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شكر وتقدير
إلى جميع الطارحني لفكرة الكتاب..
وما أكثرهم من أهله وأحبابه
وإلى املتطلعني إلى تنفيذها :صحبه األوفياء -
جمعية اإلصالح االجتماعي
بار ِكني إلجنازها :املقتفون األوفياء لسيرته -
وإلى مُال ِ

مجلس أوصياء ثلث املرحوم عبدالله
علي العبدالوهاب املطوع

وإلى كل األوفياء الذين ساهموا بأي جهد ،وحتى
شعور طيب في تقدمي هذا الكتاب بني يديك
عزيزي القارئ الكرمي
إلى كل أولئك وهؤالء
أقدم شكري وتقديري

املؤلف
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إهداء
إلى الـدع ــاة إلى الله
إلى احملسنني في سبيل الله
إلى السالكني طريق الله
إلى الذين يراقبــون الله
إلى املتحـابـني في الله
في كل مكان يذكر فيه الله
وفي كل زمان ُيعبد فيه الله
إلى أهل الدعوة في الكويت
إلى شيب وشباب وناشئة جمعية اإلصالح االجتماعي
إلى أسرته الكرمية
إلى عائلة القناعات الكرام
إليهم جميع ًا ...نهدي هذا الكتاب

املؤلف
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بني يدي العم بو بدر
لم الرؤى التعريفية؟ ..واإلحصائية؟
حياته رحمه الله :كانت حافلة باالجناز.
سيرته رحمه الله :كانت مليئة باملواقف اإلنسانية والوطنية.
إجنازاته رحمه الله :كانت حافلة باإليجابية واملبادرة.
أحداث حياته رحمه الله :كانت نابضة بالعبر.
شخصيته رحمه الله :كانت مزدانة بالقوة واألمانة.
فكيف يلخص أي باحث كل ه��ذا الزخم احلافل ،ال��ذي كتب الكثيرون ليحيطوا
به توثيق ًا فما استطاعوا ،وتعددت أشكال هذه احملاوالت التوثيقية من :مقاالت،
ومشروعات كتب ،ومدونات إلكترونية.
ل��ذل��ك ق��دم��ت خ�لاص��ة ه��ذا ال��زخ��م بشكل ق��اب��ل ل�لإح��اط��ة ،على شكل تعريفات
وإحصاءات ،مقتبس ًا فيها املنهجية العلمية في عرض املعلومات من جهة ،ومضيف ًا

أسلوب ًا تعريفي ًا جديد ًا خارج ًا عن املألوف  -حسب اطالعي املتواضع على التراجم
والسير وكتب التوثيق من جهة أخرى.

وم��ن جهة ثالثة يعني ه��ذان القالبان العلميان (التعريفات واإلح��ص��اءات) على
الوضوح وعدم التكرار ومحاولة فصل املناقب واملآثر الكثيرة رغم تداخلها وتشابه
كثير منها.
رابع ًا وأخير ًا وليس آخراً ..رجل مميز هكذا كالعم بوبدر رحمه الله وقليل النظائر
بني أقرانه حتما يستحق هكذا متيز في عرض سيرته.
وتبقى محاولة ...فمن اجتهد فأصاب فله أجران ...ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
مرهاة على الله
وأحسبني  -وبكل ثقة وبالتعبير الكويتي الشعبي العفوي :من غير
ٍ
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 قد أصبت األجرين إن شاء الله ،فالعم بو بدر رحمه الله ال يخذلك حي ًا كان أوميت ًا ،وأظنني مبنهجيتي هذه فيه موفق ًا إن شاء الله تعالى.

وق��د قبلتك أخ��ي ال��ق��ارئ ال��ك��رمي محكم ًا منصف ًا وم��ن دون مجاملة ،ولكن بعد أن

تستعرض أطراف هذه التعريفات وتلك اإلحصاءات.
ولعله من املهم قبل ختام ه��ذه املقدمة أن نزجي الشكر اجلزيل إل��ى كل أصحاب
األي��ادي البيض الذين ساهموا – بشكل أو بآخر – في إخ��راج هذا الكتاب بالشكل
الذي بني يديك عزيزي القارئ من حيث التحرير واملراجعة ،وهم:
 د .عبدالله سليمان العتيقي الشيخ عبداحلميد جاسم الباللي األستاذ محمود عبدالرازق حسن العدوي ال��ذي اضطلع مبهمة جمع املعلوماتوالبحث في سجالت جمعية اإلصالح االجتماعي واملصادر األخرى.
 األستاذ محمود أحمد علي حجر األستاذ عبداملنعم أبو السعود محمدباإلضافة إلى ثلة أخ��رى من أصحاب األي��ادي البيض الذين ساهموا في املتابعة
والتنفيذ:
 األستاذ حمود حمد الرومي األستاذ يوسف العتيقي األستاذ يحيى سليمان العقيلي د .صالح عبدالقادر العبداجلادر األستاذ يعقوب يوسف األنصاري األستاذ عبداإلله عبداإلله العلي املطوع األستاذ يوسف عبد الله العلي املطوع -األستاذ عبدالرحمن عبدالله العلي املطوع

املؤلف
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تصدير
يعد توثيق حياة علم من أع�لام العمل اإلسالمي العم عبدالله العلي
العبدالوهاب امل��ط��وع (أب��و ب��در) واج��ب��ا شرعي ًا تتطلبه مسيرة العمل
اإلسالمي على امتداد العالم كله ،ذلك حق الدعوة إلى الله علينا ،وحق
العاملني في احلقل اإلسالمي ،وحق األجيال اجلديدة التي تتلمس في
سيرة هؤالء الرواد األسوة والقدوة احلسنة.
ويتناول هذا اإلصدار جوانب مضيئة من حياة العم أبو بدر من قدرته
على حتمل امل��س��ؤول��ي��ة منذ ب��واك��ي��ر ح��ي��ات��ه ،س���واء ف��ي محيط أسرته
ومجمعه العائلي ،أو في محيط الدعوة اإلسالمية ،والعمل الوطني،
كفاية وإخالص ًا وبذال وعطاء.
وفي مختلف املواقف واملناسبات التي حتمل فيها املسؤولية كان – دائما
 رجل املهمات الكبيرة وهو ما ظهر جلي ًا في جهره باحلق وثباته علىاملبدأ وجترده لوجه احلقيقة وامتثاله أوامر الشرع احلنيف في كل ما
يأخذ ويدع من الشؤون اخلاصة والعامة.
ومن يتابع اإلجنازات التي حققها من خالل املسؤوليات التي أنيطت به
يجد حياة ثرية حافلة بالعطاء مشمولة بالعناية والتوفيق الرباني،
ومن ذلك مواقفه املشهودة في نصرة الدعوة اإلسالمية والداعني إلى
الله داخل الكويت وعلى امتداد الساحة اإلسالمية والعاملية.
وجمعية اإلص�لاح االجتماعي إذ تساهم في تقدمي هذا املؤلف الذي
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يعرض جلوانب ب��ارزة من سيرته فإنها إمن��ا تحُ��اول أن ت��رد له دينا في
عنقها وفاء منها لذكراه العطرة وتأكيد ًا على مضيها إلى غاياتها النبيلة
في مجاالت العمل الدعوي واالجتماعي واخليري الذي كان له  -بعد
الله تعالى  -الفضل الكبير في إثراء مساراته وتسديد خطواته وتفعيل
نشاطاته.
وظل رحمه الله إلى آخر ساعة له قائما على رأس عمله إلى أن صعدت
روحه إلى بارئها حتملها أكف مالئكة الرحمة لينعم في دار اخللد مبرضاة
ربه ولقاء األحبة الذين سيقوا إلى جنة الرضوان بجوار سيد املرسلني
محمد بن عبدالله صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله وصحبه األبرار
والتابعني لهم بإحسان.
رح��م��ك ال��ل��ه أب���ا ب���در وغ��ف��ر ل��ك وأن��زل��ك م��ن��ازل ال��ص��دي��ق�ين والشهداء
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

حمود حمد الرومي
رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلصالح االجتماعي
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وفاء للرجل الكبير
شاء الله العلي القدير أن يختار من بني البشر أناس ًا يصطفيهم ليكونوا مصابيح
الهدى ،ودعاة اإلصالح ،ورسل احملبة ،ومفاتيح الرحمة ،وكنوز العطاء ،والناظر في تاريخ
األم��ة اإلسالمية منذ أن حلق الرسول الكرمي بالرفيق األعلى يجد أن��ه بني آن وآخر
ً
رجال هيأته العناية اإللهية ليفيض من
وعلى اتساع رقعة العالم اإلسالمي يختار الله
توفيق الله تعالى وعونه ورحمته ،ويؤدي دور ًا مهم ًا بالعمل على هداية الضالني إلى
سواء السبيل.
وك��ان من بني ه��ؤالء العم أبو بدر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع  -رحمه الله
تعالى  -ونحن نحسبه ممن اختارهم الله تعالى ليكونوا هداة مصلحني -وال نزكي على
ً
مثال يحتذى في ميدان الدعوة إلى الله
الله أحد ًا  -فقد كانت حياته على امتدادها
وعمل اخلير واجلهاد في سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة ،فكان من عناية الله تعالى
به أن وفقه في مقتبل حياته وهو يتلمس الطريق وينشد املثل والقدوة احلسنة في

احمليط العربي واإلسالمي إلى لقاء كرمي مع املرشد العام جلماعة اإلخ��وان املسلمني
الشيخ حسن البنا رحمه الله عام 1365هـ املوافق 1946م وكان بصحبة العم أبو بدر أخوه
عبدالعزيز رحمه الله وصفوة من رج��االت العمل اإلسالمي في لقاء يعد هو البداية
احلقيقية للعمل املؤسسي الدعوي في الكويت ،أثناء أداء فريضة احلج وفي رحاب بيت
الله احلرام مبكة املكرمة وفي مسجد الرسول الكرمي باملدينة املنورة.
وافق هذا اللقاء املبارك نفسا زكية ،وقلبا ملؤه اإلمي��ان ،وتشوق ًا إلى اللحاق بركب
العمل اإلسالمي ،وعزمية صادقة على التوجه اجلديد للصحوة اإلسالمية نحو إحياء
احلياة اإلسالمية من جديد كي تسترد املجتمعات اإلسالمية في أقطار العالم اإلسالمي
ً
متكامال :قوامه
مجدها الغابر ،فتتحرر من ربقة االستعمار ،وتبني مجتمع ًا إسالمي ًا
احلق والعدل والرحمة واحملبة والتعاون والنصرة.
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ً
مثال يحتذى في تطبيق النظم االقتصادية
وق��د ك��ان ال��راح��ل الكرمي (أب��و ب��در)
اإلسالمية في عاملنا املعاصر ،مبا حباه الله تعالى من نعمة النشأة الصاحلة ،والتجربة
العملية املبكرة بتحمله مسؤولية العمل التجاري ال��ذي كان يديره وال��ده رحمه الله
حني عهد إليه وهو لم يبلغ العشرين من عمره ،بتحمل هذه األمانة ،وأواله ثقة مطلقة
صادفت أهال لتلك الثقة ،إذ كان عليه أن يتعامل مع شرائح عدة من العمالء وأصحاب
األعمال ،ويتخذ القرار املناسب في حينه وهو ما حقق فيه جناحا ملحوظا تشهد به
حقائق الواقع في وقت كان يتخذ فيه منط ًا غير متعارف عليه في أوساط التجار ،وهو
أال يتعامل بالربا ،ويعتمد على التمويل الذاتي في إدارة مشروعاته التجارية نيابة عن
األسرة جميعها ،إلى جانب حرصه البالغ على احتساب زكاة تلك األموال وأدائها للمصارف
الشرعية للزكاة ،واإلنفاق من العائدات كصدقات وتبرعات خارج أنصبة الزكاة.
وكان لكل ذلك أثره الواضح فيما اجته إليه من العمل املؤسسي الذي ال يدعي أنه

وح��ده احمل��رك الرئيسي له ،ولعلنا نلحظ ذلك في إسهامه في إنشاء جمعية اإلرشاد
اإلسالمي ،ثم جمعية اإلص�لاح االجتماعي إذ جمع أهل اخلير وهم كثير في مجتمع
الكويت حتت لواء العمل اإلسالمي فكانت تلك الصحوة اإلسالمية املباركة.
وكان رحمه الله في محيط أسرته مقتفيا سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
في آل بيته فنشأ أبناءه من البنني والبنات على تقوى الله تعالى وخشيته ،وعلى نهج
االعتدال في مطالب احلياة املادية على الرغم من أنه كان في سعة من الرزق احلالل،
فكانت أسرته نعم األسرة املسلمة ،وكان هو خير داعية لبناء األسر املسلمة على أساس
من تقوى الله وطاعته السيما أنها دعامة املجتمع املسلم وسر بقائه على نقائه وطهارته
ومتاسكه بعد أكثر من أربعة عشر قرنا منذ فجر الدعوة اإلسالمية.
لذا فإن الكلمات أو السطور أو املجلدات في رثاء هذا الرجل الكبير ال ميكن أن توفيه
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وفاء للرجل الكبير
حقه ،فالقلم يعجز عن مالحقة املشاعر واخلواطر التي تتدفق في النفس عند تناول
سيرته العطرة.
فحني نقف في رح��اب شخصيته الفذة جند أنفسنا أم��ام عمالق كبير ،قلما يجود
الزمان مبثله ،استطاع منذ صغره وحتى وفاته أن يترك بصمة في كل ميدان ومجال ،فكان
مدرسة في السياسة واالقتصاد والدعوة إلى الله ،والعمل اخليري ،يصدق التعبير عن
فقده القول إن الكويت واألمة اإلسالمية فقدت منوذج ًا شامخ ًا ،بأعماله اجلليلة وسيرته

معطاء بال حدود ومفكر ًا بعمق وداعية بصدق ،وتاجر ًا بإخالص وأمانة ،شهد له
احلسنة،
ً
ً
رجال
اجلميع بدماثة اخللق والتواضع واحلكمة واخلشية من الله والصالح واإلميان ،كان
ً
ً
وعمال  -هموم أمته.
قوال
بأمة وأمة في رجل ،حمل في وجدانه وعقله -

إن أكبر دليل على هذه املعاني الرفيعة التي متتع بها الفقيد الراحل هذا احلزن الكبير
الذي لف األمة بفراقه ،فقد كان مشهد وداعه تظاهرة حب وتقدير وعرفان ،وشهادة حق
على إخالصه وطهر سيرته ،لقد أمته جموع املشيعني من داخل الكويت وخارجها ،وعلى
قبره انتحب الصغير والكبير ،وشارك احلاكم واحملكوم ،وتابعت وسائل اإلعالم املقروءة
واملسموعة واملرئية هذا احلدث اجللل ،ودشنت البرامج التوثيقية التي تناولت جانب ًا من
جهاده وبذله وتضحياته ،وعطائه ،لقد ترك العم «أبو بدر» فراغ ًا كبيراً ،وحسبنا في

حلظات احلزن الكبير أن نستذكر أن كل نفس ذائقة املوت ،وأنه ال راد لقضاء الله.
لقّ بته وسائل اإلعالم بنعوت وأوصاف هو أهل لها بجدارة واقتدار فقد وصفته بـ«أمير
العمل اخليري» ...نعم ،ومن لهذه اإلمارة إذا لم يكن العم «أبوبدر» حيث ال يخلو مكان

على اخلريطة اإلسالمية إال وحفر فيه بئر ًا أو شيد به مستشفى أو أقام مدرسة أو أعطى
فقير ًا أو أطعم جائع ًا ،حتى كدنا نتصور أن أركان ًا كثيرة من أرض الله تستغفر لهذا الراحل
الكبير ألن له في كل بقعة من بقاعها بصمة خير وغرس ًا طيب ًا ،وفي الوقت الذي نال فيه

16

رائد العمل اإلسالمي الكويتي والعاملي

من وسائل اإلعالم هذا اللقب وصفته شهادات من اقتربوا منه بأنه أبو املساكني واأليتام،
ووصفوا رحيله بأنه خسارة كبيرة ملساكني وأرام��ل وأيتام العالم وفقرائه ملا له من أياد
بيضاء امتدت بالعمل اخليري إلى كل مكان.
أطلق عليه البعض «رائد ًا من رواد الدعوة اإلسالمية» ...نعم ،فمن لهذه الريادة إذا لم
يكن هذا الرجل التقي الورع الذي أنفق وقته وماله وحياته في خدمة اإلسالم واملسلمني
حتى آخ��ر حلظة بعد أن اطلع على موضوعات العدد اجلديد من مجلة املجتمع وما
تشتمل عليه من قضايا األمة وهمومها.
وأطلقت عليه الصحف صفة «فارس من فرسان السياسة» ...نعم ،فمن لهذه الفروسية
إذا لم يكن هذا الرجل الذي لم يكن يخشى في احلق لومة الئم ،فما كان يلتقي مسؤوال
إال ويسدي له النصح ،وي��دع��وه إل��ى تطبيق الشريعة اإلسالمية ،والتمسك بالكتاب
والسنة ،وما كانت متر حادثة سياسية إال ويتفاعل معها مجيرا نتائجها إلى ما فيه صالح
األمة وصالح دينها.
ونعتته بـ «التاجر الصالح» وهو بهذه الصفة جدير ...نعم ،فمن للصالح إذا لم يكن
هذا الرجل الذي لم يتعامل بالربا في حياته قط ،ولم يعقد الصفقات املشبوهة ،ولم
يدفع رشوة ،ولم يقدم عمله التجاري على الصالة ،فكان إذا تزامن اجتماع مع وقت الصالة

ِين
يرفع االجتماع رغم اجتماعه بأجانب من غير املسلمني ،وشعاره في ذلكَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
آ َم ُنوا اَل ُت ْل ِه ُك ْم َأ ْم َو ُال ُك ْم َو اَل َأ ْو اَل ُد ُك ْم َعن ذِكْ ِر ال َّل ِه َو َمن َي ْف َعلْ َذل َِك َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم خْ َ
اس ُر َ
ون} (سورة
ال ِ

املنافقون).

ً
رج�لا عاملي ًا ،حط رحاله في معظم دول العالم ،والتقى خيرة أبناء األم��ة من
ك��ان
الدعاة واملفكرين اإلسالميني واملجاهدين وقادة احلركات اإلسالمية ،وكان بيته العامر
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وفاء للرجل الكبير
قبلة لهذه الصفوة التي ق��ادت العمل اإلسالمي في أحلك الظروف ،ومما جسد هذه
العاملية هذه الوفود العربية واإلسالمية التي توافدت على الكويت في أعقاب رحيله

وفاء له وعرفان ًا بدوره الرائد على مختلف الصعد.
ً

ً
ً
شامال ،إذا التقيته يتحدث إليك في السياسة واألخالق واالجتماع وهموم
رجال
كان
األمة واالقتصاد مستند ًا في ذلك إلى مرجعية واضحة وهى الكتاب والسنة ،أضف إلى
ذلك أنه رجل اجلميع ،فرغم أنه كان ينتمي إلى مدرسة فكرية معروفة الهوية كان
يحتضن اجلميع ،وينظر إلى كل العاملني في احلقل اإلسالمي نظرة أمل وتفاؤل ،فتراه
يثني على هذه اجلمعية أو تلك إلجنازها مشروعا ما ،وتراه يشيد بهذا النائب أو ذاك
؛ ألنه قدم مشروع قانون أو طلب إحاطة بخصوص قضية مهمة ،وتراه يتصل بكاتب
يشكره على مقالته التي نصر فيها الدين بالدعوة إلى خلق قومي أو النهي عن منكر
ذميم ...وهكذا احتضن اجلميع فأحبه اجلميع وحزنوا لفقدانه.
إن جمعية اإلصالح االجتماعي التي تشرفت برئاسة العم الفاضل عبدالله العلي
املطوع – يرحمه الله – ملجلس إدارت��ه��ا ،فقادها بأبوة األب وحكمة القائد وتوجيه
املربي ،وعمل على حتقيق رسالتها بأمانة وجد وإخالص..
لتساهم بكل اعتزاز في تقدمي هذا الكتاب وفاء لذكراه ودعوة لالقتداء به وإحياء ًا
لسيرته..
رحم الله العم الفقيد وأسكنه فسيح جناته ،وهدى تالمذته وأبناءه للسير على
نهجه واقتفاء أثره.

جمعية اإلصالح االجتماعي
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فهرس احملتويات
بني يدي العم بو بدر :لم التعريفات؟ ولم اإلحصاءات؟  -املؤلف
تصدير  -رئيس مجلس اإلدارة  -جمعية اإلصالح االجتماعي
وفاء للرجل الكبير  -جمعية اإلصالح االجتماعي
الباب األول :التعريفات
الفصل األول :عبدالله العلي املطوع:
التعريف الشخصي
مولده ونشأته
صفاته الشخصية
مسيرته التعليمية
الفصل الثاني :عبدالله العلي املطوع :التعريف التجاري
بداية الطريق
من مناء إلى مناء
لم يعرف اخلسائر
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مهارته في إدارة األعمال
بنك دبي وبيت التمويل
جتارة رابحة
النظام أساس النجاح
نظرة مستقبلية
محددات النجاح
عطاء بال حدود
الفصل الثالث :عبدالله العلي املطوع :التعريف اإلمياني واألخالقي
وصيته بقيام الليل
الورع ومراقبة الله
منع اخلمور
أيادي اخلير ممتدة
الفصل الرابع :عبدالله العلي املطوع :التعريف االجتماعي والعائلي
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فهرس احملتويات
بركة الزواج املبكر
رب البيت
معنى احلب
الترفيه
رؤى اجتماعية
الفصل اخلامس :عبدالله العلي املطوع :التعريف األبوي
تأسيس األسرة الصاحلة
الشورى في بيته
آلية اتخاذ القرار
ليس متشدد ًا
آثار تربيته الكرمية
الفصل السادس :عبدالله العلي املطوع :التعريف األخوي
الفصل السابع :عبدالله العلي املطوع :التعريف احلركي
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العم أبو بدر وحركة اإلخوان
ذكرياته عن البنا
نظرته الستشهاد اإلمام البنا
لقاءاته مع مرشدي احلركة
بدايات الدعوة في الكويت
الفصل الثامن :عبدالله العلي املطوع :التعريف الدعوي
تأسيس جمعيتي «اإلرشاد» و«اإلصالح»
دوره في الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة
قدوة الدعاة املعتدلني
الفصل التاسع :عبدالله العلي املطوع :التعريف السياسي
الدميقراطية الغربية
الدين والسياسة
األفكار الضالة
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فهرس احملتويات
من آرائه السياسية
القضية الفلسطينية
مع حركة فتح
املقاومة
تهويد القدس
دعم االنتفاضة
اإلسالم أعطى املرأة جميع حقوقها
احلرية امللتزمة
الفصل العاشر :عبدالله العلي املطوع :التعريف الوطني
تفاعله ضد االحتالل الصدامي
حشد الرأي العام العاملي
مؤمتر جدة
مؤمتر الرياض
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الفصل احلادي عشر :عبدالله العلي املطوع :التعريف اإلعالمي
الفصل الثاني عشر :عبدالله العلي املطوع :التعريف اخليري
نبذة عن العمل اخليري في الكويت
ثلث اخلير
دفاع عن العمل اخليري
الباب الثاني :إحصاءات التعريف
الفصل األول :إحصاءات السجل املبارك إلحسانه حسب طبيعة اإلجناز
ً
أوال :عمارة املساجد
ثانيا :مساعدة الفقراء واحملتاجني
 بذل حتى آخر حلظة سبع عمارات لإلنفاق على الفقراءثالث ًا :دعم مؤسسات العمل اخليري
مليون دوالر لتأسيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
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فهرس احملتويات
وقف عمارتني على املشروع
دعم االحتاد العاملي لعلماء املسلمني
دعم السوق اخليري لبيت الزكاة
رابع ًا :دعم مسابقات القرآن الكرمي
خامس ًا :بناء قرية ملشردي بورما
سادس ًا :بناء املدارس العامة واملدارس اإلسالمية
سابع ًا :كفالة األيتام ( 485يتيم ًا)
ثامن ًا :حفر اآلبار
الفصل الثاني :إحصاءات السجل املبارك إلحسانه حسب املوقع اجلغرافي
 -1مساجد في إندونيسيا عن طريق جمعية اإلصالح االجتماعي
 -2مساجد في إندونيسيا عن طريق بيت الزكاة
 -3مساجد في بنجالدش عن طريق جمعية اإلصالح االجتماعي
 -4مساجد في قيرغيزستان عن طريق جمعية اإلصالح االجتماعي
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 -5مساجد في الهند عن طريق بيت الزكاة
 -6مساجد في دول أخرى
الباب الثالث :أصداء وفاته في وسائل اإلعالم
جداول إحصائية
الفصل األول :وفاته
الفصل الثاني :الزخم اإلعالمي ملرثياته
جداول إحصائية
بيان من جمعية اإلصالح االجتماعي
بيان نعي من الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
بيان نعي احلركة الدستورية اإلسالمية
بيان نعي من اللجنة االستشارية الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
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فهرس احملتويات
رئيس مجلس األمة جاسم محمد اخلرافي
رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي
الفصل الثالث :املعزون بوفاته
جداول إحصائية
الفصل الرابع :املقاالت الصحفية (مرتبة حسب تاريخ النشر)
الشيخ األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي
الشيخ أحمد القطان
جاسم محمد املطوع
الشيخ الدكتور صالح الدين أحمد كفتارو
الشيخ عبداحلميد الباللي
خولة العتيقي
د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي
الشيخ الدكتور جاسم بن مهلهل الياسني
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د .عبدالله سليمان العتيقي
أ.د .توفيق الواعي
أ .د .عجيل جاسم النشمي
يحيى العقيلي
أ .د .عص ــام البشيـر
د .صالح عبدالقادر العبداجلادر
املستشار :فيصل مولوي
عبدالواحد أمان – أبو مصعب
املستشار :عبدالله العقيل
الشيخ الدكتور السيد نوح
سالم الفالحات
محمد احلسن ولد الددو الشنقيطي
يوسف عبدالرحمن
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فهرس احملتويات
د .عايد املناع
أحمد براك الهيفي
د .خالد مذكور املذكور
د .بدر الناشي
العم يوسف جاسم احلجي
الشيخ صباح اخلالد
د .محمد العوضي
جاسم بودي
فيصل القناعي
فيصل الزامل
د .وائل احلساوي
د .عوض بن محمد القرني
حسني احلريتي
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أسامة عيسى الشاهني
أحمد أحمد راجح
د .هاني املزيدي
د .محمد عمارة
د .سلطان القاسمي
خالد مشعل
د .محسن عبداحلميد
قاضي حسني أحمد
خالد سلطان بن عيسى
أحمد باقر
خولة عبداحلميد الباللي
بلقيس البدر
أمينة شاعر
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فهرس احملتويات
أم أحمد رشيد األيوب
يوسف رشيد األيوب
الفصل اخلامس :أبو بدر في عيون أسرته
أم عبدالرحمن عبدالله العلي املطوع
ابتسام عبدالله العلي املطوع
هدى عبدالله العلي املطوع
عبدالرحمن عبدالله العلي املطوع
عبداإلله عبدالله العلي املطوع
يوسف عبدالله العلي املطوع
شيخة عبدالله العلي املطوع
عبداجلليل عبدالله العلي املطوع
عبداملعز عبدالله العلي املطوع
أنس يوسف العتيقي
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يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسني
محمد عبدالعزيز مهلهل الياسني
حسن عبدالعزيز مهلهل الياسني
أم علي عبدالوهاب املطوع
أم عمر عبداإلله عبدالله العلي املطوع
إميان أحمد القطان
محمد بدر عبدالله العلي املطوع
وفاء إبراهيم مهلهل الياسني
أنفال يوسف العتيقي
أبرار عبدالعزيز مهلهل الياسني
شيخة مشاري اخلشرم
محمد علي املطوع
نورة علي املطوع
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فهرس احملتويات
حنان محمد املطوع
حمد عبدالكرمي املطوع
ياسر سالم علي العبداإلله
عبدالله املطوع (بوفيصل)
مرمي املطوع
د .عبدالله محمد عبدالكرمي املطوع
الفصل السادس :القصائد الشعرية
سليمان اجلارالله
معتصم إبراهيم احلريري
مصعب الرويشد
د .عدنان علي رضا النحوي
شريف قاسم
عبدالله أحمد منيه الشنقيطي
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أبو القيم الكبيسي
بشار البيانوني
سلمان عودة العنزي
من أواخر وصاياه
اخلالصة
اخلامتة
املصادر واملراجع
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الباب األول
الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

الرؤية التعريفية
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الفصل األول:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف الشخصي
ميكن التعريف بالعم امل��رح��وم  -ب��إذن ال�ل��ه تعالى  -عبدالله العلي
العبدالوهاب املطوع بأنه شخصية ف��ذة نشأت في بيت محافظ من
عائلة القناعات الكرامُ ،عرف منذ صغره بتدينه وغيرته على الدين،
وتكريس حياته خلدمة اإلسالم واملسلمني ،توجيه ًا وإرشاداً ،وإحسان ًا
مالي ًا ودعم ًا مادي ًا ومعنوي ًا.
ً
{ي ًؤتٌي پً حٌ ًك ّم ّة ّمن ّي ّش ٍاء
كان في متيزه وتفرده
مثاال لقول الله تعالىٍ :
ّّ $م��ن ٍي� ً�ؤ ّت پً حٌ ًك ّم ّة ّفق ًّد ٍأو ٌت� ّ�ي ّخ� ً�ي� ْ�را كّ � ٌث�ي� ْ�را}(س��ورة البقرة  )269حلديث

الَ :ق َ
روي َع ْن ْاب ِن ُع َم َر ] َق َ
ال َر ُس ُ
ول الله [«ِ :إ مَّ َ
نا
املصطفى[ الذي ُ
اح َل ًة» رواه الترمذي وقال َح ِد ٌ
يث
يها َر ِ
الر ُج ُل ِف َ
النَّ ُ
اس َك ِإ ِب ٍل ِم َائ ٍة لاَ َي ِج ُد َّ
يح.
َح َس ٌن َص ِح ٌ
وت�ف�ص�ي ً
�لا ل �ه��ذا ال�ت�ع��ري��ف امل�ج�م��ل ،س �ن��ورد م��ا ي�ب�ين م��ول��ده وصفاته
الشخصية ومسيرته التعليمية في السياق التالي:
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الف�صل الأول:

عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�شخ�صي
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مولده ون�ش�أته
ولد العم عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع رحمه الله في الكويت ،وعاش ثمانني عاما حافلة
العاد،
باألعمال الصاحلة ،فقد برع في التجارة ،كما أن له من األيادي البيض ما يعجز عن عده
ُّ
واستفاد من خيره القاصي والداني .فقد كان  -رحمه الله  -يتقصى مصارف اخلير أينما وجدت،
ويبتعد عن كل شبهة مهما عظم ربحها الدنيوي ،رغبة في التزام جانب الله ،وقد تعلّم ممن
حوله كل شؤون احلياة بداية من أداء ما عليه من واجبات نحو اخلالق  -عز وجل  -واكتساب
مهارات التجارة التي كانت وسيلة كسب الرزق األكثر انتشارا في ذلك الوقت ،وانتهاء بالترحال
والسفر وما يستتبعهما من صفات شخصية تتيح له االعتماد على النفس وحسن التصرف،
باإلضافة إلى إدارة الشؤون التجارية التي تتطلب توافر الكثير من الصفات التي أقلها األمانة
والصدق وقوة الشخصية وحسن األداء ،والصبر على الشدائد.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

كان مولد العم عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع  -رحمه الله تعالى  -في الكويت عام 1345هـ
املوافق عام 1926م ،وعاش في أجواء أسرة مباركة طيبة من عائلة القناعات الكرمية ،يحفها
االلتزام ويغشاها احلب والتآلف والتراحم ،وسط مجتمع متماسك ملتزم ،لم تلوثه املوجة
املادية اجلارفة التي أذهبت كثير ًا من صفائه هذه األيام ،وقد حرص والده علي عبدالوهاب
املطوع يرحمه الله على تربيته وإخوته تربية صاحلة قومية
فنشأ في أجواء عائلية ملتزمة ،وكان التدين هو الطابع الذي يغلب على املجتمع ،وصاحب هذه
النشأة اهتمام وحرص من اآلباء على تربية األبناء على األخالق احلميدة والقيم اإلسالمية
العظيمة واكتساب اخلبرات في حدود الوسائل احملدودة وعند بلوغه سن الرابعة عشرة أصبح
يتدرب في مجال عمل اآلباء واألجداد ،وهو العمل التجاري وتنمية املوارد في ظل ثقة الوالدين،
ولم يكن في الكويت آن��ذاك بنوك أو مصارف إلي��داع األم��وال فيها ،فكان اآلب��اء يعتمدون على
أبنائهم في حفظ هذه األموال واإلشراف عليها وصيانتها من الضياع.
وكان والده عندما يسافر للعالج أحيان ًا ملدة تصل إلى الشهرين املتتاليني يعتمد على الله ثم
عليه في تدبير أمواله وإدارة ثروته ،ولعل هذا ما مكنه من إتقان واحتراف العمل في مجال
التجارة منذ كان تلميذاً ،كما كان والده رحمه الله يعطيه الفرصة كي يشق طريقه في احلياة،
وإلى جانب ذلك كان يغرس فيه معنى االلتزام وحب الطاعة بأن يصطحبه إلى صالة الفجر على
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الف�صل الأول:
الرغم من الشفقة التي قد تأخذ األب بابنه حني يريد إيقاظه في وقت مبكر كهذا ،ولكنه كان
يرى أن الوالد الشفوق العطوف عليه أن يشفق على أبنائه من وقوعهم في ما يغضب الله عز
وجل فيقيهم غضب الله وعذابه باحلرص على تنفيذهم أوامره وابتعادهم عن نواهيه.
إن تربية الوالد له على األمانة والصدق ومخافة الله ،وتوجيهاته الدائمة وبث الثقة في نفسه
كل ذلك عزز لديه التوجه الصحيح ،فقد كان والده يستعني به في استقبال الضيوف بالديوان
وتقدمي القهوة ما جعله صغير ًا في السن كبير ًا في العمل والنشاط ،وك��ان وال��ده دائ��م النصح
والتوجيه حريص ًا يرحمه الله على نقل خبرته إليه ،فنشأ على ما استمده من سيرة الوالدين
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عبدالله العلي املطوع رحمه الله الثالث من اليمني ثم محمد يوسف العدساني مع عدد من الكشافة وهم من اليمني:
وقوفاً :إبراهيم عبداملجيد ،عبداللطيف الرويشد ،عبدالرحمن جاسم الشاهني ،وخالد النصف.
جلوساً :من اليمني سالم املطوع ثم الكشاف سليمان ماجد الشاهني ،الصورة التقطت عام 1952م.
(املصدر كتاب :رجال في تاريخ الكويت – يوسف الشهاب – اجلزء الرابع – ص )280

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وأخالقهم احلميدة املتمثلة في الصدق مع الله ،وحب العطاء ،والتفاني في العمل خاصة أنهما
كانا على عالقة طيبة بالله ،وكانا يتسمان بصفات وأخالقيات طيبة محورها الصدق مع الله ثم
مع النفس واألمانة واإلخالص وهنا يصدق قول الشاعر:

وينشــــــأ نـــاشـــــــــــئ الفتيـــــــــان فينــــــا

ع �ل �ـ �ـ �ـ��ى م �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ك� �ـ���ان ع � �ـ� ��وده أب �ـ �ـ �ـ��وه

�صفاته ال�شخ�صية
ولن جند أحد ًا من أحبابه ممن عايشوه ملا يربو عن نصف قرن من الزمان أفضل من عضو
مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي عبد الواحد أمان حتى يفصح لنا عن مكنون
صفاته الشخصية التي أوجزها في ما يأتي:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ً
سبيال ،حريص ًا أن
 كان حبه لله ورسوله شديد ًا يتحرى اتباعهما بحزم وقوة ما استطاع إلى ذلكيؤدي جميع صلواته جماعة ،يحرص على إحصاء جميع ما تناله الزكاة من أمواله ثم يزيدها
ً
كامال ،أما فريضة احلج فقد ألزم نفسه أن يحج كل
من صدقته احتياط ًا حتى يستوفي حق الله
سنة يتنفل بها طاعة حتى بلغه الكبر واملرض وهو جار على سنته ال يتخلف عنها ،ومقصده

{لي ًش ّه ٍدوا ّم ّناف ٌّع ّل ٍه ًم} )سورة احلج .)28:وكان
من ذلك أن يتحرى ما ذكره الله تعالى من قولهّ :
يجد تلك املنافع عند مقابلته إخوانه املسلمني من أرجاء األرض يتعرف أحوالهم ومشاكلهم،

ويدعم مشاريعهم إن كانت لهم مشاريع دعوية ،ويستفيد من أولي العلم والفضل منهم.
 جاد مثابر ال يشغله عن عمله لدعوته وعمله التجاري شاغل من متع احلياة الدنيا. ميتاز بالوعي السليم لواقع أمته وأسباب تخلفها ،ووسائل النهوض بها ،فكان على ثقة باللهعالية في أن نصر اإلسالم وعزة املسلمني قريبة قريبة.
ً
كهال وأصر عليه في جميع احلاالت من شبابه
 الثبات على املبدأ الذي آمن به يافع ًا ،ومتسك بهوكبر سنه ،وصحته ،ومرضه ،وسفره ،وحضره ..إلخ.
 االنفتاح على اجلماعات اإلسالمية العاملة في الساحة ،محب ًا لها ،يعتقد أن خطيئة املسلمنيليست في اختالف آرائ�ه��م واجتهاداتهم فيما يواجهونه من قضايا وأح��وال ،إمن��ا اخلطيئة
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الكبرى أن تفترق القلوبُ ،
وتشرع السيوف ،ال لقتال أعداء الله ورسوله املفسدين في األرض،

ولكن لقتال بعضهم بعض ًا.

 يؤمن بأن املسلم الصادق من يعيش هموم أمته ومينحها أعز ما ميلك من نفس ومال ،فإن فعلً
كامال عند الله.
ذلك بر ًا ذمته ،ونال أجره

 عدم اخللط بني العالقات الشخصية وتقاليد العمل وأعرافه حتى مع املقربني منه ولو كانواأوالده.

تلقى العم عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع يرحمه الله تعليمه في ُ
الكتّ اب ،في فترة مبكرة من

مبدرسة املال عثمان ،نسبة إلى املال عثمان عبداللطيف العثمان رحمه الله ،ودرس في املدرستني
املباركية واألحمدية ،وكان من زمالئه في الدراسة كوكبة من رجاالت الكويت ،وعلى رأسهم األمير
الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه الله ،وتخرج في هذه املدرسة عام 1940م ليبدأ رسم
خطوط حياته العملية في مدرسة احلياة الكبيرة.
ويتحدث رحمه الله عن التعليم ومناهجه واملدارس التي تتلمذ فيها فيقول« :لقد كان التعليم
في تلك الفترة عبارة عن دروس محدودة في القرآن الكرمي وقليل من التاريخ واحملاسبة ،وكانت
املدارس بصفة عامة يغلب عليها التوجه للتربية اإلسالمية ،وبعض املعلومات التي تساعد على
إدارة العمل التجاري ،ول��م تكن هناك مقررات للجغرافيا واألح�ي��اء وغير ذل��ك من العلوم ،بل
اقتصرت على بعض العلوم البسيطة ،باإلضافة إلى ما يعرف مبسك الدفاتر احملاسبية».
أما املدارس التي تلقى فيها تعليمه هو وجيله – فيقول عنها رحمه الله أنها  -مدرسة مال عثمان،
ومدرستا املباركية واألحمدية ،وهما من املدارس التي كانت تشرف عليها الدولة وبعض الرواد
الذين نذروا أنفسهم لالهتمام بتعليم أبناء الكويت ،أما املدارس األخرى فكانت أهلية يديرها
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تاريخ التعليم في الكويت ،كان االهتمام فيها بالتعليم محصورا في دروس القرآن الكرمي ،ومبادئ
وق��د ِر من التاريخ ،فبدأ حياته التعليمية
القراءة والكتابة ،وتعليم احملاسبة (مسك الدفاتر) َ ْ

الف�صل الأول:

م�سريته التعليمية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أصحابها؛ إذ لم تكن هناك حاجة في ذلك الوقت إلى تراخيص أو إجراءات معقدة إلنشاء املدارس.
هذا باإلضافة إلى عدد من املدارس األخرى مثل مدرسة الشيخ زكريا األنصاري التي اقتصرت
مناهجها وعلومها على تعليم الدين واحلسابات ومسك الدفاتر؛ نظر ًا الهتمام املجتمع في ذلك
الوقت بالتجارة والعمل في صيد اللؤلؤ واألسفار خارج الكويت ،وكذلك مدرسة الشيخ عبدالله
بن خلف الدحيان ،وهو عالم الكويت وعلمها رحمه الله تعالى.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

العم عبدالله علي املطوع مشاركاً في إحدي املسرحيات املدرسية ويظهر الطالب مع مدرسيهم املربي الفاضل األستاذ
عقاب اخلطيب واملربي الفاضل األستاذ أحمد شهاب الدين جالسني في الصف األول
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل الثاني:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف التجاري
هو تاجر ح��اذق ص��دوق نظيف اليد من أي شائبة ربوية،
يتعامل بحذر كبير حتى مع املباحات التي قد تخالطها
شبهة.
ول �ه��ذا ف�ق��د ب ��ارك ال�ل��ه ل��ه ف��ي جت��ارت��ه وض��اع�ف�ه��ا أضعاف ًا
وضحى مبا ميلك عن طيب نفس،
مضاعفة ،كلما تصدق
َّ
فكان خير مثال حلديث املصطفى [ ال��ذي ُروي َع� ْ�ن َأ ِبي

ول الله [ َق َ
ال،
ُه َر ْي َر َة َع ْن َر ُس ِ
«ما نَقَ َص ْت َص َد َق ٌة ِم ْن َم ٍ
الَ :
َو َما زَ َاد الله َع ْب ًدا ِب َعفْ ٍو ِإال ِع ًّزا َو َما َت َو َ
اض َع َأ َح ٌد لله ِإال َر َف َع ُه

الله » رواه مسلم.
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الف�صل الثاين:
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أسس عبدالله العلي املطوع رحمه الله منظومة جتارية رائعة العطاء بالكويت ،حيث استثمر
توليه منصب املدير العام للشركة  -التي أسسها هو وأخوه عبدالعزيز  -في توسيع مجاالت العمل
التي تضطلع بها عن طريق االبتعاد عن احملرمات ،مثل الربا والرشوة وغيرهما ،مما ميحق الرزق

ً
فضال عن حتسني الكيف إلى جانب التوسع في الكم.
ويوقع صاحبه في املهالك،

فقد بدأ العمل في التجارة في سن مبكرة ببغداد لدى أخيه ،ونظرا ملا متيز به من حس جتاري
مرهف وذكاء وخبرة في املعامالت سلمه أخوه ماله ليدير له جتارته عندما عادا إلى الكويت.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
في محل والده علي عبدالوهاب املطوع في سوق الغربللي عام  ،1951ويظهر في الصورة من اليسار عبدالله العلي املطوع رحمه الله
(املصدر كتاب :رجال في تاريخ الكويت – يوسف الشهاب – اجلزء الرابع – ص )273
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ومن هنا بدأت عجلة النماء تدور ،فسارت الشركة من مكسب إلى مكسب ،وازداد معه ما ينفقه
في سبيل الله على الفقراء واحملتاجني ،وهو ما كان له بالغ األثر في احلفاظ على مال الشركة
من الضياع أثناء االحتالل العراقي الغاشم؛ رغم كل املخاطر التي كانت محدقة به ،بل أثابه الله
على ما كان يقوم به من أعمال اخلير بأن جعل له أبواب الرزق مشرعة لكي يعوضه عما فقده
ويثيبه على حسن صنيعه.
وكانت صالته يرحمه الله قوية مع اجلميع ومنهم الزمالء واألصدقاء واألهل ورواد ديوانية
اإلسالمية وفي مقدمتها حركة اإلخوان املسلمني ،ونظر ًا إلى عمل والده في مجال التجارة فقد
كان يتعرف على التجار الذين يقصدون وال��ده من كل حدب وصوب خاصة الذين كانوا يأتون
من البادية وبعض البالد كالسعودية والعراق وغيرهما ،إذ كان مينح هؤالء التجار في أحايني
كثيرة فسحة من الوقت لتأجيل الدفع حتى بيع البضاعة حيث كانت قيم األمانة والصدق من
شيم هذه املجتمعات ،حتى أن شقيقه عبدالعزيز كان يذهب إلى تلك البلدان لتحصيل قيمة
أنواع اخلديعة إذ كانت هذه البلدان خصبة باألخالق احلميدة وقيم التعارف والتكافل.

