله بن فارس

39

التاجر محمد عبدالله السعد املنيفي
التاجر فرج جد عائلة الفرج

40

التاجر علي رضا بهبهاني
التاجر عبدالعزيز الدعيج

41

التاجر عبدالله هادي العوضي
التاجر عيد النصار

42

التجار عيسى اخمليزمي وسالم العتيقي ويوسف البدر ويوسف
الصبيح والشيخ يوسف بن عيسى القناعي

43

التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي
التاجر سعود الدهام العازمي
التاجر خالد الداوود املرزوق

44

عائلة الشايع
التاجر سليمان محمد الهيب
التاجر عبدالله خلف السعيد

45

التاجر عبداحملسن عبدالعزيز اخمليزمي
النوخذة محمد بن جارالله اخلرافي
التاجر حمد بن عبدالله الصقر
التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي

اجلزء الثاني

46

التاجر محمد بن مدعج املدعج
التاجر سيد علي سيد سليمان الرفاعي
التاجر علي العليمي
()1
التاجر حمد والتاجر خالد
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

47

التاجر سيف بن حسني بن علي آل سيف
التاجر محمد بن عصفور

48

التاجر عبدالعزيز العثمان
التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد

49

التاجر علي العبدهاب املطوع
التاجر عمر بن عبدالله الياقوت

50

التاجر عيسى حسني اليوسفي
التاجر سلطان ابراهيم الكليب
التاجر أحمد ناصر اخلرافي
التاجر فالح اخلرافي
التاجر شمالن بن علي آل سيف الرومي
التاجر حمد عبدالله الصقر
التاجر حمد اخلالد
التاجر هالل فجحان املطيري
التاجر عبداحملسن محمد ناصر احلمد

51

التاجر ناصر عبداحملسن السعيد
التاجر مبارك الساير

52

التاجر محمد بن يعقوب
التاجر عبدالرحمن محمد البحر

53

التاجر عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي
التاجر عبداللطيف العبدالرزاق
التاجر حمد بن عبدالله الصقر

( )1اسم مستعار أو االسم األول اتباع ًا للمنهجية املوضحة سابق ًا.
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54

التاجر محمد رفيع حسني معرفي
النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

55

النوخذة عثمان عبدالعزيز العثمان
التاجر محمد رفيع حسني معرفي

56

التاجر صبيح البراك الصبيح
التاجر إبراهيم عبدالرحمن اجلسار
التاجر صالح أحمد السرحان
التاجر محمد رفيع حسني معرفي

57

صاحب احلملة فهد سليمان الفهد
()1
التاجر عبدالله

58

الشيخ جابر املبارك الصباح
املبادر محمد خليفة السويلم

59

اخلامتة
شكر وعرفان لزوجات التجار والنواخذة

( )1كالعادة يتم استخدام بعض األسماء املستعارة أو االسم األول منها فقط منع ًا إلحراج عائلة املستفيد وهذه منهجية
الشيخ عبدالله النوري رحمه الله.
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اجلزء الثاني
الملحق الثالث
المواقف المرشحة للجزء الثالث من كتاب «التاجر األسوة في كويت الماضي»

فهــــــــرس الكتـــــــــاب
(اجلزء الثالث)
مسلسل
عام

مسلسل

1

1

اللمحات املضيئة العشر من تاريخ الكويت

2

2

دور التجار الكويتيني خالل فترة االحتالل :مواقف مشرفة
يخلدها التاريخ

3

1

التاجر عبدالله محمد العوضي حفظ الله بضاعته جزاء
نيته احلسنة

4

2

بدر السالم العبدالوهاب املطوع والثواب العاجل

5

3

التاجر هالل فجحان املطيري النية الطيبة تغدق عليه اخلير
الوفير

6

4

عائلة الشايع حفظ الله بضاعتهم جزاء نواياهم احلسنة

7

1

ال�ت��اج��ر خ��ال��د عبداللطيف احل�م��د م�ث��ال للقناعة والرضا
بالرزق القليل

8

2

البصمات اخليرية للتاجر محمد عبداحملسن اخلرافي قبيل
االحتالل وخالله

9

3

النوخذة عيسى عبدالله العثمان مثال لبركة إنكار الذات

عنوان املوقف

الصفحة

الفصل األول :املقدمات

الفصل الثاني :حسن النية

الفصل الثالث :اإليثار

383

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان مثال لإليثار وإنكار
الذات

10

4

11

1

التاجر عبدالكرمي حسني بو امللح والتاجر يوسف عبدالعزيز
الفليج مثاالن للشهامة والوفاء

12

2

التاجران عبدالله جاسم املباركي وعبدالله العجيل مثاالن
للشهامة واألمانة

13

3

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان يجعل الشهامة واملروءة
منطلق ًا جديد ًا لشراء عقاراته

الفصل الرابع :الشهامة واملروءة

الفصل اخلامس :السمعة الطيبة واحلفاظ عليها
14

1

احلجي عنبر منوذج جميل للثقة الكبيرة في التاجر الكويتي

15

2

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان مثال لاللتزام املفضي
إلى السمعة احلسنة

16

1

التاجر سليمان محمد اللهيب يتميز باحلنكة والذكاء في
قراءة السوق والتخطيط للمستقبل

17

2

التاجر هالل فجحان املطيري بني الكرم واحلكمة

18

3

النوخذة إبراهيم املشعل مثال للحكمة وحسن التصرف

19

4

ال �ت��اج��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز ع�ب��داحمل�س��ن ال ��راش��د وامل �ص��ارح��ة دون
مجاملة

20

5

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع يحسن اختيار
وكالءه

الفصل السادس :احلكمة
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الفصل السابع :الورع والتقوى
21

1

التاجر خالد عبداللطيف احلمد مثال لالحتساب والصبر
عند املصائب والتفاؤل وعدم اليأس

22

2

غضبة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

23

3

ال�ت��اج��ر ال�ن��وخ��ذة م�س��اع��د ع�ب��داحمل�س��ن العجيل م�ث��ال للتقوى
واألمنة واإلخالص

24

1

ال�ت��اج��ر محمد عبدالرحمن البحر م�ث��ال ل�لأص��ال��ة وإنكار
الذات

25

2

ال�ت��اج��ر ال�ن��وخ��ذة محمد ال�ن��اص��ر األح �م��د احل �م��دان مثال
حلسن اخللق والتسامح

26

3

التاجر سليمان إبراهيم العبداجلليل مثال لليقني وإنكار
الذات

27

1

التاجر فهد فرحان اخلالد مثال رائد للعمل اخليري

28

2

التاجر منصور عبدالكرمي بو امللح مثال لتشجيع التجار
الشباب

29

3

التاجر محمد عبدالله السعد املنيفي  ...مثال للنية احلسنة
لنفع اآلخرين

30

1

التاجر يوسف حمد بودي مثال للكرم والعطاء

31

2

التاجر بدر السالم العبدالوهاب وعطاؤه الالمحدود

الفصل الثامن :األصالة وامليثاق االحترافي

الفصل التاسع :حب اخلير لآلخرين

الفصل العاشر :الكرم والبذل

385

التاجر محمد احلميدة مثال للكرم واجلود

32

3

33

1

التاجر محمد العبدالله املتروك مثال للقناعة واألصالة

34

2

ال�ت��اج��ر ع�ل��ي ال�ش��وي��ب وال�ت�ع��وي��ض اإلل �ه��ي ع��ن ن�ي��ة الكسب
احلالل

35

3

ال �ت��اج��ر س�ي��د ع�ل��ي س�ي��د س�ل�ي�م��ان ال��رف��اع��ي م �ث��ال لألمانة
والورع

36

1

دور مبادرة الشيخ أحمد اجلابر الصباح وجت��ار الكويت في
استيعاب أضرار سنة هدامة

37

2

الشيخ جابر األحمد الصباح األم�ين احلريص على تنمية
بلده

38

3

النوخذة عيسى أحمد بشارة والتاجر خالد صالح الغنيم
مثاالن للمبادرة واملسئولية االجتماعية

39

4

ال �ت��اج��ران ي��وس��ف اإلب��راه �ي��م وي��وس��ف ال �ب��در م �ث��االن للوالء
للوطن

40

5

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع يجعل املسؤلية
االجتماعية منطلق ًا في صرف أمواله

41

1

الفصل احلادي عشر :األمانة وحتري الكسب احلالل

الفصل الثاني عشر :املسئولية االجتماعية

الفصل الثالث عشر :اإلحسان إلى اخلدم واملرؤوسني

386

التاجر هالل فجحان املطيري مثال للحلم والصبر وحسن
معاملة اخلادم

اجلزء الثاني

الفصل الرابع عشر :الشجاعة وحسن التصرف
42

التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد مثال للمغامرة وحسن
التصرف