بداية الطريق
قبيل وفاة والده كان عمر العم أبي بدر يرحمه الله تسعة عشر عام ًا ،وكان يدير عمل أخيه
عبدالعزيز ،وفي الوقت نفسه كان يراقب أعمال والده منذ أن كان عمره أربع عشرة سنة ،وكان
أخوه عبدالعزيز قد ملس فيه من الصفات واملؤهالت ما يطمئنه على أمواله ،فاعتمد عليه في
إدارة عمله ببغداد حيث كانا ميارسان نشاط ًا جتاري ًا هناك ،فذهب إلى بغداد وعمل في مكتبه
إبان األربعينيات أمين ًا للصندوق ،وأشركه أخوه بنصيب في جتارته ،وحينما رجعا إلى الكويت
وتركا بغداد سلمه إدارة عمله في الكويت ،وكان أبوه مازال موجود ًا حيث كان يدير أعماله ويشرف
على ما يصدره أخوه عبدالعزيز من بضائع إلى الهند آنذاك ،وكان هو أيض ًا معه في اإلدارة.
وباإلضافة إلى ذلك أعطاه أخوه عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع رحمه الله وكالة تفوضه
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البضائع ،وكان البعض يعطيه ً
إبال في مقابلها ،من دون أن يتعرض في مرة من املرات ألي نوع من

الف�صل الثاين:

والده ،كما كانت عالقاته وثيقة مع كثيرين في داخل الكويت وخارجها ال سيما املنتمني للحركات

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
بالتبرع من أمواله اخلاصة حتى وفاته في وج��وه اخلير أس��وة مبا يتبرع به لنفسه من أمواله
اخلاصة ومن زكاة أموال الشركة وثلث والدهم ووالدته وجدته ،وذلك لثقته الكبيرة فيه.
ً
مسؤوال عن عمل أخيه األكبر عبدالعزيز ،وإلى
وعندما توفي والده علي عبدالوهاب كان
جانب ذلك تسلم عمل الوالد كله ،باإلضافة إلى أن أخاه عبدالعزيز أعطاه ما عنده من أموال
نقدية للوالد ،وهنا بدأ العمل التجاري باسم شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم (أي
اإلخوة واألخوات والزوجات حيث كان والده متزوج ًا من ثالث) ،هؤالء جميع ًا شركاء في الشركة
إلى يومنا هذا.
وعندما توفي الوالد علي عبدالوهاب جاء بقية ورثته ليكونوا شركاء معهما ،وهذه الشركة
وضع لها  -باالتفاق والتنسيق مع أخيه عبدالعزيز الذي كان وصي ًا على اإلخوة واألخوات القصر
 -األسس التجارية املعينة على النجاح ،وكان احملسن عبدالله املطوع املدير العام للشركة ،وكتبا
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ذلك لدى كاتب العدل الكويتي ،ووثقاه في احملاكم الشرعية ،ووضعا في عقودهما الشرعية أن
الشركة املسماة بـشركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم تأخذ بكل أسباب النجاح التي أمر الله
وعطاء،
بها سبحانه وتعالى مثل التوكل عليه والصدق في التعامل ،وعدم التعامل بالربا أخذا
ً
إضافة إلى إخراج الزكاة.

وقد التزما بهذه املبادئ في نصوص العقد ،ومنذ ذلك احلني وإلى وفاتهما لم يتعامال إال في
احلالل احملض اخلالص من الشبهات البعيد كل البعد عن احلرام ،فال يضعان أموالهما في البنوك
بالفائدة وال يقترضان من البنوك بالفائدة وكان عندما يحول احلول على أموالهما يخرجان
املصروفات ثم يخرجان الزكاة كاملة ويوزعانها حسب املصارف الشرعية التي نص عليها القرآن

الكرمي؛ إذ قال تعالىَ :مّ ّ
اب
ٍوب ٍه ًم ّ$فٌي پ ٌَر ّق ٌ
ات ٌل ًل ٍفق ّّرا ٌء ّ $مًال ّّساكٌ ٌ
پص ّد ّق ٍ
ني ّ$ا ًل ّعا ٌم ٌل ّ
{إنا َّ
ني ّعل ًّي ّها ّ $مًال ٍّؤ َّل ّف ٌة ٍقل ٍ
يم >( }<60سورة التوبة).
پسب ٌ
ني ّ$فٌي ّسب ٌ
ٌيل ّف ٌر ّ
ّ$ا ًل ّغا ٌر ٌم ّ
ٌيم ّحكٌ ِ
يض ْة ٌَم ّن پ َّل ٌه ّ$ال َّل ٍه ّعل ِ
ٌيل پ َّل ٌه ّ$ا ًب ٌن َّ

كما ابتعدا عن الربا الذي ميحق الرزق فاتسعت مجاالت العمل ،وانتهجا سبيل الصدق في
التعامل ،فحظيا بسمعة طيبة وابتعدا عن التجارة في احملرمات كالتبغ وغيره فبارك الله في
جتارتهما احل�لال؛ ألنهما آث��را ما عند الله ،وما عند الله خير وأبقى ،وك��ان رحمه الله ينصح
الشباب بأن يتحرى احلالل في معامالته التجارية ،وأال يدفعه حب املال والتربح إلى ارتكاب
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وه َّن
وف َأ ْو َف ِار ُق ُ
محظورات شرعية ،إذ يقول الله عز وجلَ { :ف ِإ َذا َب َلغْ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
وه َّن بمِ َ ْع ُر ٍ
يموا َّ
وف َو َأ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِّم ُ
ان ُيؤْ ِم ُن ِبال َّل ِه َوال َْي ْو ِم
وع ُظ ِب ِه َمن َك َ
بمِ َ ْع ُر ٍ
الش َه َ
اد َة ِل َّل ِه َذ ِل ُك ْم ُي َ
نك ْم َو َأ ِق ُ

الآْ ِخ ِر َو َمن َيتَّ ِق ال َّلهَ َي ْج َعل ل َُّه َم ْخ َر ًجا (َ )2و َي ْرزُ ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث لاَ َي ْح َت ِس ُب َو َمن َي َت َو َّكلْ َع َلى ال َّل ِه
َف ُه َو َح ْس ُب ُه ِإ َّن ال َّلهَ َب ِال ُغ َأ ْم ِر ِه َق ْد َج َع َل ال َّل ُه ِل ُك ِّل َش ْي ٍء َق ْد ًرا ((} )3سورة الطالق) ،والتقوى هنا هي

االلتزام بأوامر الله والبعد عن احملرمات واجتناب التعاطي مع الرشاوى من أجل تسيير العمل.

أما فيما يخص املعامالت اإلسالمية فقد كان يرحمه الله ال ميكن أن يرشي أو يرتشي -حاشاه-
يسجل في تاريخ الشركة أنه دفع رشاوى ليبيع بضائع على الدوائر احلكومية والشركات ،ألنه
فع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َ
ال« :لَ َع َن
يؤمن أن «الراشي واملرتشي والرائش  -الذي ميشي بينهما  -في النار» َ

اش َي َوالمْ ُ ْرت َِش َي فِ ي حْ ُ
َر ُسو ُل [ ال َّر ِ
ال ْك ِم» رواه ابن حبان ،هذا مسلك يعرفه اجلميع عن شركة
علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم.
وكم من صفقة بل صفقات كثيرة لم حتصل عليها الشركة بسبب رفضه رحمه الله تقدمي أي
رزقه ملا كان يتحرى من حالل وحرام في كل تعامالته ،الصغيرة منها قبل الكبيرة.
وللمتلقي أن يتمثل الصورة التي يجسدها العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله في الشركة،
فإخراج الزكاة من أهم األسس التي تقوم عليها حيث توزع على الفقراء واملساكني واحملتاجني،
باإلضافة إلى أنه ال يضع أمواله الفائضة في البنوك بالفائدة بل يضعها في احلساب اجلاري،
وال يقترض من البنوك بالفائدة وإذا احتاج أمواال لشراء بضائع فإنه يعمل في حدود اإلمكانات
املتاحة ،التي يغطيها برأسماله ،ولهذا كان النماء كبيراً ،ويسير من جناح إلى جناح ،سنة بعد
أخرى حتى توسعت مجاالت العمل.
وأصبح ميلك من السيولة ما يغطي جميع االحتياجات؛ دون اللجوء إلى البنوك ،ولو اضطر
إلى ذلك آثر تخفيض العمل على اللجوء إلى احملرمات؛ ألن الله تعالى يقول في محكم تنزيله:

ني > <278فّإن َل ًّم ّت ًف ّعلٍوا ّف ًأ ّذ ٍنوا ب ٌّح ًر ُب ٌَم ّن
ين ّآم ٍنوا \ َّت ٍقوا پ َّل ّه ّ$ذ ٍّروا ّما ّبق ٌّي م ٌّن پ ٌَر ّبا إن كٍ ن ٍتم ٍَم ًؤ ٌم ٌن ّ
{ ّيا ّأ ٍَي ّها َّپذٌ ّ
ون >( }<279سورة البقرة).
ون ّ$ال ٍتظً ل ٍّم ّ
وس ّأ ًم ّوال ٌٍك ًم ال ّتظً ل ٌٍم ّ
پ َّل ٌه ّّ $ر ٍسو ٌل ٌه ّ$إن ٍت ًب ٍت ًم ّفل ٍّك ًم ٍر ٍء ٍ
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رشاوى  -ولو بصورة ما يسمى إكراميات  -وقد عوضه الله تعالي عنها خير ًا كثير ًا وبارك له في

الف�صل الثاين:

وال ميكن أن يخرج فاتورة من الشركة بغير قيمتها احلقيقية ألي منتج أو أي بضاعة يبيعها ،ولم

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
لقد كان العم عبدالله املطوع رحمه الله يعتقد اعتقاد املؤمن الصادق اإلمي��ان بأن الربا ال
ينفع صاحبه بل ميحق رزقه ،واضعا نصب عينيه الكثير من احلاالت التي تأتي إليه وتطلب منه
املساعدات؛ نظرا لوقوعهم حتت طائلة الديون التي تراكمت عليهم بسبب القروض التي أخذوها
من البنوك وشركات التسهيالت وبعض املؤسسات الربوية ،وكان يرفض تقدمي املساعدات لهم
ً
ً
ً
أمواال حرام ًا» ،بعد أن استفتى
حالال ليسدد
أمواال
قائال« :ال يجوز شرع ًا أن نعطي املرابي املدين
أهل العلم في ذلك وأفتوا بعدم اجلواز ،لكنه كان يساعد عائالت هؤالء املدينني في املأكل واملشرب
واملسكن والعالج والتعليم وجميع مستلزمات احلياة األساسية.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
املعرض األول للشركة في سوق الغربللي
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من مناء �إىل مناء
لقد انعكست املعامالت اإلسالمية التي كان يحرص عليها على الشركة مناء وبركة ،فقد كان

وع ُد َ
ون >( }<22سورة الذاريات)،
الس َماء ِر ْز ُق ُك ْم َو َما ُت َ
يؤمن أن األرزاق بيد الله سبحانه وتعالىِ {َ :في َّ

فاعتمد على الله ثم أخذ بأسباب النجاح ،وسأل الله الرزق ،وابتعد عن احملرمات وأخرج الزكاة
ولم يتعامل بالرشاوى .كانت قيمة تركة وال��ده حال وفاته عام 1365ه �ـ املوافق 1946م ثالثة
ماليني روبية (مبا يوازي ثالثة ماليني ريال سعودي ،أو 240ألف دينار كويتي ) وهي عبارة عن
أضعاف ًا مضاعفة إلى حد كبير ،مما زاد معه ما يخرجونه من زكاة للفقراء واحملتاجني.

مل يعرف اخل�سائر
ً
سبيال منذ توفي وال��ده ع��ام 1946م حتى أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم ،على الرغم من
السرقات التي فقد فيها الكثير من مخازنها واألم��وال التي سرقت من مصانعها ،حيث عوضها
الله  -عز وجل  -في أول سنة بعد التحرير مبا أدخله من بضائع إلى الكويت وما اشتراه من سوق
اخلليج ،حيث كان االحتالل قد أكل األخضر واليابس ،وربح في ذلك العام  -بفضل الله  -ربح ًا
وفير ًا باإلضافة إلى األموال التي نهبها احملتلون وقدرتها الشركة باملاليني حني طلب منها اإلبالغ
عما مت فقده خالل االحتالل ولم يسجل دينار ًا واحد ًا زيادة عما نهب منها وهذا ما درج عليه من
االلتزام في التعامل بشفافية وصدق وعدم أكل أموال الناس بالباطل بينما هناك آخرون انتهزوا
هذه الفرصة وطلبوا زيادات ال حق لهم فيها.
إن كل ما حققته الشركة من أرباح ومكاسب نابع من التزامها بالتكاليف الشرعية في معامالتها
�ور عجيبة تتنافى مع األخالقيات اإلسالمية فلم
التجارية ،وقد عرضت على العم بو بدر أم� ٌ

يتعامل بها ،ومن ذلك أن أحد األشخاص عرض عليه شراء مساحة واسعة من األراضي في اململكة
العربية السعودية وك��ان ثمنها مناسب ًا ج��د ًا ومربح ًا بلغ عدة ماليني من الرياالت ،وذه��ب إلى
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لم تعرف الشركة التي تولى العم عبدالله املطوع رحمه الله منصب املدير العام لها للخسائر

الف�صل الثاين:

مناء كبير ًا وزادت
ثلث للخيرات وثلثني للورثة ،بارك الله  -جل جالله  -في هذه الثروة ،ومنت
ً

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
مشاهدة األرض على الواقع ،وهناك وافق على الشراء ،وقال البائع له إن هذه األرض شركة بينه

وبني أيتام توفي والدهم ويريد أن يدخله معه شريك ًا محل األيتام ،فوافق العم على الشراء على

أن يبقى معه ذلك الشخص شريك ًا حتى تقسم األرض ومن ثم تباع ،وحسب تقديره أن مستقبل

األرض كان واعد ًا ومربح ًا ،فوجه هذا الشريك كتاب ًا إلى ورثة شريكه املتوفى يقول لهم« :لقد
عرضت األرض على عدة جتار ،ولكنني وجدت تاجر ًا كويتي ًا على استعداد لشراء هذه األرض

ويحل محلكم» وحدد السعر ،وذكر أيض ًا أنه مستعد لبيع حصته من األرض ،وسلم العم عبدالله
العلي املطوع عند عودته إلى الكويت صورة من هذا الكتاب ،وملا قرأ الرسالة وهو في الطائرة شعر
ً
مضلال
– والكالم وفق ما جاء على لسانه يرحمه الله  -بألم بالغ ألن هذا الرجل لم يذكر احلقيقة

شركاءه لكي يشجعهم على بيع األرض إليهامهم بأنه مستعد لبيع حصته له أيض ًا ولكن العكس
هو الصحيح حيث كان قد قال للعم بو بدر« :إذا كانت حصة األيتام كبيرة عليك ،فأنا مستعد أن
أشتري جزء ًا منها» ،وحينما وصل إلى الكويت أرسل له رسالة بالفاكس يبلغه فيها اعتذاره عن
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عدم دخول هذه الصفقة موضحا له أن السبب هو ما جاء في ورقته من كالم خالف الواقع؛ ألنه
يحاول استغالله لتضليل شركاءه األيتام بإدخاله في تلك الصفقة ،صحيح أن األرض مربحة
ولها مستقبل واعد لكنه آثر ما عند الله الذي هو خير من جميع أموال الدنيا ،وكانت النتيجة أن
ألغيت الصفقة وعوضه الله خير ًا منها.
معنى وأع�م��ق دالل� ً�ة مم��ا قاله الشيخ يوسف ال�ق��رض��اوي ف��ي مقال يبني قدرته
وليس أدل
ً

التجارية حني قال..« :وكان لدى أبي بدر فضل مال في اخلارج ،رصده فور وقوع االحتالل وبال
تردد ملعونة احملتاجني ،وإيواء املشردين ،والعمل على تنبيه الرأي العام العربي واإلسالمي ملساندة
قضية بلده ،وكم سافر من بلد إلى آخر ،لشرح القضية الكويتية ،ليتصل باإلسالميني في سائر
األقطار ليحشدهم لنصرة الكويت ،غير مبال مبا قد يسببه هذا من أضرار على ممتلكاته في
الكويت ،من اجليش العراقي الذي ميلك ناصية كل شيء داخل الكويت.
يفت ذلك في عضده ،ولم يوهن من عزمه ،بل قابله بصبر جميل ،وثقة بأن الله سيعوضه
ولم َّ

خيرا مما أخذ منه ،كما قال تعالىّ { :يا ّأ ٍَي ّها پ َّنب ٌٍَي ٍقل مٌَلّن فٌي ّأ ًيدٌ ٍ
يكم ٌَم ّن ا ّأل ًس ّرى إن ّي ًعل ٌّم پ َّل ٍه فٌي ٍقلٍوب ٌٍك ًم
ّخ ًي ْرا ٍي ًؤت ٌٍك ًم ّخ ًي ْرا مٌَ َّما ٍأخٌ ذّ م ٍ
يم >( } <70سورة األنفال) .وقد سمعت أبا بدر
ٌنك ًم ّّ $ي ًغف ًٌر ل ٍّك ًم ّ$ال َّل ٍه غّ ٍف ِ
ور َّرحٌ ِ
بعد حوالي سنة من انتهاء االحتالل ودخول الكويت ودوران دوالب العمل من جديد ،يقول :لقد

عوضني الله في هذه املدة الىسيرة عن كل ما خسرته في ذلك االحتالل البغيض.
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كان من يرى أبا بدر ِّ
يدقق في البيع والشراء ،ويحرص على أال يضيع حقا له ،رمبا يتوهمه
رجال بخيال ،وهو وهم خاطئ ،إمنا كان حريص ًا ودقيق ًا .فقد كنا معا في أحد الفنادق ،وطلب لنا
فطورا مشتركا ،وكان من بني مواد اإلفطار أحقاق من العسل ،وقد بقي منها أربعة لم ميسسها أحد،
فقال :نحن دفعنا ثمنها ،فال نتركها! ...ومع هذا هو الذي يبذل املاليني في سبيل الله ،ويوقف
األوقاف الكبيرة لله».
إن الثقة املبكرة للوالدين في األبناء وإعطاؤهم الفرصة لكي يتصرفوا مبا متليه عليهم
التوكل على الله عز وجل فشعور الشاب في سني حياته األولى بأنه مسؤول عن عمل جتاري
ينمي فيه مبادئ الرجولة واستشعار املسؤولية وبذل أقصى اجلهد من أجل القيام بالعمل املسند
إليه على الوجه املالئم ،ورمبا يكون هذا هو ما يفسر تصرفات العم بو بدر يرحمه الله أن والده
عليه مبكر ًا في إدارة أعماله ،حيث كان يسافر للعالج أو االصطياف إلى بغداد وسورية
اعتمد ّ
ويترك بيده مفتاح الصندوق ،وهو ملن ال يعرفه ثروة التاجر فلم تكن هناك بنوك أو مصارف
في ذلك الصندوق ،هذه الثقة التي أواله إياها الوالد في سن السادسة حفزته ليكون على ما
هو عليه من تقدير ألهمية كل شيء يعرض له فيعمل على استغالله في تنمية العمل وتطوير
مجاالته واألخذ بأسباب النجاح على أن هذه اخلبرة ما كانت لتتوفر له إال بتوفيق من الله تعالى
ثم بتشجيع والده املادي واملعنوي له في مرحلة مبكرة من حياته ،األمر الذي دفعه إلى مراقبة
الله والصدق في العطاء واحملافظة على األموال والعمل الدؤوب من أجل تنميتها.

مهارته يف �إدارة الأعمال
إن تعرف كل اجلوانب اخلاصة بالبيئة التي نشأ فيها العم بوبدر جتعلنا ندرك مبا ال يدع
مجاال للشك الصورة التي كان عليه فقد كان وال��ده قبل احلرب العاملية الثانية 1939م يعمل
في جتهيز السفن املسافرة إلى الهند وإفريقيا ،وجتهيز البادية التي تأتي من العراق والسعودية
وغيرهما ،أي ش��راء بضائع محلية من الكويت كالنب والقهوة وامل��واد الغذائية والسكر والشاي
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إليداع األم��وال ،وثروة التاجر كانت تكمن في مخزوناته من البضائع والسيولة املتوافرة لديه

الف�صل الثاين:

تربيتهم تدفعهم إل��ى اكتساب الثقة بالنفس واالعتماد عليها ،واألخ��ذ بأسباب النجاح بعد

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
واألقمشة وبيعها باجلملة أو التجزئة ،وكان يتقاضى مقابل ذلك جزء ًا من املال ويصطبر على
اجلزء اآلخر للموسم املقبل.
وعندما اندلعت احلرب العاملية الثانية أصبحت الكويت سوق ًا جتارية كبيرة أسهم والده فيها
إسهامات واضحة ،وكان ديوانه مركز ًا يلتقي فيه التجار ،وخالل اجتماعاتهم كانوا يستمعون
إلى بعض احملطات اإلذاعية ومنها برلني ولندن ملتابعة آخر تطورات األحداث العاملية من قبيل
انتصار اجليوش أو انهزامها ،وكانت ه��ذه األخبار مثل البورصة ،ف��إذا تقدم األمل��ان في احلرب
ارتفعت األسعار ،وإذا انهزم األملان انخفضت ،هذه احلركة التجارية انخرط فيها العم بو بدر مع
والده وتعلم منه الكثير ،حتى انه أشركه في يوم من األيام في صفقة وحقق منها ربح ًا كبير ًا في
هذه السن املبكرة.
إن مدة سفر والده يرحمه الله كانت تتراوح بني شهرين وثالثة أشهر أو أكثر على األقل في

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

كل م��رة ،حيث واص��ل إح��دى سفراته من الصيف إل��ى احل��ج وج��اء عن طريق البر إل��ى الكويت،
وحينما عاد من السفر وجد أمواله وثروته وأعماله على ما يرام مما زاده ثقة فيه واعتماد ًا عليه
وتشجيع ًا له في إدارة األعمال التجارية.
في ذلك الوقت لم يكن له سوى أخ واحد هو األخ عبدالعزيز املطوع الذي يكبره بـ18عام ًا،
ً
منفصال عن والده في ذلك الوقت حيث كان يعمل مع والده إبان
وكان له أعماله وجتارته اخلاصة
احلرب العاملية الثانية ثم انفصل عنه بعمل جتاري خاص ،ووفقه الله في أعماله إلى حد كبير
وكان هذا االستقالل نابع ًا من رغبته اخلاصة وبتشجيع من الوالد بعد أن وجد لديه طموح ًا
وإصرار ًا على النجاح .وقبيل وفاة والده كان عمر العم بوبدر يرحمه الله  19عام ًا ،ويدير عمل
أخيه عبدالعزيز ويراقب أعمال الوالد في الوقت نفسه ،حيث كان أخوه عبدالعزيز قد وجد
عليه في إدارة عمله إبان األربعينيات أمين ًا للصندوق،
لديه ما يطمئنه على أمواله ،فاعتمد ّ
وأشركه بنصيب في جتارته ،وحينما عادا إلى الكويت وتركا بغداد سلمه إدارة عمله في الكويت،

وكان الوالد مازال موجود ًا حيث كان يدير أعماله ويشرف على مبيعات ما يصدره األخ عبدالعزيز
من بضائع إلى الهند آنذاك.
واحلقيقة أن والد العم بوبدر كان يضع فيه بذور االضطالع مبسؤوليات كبيرة فقد جعله
يسافر في مهمات جتارية إلى دول كثيرة وكانت أول سفرة له عام 1945م إلى الهند حيث كان
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عمره آنذاك  18عاما عندما كلفه بذلك والده وأعطاه دليل الثقة في ذلك اليوم  100ألف روبية
ليشتري بها بضائع من الهند حيث ذهب إلى أحد العمالء في بومباي وتسلم منه املبلغ وكانت ثقة

كبيرة أن يعطي الوالد شاب ًا في هذه السن هذا املبلغ ليشتري بضاعة ،علما بأن هذا املبلغ آنذاك

يشكل رقم ًا كبيراً ،وبعد ذلك سافر عدة مرات بعد أن وضعت احلرب أوزاره��ا ،وتوالت السفرات
للشرق والغرب وأخذ وكاالت كثيرة منها البضائع االستهالكية واألدوي��ة واألجهزة الكهربائية
واألثاث وغيرها.
إن التعامل التجاري لديه كان واضحا ال لبس فيه إذ إنه درج على أن يضع الشروط التي تناسب
مسلكه في العمل التجاري ،ودفع املبالغ يكون عن طريق املصارف ،وال يحتاج إلى أن يخضع من

الف�صل الثاين:

والشراء ،واحلقيقة أن تكاليف البضاعة لدينا أقل من تكاليف الغير بكثير ،ألن غيرنا يقترض

عبداهلل العلي املطوع :التعريف التجاري

يتعامل معهم ممن ليسوا مسلمني ملبادئه لكن هؤالء التجار كانوا يلمسون صدقه في التعامل
معهم ،فكان كل يعرض عليه من بضائع أو منتجات يخضع للدراسة الشرعية فيأخذ من تلك
البضائع ما يناسبه ويدع ما ال يصلح.
وك��ان يقول يرحمه الله في هذا الشأن «إن السوق  -كما هو معلوم  -عرض وطلب وهناك
منافسة تشهدها األسواق ونحن نحدد هامش ربحنا بناء على دراسة أسعار منافسينا في البيع
من البنوك بالفائدة ويدفع على التكلفة من  7إلى %10فوائد للبنوك ،أما نحن فال ندفع فوائد
ومن هنا فالتكلفة أقل ،وهامش ربحنا أكثر من غيرنا ،باعتبار أننا ال نقترض من البنوك».
ومن املبادئ التي كان العم بو بدر يحرص عليها أشد احلرص في جتارته وال يتخلى عنه أبدا
عدم املساومة ،إذ إنه ال ميكن أن يقبل املساومات أو يوافق عليها ،وقد مرت عليه صفقات كبيرة
وكثيرة ال تذلل إال بالرشاوى ورفضها متاما مهما كلفه األمر ،فال ميكن أن يدفع رشوة في سبيل
صفقة أو أن يتفق مع موظف في وزارة ما ليرسي عليه بضاعة في احلرام؛ لذلك كان يبيت قرير
العني ،شاكر ًا ربه على آالئه ونعمائه التي رزقه إياها.
كما ذكر ابنه يوسف أن والده العم بوبدر يرحمه الله قد ذكر له قبل وفاته وهما في طريقهما
إلى مخيم الشيخ أحمد القطان في منطقة الصبية أنه كان يدير أموال ياسني القناعي رحمه
الله في منطقة كاظمة ،كما كان يقوم بتحصيل اإليجارات من مؤجري عقاراته لصاحله.
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بنك دبي الإ�سالمي وبيت التمويل الكويتي
كان العم عبدالله املطوع رحمه الله من أوائل املشجعني على تأسيس بنك إسالمي يتعامل وفق
الشريعة السمحاء ،حيث بدأت الفكرة بلقاءات مع الدكتور عيسى عبده اخلبير في االقتصاد
اإلسالمي -يرحمه الله  -وبعض العلماء واملتخصصني من داخ��ل الكويت وخارجها فتعاون مع
إخوانه في اخلليج ووض��ع النظام األساسي لفكرة إنشاء بنك دب��ي اإلسالمي مع الشيخ أحمد
البزيع الياسني ،والسيد سعيد أحمد لوتاه رئيس بنك دبي عند التأسيس ،وحينما بدأ في اتخاذ
خطوات حيال تنفيذ هذه الفكرة ،لم يتمكن من احلصول على ترخيص رسمي في الكويت ،فذهب
مع مجموعة من زمالئه إلى دبي وأسهموا في البنك اإلسالمي املقام هناك ،وبعد محاوالت في
الكويت متكنوا من احلصول علي ترخيص بإنشاء بيت التمويل الكويتي.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
مع رفيق دربه مؤسس االقتصاد اإلسالمي في الكويت العم أحمد بزيع الياسني
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وملا سمحت احلكومة الكويتية والبنك املركزي الكويتي بإنشاء بنك إسالمي ،كان هو أول من
وضع نظامه األساسي وفكرته؛ حيث كان االجتماع األول لفكرة إنشاء بيت التمويل الكويتي في
مكتب عبدالله العلي املطوع رحمه الله في شارع عبدالله املبارك باملرقاب.
وعلى الرغم من شرعية وجواز التعامل بنظام املرابحة في البنوك اإلسالمية على رأي أغلب
العلماء ،فإن عبدالله املطوع رحمه الله كان يودع كل أمواله في احلسابات اجلارية؛ مخافة الوقوع
في الشبهات أو حتى االقتراب منها . .وأعطى بيت التمويل الكويتي عند نشأته دفعة نحو األمام
الوسط االقتصادي.

جتارة رابحة
ً
وكيال
و في عام 1952م سافر العم أبو بدر رحمه الله إلى بريطانيا ألول مرة في حياته ،وعمل
متميزة تساعد ربات البيوت ،فعزم على شراء عدد كبير منها لالجتار به ،وفي عام 1953م تقريب ًا
ذهب ليعقد أكبر صفقة في تاريخ املصنع اإلجنليزي ،حيث اشترى ( )17000سبعة عشر ألف
ً
وكيال لهذه الغساالت في الكويت ،وكان ربح هذه الصفقة %100
غسالة من نوع سيرفس ،وصار

بحمد الله وتوفيقه ،وبعدها سافر إلى الصني واليابان عام 1954م ،حيث عقد صفقة أقمشة
مبليون روبية لصالح وزارة التربية ،ثم سافر إلى أملانيا عام 1955م لشراء أحذية لطالب املدارس،
ثم توالت الصفقات والسفريات حتى قبيل وفاته رحمه الله.

النظام �أ�سا�س النجاح
يبدأ اليوم التجاري للعم بوبدر كل صباح بصالة الفجر في املسجد ثم ينام ساعة ثم وجبة
اإلفطار ثم الذهاب إلى مكتبه ،واملكوث به حتى الواحدة ظهراً ،ورمبا يطول به املقام أكثر من
ذلك ،ثم يعود إلى البيت لتناول وجبة الغداء وأخذ قسط من الراحة ثم يصلي العصر باملسجد
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لسيارات «أوستني» اإلجنليزية ،واشترى في رحلة العودة غسالة عادية ألهله ،فوجدها وسيلة

الف�صل الثاين:

بأن أودع فيه أمواله كلها ،وكانت حينها مغامرة حقيقية في جتربة ناشئة فردية غريبة على

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ويعود إلى البيت ليقضي بعض األوقات مع العائلة ،وبعد ذلك يعود إلى العمل من جديد ويبقى
في مكتبه حتى التاسعة أو ما بعد التاسعة ملتابعة سير العمل.
وخالل هذه األوقات التي يقضيها في املكتب يرد على التلفونات ويوقع على األوراق ويعتمد
املستندات ويتصل باملقاولني ويلتقي باملسؤولني في الشركة وأطراف العمل ،ويتابع العمل بجميع
تفاصيله حتى أن كثير ًا من اجلزئيات يحرص على متابعتها ،ويتابع األخبار ويقوم بأعماله

اخليرية ويتلقى االتصاالت ويتابع مجلة املجتمع ويستقبل احملتاجني شخصي ًا.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله يستعرض الغسالة األولى (من نوع سيرفس) التي أدخلها إلى الكويت
مع مدير شركة الغساالت اإلجنليزية وآخرين
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ومما يعني على إجناز هذه األعباء اليومية حرصه على تنظيم الوقت ولعل هذا ما دفعه إلى
وضع وصية اإلمام الشهيد حسن البنا في مكتبه «الوقت هو احلياة والواجبات أكثر من األوقات
فعاون غيرك على االنتفاع بوقته وإن ك��ان لك مهمة فأوجز في قضائها» كما يستقبل ذوي
احلاجة ،وأصحاب املصالح املشتركة مع الشركة ،وقد وضع هذه الوصية لكي تكون رسالة توجيهية
لرواد مكتبه حتى يوجزوا في عرض حاجتهم ويستفيدوا من الوقت وينتفع به غيرهم ،ولوال
تنظيمه لوقته ما أتيح له أن يلتقي بنفسه ذوي احلاجة من أنحاء مختلفة من العالم اإلسالمي
إلى مكتبه ،ويقدم إليهم ما يقدمه من أم��وال هي زك��اة أم��وال شركة علي عبدالوهاب وأوالده
زكاة هذه األموال في املصارف الشرعية منذ تأسيسها حيث يخرج حق الله بدقة وأمانة إما عن
طريق بعض اجلهات اخليرية أو بعض الوفود التي تأتي من خارج الكويت ،وهؤالء الناس لديهم
مشاريع مختلفة إما مسجد أو مدرسة أو مركز طبي أو غير ذلك مما ينتفع به الناس ،كما يساعد
بعض احملتاجني املقيمني في الكويت وبعض املرضى وهناك عائالت يدفع لهم مرتبات شهرية
على مدار السنة التي كان يقول عنها« :هذا ليس فيه فضل أو منة على أحد ،وإمنا هو الواجب
ومن اجلدير بالذكر هنا أن العم أبوبدر يرحمه الله كان ينفق أمواله في عمل اخلير مع ريع
املصادر الثمانية التالية:
 - 1زكاة أموال شركة علي العبدالوهاب وأوالده وشركاهم.
 -2ثلث والده علي عبدالوهاب املطوع.
 -3ثلث جدته موضي.
 -4ثلث والدته شيخة العبداإلله.
 -5وقف عبدالله العلي املطوع.
 -6زكاة عبدالله العلي املطوع.
 -7صدقات عبدالله العلي املطوع.
 -8تبرعات أخيه األكبر احلاج عبدالعزيز أثناء حياته رحمه الله.
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الشرعي الذي نقوم به ،والفريضة التي نحرص على تطبيقها ألن فيها اخلير والبركة والنماء».

الف�صل الثاين:

وشركاهم ،باإلضافة إلى زكاة أمواله وزكاة أموال والدته وزكاة أموال جدته ،فقد دأب على إخراج

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

نظرة م�ستقبلية
ومن أجل متسكه مبا شرعه الله عز وجل لم تواجه الشركة أي انعطافات معينة الختالف
وجهات النظر بني الشركاء فهي متماسكة بفضل الله ،فمنذ وف��اة وال��ده وحتى اآلن وهناك
ضوابط نص عليها العقد ،هذه الضوابط تنظم العمل وتساعد على إجناحه ،والعمل فيها يسير
وفق األه��داف املرسومة له فقد حرص على أهمية وضع ضوابط قانونية وشرعية ألي عمل
جتاري حتى يتفادى هذا العمل ما قد يحدث من خالفات بني األبناء واألحفاد في املستقبل،
فكان يرحمه الله يقول« :إن تأسيس الشركات املقفلة احملدودة وتنظيم مجالس إدارتها وحتديد
نصيب كل طرف من األجدى واألنفع للشركة واملساهمني فيها ،ألنه إذا اختلفت توجهات الشركاء،
ً
ً
خاصة إذا حادت التوجهات عن شرع الله وأنصح جميع
ووباال على الشركة
فإن في ذلك مصيبة
أصحاب الشركات أن يؤسسوا أعمالهم التجارية على تقوى من الله وأن يضعوا الضوابط الشرعية
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واألصول القانونية التي تضمن استمرار هذه األعمال كما هي حال الشركات الغربية التي يزيد
عمرها على مئات السنوات وما زالت مستمرة في ظل النظم والقوانني وعدم تدخل الشركاء في
األمور اإلدارية ولهم مناقشة األعمال والنتائج وتقدمي االقتراحات في اللقاءات الدورية».
وعلى الرغم من بلوغه سن الثمانني فإن عطاءه في العمل لم يتغير ،والتزامه بعمله وإدارة
أعماله منهج لم يتغير بسبب تقدمه في السن ،فالشركة كانت تضم أكثر من  900موظف مما

ً
عمال جتاري ًا كبير ًا وخالل إدارت��ه لهذا العمل يشعر وكأنه في األربعينيات من
يعني أنه يدير
مساء أو أكثر حسب متطلبات ومصالح العمل،
عمره ،فقد كان يظل يعمل في مكتبه إلى العاشرة
ً

من دون أن يشعر بامللل وفي كثير من املناسبات كان ينصح شباب األمة قائال« :إذا أحب املرء عمله
وأخلص فيه واتبع سبيل النجاح حقق مراده ووصل إلى هدفه ،فحب العمل من دعائم النجاح،
أما الشخص امللول واملتكاسل الذي يرغب في النوم الطويل والتنزه طوال الوقت والذهاب إلى هنا
وهناك ويترك أعماله فإن النجاح ال ميكن أن يحالفه ،وعلى الشباب أن يكرس جهوده في عمله

وأن يكون مثابر ًا ومخلص ًا وصادق ًا مع الله ثم مع نفسه ،وملتزم ًا بأوامر الشرع ،عندئذ فالنجاح
وم ْن زرع حصد ،ومن طلب العال سهر الليالي».
جد
َ
حليفه بإذن اللهَ ،م ْن َّ
وجد َ
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حمددات النجاح
التوفيق م��ن الله ً
أوال ه��و س��ر ال�ن�ج��اح ...ث��م هناك معايير وض��واب��ط للتوظيف كاخلبرات
وال�ش�ه��ادات وال���دورات التدريبية وقبل ذل��ك األخ�ل�اق واألم��ان��ة ،يضاف إل��ى ذل��ك وض��ع الرجل
املناسب في املكان املناسب وفي شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم التي يديرها العم بو

وفاء لهم ،ولديه من املوظفني من
بدر موظفون منذ أكثر من أربعني عام ًا وما يسرح موظف ًا أبد ًا
ً

جتاوز الستني عام ًا وال يحيلهم على التقاعد وكل من لديه القدرة على العطاء فهو مستمر معه،
أن يستمر في العطاء يرحب به وال يتنكر لكل من يعمل معه ،ومن فضل الله وكرمه أن الشركة
تتواصل مع أسر جميع املوظفني الذين كانوا يعملون فيها وانتقلوا إلى رحمة الله ،إلعطائهم
حقوقهم في الزكاة ،وحتى الذين كانوا في الشركة قبل االحتالل من أهل حضرموت وفلسطني
ومصر وغيرها ،ولم يرجعوا لم تنقطع عن مساعدتهم.
العم أبوبدر يرحمه الله وهو في اململكة العربية السعودية مبدير مكتبه األخ أحمد راجح في
مصر يسأله عن أحوال موظفي الشركة املعيشية وطلب منه مقابلته في القاهرة أثناء حضوره
ملصر ضمن وفد كويتي لعرض قضية الكويت على املسؤولني املصريني وبعض الشخصيات املهمة
وطلب يرحمه الله كشف ًا بأسماء املوظفني وسلمه مبلغ ًا من امل��ال لصالح املوظفنيُ ،كل ٌ حسب
درجته الوظيفية ،بل أكد عليه أن يبلغهم أن العودة إلى الكويت قريبة إن شاء الله وعليهم

الثبات والطمأنينة وعدم القلق ،وهذا يدل على يقينه بالله تعالى من عودة الكويت ألهلها.
ثم تكرر سؤاله رحمه عن موظفي شركته مبصر مرة أخرى فأرسل شيكات إلى مدير مكتبه
بواسطة السيد محمد يوسف الرومي «أبو رزام» أثناء تواجده في القاهرة ليسلمها إلى جميع
املوظفني في مصر ،وبالفعل تسلم األخ أحمد راجح الشيكات ووزعها عليهم.
وذل��ك إمن��ا ي��دل على أن العم أب��و ب��در رحمه الله ل��م ينس موظفيه وه��و ف��ي أش��د أحواله
وانشغاله وظروف الكويت حينها  .فما أروع مثل هذا الوفاء وما أكرم مثل هذا العطاء وقد انطبق

ذلك الصنيع منه رحمه الله أيض ًا مع جميع املوظفني بشركته من البلدان األخرى.
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وفي فترة االحتالل العراقي الغاشم ومبا أن األغلبية كانت من املوظفني املصريني ،فقد اتصل

الف�صل الثاين:

وإذا رغب في االستقالة يعطيه مكافآته حسب النظم واللوائح املتبعة في هذا الشأن ،ومن أراد

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وبعد التحرير مباشرة أرسل رحمه الله سمات دخول ليد مدير مكتبه في القاهرة السيد
أحمد راج��ح لتوزيعها على املوظفني وطلبهم جميع ًا للحضور إل��ى الكويت على وج��ه السرعة
الستالم عملهم وقد كان ذلك بالفعل بحمد الله.
كان يرحمه الله حريصا على توريث هذه القيم النبيلة في العمل التجاري لألجيال الصاعدة،
ونقل خبراته وجت��ارب��ه إل��ى األب�ن��اء وليشركهم في املمارسات التجارية ومييز لهم بني طريق
الرحمن املؤدي إلى النجاح والطريق املؤدي إلى الفشل ،متبعا املسلك الشرعي ،فقد حرص على
حتميل أبنائه وأبناء إخوانه وأبناء أخواته وبعض أحفاده بعد تخرجهم في اجلامعة املسؤولية
مبكر ًا فأسند إليهم بعض األعمال وأفسح لهم املجال للتدريب في العمل كبائعني والعمل في
أقسام مختلفة حتى اكتسبوا خبرة جيدة وت��درج��وا في العمل إل��ى أن أصبحوا مسؤولني عن
أقسام ومديرين في قطاعات الشركة املختلفة ألنه كان مؤمنا بأن مقتضيات النجاح في السوق

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

تتطلب متابعة جتارب اآلخرين ودراستها واالستفادة منها والذي ال يستفيد من جتارب اآلخرين
ال يستطيع أن يطور نفسه ويظل حبيس جتربة ضيقة قد ال تتوفر لها عوامل التنمية وبلوغ
األهداف التجارية.
ودائ�م��ا م��ا ك��ان يطالب ك��ل م��ن أراد النجاح ف��ي العمل التجاري أن ي��راق��ب الله ويبتعد عن
احملرمات في التعامل ويخرج حق الله في الزكاة وأال يلجأ إلى التعامل بالربا وال التعامل باألسهم
في الشركات واملصانع والبنوك الربوية في الداخل واخلارج وليعلم أن الربا من احملرمات املغلظة
داعيا إياه إلى الرجوع إلى أواخر سورة البقرة حيث بينت حرمة الربا وخطورته.

عطاء بال حدود
في شهادة عنه قالها الشيخ عبداحلميد البإللى في صحيفة الراي« :عندما كنت أقرأ ترجمة
التابعي اجلليل عبدالله بن املبارك وعلمت أنه كان يتاجر من أجل االنفاق على العلماء ،ال لهدف
آخر ،أتعجب وأقول في نفسي ،هل يوجد في مثل هذا الزمان من يشبه عبدالله بن املبارك؟ وهل
يعقل أن يعمل إنسان في التجارة ويخسر املال الكثير واجلهد الكبير من أجل أن ينفق على أمور
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اخلير؟ هل يوجد تاجر في األمة اإلسالمية ليس له غرض من جتارته سوى اإلنفاق على اخلير؟
وكان اجلواب بيني وبني نفسي أن ذلك مستبعد.
حتى التقيت بأبي بدر (عبدالله العلي املطوع) عام  1975في بداية دراستي في بريطانيا،
وكنت موفد ًا من إحدى اجلمعيات اخليرية في لندن جلمع املال إلكمال بعض املشاريع اإلسالمية،
ودخلت عليه مكتبه ،وإذا به يرحب بي ترحيب من يعرفني منذ أمد بعيد ،وشعرت بأنني ابن له
منذ تلك اللحظة مبا أشعرني من شعور الوالد لولده ،ثم لم يكتف بإعطائي الدعم املالي ،إمنا
مكتبه بل كان كالعادة يجتمع حوله آخرون ،وآخرون خارجه ينتظرون دورهم ،وكل من أولئك
يأخذ نصيبه ..وال أتذكر أنه أعطى وفد ًا من الداخل واخلارج أقل من خمسمائة دينار ،هذا في
الساعة التي قابلته فيها ،فكيف مبا تبقى في الليل من ساعات؟
عندها علمت أنني أمام منط آخر من الرجال ،ونوعية أخرى من الدعاة ،وصنف آخر من التجار،

وبدأ التساؤل الذي ساورني عند قراءتي ترجمة ابن املبارك يجد شيئ ًا من اإلجابة ،وتعرفت إلى
العم بو بدر إال أن أحد ًا منهم  -على اخلير الكثير الذي فيهم  -لم يستطع أن يجاريه ،كان بعض

من التقيت بهم من التجار واحملسنني ،ميتنع أحيان ًا عن دعم بعض املشاريع التي لم يقتنع بها أو
لقناعته بكفاية الدعم السابق لهذه اجلهة ،إال أن أبا بدر لم يكن كذلك.
إنه ال يعرف قول (ال) للعمل اخليري ،وال يستطيع رد أحد ممن يتقدمون إليه طالبني العون،
ولعله يقلل من الدعم ولكنه ال يعرف ولم يتعود أن يرد أحد ًا يفد عليه».
«وعلى الرغم من مشاغله الكثيرة ،وتوسع جتارته ،ما كان يترك صالة جماعة في املسجد،
وال حضور نشاط من أنشطة الدعوة ،كان يرحمه الله يصلي الفجر هو وأبناؤه منذ كانوا صغاراً،
ويجلس بعد الصالة يقرأ معهم القرآن حتى الشروق ،ثم ميشي مع بعض املصلني في احلديقة
املالصقة للمسجد ومن ثم يعود إلى البيت ...هذا برنامجه الصباحي كل يوم حتى آخر أيامه».
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الكثير من التجار واحملسنني من بلدي ومن بالد أخرى ،ورأيت من بعض صفاتهم ما يلتقون فيه مع

الف�صل الثاين:

وجهني إلى جتار آخرين جلمع املبلغ الذي كنا نحتاج إليه ،في ذلك الوقت لم أكن وحدي في

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل الثالث:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف اإلمياني واألخالقي
هو آية في التواضع وحسن اخللق ،رغم مكانته السياسية
الكبيرة وحظوته الشعبية املرموقة ومالءته االقتصادية
الواضحة.
لم يفرق بني الكبير والصغير وال الغني وال الفقير ،لم يسمع
منه أحد كلمة سيئة أو لفظ ًا جارح ًا.
مارس التخلق بأخالق األسوة احلسنة ،وسلك سلوكها ،فكان
ً
فعال خير قدوة ملن حوله من األهل واإلخوة واألصدقاء.
ً
متأوال
أح��ب اجلميع تعامله ،حتى خصومه السياسيون،
قول املصطفى [«ِ :إ َّن ِم ْن َأ َح ِّب ُك ْم إلى َو َأ ْق َر ِب ُك ْم ِمنِّ ي َم ْج ِل ًسا
اسنَ ُك ْم َأ ْخلاَ ًقا »...رواه الترمذي
ام ِة َأ َح ِ
َي ْو َم ال ِْق َي َ
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الف�صل الثالث:

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الإمياين والأخالقي
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كثيرا ما نرى شخصيات طامحة إلى خدمة أمتها ،ولديها رغبة في فعل املستحيل من أجلها،
ودافع يقظ ،ال يهدأ
لكن ال ينجح في الوصول إلى ما يريد وال يثبت عليه إال كل ذي همة عالية
ٍ
حتى يصل إلى الهدف .من هؤالء العم أبو بدر ،إذ كان ميلك إصرارا عجيبا ،ويسعى سعيا حثيثا
نحو تأليف القلوب ،ال يخاف في احلق لومة الئم ،يحرص على تعليم كل من حوله املبادئ التي
تعني على نوائب الدهر ،سباق في فعل اخليرات ،متواضع في تعامله مع اآلخرين ،ال يعطي ألحد
وزنا إال بقدر أخالقه وحفظه للقرآن ،يعلي من شأن كل فضيلة من فضائل األخالق ،ويعلن احلرب
شعواء على كل نقيصة تهدد املجتمع وتكوينه القيمي ،حتى أدرك كل من يعرفه أن أقصر طريق
إلى قلبه هو االلتزام األخالقي بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه الكرمي .إن مبادئه السامية،
هاد جلميع إخوانه وأبنائه وسائر الدعاة إلى الله تعالى ،إلى يوم الدين.
وسيرته العطرة نبراس ٍ
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و�صيته بقيام الليل
ومن احلوادث التي يرويها أحد أقربائه قوله :في يوم من األيام كنت في بيت عمي بو بدر
رحمه الله تعالى مع ابنه وبعض اإلخوة ،وعند خروجنا من البيت صادفنا عمي وهو عائد من
العمل فسلم علينا وسأل عن أحوالنا بكل حنان ولطف  -كما هي عادته رحمه الله  -ثم نصحنا
بنصيحة قيمة جدا ال زلت أذكرها قال ما معناه :يا حبذا ركعات يصليها الواحد منكم في جوف
الليل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال املسلمني.

الورع ومراقبة اهلل
وروى املستشار القانوني يحيى الشربيني (محامي الشركة) رواية تدل على حسن خلقه،
مشيرا إلى أنه في أول يوم قابله بعد تعيينه مباشرة قدم نفسه له فسأله عن اسمه فرد عليه:
اسمي يحيى الشربينى ،فقال له وصية ظلت تتردد في آذانه أال وهي« :لو أن لنا حقا من ناحية
القانون وكان هذا احلق ليس لنا من الناحية الشرعية ال تأخذه وتنازل عنه وال تراجعني فيه».
وتأكيدا لهذا املوقف فإنه حدث في إحدى القضايا التي كسبت من خاللها الشركة مئة وثالثة

68

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
وستني ألف دينار أن كان لها فوائد بلغت أربعة وخمسني ألف دينار فقال« :تنازلوا عن الفوائد وال
نريد إال حقنا فقط» ،كما كان رحمه الله ال يعرف اليأس أبدا مستبشرا ودودا رحيما بالفقراء
وأصحاب املساعدات من األيتام واحملتاجني.

ُأوذي صبر ،وإذا ُأسيء إليه غفر.

محببا ومحترما من احمليطني به جميعا ،فقد كان في الكويت :السلفيون ،والصوفيون،
كان
َّ

واملذهبيون ،والال مذهبيون ،والقوميون ،والعلمانيون ،والليبرإليون ،واملاركسيون ،وكانوا يخالفونه
ويقدرونه قدره .وكان كذلك في بالد
ويخالفهم ،ولكنهم جميعا يحترمونه ويعرفون له فضله،
ِ
اخلليج كلها ،وهو عضو املجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي ،وعضو املجلس العاملي األعلى
لسد حاجات
عجلها أحيانا ِّ
لقد كان حريصا على إخراج الزكاة ،ال يؤخرها عن وقتها ،بل قد ُي ِّ

رج ُ
حته في كتابي
ال بد منها ،وهو أمر مشروع ،وكان يحسب زكاة العمارات التي يؤجرها ،وفقا ملا َّ

«فقه الزكاة» وهو ( %10عشرة في املئة) ،أو العشر من غلتها بعد خصم النفقات ،من الضرائب
والصيانة ونحوها.
وعن صفاته يقول مدير مكتبه وصاحبه الوفي السيد أحمد راجح« :رأيته صادق ًا فيما يقول
ال يأبه عند أي عارض يعرض له أو موقف يؤخذ رأيه فيه إال بكلمة احلق ومبا يرضي املولى عز
وجل وال يجامل وال يهادن في حق وال يخشى إال الله ،وهو ما يشعر به اجلميع عندما يطلعون
على أقواله وأفعاله من خالل املقابالت واللقاءات الكثيرة في الصحف أو القنوات الفضائية ،إذ
كان ال ينطق إال بحق وال يقول إال الصدق .أبحث مع نفسي عن أي صفة تؤخذ عليه يرحمه
الله فال أجد إال رجال قويا طيب القلب ،عملت معه قبل أن يبلغ اخلمسني عام ًا حتى توفاه الله
ً
مستقبال
وهو في الثمانني من عمره ولم أره إال صادق ًا واثق ًا ملتزم ًا بشوشا حتى مع معارضيه
لهم برحابة صدر ،متواضع ًا ال يشعر العاملون معه من شدة تواضعه بأنه صاحب عمل ،وال
يشعرون بأي حاجز بينهم وبينه ،حتى عندم ًا يثور أحيان ًا نتيجة ضغوط العمل أو عند حدوث
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للمساجد ،وكان أثيرا عند العالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي اململكة العام.

الف�صل الثالث:

حدث
نبع من ُشعب اإلميان ،فهو إذا َّ
ويرى الشيخ القرضاوي أنه كان صاحب ُم ُثل وفضائل ،كلها َت ُ
صدق ،وإذا وعد أجنز ،وإذا اؤمتن َّأدى ،وإذا عاهد َّ
وفى ،وإذا خاصم أنصف ،وإذا ُأعطي شكر ،وإذا

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أي تقصير من البعض مثال ال ينتهي يوم العمل إال وهو يطيب خاطره بطريقة أبوية فيها رحمة
وود واألكثر من ذلك أنه يطلب ممن ثار في وجهــه أن يسامحه مما يجعلـه يزداد حب ًا له واحترام ًا
وتقديـراً».

منع اخلمور
كانت هناك شركة إجنليزية تعرف باسم إكري مكنزي توزع اخلمور في الكويت حتت غطاء
أنها لألجانب الغربيني والهنود غير املسلمني املوجودين في الكويت ،وانتشرت اخلمور بشكل
كبير في البالد ،وعندئذ قام العم بوبدر مع إخوانه بجمع توقيعات آالف املواطنني على عرائض
تطالب السلطة مبنع اخلمور ،وكان ذلك في بداية استقالل الكويت ،ولكن السلطة لم تستجب
لتلم املطالب.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ومع أول مجلس أمة شكل في الكويت بعد االستقالل قال بعض اإلخوة املتعاونني مع اإلخوان
ومنهم السيد يوسف هاشم الرفاعي وكان وزير ًا وقتها ،إن هذه العرائض التي قدمت لن تأتي
بنتيجة والبديل هو أن التقدم مبشروع قانون من خالل مجلس األمة ،وأكد أن اإلخوان سيكسبون
اجلولة ألن أغلبية األجواء متدينة وال أحد يعارض التوجه اإلسالمي ،وأشار على العم بوبدر
وإخوانه باالتصال باملستشار حسن العشماوي وكان من شباب اإلخوان املضطهدين واملطاردين في
مصر ،بهدف االستعانة به في إعداد مشروع قانون ملنع اخلمر في الكويت ،وكان العشماوي يعمل
في مجال الفتوى والتشريع ،وبالفعل أعد مشروع قانون ووقع عليه ستة من أعضاء مجلس األمة
حسب الدستور ،وكان أن صوت عليه أعضاء املجلس باإلجماع مبن فيهم أعضاء احلكومة ولم
يعترض سوى عضو واحد ،ومتكنوا أيض ًا من منع بيع اخلمر على منت اخلطوط اجلوية الكويتية
عن طريق املجلس ،على الرغم مما أثارته بعض الصحف من شائعات مفادها أن اخلسارة ستكون
كبيرة إذا مت منع اخلمور على اخلطوط اجلوية ،وهو عكس ما حدث إذ ربحت اخلطوط اجلوية
في تلك السنوات بعد منع اخلمر.
وفي ذلك الوقت كان هناك العديد من التكتالت اليسارية والناصرية والقومية والشيوعية
والبعثية النشطة في الكويت ،وكانت تصدر منابر إعالمية ،ولكن احلركة اإلسالمية كانت أكثر
تنظيم ًا وإنتاج ًا وترابط ًا من أي تنظيم آخر ،ونتائج أعمالهم يدركها اجلميع وإجنازاتهم واضحة
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كالشمس ،فمؤسساتهم اخليرية تغطي عشرات اآلالف من حاالت العوز داخل الكويت وخارجها،
وهذا من توفيق الله  -عز وجل  -فهم يؤمنون أن أي عمل مدعوم من قوى أجنبية ،هو عمل هش
لن يستمر ولكن إذا صدقت العزائم وحسن التوجه إلى الله وتوافرت األسباب حتقق النصر ،فالله

نص ًركٍ ًم ٍّ $ي ّث ٌَب ًت ّأ ًق ّد ّام ٍك ًم ( (})7سورة محمد).
نص ٍروا پ َّل ّه ّي ٍ
ين ّآم ٍنوا إن ّت ٍ
تعالى يقول{ :ي ّأ ٍَي ّها َّپذٌ ّ

الف�صل الثالث:
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العم أبو بدر يرحمه الله في إحدى حلقات املساجد لتحفيظ القرآن الكرمي لبراعم املسجد ،ويظهر عن ميينه املرحوم رجب الرجيب،
وعن يساره املرحوم محمد علي الدخان عضوا مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي
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�أيادي اخلري ممتدة
كان العم بوبدر ينظر إلى إنتاج إخوانه بفرح عظيم حيث اإلنتاجية الضخمة ،وهذا العمل
الكبير الذي قام على أكتاف مجموعة من األفراد ،فيحمد الله على هذا اجلهد الكبير الذي
أسهم في حفظ الكويت من أخطار كثيرة ،فاحلركة اإلسالمية في الكويت قدمت للمجتمع
مؤسسات جادة تعمل في ميادين مختلفة لصالح أبناء الوطن ،فهناك مؤسسة األمانة العامة
للجان اخليرية التابعة جلمعية اإلصالح االجتماعي التي يتشرف العم بو بدر برئاستها ،وهي
تقوم بعمل جبار في مساعدة الناس في أوقات األزمات ،ولها وجود مهم وقوي في جميع أنحاء
العالم اإلسالمي ،وكذلك جمعية بشائر اخلير التي تنشط في مجال مكافحة املخدرات ،ومؤسسة

إنسانية أخرى مهمة أيض ًا ،وهي صندوق التكافل لرعاية السجناء وأسرهم ،حيث تعمل في مجال

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

االهتمام باملساجني والعمل على تأهيلهم وإعادتهم إلى املجتمع أعضاء نافعني منتجني ،هذا إلى
جانب أكثر من  18جلنة زكاة تغطي حاجة الفقراء في املجتمع الكويتي ،وهذا غيض من فيض من
األعمال التي تقدم للمجتمع الكويتي.
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الفصل الرابع:
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عبد الله العلي املطوع:
التعريف االجتماعي والعائلي
حان ،ووالد عطوف.
ابن بار ،وأخ وفي ،وزوج ٍ
جمع هذه الصفات  -بال مبالغة  -فأحبه اجلميع ،فتجاوز
ب��ذل��ك محبة أه �ل��ه ..إل��ى م�ع��ارف��ه وأص��دق��ائ��ه واملواطنني
جميع ًا بل واملقيمني.
أل��ف األه��ل وال�ن��اس ،فكان لهم نعم ال�ق��دوة واألس ��وة ،ونعم
امل�لاذ حني تضيق بهم أي ضائقة ،فكان نعم املثال للمؤمن
ال��ذي يألف ويؤلف ،كما قال [« :المْ ُ ��ؤْ ِم� ُ�ن ُم��ؤْ َل� ٌ
�ف َولاَ َخ ْي َر
يم ْن لاَ َي ْأ َل ُف َولاَ ُيؤْ َل ُف» رواه أحمد.
ِف َ
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بركة الزواج املبكر
العاقل من يعطي كل ذي حق حقه ،ومراعاة املرء حاجاته االجتماعية وفق كتاب الله وسنة
رسوله أصدق دليل على عقالنية املرء وصالحه وتقواه .وألن عبدالله العلي املطوع رحمه الله
يعلم املؤثرات احمليطة بالشاب الذي يعيش بال زواج ،فقد حرص على الزواج املبكر له وألوالده
الذين حرص  -أيض ًا  -على تنشئتهم تنشئة إميانية ،وفق ما أمرنا به الشرع احلنيف ،واضعا
نصب عينيه أن املرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب ًا طيب األعراق كما قال الشاعر ،فهي األم
واألخت والزوجة واالبنة ،إذا صلحت صلح املجتمع كله ،وإذا فسدت فسد املجتمع كله ،معتقدا
شديد االعتقاد بضرورة االهتمام بها ورعايتها فهي نصف املجتمع ،وصانعة األجيال الصالح.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

فقد تزوج رحمه الله مبكرا من إحدى قريباته ورزقه الله تعالى منها بثالثة من البنني وسبع
بنات ،وقد خاض العم أبو بدر رحمه الله جتربة ال��زواج مبكر ًا لكي ينعم باالستقرار األسري
وينشئ أس��رة صاحلة ،إذ طلب إلى وال��ده  -وهو في سن السابعة عشرة  -أن يزوجه من إحدى
قريباته ،ولكن الوالد طلب منه إكمال دراسته ً
أوال ثم البحث عن الزواج ،غير أن العم أبو بدر-
الذي كان يعي جيد ًا أهمية وجود زوجة صاحلة تعينه على العفاف وسط مغريات احلياة  -ألح على
والده في الطلب فوافق أمام رغبة ولده ،واختار إحدى قريباته ،لتشاركه رحلة احلياة ،من دون
تدخل من أحد ،وتزوج وفق الكتاب والسنة ،وكانت قريبته  -بحكم هذه القرابة  -تعرفه وتعرف
أهله ،كما كان هو يعرف أهلها ،فبارك والده رحمه الله هذا الزواج ،وسارت احلياة الزوجية بشكل
طيب ،وعاش مع والده ووالدته في منزل تسود أجواء االلتزام كل أركانه مما انعكس على حياته
الزوجية وكرس فيها العالقات الطيبة التي ترضي الله ورسوله [ ،فقد كان متمسك ًا بدينه
منذ صغره بفضل الله ثم رعاية الوالدين ،فمنذ سن البلوغ ال يذكر أنه ترك فرض ًا من فرائض
واع مدرك ،حتى في الفترة الزمنية ما قبل سن املراهقة،
الصالة ،ولم يترك يوم ًا لم يصمه وهو ٍ

وهذا بالطبع انعكس إيجابي ًا على حياته األسرية ،ما ساعد على استقرارها وهدوئها ،كان ينصح
كل زوجني يرغبان في السعادة أن يتقيا الله في أنفسهما وأن يلتزما حدود الله وفرائضه وأوامره
وأن يجتنبا نواهيه ،وحينئذ سيعيشان في هدوء واستقرار.
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وقد رأى العم بوبدر أن تعدد الزوجات أمر أباحه الشرع ،وله شروط ينبغي مراعاتها ،وقد أباح
الله سبحانه وتعالى ذلك حلكمة يعلمها وألسباب وجيهة ومشروعة يقتضيها التعدد(.)1
وألنه عزم على العدل بني زوجاته فقد تزوج بثانية ،وفهمه للعدل حسب قوله ينطلق من
قول الرسول [« :اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فال تؤاخذني فيما ال أملك».

وهكذا فقد رزق��ه الله تعالى بالذرية الصاحلة من البنني والبنات ،وهم تسعة أوالد وتسع
بنات ،رباهم رحمه الله على الفضائل وااللتزام باملنهج اإلسالمي ،وحرص على تزويج أوالده في
سن مبكرة حتى يحصنهم ضد الفنت التي كثرت في هذا العصر ،فقد زوج ستة من أوالده البنني
على حياته قبل انتهاء دراستهم اجلامعية.
الرغم من قدرته املادية على ذلك ،مما يدل على متكن القيم الدينية من نفسه.
وأم��ا أح�ف��اده وذريتهم  -ال��ذي��ن جت��اوز ع��دده��م  180حفيد ًا حتى وف��ات��ه  -فقد ك��ان يفرح
برؤيتهم في كل مناسبة وفي كل عيد ويطمئن على أخبارهم ،وهم في املقابل دائمو السؤال عنه،
في أجواء إسالمية كويتية بديعة يعرف فيها الصغير حق الكبير ،ويرحم فيها الكبير الصغير
ويعطف عليه.
وكما تزوج هو مبكر ًا فقد شجع أبناءه على الزواج املبكر ،إميانا منه بأن الزواج يحفظ الشباب من
االنحراف ويحصنهم ضد إغراءات هذا العصر وفضائياته واالنترنت ،ألن أكثر ما يشغل الشباب
( )1يرى العم بو بدر رحمه الله أنه في بعض الظروف واألوقات يكون التعدد من العدل ويظهر ذلك جلياً في البالد التي تندلع فيها
احلروب والنزاعات ويذهب الرجال ضحيتها وتبقى النساء من دون عائل ،فقد حدث ذلك في العصور السابقة واحلالية ،وعلى سبيل
املثال في احلرب العاملية الثانية قتل املاليني من البشر ،األغلبية العظمى منهم رجال ،مما خلف نساء أرامل ،فمن العدل التعدد وحفظ
األسر ،وإال فالكوارث ستحل بتلك املجتمعات ،فلو أخذنا أوروبا مث ً
ال كم من الرجال خسرتهم في احلرب العاملية الثانية ،وكم من النساء
ترملن ،وكم من النساء بقني بدون أزواج بسبب أن تعداد الفتيات أضعاف تعداد الرجال ،نعرف أن املصلحة والعدالة تطبيق التعدد
املشروع ،وإال فتح املجال النهيار األخالق والقيم والتسيب والعالقات احملرمة ،وهذا أمر مشاهد ومعروف في الغرب مع علمه يرحمه الله
اب
أنه ليس فريضة وإمنا تشريع مباح ،وإذا لم تكن هناك ضرورة للتعدد فواحدة لقول الله تعالىّ${ :إنً خٌ ًف ٍت ًم ّأ َّال ٍتقًسٌ طٍ وا فٌي پً ّي ّت ّامى فّانكٌ ٍحوا ّما طّ ّ
ٍالث ٍّ $ر ّب ّاع ّفإنً خٌ ًف ٍت ًم ّأ َّال ّت ًعدٌ لٍوا ف ّّواحٌ ّد ْة ّأ ًو ّما ّمل ّّك ًت ّأ مً ّيا ٍن ٍك ًم ّذل ٌّك ّأ ًد ّنى ّأ َّال ّت ٍعولٍوا (( })3سورة النساء).
ل ٍّكم ٌَم ّن ال ٌَن ّسا ٌء ّم ًث ّنى ّ$ث ّ
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أما البنات فقد زوج أكثرهن بال مهر وجهزهن جتهيزا معتدال من دون مبالغة أو إسراف؛ على

الف�صل الرابع:

وقد وفقه الله تعالى وأثمر زواجه منها بستة من البنني وبنتني.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
في سن مبكرة هو الزواج ،ولكي جننب أبناءنا الوقوع في مسالك الهوى البد من تشجيعهم على
الزواج املبكر وبالفعل متكن من تزويج أبنائه – كما أشرنا  -قبل أن ينتهوا من دراستهم اجلامعية،

ثم واصلوا تعليمهم بعد ال��زواج ،مصداقا حلديث النبي « :[ -يَا َم ْع َش َر َّ
است ََطا َع
الش َب ِ
اب َم ْن ْ
ِالص ْو ِم َف ِإ َّن ُه لَ ُه ِو َجا ٌء» رواه البخاري.
مِ نْ ُك ْم الْ َبا َءةَ َفل ْ َيتَ َز َّو ْج َو َم ْن لَ ْم يَ ْست َِط ْع َف َعلَيْهِ ب َّ

ومتتلئ حياة العم أبي بدر يرحمه الله باألمثلة والدالئل التي توضح أهم ما فيه من خصال
رجل األسرة الذي يحرص على تعليم أبنائه ما ينفعهم .فقد أشارت إحدى بناته إلى بعض هذه
املواقف والتي ال يعرفها إال أفراد األسرة بالقول  :من حسن تربيته لنا كان يردد دائما« :سأزوجك
حتى لزبال إن كان حافظا للقرآن»! حتى غدوت أخاف كل زبال في الشارع! فلم يكن يهتم باألصل
والفصل وإمنا همه التقوى والصالح.
ومن مواقفه التي ال تنسى أنه كان إذا أتى موسم احلج  -وك��ان ذلك في أواخ��ر الستينيات -

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ويكون فريقا ونذهب برا ،وكانت الطرق
يجمع العمات واخل��االت واجل��دات وكل من يريد احلج
ّ
شديدة الوعورة واملطر على أشده ،إال أنه كان يقف في منتصف الطريق ليال أو نهارا ويقول «من
يريد إماطة األذى عن الطريق»؟ فنتشاجر ونتسابق من أجل الفوز بإزالة ما يعيق السير في هذا
الطريق! وعندما ننزل يداعبنا فيبتعد قليال لنخاف ثم ال يلبث أن يعود!
وكان إذا جاء من سفر نادى والدته لتنتقي ما تريد قبل أن نراه ،ويسمع كالمها حتى لو كان
خاطئا وإذا اعترضنا يقول« :هذه أمي» ،ومن حرصه على صلة الرحم كان يجمع أفراد العائلة
جميع ًا في إجازة نصف العام ويستأجر احلافالت لقضاء هذه اإلجازة في أطراف الصحراء على
شكل مخيمات لتجميع الكمأة (فطر طيب يستخرج من األرض ويؤكل ،ويسمى باللهجة الكويتية
الدارجة :الفقع) ،وكان أيضا ينادي في ضحى كل جمعة كل أفراد األسرة فال يذهب للصالة قبل
تشكيل حلقة تتضمن حفظ وتسميع ما حفظنا ،ثم يعطي اجلوائز املالية للمتفوقني ،ومن شدة
حبه لتنفيذ كل ما جاء في السنة املطهرة عرف رحمة الله عليه قيمة السباحة ،فكان يسابقنا
في ذلك ،ويضع على رقبته من يريد تعليمه السباحة ثم يلقيه في البحر ليتعلم ،وكان يحب
الصيد؛ مما جعل بيتنا في الساملية مرتعا لصنوف من الغزالن واألرانب والطيور.
كما تربى يرحمه الله على تقدير الروابط األسرية واحلرص على تقويتها ومتتينها ،فقد
وشربهم ما نشأ عليه من اإليثار والتضحية
كان ساعيا إلى دمج كل أفراد األسرة بعضهم ببعضّ ،
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من أجل اآلخرين ،وال سيما العطف على الصغير واحترام الكبير ،متأثرا في ذلك مبا كان يدعو
إليه «اإلخوان املسلمون» من مبادئ وأخالقيات ،ومتخذا من التزاور ودوام السؤال وسيلة لتقوية
أواصر القربى وعرى األخوة واملودة.
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العم عبدالله علي املطوع يرحمه الله مع أحد األحفاد (عمر عبدالرحمن املطوع)
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معنى احلب
واحلب من وجهة نظره هو كما ورد في احلديث النبوي سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال

ظله وجاء من بني هؤالء السبعة اثنان حتابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ،وهو أمر فطري
ً
رجال وامرأة  -وأسمى مراتب احلب بعد حب الله عز وجل وحب رسوله الكرمي
ُخلق في اإلنسان -
[ هي احملبة في الله ،وبعد ذلك يأتي حب الوطن ،والزوجة ،واألوالد ،واألهل ،واألقارب.

جد ْت ُوجد احلب ،وإذا
واحلب بني الزوجني تولده املعاملة الكرمية واألخالق احلسنة ،فمتى ُو َ

اختفت ذهب احلب وانصرف.

وك��ان يصرح دائما بأنه يحب أمه وأب��اه وزوجته وأبناءه وبناته وأحفاده ،كما يحب إخوانه

وبلده ،بل ويحب كل َم ْن يقول ال إله إال الله محمد رسول الله.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ومن آرائه أن احلب بني الزوجني يأتي بعد الزواج« ،أما ما يقال عن احلب قبل الزواج فإن كان
حب ًا شريف ًا محاط ًا بإطار من تقوى الله ،وعفة النفس والرغبة في الزواج فهذا أمر مقبول ،أما إذا
كان احلب مبني ًا على الباطل واحلرام ،فهذا أمر مرفوض ومحرم شرع ًا ،ويقود إلى الكوارث ،حيث

يقول القائل:

احل� � � ��ب ف� � ��ي ال � � �ن� � ��اس أش � � �ك� � ��ال وأك � � �ث� � ��ر ه

ك��ال��ع��ش��ب ف� ��ي احل� �ق���ل ال زه�� ��ر وال ثمر

واحل � � � ��ب إن ق � � � ��ادت األج�� � �س� � ��ام م ��وك� �ب ��ه

�راش م� � ��ن األغ� � � � � � ��راض ي �ن �ت �ح��ر
إل� � � ��ى ف� � � � � � ٍ

ك � � ��أن � � ��ه م� � �ل�� ��ك ف� � � ��ي ال� � �س� � �ج�� ��ن م� �ع� �ت� �ق ��ل

ي � � ��أب � � ��ى احل � � � �ي� � � ��اة وأع� � � � � � � � ��وان ل� � � ��ه غ�� ��در

ومن هنا كان دائم النصح للشباب الراغب في الزواج بأن يبحث عن الفتاة امللتزمة بالدين ً
أوال

لقول الرسول [« :تُنكح املرأة ألربع :ملالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت
يداك» ،وقوله [« :إياكم وخضراء الدمن قيل :ومن خضراء الدمن يا رسول الله ،قال :احلسناء
في املنبت السوء» .فإذا توفر الدين في احلياة الزوجية فسيأتي معه احلب والسعادة ،وإذا اختفى
من احلياة فسيحل محله الشقاء والكدر».

وك��ان يرحمه ال�ل��ه كثير ًا م��ا ي��ردد إعجابه ببيت الشعر ال��ذي اشتهر ب��ه عنتزه ب��ن شداد

العبسي:
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وأغ � � � ��ض ط � ��رف � ��ي إن ب � � ��دت ل�� ��ي ج� ��ارت� ��ي

ح � � �ت� � ��ى ي� � � � � � � � ��واري ج � � � ��ارت � � � ��ي م� � �ث � ��واه � ��ا

إن� � � � ��ي إم � � � � � ��رؤ ع� � � ��ف اخل� � �ل� � �ي� � �ق � ��ة م� ��اج� ��د

ال أت � � �ب� � ��ع ال� � �ن� � �ف � ��س ال � � �ل � � �ج� � ��وج ه � ��واه � ��ا

وكان رحمه الله يؤكد مدح رسول الله [ آلخر شطر من األبيات.

كل إنسان له ميول ،خاصة في الترفيه عن نفسه ،فهناك من يرفه عن نفسه بالقراءة أو
الصيد أو القنص ،وهناك من يرفه عن نفسه باألبحاث العلمية أو مشاهدة التلفزيون أو اخلروج
في رحالت بحرية ونزهات برية .أما العم بوبدر فقد أحب الترفيه املباح حيث يذهب مع أسرته
إلى املصيف للتنزه أو يذهب معها ألداء مناسك احلج والعمرة.
صحيح ،وميكن أن تستثمر بشكل إيجابي وجيد ،واملهم هو املضمون الذي يحمله هذا اجلهاز،
ولم يكن عنده في السابق جهاز تلفزيون في البيت ،بل كان عنده في مكتبه يشاهد فيه األخبار
أحيان ًا الحتجاجه على ما يبث خالله من مشاهد وبرامج تافهة يترفع عن مشاهدتها كل غيور

حفاظ ًا على األبناء واألجيال مما يبثه هذا اجلهاز اخلطير من مواد ومقابالت ومشاهدات وأفالم
سيئة وفاضحة ،وهو ال يحب أن يرى أبناؤه هذه املناظر البشعة واخلليعة ،ألنها محرمة شرع ًا،
ولكنه اضطر إلى أن يشتري تلفاز ًا ملتابعة األخبار العاملية وهو حتت رقابته ومتابعته ،واحملطات
التلفزيونية املفضلة لديه هي املجد والهدى وإقرأ والفجر وبعض القنوات اإلخبارية واإلسالمية
األخرى ،وأبناؤه شركاء معه في هذه الرؤية عن قناعة ،فال يكاد يرى أحد أبنائه يدير مؤشر
التلفاز ليشاهد فيلم ًا أو يستمع إلى أغنية ،كما كان يقتني التلفزيون فترة ثم أوقف استعماله
فترة طويلة ،ولم يجد معارضة من األبناء وال ضير أن يشاهد بعض املسلسالت الدينية
والتاريخية املفيدة والهادفة ،أما األغاني فال يرغب في سماعها  ،ومنذ الصغر وهو ال يحبها وال
يتابعها ،لكن ميكن أن يستمع إلى األنشودة اإلسالمية وهي بديل جيد للغناء الهابط واملاجن.
واحلقيقة انه استهجن استقدام بعض َم ْن ُيسمني باملمثالت واملطربات إلقامة حفالت ماجنة
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أما عن التلفزيون واقتنائه فكان يرى أنه اختراع مهم وأداة ميكن أن تستغل بشكل غير

الف�صل الرابع:

الرتفيه
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وأغ � � � ��ض ط � ��رف � ��ي إن ب � � ��دت ل�� ��ي ج� ��ارت� ��ي

ح � � �ت� � ��ى ي� � � � � � � � ��واري ج � � � ��ارت � � � ��ي م� � �ث � ��واه � ��ا

إن� � � � ��ي إم � � � � � ��رؤ ع� � � ��ف اخل� � �ل� � �ي� � �ق � ��ة م� ��اج� ��د

ال أت � � �ب� � ��ع ال� � �ن� � �ف � ��س ال � � �ل � � �ج� � ��وج ه � ��واه � ��ا

وكان رحمه الله يؤكد مدح رسول الله [ آلخر شطر من األبيات.

كل إنسان له ميول ،خاصة في الترفيه عن نفسه ،فهناك من يرفه عن نفسه بالقراءة أو
الصيد أو القنص ،وهناك من يرفه عن نفسه باألبحاث العلمية أو مشاهدة التلفزيون أو اخلروج
في رحالت بحرية ونزهات برية .أما العم بوبدر فقد أحب الترفيه املباح حيث يذهب مع أسرته
إلى املصيف للتنزه أو يذهب معها ألداء مناسك احلج والعمرة.
صحيح ،وميكن أن تستثمر بشكل إيجابي وجيد ،واملهم هو املضمون الذي يحمله هذا اجلهاز،
ولم يكن عنده في السابق جهاز تلفزيون في البيت ،بل كان عنده في مكتبه يشاهد فيه األخبار
أحيان ًا الحتجاجه على ما يبث خالله من مشاهد وبرامج تافهة يترفع عن مشاهدتها كل غيور

حفاظ ًا على األبناء واألجيال مما يبثه هذا اجلهاز اخلطير من مواد ومقابالت ومشاهدات وأفالم
سيئة وفاضحة ،وهو ال يحب أن يرى أبناؤه هذه املناظر البشعة واخلليعة ،ألنها محرمة شرع ًا،
ولكنه اضطر إلى أن يشتري تلفاز ًا ملتابعة األخبار العاملية وهو حتت رقابته ومتابعته ،واحملطات
التلفزيونية املفضلة لديه هي املجد والهدى واقرأ والفجر وبعض القنوات اإلخبارية واإلسالمية
األخرى ،وأبناؤه شركاء معه في هذه الرؤية عن قناعة ،فال يكاد يرى أحد أبنائه يدير مؤشر
التلفاز ليشاهد فيلم ًا أو يستمع إلى أغنية ،كما كان يقتني التلفزيون فترة ثم أوقف استعماله
فترة طويلة ،ولم يجد معارضة من األبناء وال ضير أن يشاهد بعض املسلسالت الدينية
والتاريخية املفيدة والهادفة ،أما األغاني فال يرغب في سماعها  ،ومنذ الصغر وهو ال يحبها وال
يتابعها ،لكن ميكن أن يستمع إلى األنشودة اإلسالمية وهي بديل جيد للغناء الهابط واملاجن.
واحلقيقة انه استهجن استقدام بعض َم ْن ُيسمني باملمثالت واملطربات إلقامة حفالت ماجنة
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أما عن التلفزيون واقتنائه فكان يرى أنه اختراع مهم وأداة ميكن أن تستغل بشكل غير

الف�صل الرابع:

الرتفيه

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ومدمرة للشباب والفتيات« ،ألن ذلك ال يتفق مع الكتاب والسنة مرجع كل مسلم في حياته ،وعلى
جميع رجاالت الكويت املخلصني وامللتزمني أن يتصدوا بقوة ملثل هذا الفساد حتى ال يستشري
في بالدنا».

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

العم عبدالله علي املطوع رحمه الله مع ابنه عبدالرحمن ـفي آخر رحلة عالج بأملانيا

ر�ؤى اجتماعية
فيما يلي بع�ض ر�ؤاه االجتماعية:
 إن املرأة باتت سلعة رخيصة ُتباع وتشترى بتحريض من الغرب وتوظيف سيئ منه ،حتى أنهاأصبحت ُتستخدم في مجاالت األزياء والدعاية واإلعالن بشكل يخرجها عن إنسانيتها
وفطرتها التي فطرها الله عليها ،من هنا رأى العم بوبدر أنه يجب عدم الزج بها في هذا املجال
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املدمر للمجتمع ،فاملرأة في الغرب لها أصدقاء وزوجها على علم بذلك ،ورمبا على علم بعالقاتها
احملرمة ،فهل من احلكمة أن يتم تصدير هذا النموذج السيئ إلى بالدنا اإلسالمية؟!
 كل إنسان قد تواجهه في حياته مشكالت عائلية وزوجية وعلى الزوج أو رب األسرة أن يتحلىبالصبر واحلكمة في معاجلتها والدفع بالتي هي أحسن.

 زوجت الكثير من بناتي من دون مهر حيث لم آخذ مهور ًا من أزواجهن وقمت بتجهيزهنباعتدال.
 الزوجة الصاحلة هي التي حتترم زوجها وتلبي طلباته في املعروف وتعامله معاملة كرميةوحتافظ على بيتها ودينها وأخالقها.

 ليس هناك فرق بني البنني والبنات فكلهم سواء ،يجب أن ُيعاملوا معاملة كرمية ،وأن ُيكرمواغاية اإلكرام ،وأن يربوا التربية اإلسالمية احلقة ،وأن ُتهيأ لهم أسباب العلم واملعرفة.
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 الزوج الصالح هو الرجل امللتزم الذي يحترم أهل بيته ،أمه وزوجته وأبناءه وبناته ويعاملهمباحلسنى ويرعاهم كما يجب.

الف�صل الرابع:

 -غالء املهور والبذخ في الزواج مرفوض ،فحديث الرسول [ في هذا الشأن واضح.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل اخلامس:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف األبوي
هو قلب كبير ،صاحب شعور كبير باملسؤولية جتاه
أبنائه ،غرس فيهم احترام الكبير والعطف على الصغير،
لم يطلب إعجاز ًا من ذريته بعدما كان االبن البار لوالديه،
فاستحق التفاف أبنائه وبناته حوله.
وقد فاضت أبوته احلانية من أبنائه في الدم إلى أبنائه
في الدعوة وأبنائه في الوطن ،بل وأبنائه في اإلنسانية من
اجلنسني على السواء.

ٍون ّر َّب ّنا ّه ًب
ين ّي ٍقول ّ
فكم متثل قول الباري سبحانهّ${ :ا َلّذٌ ّ
ني ّإم ْاما >}<74
ّل ّنا م ًٌن ّأ ًز ّواجٌ ّنا ٍّ $ذ ٌَر َّيا ٌت ّنا ٍق َّر ّة ّأ ًعينٍ ُ ًّ $اج ّع ًل ّنا ٌلل ًٍم َّت ٌق ّ

(سورة الفرقان).
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الف�صل اخلام�س:

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الأبوي
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ت�أ�سي�س الأ�سرة ال�صاحلة
تعامل عبدالله العلي املطوع رحمه الله مع أبنائه وجميع أفراد أسرته تعامل األب العطوف
الرحيم الذي يخشى عليهم من أنفسهم ،باإلضافة إلى أنه ال يخجل من تدخله في زواج أبنائه،
املقدم على الزواج ،الفتيات الالتي يتمتعن باخللق الطيب والسيرة احلسنة،
حيث يعدد لالبن
ِ
حرصا منه على تكوين أسرة صاحلة من البداية ،وهو ما يعكس اجلانب األبوي احلاني لهذا الرجل
املربي الفاضل ،والعابد العامل ،كما أنه أعلى من شأن الشورى مع األبناء في اتخاذ القرارات التي
ال تتعارض مع ما جاء به اإلسالم ،ودعا إلى إفشاء هذا املبدأ بني اآلباء واألبناء.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

وكانت مساحات تدخله في زواج أبنائه  -بنات وبنني  -شاسعة جدا ،وكان يعلن ذلك ويفتخر
به فقد كان يقول «أتدخل كل التدخل» عندما يرغب أحد أبنائي في الزواج ،وذلك من خالل
حتديد الفتيات الالتي يتمتعن باألخالق احلميدة ويلتزمن بأوامر الله؛ آخذ ًا في االعتبار
املعايير واملواصفات التي دلنا عليها الرسول [ وللولد أن يقبل أو أن يرفض لكن في ضوء نهج
اإلسالم.
أما إذا كان أحد األبناء له رغبة في الزواج من فتاة معينة فال يصادر عليه هذا احلق ،ما دامت
من بيت طيب ومتمسكة بالدين واألخالق والقيم اإلسالمية ،وفق ًا للكتاب والسنة ،وإال فالرفض
واملنع هما ما يالقيه االبن ،ولكن أبناءه ال يصرون على آرائهم ،ألنهم نشأوا وتربوا في بيئة
ملتزمة ،يطيعون الوالدين اللذين يديران معهم حوار ًا ونقاشا في هذا األمر من جميع جوانبه،
حتى يصلوا في نهاية املطاف إلى الرأي السديد ،بعد التوكل على الله  -عز وجل.
أما بناته يرحمه الله فكان ال يزوجهن إال من رجال يثق في التزامهم وأخالقهم ،كما يفعل
مع البنني .لقد حرص على تربية بناته تربية إسالمية ،وسلك معهن النهج نفسه الذي سلكه مع
البنني.
و كان يعتقد رحمه الله أننا نعيش في زمن إذا ضمن فيه األب تعليم ًا جيد ًا ونافع ًا ألبنائه
كاجلامعة واملاجستير والدكتوراه فيجب عليه أن يحرص على ذلك؛ سواء أكان أوالده بنني أم
بنات ،ولهذا فإن إحدى بناته قد حازت على درجة املاجستير في احلديث الشريف من كلية
الشريعة؛ انطالق ًا من حرصه الشديد على تعليم بناته وأبنائه للحصول على أعلى الدرجات
العلمية.
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ال�شورى يف بيته
َّ
نشأ العم بو بدر يرحمه الله أبناءه على الشورى في كل مناحي احلياة ألنه مبدأ ال خيار لنا

في االلتزام به ،لقول الله عز وجلّّ $..{ :شاوٌ ًر ٍه ًم فٌي ا ّ
أل ًمر( }..سورة آل عمران) ،وقوله تعالى

ورى ّب ًي ّن ٍه ًم( }..سورة الشورى) ،ومن ثم كان يرى أنه ال يوجد
في سورة الشورىّ ّ$..{:أ ًم ٍر ٍه ًم ٍش ّ
رجل عاقل يفرض آراءه فرض ًا؛ حيث ال بد من احلوار والنقاش وإفساح املجال للرأي والرأي اآلخر
ورب األسرة الذي يربي أبناءه على اإلسالم ال يقلق ألن هناك مساحة كبيرة مشتركة
بني جميع أفراد األسرة ،كما أنهم حينما يطرحون وجهات نظرهم ال يبتعدون عن املرجعية
اإلسالمية املتمثلة في الكتاب والسنة ،وهؤالء اآلباء الذين يديرون أسرهم بأساليب أشبه
بأساليب األنظمة العسكرية هم مخطئون ،وعليهم العدول عن ذلك ،وشرح وجهات نظرهم
وتكوين القناعات باحلوار والنقاش.
يقدر كل األطراف املختلفة معه من إخوانه في الدعوة وال يفرض رأيه على أحد ،وأحد املؤشرات

على ذلك هو موقف احلركة الدستورية اإلسالمية من قضية املرأة الذي كان خالف ًا لرأيه ورغم
هذا لم يأخذ موقف ًا معادي ًا ألنه كان في النهاية يحترم الشورى.