1

43

2

النوخذة مساعد العبداجلليل مثال للشجاعة وحسن التوكل
على الله

44

3

النوخذة عباس بن نخي مثال للشجاعة وحسن التصرف

45

4

ال�ت��اج��ران حمد الصالح احلميضي وأح�م��د احلمد مثاالن
للمبادرة وحسن التصرف
الفصل اخلامس عشر :التسامح وإسقاط الديون
التاجر علي النقي بن حجي علي النقي مثال للتسامح

46

1

47

1

التاجر عوض راشد الشنفا مثال للوفاء وااللتزام األدبي

48

2

بحارة الكويت أمثلة رائعة للوفاء وإنكار الذات

49

1

التفاعل اإليجابي لتجار الكويت وراء إنشاء أول بنك وطني في
الكويت

50

2

التاجر أح�م��د ب��زي��ع الياسني وف�ك��رة تأسيس بيت التمويل
الكويتي

51

3

التاجر جاسم محمد العلي الوزان  :التاجر الطموح املغامر

52

4

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع يعيد جتارته من
الصفر بنجاح

الفصل السادس عشر :الوفاء وااللتزام األدبي

الفصل السابع عشر :العصامية واالعتماد على النفس

387

الفصل الثامن عشر  :مواقف ذات صلة
التاجر باسم سعود السنعوسي ومسلم محمد الزامل مثاالن
للثقة وااللتزام

53

1

54

 2التاجر بو محمد( )1منوذج للشهامة واملروءة

55

ال�ت��اج��ر مسلم محمد ال��زام��ل  ...ون�ي�ت��ه ال�ط�ي�ب��ة ف��ي نفع
3
اآلخرين
اخلامتة

 - 1مت االكتفاء بالكنية تقدير ًا لرغبة صاحب املوقف بعدم ذكر اسمه الكرمي .

388

اجلزء الثاني

امللحق الرابع
قارئ االستجابة السريعة ( *)QR Readerللحلقات التي مت بثها من برنامج
«التاجر األسوة في كويت املاضي» في قناة اجمللس في دولة الكويت
رقم
احللقة

الشخصية (الشخصيات)

1

النوخذة عبدالله عبدالعزيز العثمان

2

التاجر عبدالله بن خالد اخلضير
التاجر محمد علي الدخان

3

التاجر عبدالعزيز محمد احلمود الشايع
التاجر صالح علي الشايع

4

التاجر عبدالله علي العبدالوهاب املطوع
التاجر عبدالله هادي العوضي

5

التاجر محمد حمود الشايع
التاجر جواد يلي بهبهاني

6

التاجر مشاري عبدالله الروضان

389

390

7

الشيخ مبارك الصباح
التاجر السيد ياسني الطبطبائي
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
التاجر شمالن بن علي بن سيف الرومي
التجار أبناء خالد اخلضير
التاجر إبراهيم بن مضف
التاجر هالل فجحان املطيري
التاجر قاسم اإلبراهيم
التاجر عبدالرحمن اإلبراهيم

8

التاجر صالح العلي الشايع
التاجر محمد ثنيان الغامن

9

التاجر حسني بن علي آل سيف الرومي
التاجر شمالن بن علي آل سيف الرومي

10

التاجر عبدالله حمود اجلارالله اخلرافي

11

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان
الشيخ أحمد اجلابر الصباح

12

التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي
التاجر أحمد محمد البحر وصالح العلي الشايع

13

التاجر محمد الروضان

اجلزء الثاني

14

التاجر يوسف عبدالهادي امليلم
التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد
التاجر حمد املديرس

15

التاجر محمد برجس البرجس
التاجر خالد الزيد اخلالد

16

التاجر خالد عبداللطيف احلمد
الشيخ عبداجلليل السيد ياسني الطبطبائي

17

التاجر حمد الصالح احلميضي
الشيخ أحمد اخلميس

18

النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

19

النوخذة عبدالعزيز بن عثمان
التاجر براك صبيح البراك

20

التاجر إبراهيم بن مضف

21

التاجر عبدالعزيز محمد حمود الشايع
التاجر خالد عبداللطيف احلمد

22

التاجر ناصر عبداحملسن السعيد
التاجر عبدالعزيز زاحم الزاحم
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23

التاجر موسى العبدالرزاق والتاجر مفلح
التاجر عبدالعزيز املطوع وبوصالح تقي

24

التاجر محمد برجس البرجس
التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

25

التاجر هالل فجحان املطيري
التاجر خالد صالح الغنيم

26

التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي
التاجر جاسم بودي

27

التاجر عبدالعزيز حمد الصقر
التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج
التاجر حمود زيد اخلالد
التاجر عبدالعزيز محمد حمود الشايع