�آلية اتخاذ القرار
لم يصر العم عبدالله املطوع إال على القرارات الضرورية واحلتمية التي ال بد منها .أما األخرى
التي كان يجد الصواب في غيرها فكان يتنازل عنها ،ألنه كان يعلم ويدعو إلى تعريف املسلمني
أن األبوة املتسلطة ال تنتج أوالد ًا صاحلني ،وأن القوامة ال تعني االستبداد والقهر واالنفراد
باتخاذ القرارات ،وإمنا تعني املسؤولية وحتمل أمانة األبوة والقيام بالواجبات الزوجية ،اقتداء
بالنبي [.
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ً
أصال من منهجه الشوري العام في حياته الدعوية ،حيث كان
إن الشورى املنزلية قد انطلقت

الف�صل اخلام�س:

وتبادل وجهات النظر ،في جو من الود واحلب ومحاولة االستفادة من كل تلك اآلراء.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

لي�س مت�شدداً
لم يكن العم أبو بدر متشددا في مواقفه ضد املرأة كما أشيع عنه ،بل يرى أن دورها كأم وأخت

وابنة في صناعة األجيال ال ينكره أحد ،ولكنه كان ُيسدي النصح مبا يراه صواب ًا وصحيح ًا
وموافق ًا للكتاب والسنة النبوية ،ويقف حيال ذلك مواقف حاسمة ،فقد كان ممن نادوا بعدم
االختالط في املدارس ،كما كان ممن دفعوا في اجتاه سن قانون يحظر االختالط في اجلامعة،

ويدعو دائم ًا إلى أن تكون املرأة مستورة في لباسها الشرعي وملتزمة بتعاليم وضوابط اإلسالم في
أي مكان وجدت فيه ،وطالب الفتيات بااللتزام باحلجاب ،ألن في ذلك عزتهن وعفتهن وكرامتهن،
وإذا كان الغرب قد طالب بنزع احلجاب ومحاربته ،فإن العم أبي بدر يرحمه الله طالب حكوماتنا
ومسؤولينا بفرض احلجاب ،ألنه من شعائر اإلسالم ،وهو فرض على املرأة املسلمة ،وهكذا ينبغي
أن يكون املسلمون وقافني عند شرع الله  -عز وجل  -ال يخشون في الله لومة الئم.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
من اليمني وقوفاً :يوسف عبدالله املطوع ،البروفيسور أليف الدين الترابي ثم العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله
ومن اليمني جلوساً :الشهيد الشيخ أحمد ياسني ،عبدالوهاب عبدالله املطوع ،عبداملعز عبدالله املطوع
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العم عبدالله علي املطوع وبجانبه ابنه عبداإلله في حفل تكرمي بعض موظفي شركة علي عبدالوهاب املطوع وشركاه

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الأبوي

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله مشاركاً آل املطوع الكرام أفراحهم ،وفي الصورة يتوسط
العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله عن يساره وممسكاً بيمينه في مشهد ودي أخوي رائع واملعرس عبداإلله عبدالله العلي املطوع عن
ميينه ثم والد العروس د .صالح عبدالقادر العبداجلادر ثم جد العروس العم عبدالقادر عبداحلميد العبداجلادر رحمه الله

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

�آثار تربيته الكرمية
لقد شهدت بنفسي موقفني في موقف ،أو شقني متكاملني من املواقف لكل منهما داللة في

نفسه ،ولكن حني جتمعهما يدالن داللة جديدة على حسن تربيته ألبنائهَ ،
رس ِم ِه ْم خطى
وت ُّ
والدهم رحمه الله.

أما املوقف األول فكان قبل أن يغادر رحمه الله إلى أملانيا في سفره قبل األخير لعالج

(الديسك) ،اتصل بي شخصي ًا وقال :أين مندوبكم يا مبرة اآلل واألصحاب ،لقد كتبنا لكم شيك ًا
منذ شهر ولم يأتي ليستلمه ،وأنا اآلن مقبل على سفر وأريد أن تتسلموه قبل ذلك.
فاعتذرت أنني لم يكن لدي علم بذلك وشكرته ودعوت له بالسالمة والعود احلميد ،خصوص ًا
وأنني كنت أستشعر معاناته ومعاناة كل مريض ،ألنني كنت أرد على هاتفه من مستشفى مبارك

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

الكبير في صحبة الوالدة رحمها الله في مراجعة عالجية.
فهذا املوقف بحد ذاته يدل على إحسانه وحرصه على إيصال املساعدة وبنفسه ،فلم يجدها
حجة وعذر ًا لعدم إنفاذ التبرع إلى منتهاه.
وأما املوقف الثاني فقد ذكرني باملوقف األول لشبهه به ،فبعد أن دارت السنون ،اتصل بي ذات

ً
سائال :أين ممثلي املشروع اخليري في غزة،
يوم ابنه الوفي السائر على درب إحسانه عبداإلله
الذين كلمتني عن حاجتهم الدعوية املهمة في مجال تخصص املبرة؟ وهو تراث اآلل واألصحاب.
رغم كونه معذور ًا ملشاغله ،ورغم أن هذا املوقف يدل أيض ًا داللة واضحة على مدى تأثير شخصية
ورثه اإلحسان واحلرص على اإلحسان.
الوالد على الولد ،من حيث أنه َّ
مما يدل داللة واضحة جد ًا على حسن تربيته الكرمية وآثارها الواضحة من جهة .وعلى
حسن تقبل الولد لتوجيهات الوالد وتشربه ملعانيها ،ووفائه لوالده بتطبيقها وااللتزام بها بعد
وفاته.
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الفصل السادس:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف األخوي
كان نعم األخ للناس كافة ،واألهل املقربني خاصة ،وكم كان عضد ًا
وسند ًا قوي ًا ألخيه األكبر عبدالعزيز ،أزاح عنه هم املسؤولية التجارية
خالل حياة والدهما علي العبدالوهاب رحمه الله ،وبعد وفاته.
اتسمت عالقته إلخوته باالحترام املتبادل حيث كان يقدر من
حوله يحترمه مبا يفرض على اآلخرين احترامه باملثل.
أحب إخوته وأخواته ،ورعاهم معنوي ًا ومادي ًا من خالل سهره على
إدارة أموالهم خالل حياة والدهم ومن بعده.
لقد متثل وهو صغير معنى كبير ًا حني استشعر وحقق قول املصطفى
ام َر ٍاع َم ْس ٌ
«ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو ُك ُّل ُك ْم َم ْس ٌ
[ُ :
ؤول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه
ؤول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه الإْ ِ َم ُ
الر ُج ُل َر ٍاع ِفي َأ ْه ِل ِه َو ُه َو َم ْس ٌ
ؤول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه َوالمْ َ ْر َأ ُة َر ِاع َي ٌة ِفي َب ْي ِت
َو َّ
ال َس ِّي ِد ِه َو َم ْس ٌ
ؤول َع ْن
زَ ْو ِج َها َو َم ْس ُؤو َل ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َها َوالخْ َ ِاد ُم َر ٍاع ِفي َم ِ
يه َو َم ْس ٌ
ال َو َح ِس ْب ُت َأ ْن َق ْد َق َ
َر ِع َّي ِت ِه َق َ
ؤول َع ْن
ال َأ ِب ِ
الر ُج ُل َر ٍاع ِفي َم ِ
ال َو َّ
َر ِع َّي ِت ِه َو ُك ُّل ُك ْم َر ٍاع َو َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه» رواه البخاري.
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الف�صل ال�ساد�س:
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كتب العم عبدالله علي املطوع رحمه الله العبارة التالية خلف هذه الصورة:
«إهداء إلى الوالدة العزيزة صورتي وأخي عبدالعزيز عام 1952م»
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متيزت عالقة املرحوم عبدالله العلي املطوع رحمه الله بإخوته بالثقة القائمة على احلب
واملودة واإلميان ،فقد تعودوا جميعا على التعامل معا من منطلق إسالمي بحت وفق ما أمرنا به
الله ورسوله ،وهو ما جتلى عندما عمل في التجارة وهو ابن الرابعة عشرة ثم توليه العمل
التجاري اخلاص بأخيه وكذلك تسميته مديرا عام للشركة التي أسساها معا مبا تركه لهما
الوالد من أموال ،فكان يعامل من حوله معاملة تنضح منها الصفات اإلسالمية األصيلة والتربية
احلسنة التي ال مثيل لها ،فقد كان يبيع ويشتري ويحمل أمواال طائلة ينوء عن حملها كثيرون
من أقرانه ،ولكنه ملا حتلى به من آداب إسالمية في التعامل حاز ثقة اجلميع ،فكان أهال لألمانات
التي حم َّلوه إياها ،كما أشرنا آنف ًا.

كان حريص ًا على صلة الرحم بإخوانه وأخواته رغم مشاغله التجارية الكثيرة وارتباطاته

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ً
صل َ ُه اللَّ ُه
الدعوية العديدة،
صلَنِي َو َ
متمثال قول املصطفى [« :ال َّر ِح ُم ُم َعلَّ َق ٌة بِالْ َع ْر ِش تَقُو ُل َم ْن َو َ
َو َم ْن َق َط َعنِي َق َط َع ُه اللَّ ُه» رواه مسلم.
صلة الرحم الشك أنها باب خير عميم ،فيها تتأكد وحدة املجتمعات ومتاسكها ،ومتتلئ

النفوس بالشعور بالراحة واالطمئنان ،إذ يبقى املرء دوم ًا بعيد ًا عن الوحدة والعزلة ،ويتأكد أن
أقاربه يحيطونه باملودة والرعاية ،وميدونه بالعون عند احلاجة ،فإذا أراد العبد طريق السعة
في الرزق وكثرته ،وطريق التوفيق في العمل ،فيهدي إلى العمل الكثير ،ذي األجر اجلزيل ،في
عمره القليل ،فوسيلة بلوغ ذلك كله بال شك هي صلة الرحم.
ً
مثاال يحتذى لآلخرين ،وقد حباه الله
لذا كانت عالقته الطيبة يرحمه الله بأخوته
بإخوة كرام هم :عبدالعزيز (أكبر منه) ،وشقيقه عبدالوهاب ،وفيصل (أصغر منه) ،باإلضافة
إلى أخوات كرميات هن :شقيقته بدرية  -رحمها الله  -وكل من جنيبة وهيا ونعيمة وشفيقة
ووسمية ،وهن أخواته من أم فيصل لولوة القناعي زوجة أبيه.
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جلسة عامر في ديوان القناعات بحضور األخوين عبدالعزيز وعبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الأخوي

في مكتبه من اليمني مدير إحدى الشركات التجارية العاملية ثم العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله
وبجانبه أخيه عبدالوهاب علي عبدالوهاب املطوع ثم أخيه فيصل علي عبد الوهاب املطوع
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الفصل السابع:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف احلركي
هو عبد من عباد الله متمثل للعبودية أميا ُّ
متثل ،مما جعله يستشعر
املسؤولية العظيمة امللقاة على عاتقه جتاه أمته ووطنه وأهله ،مرهف
احلس ،تقي ورع ،يتحرى احلالل ،ويجتنب احلرام ،حمامة مسجد ،في
تال لكتاب
محافظته على صالة اجلماعة بفروضها اخلمس مع اجلماعةٍ ،
ً
متمثال بلسـان حاله من عناهم الله
الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار،
{م ّح َّم ِد َّر ٍس ٍ
ين ّم ّع ٍه ّأشٌ َّد ٍاء ّعلّى
سـبحانه في كتـابه العـزيز بقـولهٍ :
ول پ َّل ٌه ّ$ا َلّذٌ ّ

ون ف ًّض ْال ٌَم ّن پ َّل ٌه ّ$ر ًٌض ّوا ْنا سٌ ّيما ٍه ًم فٌي
پً ٍك َفّا ٌر ٍر ّح ّم ٍاء ّب ًي ّن ٍه ًم ّت ّرا ٍه ًم ٍر َّك ْعا ٍس َّج ْدا ّي ًب ّت ٍغ ّ
ٌيل كّ ّز ًر ُع ّأ ًخ ّر ّج
پس ٍجو ٌد ّذل ٌّك ّم ّث ٍل ٍه ًم فٌي پ َّت ًو ّرا ٌة ّّ $م ّث ٍل ٍه ًم فٌي اإلجن ٌ
ٍٍ $جو ٌههٌم ٌَم ًن ّأ ّث ٌر ٍَ
پز َّر ّاع ل ٌّيغ ّ
ٌيظ ٌبه ٌٍم پً ٍك َف ّّار ّّ $ع ّد پ َّل ٍه
ّاس ّت ّوى ّعلّى ٍسو ٌق ٌه ٍي ًعجٌ ٍب ٍَ
ّاس ّت ًغل ّّظ ف ً
ّشطً ّأ ٍه فّآ ّز ّر ٍه ف ً
پص حٌ ّ
يما >(}<29سورة الفتح).
ال ٌ
ين ّآم ٍنوا ّّ $عمٌ لٍوا َّ
َّپذٌ ّ
ات ٌم ًن ٍهم َّم ًغف ٌّر ْة ّّ $أ ًج ْرا ّعظٌ ْ

لقد حتولت هذه اجلذوة اإلميانية إلى شعلة نشاط حركي أدى به إلى
االنفتاح الكبير على احلركة اإلسالمية الكبرى آنذاك «حركة اإلخوان
املسلمني» ،وتوثقت عالقته مبؤسسها اإلمام الشهيد حسن البنا رحمه الله.
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الف�صل ال�سابع:
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لم ينل عبدالله العلي املطوع رحمه الله من كل احمليطني به  -على اختالف مشاربهم -إال
االحترام والتقدير واحلب ،لذا كان ينهل من معني إميانه ما يعينه على االستمرار في فعل اخلير
بإخالص ينم عن إميان صادق وعزمية على فعل اخلير ال تلني ،ال يقف أمام حدود ،وال متنعه
املوانع من أن ي��ؤدي ما ي��راه في صالح اإلس�لام واملسلمني ،غير عابئ مبا يهتم به كل الناس من
مناصب عليا هنا أو هناك ،فهو ال يرى إال عوز املسلمني الذي يجب إدراكه وجوع إخوانه الذي ال
بد من سده ،وال يهدأ له بال حتى يزيل ما يشعر به املسلمون في كل مكان من ألم ،مفضال التواري
عن األنظار ،تاركا البريق اإلعالمي لغيره ،وقد عاش طودا شامخا في العطاء واإليثار ،ولبى
نداء ربه تاركا وراءه إرثا ضخما من أعمال اخلير التي ال تنضب.
لقد تشربت نفسه حب االل��ت��زام منذ الصغر ،حيث ك��ان وال��ده يصحبه إل��ى املسجد لصالة
الفجر ،ليحببها إليه ويعينه على أدائها حتى صارت سجية عنده ،فظل محافظ ًا عليها ،حتى

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

آخر يوم في حياته .كما غرس والده في نفسه التعود على مجالس الرجال والتعلم من أخالقهم
وحتمل املسؤولية ،فكان يستعني به في استقبال رواد ديوانيته وتقدمي القهوة لهم؛ وكان ديوانه
جتار الهند وإفريقيا واجلزيرة والعراق وغيرها من
جامع ًا لتجار املشرق واملغرب ،فالتقى فيه
َ

البالد ،فتعرف إليهم جميع ًا.

وتعلم يرحمه الله حب اإلنفاق في سبيل الله من والده الذي رآه وقد خصص ِبركة في منزله
لسقي املاء يفتحها للناس إذا تأخرت سفن جلب املاء من شط العرب ،فتربى على الفرح بخدمة
الناس وسماع شكاواهم والسعي في حلها بقدر استطاعته ،ولذا كان يرحمه الله كرمي ًا جواد ًا
سخي ًا يعطي عطاء من ال يخشى الفقر ،ومن كلماته« :أبتهل إلى الله العلي القدير أن ُيعيننا
جميع ًا على العمل املخلص الصادق إلع�لاء كلمته ،وأال تأخذنا في الله لومة الئم وأال نبالي
بالعواقب في مسيرتنا اإلسالمية ألن ما عند الله خير وأبقى ،وما يستهدفه املسلم في دعوته
وعمله هو إعالء كلمة الله تعالى والثبات عليها والصبر في هذه احلقبة التي قد يتعرض فيها
املسلم إلى احملن كما تعرض لها إخوانه من قبل والسائرون على نفس الدرب ،وأسأل الله تعالى أن
يرزقنا الثبات وأدعو إخواني جميع ًا في الكويت والعالم العربي واإلسالمي أن يصبروا ويحتسبوا

اب مٌن ٍَم ٌص ّيب ُة فٌي ا ّأل ًر ٌض
{ما ّأ ّص ّ
ويواصلوا املسيرة ويضعوا نصب أعينهم اآلية الكرمية :قال تعالىّ :
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ير > <22ل ٌّك ًيال ّت ًأ ّس ًوا ّع ّلى» ّما فّا ّت ٍك ًم ّ$ال
ّ$ال فٌي ّأنفٍسٌ ٍك ًم إ َّال فٌي كٌ ّت ُ
اب ٌَمن ّق ًب ٌل ّأن ّن ًب ّر ّأ ّها َّإن ّذل ٌّك ّعلّى پ َّل ٌه ّيسٌ ِ
ور>(}<23سورة احلديد).
ّتف ًّر ٍحوا بمٌ ّا آ ّتاكٍ ًم ّ$ال َّل ٍه ال ٍيحٌ ٍَب كٍ َّل ٍم ًخ ّت ُال ف ٍّخ ُ
إذ ًا فاألمور منتهية ومحسومة منذ األزل ولنكن رج ً
��اال على مستوى املسؤولية وحتمل األمانة
التي تخلى عنها كثير من الرؤساء والزعماء واحلكام ،وعلينا كدعاة أن نحمل هذا اللواء ندعو فيه
الشعوب واحلكام إلى االلتزام بكتاب الله وسنة رسوله فهي النجاة لنا في هذه الدنيا واآلخرة ،ونرجو
الله أن يحقق ما نريد وهو أن تحُ كم البالد العربية واإلسالمية حكم ًا إسالمي ًا في كل شؤون حياتها.
«إذا حتدثت عن رموز اخلير ،ليس في الكويت فحسب بل عربيا وإسالميا ودوليا ،فسيتصدر
«ال��ع��م» عبدالله علي امل��ط��وع ال��ص��دارة ،وإذا حتدثت ع��ن رم��وز احلكمة تنتفي صفة املقارنة
الشخصية ويصبح العم هو الرمز والعلم فيقال «ك��ن مثل العم عبدالله» أي كن حكيما ،وإذا
خرجت اآلالف في
حتدثت عن العطاء بكل أنواعه وجدت نفسك في مدرسة «أبو بدر» التي َّ

صمت ،وساعدت عشرات اآلالف في صمت وجاهدت  -بكل ما في الكلمة من معنى  -كي ال تعرف
كان في قلب كل حدث يخدم دينه ووطنه ،يعمل بجد وإخالص للقضايا احلقيقية ،تاركا
لغيره التصريح والظهور اإلعالمي ،كان الالعب الرئيس في استنباط احللول والتخطيط لها،
يلجأ إلى حكمته الكبار لتجاوز عثرات الطريق ،ويحيط به اجلميع؛ إلدراكهم أن قامته تتجرد
من االنتماء اخلاص إلى االنتماء اإلنساني األعم.
هو اجلامع ،املصلح ،االجتماعي ،اإلنساني ..رأى االلتزام بنظرة عصرية ،فسبق اجلميع في
الطريقة والنتيجة ،وأدرك أن اإلنسان هو جوهر كل حترك فوجه كل الطاقات نحوه ،وأدرك
أن املشروع اإلسالمي ال يستقيم من دون تصحيح وتصالح :تصحيح لبعض املفاهيم املتحجرة،
وتصالح مع لغة العصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فسار على هذا الدرب بكل خبرته،
وبذل فيه جل عمره املديد ،مؤسسا ملدرسة جديدة من العمل اإلسالمي والوطني والقومي.
عرفته عن قرب معرفة شخصية فكان لي مبنزلة الوالد ،ال يبخل علي بالنصح واإلرشاد ،وال
أستغني عن آرائه في الكثير من األم��ور ،وعرفته والدا للجميع ورمزا يقف على مسافة واحدة
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شمالها ما قدمت ميينها.

الف�صل ال�سابع:

وقد ذكر جاسم بودي  -عند حديثه عن الع ــم بو بدر  -بعض ًا من صفاته اإلميانية حني قال:

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
من اجلميع ،مبن فيهم الذين يخالفونه الرأي واملعتقد ،وعرفه الكويتيون في مختلف املراحل
واحملن ،مغلبا اإلجماع واملصلحة الوطنية؛ حتى لو تعارض ذلك مع توجهات التيار السياسي الذي
يستنير بتوجيهاته ،فاألمة عنده  -بكل أطيافها  -أكبر من السياسة بكل مساراتها ...والكبير ال
ينحاز إال للقضايا الكبيرة.
الكثير سيكتب عن سيرة العم أبي بدر .وما سيكتب لن يفي لهذا الطود الشامخ بحقه ،العمل
عنده عبادة ،والعلم عنده عبادة ،واحلق عنده عبادة ،وااللتزام عنده عبادة ،ومصلحة الكويت
العليا عنده عبادة ،والعطاء واخلير عبادة ،والتضامن الفاعل مع املسلمني في كل مكان ورفع صورة
اإلس�لام احلضارية في العالم عبادة ...عاش عبدالله بكل قيم هذا التعبد في محراب النور،
ورحل مكفنا بسجل من نور».

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
في إحدى املناسبات العامة في أواخر السبعينيات في مسرح جمعية اإلصالح االجتماعي ،وعن ميينه كل من
الشيخ أحمد القطان والعم يوسف مطلق الزايد.
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وروى الشيخ أحمد القطان أنه كان قبل ثالثة أيام من وفاة الشيخ عبدالله العلي املطوع في
مدينة «أبها» فقال له العم« :رأيت البارحة في املنام أني أقف على شاطئ البحر مع أخي األكبر
عبدالعزيز املطوع والشيخ يوسف بن عيسى القناعي .فلما حان وقت الصالة صلينا جماعة ،وبعد
الصالة قاال لي :أترى ذلك القصر األبيض في وسط البحر؟! ،قلت :نعم ،قاال :هو قصرك»!

العم بو بدر وحركة الإخوان امل�سلمني
وقراءة الكتب وحضور مجالس العلم واالحتكاك بالعلماء خاصة قادة جماعة اإلخوان املسلمني،
باإلضافة إلى الكثير من األناس الصاحلني ،وعلى رأسهم اإلمام الشهيد حسن البنا رحمه الله
الذي حضر له محاضرة في املدينة املنورة ،حيث التقاه مبعية شقيقه عبدالعزيز العلي املطوع
رحمه الله عام 1365هـ املوافق 1946م ،وأهدى لهما اإلمام كتابني:
العربية واإلسالمية ومزود بالرسوم وكان من نصيب أخيه األكبر عبدالعزيز.
واآلخ��ر كتاب «الرحلة احلجازية» وه��و كتاب قيم ن��ادر وك��ان من نصيب العم أب��ي ب��در .وهو
يتحدث عن القبائل العربية التي كانت موجودة في اجلزيرة وتعداد احلجيج واحململ الذي كانت
ترسل به كسوة الكعبة من مصر ،وبعض الصور القدمية.
وقد كتب اإلم��ام البنا بخط يده في صدر الكتابني ذك��رى طيبة حتث على األخ��وة في الله
وتذكّ ر بهذا اللقاء املبارك في احلرمني الشريفني ،ووقعه بتوقيعه ،وبعد ذلك التاريخ بحوالي
 60عام ًا زاره ابنه املستشار سيف اإلسالم في الكويت وقص له العم بوبدر ما حدث واطلع على
وصور له الصفحة التي عليها إهداؤه وتوقيعه مع اسم الكتاب.
الكتاب الذي احتفظ به،
َّ
كانت تلك ال��ل��ق��اءات امل��ب��ارك��ة التي جمعته ب��اإلم��ام البنا وإخ��وان��ه ت��دور ح��ول ش��ؤون األمة
مترد ّيحتاج إلى يقظة ،ووسائل إنقاذ لهذه األمة،
اإلسالمية وهمومها وما وصلت إليه من وضع
ٍ
وتوجيهها التوجيه الصحيح ،والتأكيد على أنه ال ميكن أن ُي ْص ِلح آخر هذه األم��ة إال ما َصلح
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األول «حضارة العرب» للمؤلف الفرنسي غوستاف لوبون ،وهو كتاب جيد يشيد باحلضارة

الف�صل ال�سابع:

إن تكوين العم أبي بدر يرحمه الله الفكري والثقافي واإلمياني تشكل من خالل اتصاله بالناس

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
به أولها ،من خالل متسكها بكتاب ربها وسنة نبيها ،والعمل مبا جاء فيهما من أحكام وتعاليم
ومعامالت وتشريعات.
قال العم عبدالله املطوع عن أولويات اإلمام حسن البنا كما يراها« :كان الرجل يواصل الليل
بالنهار من أجل تبليغ دعوة الله وإعادة بعث هذه األمة ،وإلى جانبه بعض الرجال األخيار الذين
تأثروا بدعوته وساروا على منهجه ثابتني وصامدين في مواجهة غوائل احلياة وحتدياتها ،حيث
عمل االستعمار بكل قواه وعمالئه في الداخل واخلارج على محاربة الرجل ودعوته وأنصاره،
يحارب من ِقبل أعداء الله وقوى االستعمار؛ ألنه بدعوته
وكان البد لرجل فذ كحسن البنا أن
َ

املباركة هدد وجودهم».

وملا ألهمية ذلك اللقاء في استقطاب فكر العم بو بدر يرحمه الله ونيله إعجابه جاء على
ذكره كثيرا وليس هذا اللقاء فحسب بل كل ما يتعلق بتلك اجلماعة التي أسسها اإلمام حسن

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

البنا الضطالعها بأمور الدعوة واهتمامها بأمور املسلمني وصالحهم ،فقد كانت له ذكريات
عديدة وجميلة مع مرشدي اإلخ��وان ب��دء ًا من مؤسس اجلماعة اإلم��ام الشهيد حسن البنا -
يرحمه الله رحمة واسعة  -الذي عرفه قبل أن يلتقيه في مكة املكرمة سنة 1365هـ ـ 1946م حيث
كانت تربطه به عالقة روحية طيبة أساسها احلب في الله من خالل ما كان يسمعه عنه وعن
جماعة اإلخوان املسلمني عبر شقيقه عبدالعزيز املطوع  -يرحمه الله ،وكان يتتبع أخبارهم

ً
فضال عن بعض الكتب التي حملها
ونشاطاتهم التي تناولتها إص��دارات��ه��م الصحافية آن��ذاك
رجاالت اإلخوان الذين انتشروا في العالم العربي بعد أن خرجوا من مصر حتت وطأة احملنة إبان
عهد الثورة ،وخصوص ًا أن حركة اإلخوان املسلمني انطلقت في مشروعها الدعوي اإلصالحي من
الكتاب الكرمي والسنة النبوية املشرفة بقياداتها الفذة على بصيرة من الله تعالى ،مما دفعه إلى
التعرف عليها وااللتصاق بها واالهتمام بنشاطاتها ودعاتها في سن مبكرة من أيام شبابه حيث
ملس فيها صدق التوجه ،وأدرك أن هذه احلركة مرشحة بالفعل لقيادة زم��ام الدعوة وحترير
البالد العربية واإلسالمية من كل سلطان أجنبي في وقت كان شمال إفريقيا يرزح حتت وطأة
االحتالل الفرنسي والبريطاني واإليطالي ،وقد جاءت هذه احلركة لتسد ثغرة مهمة بعد انهيار
اخلالفة العثمانية عام 1924م.
لقد تفتحت عيناه منذ نعومة أظفاره على وجود العالم العربي واإلسالمي حتت السيطرة
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األجنبية تقوده حيث تشاء وكيفما تشاء ،وكان يدرك مع أبناء جيله خطورة االستعمار األجنبي
على بالدنا ،وما يسعى إليه من غزو فكري وثقافي لبالدنا إلقصاء الدين والقيم واألخالق عنها
واالنحراف بها عن جادة الصواب وطريق الهدى ،لكي تبقى أمة جاهلة خانعة مستعبدة ،لذا كان
يشعر بأهمية وجود حركة إسالمية فتية وقوية تقوم على سنة املصطفى [ ومنهاج النبوة
والصحابة العظام من أجل حترير البالد من االستعمار األجنبي والقيام بواجب الدعوة إلى الله
عز وجل ،وحينما اطلع على أدبيات حركة اإلخوان وجد فيها أنها حركة فتية واعدة وساعية
إلى حتقيق هذه األهداف السامية طاعة لله وعبادة وعلم ًا ،ووجد فيها كل ما ينشده بل وكل ما

ذكرياته مع البنا رحمه اهلل
حتدث العم بو بدر عن لقائه بالبنا من منطلق الباحث عن خالص األمة مما كانت فيه من
«التقيت الشهيد حسن البنا وتعرفت عليه ووجدت فيه من الصفات والسمات القيادية ما يؤهله
لتحقيق غاية اإلس�لام ونشر دع��وة الله في األرض وإيقاظ األم��ة من غفلتها وإحياء اإلميان
املخدر في جنباتها بعد أن تكالبت عليها األمم كما تتكالب األكلة على قصعتها ،لقد التقيت
باإلمام في مكة املكرمة وكنت وقتها شابا يافع ًا في العشرينيات من عمري ،كما استمعت إلى
محاضرة له في املدينة املنورة فزاد إعجابي بالرجل وبحسن عرضه وعمق فكرته وغيرته على
اإلسالم وحتمسه ملشروعه ،وبينما كنت عائد ًا أنا وأخي عبدالعزيز إلى الكويت زارنا اإلمام في
بيتنا مودع ًا وأوصانا بالعمل لدين الله وأهدانا كتابني ،فقد كان داعية من الطراز األول وسياسي ًا
فريد ًا وعامل ًا فذ ًا ومصلح ًا واعي ًا وإنسان ًا بسيط ًا ومتواضع ًا وقائد ًا ذكي ًا يفرض على كل َم ْن يلتقيه
ً
رجال يعمل لإلسالم بصدق ،عاش من أجله واستشهد في
أن يعجب به ويعمل معه ،فقد عرفته

سبيله نحسبه من الصاحلني وال نزكيه على الله.
إن الله سبحانه وتعالى منح حسن البنا مواهب وقدرات خاصة رغم أنه استشهد وعمره 42
عام ًا وهذه النعم مينحها الله لعباده من األنبياء والصاحلني فقد ذكر الله تعالى في محكم التنزيل
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ه��وان إب��ان االح��ت�لال ،ولتوضيح ذل��ك ن��ورد ما ج��اء على لسانه عن حسن البنا ولقائه إذ قال:

الف�صل ال�سابع:

ينشده أي مخلص غيور على أمته ومهموم بقضاياها وجراحاتها.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
عن سيدنا يحيىّ$..{ :آ ّت ًي ّنا ٍه پً ٍح ًك ّم ّصب ٌَْيا >( }<12سورة مرمي) ،والله  -سبحانه وتعالى  -أرسل
ً
رسال شباب ًا يافعني كانوا قدوة ،وعندما يوفق الله أحد عباده ،فالسن ليست مقياس ًا ،فالقائد

جر َارة ،وأسامة بن
الذي فتح السند والهند كان في العشرينيات من عمره وكانت حتته جيوش َّ
زيد قاد اجليش الذي أعده رسول اللّه [ وأرسله أبو بكر وقد جعله الرسول [ قائد ًا على َم ْن

هم أكبر منه ،فالقيادة والريادة ليست محصورة في سن معينة ،إذ كان حسن البنا يرحمه الله
في قمة العطاء والبذل والنشاط موهبة من الله مينحها الله لبعض عباده.
إن حسن البنا لم يكن قائد ًا للعمل اإلسالمي في مصر وحدها بل كان قائد ًا عاملي ًا خطط
إلنقاذ العالم العربي واإلس�لام��ي من السيطرة األجنبية آن���ذاك ،وأيقظ في نفوس املسلمني
الدعوة اإلسالمية احلقة ،وهذا ينبغي أن يكون ديدن كل مسلم يستهدف مرضاة الله تعالى،
فقد بعث الله الرسل واألنبياء إلى أقوامهم كما أرسل سيدنا محمد [ وهو قدوتنا وقدوة حسن
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البنا وأتباعه  -رحمة الله للعاملني.
إن حسن البنا أحيا فكرة شمولية اإلس�لام وأك��د في أدبياته أن اإلس�لام منهج حياة ودين
شامل ومتكامل ال يفرق بني السياسة والدعوة وقد جاء ليصلح جميع شؤون احلياة السياسية
وانتهاء
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها بدء ًا من الفرد ومرور ًا باألسرة واملجتمع
ً
برسم العالقات اإلقليمية والدولية ،في الوقت الذي أراد فيه االستعمار وأعوانه حصر اإلسالم
في زاوية السجود والركوع والعبادات فقط.
إن اللقاءات التي جمعتني باإلمام البنا وإخوانه كانت تدور حول احلديث عن شؤون األمة
مترد يحتاج إلى يقظة ،ووسائل إنقاذ لهذه األمة،
اإلسالمية وهمومها وما وصلت إليه من وضع
ٍ
وتوجيهها التوجيه الصحيح والتأكيد على أنه ال ميكن أن ُي ْص ِلح حال هذه األمة إال ما َص ُلح به
أولها من خالل متسكها بكتاب ربها وسنة نبيها والعمل مبا جاء فيهما من أحكام وتعاليم ومعامالت

وتشريعات.
لقد حاربوه وتآمروا عليه وقتلوه ،وإذا كان شخص حسن البنا قد ُقتل فإن دعوته املنبثقة
من الكتاب والسنة ماضية وممتدة على الرغم من املؤامرات واملخططات االستعمارية في ضرب
احلركة وقتل رجالها وإع��دام شيوخها وال��زج بأعضائها في السجون واملعتقالت ونفي بعضهم
ومحاربتهم في أرزاقهم.
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ومع كل هذه املؤامرات ظلت احلركة ذات البنيان القوي املرصوص قائمة ومنتشرة بل تزداد
انتشار ًا في كل يوم ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي واإلسالمي حتى أصبح لها وجود
عقود من الزمان منذ
قوي في الساحة العربية واإلسالمية ،وامتدادا لوجودها وفاعليتها عبر
ٍ
ذلك الوقت ،فقد حققت جماعة اإلخوان املسلمني في االنتخابات البرملانية املصرية األخيرة
جناح ًا باهر ًا رغم كثير من املعوقات السياسية القاهرة اخلارجة عن إرادة مرشحيها وناخبيها،
باإلضافة إل��ى ال��ف��وز الكبير ال��ذي حققته حركة املقاومة اإلسالمية (ح��م��اس) ف��ي فلسطني
واملنطلقة من فكر اإلمام البنا ونهجه في الدعوة ،حيث فازت بأغلبية املقاعد على الرغم من كل
هذه النجاحات تدل على عشق األم��ة للمنهج اإلسالمي ورغبتها في التدين والتوجه إلى
الله بعد أن يئست من أولئك الذين ال ه��دف لهم إال السيطرة على مقاليد احلكم في البالد
والسرقة وفرض إرادة املستعمر على الشعوب التي أصبحت واعية وما عاد ينطلي عليها ما يقوم
به البعض».
فيها عن شديد إعجابه مبا جاء على لسان أحد الصحافيني ويدعى روبير جاكسون في مقالة
يصف فيها الشهيد حسن البنا قائال «من أفضل ما أعجبني ما كتبه الصحافي األمريكي روبير
ً
مقاال ي��وزن مباء الذهب في مطبوعة النيويورك
جاكسون عن اإلم��ام حسن البنا حيث كتب
كروينكل ،جاء فيه ما يلي:
 إن حسن البنا أفلت من غوائل املرأة واملال واجلاه وهي املغريات الثالث التي سلطها املستعمر علىاملجاهدين وقد فشلت كل احملاوالت التي ُبذلت في سبيل إغرائه.
 كان الرجل عجيب ًا في معاملة خصومه وأنصاره على السواء ،حيث كان ال يهاجم خصومه واليصارحهم بقدر ما يحاول إقناعهم وكسبهم إلى صفه ،وكان يرى أن الصراع بني هيئتني ال يأتي
بالنتائج املرجوة.
 لم يكن من الذين يشترون النجاح بثمن بخس ولم يجعل الغاية تبرر الوسيلة كما كان يفعلرجال السياسة ،ولذلك كان طريقه ممتلئا باألشواك.
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وخير ما ميثل رأي العم بوبدر في اإلمام الشهيد حسن البنا ما ورد خالل مقابلة صحافية عبر

الف�صل ال�سابع:

احملاوالت اإلقليمية والدولية لعرقلة هذا الفوز.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 وك��ان يؤمن بالواقعية ويفهم األش��ي��اء على حقيقتها م��ج��ردة م��ن األوه���ام ،وك��ان ح�ين تلقاههادئا غاية الهدوء ،وفي قلبه مرجل يغلي ولهيب يضطرم فقد كان الرجل غيور ًا على الوطن
اإلسالمي.
 وكان في عقله مرونة ،وفي تفكيره حترر ،وفي روحه إش��راق وفي أعماقه إميان قوي جارف،ً
متفائال ،عف اللسان عف القلم ،ينأى بنفسه عن أن
وكان متواضع ًا تواضع من يعرف قدره،
يجري مجرى أصحاب األلسنة احلداد ،وكان مذهبه السياسي أن يرد مادة األخالق إلى صميم
السياسة بعد أن نزعت منها وبعد أن قيل :إن السياسة واألخالق ال يجتمعان.
 كان في بيته مثال الزهد وفي ملبسه مثال البساطة ...وال تراه يختلف عن إنسان عادي إالمن خ�لال ذل��ك اإلشعاع القوي والبريق الالمع ال��ذي تبعثه عيناه وال يقوى الكثيرون على

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

مواجهته.
 حمل املصحف ووقف به في طريق رجال الفكر احلديث الذين كانوا يسخرون من ثالث كلمات:شرق وإسالم وقرآن.
 لم يحن رأسه ولم يتراجع أمام املهددات أو املثبطات ..حاول الكثيرون االستفادة من القوة التييسيطر عليها فقال لهم إن أنصاره ليسوا عص ًا في يد أحد ..وأنهم للّه وحده.
 هذه بعض األقوال التي اقتبستها من مقال روبير جاكسون عن اإلمام البنا الذي نشر في مجلةاملجتمع بكامل تفاصيله في العدد  1688بتاريخ  18 - 12محرم 1427هـ املوافق  17 - 11فبراير
 2006وأرج��و أن يطلع القارئ في البالد العربية واإلسالمية على تاريخ حسن البنا ودعوة
اإلخ��وان املسلمني من خالل ما كتبه الصحافي األمريكي وغيره من رج��االت العالم العربي
ً
رج�لا كحسن البنا ...سوف ال يتركه الغرب وبالفعل لم
واإلس�لام��ي ،فقد قال جاكسون :إن
يتركه الغرب».
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نظرته ال�ست�شهاد الإمام البنا رحمه اهلل
وعن استشهاد اإلمام حسن البنا يقول العم بو بدر« :كل التوقعات كانت تشير إلى أن الغرب لن

يترك قائد ًا مسلم ًا فذ ًا كحسن البنا ،فالغرب ال يريد داعية مصلح ًا يحمل لواء اإلسالم ويحيي
به األمتني العربية واإلسالمية ،وكان الغرب يدرك حينئذ إمكاناته وقدراته على حمل أمانة
الدعوة إلى الله وتبليغها بأمانة وحرص شديدين ،ومن هنا خطط ودبر الغتياله وكان ذلك

على املبدأ والتضحية وقد لفت نظري ما قاله الشهيد سيد قطب يرحمه اللّه من انه كان يدرس
في أمريكا ووج��د أن هناك احتفاالت مبناسبة اغتيال حسن البنا ومن هنا بدأ التعرف عليه
وعلى دعوته وأنضم إليها وأصبح من رجالها املخلصني ،وظل يعمل في صفوفها حتى استشهد،
وقام االستعمار وأعوانه بضرب اإلخوان والقيادات التي جاءت بعد حسن البنا ،فقاموا باعتقال

املستشار حسن الهضيبي املرشد الثاني لإلخوان الذي كان من خيرة رجاالت مصر نزاهة وعلم ًا
ويوسف طلعت وعبدالقادر عودة (أبو القانون اجلنائي) ومحمد فرغلي وهنداوي دوير وكثير ًا
من إخوانهم ومنهم من مات منفي ًا في سيناء ،ومنهم من اغتيل داخل السجون في حوادث مفتعلة
وه��ذه خطة االستعمار لكن الله غالب على أم��ره ،فالدعوة اإلسالمية متر في بعض محطاتها
بهذه الظروف للتمحيص واالختبار وليختار الله تعالى القيادات الفذة ملواصلة طريق الدعوة،
ومن قبل ابتلى املصطفى [ وصحابته األجالء رضي الله عنهم بالتعذيب واإليذاء ،فنرجو الله
أن ينصر كل من يقتفي هذا األثر الطيب حتى يعم اخلير و السالم واألمن و االستقرار األرض من
خالل اتباع أوامر الله والتمسك باإلسالم واألخالق والقيم».
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وصبراً ،اعتقلوه وعذبوه وآذوا جماعته وعلقوا أبناءها على املشانق مثل الشهداء سيد قطب

الف�صل ال�سابع:

بالنسبة لنا صدمة كبيرة لكن هذا قضاء الله وق��دره ،فقد استشهد حسن البنا غير أنه ترك
ً
رجاال يعملون على منهاجه الذي ينطلق من الكتاب والسنة ،وقد ضربوا املثل في الصدق والثبات

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

لقاءاته مع مر�شدي احلركة
في ل��ق��اءات العم بوبدر يرحمه الله مع مرشدي اإلخ���وان يناقش هموم األم��ة وحتدياتها
ومشكالت العالم العربي واإلسالمي متواصني بالثبات والصبر واالستمرارية وعلو الهمة في
الدعوة إلى الله والذود عنها بكل السبل املشروعة املتاحة والعمل على تذليل العقبات.
فحني التقى العم بو بدر املرشد الثاني حسن الهضيبي في مصر هنأه لثقة إخوانه في اختياره
ودع��ا له بالتوفيق والسداد ،وك��ان يرى أن هذا الرجل قاد الدعوة خير قيادة وعبر بها محنة
عظيمة إلى بر األمان حيث سجن واعتقل ووضع في زنزانة ضيقة وأكد إخوانه أنه كان من أصلبهم
عود ًا وأكثرهم صبر ًا وثبات ًا ودعوة داخل السجن فكان نعم اخللف لنعم السلف ،كما التقاه يرحمه

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ً
رجال قوي ًا وحازم ًا ومدرك ًا للمخاطر احمليطة
الله مرة أخرى في عرفات أثناء حجه ،حيث وجده
بأمته وصابر ًا ومحتسب ًا على ما تعرض له من بالء ،ووسط هذه األجواء قاد الدفة ببراعة حيث
كان يتلقى التبرعات واملساعدات من املنتسبني إلى حركة اإلخوان املسلمني ويقوم بتوزيعها على
عائالت املعتقلني ،وعلى الرغم من متابعات احلكومة املصرية له إال أنه كان يقابل اإلخوان سر ًا
ً
رجال فذ ًا بحق ونشط ًا ال تأخذه
قبل اعتقاله لتيسير شؤون الدعوة ورعاية أسر السجناء ،فكان
في الله لومة الئم وقد أدى دور ًا طيب ًا في قيادة احلركة اإلسالمية إلى أن توفاه الله تعالى.