28

التاجر مشاري عبدالله الروضان
التاجر حمد العبدالله الصقر

29

التاجر عبد الله علي عبدالوهاب املطوع
التاجر يوسف عبداحملسن البدر

30

التاجر يوسف عبداحملسن البدر
التاجر يوسف اإلبراهيم
التاجر عبدالله بن محمد بن فرج

اجلزء الثاني

31

التاجر نايف حمد الدبوس

32

التاجر محمد ثنيان الغامن وآخرون

33

التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
التاجر حمد بن خالد بن خضير

34

التاجر عباس حبيب مناور
التاجر املال محمد صالح العجيري

35

التاجر عبدالعزيز محمد حمود الشايع :األمن
واألمان في جتارة السلع الثمينة (الذهب)
التاجر عبدالعزيز( )1حافظ حق األيتام

36

التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج
التاجر علي الدخيل

37

التاجر عبدالله الفارس
التاجر مبارك الردعان الرشيدي
التاجر سعود القفيدي الرشيدي

38

التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد
التاجر املال محمد صالح العجيري
الشيخ محمد بن عبدالله بن فارس

( )1كالعادة يتم استخدام بعض األسماء املستعارة أو االسم األول منها فقط منع ًا إلحراج العائلة املستفيدة وهذه منهجية
الشيخ عبدالله النوري رحمه الله.
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39

التاجر محمد عبدالله السعد املنيفي
التاجر فرج جد عائلة الفرج

40

التاجر علي رضا بهبهاني
التاجر عبدالعزيز الدعيج

41

التاجر عبدالله هادي العوضي
التاجر عيد النصار

42

التجار عيسى اخمليزمي وسالم العتيقي ويوسف
البدر ويوسف الصبيح والشيخ يوسف بن عيسى
القناعي

43

التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي
التاجر سعود الدهام العازمي
التاجر خالد الداوود املرزوق

44

عائلة الشايع
التاجر سليمان محمد الهيب
التاجر عبدالله خلف السعيد

45

التاجر عبداحملسن عبدالعزيز اخمليزمي
النوخذة محمد بن جارالله اخلرافي
التاجر حمد بن عبدالله الصقر
التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي

اجلزء الثاني

46

التاجر محمد بن مدعج املدعج
التاجر سيد علي سيد سليمان الرفاعي
التاجر علي العليمي
()1
التاجر حمد والتاجر خالد
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

47

التاجر سيف بن حسني بن علي آل سيف
التاجر محمد بن عصفور

48

التاجر عبدالعزيز العثمان
التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد

49

التاجر علي العبدهاب املطوع
التاجر عمر بن عبدالله الياقوت

50

التاجر عيسى حسني اليوسفي
التاجر سلطان ابراهيم الكليب
التاجر أحمد ناصر اخلرافي
التاجر فالح اخلرافي
التاجر شمالن بن علي آل سيف الرومي
التاجر حمد عبدالله الصقر
التاجر حمد اخلالد
التاجر هالل فجحان املطيري
التاجر عبداحملسن محمد ناصر احلمد

51

التاجر ناصر عبداحملسن السعيد
التاجر مبارك الساير

( )1اسم مستعار أو االسم األول اتباع ًا للمنهجية املوضحة سابق ًا.
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52

التاجر محمد بن يعقوب
التاجر عبدالرحمن محمد البحر

53

التاجر عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي
التاجر عبداللطيف العبدالرزاق
التاجر حمد بن عبدالله الصقر

54

التاجر محمد رفيع حسني معرفي
النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

55

النوخذة عثمان عبدالعزيز العثمان
التاجر محمد رفيع حسني معرفي

56

التاجر صبيح البراك الصبيح
التاجر إبراهيم عبدالرحمن اجلسار
التاجر صالح أحمد السرحان
التاجر محمد رفيع حسني معرفي

57

صاحب احلملة فهد سليمان الفهد
()1
التاجر عبدالله

58

الشيخ جابر املبارك الصباح
املبادر محمد خليفة السويلم

59

اخلامتة
شكر وعرفان لزوجات التجار والنواخذة

( )1كالعادة يتم استخدام بعض األسماء املستعارة أو االسم األول منها فقط منع ًا إلحراج عائلة الشخص املستفيد وهذه
منهجية الشيخ عبدالله النوري رحمه الله.
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