أما املرشد الثالث عمر التلمساني فقد التقاه عدة مرات في مصر وغيرها من البلدان وكذلك
عندما زار الكويت ،وق��ال عنه إن��ه «ق��ائ��د مسيرة اإلخ���وان بعد الهضيبي ،وك��ان يرحمه الله
صاحب فكر طيب ونظرة فاحصة ،وعلى الرغم من تقدم سنه كان يقود العمل اإلسالمي قيادة
طيبة» ،كما التقى املرشد الرابع محمد حامد أبو النصر في مصر وكان له دور واضح وملموس في
الدفاع عن احلق الكويتي ،وقد ذكر العم بوبدر ذلك بقوله« :عندما احتلت القوات الصدامية
البعثية الغاشمة الكويت أرسل لي بيان ًا عبر الفاكس في اليوم الثاني لالحتالل مباشرة ُيندد
فيه باالحتالل الصدامي الغاشم ويؤكد وقوفه مع احلق الكويتي هذه شهادة للتاريخ ،وعندما
زرنا مصر في أثناء االحتالل لشرح قضيتنا العادلة التقينا جماعة اإلخوان املسلمني وعدد ًا من
الفعاليات السياسية املصرية وكانت جماعة اإلخوان اجلهة الوحيدة التي نظمت للوفد الكويتي
مأدبة عشاء ،كما دعونا قيادتها وجميع الفعاليات في مأدبة عشاء ،وفي هذا اإلط��ار التقيت
األستاذ حامد أبو النصر أكثر من مرة وكانت مواقفه مشرفة».
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والتقى العم بوبدر يرحمه الله املرشد اخلامس لإلخوان مصطفى مشهور مرات عديدة في
الكويت وخ��ارج الكويت إذ عمل في الكويت فترة طويلة قبل أن يصبح مرشداً ،ولعله من أكثر
ً
«رج�لا متواضع ًا زاه��د ًا متفاني ًا في ش��ؤون دعوته يرحمه
املرشدين الذين قابلهم وك��ان يجده

الله».
كما عرف املرشد السادس املستشار محمد مأمون الهضيبي قبل أن يلقاه حيث كان حاكم ًا
لغزة وقت أن كانت تخضع لإلدارة املصرية وكان العم بوبدر يرسل املساعدات إلى أسر اإلخوان
على أسر املعتقلني ،يقول العم بو بدر يرحمه الله« :وكان الرجل كإخوانه الذين سبقوه مخلص ًا
في دعوته وحريص ًا على بلوغها اآلفاق حيث كان مثقف ًا وسياسيا بارع ًا وفقيها قانوني ًا تدرج في
السلك القضائي إلى قمته».
والتقى كذلك املرشد احلالي (السابع) محمد مهدي عاكف وق��ال عنه العم بوبدر« :رجل
فذ كبقية إخ��وان��ه يقود الدفة مبهارة عالية ،التقيته في مكة املكرمة أثناء العمرة بعد أن
فاحلركة اإلسالمية في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي وفي العالم العربي واإلسالمي
كإندونيسيا وماليزيا وتركيا وباكستان والهند وغيرها مدينة بالفضل حلركة اإلخوان املسلمني
ودعوتها املباركة النابعة من الكتاب والسنة ،فنحن نحبهم ويحبوننا ،حيث إنهم على طريق
الدعوة الصحيح ،واحلب بني اإلخوان وقادتهم متأصل وقوي بسبب إخالصهم لله وتضحياتهم
وثباتهم».
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ن��ال ثقة إخ��وان��ه وأص��ب��ح م��رش��داً ،ونحن نحمل ل�لإخ��وان ك��ل تقدير واح��ت��رام ومحبة وإع���زاز،

الف�صل ال�سابع:

املعتقلني من خالله ،وكان املأمون يرحمه الله يتسلمها ويرسلها إلى اإلخوان في مصر لتوزيعها

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
يستصرخ األمة اإلسالمية لتهب مع مقدساتها وحمايتها (مجلة اإلرشاد – العدد الثالث (ديسمبر) – ص  -19السنة األولى -
جمعية اإلرشاد اإلسالمي بالكويت )1953
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الف�صل ال�سابع:
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(صورة مهداه من إرشيف األخ صالح خالد املسباح الباحث في التراث الكويتي)
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بدايات الدعوة يف الكويت
روى العم بوبدر يرحمه الله خالل مقابالته الصحافية الكثير من احلقائق التي تعطي املتلقي
ص��ورة واضحة عن العمل الدعوي في بداياته وح��ري بنا أن نذكر ما جاء على لسانه في هذا
الشأن حرفيا كما هو حتى يتسنى لنا التعرف إلى التوجهات الفكرية الدعوية من وجهة نظره
والتي ال تتوقف عند حدود.
فقد جاء على لسانه أن الدعوة اإلسالمية «بدأت في الكويت بعدد قليل من اإلخوة وكان
هؤالء النفر الذين ن��ذروا أنفسهم للدعوة يستقبلون العديد من الزائرين ،وقد نصح أحدهم
فاستحسنت الفكرة وبدأ العمل باالتصال مبن توسمنا
بأهمية إنشاء عمل مؤسسي في الكويتُ ،

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

فيهم خير ًا ومنهم األخ عبدالله بودي وأخوه محمد رحمه الله الذي توفي في الثمانينيات من
عمره ،وواصلنا اتصالنا بكثير من اإلخوة شباب ًا وكبار ًا ومنهم األخ عبدالرحمن العتيقي وكان

يعمل بالشرطة وبعدها مستشار ًا لسمو األمير ،واألخ عبدالله السلطان الكليب ،واألخ محمد
العدساني رئيس مجلس األمة األسبق ،واألخ عبدالعزيز املطوع  -رحمه الله  -ومن كبار اإلخوان
أيض ًا الشيخ عبدالعزيز املزيني  -رحمه الله  -وكانت أوائل اجتماعاتنا في ديوانيته ،وقد اخترنا
األخ عبدالعزيز املطوع مراقب ًا عام ًا لإلخوان املسلمني ،وأتذكر أن مجموعة كبيرة أخ��رى قد
انضمت إلينا منهم خالد عبداللطيف املسلم ،ويوسف جاسم احلجي ،وخالد عيسى الصالح
املطوع ،والشيخ علي اجلسار ،واألخ عبدالرزاق العسكر ،والسيد سعود السميط ،والسيد غامن
الشاهني ،واألخ سليمان ماجد الشاهني ،وأخواه عيسى وإبراهيم ،كما انتسبت إلينا أيض ًا أعداد
كبيرة من الشباب كاألخ خالد الرويشد رحمه الله وأخيه عبداللطيف واألخ أحمد سعد اجلاسر،
واألخ أحمد الدعيج ،وسليمان عبدالرزاق املطوع ،وعبداحملسن العصفور ،ومحمد السداح ،وعلي
عبدالرحمن البحر ،وخالد املسعود الفهيد ،وفاضل اجلاسم ،وسليمان احلداد ،وحسني الراشد،
وعبدالله الياقوت ،ومبارك العنيزي ،ونوح بورسلي ،وبدر العجيل ،وسالم املسلم ،وعبدالعزيز
الشاهني ويوسف السيد هاشم الرفاعي ،ويعقوب مندني ،وعبدالله ال��ف��ارس ،وخالد أحمد
اجلسار ،وخالد النصف ومحمد النوري ،وخالد مبارك ،وفاضل خلف ،والتحق بنا كذلك العم
الشيخ ع��ب��دال��رزاق صالح امل��ط��وع ،ومجموعات كبيرة أخ��رى من ال��رج��ال والشباب وغيرهم من
اإلخ��وة األفاضل الذين شاركونا الشعور باملسؤولية جتاه الدين واألم��ة ،وقمنا بتأسيس املقر
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وجمع الشباب ،واستطعنا بفضل الله صياغة خطاب إسالمي يناسب املرحلة حيث انتشرت
حركة القوميني العرب ،والبعثيني ،واحلركات اليسارية ،وكان ذلك بعد احلرب العاملية الثانية،
وبدأت القوى االستعمارية تنشط في مجال تسخير هذه احلركات الهدامة إلبعاد الشباب عن
الدين والقيم ،وهكذا بدأ عملنا منظم ًا ،وقمنا بزيارة للمدارس ودعونا الشباب لالنضمام إلينا
والتحق بنا عدد كبير بعضهم أصبح قادة في املجتمع اآلن ،وكانوا من خريجي املعهد الديني ،وما
زال القسم األكبر منهم على العهد ،والبعض اآلخر ما زال على تدينه والتزامه لكنه ليس معنا
تنظيمي ًا.
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في حفل افتتاح أحد املعارض في  16أكتوبر  ،2000ويظهر من اليمني حمود حمد الرومي ثم املرحوم عبدالله العلي املطوع ثم الشيخ
عبدالوهاب أحمد رسالن إمام مسجد املنصورية  ،ثم جاره وصديقه في املسجد أبومحمد الرفاعي ثم أحمد راجح مدير مكتبه وسكرتيره
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وك��ان هناك جتمع يعرف بنادي املعلمني إب��ان حقبة اخلمسينيات (جمعية املعلمني اآلن)
فقد فكرنا في االنتساب إلى هذا النادي لضمه حلركتنا ،وشكلنا مجموعة من الذين أسهموا
في تكوين جمعية اإلرشاد اإلسالمي آنذاك ،وانتسبنا إلى نادي املعلمني ،وعرضنا أنفسنا على
وصوت لنا األعضاء وحصلنا وقتها بفضل الله على معظم مقاعد مجلس اإلدارة،
أعضاء النادي،
ّ
باق على
كما استطعنا أن نستقطب العديد من الرجال في ذلك الوقت ،ومنهم كما قلت من هو ٍ
العهد ،ومنهم من توفاه الله وهو على العهد ،وهناك أشخاص طيبون ومتدينون بطبيعتهم لكنهم
ليسوا معنا تنظيم ًا».

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل الثامن:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف الدعوي
هو داعية بنفسه ،داع��م للدعوة وال��دع��اة حيثما كانوا،
جتاوز وطنه في حب الدعوة ودعمها إلى كل بقاع األرض دون
استثناء ،فال تكاد تخلو بقعة في أرجاء املعمورة إال وصلتها
بركات دعوته املعنوية واملادية.
ح��رص على العمل املؤسسي في تبليغ دعوته من خالل
جمعية اإلرش���اد اإلس�لام��ي وجمعية اإلص�ل�اح االجتماعي
ومجلة املجتمع ،ورب���ط ب�ين أوص���ال احل��رك��ة اإلس�لام��ي��ة في
العالم اإلسالمي بل الدولي.
وه��و من���وذج رائ���ع للداعية ف��ي حماسه وت��وق��ده للدعوة
وخدمتها والغيرة على رفعتها ،لقد عاش ومات في رحاب قوله

تعالىّّ ${ :م ًن ّأ ًح ّس ٍن ّق ًو ْال مٌَ َّمن ّد ّعا إلّى پ َّل ٌه ّّ $عمٌ لّ ّص حٌالْا ّّ $ق ّ
ال إ َّننٌي
ني >( }<33سورة فصلت).
م ٌّن پً ٍم ًسلٌمٌ ّ
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عبداهلل العلي املطوع :التعريف الدعوي
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كان العم أبو بدر داعية إلى الله سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفاره ،ال يفتأ يجد أي وسيلة
مشروعة متاحة في أي وقت وفي كل حال وفي أي مكان ،إال ويوظفها في الدعوة إلى الصراط
املستقيم ال��ذي عاشه وفهمه وتعبد لله تعالى بالدعوة إليه ،فقد ك��ان مما ذك��ره خ�لال لقاء
صحافي «أوص��ي أبنائي الشباب ب��أن يسلكوا سبيل النجاح في أعمالهم التجارية متقني الله
سبحانه وتعالى وسالكني املسلك الشرعي بالصدق واألمانة وإخراج الزكاة وعدم التعامل بالربا
الذي حرمه الشرع والذي فيه محق للرزق وعذاب في الدنيا واآلخرة ،وأن يخلصوا في أعمالهم
ً
عمال أن يتقنه وأن يبدعوا فيها
ويتقنوها لقول ال��رس��ول [ إن الله يحب إذا عمل أحدكم
ً
وممال».
ويبتكروا أفكار ًا جديدة لالرتقاء والتطوير وإال أصبح العمل رتيب ًا وجامد ًا
ومل��ا ك��ان أخ��وه األكبر عبدالعزيز املطوع رحمه الله له صلة باحلركات اإلسالمية والعمل
اإلسالمي حيث كانت صلته باإلخوان املسلمني حتديد ًا ومكتب اإلرش��اد في مصر آنذاك قوية

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

ووطيدة ،حتى أن مطبوعات اإلخ��وان كانت تصل إلى الكويت ،كما انتشر مدرسو اإلخ��وان في
معظم البلدان العربية ومنها الكويت والسعودية وغيرهما ،وكان لهم فضل كبير على هذه البلدان
ملا أشاعوه فيها من قيم إسالمية نبيلة ال تعرف التطرف أو الغلو وإمنا الوسطية واالعتدال ،وملا
كان أخوه عبدالعزيز له صلة بهذا العمل اإلسالمي املنظم فقد تأثر بهذا التوجه ،وتشكلت لديه
اخللفية اإلسالمية من خالل هذا الفكر اإلسالمي احلي النابض الذي كان له دور كبير في نشر
قيم اخلير والدعوة واالنتماء لألمة حيث كانت املجتمعات تعيش في عهود االحتالل الغربي،
ومتكن اإلجنليز من فرض هيمنتهم على العالم اإلسالمي واألقطار العربية ،وقد استطاع من
خالل ما ترسخ لديه من علم ومعرفة استقاها من هذا املعني أن يخلص مع إخوانه الكثيرين ـ
بفضل الله ـ من أبناء األمة من شباك الدعوات الهدامة مستفيدين من مناهج اإلخوان املسلمني
في التربية والتوجيه والتي مردها إلى الكتاب والسنة ،ووجدوا في جتمع اإلخوان آنذاك منوذج ًا
يحتذى.
وبعد أن كرس جهوده في النطاق احمللي اجته إلى توسيع نطاق النشاط اإلسالمي وبدأ في
تنميته من خالل استضافة العلماء واحملاضرين ،وعندئذ أصدر مجلة اإلرشاد اإلسالمي ودعا
البشير اإلبراهيمي نائب الشيخ عبداحلميد بن باديس رحمه الله زعيم احلركة اإلسالمية
التي أنقذت اجلزائر من االنسياق وراء فرنسا لغوي ًا وفكري ًا ،وألقى العديد من احملاضرات القيمة
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أنحاء العالم ،والكويت لها نصيب كبير في ذلك ،عالوة على بناء مستشفى الرعاية الصحية في
الكويت وهو من أكبر املستشفيات في املنطقة وتشرف عليها الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
بتكلفة بلغت حوالي ثمانية ماليني دينار ،كما شيدت مدارس كثيرة كمدرسة النجاة.

دوره يف الدعوة �إىل تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية
كانت بني رج��االت جمعية اإلص�لاح واملسؤولني أح��ادي��ث في مواضيع كثيرة ،ومنها حتكيم
الشريعة اإلسالمية ،وجعل قوانني الكويت موافقة للشريعة ،وهذا مطلب دائم يلح عليه ويطالب
به العم بوبدر وإخوانه عبر جميع الوسائل املشروعة خصوص ًا خالل االحتالل البغيض لدولة
الكويت احل��رة ،وجت��اوب مع هذا املطلب سمو األمير الراحل جابر األحمد رحمه الله فأصدر

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

مرسوم ًا بتأسيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أح��ك��ام الشريعة
اإلسالمية ،وبدأت عملها بإعداد القوانني املنبثقة عن الشريعة اإلسالمية ،ألن األمة لن تنجح
ولن تأخذ مكانها الالئق إال من خالل العودة الصادقة إلى الله وتطبيق شرعه ،واآليات القرآنية
الدالة على وجوب ذلك كثيرة وواضحة ،وعدم تطبيق الشرع مخالفة كبيرة ألوامر الله  -سبحانه
وتعالى  -ومردود هذه املخالفة خطير في الدنيا واآلخرة ،لذا كان العم بوبدر يرحمه الله يرجو
ً
«بدال من أن نأخذ القوانني من الشرق والغرب وهي مليئة
من املسؤولني املبادرة بتطبيق الشريعة
باالجتهادات الشخصية البعيدة كل البعد عن اإلسالم» ،وكان يكرر دعوته «املسؤولني الكويتيني
 أمير ًا وحكومة  -أن يعملوا جادين على تطبيق أحكام الشريعة فهي املنقذ لنا في الدنيا واآلخرة،فلماذا ننسلخ عن الشريعة ونطبق القوانني الوضعية؟ هل من العقل واملنطق واإلنصاف أن نقدم
هذه القوانني على أوامر الله  -سبحانه وتعالى  -وعلى ما جاء به املصطفي [؟!».
ولم تكن مطالبة العم بوبدر بتطبيق الشريعة اإلسالمية مطلبا مستحدثا بل الواضح انه
ظهر إلى الوجود مؤخرا ألنه عندما تأسست جمعية اإلرشاد اإلسالمية إبان اخلمسينيات كانت
دول��ة الكويت تنطلق في أحكامها ومحاكمها والتقاضي بني الناس والفصل في منازعاتهم من
الكتاب والسنة ،وعلى أثر ذلك كانت القضايا جتد سبيلها إلى احللول املرضية ،باعتبار أنها حلول
شرعية ال تخضع لألهواء واألمزجة وال تسيطر عليها التوجهات السياسية ،وجمعية اإلرشاد
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ومجلة اإلرشاد أديا دور ًا كبير ًا في مجال الدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية منذ البداية،
وواصلت املسيرة بعد ذلك جمعية اإلصالح ومجلة املجتمع الناطقة باسمها.
فما أكثر اآليات القرآنية الكرمية التي توجب تطبيق شرع اللّه عز وجل واالحتكام إلى تعاليمه

ون>( }<47سورة املائدة) ،هذه اآليات حتدد مسار املسلمني بأال يختاروا غير حكم اللّه
ٍه ٍم پً فّاسٌ ٍق ّ

تبارك وتعالى.

وك��ان العم بوبدر يرحمه الله يستشهد على عيوب القوانني الوضعية التي ال حصر لها
ملخالفتها لشرع اللّه بقضايا كثيرة تعج بها احملاكم ومن بينها قضية كانت بينه وبني أحد األفراد
الكويت  14عام ًا ولم ُي َ
قض فيها بسبب الثغرات والتحايالت القائمة على الثغرات املوجودة في
ً
باطال وطلب
القوانني الوضعية إلى أن جاءه اخلصم وأبدى تنازله عن القضية معترف ًا أنه ادعى

مساعدته في سداد أتعاب احملامي.
من آراء العم بوبدر في هذا الشأن أن كثير ًا من األحكام تعتمد اليوم على حجة وقوة احملامي
وقدرته على إقناع احملكمة بصرف النظر عما إذا كان ما يحاجج به هو احلق أم الباطل ،فقد قال
«إن الشريعة اإلسالمية لم تعد مطبقة سوى في مجال قضايا األح��وال الشخصية والنزاعات
األسرية ،وأرجو أن يبقى االحتكام في قضايا األحوال الشخصية على أساس الشريعة اإلسالمية،
وأال متسه يد التغيير خاصة في ظل محاوالت العبث الكثيرة التي حتاول الوصول إلى هذا املجال
ً
فمثال هناك محاوالت لتغيير قوانني
وفرض قوانني أخرى غريبة ومخالفة لقوانني الشريعة،
امليراث وجعل نصيب البنت مساوي ًا لنصيب االب��ن ،وبعض ال��دول العربية واإلسالمية انساقت
اعتداء صارخ ًا على الثوابت
وراء هذه التدخالت وأفسحت املجال لبعض القوانني الشاذة ،ما يعد
ً

اإلسالمية وانتهاك ًا عظيم ًا حلدود اللّه ،وهذا يستوجب أن يقوم العقالء والعلماء بتقدمي النصح
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على قطعة أرض قيمتها  300روبية أي حوالي  21دينار ًا كويتي ًا ،ظلت هذه القضية في محاكم

الف�صل الثامن:

ون ّح َّتى» ٍي ّح َكٌ ٍم ّ
ٌيما ّش ّج ّر ّب ًي ّن ٍه ًم
في شتى مجاالت احلياة ،ومنها قوله تعالى { :فّال ّّ $ر ٌَب ّك ال ٍي ًؤ ٌم ٍن ّ
وك ف ّ
ٌيما >( }<65سورة النساء) ،وقوله تعالىّّ ${ :من
ث ٍَّم ال ّيجٌ ٍدوا فٌي ّأنفٍسٌ ه ًٌم ّح ّر ْجا مٌَ َّما ّق ّض ًي ّت ٍّ $ي ّس ٌَل ٍموا ّت ًسل ْ
ون >( }<44سورة املائدة) ،وقوله تعالىّّ ${ :من َل ًّم ّي ًح ٍكم بمٌ ّا
َل ًّم ّي ًح ٍكم بمٌ ّا ّأن ّز ّل پ َّل ٍه ّف ٍأ ًو ّلئ ٌّك ٍه ٍم پً ّكاف ٌٍر ّ
ٍون >( }<45سورة املائدة) ،وقوله تعالىّّ ${ :من َل ًّم ّي ًح ٍكم بمٌ ّا ّأن ّز ّل پ َّل ٍه ّف ٍأ ًو ّلئ ٌّك
ّأن ّز ّل پ َّل ٍه ّف ٍأ ًو ّلئ ٌّك ٍه ٍم َّ
پظا مٌل ّ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ألول��ي األم��ر حتى يحتكموا إل��ى ش��رع اللّه بشكل ع��ام وي��ع��ودوا إل��ى كتابه وسنة نبيه [عودة
صادقة ،ألن شرع اللّه هو األساس واألولى باإلتباع ومن دونه سيكون اخلسران املبني».
وبالفعل لقد سادت جميع البالد العربية واإلسالمية موجة من التغريب استهدفت إقصاء
الشريعة اإلسالمية عن احلياة واستبدال بها القوانني الوضعية  ،بل استهدفت هذه املوجة التي
جندت لها أتباع ًا إبعاد املسلمني عن دينهم وتشويه شريعة اإلسالم ،و«لألسف فإن جميع الدول
العربية تأثرت بهذه املوجة السيئة وخضعت للضغوط اخلارجية».
لقد أرسل العم بوبدر عدد ًا من الرسائل إلى كبار املسؤولني في الكويت طالبهم فيها بتطبيق
الشريعة اإلسالمية ومنها أنه تبادل ومجموعة من رجاالت الكويت مع سمو األمير الراحل الشيخ
جابر األحمد اجلابر الصباح يرحمه اللّه الرسائل بشأن ضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية بعد

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

حترير الكويت من الغزو العراقي الغاشم ،وهؤالء الرجال هم يوسف جاسم احلجي وعبدالله
محمد الربيعة وأحمد سعد اجلاسر ودعت الرسالة التي أرسلت إلى سموه في  13شعبان  1411هـ
املوافق  27فبراير  1991م إلى بناء الكويت على أسس العقيدة الغراء والشريعة السمحاء .وجزى
اللّه األمير الراحل خير ًا فقد اتخذ خطوة إيجابية في إطار تطبيق الشريعة اإلسالمية وقام
بتأسيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية التي
يرأسها د .خالد املذكور ،وقامت هذه اللجنة بدور مهم في تهيئة األجواء في مختلف املجاالت
والتخصصات ،كما اقترحت على سموه عدد ًا من القوانني املنبثقة من الشريعة اإلسالمية وعلى
رأسها قانون اجلزاء الذي أحاله سموه رحمه الله وما قبله وبعده من اجنازات اللجنة االستشارية
العليا إلى األجهزة التنفيذية املعنية.
وقد كان العم بوبدر يأمل أن توضع موضع التنفيذ إتباع ًا ألوامر الله وإحقاق ًا للحق وتخليد ًا
لذكرى األمير الراحل وكان ذلك ليسعده في حياته وبعد وفاته.
وبسبب حتمل العم بوبدر مسؤولية الدعوة الصادقة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية رأى
بعينه الثاقبة أن اللجنة االستشارية العليا في نظامها األساسي ال متلك القدرة على تطبيق
القوانني التي تتوصل إليها ،وإمنا عليها أن ترفع هذه القوانني إلى اجلهات املسؤولة ،وهذه اجلهات
هي التي متتلك صالحية التنفيذ الفعلي ،وهي بالطبع جلنة استشارية تقدم االستشارات إلى
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اجلهات التنفيذية املعنية والتي يجب أن تترجم إلى واقع يقوم على تنقية القوانني املعمول بها
في البالد من كل ما يخالف الشريعة اإلسالمية ،قائال« :إذا قويت العزائم وصدقت النوايا وعلت
الهمم وكان لدى اجلميع رغبة صادقة فيما عند اللّه تعالى فإن تطبيق الشريعة لن يكون أمر ًا
صعب ًا ،إن احملاوالت الغربية هي أصل كل بالء ،فقد كانت السفارة البريطانية في الكويت قبل
االستقالل مصرة على أن يتحاكم غير املسلمني في الكويت مبقتضى القوانني البريطانية في
السفارة البريطانية وأن يكون السفير هو صاحب الكلمة في مجال الفصل في األحكام ،وبعد
االستقالل أصبح االحتكام إلى القوانني الوضعية هو السائد في محاكم الكويت ،وجمعيتنا
تعالى وفهمنا لهذا التطبيق فهم واحد ،ومتاشي ًا مع املطالب املستمرة بتحكيم الشريعة اإلسالمية
وتهيئة األجواء لها فإن جمعية اإلصالح االجتماعي اعتادت أن تنظم سنوي ًا أسبوع ًا للشريعة
اإلسالمية تدعو إليه العلماء والدعاة من داخل الكويت وخارجها إللقاء احملاضرات واملشاركة في
الندوات بهدف تبيان محاسن تطبيق الشريعة اإلسالمية ولنشر الوعي اإلسالمي الذي أصبح
الغرب حرب ًا عوان ًا عليه ،ولكي تبقى املطالبة بتحكيم الشريعة أمر ًا قائم ًا في حياتنا متوخني
من أجل ذلك كان يرحمه الله يقول« :ونحن كجمعيات عاملة في احلقل اإلسالمي واخليري
لنا حدود معروفة ،ومهمتنا أال نكف عن مطالبة املسؤولني بتحقيق هذا الهدف السامي ،والسعي
بجميع الطرق املشروعة املتاحة للوصول إليه ،وكل الناس يعرفون أن الصالة خير من النوم،
واملسؤولون ضمن هؤالء يعرفون أن ما نطالب به هو احلق ،وسنظل نطالب إلى أن يأتي اليوم الذي
نرى فيه أحكام الشريعة اإلسالمية مطبقة في بالدنا بإذن اللّه ،خصوصا أن مطالبنا تنحصر في
تطبيق الدستور األساسي لألمة الذي يجب أن تنبثق منه القوانني إذ قال تعالى «ما فرطنا في
الكتاب من شيء» ،خاصة أن األحكام الشرعية تلبي كل احتياجات اإلنسان و تسد كل الثغرات
أمام املتحايلني واملخادعني ،أما القوانني الوضعية فهي اجتهادات بشرية حتتمل الصواب واخلطأ،
ونحن حني نطرح اإلس�لام كبديل لها إمنا نقدم البديل األصيل القادر على مواجهة املشكالت
ومعاجلة األزمات ،ومن ثم فإن مجلس األمة الكويتي أيض ًا يتحمل مسؤولية عظيمة إزاء هذه
القضية ،وأعتقد أنه إذا تبنت احلكومة اخليار اإلسالمي وطرحته على املجلس لصوت عليه
األعضاء ال سيما أن معظهم متحمسون خليار تطبيق الشريعة».
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رضا الله جل جالله وعاملني ما استطعنا على إتباع أوامره وحتكيم شرعه».

الف�صل الثامن:

واجلمعيات األخرى كإحياء التراث وغيرها تسعى إلى تطبيق الشريعة واالحتكام إلى كتاب اللّه

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
يستأنف العم بو بدر قوله:
«وإذا ُع ِّدلت امل��ادة الثانية من الدستور فسيكون ذلك مكسب ًا كبير ًا ألنها ستجعل الشريعة

اإلسالمية امل��ص��در الوحيد للتشريع وليس كما ه��ي احل��ال مجرد مصدر م��ن امل��ص��ادر ،وإذا لم
تصبح الشريعة هي املصدر الوحيد للتشريع فإن البديل هو القوانني الوضعية التي ال ترضي
الله وال تتفق مع سنة رسوله [ ،فالغرب الذي نستمد منه قوانيننا الوضعية اآلن يتخبط في
ظلمات احملرمات املخالفة للفطرة اإلنسانية التي فطر اللّه الناس عليها فقد حرمت الشرائع
السماوية الزنى واللواط وغير ذلك من أشكال الشذوذ والعالقات احملرمة ،فيما أباح الغرب كل
ذلك مبا فيه ما يكرس انهيار املجتمع وتفككه ،فأحد النواب في إحدى الدول الغربية وقف مندد ًا

ً
قائال «ال يوجد في بالدنا فتاة ع��ذراء» ،فرد عليه أحد
بالتسيب واالنقالب السائد في بالده
النواب« :حتى بناتك؟!» ،فقال« :نعم حتى بناتي»!! فأي قوانني هذه؟! هل يراد ملجتمعاتنا أن

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

تصبح كاألغنام السائبة؟! إن العودة الصادقة إلى الشريعة اإلسالمية هي السبيل إلى حفظ
املجتمعات وصونها من االنفالت والتفكك ومن املالحظ أن الدول التي ابتعدت عن شريعة اللّه
في انحدار دائم ومستقبلها أصبح معتم ًا وإال كيف نفسر ارتفاع معدالت الذين ميوتون سنوي ًا من
جراء االنفالت
جراء مرض اإليدز اللعني واألمراض الوبائية والنفسية األخرى التي جاءت من ّ

والتسيب والولوج في احملرمات؟!».

كما يؤكد دائما بقوله« :وال داعي ألي تخوف من تطبيق الشريعة ،فقد حرر اإلسالم العبيد
وانتقل بالناس من مجتمع جاهلي توأد فيه البنات إلى مجتمع يكرم املرأة ،ومن مجتمع تضيع
فيه احلقوق إلى مجتمع ترد فيه احلقوق إلى أصحابها حتى لو كانت من ذوى السلطان.
البد أن يكون لدى املسلمني يقني بأن اإلسالم الذي هزم كسرى وقيصر لظلمهم وطغيانهم،
وقضى على الظلم ونشر العدل قادر على مواجهة املشكالت التي نعيشها بل وقادر على إشاعة
جميع قيم العدل واملساواة واحلرية وحتقيق األمن واألمان ،لذلك ينبغي أن ُتبدد هذه املخاوف
وأن ننتصر لإلسالم ذلك املنهج الوحيد الرباني الذي ميتلك مؤهالت سعادتنا في الدنيا واآلخرة،
كما يجب على املسلمني أال يقفوا مكتوفي األيدي أمام الضغوط األجنبية التي تستهدف تغيير
ثوابت األمة وإحالل األفكار واملناهج الغربية محلها».

128

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي

الف�صل الثامن:

قدوة الدعاة املعتدلني
وحت��دث الشيخ أحمد القطان ع��ن دور العم عبدالله العلي امل��ط��وع رحمه الله ف��ي تكوين
ونشر الفكر الدعوي املعتدل والدعاة املعتدلني ،وبحمد الله ..فهذه الكويت خالية من التعصب
واإلره���اب ،ودعاتها ينتشرون فيها يعلمون الناس اخلير ،وه��ذا ليس فيه فضل وال منة ،وإمنا
الفضل لله سبحانه وتعالى.
لقد كان من أسمى أمانيه أن يصلي في القدس واألقصى .وقبل نكسة عام 1967م كان مصيفه
في األقصى في القدس .وما فارقها إال بعد أن مت احتاللها ،وهو يبكي عليها منذ تلك الساعة
ويرجو أن يعود إليها وفوقها راية التوحيد خفاقة.
ويقول الكاتب اإلسالمي املصري جمال سلطان عنه :رحمه الله أتصور أن أركانا كثيرة من
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في افتتاح معرض الكتاب اإلسالمي بجمعية اإلصالح االجتماعي ،حتت رعاية السيد جاسم اخلرافي رئيس مجلس األمة ،ومشاركة كل
من العم يوسف جاسم احلجي ،وسعادة سفير مملكة البحرين في دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ،و د .عبدالله سليمان
العتيقي األمني العام جلمعية اإلصالح االجتماعي ،ومجموعة من النواب والسفراء والضيوف.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أرض الله سوف تستغفر لهذا الراحل الكبير ألن له في كل منها بصمة خير وغرسا طيبا ،وهذا هو
الذي يبقى له عند ربه ،ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعوض األمة اإلسالمية عن الراحل
الكبير خيرا ،وأن يرزقها مبن يكمل مسيرة اخلير التي اختصها الشيخ املطوع ،مضيفا :لقد كان
املطوع من الصالبة اإلميانية والفكرية وصالبة األخالق ما جعله يستعصي على أي تهويشات
من تلك التي انتشرت بعد  11سبتمبر ،وأشاعت الفزع واالرتباك لدى كثير من املشتغلني بالعمل
اخليري اإلسالمي ،فلم يتأثر بذلك ومضى في طريقه صلبا ال يلوي على شيء مما يثار عن العمل
اخليري ،حاولت أن أجد عنوانا يفي بحق الداعية الكبير عبدالله العلي املطوع فلم يسعفني
القلم ،وتخاجلت العبرات في وجداني في التعبير فاعتصرني األل��م ...كيف ال يكون ذلك أمام
فاجعة فقدان ف��ارس من فرسان الدعوة اإلسالمية في العالم اإلسالمي بل رائدها وحكيمها
وعاقلها!! ،فقد ضجت األرض مبن فيها لفقد رجل نذر نفسه لله عز وجل ،ودافع عن حياض
املسلمني ،في وقت استأسد فيه من بني جلدتنا في اإلساءة إليهم ،ونشر اخلير في العالم أجمع،

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

في وقت حرص البعض على اجلمع والنهب وانشغلوا بالدنيا.
لقد س��اه��م رح��م��ه ال��ل��ه ف��ي تأسيس ع��دد م��ن امل��ؤس��س��ات اإلس�لام��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة القوية
والفاعلة ،مثل جمعية اإلرشاد اإلسالمي ،والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وبيت التمويل
الكويتي ،وبيت الزكاة ،ورابطة العالم اإلسالمي في مكة املكرمة ،وحظي باحترام اجلميع ،ونال
إعجابهم وتقديرهم ومحبتهم.
غير أن احلركة اإلسالمية لم تهتم فقط بالقضية األخالقية االجتماعية التي متثلت وبلورت
في جمعية اإلصالح االجتماعي ،وإمنا كرست جهودها في سبيل بناء الكويت ونهضتها من خالل
العديد من املشاريع التنموية واإلصالحية ،فقد أسهمت في إنشاء بيت التمويل الكويتي وهي
صاحبة فكرته ،وشجعت على تأسيس بيت الزكاة ،وأقامت العديد من املشاريع اخليرية والتعليمية
عبر مؤسساتها ،وكذلك ما تقوم به من إجنازات على املستوى البرملاني من تقدمي مشاريع قوانني
تصب في مصلحة الكويت ،ودورها املتميز في كشف الفساد والدعوة إلى اإلصالح الشامل.
وأم��ا عن دوره في األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر فقد أخ��ذ على عاتقه محاربة املنكرات
والفساد واملفسدين .واملقربون واألصدقاء يعرفون دوره الكبير في هذا املضمار حيث كان يبادر
فور ًا باالتصال باملسؤولني وأعضاء مجلس األمة للقيام بواجب النصيحة.
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ويقول الشيخ عبداحلميد الباللى عنه ..« :لم يكن رحمه الله مشهور ًا باإلنفاق فحسب

بل كان من أبرز الدعاة إلى وحدة العمل اإلسالمي ،وكان دائم ًا يجمع بني الدعاة على اختالف
مشاربهم في بيته ،لنبذ اخلالف بينهم ،ويعمل جاهد ًا على دعم وحدتهم.
كان أبو بدر من أبرز رموز الوسطية ،وكان أحد صمامات األمان في احلركة اإلسالمية ،وأحد
احملافظني عليها من االجنراف إلى التطرف...كان يرحمه الله ال تأخذه في الله لومة الئم ،فإذا
ما رأى منكر ًا يذهب بنفسه ألصحاب القرار إلنكاره ،وك��ان يجد منهم االستجابة واالحترام
التي ميزت هذه األمة عن غيرها ،وكان يحارب التغريب ،واالنخالع عن شخصية األمة ،وفي ذلك
كله ال يخشى على مكانته التجارية أن تتأثر ،أو أن يخسر بعض االمتيازات ما دام ذلك التحرك
في سبيل الله.
ورغم شهرته داخلي ًا وعربي ًا وإسالمي ًا كان يتسم بالتواضع اجلم ،وكان يتباسط مع السائق
والعامل ،واملوظف البسيط ،ويجلس معهم ،ويسأل عن أحوالهم ،ومع صغار الدعاة ،وكبارهم ،وكان
أيام رمضان ،ولذلك امتألت املقبرة حني وفاته بجميع أطياف الناس».
وكان يرحمه الله دائم النصح للدعاة بالتزام جانب احلكمة واملوعظة احلسنة إذ كان يقول:
«يجب على الدعاة واملؤسسات العاملة في احلقل اإلسالمي أن تواصل الدعوة إلى اللّه باحلكمة

ٌيل ّر ٌَب ّك ب حًٌال ًٌك ّم ٌة ّ $مًال ًّوعٌ ظّ ٌة پً ّح ّس ّن ٌة ّّ $جا ٌد ًل ٍهم بٌا َّلتٌي ه ٌّي
{\د ٍع إلّى ّسب ٌ
واملوعظة احلسنة قال تعالىً :
ً
فضال عن االهتمام بنشر الوعي والثقافة اإلسالمية وعدم استعجال
ّأ ًح ّس ٍن} (سورة النحل)،

النتائج ،وعلى الدعاة أن يستثمروا التوجه الداعي إلى التغيير سعي ًا وراء احلق بعد أن انتشر

الفساد في البر والبحر قال تعالىّ :
اس ل ٌٍيذٌ ي ّق ٍهم
{ظ ّه ّر پً ف ّّسا ٍد فٌي پً ّب ٌَر ّ$ال ًّب ًح ٌر بمٌ ّا كّ ّس ّب ًت ّأ ًي��دٌ ي پ َّن ٌ
ون>( }<41سورة الروم) ،ذلك ألن اإلسالم يرفض جميع أشكال العنف
ض َّپذٌ ي ّعمٌ لٍوا ّل ّع َّل ٍه ًم ّي ًرجٌ ٍع ّ
ّب ًع ّ
الفردي واجلماعي والرسمي ،وأي محاولة إللصاق اإلرهاب باملتدينني هي صنيعة أجنبية الهدف

منها تشويه الدين اإلس�لام��ي ،واحلقيقة التي يعرفها اجلميع أن اإلس�لام يدعو إل��ى السالم
ومعاملة الناس باحلسنى واملجادلة بالتي هي أحسن ورفض اإلرهاب بكل صورة وأشكاله ،خصوصا
أن اإلسالميني ال يسعون إلى احلكم ألنهم ليسوا طالب سلطة وإمنا يريدون أن يحكم احلكام
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من أحب األمور إليه تسليم املعونات الرمضانية بيده إلى الفقراء الذين يتجمهرون في مكتبه

الف�صل الثامن:

والتوقير .وكان يرحمه الله يسعى دائم ًا إلى إرجاع األمة إلى األصالة والى الشخصية اإلسالمية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
بشرع اللّه ،فغاية اإلسالميني االحتكام إلى الكتاب والسنة في جميع شؤون احلياة ومجاالتها،
وال بد أن يعلم اجلميع أن اإلسالميني هم أولى الناس في احلرص على احلريات وحقوق اإلنسان
ألن اإلسالم كرم اإلنسان وكفل له حقوقه وفرض عليه واجبات ،وأنا أستنكر قيام بعض الدول
العربية واإلسالمية بحركات مضادة لإلسالميني تأثر ًا باملوقف الغربي ال��ذي أوح��ى إليها بأن
اإلسالميني يسعون لالنقضاض على السلطة.
إن اإلرهاصات واملبشرات تبعث على األمل والتفاؤل ،فهناك قرائن عديدة تدل على اإلقبال
على التدين والتمسك باإلسالم ومنها:
 انتشار ظاهرة احلجاب بني الفتيات. -إقبال الشباب والشابات على املساجد.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

 حتول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية. جناح اإلسالميني في كل انتخابات يخوضونها والتي كان آخرها االنتخابات البرملانية املصريةواالنتخابات البرملانية في فلسطني حلركة املقاومة اإلسالمية (حماس) التي اختار فيها
الشعب اإلسالميني ،وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
 -اإلقبال على العمل التطوعي والعمل على تلبية احتياجات املعوزين.

132

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي

133

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل التاسع:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف السياسي
هو مواطن استشعر مسؤوليته في حمل لواء الدين ،وتفاعل
مع هامش احلريات الكبير التي أنعم الله بها على الشعب
الكويتي من خ�لال االنفتاح الصحفي واملشاركة الشعبية
واحلياة البرملانية ،فأخذ دوره الطبيعي بالدفاع عن قضايا
املسلمني ورفعة شأن الدين في بالده وسائر بالد املسلمني،
بل في العالم كله على السواء.
ل��م ي��ت��ردد حلظة ف��ي مناصحة احل��اك��م واحمل��ك��وم ك��ل عبر
ً
مثاال للمواطن الصالح الذي عمل
قنواته الطبيعية ،فكان
س ِم ْن ُهم»
«م ْن َل ْم يهتم ِ
بقول املصطفى [َ :
بأمر املسلمنيَ َف َل ْي َ
رواه مسلم.
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الف�صل التا�سع:

عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�سيا�سي
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إن العم بو بدر كان سياسي ًا بارع ًا وخبير ًا في التفاوض واحلوار ،يتحدث مدافعا عن اإلسالم
وعن القضايا اإلسالمية فيسمع له اجلميع لقوة حجته وامتالكه املنطق الذي يحرج اخلصوم،
حيث يستطيع التعامل مع كل املواقف بعقلية الرجل اخلبير الذي يقدر قيمة ما يقول ،وهو في
ذلك ال يهادن وال يداهن ،بل يصدح بكلمة احلق ،دون خوف أو وجل .وليس أدل على ذلك من
موقفه من دخول املرأة نطاق الواليات العامة من ترشح في االنتخابات وتولي مسؤولية املسلمني
في أي موقع كان ،مبينا أن ذلك ال ينتقص من قدر املرأة التي أعلى شأنها وكرمها اإلسالم بشرائعه
السمحاء ،وآراؤه في كافة القضايا السياسية  -التي تعرض لها األمة  -تنم عن فهم شامل ومنظور
كلي لألمور التي قد تخفى على كثير من الساسة والدبلوماسيني .لقد كان على علم ببواطن
األمور ودوافع األعداء وحيلهم التي يسلكونها للوصول إلى مبتغاهم فيفندها ويدحضها بحنكة
واقتدار.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

وملا كان أخوه عبدالعزيز من اإلخوان املسلمني ،كما ذكرنا سابق ًا ،فقد تأثر هو بهذا التوجه،
وتشكلت لديه اخللفية اإلسالمية من خالل هذا الفكر اإلسالمي الصحيح ،وكان لهذا الفكر احلي
النابض دور كبير في نشر قيم اخلير والدعوة واالنتماء إلى األمة ،حيث كانت تعيش في عهود
الذل واالحتالل الغربي اجلاثم على النفوس ،إذ متكّ ن اإلجنليز من فرض هيمنتهم على العالم
اإلسالمي واألقطار العربية بعد إسقاط اخلالفة اإلسالمية عام 1924م ،وجاءوا مبصطفى كمال
ورفاقه من يهود الدومنة ليقودوا هذه األمة إلى الهاوية ،لكن الله  -عز وجل  -سخر لهذه األمة
حركة اإلخ��وان املسلمني التي قامت من أجل حتريرها ،وإعادتها إلى هويتها ،واستطاعت هذه
ً
عمال إسالمي ًا منظم ًا يدفع في االجتاه الصحيح ،وحمل لواء حترير
احلركة املباركة أن تؤسس
املجتمعات العربية واإلسالمية مما زرعه االستعمار من حركات وتيارات تغريبية وقومية.
قال عنه الشيخ د .جاسم محمد مهلهل إلياسني :لقد كان عامل ًا سياسي ًا ،فما من واقعة سياسية
تهم األمة إال وجنده سباق ًا ومقدام ًا على مستوى العالم اإلسالمي والعربي واإلقليمي وشعاره
حال وال تكن ً
«كن ً
كال».
فعندما كانت الناس كلها تهتف بحياة عبدالناصر والنهج القومي كان يعلنها جلية «إسالمية».
ويتحدث اجلميع أنه ملا حلت احملنة في حماة بسورية عرض نفسه وماله للخطر من أجل الدفاع
عن املسلمني هناك وإظهار احلق لهم وهم يومئذ تستباح دماؤهم وحرماتهم ،فكان رمز ًا سياسي ًا
عربي ًا وإقليميا.
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وهكذا كان ..فما من مأساة في العالم اإلسالمي إال وجنده مؤثر ًا فيها جاد ًا مجتهد ًا واضع ًا
ً
حلوال واقعية متميزة ،كما كان رم��ز ًا سياسي ًا على املستوى احمللي فما من مشكلة سياسية تلم
بالكويت إال ويسأل الناس :ماذا يقول العم بوبدر؟ وعندما نزل بالكويت ما نزل رأيناه محور ًا

مهم ًا في حتريرها بتوصياته إلخوانه في الداخل وبتحركاته بني ق��ادة العالم اإلسالمي في
املشرف في مؤمتر جدة الذي جمع أهل الكويت على الشريعة.
اخلارج أو بدوره
ّ

قال رحمه الله في اللقاء األخير له قبل وفاته مع موقع الرسالة« :الدميقراطية الغربية
التي يزعمونها ليست دميقراطية ،هي دكتاتورية األح��زاب احلاكمة ،احلزب احلاكم يتصرف
في السياسة في تلك األقطار وفق ًا ملنظور احلزب ،وهذه ليست عدالة وليست شورى إمنا مفهوم

احلزب ،فأنا أسميها دكتاتورية األحزاب احلاكمة ،فالبد من أن نعرف أن الدميقراطية الغربية
وهذا ما يسود في العالم الغربي ،ونرجو الله أن ينجي البالد اإلسالمية من هذا التقليد األعمى
من االنفراد بالسلطة والتسلط وفرض الرأي الذي يراه احلزب أو تراه املجموعة أو يراه احلاكم
أبداً ...وعندنا أسس نبني عليها مجتمعاتنا وهي ما جاء به املصطفى صلى الله عليه وسلم ،وهي
موجودة في الكتاب والسنة ،فعلينا أن نبني مجتمعاتنا على هذا األساس ،وهذا هو األساس...
العدالة والشورى والعدل».
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هي هيمنة احلزب احلاكم وتبني خططه وأفكاره وسياساته ،وهذه ليست عدالة وليست شورى

الف�صل التا�سع:

الدميقراطية الغربية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

بروزه رحمه الله في ريادة العمل اخليري ومتثيله أمام املسؤولني ،وفي الصورة يشارك في اللقاء الودي بني صاحب السمو أمير البالد
الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله ويظهر عن يسار صاحب السمو األمير أحمد سعد اجلاسر رئيس جمعية النجاة
اخليرية وم .طارق سامي سلطان العيسي رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي ،وعن ميينه العم يوسف احلجي رئيس الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية ويظهر في أقصى يسار الصورة العم عبدالله علي املطوع رحمه الله

الدين وال�سيا�سة
ومم��ا ص��رح به جلريدة «األن��ب��اء» أن« :احل��رك��ات اإلسالمية ال تسعى إل��ى السلطة ،فليحكم
من يحكم ولكن ليطبق شرع الله» .ووصف رحمه الله تعالى الدعوة القائلة بضرورة التخفف
من الدين وتعاليمه للنهوض باألمة بأنها «دعوة مضحكة» ،و«أن العقالء يعرفون أن العودة إلى
الدين اإلسالمي هي طريقنا الوحيد نحو الرقي والتقدم» ،وأن��ه «ال يوجد فاصل بني الدين
والسياسة ،ومن يقل بالفصل يتهم الدين بالنقص» .وأكد في هذا احلديث «أن املسلمني امللتزمني
ال يسعون إلى السلطة ،ألن السلطة عندهم وسيلة وليست غاية ،وأن ما يريدونه هو تطبيق شرع
الله وليحكم من يحكم».
( من تصريح جلريدة اإلنباء في عددها الصادر بتاريخ )1998/1/12
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وحول موقف العم بوبدر من إدارات احلكم في الكويت قال عضو مجلس إدارة جمعية اإلصالح
السيد عبدالواحد أمان «كانت هناك إستراتيجية واضحة للحركة اإلسالمية بالكويت جتاه
العمل السياسي مع السلطة القائمة وك��ان املوقف يتلخص في أنه ال اعتراض على التركيبة
السياسية للحكم القائم ألنه لم يقف حجر عثرة أمام العمل اإلسالمي يوم ًا ما بل كانت الفرصة

سانحة أمام احلركة اإلسالمية للعمل الدعوي واالجتماعي واخليري وغيره ،وبطبيعة احلال
ليس من العقل أو املنطق ألي صاحب دعوة يسعى لتحكيم شرع الله أن يصطدم بالسلطة وكانت
يتيح العمل للحركة اإلسالمية واالستقرار للشعب بشكل عام ،وطاملا أن احلكم القائم كان يوفر
داع للصدام أبداً.
ذلك فلم يكن هناك ٍ
وك��ان معروفا عن «أب��و ب��در» أن��ه ي��دمي النصح إل��ى احلكام ،وأذك��ر له موقف ًا – ال ي��زال سياق
احلديث لألخ الداعية عبدالواحد أمان  -فيما كنا في مؤمتر جدة الذي شاركت فيه التيارات
املختلفة في البلد وكان محور املؤمتر هو احلديث عن شرعية السلطة القائمة في مقابل موقف
االحتكام ملبادئ اإلسالم وشرع الله تعالى ،وهذا من املواقف املهمة التي كانت في وقت حساس
وكانت مداخلة من الوزن الثقيل التي ال يقدر عليها إال شخصية نادرة وفريدة ال تخشى في الله
لومة الئم ،إضافة إلى أنه كان دائم الوقوف عند حدود الله ال يترك أي جتاوز في أمر من األمور
إال وأعلن موقف ًا صريح ًا وأرسل إلى احلكام الكتب والرسائل املصحوبة بتوقيعه وتوقيعات آخرين
ينصحهم ويبني لهم حقيقة ما يفعلون ويدعوهم إلى تطبيق شرع الله عز وجل ،ومن هنا كان
«أبو بدر» يحظى باحترام ولي األمر دائما ألنه كان يلتزم في نصحه باحلكمة واملوعظة احلسنة
والصدق ،وكانت رسائله ترغب في اجلنة وحتذر من النار وهذه املعاني رغم قوتها كانت ال تزعج
أحداً.
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غير مشروع للنظام البعثي الغاشم ،فقام «أبو بدر» ليعلن تأييده لهذه الشرعية مؤكدا ضرورة

الف�صل التا�سع:

هذه اإلستراتيجية يتبناها الراحل «أبو بدر» إذ كان يرى أنه البد من البحث عن الوضع الذي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الأفكار ال�ضالة
في جزء من شهادته على العصر قال رحمه الله« :أطالب املسؤولني بحماية الشباب من األفكار
الضالة ،ونحن ال نستطيع الرد على هذه األفكار الضالة ألن القوانني متنع املؤسسات اخليرية من
امتالك الصحافة والتلفاز».
(من تصريح صحفي جلريدة «األنباء» )1998/1/13 -

وفي هذا احلديث نبه إلى أن تقليد الغرب في التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي أمر
مطلوب ،لكن ال يجوز تقليد الغرب في األخالق والسلوك؛ ألن ذلك دليل على ضياع الشخصية
فهم اإلس�لام على أنه االبتعاد عن احلياة واالنصراف إلى العبادة
وفقدان ال��ذات .حيث أن «إن ْ

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

فقط والعزلة عن الناس فهم خاطئ ،وهذا ما حاول االستعمار ترسيخه في بالدنا اإلسالمية
إلبعادنا عن حقيقة الدين» ،فاإلسالم بريء من مثل هذه املفاهيم املغلوطة ،ومطالبا في الوقت

نفسه املسؤولني بتسخير كل اجلهود لدعم قطاع الشباب واحلفاظ عليه من األمواج الفكرية
التي حتيط به ،وحتصينه ضد آفات العصر من مخدرات ومفاسد.
وق��ال« :إن القرآن في عصر احلداثة يجب أن يكون املصدر الوحيد للفكر ،وأن احلداثة إذا
بعدت عن كتاب الله وسنة نبيه تصبح اجلاهلية والتخلف .ودعا إلى استخدام الوسائل العصرية
لتقدمي اإلس�لام إلى املجتمعات غير اإلسالمية ،مع العمل على دحض االفتراءات واألكاذيب
التي تروج لها وسائل في تلك الدول وبيان املفاهيم الصحيحة للدين».
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الف�صل التا�سع:

من �آرائه ال�سيا�سية
 في رده على س��ؤال عما إذا كانت احلكومة عازمة على إغ�لاق ف��روع اجلمعيات اخليرية فيالكويت ،أعلن في جريدة الرأي العام أنه «على احلكومة إغالق الكنائس ودور العبادة الوثنية
غير املرخصة قبل التفكير في إغالق فروع اللجان اخليرية».
(من تصريح صحفي  -جريدة الرأي العام بتاريخ )1999/6/5

 عندما أدلى برأيه في التهديد بشن عمليات تخريبية ضد املنشآت األجنبية في البالد قال:«نرفض العمليات اإلرهابية ضد املنشآت األجنبية في الكويت» وفي هذا التصريح شدد على
أن احلركة اإلسالمية في الكويت بريئة مما ينسب إليها من اتهامات.
(من تصريح صحفي جلريدة الرأي العام)
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مصافحاً خادم احلرمني الشريفني أثناء توجهه ضمن الوفد الكويتي لشكر جاللته على ما قدمته اململكة العربية السعودية
للكويت والكويتيني وكان ذلك على هامش مؤمتر جدة

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 «مهاجمو اجلمعيات اخليرية ال يعرفون طريق املسجد وهم من املتردية والنطيحة وما أكلالسبع وشعبويون أفكارهم منحرفة» في رده رحمه الله بجريدة «السياسة» على تصريحات
أحد الوزراء السابقني ،الذي اتهم اجلمعيات اخليرية بأنها «حولت الكويت إلى بلد يعيش فوق
صفيح ساخن وأنها تدعم اإلرهاب»! جاء هذا الرد منه لينفي كل هذه التهم متحديا من يتهم
بذلك أن يقيم الدليل ويقدم البرهان».
(من تصريح صحفي  -السياسة بتاريخ )2001/10/18

 «إنقاذ الشعب العراقي يتطلب رحيل صدام لتأتي بعده حكومة وطنية حتافظ على الهويةاإلسالمية» .من حديثه جلريدة «الرأي العام» عن احلرب في العراق كما قال« :أنا اشترك مع
الرغبات الشعبية والرسمية بتجنب احلرب وآثارها على املنطقة ،فما من عاقل يرضى بحرب
توجه ضد الشعب العراقي املسلم».

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

(من تصريح صحفي – الرأي العام )2006/3/6

 «الكويت ليست مفتوحة للراقصات واملغنيات وأرجو أال تعرض نفسك للمساءلة» .جاء ذلكفي جريدة «القبس» ووجهه رحمه الله إلى وزير اإلعالم محمد أبو احلسن عندما صرح من
أنه ال شيء مينع حفل الفنانة ( )...وسنرخصه ،فرد عليه رحمه الله بقوله« :إن الكويت
بلد إسالمي وشعبها يرفض بشكل قاطع أن تكون مفتوحة الستيراد من هب ودب من املغنيات
والراقصات».
(من تصريح صحفي  -جريدة القبس الكويتية )2003/11/5

 «الغرب سيطر على املسلمني بأناس موالني له ال يرعون لله عهدا» في تصريح له في حفلاستقبال املهنئني بعيد األضحى ونشرته «ال��رأي العام» (ال��راي حاليا) وذك��ر فيه أن الدول
الغربية أدركت أن األمة اإلسالمية ال ميكن التغلب عليها إال إذا ضعف حكامها وابتعدوا عن
التمسك بالكتاب والسنة .كما أشار إلى أن خيانات بعض الزعامات أدت إلى ما تعانيه األمة من
ضعف وتفرق.
(من تصريح له في حفل استقبال املهنئني بعيد األضحى) « -الرأي العام »2004/2/3

 «املتطرف في مجتمعنا ليس من يحمل البندقية والرشاش ،إمنا التطرف أن نكتب في صحفناما يحرض على الدين واألخالق واملنجز اإلسالمي والعمل اخليري ،وهذا تطرف أيضا ويجب
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أن نقاومه» ،في حديث للصحافيني على هامش مؤمتر «التغيير ونهضة األم��ة» في معرض
رده على كتابات بعض الكتاب الذين يكتبون ضد العمل اخليري ،كما لفت إلى وج��ود قوى
ومخابرات أجنبية دخلت على اخلطوط اإلعالمية في كل مكان ،ويجب أن نطهر صحفنا
وكلمتنا وتوجهنا ،طهرا يتفق مع كوننا مسلمني وأصحاب رسالة رشيدة.
(من تصريح صحفي على هامش مؤمتر «التغيير ونهضة األمة» في معرض رده على كتابات بعض الكتاب
الذين يكتبون ضد العمل اخليري – الرأي العام )2005/2/14

الله حسابا عسير ًا وقال أيض ًا لدينا حكام ضعفاء أصبحوا مطية للغرب ،وعلى األمة أن تعيد
حكامها إلى رشدهم باحلكم الشرعي بدال من األحكام التي يضعها الغرب».
(من تصريح صحفي جلريدة «الرأي العام» بتاريخ )2006/1/12

 «الوضع العاملي أو ما يسمى النظام العاملي اجلديد هو نظام ابتدعته أمريكا لتحقيق مصاحلهاوأغراضها وخطوة لتمرير ما تريده من فرض الهيمنة والسيطرة على كثير من أجزاء العالم
هيمنة أمريكية ال تقرها .أما الشعوب العربية واإلسالمية فتدرك اخلطورة من وراء ذلك،
وهذا أمر مرفوض ،وال شك أنه سيالقي االنحدار والتقهقر وعدم التجاوب معه بإذن الله».
 «املثقف املسلم ينطلق من الكتاب والسنة وله ثقافته اخلاصة وتوجهه اخلاص الذي ال يرضىً
بديال ،وال ميكن أن يقبل بالهيمنة الغربية ،أو العلمنة أو أي طرح آخر».
به
 «نحن أمة أعزها الله باإلسالم ،فإن ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا ،فهذه املصطلحاتمرفوضة عند املثقف املسلم .يجب أن نرفض أي شيء ال يتفق مع اإلسالم ،وأن يقدم املثقف
املسلم ما عنده من رؤي��ة مستنيرة تنطلق من الكتاب والسنة ،ويطرح ه��ذا الطرح ،وي��ا ليت
هنالك حكومة عربية أو إسالمية تتبنى هذه الطروحات اإلسالمية لتحمل هذا النور للعالم
اجلاهل الذي يتخبط اآلن في كل شيء ،ال أقول في اقتصاده ،وال أقول في ثقافته ،بل تخبط
في كل شيء.
 -أصبح العالم الغربي الذي ينظر إليه البعض على أنه تقدمي بالعكس رجع حلالة املجون ،رجع
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حتت هذا املسمى ،وهذا املسمى ال شك مرفوض عند معظم دول العالم التي ترى في هذا النظام

الف�صل التا�سع:

« -على احلكام العرب أن يتحرروا من العبودية والذل ،ويعلموا أن الكرسي لن يدوم وسيحاسبهم

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
حلالة الزنا واخلنا والرذيلة ،حيث أحلّوا اللواط وأخذوا يعقدون للرجل على الرجل بالزواج
املثلي! انحدار ت��ام .وه��ذا أم��ر يرفضه جميع أه��ل الفطر السليمة ونبرأ إل��ى الله منه ،والله
سبحانه وتعالى خسف بأقوام اجتهت كما اجته العالم الغربي اآلن في هذه الرذائل ،كما حصل
لقوم لوط وغيرهم من األقوام».
 «املسمى الدميقراطي مسمى غريب على مجتمعاتنا ،نحن نعرف احلقوق ،نعرف الشورى نعرفالعدل ،فهذه هي األشياء املطلوبة التي يجب أن تتمتع بها الشعوب العربية واإلسالمية ،منطلقة
من دينها وعقيدتها .وأما الدميقراطية إذا كانت ترمز ملا نريد من شورى وعدالة واستقامة
وتبني االجتاه الصحيح السليم واحلريات ،فهذا أمر يسمى أو يتعارف عليه دميقراطية ،لكن
نحن ال نسميه دميقراطية بقدر ما نسميه بالتسمية اإلسالمية املناسبة.
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 أما الدميقراطية الغربية التي يزعمونها فهي ليست دميقراطية ،إنها دكتاتورية األحزاباحلاكمة ،احلزب احلاكم يتصرف في السياسة في تلك األقطار وفق ًا ملنظور احلزب وهذه ليست
عدالة وليست شورى إمنا مفهوم احلزب ،فأنا أسميها دكتاتورية األحزاب احلاكمة .والبد من
أن نعرف أن الدميقراطية الغربية هي هيمنة احلزب احلاكم وتبني خططه وأفكاره وسياساته،
وهذه ليست عدالة وليست شورى وهذا ما يسود في العالم الغربي ،ونرجو الله أن ينجي البالد
اإلسالمية من هذا التقليد األعمى من االنفراد بالسلطة والتسلط وفرض الرأي الذي يراه
احلزب أو تراه املجموعة أو يراه احلاكم».
 «عندنا أس��س نبني عليها مجتمعاتنا وه��ي ما ج��اء به املصطفي صلى الله عليه وسلم وهيموجودة في الكتاب والسنة ،فعلينا أن نبني مجتمعاتنا على هذا األساس ،وهذا األساس هو
الشورى والعدل ،فنرجو الله أن يهيئ لهذه األمة من يقودها بإخالص ويفرض هذا التوجه
الصحيح على شعوبنا ،وأن تكون احلكومات ج��زء ًا من تلك الشعوب التي تتبنى ه��ذا اخلط
اإلسالمي الواضح».
أن األمم اإلسالمية واملسلمني جميع ًا بعيدون عن هذه االتهامات (اإلرهاب) إمنا
 «نحن نعرف ّمعينة لضرب شعوب
تزعم أمريكا وتعينها أوروبا على هذه االتهامات لتحقيق أهداف وأغراض ّ
بذاتها ولفرض االحتالل والهيمنة ،كما حصل في أجزاء كثيرة من العالم العربي واإلسالمي
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وغيرهما .فاإلرهاب ليس موجود ًا عندنا ،بل اإلس�لام جاء ليحارب اإلره��اب ويحارب هذه
املسميات التي تتهم أمريكا العالم اإلسالمي بها ،بل بالعكس ما نراه على الساحة الفلسطينية
بدعم أمريكي هو اإلره��اب بذاته ،وم��ا يقوم به الشعب اليهودي ضد املسلمني وض��د العرب
في فلسطني وفي لبنان وفي غيرهما هو اإلرهاب بعينه ،وتدعمه أمريكا وليست اجلماعات
اإلسالمية املوجودة على الساحة .فهذه اجلماعات ليست إرهابية وال متارس اإلره��اب .هذا
غلط وتسميات خاطئة وليس لها في الواقع العربي واإلسالمي أي مكان ،وإن وجدت فهي شذوذ
كما تزعم أمريكا».
 «انفجار األح���داث ف��ي ال��ع��راق ل��ه وجهة أخ���رى ..فهناك م��وس��اد «إسرائيلي» يعمل ،وأمريكاباحتاللها تعمل وهناك قوى أجنبية أخرى حتاول أن جتعل من العراق عراق ًا مقسم ًا ،وهذا
أمر يختلف عما يحصل في الصومال وفي فلسطني وغيرها».
 أما ما يحصل في الصومال وفي فلسطني وغيرها فهو إن شاء الله بداية تصحيح املسار .وحكومةمن احلكومات األخ��رى التي تطرح نفسها على الساحة ،فحبذا لو تعاون اجلميع مع احملاكم
الشرعية التي تسيطر على معظم البالد اآلن وتقف معها وقفة إسالمية صحيحة الستمرار
األمن واالستقرار في ذلك اجلزء من العالم اإلسالمي.
 ما في فلسطني ،فاملؤشرات تبشر باخلير ب��إذن الله وه��ي أن��ه ج��اءت حكومة منتخبة ،هذهاحلكومة لها طابع إسالمي وهي دليل على رفض الشعب الفلسطيني أي أفكار أو أيديولوجيات
أو غير ذلك ،وأنه يرغب في اإلس�لام وانتخب هذه الفئة التي حتمل اإلس�لام ..ولكن الغرب
بأكمله و«إسرائيل» وأعوانهم ال يرضون باالجتاه اإلسالمي ،ونرجو الله سبحانه وتعالى أن
يجعل كيد الظاملني في نحورهم ،وأن تقوم هذه احلكومة التي ج��اءت بانتخابات مشروعة
بإرساء العدالة واألمن واالستقرار في البلد ،وأن تكف «إسرائيل» عن االعتقاالت واالغتياالت
املستمرة ،وأن تالقي احتجاج ًا قوي ًا من ال��دول العربية واإلسالمية إذا أرادت النجاة ليس
لفلسطني لكن ألقطارها ولبلدانها وألنفسها من هجمة يهودية ،وكما جاء في املثل «أكلت ملا
أكل الثور األبيض».
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احملاكم في الصومال هي حكومة أصلح بكثير من املليشيات السابقة املتقاتلة ،وأصلح بكثير

الف�صل التا�سع:

نادر ومرفوض ..أما مقاومة احملتل وحترير األوطان والشعوب فهو جهاد مشروع وليس إرهاب ًا

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 «امل��ؤس��ف أن ال��وض��ع ف��ي ال��ع��راق م��ؤل��م فهناك ق��وة محتلة ت��ؤي��د ط��رف�� ًا على آخ��ر ونصيحتيللعراقيني  -السنة والشيعة واألكراد  -وكل الطوائف أن يدركوا خطر االنقسام والطائفية ،وأن
يدركوا األخطار التي ستمزق وحدة العراق وجتعل الدماء تسيل بني أبنائه إذا أصر البعض من
اجلهالء على ترسيخ الطائفية والعمل على متزيق وحدة العراق وتهديد مستقبله ،فنصيحتي
أن تتعاون جميع الطوائف نحو عراق موحد تسوده العدالة واألمن واألمان ،وإذا لم يفعلوا فهم
شركاء في تدمير العراق ،وآمل أن يدرك العقالء من كل الطوائف مخاطر الفرقة والتشرذم».
 «وج���ود ص��دام ف��ي قصف االت��ه��ام (ل��م يكن ص��دام ق��د أع��دم آن���ذاك) عبرة للطغاة والظاملنيواجلائرين الذين انتهكوا حقوق شعوبهم ولهذا ،ندعو الطغاة املوجودين على رأس احلكم في
كثير من الدول العربية واإلسالمية الذين فتحوا سجونهم ومعتقالتهم للصاحلني من أبناء
شعوبهم ،وخاصة من ذوي التوجه اإلسالمي إلى االتعاظ واخ��ذ العبرة ،فامللك وال��دوام لله

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

وح��ده ،هؤالء الطغاة ما زالت سجونهم تعج بالشباب املتدين ،فقد حل الظلم واإلج��رام في
كثير من الدول العربية واإلسالمية محل العدل ،والطغيان محل التعاون ،سجون هؤالء ُملئت
باألبرياء ظلم ًا وعدوان ًا ودون محاكمة ،ولعلهم يأخذون من صدام عبرة ،وهو اآلن مقيد في

األغ�لال ويحاكم على جرائمه البشعة ،وليعلم كل متجبر في األرض أن هذا هو مصير كل
طاغية وظالم.
عاما وهو يرتكب
ونحن نطالب بإضافة جميع اجلرائم الصدامية إلى سجله األسود ،فطوال ً 35
اجلرمية تلو األخ��رى ،ومن هذه اجلرائم غزو الكويت وحربه ضد إي��ران على مدى  8سنوات

وقتله أعداد ًا كبيرة ال حصر لها من السنة والشيعة واألكراد في العراق وغيرها».
 دان عبدالله علي املطوع يرحمه الله بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة البريطانيةلندن معبرا عن استنكاره لهذه األعمال البربرية التي تستهدف أرواح األبرياء والعزل ،وقال
املطوع أن اإلسالم برئ من هذه األعمال الوحشية وأننا على يقني أن وراء هذه األحداث أياد
خبيثة تريد النيل من اإلسالم وتشويه العالقة بني املسلمني والذين يشكلون الديانة الثانية
في بريطانيا بعد املسيحية وبني الشعب واحلكومة البريطانية ،وأض��اف أن اإلس�لام يرفض
بشدة تلك األساليب الهمجية املوجهة ضد اآلمنني وال نعتقد أن هنالك أطرافا إسالمية تقدم
على ارتكاب مثل هذه اجلرائم التي تعرض األبرياء للهالك دون ذنب أو جريرة.

146

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
 وأكد عبدالله العلي املطوع يرحمه الله رفضه لتهديدات بشن عمليات تخريبية ضد املنشآتاألجنبية في الكويت.
 وقال املطوع أن جمهرة املسلمني في جبل عرفات مظهر من مظاهر القوة والوحدة بني أبناء هذهاألمة الذين قصدوا بيت الله احلرام من كل األقطار املختلفة ،إال أنها باتت تعيش وضعا صعبا
تداعت فيه األمم األخرى على مقدرات ومقومات األمة اإلسالمية في ظل حكومات ال تعمل
إلعالء كلمة الله عز وجل ،مشيرا إلى أن خيانات بعض الزعامات أدت إلى ما تعاني منه األمة
 نحن نتعرض كأمة وشعوب ومنطقة وأقطار عربية وإسالمية إلى هجمة شرسة ومؤامرات دوليةعلى مستوى اقتصادي وسياسي وعسكري ونهب لثرواتنا ،وه��ذه املسألة حتتاج إل��ى تفكير
وإعادة نظر.

الف�صل التا�سع:

من ضعف وتفرق.
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مستقب ً
ال الشيخ محمد اخلالد الصباح وزير الداخلية
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واإلره��اب ليس له عالقة باألعمال اخليرية ،فهي وما يجمع من مال حرب على اإلره��اب حيث
إننا حينما نطعم الفقير ونعلمه ونكسي العريان ونعلم اليتيم ونكلفه ونرعاه ،نحفظه من أن
يتخطفه متطرفون أو غير متطرفني.
 وقال ( بعد إزالة األكشاك املستخدمة جلمع التبرعات والزكوات من قبل اجلمعيات اخليريةالكويتية« :إن العمل اخليري في مناء وازدياد وأن التبرعات من الناس مستمرة ولن تنقطع،
ألن على املسلم زكاة يجب أن يؤديها تعبد ًا لله ،وكل ما حصل من تشكيك وحتريض وإثارة زاد
العمل اخليري ولم يخفف املتابع بل زادها وليعرفوا هذا الكالم ،والناس تضحك على عقول
املشككني والصحافة التي تشكك والكتاب ال��ذي يشككون في العمل اخليري ويطعنون فيه
أصبحوا مهزلة أمام الناس والعقالء».

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

 «أما الدعوة ملراجعة مناهج التربية اإلسالمية في املدارس ،فنحن في حاجة لتغيير املناهج إلىما هو أفضل وهو التركيز على القيم اإلسالمية والتوعية اإلسالمية ،وعلى الدروس اإلسالمية
في املناهج فال نخففها وال تضعفها بل نقويها ،فنحن في حاجة إلى التغيير لألفضل ،ال لألسوأ
فإذا كان لألسوأ فسنصبح إرهابيني ،وسيكون ذلك مبثابة عمل إرهابي ضد اإلسالم ،حيث فيه
خضوع لضغوط خارجية في التغيير ،أما إذا غيرناها لألفضل واألحسن وما يحفظ شبابنا من
الترف من خالل قيم نطرحها في مناهجنا فهذا شيء طيب.
 نريد تقوية الدين واملناهج والتاريخ اإلسالمي املجيد وأن يتخرج اإلنسان ولديه تصور عن تاريخهاإلسالمي وما قام به املصطفى [ وصحابته والفتوحات اإلسالمية فهذه يجب أن نركز عليها
ونربي شبابنا التربية اإلسالمية الصحيحة التي يتقرب بها إلى الله ،وال نخضع لضغوط خارجية
لتغيير مناهجنا ،وإذ ًا ال سمح الله ـ هناك بلد عربي أو إسالمي غير مناهجه إلى األس��وأ فهذه
ردة».
 «العمل اخليري عبادة وال يستطيع أحد وقفه أو حتجيمه ،ومهما تكالبت عليه املؤامرات الغربيةماض إلى يوم القيامة وما يمُ ارس ضده هو اإلرهاب بعينه ،بل
فلن تنال منه ،فالعمل اخليري ٍ

ما يمُ ارس ضده هو إرهاب ضد الفقراء واملساكني ،وأنصح إخواني في قافلة اخلير املباركة أال
يصغوا حلمالت التشكيك وأن يستمروا في العطاء وأال يستجيبوا ألي ضغوط ،وعليهم أال

148

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
تأخذهم في الله لومة الئ��م ،وأحت��دى الذين يزعمون أن العمل اخليري يدعم اإلره��اب أن
يثبتوا ذلك ،فالعمل اخليري هو الذي يقاوم اإلرهاب وهو الذي حمى الكويت ويحميها اآلن

من التمرد والعنف ،وأهل اخلير والبر يعلمون جيد ًا أين ُتنفق أموالهم ويتابعون بأنفسهم أو
عبر التقارير الدورية املشاريع التي تنفذها اجلمعيات اخليرية بناء على طلباتهم».

ولفت رحمه الله إلى أن «الشعب الفلسطيني ُيذ بح ليل نهار ،فها هي القنابل والصواريخ تنزل

عليه وكأن األمر ال يعني البالد العربية وال الشعوب العربية وال الشعوب اإلسالمية كلها فهي
ساكتة مع األسف أمام هذه الهجمة الشرسة ،وما يحصل في فلسطني قد يحصل في أي قطر
عربي آخر في الغد القريب في خطة التوسع اإلسرائيلي».
«على الشعوب العربية وحكومات الدول العربية أن حتس بهذا اخلطر ،وأن تتحرك ال أن تعيش
في أحالم مصاحلها اخلاصة وكراسيها اخلاصة ،متناسية واجبها الديني واإلسالمي ومتناسية
أن الله سيحاسبها على كل صغيرة وكبيرة في يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى الله بقلب
سليم».
ونبه كل صاحب مسؤولية إلى املهمة املنوطة به حني قال« :احلكومات العربية عليها واجب
وهي مسؤولة أمام الله عن التفريط في أي شبر ،وعدم مناصرة الشعب الفلسطيني وعدم مناصرة
الشعوب اإلسالمية ،وعدم متكني حكومة فلسطني الشرعية املنتخبة وعدم دعمها باملال لتقف
على رجليها استجابة للضغوط األمريكية ،هذا خطأ واضح وأمر مرفوض» ،مستطردا« :أنا مع
إع��ادة صياغة الشرق األوس��ط اجلديد على أس��اس إسالمي ،وأن ترتبط هذه الشعوب برباط
اإلسالم ورباط األخوة اإلسالمية بالتعاون املشترك وباالقتصاد املشترك وبالتبادل الصناعي
والتبادل التجاري ،وبأن يكون اإلطار العام إطار اإلسالم».

149

عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�سيا�سي

ودع��ا الشعوب العربية واإلسالمية إلى أن تتحرك وتستعد للتصدي لهذا اخلطر بالقول:

الف�صل التا�سع:

الق�ضية الفل�سطينية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
هموم اإلخوة العرب ضد احملتل ألراضيهم املقدسة وغيرها من قبل إسرائيل تتجلى في مقالة له نشرت في ص 56
بالعدد ( )4،5من مجلة اإلرشاد  -السنة األولى  ،1954الصادرة عن جمعية اإلرشاد اإلسالمي بالكويت
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(صورة مهداه من أرشيف األخ صالح خالد املسباح الباحث في التراث الكويتي)
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وغيرهما .فاإلرهاب ليس موجود ًا عندنا ،بل اإلس�لام جاء ليحارب اإلره��اب ويحارب هذه
املسميات التي تتهم أمريكا العالم اإلسالمي بها ،بل بالعكس ما نراه على الساحة الفلسطينية
بدعم أمريكي هو اإلره��اب بذاته ،وم��ا يقوم به الشعب اليهودي ضد املسلمني وض��د العرب
في فلسطني وفي لبنان وفي غيرهما هو اإلرهاب بعينه ،وتدعمه أمريكا وليست اجلماعات
اإلسالمية املوجودة على الساحة .فهذه اجلماعات ليست إرهابية وال متارس اإلره��اب .هذا
غلط وتسميات خاطئة وليس لها في الواقع العربي واإلسالمي أي مكان ،وإن وجدت فهي شذوذ
كما تزعم أمريكا».
 «انفجار األح ��داث ف��ي ال�ع��راق ل��ه وجهة أخ ��رى ..فهناك م��وس��اد «إسرائيلي» يعمل ،وأمريكاباحتاللها تعمل وهناك قوى أجنبية أخرى حتاول أن جتعل من العراق عراق ًا مقسم ًا ،وهذا
أمر يختلف عما يحصل في الصومال وفي فلسطني وغيرها».
 أما ما يحصل في الصومال وفي فلسطني وغيرها فهو إن شاء الله بداية تصحيح املسار .وحكومةمن احلكومات األخ��رى التي تطرح نفسها على الساحة ،فحبذا لو تعاون اجلميع مع احملاكم
الشرعية التي تسيطر على معظم البالد اآلن وتقف معها وقفة إسالمية صحيحة الستمرار
األمن واالستقرار في ذلك اجلزء من العالم اإلسالمي.
 ما في فلسطني ،فاملؤشرات تبشر باخلير ب��إذن الله وه��ي أن��ه ج��اءت حكومة منتخبة ،هذهاحلكومة لها طابع إسالمي وهي دليل على رفض الشعب الفلسطيني أي أفكار أو أيديولوجيات
أو غير ذلك ،وأنه يرغب في اإلس�لام وانتخب هذه الفئة التي حتمل اإلس�لام ..ولكن الغرب
بأكمله و«إسرائيل» وأعوانهم ال يرضون باالجتاه اإلسالمي ،ونرجو الله سبحانه وتعالى أن
يجعل كيد الظاملني في نحورهم ،وأن تقوم هذه احلكومة التي ج��اءت بانتخابات مشروعة
بإرساء العدالة واألمن واالستقرار في البلد ،وأن تكف «إسرائيل» عن االعتقاالت واالغتياالت
املستمرة ،وأن تالقي احتجاج ًا قوي ًا من ال��دول العربية واإلسالمية إذا أرادت النجاة ليس
لفلسطني لكن ألقطارها ولبلدانها وألنفسها من هجمة يهودية ،وكما جاء في املثل «أكلت ملا
أكل الثور األبيض».
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احملاكم في الصومال هي حكومة أصلح بكثير من املليشيات السابقة املتقاتلة ،وأصلح بكثير

الف�صل التا�سع:

نادر ومرفوض ..أما مقاومة احملتل وحترير األوطان والشعوب فهو جهاد مشروع وليس إرهاب ًا

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 «امل��ؤس��ف أن ال��وض��ع ف��ي ال �ع��راق م��ؤل��م فهناك ق��وة محتلة ت��ؤي��د ط��رف� ًا على آخ��ر ونصيحتيللعراقيني  -السنة والشيعة واألكراد  -وكل الطوائف أن يدركوا خطر االنقسام والطائفية ،وأن
يدركوا األخطار التي ستمزق وحدة العراق وجتعل الدماء تسيل بني أبنائه إذا أصر البعض من
اجلهالء على ترسيخ الطائفية والعمل على متزيق وحدة العراق وتهديد مستقبله ،فنصيحتي
أن تتعاون جميع الطوائف نحو عراق موحد تسوده العدالة واألمن واألمان ،وإذا لم يفعلوا فهم
شركاء في تدمير العراق ،وآمل أن يدرك العقالء من كل الطوائف مخاطر الفرقة والتشرذم».
 «وج��ود ص��دام ف��ي قصف االت�ه��ام (ل��م يكن ص��دام ق��د أع��دم آن ��ذاك) عبرة للطغاة والظاملنيواجلائرين الذين انتهكوا حقوق شعوبهم ولهذا ،ندعو الطغاة املوجودين على رأس احلكم في
كثير من الدول العربية واإلسالمية الذين فتحوا سجونهم ومعتقالتهم للصاحلني من أبناء
شعوبهم ،وخاصة من ذوي التوجه اإلسالمي إلى االتعاظ واخ��ذ العبرة ،فامللك وال��دوام لله

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

وح��ده ،هؤالء الطغاة ما زالت سجونهم تعج بالشباب املتدين ،فقد حل الظلم واإلج��رام في
كثير من الدول العربية واإلسالمية محل العدل ،والطغيان محل التعاون ،سجون هؤالء ُملئت
باألبرياء ظلم ًا وعدوان ًا ودون محاكمة ،ولعلهم يأخذون من صدام عبرة ،وهو اآلن مقيد في

األغ�لال ويحاكم على جرائمه البشعة ،وليعلم كل متجبر في األرض أن هذا هو مصير كل
طاغية وظالم.
عاما وهو يرتكب
ونحن نطالب بإضافة جميع اجلرائم الصدامية إلى سجله األسود ،فطوال ً 35
اجلرمية تلو األخ��رى ،ومن هذه اجلرائم غزو الكويت وحربه ضد إي��ران على مدى  8سنوات

وقتله أعداد ًا كبيرة ال حصر لها من السنة والشيعة واألكراد في العراق وغيرها».
 دان عبدالله علي املطوع يرحمه الله بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة البريطانيةلندن معبرا عن استنكاره لهذه األعمال البربرية التي تستهدف أرواح األبرياء والعزل ،وقال
املطوع أن اإلسالم برئ من هذه األعمال الوحشية وأننا على يقني أن وراء هذه األحداث أياد
خبيثة تريد النيل من اإلسالم وتشويه العالقة بني املسلمني والذين يشكلون الديانة الثانية
في بريطانيا بعد املسيحية وبني الشعب واحلكومة البريطانية ،وأض��اف أن اإلس�لام يرفض
بشدة تلك األساليب الهمجية املوجهة ضد اآلمنني وال نعتقد أن هنالك أطرافا إسالمية تقدم
على ارتكاب مثل هذه اجلرائم التي تعرض األبرياء للهالك دون ذنب أو جريرة.
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 وأكد عبدالله العلي املطوع يرحمه الله رفضه لتهديدات بشن عمليات تخريبية ضد املنشآتاألجنبية في الكويت.
 وقال املطوع أن جمهرة املسلمني في جبل عرفات مظهر من مظاهر القوة والوحدة بني أبناء هذهاألمة الذين قصدوا بيت الله احلرام من كل األقطار املختلفة ،إال أنها باتت تعيش وضعا صعبا
تداعت فيه األمم األخرى على مقدرات ومقومات األمة اإلسالمية في ظل حكومات ال تعمل
إلعالء كلمة الله عز وجل ،مشيرا إلى أن خيانات بعض الزعامات أدت إلى ما تعاني منه األمة
 نحن نتعرض كأمة وشعوب ومنطقة وأقطار عربية وإسالمية إلى هجمة شرسة ومؤامرات دوليةعلى مستوى اقتصادي وسياسي وعسكري ونهب لثرواتنا ،وه��ذه املسألة حتتاج إل��ى تفكير
وإعادة نظر.

الف�صل التا�سع:

من ضعف وتفرق.

عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�سيا�سي

مستقب ً
ال الشيخ محمد اخلالد الصباح وزير الداخلية
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واإلره��اب ليس له عالقة باألعمال اخليرية ،فهي وما يجمع من مال حرب على اإلره��اب حيث
إننا حينما نطعم الفقير ونعلمه ونكسي العريان ونعلم اليتيم ونكلفه ونرعاه ،نحفظه من أن
يتخطفه متطرفون أو غير متطرفني.
 وقال ( بعد إزالة األكشاك املستخدمة جلمع التبرعات والزكوات من قبل اجلمعيات اخليريةالكويتية« :إن العمل اخليري في مناء وازدياد وأن التبرعات من الناس مستمرة ولن تنقطع،
ألن على املسلم زكاة يجب أن يؤديها تعبد ًا لله ،وكل ما حصل من تشكيك وحتريض وإثارة زاد
العمل اخليري ولم يخفف املتابع بل زادها وليعرفوا هذا الكالم ،والناس تضحك على عقول
املشككني والصحافة التي تشكك والكتاب ال��ذي يشككون في العمل اخليري ويطعنون فيه
أصبحوا مهزلة أمام الناس والعقالء».

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

 «أما الدعوة ملراجعة مناهج التربية اإلسالمية في املدارس ،فنحن في حاجة لتغيير املناهج إلىما هو أفضل وهو التركيز على القيم اإلسالمية والتوعية اإلسالمية ،وعلى الدروس اإلسالمية
في املناهج فال نخففها وال تضعفها بل نقويها ،فنحن في حاجة إلى التغيير لألفضل ،ال لألسوأ
فإذا كان لألسوأ فسنصبح إرهابيني ،وسيكون ذلك مبثابة عمل إرهابي ضد اإلسالم ،حيث فيه
خضوع لضغوط خارجية في التغيير ،أما إذا غيرناها لألفضل واألحسن وما يحفظ شبابنا من
الترف من خالل قيم نطرحها في مناهجنا فهذا شيء طيب.
 نريد تقوية الدين واملناهج والتاريخ اإلسالمي املجيد وأن يتخرج اإلنسان ولديه تصور عن تاريخهاإلسالمي وما قام به املصطفى [ وصحابته والفتوحات اإلسالمية فهذه يجب أن نركز عليها
ونربي شبابنا التربية اإلسالمية الصحيحة التي يتقرب بها إلى الله ،وال نخضع لضغوط خارجية
لتغيير مناهجنا ،وإذ ًا ال سمح الله ـ هناك بلد عربي أو إسالمي غير مناهجه إلى األس��وأ فهذه
ردة».
 «العمل اخليري عبادة وال يستطيع أحد وقفه أو حتجيمه ،ومهما تكالبت عليه املؤامرات الغربيةماض إلى يوم القيامة وما يمُ ارس ضده هو اإلرهاب بعينه ،بل
فلن تنال منه ،فالعمل اخليري ٍ

ما يمُ ارس ضده هو إرهاب ضد الفقراء واملساكني ،وأنصح إخواني في قافلة اخلير املباركة أال
يصغوا حلمالت التشكيك وأن يستمروا في العطاء وأال يستجيبوا ألي ضغوط ،وعليهم أال
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تأخذهم في الله لومة الئ��م ،وأحت��دى الذين يزعمون أن العمل اخليري يدعم اإلره��اب أن
يثبتوا ذلك ،فالعمل اخليري هو الذي يقاوم اإلرهاب وهو الذي حمى الكويت ويحميها اآلن

من التمرد والعنف ،وأهل اخلير والبر يعلمون جيد ًا أين ُتنفق أموالهم ويتابعون بأنفسهم أو
عبر التقارير الدورية املشاريع التي تنفذها اجلمعيات اخليرية بناء على طلباتهم».

ولفت رحمه الله إلى أن «الشعب الفلسطيني ُيذ بح ليل نهار ،فها هي القنابل والصواريخ تنزل

عليه وكأن األمر ال يعني البالد العربية وال الشعوب العربية وال الشعوب اإلسالمية كلها فهي
ساكتة مع األسف أمام هذه الهجمة الشرسة ،وما يحصل في فلسطني قد يحصل في أي قطر
عربي آخر في الغد القريب في خطة التوسع اإلسرائيلي».
«على الشعوب العربية وحكومات الدول العربية أن حتس بهذا اخلطر ،وأن تتحرك ال أن تعيش
في أحالم مصاحلها اخلاصة وكراسيها اخلاصة ،متناسية واجبها الديني واإلسالمي ومتناسية
أن الله سيحاسبها على كل صغيرة وكبيرة في يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى الله بقلب
سليم».
ونبه كل صاحب مسؤولية إلى املهمة املنوطة به حني قال« :احلكومات العربية عليها واجب
وهي مسؤولة أمام الله عن التفريط في أي شبر ،وعدم مناصرة الشعب الفلسطيني وعدم مناصرة
الشعوب اإلسالمية ،وعدم متكني حكومة فلسطني الشرعية املنتخبة وعدم دعمها باملال لتقف
على رجليها استجابة للضغوط األمريكية ،هذا خطأ واضح وأمر مرفوض» ،مستطردا« :أنا مع
إع��ادة صياغة الشرق األوس��ط اجلديد على أس��اس إسالمي ،وأن ترتبط هذه الشعوب برباط
اإلسالم ورباط األخوة اإلسالمية بالتعاون املشترك وباالقتصاد املشترك وبالتبادل الصناعي
والتبادل التجاري ،وبأن يكون اإلطار العام إطار اإلسالم».
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ودع��ا الشعوب العربية واإلسالمية إلى أن تتحرك وتستعد للتصدي لهذا اخلطر بالقول:

الف�صل التا�سع:

الق�ضية الفل�سطينية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
هموم اإلخوة العرب ضد احملتل ألراضيهم املقدسة وغيرها من قبل إسرائيل تتجلى في مقالة له نشرت في ص 56
بالعدد ( )4،5من مجلة اإلرشاد  -السنة األولى  ،1954الصادرة عن جمعية اإلرشاد اإلسالمي بالكويت
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الف�صل التا�سع:
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(صورة مهداه من أرشيف األخ صالح خالد املسباح الباحث في التراث الكويتي)
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مع حركة «فتح»
يبني لنا السيد عبدالواحد أمان أحد مؤسسي احلركة اإلسالمية في الكويت ،دور العم بوبدر
عند نشأة حركة فتح الفلسطينية حني يقول إن ما متيز به أبو بدر يرحمه الله عمق وعيه
لرسالته ورسوخه ،كان يعيش هموم أمته ومآسيها الكثيرة املتالحقة ،وك��ان يتفاعل مع تلك
املآسي ال حوقلة وال ترجيع ًا ،إمنا يد ًا مبسوطة متتد إلى تلك املآسي لتخفف وطأتها وتهدئ من
وجتد في البحث عن الطرق واملسالك التي تعني على درئها وإزالتها ..تلك كانت نظرته إلى
روعها،
ُّ
واقع األمة.
كانت فلسطني عنده هي قضية املسلمني األول��ى ،فالقدس أول��ى القبلتني ،وثالث احلرمني،
ووقوعها أسيرة اللوبي الصهيوني األمريكي ،وجعلها لدى هذا اللوبي مشروع ًا استثماري ًا ـ على

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

حساب مستقبل أمة اإلسالم ومصيرها ـ أمر ال ميكن السكوت عنه بحال ،بل الفرض والواجب
يقضي على كل مسلم أن يقوم لفك أسرها وحتريرها من أي غاصب .وكان ياسر عرفات رئيس
السلطة الفلسطينية األسبق يعمل في الكويت مهندس ًا لدى دائرة األشغال العامة ،وكان لديه
حماس بارز للقضية الفلسطينية بني إخوانه من الفلسطينيني الذين تبنوا معه تأسيس منظمة
«فتح» التي هي أول منظمة قادت حركة املقاومة ضد احملتل الصهيوني الغاصب.
وكانت نظرة اإلخ��وان بضرورة اإلسهام بدعم حركة فتح عند التأسيس وبعده ،قائمة على
أس��اس أنها حركة جهاد وحترير للمقدسات ،وم��ن هنا اندفع اإلخ��وة في الكويت وعلى رأسهم
األخ أبو بدر يرحمه الله حيث أسهموا في عملية التأسيس ،ولم يقتصر دعم اإلخوة لفتح على
مساهمتهم في التأسيس فحسب ،بل تابعوا ذلك فأوعزوا إلخوانهم في لبنان أن يجددوا ترخيص ًا

ً
وفعال حصلوا على هذا الترخيص فصدرت مجلة «فلسطيننا» أول
ملجلة تنطق بلسان حركة فتح،
مجلة ناطقة باسم حركة التحرير «فتح» ،وقد استمر اإلخوة في الكويت في دعم هذه املجلة
شهري ًا.
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املقاومة
وعن املقاومة قال :أعتقد أن «أي مقاومة مشروعة في الدفاع عن النفس ،سواء في لبنان أو
فلسطني أو أي جزء من أجزاء العالم العربي واإلسالمي ،أمر مشروع دفاع ًا عن النفس .نحن ال
نريد مقاومة تعتدي على الناس أو تعتدي على حقوق الناس وليس عندنا مقاومة ال في لبنان وال
في فلسطني وال في غيرها حتاول االعتداء ،إمنا هذه املقاومة قامت للدفاع عن النفس وللدفاع
عن األوطان ،املقاومة في لبنان فيما حصل في الفترة األخيرة أمر أذهل اليهود إنهم ليسوا بتلك

الف�صل التا�سع:

بعض األمور مبسمياتها في اللقاءات اإلعالمية املتعددة وفي احملطات والفضائيات  -أمر يبشر

عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�سيا�سي

القوة التي خدعوا العالم إعالمي ًا بها ،أبد ًا أوقفتها قلة من املقاومة اللبنانية ،أوقفت اليهود عن
التقدم وكبدتهم خسائر كبيرة ،وها هي اآلن االستقاالت اليهودية واالحتجاجات في الداخل
ضد احلكومة القائمة حاليا للتخبط الذي وقعت فيه ،واملقاومة اللبنانية أثبتت أنها مقاومة
ً
فعال اليهود».
قوية وجيدة وأوقفت
وأضاف« :والصحوة املوجودة واإلعالم  -الذي بدأ يصحو ويطرح األمور بطرح واضح ويسمي
بخير في رفض السيطرة والهيمنة والتبعية».

تهويد القد�س
«اإلنقالبيون في املنطقة العربية ...متواطئون مع اليهود! واإلخ��وان والسلف ليسوا قوى
سياسية متناطحة بل متعاونة» ج��اء في حديث له رحمه الله جلريدة ال��راي .داع�ي� ًا حكام
الدول العربية واإلسالمية إلى عدم الرضوخ للضغوط التي متارسها الواليات املتحدة األميركية
والقوى الغربية والشرقية لتهويد القدس الشريف وفق مخطط مدروس بإحكام ،وناشد الزعماء
االنقالبيني في عدد من الدول العربية واإلسالمية فتح السجون وإطالق سراح املسلمني وإفساح
املجال للعمل اإلسالمي.
وقال إن جمعية اإلصالح االجتماعي واحلركة الدستورية كلتيهما تهدفان إلى اخلير والصالح
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في املجتمع الكويتي من خالل تربية الفرد واألسرة واملجتمع ،ونفى أن يكون اإلخوان والسلف في
الكويت قوى إسالمية متناطحة ،مشيرا إلى أنها عملت وما زالت تعمل بتعاون وتنسيق جيدين
«وليس هناك خالف في القضايا الرئيسة».
ويقول الشيخ الداعية أحمد القطان مبين ًا دور العم أبي بدر في القضية الفلسطينية« :بعد
التحرير وق��ف بشدة مع احل��ق الفلسطيني ،في وق��ت تراجع البعض فيه عن فلسطني بسبب
املواقف السلبية ملنظمة التحرير الفلسطينية (فتح) مؤكدا أن العمل اخليري ال يتعثر أمام
املواقف السياسية السلبية أو القيادات الوهمية واملرتزقة ،وأن فلسطني ليست ملكا لهم ،وأن
املرابطني في الداخل متضررون ،ونصرة األقصى واجب شرعي ،فحمل الراية في ثالثية رائعة
مع العم يوسف احلجي و د.نادر النوري ولم يخش في الله لومة الئم ،واستضاف في بيته خالد
مشعل رئيس املكتب السياسي حلركة حماس اإلسالمية ،بحضور رئيس مجلس األم��ة جاسم

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

اخلرافي .ولعلي سافرت إلى دول عدة التقيت فيها  -قدرا  -بشخصيات عديدة ،فإذا عرفوا أني
من الكويت بادروا بالسؤال عن العم عبدالله املطوع وعن صحته والتعبير عن محبتهم له ،ودوره
في مساندتهم في عدة أوقات».

في أسبوع فلسطني الثالث (1989/12/5م) ويظهر عن ميينه السيد عيسى ياسني وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ثم السيد
عبدالله غلوم الوكيل املساعد بالوزارة ثم السيد حمود الرومي نائب رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي ،كما يظهر عن يساره السيد
عبدالرحمن املزروعي الوكيل املساعد بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل
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دعم االنتفا�ضة

الف�صل التا�سع:
كما حث العم بوبدر في كلمة له مبناسبة دخول االنتفاضة الفلسطينية عامها الثالث حتت
شعار «أمل األمة في االنتفاضة املباركة» حكومات وشعوب الدول اإلسالمية على التعاون ملا فيه
مرضاة الله والوقوف صفا واحدا ضد املؤامرات التي يحيكها أعداء اإلسالم ،وقال «إن النصر كان
حليف املسلمني عندما كانوا متمسكني بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،لذا فإن
الهزمية التي متر بها األم��ة لن تتحول إلى نصر إال بالعودة إلى ما كان عليه النبي وأصحابه،
وحال االنهزام التي يعيشها املسلمون اليوم إمنا هي نتيجة تخلي املسلمني عن دينهم وركونهم إلى
الدنيا ورضاهم بها واستحاللهم الربا وكثيرا من احملرمات ،وأناشد احلكومات والشعوب اإلسالمية
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في أسبوع األقصى بعد التحرير من  9/29إلى 2002/10/10م ،ويظهر في الصورة على ميني العم بوبدر رحمه الله األستاذ
محمد سالم الراشد رئيس حترير مجلة املجتمع ،وعن يساره األستاذ طارق الكندري رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت ،وخلفهم
من اليسار األستاذ عبدالواحد أمان ثم السيد وليد املير عضوي مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي ،ثم السيد جاسم خضير
ثم األستاذ عيسى َّ
الذوادي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
الوقوف صفا واح��دا ضد احلملة التي تستهدف النيل من عقيدة وأخ�لاق األمة وسلب ثرواتها
واالستيالء على مواردها ،وحتية مني لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الطغيان الصهيوني
وعلى احلكومات وشعوب العالم اإلسالمي أن يواصلوا دعمه ماديا ومعنويا».

الإ�سالم �أعطى املر�أة جميع حقوقها
كما حتدث رحمه الله عن املرأة قائال« :املرأة في الكويت امرأة مسلمة ،واإلسالم أعطى املرأة
قدرها كأم وكبنت وكزوجة وأعطاها احلقوق املشروعة
جميع حقوقها ولم يبخسها أيا منها ،بل َّ

يسوقه البعض من أن حقوقها السياسية دخول البرملانات أو
جميعها ،أما إذا كنتم تقصدون ما
ٌ

سبع وعشرون امرأة ولم
مجالس األمة فهذا أمر متروك لتقدير الشعوب ،و في الكويت ُرشحت
ٌ
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تنجح واح��دة ،فهذا رفض شعبي ورفض من امل��رأة نفسها لترشيح امل��رأة ،بل استفادت التوجهات
اإلسالمية من أصوات املرأة املسلمة التي تأبى إال أن تنتخب الرجال الصاحلني ،وهذا ما حصل

على الساحة الكويتية ،فاملرأة الكويتية أخ��ذت حقوقها كاملة بفضل الله ،واإلس�لام أعطاها
حقوقها كاملة من دون نقصان».
من هنا رأى أن «اإلسالم واضح كل الوضوح وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله سلم واضحة
بعدم تولية املرأة الوالية العامة ،وكما جاء في احلديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم ام��رأة» ،وما
فرض على الشعوب من انتخابات برملانية يراد بها أن تدفع املرأة للتصويت فهذا أمر ُمسلم به

ليس فيه شيء ،ولكن أن ترشح نفسها ألن تكون نائبة فإذا كانت النيابة شيئ ًا من الوالية بأن
تنصب احلاكم وتعزله ،فهذا من الوالية ،وهذا ينطبق عليه الرفض ،والشعوب اإلسالمية اآلن

حية ترفض رفض ًا بات ًا دفعها ملجلس األمة كما حصل في انتخابات كثيرة ليس في الكويت فقط،
ّ
ولكن في بلدان اخلليج بشكل عام وفي غيرها».
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احلرية امللتزمة
وشدد على أن الكويت بلد يتمتع باحلرية  -وفق قوانينه وأنظمته  -أكثر من البالد العربية

األخرى ،ويعد من أكثر البالد حرية في التعبير وفي اإلعالم وغيرها ،ولكن أيض ًا هذه احلريات

يجب أن تكون أيض ًا ملتزمة بخطوط رئيسة ال تخرج خارج إطار اإلس�لام ،فالكويت ال تخرج
عن كونها بلدا عربيا ميتاز عن بعض البالد العربية بتفعيل القوانني واألنظمة ،وهنالك قوانني
بل نعدها تعديا على احل��ري��ات ،فهي قوانني وضعية ال تتفق مع اإلس�لام  ،وليست حريات أو
دميقراطية بل تعديا ألنها ال تتفق مع اإلسالم.

الف�صل التا�سع:

وفق املنظور الشرعي نقبل بها ،أما القوانني التي ال يقرها اإلسالم فال نقرها وال نعدها حريات،
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في معرض األثاث املاليزي يوم 1977/4/4م وفي استقباله سعادة نائب رئيس الوزراء و وزير املالية املاليزي السيد أنور إبراهيم ،
والذي يدين له بالفضل ملوقف العم بو بدر يرحمه جتاهه خالل محنته السياسية في بالده.
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الفصل العاشر:
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عبد الله العلي املطوع:
التعريف الوطني
رجل عاش لوطنه مخلص ًا ،وحلاكمه مناصح ًا ،وملواطنيه
م���ؤازراً ،وملقيميه داع �م � ًا ،وع��ن وطنه م��داف�ع� ًا ،وع��ن قضاياه
منافح ًا ،والح�ت�لال��ه م�ق��اوم� ًا ،ومل��ال��ه ب � ً
�اذال ،ولفكره موجه ًا،
ولوقته منفق ًا بسخاء بال تردد.
لم يهدأ له بال ولم يهنأ له عيش عندما احتل الطاغية
بلده ،فوظف كل ماضيه خلدمة حاضره ،فحقق الله على يديه
البركة ،فنجح املؤمتر اإلسالمي في ال��ري��اض ،وجن��ح املؤمتر
الشعبي الكويتي في ج��دة ،فكان االلتفاف ح��ول الشرعية
الكويتية أحد املنطلقات الرئيسة في حترير الكويت.
لقد استشعر ومارس قيمة مهمة ،وهي أنه« :ال خير فيمن
ال خير فيه لوطنه».
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الف�صل العا�شر:

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الوطني

159

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

تفاعله �ضد االحتالل ال�صدامي
تظهر رؤاه الوطنية بجالء خالل أزمة االحتالل الصدامي الغاشم للكويت إذ إن رؤيته لهذه
األزمة وتفاعله معها خير ما يعطي املتلقي صورة عما كانت عليه وطنيته فقد كان العم بوبدر

يرحمه الله يرى أن االحتالل الصدامي للكويت لم يكن وليد املصادفة ،بل كان مخطط ًا له منذ
سنوات طويلة من قبل القوى األجنبية التي لها استراتيجيات مدروسة في املنطقة ،وأن هذه
القوى خططت لهذا االحتالل الغاشم ودفعت حاكم العراق الظالم ص��دام حسني إل��ى ارتكاب
هذه اجلرمية النكراء ،وأن الغرب قد جاء بهذا الطاغية املغرور إلى حكم العراق واستفاد منه
في تدمير األمة وتقطيع أوصالها ،للعمل علي إيجاد قواعد أجنبية في املنطقة ،والسيطرة غير
املباشرة على منابع البترول ،وتدمير اآللة العسكرية الضخمة في العراق ،وفي الوقت الذي لم
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تكن هناك قوة كافية لردع هذا النظام الغاشم جاء اجليش األمريكي وفق خطة مرسومة وطرد
القوات العراقية.
وذكر يرحمه الله أننا «ال نستطيع أن ننكر أن القوى األمريكية واألوروبية وحليفاتها التي
جاءت للكويت كانت لها غايات وأهداف مرسومة ومعروفة ،وبالفعل حتقق لهم ما أرادوا من طرد
صدام ،ومحاصرته وشل حركته ،وبناء قواعد عسكرية لهم في املنطقة والتحكم في نفط العراق
ووارداته ،حتى أصبح العراق مشلول احلركة».
وعلى صعيد املقاومة روى العم بوبدر أن جمعية اإلصالح االجتماعي «قامت بتأسيس مجموعة
املرابطني الذين قاموا بدور طيب مع إخوانهم في املقاومتني العسكرية واملدنية داخل الكويت ،وال
شك أن كثيرين تعاونوا مع املقاومة ضد االحتالل ،وأثبت الكويتيون أنهم على قلب رجل واحد في
صد هذا العدوان البربري الغاشم ،ومتكنا من إصدار صحيفة في بريطانيا (املرابطون) للدفاع
عن الكويت ،والتنديد بالغزو ومطالبة الدول العربية بالتعاون لطرد هذا العدوان الغاشم ،وكانت
احلكومة أيضا تقوم ِ بتوزيع األموال بسخاء على املناضلني واملقاومني والشعب بواسطة فعاليات
موجودة داخل الكويت من أجل تخفيف احملنة عليهم ،وهذا أمر  -ولله احلمد  -ملسه اجلميع إلى

أن جاء نصر الله وتأييده».
وأخذ يتحرك العم بوبدر ومجموعة من إخوانه الكويتيني الطيبني املوجودين في اململكة
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العربية السعودية لصالح القضية وذهبوا إلى مصر وكان هذا قبل مؤمتر جدة الشعبي التاريخي،
والتقوا جميع األحزاب والفعاليات السياسية املصرية وقيادات ورؤساء األحزاب ومنهم فؤاد سراج
الدين رئيس حزب الوفد ،وخالد محيي الدين رئيس حزب التجمع ،وإبراهيم شكري رئيس حزب
العمل ،كما التقوا مجموعة كبيرة من العلماء واملسؤولني ،وكذلك قيادات جماعة اإلخوان وكان
يقول «إن مواقف اإلخ��وان مشرفة حيث أبدوا كامل استعدادهم وتأييدهم للقضية الكويتية
بعد حفل عشاء أعدوه لنا وإلخواننا الذين كانوا معنا ،وقد قمنا بالتعاون مع السفارة الكويتية
عشاء لشرح القضية الكويتية وطلبنا منهم التعاون والتأييد ،ثم عدنا إلى اململكة وعقدنا مؤمتر
مكة بالسعودية ،ودعونا املؤمترين من كل مكان في العالم من علماء ومشايخ الدول اإلسالمية
ملناصرة قضية الكويت وكان مؤمتر ًا ناجح ًا لصالح القضية الكويتية والسعودية وكان موقف

السعودية مشرف ًا من تعاون ودعم على جميع املستويات فجزاهم الله خير اجل��زاء» ،وقد كان
ضمن من ذهب إليهم في منازلهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله الذي كانت
استجابته طيبة في الوقوف مع احلق.
من خالل بياناتهم وأدبياتهم ،ففي أول أيام االحتالل وصلت رسالة بالفاكس إلى بيت العم بوبدر
في عمان من مرشد اإلخوان املسلمني محمد حامد أبو النصر آنذاك تؤيد احلق الكويتي وتدين
االحتالل العراقي الغاشم ،ومازالت هذه الرسالة موجودة ،كما وصلته برقية من نائب املرشد
مصطفى مشهور أثناء انعقاد مؤمتر جدة الشعبي وهي البرقية الوحيدة التي وصلت من القوى
طرح من مجموعات كبيرة من
الشعبية والرسمية ومت ضمها إلى وثائق املؤمتر ،ولكن كان هناك
ٌ
الناس وليس اإلخوان فقط ،هذا الطرح كان يساند الكويت ويؤيد عدالة قضيتها ،لكن أصحابه
تتنازعهم مخاوف من التدخل األجنبي في املنطقة ،أما املواقف على مستوى تأييد الكويت
والوقوف ضد صدام فكانت واضحة.
وكان العم بوبدر يقول دائما «ليعلم اجلميع أن الشعب الكويتي ال يضمر للشعب العراقي إال
كل خير واخلالفات فقط مع أولئك الذين جاء بهم صدام للفتك بالكويت وانتهاك أعراضها ،أما
الشعب العراقي النظيف املغلوب على أمره فليس بيننا وبينه إال كل ود ومحبة ،بدليل أن الكويت
كانت سباقة مبد العون إلخواننا في العراق ،وال تزال اليد ممدودة لهم ،ولو أن وسائل النقل مؤمنة،
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لقد كان اإلخوان املسلمني مع القضية الكويتية قلب ًا وقالب ًا ،وقد عبروا عن موقفهم بوضوح

الف�صل العا�شر:

في مصر بدعوة األحزاب والفعاليات املختلفة واإلخوان املسلمني في إحدى الفنادق على وليمة
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واألمن مستتب ،لفتحت بيننا وبينهم طرق خير كثيرة ،إن التحرير جاء انتصار ًا للحق على الباطل
وفرحة كبرى ،اشترك فيها اجلميع وتنفسنا جميع ًا الصعداء بعد طرد صدام وزبانيته وحترير
الكويت ورج��وع الشعب الكويتي لبلده ورج��وع احلكومة ملكانها الطبيعي ،وأثبت الكويتيون مرة
أخرى أنهم يد واحدة مع حكومتهم ضد الظلم والبغي والطغيان الذي تعرضت له الكويت».
بذل العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله الكثير من أجل وطنه الكويت احلبيب إلى قلبه،
وتعرض للعديد من املخاطر واأله��وال من أجل مواقفه الوطنية اخلالصة التي تعد أبلغ دليل
على صدق وطنيته ،النابعة من إتباعه للقرآن والسنة بكل دقة وإخ�لاص ،فقد ُه��دد بالقتل

وبنسف البيت الذي ميلكه في اململكة األردنية الهاشمية إبان الغزو العراقي الغاشم ،حني كان
ِ

يتخذ منه مقرا لتجمع أبناء الكويت املخلصني لتنسيق اجلهود املدافعة عن شرعية الكويت،
وتفاعل اجلميع مع قضية بلده أميا تفاعل.
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حيث إنه عندما وقع الغزو كان املرحوم عبدالله العلي املطوع يقضي العطلة الصيفية مع
عائلته في العاصمة األردنية عمان ،وكان وقع الغزو عليه أليم ًا وموجع ًا وفوق التصور ،ومما زاد

األمر أليم ًا ووجع ًا ارتكاب قوات اجليش العراقي أعمال القتل والسلب والنهب والتدمير والتخريب
ً
أعماال بربرية سيئة ستظل وصمة عار في جبينها ،ومن هنا كان جزاؤها
في الكويت ،فقد اقترفت
الطرد والتشريد والوقوع في شرور أعمالها ،بفضل الله.
ويذكر األخ الدكتور إبراهيم الرفاعي األستاذ بجامعة الكويت ثالثة مواقف مشهودة ألبي
بدر فيقول:
«إن األزم��ات تكشف معادن الرجال والعم عبدالله املطوع أبو بدر يرحمه الله أحد هؤالء
ً
وتفاعال في الثاني من أغسطس  ،1990فكان رجل
الرجال الذين أظهروا حنكة وحمية وغيرة
املواقف في أج��ل صورها ،فقد حت��ول منزله في األردن إل��ى م��أوى ومنتدى سياسي للكويتيني
ملتابعة أحداث االحتالل بشكل يومي حيث كان كثير من الكويتيني يصطافون في األردن وكنت
أحدهم في رحلة علمية جيولوجية حقلية مع طلبة جامعة الكويت ،وقد أبدى كل االستعداد
للخدمة واملساعدة ،وكان أبو بدر يرحمه الله على اتصال دائم بالشخصيات الكويتية واألردنية
وأئمة املساجد بحكم عالقاته اإلسالمية الواسعة بهدف استنكار ما حدث وتوحيد الفكر في
هذا السبيل فقد خاطب بالفاكس رؤساء اجلمعيات اإلسالمية ودعاهم إلى رفض االحتالل.
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وأذكر أننا قمنا باعتصام أمام السفارة الكويتية في عمان إلظهار الغضب وبشاعة احلدث وكان
أبو بدر في مقدمة املتظاهرين ،ولقد كان لهذا املوقف األثر البالغ في إعطاء صورة عن تالحم
الكويتيني ،انه مشهد رجولي زاد من عزمية الكويتيني املوجودين في األردن في أنهم أصحاب
قضية ال حتتمل املداهنة واملساومة.
هذا موقف من مواقف هذا الرجل الغيور ،أما املوقف اآلخر فيتجلى فيه دور أبي بدر في
مؤمتر رابطة العالم اإلسالمي الذي عقد في مكة املكرمة في الشهر التاسع عام  ،1990وحضره
خطيرة على نسيج األم��ة ،وال��ذي يزيد من فرقتها ،ولقد ك��ان لعبدالله العلي املطوع يرحمه
الله دور أصيل في هذا املؤمتر بحكم عضويته في رابطة العالم اإلسالمي ،وحركته الدائمة،
واتصاالته بجميع العلماء ورؤساء اجلماعات اإلسالمية لتوحيد املوقف ،الذي يعكس احترام
اجلميع لهذه الشخصية ولقد حضر هذا املؤمتر من الكويت كل من العم يوسف جاسم احلجي
رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وأحمد سعد اجلاسر وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
األسبق واألستاذ خالد العيسى وزير األشغال األسبق والدكتور طارق السويدان الداعية اإلسالمي
له دور مميز بحمد الله وتوفيقه.
وم��ن نشوة ه��ذا امل��ؤمت��ر امل�ب��ارك اجتمع ه��ؤالء الكويتيون الت�خ��اذ خطوة إيجابية وفعاله
فطرحوا فكرة مؤمتر شعبي عاملي يضم شتات الكويتيني في اخلارج في حلمة لم يسبق لها مثيل
بني احلاكم واحملكوم وح��ررت مذكرة لتقدميها إلى احلكومة في الطائف آن��ذاك ،وكان من أبرز
أهداف املؤمتر األساسية :الشرعية والتحرير والعودة ،وحمل الوفد الكويتي املنبثق من مؤمتر
رابطة العالم اإلسالمي ه��ذه األفكار وامل��ذك��رة إل��ى صاحب السمو األمير الراحل الشيخ جابر
األحمد اجلابر الصباح وسمو األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي
كان ولي ًا للعهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك ،ومتت مناقشة فكرة املؤمتر بالتفصيل مع الشيخ
سعد العبدالله السالم الصباح وقام األستاذ خالد العيسى وأبو بدر مبتابعة املذكرة.
كما كان لعبدالله العلى املطوع دور فيصلي في توصيات املؤمتر الشعبي الذي شكل رد ًا مباشر ًا
على املبادرة الفرنسية فقد كان عبدالله العلي في خضم األحداث التي زادته صالبة ومتاسك ًا
وثقة بالله سبحانه وتعالي.
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املعروف ،والدكتور فؤاد العمر رئيس بنك فيصل اإلسالمي في جدة ،وكاتب هذه السطور فكل كان

الف�صل العا�شر:

علماء أجالء من العالم الغربي واإلسالمي مستنكرين ورافضني لالحتالل ملا فيه من تداعيات

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أما املوقف الثالث الذي متثل في لقاء الوفد الكويتي املؤلف من العم يوسف احلجي وعبدالله
العلي املطوع وأحمد اجلاسر وخالد العيسى والدكتور ط��ارق السويدان والدكتور ف��ؤاد العمر
والعبد الفقير في لقاء صريح وج��ريء مع الوفد اإلسالمي ال��ذي عقد في العاصمة األردنية
عمان وضم في عضويته شخصيات إسالمية معروفة أمثال جنم الدين أربكان والدكتور حسن
الترابي ،وشخصيات من اجلماعة اإلسالمية في الهند ،والشخصيات اإلسالمية العاملة في
الشأن اإلسالمي والعربي.
ّ
وحمل املسؤولية املفكرين اإلسالميني في طرح احلقائق
ولقد كان ألبي بدر قوة في الطرح،
وفي مصارحة لم يسبق لها مثيل ،ونقل األوضاع التي جتري داخل الكويت إبان االحتالل بأنها
متثل جرمية شنعاء ال يقبلها ال عقل وال دين وال تخدعكم مراوغة ص��دام حسني ودغدغته
للعواطف اإلسالمية وأنه يريد حترير فلسطني فهدا خلط لألوراق واستدراج للمتعاطفني مع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

هذه القضية الكبرى في حياة املسلمني.
ً
حافال باألحداث واملواقف التي تعكس شخصية هذا
هكذا كان سجل عبدالله العلى املطوع
الرجل الذي خدم األمة واإلسالم والوطن فعليه من الله الرحمة واملثوبة والسلوان»(.)1
وعن تعامل جمعية اإلصالح مع االحتالل قال املطوع رحمه الله« :إخواننا الذين كانوا موجودين
في الكويت آنذاك تصدوا لألمر بكل قوة ،فقد كثفوا جهودهم في جمع كلمة الكويتيني ووحدة
صفهم في مواجهة الغزو الغاشم .وقام اإلخ��وان في جمعية اإلصالح االجتماعي وجميع أبناء
الشعب الكويتي بأفراده ومؤسساته ،قاموا كرجل واحد متعاونني وصامدين في مواجهة العدوان،
ورافضني لهذا االحتالل املجرم ،ومضحني بكل غال ونفيس ومؤيدين للشرعية الكويتية ،وقام
تنظيمنا في الكويت بجهود كبيرة في تثبيت الناس ،ومد يد العون للمحتاجني.
وكنا في األردن جنتمع مع إخواننا الكويتيني في بيتي وفي السفارة الكويتية ،ونتباحث في
األمر إلى أن تعرضنا للمضايقة من العراقيني املنتشرين في العاصمة األردنية آنذاك ،وملا زادت
ه��ذه املضايقات ،ق��ررت السفر مع عائلتي إل��ى اململكة العربية السعودية ،بعد أن رح��ل معظم
إخواننا الذين كانوا موجودين في األردن إلى اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون،
( )1انتهت شهادة أ .د .إبراهيم الرفاعي
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وبفضل الله تعاونا مع احلكومة الكويتية التي انتقلت إلى اململكة العربية السعودية ،في توحيد
املواقف وتقوية الصلة مع إخواننا داخل الكويت بواسطة الهواتف املرتبطة باألقمار الصناعية...
وال شك أن جمعية اإلصالح وكل اجلمعيات املوجودة على الساحة ،وجميع أهل الكويت كانوا على
قلب رجل واحد في التعاون والتكافل ،وإرسال املعونات املادية والغذائية إلى األسر احملتاجة ،كما
نشط أهل اخلير من التجار وغيرهم وأخذوا يوزعون املواد الغذائية والعالجية على الناس مجان ًا،
وأثبت الكويتيون أنهم أسرة واحدة ،وجسدوا بهذا السلوك النبيل ملحمة إسالمية تكافلية غير
مسبوقة ،كما قام الكويتيون بخدمة بعضهم البعض حتى أنهم تكافلوا في نظافة الشوارع».

حكومة الكويت في املنفى.

الف�صل العا�شر:

ونظرا ل��دور العم أبي بدر الوطني وصموده فقد رأى النظام العراقي أن ينسف بيته حتى
يقضي على هذه اجلهود في مهدها ،ولكن الله سلم ،وسافر العم أبو بدر إلى السعودية ُ
وشكلت بها

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الوطني

في معية أخيه في الدعوة الشيخ د .خالد املذكور رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية عن يساره والشيخ علي جابر األحمد اجلابر الصباح محافظ العاصمة عن ميينه

165

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

ح�شد الر�أي العام العاملي
تولى العم أبو بدر أيض ًا رحمه الله شرح قضية الكويت في اخلارج ،حيث سافر إلى بالد عدة
ومنها مصر ،حشد فيها ال��رأي العام العربي لصالح قضية الكويت العادلة ،فآتت هذه اجلهود
ثمارها .وكان له دور كبير في مؤمتر جدة الشعبي الذي بينّ الظلم الذي وقع على الكويتيني
م��ن ج��راء اح�ت�لال ص��دام وعصابته ،وع��رض م��ا ق��ام ب��ه م��ن قتل وتشريد وظلم ونهب األموال
والثروات ،واحلقيقة أنه لم يقف مع صدام إال نفعي مخطئ أو مضلل أو حاقد؛ ألن القضية كانت

واضحة ،وصدام كان معروف ًا مبواقفه السيئة ودمويته املعلنة ،وكان العم بوبدر يخوض نقاشات
في مناسبات كثيرة ويشرح لهؤالء أنهم كانوا على خطأ في موقفهم خاصة بعد اتضاح الصورة
ووضوح سالمة املوقف الكويتي.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

م�ؤمتر جدة

()1

ً
قائال« :بعد
وذكر العم أبو بدر أنه بدأ يخطط لعقد مؤمتر بجدة بعد عودته من القاهرة
عودتنا من القاهرة بدأنا نخطط ملؤمتر جدة ،وفي تلك األثناء مت تشكيل مجلس يضم حوالي50
ع�ض��و ًا م��ن رج��االت الكويت برئاسة سمو رئيس ال ��وزراء وول��ي العهد الشيخ سعد العبدالله،
وكانت اجتماعات املجلس شبه دوري��ة من أج��ل الدفاع عن القضية الكويتية والعمل الدؤوب

في هذا االجت��اه ،وكنا قد مهدنا ملؤمتر جدة متهيد ًا طيب ًا ،,وقامت احلكومة بدعوة رجاالت
الكويت املنتشرين في كثير من بلدان العالم للحضور إلى جدة ،وكان ألعضاء جمعية اإلصالح
االجتماعي دور طيب ومرموق في هذه الفعاليات التاريخية ،وكذلك عموم اإلخوة املوجودين
في جدة آن��ذاك ،و قبيل انعقاد املؤمتر تعرض حملنة شديدة كادت تعصف به نتيجة اختالف
اآلراء في بعض األمور ،حيث كانت بعض النقاشات قد دارت في لقاء مغلق حضره أعضاء مجلس
األمة السابقون وبعض الشخصيات املوجودة آنذاك .وقد دعيت لهذا اللقاء أنا ومجموعة من
اإلخوة ومنهم عبدالعزيز علي اخلالد ،وناصر القطامي ،وبدر اخلالد البدر ،وعبدالعزيز الصقر،
( )1متت تغطية هذا اجلزء من الكتاب باالستعانة مبذكراته التي نشرت في جريدة احلركة (الدستورية اإلسالمية)  -احللقة الثالثة
العدد الثالث.
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الف�صل العا�شر:
وأحمد السرحان ،وأحمد السعدون ،وعبدالعزيز املساعيد ،وآخرون من اإلخوة الذين ال أتذكر
أسماءهم اآلن ،وكان احلديث حول :ماذا نفعل غد ًا في املؤمتر؟ فاختلف الشيخ سعد العبدالله مع
عبدالعزيز الصقر وأحمد السعدون في حديث جانبي ،و تطور هذا االختالف إلى تصعيد األمر
إلى درجة كادت تهدد املؤمتر بالفشل ،ووقف الشيخ سعد وقال أنا صاحب فكرة املؤمتر وسأبلغ
األمير بإلغائه».
وأكمل رحمه الله قائال« :فلما رأي��ت اخل�لاف محتدم ًا تدخلت بقوة ودعوتهم إل��ى النظر
لألمر من كل أبعاده نظرة شمولية ،وإعالء شأن مصلحة الكويت ومستقبلها ،وقلت لهم باحلرف
ً
فضال عن
الواحد :إذا قمنا مختلفني من هذه اجللسة فسنزيد من تشريد أهلنا داخل الكويت
أن معرفتهم باختالفنا وعدم اتفاقنا سيسيء إلينا إساءة بالغة ،وستنعكس آثار ذلك سلبي ًا على
إخواننا داخل الكويت .ودعوتهم للتوقف عن هذا اخلالف ،والعمل على إمتام املؤمتر وإجناحه،
وذكرت لإلخوة  -ومنهم أحمد السعدون و آخرون  -مواقف جمعية اإلصالح قبل االحتالل وما
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مع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
كنا ندعو إليه في اجلمعية من وحدة الصف وجمع الكلمة لكي ال نعطي صدام -الذي كان يناور
على احلدود وقتها -أي مبرر إللقاء االتهامات على الكويت واستغالل خالفاتها الداخلية آنذاك
واتخاذها ذريعة الرتكاب أي ممارسات رعناء ،واستجاب اجلميع  -جزاهم الله خير ًا  -إلى ندائي.
وجلسنا الستئناف العمل فطلب األخ أحمد السعدون أن يقوم األخ عبدالعزيز الصقر  -رحمه
الله  -بإلقاء كلمة املؤمترين ،فيما كنا قد أعددنا كلمة جيدة ورشحنا األخ الشيخ يوسف احلجي
إللقائها وكان كل شيء متفقا عليه من قبل ،لكن عندما طلب أحمد السعدون أن يلقي الكلمة األخ
عبدالعزيز الصقر وافق الشيخ سعد فاندهشت من هذا املوقف ،وحينما تبينت األمر علمت أن
بعض األشخاص الذين يحاولون االصطياد في املاء العكر ،ذهبوا إلى األخ يوسف احلجي وقالوا
له :إن البعض ال يوافق على إلقائك للكلمة ،فما كان منه إال أن قال :لن ألقي الكلمة إال إذا كان

اجلميع راضي ًا عن ذلك».

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

وكشف العم أبو بدر رحمه الله « :أثناء انعقاد اجللسة أرسل األخ خالد العيسى الصالح للشيخ
سعد ورقة يخبره فيها مبا حدث من اتصال البعض باألخ يوسف احلجي بخصوص هذا املوضوع،
وهنا فهمت ملاذا وافق الشيخ سعد على طلب السعدون».
وكان أبو بدر رحمه الله من املعدين للكلمة التي كان من املقرر أن يلقيها يوسف احلجي ،وما
سيقال في املؤمتر في اليوم التإلى ،فقال« :ال بد أن أطلع على كلمة األخ عبدالعزيز الصقر قبل
أن يلقيها» ،وجتاوب مع طلبه رحمه الله ،فذهب هو وضاري العثمان وزير العدل آنذاك ،إلى غرفة
عبدالعزيز الصقر بالفندق  -وكان عنده مجموعة من رجاالت الكويت منهم سامي املنيس رحمه
الله وبدر السالم العبدالوهاب ،وحمود النصف رحمه الله وآخرون ،واطلع على الكلمة فوجد
أنها حتتاج إلى تعديل في بعض عباراتها ومواضيعها ،فأدخل عليها بعض التعديالت ،ووافق األخ

عبدالعزيز الصقر على ذلك؛ حيث أضفى على الكلمة طابع ًا إسالمي ًا مناسب ًا ،وألقيت الكلمة ومت
املؤمتر بنجاح.
كما ش��ارك في جلنة الصياغة ،ورش��ح الدكتور النائب ناصر الصانع ليلقي ق��رارات املؤمتر،
واختار الدكتور أحمد الهولي ليدعو في ختام املؤمتر ،كما كانت مشاركته في صياغة القرارات
فعالة ،حيث وجه رسالة قوية إلى العالم أجمع في هذا اليوم التاريخي بني فيها الظلم الذي وقع
على أهل الكويت من احتالل صدام وعصابته الشريرة للكويت ،ونواياه السيئة وما فعلوه فيها من
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قتل وتشريد وظلم وانتهاك لألعراض ونهب األموال والثروة ،وكان لهذه الرسالة تأثير كبير في
تعاطف العالم مع القضية الكويتية.
من هنا لفت العم أبو بدر رحمه الله إلى أن جمعية اإلصالح كان لها دور ريادي في مؤمتر جدة،
وق��ال« :ذهبت بعد املؤمتر مباشرة مع الشيخ سعد العبدالله السالم ولي العهد ورئيس مجلس
الوزراء آنئذ ،واألخ عبدالعزيز الصقر ،واألخ أحمد السعدون ،واألخ براك النون ،وبعض اإلخوة

للقاء امللك فهد رحمه الله لنقدم له الشكر على مناصرة ودعم اململكة السعودية ملك ًا وحكومة

م�ؤمتر الريا�ض
وعن مؤمتر الرياض الذي عقد في تلك األثناء قال العم أبو بدر رحمه الله« :كان صدام يعد
العدة ملؤمتر كبير دعا إليه علماء املسلمني وشخصيات عربية إلى بغداد ،محاولة للتغطية على
يوسف جاسم احلجي في دكا عاصمة بنغالديش التي وصلنا إليها بطلب من ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء الشيخ آنذاك سعد العبدالله السالم ألمور تتعلق بالقضية الكويتية ،فاتصل بي
في ساعة متأخرة من الليل األخ وزير الصحة األسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي ،وأيقظني
هاتفه من النوم ،وقال :لي إن الشيخ سعد يقرؤك السالم ،ويقول إن صدام دعا إلى عقد مؤمتر
في بغداد ودعا إليه علماء املسلمني من أنحاء العالم ،وطلب مني التحرك إلفشال هذا املؤمتر من
خالل االتصال بعلماء املسلمني الذين تربطنا بهم صلة طيبة.
وفي الصباح الباكر نزلت أنا وأخي يوسف احلجي وذهبنا إلى السفير الكويتي في بنغالديش
األخ محمد النجران ،وبدأنا اتصاالتنا من بيت السفير فاتصلنا بالعديد من علماء املسلمني،
ومنهم علماء باكستان وتركيا ورئيس وزرائها السابق جنم الدين أربكان واجلزائر ،وعدد كبير من
علماء املسلمني من مختلف أنحاء العالم ،وقسم من هؤالء كانوا مدعوين ملؤمتر بغداد فدعوناهم
ً
بدال من بغداد ،وعقد املؤمتر وكان
إلى مؤمتر الرياض ،وقام بعضهم بتغيير وجهته إلى الرياض
ناجح ًا حيث شهد حضورا عربيا وإسالميا مكثفا على عكس مؤمتر بغداد».
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فعلته الشنعاء في احتالل الكويت ومحاولة غزو اململكة العربية السعودية ،وكنت آنذاك مع األخ

الف�صل العا�شر:

وشعب ًا للقضية الكويتية العادلة ،وعلى دعمهم لقيام مؤمترنا في جدة».

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

أخذت هذه الصورة في املؤمتر اإلسالمي بالرياض عام  1991إبان االحتالل الصدامي للكويت

ويقول الشيخ أحمد القطان عن دور العم أبى بدر الوطني« :كان العم بو بدر رحمه الله حريصا
على إصالح ذات البني سواء بني الدعاة أو العلماء أو التيارات اإلسالمية أو املذهبية أو الفكرية،

ً
متواصال مع املسؤولني والوزراء في النصح وإبداء الرأي ،ولم ينقطع يوما عن سمو األمير الراحل
الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله الذي كان زميل دراسة له ،وتواصل مع سمو األمير
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وكبار األسرة احلاكمة ،وكنت أرى تقديرهم له ،وكم رأيت
تقدميهم له في املناسبات واللقاءات املختلفة ،مما يدلل على احترامهم له.
وقد يخفى على البعض  -والكالم للقطان  -دوره الكبير في إنقاذ «مؤمتر جدة الشعبي» بعد
االحتالل ،حيث حصلت اختالفات قبيل افتتاح املؤمتر بساعات من بعض التيارات السياسية ،وكاد
املؤمتر يفشل واجلماهير تنتظر في القاعة ،فما كان منه إال أن سارع بااللتقاء بهم ومحاورتهم
وإقناعهم بتقدمي مصلحة الكويت قبل كل شيء ،فتم اإلصالح قبل ساعتني فقط من االفتتاح!
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الف�صل العا�شر:
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الفصل احلادي عشر:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع
التعريف اإلعالمي
إع�لام��ي ح�م��ل امل�ش�ع��ل اإلع�ل�ام��ي م��ن خ�ل�ال مجلة
املسلمني في كل مكان «مجلة املجتمع» التي كان يشرف
عليها بالتفصيل منتهي ًا بالكلمة االفتتاحية التي
مت�ث��ل رأي امل �ج �ل��ة ،وق��د ح��رص أن يغطي م��ن خاللها
آالم املسلمني وآمالهم في كل بقاع املعمورة ،خصوص ًا
املستضعفني منهم ،حتى واج��ه عتاب ًا عليه م��ن قبل
بعض القراء ال�ك��رام ،ب��ان املجلة لم تعد تعكس الواقع
الكويتي بل تشعبت في اهتماماتها حتى وصلت أطراف
امل �ع �م��ورة ،وه ��ذا م��ا ك��ان ي��ؤم��ن ب��ه م��ن ع��امل�ي��ة اإلس�ل�ام
وشمولية الدعوة اإلسالمية.
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الف�صل احلادي ع�شر:

عبداهلل العلي املطوع :التعريف الإعالمي

173

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
َّ
مثل العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله واجهة إعالمية إسالمية بكل ما تعنيه الكلمة من
معنى ،إذ كان يرعى ويكتب في «املجتمع» مجلة املسلمني في كل مكان حني لم يكن هناك أي
إصدار إعالمي( )1ينطق مبا في مكنون نفس الدعاة من موضوعات حتض املسلمني على االلتزام
بأوامر الله في كل قول وفعل ،ومحاربة كل خلق ذميم يأتي إلينا من الغرب ومن احتكاك املسلمني
بغيرهم من أصحاب الديانات وامللل في عصر العوملة ...عصر الال خصوصية؛ إذ حرص رحمه
الله على اإلس��راع في مواجهة كل شر أو كل بذرة شر يرى أنها ستتفشى في املجتمع باالتصال
بأولي األمر سواء كان رئيسا أو وزيرا أو نائبا في مجلس األمة ،من أجل األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

كان رمز ًا إعالميا بارزا ،وفي الوقت الذي لم تكن هناك وسيلة إسالمية صحافية كانت مجلة
املجتمع التي ك��ان شعارها «مجلة املسلمني في كل مكان» وتتلقاها مجاميع الناس في العالم
فأحدثت دوي ًا على املستوى العاملي عرفناه من خاللها راعي ًا وكاتب ًا الفتتاحيتها التي كانت تعد
منهج ًا تربوي ًا نافعا ً ،نعم سيفتقده اإلعالم كعلم بارع قلما قرأ الناس ملثله .وحينما كانت ُّ
جتد
مشكلة اجتماعية أو سياسية على مستوى العالم اإلسالمي كان صحافيونا ينتظرون بتلهف ماذا
سيقول العم بو بدر.
وهكذا كان علم ًا اجتماعي ًا بكل املعاني ويكفي الدور اإلصالحي االجتماعي الذي كانت تقوم
به جمعية اإلرش��اد اإلسالمي وكذلك ال��ذي تقوم به اآلن جمعية اإلص�لاح االجتماعي ،ونراه
َو ِع َي منذ اخلمسينيات أهمية العمل املؤسسي واالبتعاد عن االرجتالية في األداء ،وهكذا كان
في حياته كلها مدرك ًا ألهمية العمل املؤسسي الذي يجمع فيه عناصر اخلير لصناعة اخلير.
و لقد كان رمز ًا ثقافي ًا وإعالمي ًا مبقوالته الفكرية واحلركية التي كان يتلقاها الشباب ليجعلوا
منها دروس ًا ومناهج يتدارسونها ،كان رمز ًا ثقافي ًا حينما تبنى املطبوعات اإلسالمية الفكرية التي
كان يحتاجها العالم اإلسالمي.
وكان إذا أرسلت إليه رسالة بالهاتف تنبيه ًا على منكر معني ،فما هي إال دقائق معدودة حتى
يتصل بنفسه وه��و صاحب األعمال والتجارة واألش�غ��ال الكثيرة ،فيستفسر طالب ًا املزيد من
املعلومات وإرسال التفاصيل على فاكس مكتبه ليقوم بالواجب.
( )1لم تكن حينها مجلة إسالمية أخرى ،وال حتى املواقع االلكترونية التي ميكن أن تشكل البديل اإلخباري والتحليلي ملتابعة شؤون
اإلسالم واملسلمني في العالم.
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الف�صل احلادي ع�شر:
وكان  -جزاه الله خير ًا  -يحرص على شكر الكتاب على مقاالتهم الدعوية ،ويشيد بها في
كل املجالس ليحث كتابها على بذل املزيد من اجلهود في األمر باملعروف والنهي عن املنكر .وكان
رحمه الله تعالى ميتاز باحلكمة عندما يأتيه الشباب مبوضوع معني يبدو عليهم احلماس ،وكان
له حنكة وحكمة في إنكار املنكر ويفضل إرسال الرسائل والنصائح والتوجيهات ،وكان هذا ديدنه
مع والة األمور واحلكام والوزراء وأعضاء مجلس األمة.
ومن األمور التي كان يحرص عليها دعوته إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية وأهمية حتكيمها
وخصص لها عدة مؤمترات وندوات متنوعة كان يشرف عليها ويدعو الشيوخ وطالب العلم لتأكيد
أهمية الشريعة وضرورة حتكيمها في جميع شؤوننا في املجتمع.
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في ضيافة حاكم عجمان الشيخ حميد النعيمي مبشاركة الشيخ األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي والعم يوسف جاسم احلجي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية
في مهرجان استشهاد الشيخ املجاهد أحمد ياسني رحمه الله يوم 2004/3/23م
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الف�صل احلادي ع�شر:
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الفصل الثاني عشر:

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

عبد الله العلي املطوع:
التعريف اخليري
هو رجل استحق بجدارة اللقب الذي أطلق عليه باإلجماع:
«أمير العمل اخل�ي��ري» ،حيث ك��ان قبلة لألفراد واملؤسسات
في الكويت أو خارجها ،داعم ًا لهم ولم يرد أحد ًا منهم قط،
وتشهد له عشرات املساجد ومئات األيتام وآالف الفقراء.
لقد بلغت ب��ه املساهمة ف��ي ال��دع��م املبني على التثبت
واجلدية في استحقاق الطرف املقابل أن أصبح مرجعية يبدأ

بها احملسنون في الكويت ،فيوثقون من وثق ،ويعتذرون ملن
لم يبدأ به ،فقد كفاهم مؤنة التثبت،وتبرع للقاصي والداني
حتى أصبح تشييع جنازته تظاهرة إنسانية جمعت األعراق
واألجناس ،وفاء للمحسن الكبير.
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الف�صل الثاين ع�شر:
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لقد حترى البساطة في حياته وملبسه ومعيشته ،اقتصد في اإلنفاق على أموره وأمور أهله
فال يجعل أحدا مييل إلى اإلسراف في اإلنفاق ،فكان يعلم الفرق بني أن ينفق أمواله على الرفاهية
والعيش الرغيد وأن ينفق في سبيل الله تعالى لذلك كان مقتصدا في حياته الشخصية سخي ًا
في عمل اخليرات حتى أنه تبرع ذات مرة مبليون دينار للمسلمني في البوسنة والهرسك.
وقد اختار معهد الدراسات املوضوعية في نيودلهي بالهند العم الراحل عبدالله املطوع واحدا
من أبرز  100شخصية من قادة املسلمني في القرن العشرين ،إذ إنه رأى أن املطوع (يرحمه الله)
عزز قضية التعليم في العالم اإلسالمي ورعى مجالت ومطبوعات بارزة كانت جتاهد في سبيل
نشر املعتقدات اإلسالمية ...ووضعت في حسبانها انه أحد رجال األعمال املشهورين املتميزين
بأعمالهم اخليرية في الكويت.
كما كان يستثمر إمكاناته في ترجمة املثل اإلسالمية إلى واقع ،وقدم خدمات عظيمة في

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

مساعدة احملتاجني عن طريق تقدمي املساعدات املالية إلى املسلمني احملتاجني وتقدمي املنح
الدراسية للطلبة احملتاجني واملتفوقني ،فقد وضع معظم ما يتمتع به من إمكانات في خدمة
العلماء والدعاة املسلمني لتطوير تعاون وثيق وتوحيد شبكة تعزيز التعاليم اإلسالمية في
مختلف البلدان.

نبذة عن العمل اخلريي يف الكويت
لقد مر العمل اخليري في الكويت مبراحل كثيرة ومحطات عديدة ال تخلو من بصمة واضحة
للعم بو ب��در رحمه الله فيها ،فقد ك��ان احملسنون في السابق يحصون أع��داد األس��ر املتعففة
واحملتاجني ،وكانت قلة السكان تساعدهم على ذلك ،وملا اتسعت الرقعة السكانية ،أصبح الوضع
يحتم إيجاد مؤسسات خيرية إذ لم يعد مبقدور فرد واحد أن يقوم بهذا العمل ،فتنادى أهل
اخلير في كل منطقة وأعلنوا عن تأسيس جلان زكاة لتنظيم العمل ،ثم استمر العمل في التطور
تبع ًا للقرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون ،وفي ظل هذا التنظيم وتعاون اخليرين مع وزارة الشؤون
قامت مظالت خيرية كجمعية اإلصالح االجتماعي ،وإحياء التراث وغيرها من اجلمعيات التي
ذكرت آنف ًا ،وبهذا انتقل العمل اخليري من النطاق الفردي إلى العمل اجلماعي الذي تضبطه
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النظم واللوائح والقوانني ،واتسعت مجاالت العمل اخليري لتشمل رعاية اليتيم وطالب العلم
واملسكني والفقير والعاطل وذي احلاجة واملريض واملنكوب وغيرهم ،إلى جانب حفر اآلبار وبناء
املساجد وتشييد املستشفيات ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي واملدارس واجلامعات.
كان العمل اخليري في الكويت يقوم على جهود فردية وبعد أن أنشئت جلان الزكاة بدأت
ووقوع الزالزل والكوارث في أقطار مختلفة من العالم اإلسالمي ومع نقل اإلعالم ألضرارها وحجم
حض
املنكوبني ،بدأ اخليرون يتعاطفون مع إخوانهم املسلمني املنكوبني تأسي ًا بالنبي [ الذي
ّ
على ذلك املسلم للمسلم كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر
واحلمى ،وكان من الطبيعي أن ميتد هذا اخلير الذي أنعم الله به على الكويت إلى فقراء املسلمني
في جميع أنحاء العالم ،مع استمرار تلبية احتياجات املتعففني في الداخل ،ومن هنا تشكلت
جلان ومؤسسات خيرية لدعم املجتمعات احملتاجة وتطورت هذه املؤسسات التي بدأت صغيرة
إلى مؤسسات كبيرة ورائدة تعمل وفق قوانني الكويت وحتترم قوانني البالد التي تعمل بها ،وهي
مستشفيات ومؤسسات تعليمية وإنتاجية وإغاثية.
ومن أوليات اجلمعيات اخليرية التي ُأسست في الكويت جمعية فرحان اخلالد حيث حتول
العمل اخليري من العمل الفردي إلى العمل اجلماعي ،وه��ذا أمر طبيعي نتيجة تزايد حجم
ه��ذا العمل وإقبال أه��ل اخلير واإلح�س��ان على التبرع وال�ب��ذل ،وتطورت املسيرة اخليرية بعد
ذلك وانبثقت عنها مؤسسات فاعلة فهناك جمعية اإلصالح االجتماعي وجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،وجمعية العون املباشر ،وجمعية النجاة اخليرية ،والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية،
وجمعية الفالح ،وجمعية عبدالله النوري وغيرها ،وفي هذه اجلمعيات توجد جلان نسائية
خيرية تهتم بشؤون العائالت املتعففة ،كما أن هناك أفرع ًا كثيرة لهذه اجلمعيات منتشرة في
جميع أنحاء الكويت تصل إلى  43جلنة زكاة منها  18جلنة تابعة جلمعية اإلصالح االجتماعي،
ً
أمواال ضخمة على األعمال اخليرية داخل الكويت على اليتامى واملساكني
وتنفق هذه اجلمعيات
واألرامل واملطلقات وغيرها من شرائح املعوزين.
وال ننسى الدور املميز لبيت الزكاة وموقف احلكومة الكويتية الداعم لنشاطات العم بوبدر
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تقوم على سد ثغرة مهمة جداً ،فهناك املاليني الذين يعيشون على مشاريع هذه املؤسسات من

الف�صل الثاين ع�شر:

تبحث عن العوائل املتعففة ميداني ًا ،وم��ع ظهور النفط وتطور العمل اخليري إل��ى مؤسسات،

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ومشروعاته اخليرية واإلنسانية ،وكذلك مؤسسة الهالل األحمر الكويتي التي كان هو وبعض
أعضاء جمعية اإلصالح من املؤسسني لها ،والتي وصفها بأنها مؤسسة ذات طابع شعبي ورسمي
قامت بأدوار خيرية كبيرة ومازالت تؤدي دورها إلى اآلن ،باإلضافة إلى صندوق إعانة املرضى
الذي أصبح فيما بعد جمعية وما له من دور كبير داخل الكويت وخارجها في مجال إقامة املراكز
الطبية وتقدمي املساعدات ألصحاب األمراض املزمنة.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

كان رحمه الله رمزاً في ريادة العمل اخليري ومتثيله أمام املسؤولني ،وفي الصورة يشارك في اللقاء الودي مع سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح مع رموز العمل اخليري في الكويت

إن جتربة العمل اخليري في الكويت رائدة بكل املقاييس فقد جنحت إلى حد كبير في حتقيق
أهدافها سواء على املستوى احمللي أم نظيره اخلارجي ،وقد ساعدت على ذلك األجواء السائدة
للممارسة اخليرية ووفرة األموال وحب الناس للخير وحرص القائمني على العمل اخليري على
مواجهة الصعوبات وحتدي العوائق من أجل وصول هذه األم��وال إلى مستحقيها ،واحلمد لله
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اجلميع يشهد للعمل اخليري ،بأنه منظم وشفاف وذو سمعة طيبة ،وحني زار سمو أمير البالد
الراحل إفريقيا عام  1987 - 86شاهد بنفسه إلى أي مدى حتظى الكويت بسمعة طيبة من جراء
العمل اخليري فكان كل من يقابل سموه من املسؤولني األفارقة ُيثني على الكويت وعلى دورها

اخليري واإلنساني ،أضف إلى ذلك أن كبار املسؤولني في الكويت يشيدون بالعمل اخليري في كل
مناسبة ،وال ميكن أن نصف الكويت وحدها بالرائدة في املجال اخليري فهناك دول عربية أخرى
ً
مثال رغم ضيق
اخلليج إلى جانب أخرى لها إسهامات مشرفة في احلقل اخليري ،فهناك مصر
ذات اليد إال إنها تقوم أيضا بأعمال خيرية شعبية جديرة باالحترام ،فهناك مساجد في كوريا
وغيرها شيدت بأموال مصرية خيرية.
لقد كان العمل اخليري معلم ًا ب��ارز ًا وركيزة أساسية في حياة املرحوم عبدالله املطوع ،فقد
اجته إليه على أنه واجب شرعي على كل من ملك ما ينفقه في سبيل الله ،فاستجاب  -كغيره
من التجار  -لهذا الواجب باعتباره من صميم تكوين املسلم الذي حذره النبي [ من الغفلة عن
وعن بدايات اهتمامه بالعمل اخليري قال رحمه الله« :مثلي مثل جميع إخواني الذين قاموا
بواجبهم في مجال العمل اخليري ،فانطالق ًا مما ميليه علي إسالمي شاركت وأشارك في مسيرة
ً
فضال على أحد وإمنا هي واجب شرعي ،فالعمل
العمل اخليري ،وهذه املشاركة ليست منة مني أو

اخليري جزء من صميم تكوين املسلم وثقافته اإلسالمية ،بل هو عبادة من ِّ
أجل العبادات ،حيث
يشعر فيها املسلم بحاجات اآلخرين ،فرسول الله [ يقول« :ليس منا من بات شبعان وجاره
جائع» ،الفت ًا إلى أن اإلسالم حفل بكم هائل من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة والتوجيهات
التي تشدد على قيم البذل والعطاء واإلنفاق.
وقد امتد عمله اخليري في أقاصي الشمال من الكرة األرضية أو في أدنى اجلنوب منها غير
مبال باملسافات ،فما يعنيه هو الهدف من وراء نشاطاته اخليرية وما تضفيه على مالمح الفقراء
واحملتاجني واملعوزين من سعادة بعد احلزن وفرح بعد الكآبة الناجتة عن شدة الفاقة ،ومن أجل
ذلك جتد اسم الكويت على لسان اجلميع في كل املناطق ،فكان يجمع األموال من اخليرين من أبناء
الكويت ،باإلضافة إلى ما جتود به نفسه ويتوجه بها  -أو يرسلها  -إلى املسلمني احملتاجني في كل
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احملتاجني ،بقوله «ما آمن بي من بات شبعان ،وجاره جائع وهو يعلم» رواه الطبراني.

الف�صل الثاين ع�شر:

لها باع مهم في العمل اخليري مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات وقطر والبحرين من دول

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
مكان من أجل رفع املعاناة عنهم ،وهو في ذلك ال يغفل واجبه جتاه أبناء الكويت إذ يقوم فيها ببناء
املساجد وجتهيز املستشفيات ورعاية األيتام واألرامل وتلبية احتياجات األسر املتعففة.
كان العم بوبدر يردد دائما «أهل الكويت ُجبلوا على حب العمل اخليري ،حيث كان املجتمع

الكويتي في السابق متماسك ًا ومترابط ًا بفضل الله وكان أبناء الشعب الكويتي يجسدون منوذج ًا
متميز ًا في تطبيق قيم التكافل والتراحم والتعاون ومساعدة احمل�ت��اج ،وحينما ظهر النفط
وأصبحت هناك وفرة مالية تنامى العمل اخليري وازدهر ،وأعتقد أن إقدام الكويتيني على العمل
اخليري وحبهم له هو من قبيل اإلحساس بالنعمة ووجوب الشكر لله  -عز وجل  -وهناك دول
إسالمية كثيرة تأثرت بالكويت واقتدت بها وأخذت منها اخلبرات والتجارب في ميدان العمل
اإلنساني».
ويقول عن املواطن الكويتي في السابق إنه «يترك أهله ليسافر خارج البالد ليبحث عن لقمة

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

العيش ،وكان احملسنون واملتصدقون يسارعون ملساعدة أسرته وتلبية احتياجاتها في غيابه،
هذه األعمال اخليرية توارثها أبناء الكويت عن طريق املشاهدة واملعايشة ،وانتقلت ثقافتها من
األجداد إلى اآلباء ثم األبناء واألحفاد ،وما نراه إليوم من إقبال على العمل اخليري هو انعكاس
حلياة الترابط والتكافل التي سادت الكويت في السابق».
وك��ان العم بوبدر يرحمه الله له من خ�لال جمعية اإلص�لاح دراس��ات ميدانية عن العمل
اخليري داخل الكويت وجدت أن هناك العديد من األسر داخل الكويت تعيش حتت خط الفقر،
وحتتاج إلى رعاية كبيرة بعد بذل جهد عظيم للبحث عنها ،فالبعض منها قد يتقدم بطلب
للحصول على مساعدة على استحياء والبعض اآلخر يتعفف ،لذا كان يعمل في مشاريع كثيرة
داخ��ل الكويت ،منها إفطار الصائم (كوبونات تصرف لألسر املتعففة من اجلمعيات التعاونية
واملراكز التجارية) ،وتوفير برادات ،وثالجات ومكيفات خالل فترة الصيف ،ومشروع األضاحي،
وكفالة الطالب وسقيا امل��اء ،وعيدية اليتيم ،وكسوة الفقير ،وكراسي املعاقني ،وكفالة يتيم،
وحقيبة الطالب ،واستالم النذور والكفارات وتوزيعها على مستحقيها ،وكسوة الشتاء ،وإرسال
عدد من احلجاج الفقراء ألداء فريضة احلج ألول مرة وتوزيع زكاة الفطر ودعم أسر السجناء،
ودعم حلقات القرآن ومراكز التحفيظ وتأهيل أبناء األسر احملتاجة ،والتموين الشهري ،وغيرها
من املشروعات اخليرية.
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ال شك أن العمل اخليري سواء في الداخل أم في اخلارج من أهم إجنازات احلركة اإلسالمية
في الكويت ،حيث ُعرفت الكويت على مستوى العالم بأعمالها اخليرية واأليادي البيضاء في كل
مكان حول العالم ،فقد دلل يرحمه الله على صحة ذلك مبا رآه في الواليات املتحدة األمريكية في

أوائل اخلمسينيات خالل رحلة جتارية بدأت باليابان ثم أوروبا ثم الواليات املتحدة األمريكية،
حيث كان يوجد مسجد واحد في نيويورك ،واليوم يوجد أكثر من  2500مسجد ومركز إسالمي،
كثيرة في جميع أنحاء الغرب.
وقال مبينا ما يقوم به هو وإخوانه من عمل خيري محمود «إنني أستقبل في مكتبي أعداد ًا

كبيرة من فقراء املسلمني بصفتي رئيس ًا لشركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاه ،وأقدم إليهم
املساعدات التي هي باألساس من زكاة أم��وال الشركة ،ولست وحدي أساعد الفقراء واملساكني

الف�صل الثاين ع�شر:

وهذا من إجنازات العمل اإلسالمي داخل الواليات املتحدة وخارجها ،إلى جانب إجنازات أخرى
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في منزله مع العالم املجاهد املوريتاني الشيخ محمد احلسن الددو الشنقيطي
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فهناك الكثيرون م��ن جت��ار الكويت ال��ذي��ن يقدمون امل�س��اع��دات ل �ه��ؤالء ،ف �م��ردود ال��زك��اة على

املال والصحة فيه بركة كبيرة لقول الله  -عز وجل ّّ ${ -ما ّأن ّف ًق ٍتم ٌَمن ّش ًي ُء ّف ٍه ّو ٍي ًخ ٌل ٍف ٍه ٍّ $ه ّو ّخ ًي ٍر
ني>(}<39سورة سبأ) ،وال يتصور أحد أن الزكوات والصدقات ميكن أن تنقص من املال بل
پرا ٌز ٌق ّ
َّ
العكس هو الصحيح فهي تزيده وتنميه.

ثلث اخلري (ثلث والده علي عبدالوهاب املطوع)
ترك والد احملسن عبدالله املطوع رحمه الله ميراث ًا يقدر بحوإلى  150ألف روبية ثلثا للخيرات
وثلثني للورثة ،وقد بارك الله تعالى في هذا الثلث حتى صار عدة أضعاف ،ومنا بفضل من الله
سبحانه وتعالى ،واشترى منه عدة عقارات كثيرة حتى متكن من إنفاق بعض ريعه حسب وصية

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

الواقف ،فتحققت كفالة  500يتيم وبناء أكثر من  50مسجداً ،ومساعدة مئات املدارس اإلسالمية
في دول عدة ،باإلضافة إلى بناء قسم لألطراف االصطناعية في أفغانستان أثناء احلرب التي
كانت مشتعلة هناك بني ال��روس واألفغان ،كما ساهم بهذه األوق��اف  -من خالل األمانة العامة
لألوقاف  -في دعم مشروع صندوق رعاية املرضى في الكويت ،ومساعدة بعض املستشفيات خارج
الكويت ،إلى غير ذلك من األعمال اخليرية األخرى ،وبعدما أشرف على الثمانني من عمره ،آثر
عقد اتفاق مع األمانة العامة لألوقاف لرعاية ثلث والده حتى تتولى هى هذه املسؤولية ،حسب
ما كان الواقف يرغب فيه .وتنفقه حسب الوصية التي ورثها عنه.
ويعد ثلث علي عبدالوهاب املطوع ثاني أكبر ثلث خيري في دولة الكويت بعد انتقاله إلى
األمانة العامة لألوقاف ،وهذا يدل على حسن تنميته لثلث والده علي عبدالوهاب املطوع يرحمه
الله.
وهناك أيض ًا:
 ثلث والدته شيخة العبدالله. -وثلث جدته موضي.
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وذك��ر العم عبدالله أسباب ازده��ار العمل اخليري في الكويت بشكل عام قائال« :إن الفضل
يعود لله سبحانه وتعالى ثم تضافر اجلهود الرسمية والشعبية ،وكان لألمير الراحل سمو الشيخ
جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله مواقف طيبة في دعم العمل اخليري بجميع صوره من
مساندة للفقراء وسد حاجة املعوزين ورعاية لطالب العلم.
مبيزانية طيبة ،ولألمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله مواقف طيبة في
دعم األعمال اخليرية في الكويت وله إسهامات فيها ،كما أن احلكومة الكويتية لم تدخر وسع ًا
في دعم مسيرة العمل اخليري وتيسير سبل إجناحه ،كما ال ميكن نسيان أهل اخلير واإلحسان
الذين يتبرعون بحب وسخاء للمشاريع اخليرية.
ويؤكد العم عبدالله املطوع أن جتربة العمل اخليري في الكويت رائدة بكل املقاييس ،فقد
جنحت إلى حد كبير في حتقيق أهدافها س��واء على املستوى احمللي أم نظيره اخلارجي ،وقد
ساعدت على ذلك األجواء السائدة للممارسة اخليرية ووفرة األموال وحب الناس للخير وحرص
إلى مستحقيها ،واحلمد لله اجلميع يشهد للعمل اخليري ،بأنه منظم وشفاف وذو سمعة طيبة.
وحني زار سمو أمير البالد الراحل إفريقيا عام  1987 - 86شاهد بنفسه إلى أي مدى حتظى
الكويت بسمعة طيبة من جراء العمل اخليري ،فكان كل من يقابل سموه من املسؤولني األفارقة
ُيثني على الكويت وعلى دورها اخليري واإلنساني ،أضف إلى ذلك أن كبار املسؤولني في الكويت
يشيدون بالعمل اخليري في كل مناسبة ،وملن يريد أن يعرف حقيقة العمل اخليري ودوره فليسأل
سفاراتنا باخلارج.
وظل رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي عبدالله املطوع يؤكد على مدار عمره أن ما تقوم
بجمعه اجلمعيات اخليرية في الكويت تنفقه في سبيل الله على األيتام واألرام��ل ،والعناية
بالصحة ،وبناء بيوت الله ومساكن األيتام واملصحات واملستشفيات ،كما أنها تنفق داخل الكويت
على  50ألف أسرة سنويا من أم��وال الزكاة ،وتكفل خارج البالد أكثر من  50ألف يتيم ،وشيدت
عددا من املساجد جتاوز  9آالف مسجد ،وحفرت من اآلبار في املناطق العطشى ما ال يقل عن
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القائمني على العمل اخليري على مواجهة الصعوبات وحتدي العوائق من أجل وصول هذه األموال

الف�صل الثاين ع�شر:

فقد ُأ ِّس��س في عهده صرح من ص��روح العمل اخليري وهو بيت الزكاة ال��ذي تدعمه الدولة

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 13ألف بئر ،وفتحت من املدارس التعليمية بجميع مستوياتها أكثر من 145مدرسة ،مبينا أن
اجلمعيات اخليرية قامت ببناء مستشفى خيري داخل الكويت على مساحة  5آالف متر مربع في
منطقة الصباح الصحية ،مشيرا إلى أن اجلمعيات اخليرية الكويتية هي رائدة األعمال اخليرية
ورائدة البر واإلحسان للمحافظة على أبناء املجتمع من االنسياق خلف التيارات املغرضة.

دفاع عن العمل اخلريي
ال يخفى على أحد أن العم عبدالله املطوع يرحمه الله كان أبرز املدافعني عن العمل اخليري.
ومن ضمن مواقفه الصلبة في سياق الدفاع عن العمل اخليري وقوفه مدافعا صلبا عن العمل
اخليري ضد االتهامات التي وجهها البعض إليه ،من أنه يدعم اإلرهاب وميثل رافدا من روافده

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

بغرض النيل من مكتسبات العمل اخليري لذ فقد رحب بدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية في ذلك الوقت الشيخ محمد اخلالد الصباح بإعداد كشوفات حسابات أموال التبرعات،
وتأمني وضعها القانوني ف��ور ص��دور تلك ال��دع��وة ،مؤيدا أي تنظيم تطرحه اجلهات الرسمية
للعمل اخليري ومبديا تعاونه معهم تعاونا من دون حدود ،قائال «مرحبا بالتنظيم ال التحجيم
فبواسطة األعمال اخليرية يتم القضاء على اإلرهاب والتطرف ،فعندما تطعم اجلياع وتكسو
أجسادهم العارية وحتارب الفقر للعائالت واألسر ،فإنك بهذا قد منعت التطرف واإلرهاب ،ولو
تركوا لزاد هذا التطرف حقدا على اآلخرين ،ونتحدى أن يثبت أحد إنفاق دينار واحد في غير
محله أو ذهب إلى املتطرفني أو جهات إرهابية».
وفسر العم ب��وب��در رحمه الله م��ا يواجهه العمل اخل�ي��ري م��ن هجوم ب��وج��ود حملة عاملية
الستهداف اإلسالم منذ انهيار االحتاد السوفييتي ،فـالدول العظمى دائم ًا تسعى ألن يكون لها
عدو خارجي من أجل توحيد جبهتها الداخلية وحشدها ضد عدو واحد ،ولهذا فبعد سقوط
االحتاد السوفييتي بحثت الواليات املتحدة عن عدو بديل فكان هو اإلس�لام ،كما أشارت إلى
ذلك تصريحات املسؤولني في احللف األطلسي ،ومنذ ذلك والسيما بعد أحداث احلادي عشر
من سبتمبر ،واإلس�لام متهم باإلرهاب ،من وجهة نظر تلك القوى ،ورغ��م أنها حت��اول نفي هذه
العالقة في الظاهر وتسعى جاهدة من أجل طمس الهوية اإلسالمية أو صياغة إس�لام معدل
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على النسق الغربي ،والعمل اخليري بطبيعة احلال هو جزء من اإلسالم ،وإذا كانت تهمة اإلرهاب
مت توجيهها إلى الكل ،فال غرابة من أن توجه هذه التهمة إلى قطاع حيوي وفعال مثل العمل
اخليري ،ونحن نؤكد أن هذه التهمة ال وجود لها في احلقيقة ،وأنها تهمة كيدية الهدف منها
تشويه هذه املؤسسات اخليرية التي تسعى من أجل سد حاجة الفقير وتعليم أبناء املسلمني،
وغيرهم ملشاريعنا ووج��دوا أن هذه املشروعات مشروعات إنسانية إسالمية تستوجب كل دعم
وتقدير».
يقول الشيخ أحمد القطان« :عندما التقيته في برنامج «سفراء اخلير» كان متأثرا بشدة
من الهجوم على العمل اخليري واتهامه باإلرهاب ،وكان يدافع عنه ويطالب األق�لام واإلعالم
بإنصاف العمل اخليري الكويتي البريء من أي تهمة إرهابية ،بقدر ما ساهم في إحياء بشر
وقرى بل ودول».
وم��ا فتئ يقابل املسؤولني في وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل ووزارة األوق��اف والشؤون
وصف العمل اخليري باإلرهاب ،وإق��رار ذلك من كثير من املنظمات العاملية مبا فيها األمريكية
والفرنسية والبريطانية واألمم املتحدة ،ولم يكن همه نفسه يوما ما ،بقدر ما كان همه العالم
اإلسالمي والدعوة اإلسالمية والعمل اخليري.
ورد املطوع رحمه الله على كل من يشن حربا على العمل اخليري بالقول« :تلك اجلهات رخيصة
وجندها دائما متحاملة على التوجه اإلسالمي ،وتفتح ذراعيها للمشككني واملغرضني وكل من
أراد املساس بالدعوة اإلسالمية والعمل اإلسالمي ،بينما تسير اجلمعيات اخليرية على بصيرة
واضحة وال تأخذها في الله لومة الئم ،وسوف تستمر وتعمل ،ولن تلتفت إلى تزويد املزودين
وأقوال احملرضني».
كما أكد املطوع رحمه الله أن األعمال اخليرية ستبقى على أرض الواقع لرفع اسم الكويت في
الداخل واخلارج؛ حيث بادرت بجمع التبرعات للكوارث والزالزل التي حدثت في عدد من دول
العالم ،متسائال« :أين املنتقدون للعمل اخليري؟ وماذا قدموا؟ إنهم لألسف ليس لهم رسالة إال
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اإلسالمية ورئاسة ال��وزراء لرفع التضييق عن العمل اخليري ،مؤكدا عدم وجود أي دليل على

الف�صل الثاين ع�شر:

وعالج املريض ،وكفالة اليتيم ،وإشاعة اخلير ،وهناك زيارات ميدانية ملمثلي املنظمات الدولية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
التشكيك في أعمال البر واخلير واإلحسان ،وهم ال يعلمون وال يستحون ،والتحريض والتشكيك
يبقيان صناعة املفلس دائما».
وانتقد املطوع رحمه الله بعض الصحف التي تريد النيل من العمل اخليري ،ووصف هؤالء
بأنهم «مفلسون من اخلير وال يعملون للخير وال ينفقون في سبيل الله ،إمنا همهم التشهير
ومضايقة العمل اخليري ومحاربته ،ولكنهم بهذا يحاربون الله ورسوله واإلنفاق في سبيل الله،
وهؤالء لهم من الله ما يستحقون في مجاهرتهم بالسوء والبغضاء والعداوة لكل ما هو إسالمي،
وسيرون أعمالهم في الدنيا واآلخ��رة ،والله ميد هذا النوع من البشر بعذاب في الدنيا وعذاب
في اآلخر» ،مضيفا «إننا أمة مستهدفة ليس في الكويت فقط بل في العالم اإلسالمي كله ،يراد
بنا الشر من قوى أجنبية ،ويجب أن يفكر أولئك الذين يهاجمون العمل اخليري واإلسالمي أن
هذه املجموعات التي تعمل خلف العمل اخليري تدرك التغيرات في املنطقة والضرر الذي يلحق

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

بالكويت ،واستهداف القوى األجنبية تغيير املناهج ونشر الرذائل».
وأوضح أن «مئات البيوت بنيت من العدم لفقراء ،وآالف املساجد واآلبار أنشأتها جمعية اإلصالح
وإخواننا العاملون معنا في الساحة بجمعية «إحياء التراث اإلسالمي» ،والعون املباشر ،وعبدالله
النوري ،والنجاة اخليرية ،والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية التي هي هدف املغرضني وأعداء
اإلسالم ،ونحن نفتح صحفهم ونرى احلقد واحلسد فيها ،فنعرف أن هذا دليل على أنهم مفلسون
وال يعملون اخلير وال يدعون له ،وأصبحوا في مؤخرة الركب؛ بل ليس لديهم سوى الطعن في
العمل اإلسالمي واملنجز اإلسالمي ،وندعو لهم بالهداية والصالح وتغيير مسارهم» ،مشيرا إلى
أن جلنة التكافل لرعاية السجناء استطاعت إطالق سراح 1600سجني من املسجونني نتيجة
الديون والشيكات من دون رصيد؛ حيث صرفنا خالل فترة وجيزة مليون دينار إلطالق هؤالء
املساجني ،وهذا عمل عظيم تقوم به اجلمعية ،مؤكدا أن العمل اخليري شعيرة إسالمية شامخة؛
ويؤمن العالج
ألنه في مضمونه يحارب أسباب اإلرهاب؛ إذ يقدم الطعام للفقراء ،ويأوي األيتام،
َّ

الصحي للمرضى الفقراء.

وكتب أحمد محمد الفهد مقاال عن العم بو بدر يبني فيه فكره عن العمل اخليري فقال:
«التقيت العم بو بدر عدة م��رات ،أواله��ا عندما توجهنا لتهنئته بدخول الشهر الفضيل قبل
سبع سنوات تقريبا ً ،فذهبنا مع بعض األصدقاء األعزاء ملكتبه الواقع بشارع عبدالله املبارك،
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فوجدنا بعدما صعدنا باملصعد القدمي ،صالة غصت بالناس من كل اجلنسيات مجموعة كانت
حتتل كراسي االنتظار ومجموعة أخ��رى تقف باملمرات ومجموعة ثالثة وقفت عند باب في
أقصى يسار املكتب .
املهم أن مدير مكتب العم بوبدر األخ أحمد راج��ح أخذ بأيدينا وأدخلنا عليه من باب آخر
بيده طلب مساعدة لبناء مدرسة داخلية في الهند ،وذاك لديه ملجأ لأليتام في إفريقيا ،وثالث
لديه دار للعجزة وكبار السن في شرق آسيا ورابع وخامس وسادس.
وبني خروج هذه املجموعة ودخول التي تليها سلمنا عليه وهنأناه بدخول الشهر الفضيل،
واستمر دخول املراجعني ملكتبه رغم وجودنا عنده ،ولو أني اقتربت من مكتبه املتواضع والعادي
جد ًا فقد أستمع إليه وهو يكتب على الطلبات التي تقدم له من أصقاع األرض مبلغ كذا من ثلث
ال��وال��دة ...مبلغ كذا من ثلث ال��وال��د ...ال��خ ،وك��ان رحمه الله ينتهز فرصة دخولهم وخروجهم
للحديث وتوجيه بعض النصائح لنا.
مليونير ًا يعيش عيشة الفقراء ،على النقيض من الفقراء الذين يعيشون عيشة املليونيرات!
وقال عنه وليد بو رباع إنه كان قائدا فذا ونادرا ملسيرة احلركة اإلسالمية في الكويت ،على
مدى عقود قضاها في البر واإلحسان ورعاية املساكني والفقراء وذوي احلاجة ،فضال عن متسكه
العنيد باحلق ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فال تأخذه في احلق لومة الئم ،معتبرا أن هذا
العمل اخليري هو وجه الكويت املشرق في حب اإلنسانية .وله بصمات مضيئة حول ترشيد
احلركات اإلسالمية ،من خالل احلكمة واملوعظة احلسنة.
وكان نبراس ًا للدعاة بعد أن احتضن الصحوة اإلسالمية ووسطيتها ،حتى إنه نذر نفسه للتواصل
فيما بني رموز األسرة احلاكمة إلصالح ذات البني فيما بينهم ،مع تأليف القلوب والتقريب بني
احلركات السياسية بشتى توجهاتها في ظرف االحتقان السياسي مع نظام احلكم فهو كان صمام
لم الشمل
األمان السياسي بني احلاكم واحملكوم من خالل جتذر جتاربه وصالبة موقفه في بلورة ّ
لهذا النسيج االجتماعي الفذ.
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طبعا تكررت اللقاءات بالعم بو ب��در والشعور ال��ذي خرجت به من ذل��ك ...هو أنني أعرف

الف�صل الثاين ع�شر:

وجلسنا أمامه مباشرة لكنه لم يكن يرانا أو يعلم بدخولنا ،لتحلق املراجعني حول مكتبه ،هذا

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نعم ،لقد كان رحمه الله  -كما وصفه محبوه  -صاحب موهبة فذة وقدرة فائقة في التسامح
يقابلها عزمية قوية وإرادة صلبة مغلفني بسعة صدر ال تكل وال متل في تكريس وتفعيل منهج
أهل السنة واجلماعة.

الباب الأول  :الر�ؤية التعريفية

العم عبدالله العلي املطوع رحمه الله في حفل افتتاح أحد املشروعات اخليرية في الهند
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الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

ً
أوال :إحصاءات السجل املبارك إلحسانه
وفق طبيعة اإلجناز
ثاني ًا :إحصاءات السجل املبارك إلحسانه
وفق التوزيع اجلغرافي
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عند إحصاء جوانب اخلير لدى العم أبي بدر جند أن الرؤى اختلفت في مبانيها واتفقت في
معانيها إذ كان مؤداها جميعا أن نواحي إنفاقه يرحمه الله في سبيل الله كثيرة متشعبة ،فقد
أجمع كل من عايشه من العلماء واحتك به من الدعاة الثقات على أنه كان ذا كثير متصل في
مساعدة الفقراء واحملتاجني في كل بقاع العالم ،مقداما على فعل اخلير دومنا كلل حتى وهو على

الف�صل الأول:

فراش املرض ،ال يدع عمال يقربه إلى الله حتى أجنزه.

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

في حفل استقبال جمعية اإلصالح االجتماعي للمهنئني بشهر رمضان املبارك
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الفصل األول:

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

إحصاءات السجل املبارك إلحسانه
وفق طبيعة اإلجناز
حقيقة لسنا نبالغ إذا قلنا إن املرحوم بإذن الله تعالى عبدالله العلي املطوع
ً
رجال بأمة أو أمة في رجل ..لقد امتدت يد إحسانه إلى بقاع شتى من
كان
العالم ،وكان قبل ذلك بحق املسلم العابد العامل خلدمة دينه ورفع رايته،
وليس أدل على ذلك من جنازته التي شهدت أطياف ًا وألوان ًا شتى من الناس.
وما أحسن حكمة القائل« :بيننا وبينكم اجلنائز»..
وهكذا فقد كان العمل اخليري يجري في نفس العم أبي بدر يجري في
العروق ممزوج ًا بحب الله والدين والوطن واملسلمني أجمعني.
بهذه الروح انطلق العم أبو بدر نحو العمل اخليري فكان من أبرز رجاالته
بل لعله بالفعل  -ودون مبالغة  -أبرز رجاالته ،محب ًا له ومنفق ًا سخي ًا على
جميع أوجه البر واخلير ،وكان يستقبل مبكتبه أصحاب احلاجات ،ويسعى
جاهدا إلى تلبية احتياجاتهم ،حتى وصف بأنه أبو املساكني واأليتام.
وقد تعددت أوجه اإلحسان في حياته يرحمه الله فشملت:
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الف�صل الأول:

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز
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� ً
أوال :عمارة امل�ساجد
عندما يرغب املسلم في مناجاة ربه والتقرب إليه ال يجد مالذ ًا لذلك أفضل من بيت الله،
فبدخوله حتل الرحمات وتنزل البركات ،ويحصد الذاهبون إليه احلسنات ،وتغشاهم مالئكة
رب األرض والسموات .وبناة املساجد يحبهم الله ويقربهم إليه زلفى ،وقد صدق فيهم وعد النبي

اس ُم اللَّهِ بَنَى اللَّ ُه لَ ُه بَيْتًا فِ ي جْ َ
النَّةِ » رواه ابن ماجه.
الكرمي [َ « :م ْن بَنَى َم ْس ِج ًدا يُ ْذ َك ُر فِ يهِ ْ

ولهذا فقد حرص احملسن عبدالله العلي املطوع يرحمه الله على أن يكون له سهم وافر في
هذا املجال وهو عمارة املساجد بيوت الله تعالى في األرض ،حيث تربو املساجد التي أسسها
أو ش��ارك في عمارتها على املئتي ( )200مسجد ،نذكر منها فيما بعد بعض ما توافرت مادته
التوثيقية فقط.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

ثانيا :م�ساعدة الفقراء واملحتاجني
لقد أح��س احملسن عبدالله علي امل�ط��وع يرحمه الله ب��آالم الفقراء واحملتاجني ف��ي أنحاء
العالم اإلسالمي ،فكان يلتقي يومي ًا في مكتبه بالكويت أعدادا كبيرة منهم ،بشخصه املعطاء
ً
أوال ،وبصفته رئيس ًا لشركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم ثاني ًا .ف��إذا اطمأن إلى صدق
السائل والفقير قام بدراسة أوراقه التي يحملها ثم خصص له مبلغ ًا من املال يتناسب مع حاجته
الشخصية أو احتياجات مشروعه اخليري ،وإلى جانب ذلك يوجه له النصائح في أبوة حانية.
بهذه البساطة كان يتعامل يرحمه الله مع ذوي احلاجات ،ويسعد برؤية احملتاج ألنه يرفع
عن كاهله عبئ ًا سيسأله الله عنه يوم القيامة ،وكثير ًا ما كان يردد يرحمه الله مقولة« :هذه
ليست أموالنا نحن فقط ،بل للفقراء واحملتاجني حق فيها ،أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعطيه
لهم ،والبركة واخلير تأتي من الصدقة التي نخرجها وهو حق علينا» ،وذلك مصداق ًا لقول الله

لسائ ٌٌل ّ $مً حّ ً
ال ٍرو ٌم>( }<19سورة الذاريات).
تعالىّ${ :فٌي ّأ ًم ّوا ٌله ًٌم ّح َِق ٌَل َّ
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التوفيق �إىل عمل اخلري
وهناك الكثير من الشهادات احلية على إحسانه يرحمه الله ،نكتفي بنماذج منها فيما يلي:

العم إلى مكتبه بعد وصوله من السفر مباشرة وقد أفهمت الرجل أن العم لم يحضر املكتب بعد،
وهذا أول يوم عمل له وطلبت منه احلضور في الغد ،فتفهم الرجل ذلك املوقف .ويشاء الله تعالى
أن يراه العم وهو منصرف أسفل مبنى الشركة فسأله رحمه الله كعادته عن حاجته ،وشرح له
الرجل ،فأحضره العم معه إلى مكتبه وقرر له مبلغ املساعدة.

وهذه شهادة أخرى من الشيخ الداعية أحمد القطان عن العم أبي بدر يرحمه الله ،يقول
فيها« :كنت معه في مجلس دار فيه حديث عن بعض املآسي والنكبات والكوارث التي حلت ببعض
املسلمني فتأثر وأصدر قرار ًا مباشر ًا بوقف مجموعة عمارات في سبيل الله خلدمة هؤالء ،وعندما
ذهبت أصلي الظهر في املسجد ،قال لي :اجلس معي يا شيخ أحمد حتى تشهد أنني أوقفت هذه
العمارات ،وهي أكبر ثروة عندي في البلد  -تقدر باملاليني  -لألرملة واليتيم واملسكني والفقير في
أرض الكويت وغيرها من أراضي األمة العربية ،ورأيته أيض ًا عن قرب يحيط به الفقراء واملساكني
في اململكة العربية السعودية الشقيقة في كل صالة ،فيجلس على الكرسي في باحة املسجد في
«أبها» القريب من بيته ،فتجد هذا يقدم عريضته ،وهذا يقدم مشروع ًا لأليتام ،وذاك يقدم
مشروع ًا لتحفيظ القرآن في اليمن أو مصر أو سورية أو لبنان ،يتلقاهم بالترحاب واالبتسام،
رأيته أريحي ًا في خروجه معنا هناك في غابات أبها ،يبذل للناس من املال ما يسد العوز ،أينما
يتحرك ،يتحرك الناس خلفه ،رحمة الله عليه».
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�سبع عمارات للإنفاق على الفقراء (وقف عبداهلل العلي املطوع)

الف�صل الأول:

يروي مدير مكتبه األستاذ أحمد راجح أن أحد الفقراء أحضر طلب ًا للمساعدة قبل حضور

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

ثالث ًا :دعم م�ؤ�س�سات العمل اخلريي
اهتم العم عبدالله العلي املطوع يرحمه الله بشكل خاص بدعم مؤسسات العمل اخليري في
داخل الكويت وخارجها ومن ذلك ما يلي:

مليون دوالر لت�أ�سي�س الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
ويفرد العم عبدالله حديث ًا خاص ًا عن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية فيقول :إن فكرة
الهيئة اقترحها العالمة د .يوسف القرضاوي في مؤمتر للمصارف اإلسالمية عقد في فندق
شيراتون بالكويت ،وك��ان قد ج��اء لتوه من ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،وذك��ر أن اجلمعيات
املسيحية األمريكية جمعت مليار دوالر إلنفاقها على أعمالها التنصيرية في إفريقيا ،ودعا

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

املشاركني في املؤمتر إلى إنشاء مؤسسة إسالمية عاملية لرعاية فقراء املسلمني ،واإلنفاق على
املشاريع اخليرية من ريع هذه األموال ،واقترح أن يترأس هذه املؤسسة رجل من خيرة أهل الكويت
وهو األخ يوسف احلجي الذي يعمل رئيس ًا لها منذ تأسيسها.
ويستطرد العم عبدالله :ثم ذهبت إلى سمو الشيخ جابر األحمد اجلابر األمير الراحل مع
األخوين يوسف جاسم احلجي ،وأحمد بزيع الياسني وعرضنا عليه الفكرة فرحب باحتضان
الكويت لها ،وما كان منه -جزاه الله خير ًا  -إال أن أصدر مرسوم ًا أميري ًا بإنشائها ،وكان ذلك في
مطلع الثمانينيات ،ومنذ تأسيس الهيئة وهي تقوم ب��أدوار خيرية عظيمة في عدد كبير من
ال��دول العربية واإلسالمية ،وتتنوع مشاريعها اخليرية في جميع أوجه البر واخلير اإلغاثية
واإلنسانية والتنموية والتعليمية والصحية وغيرها ،وإلى جانب عملها اخليري واإلنساني في
الداخل واخلارج فقد قامت أخير ًا بإنشاء مستشفى للرعاية الصحية مبنطقة الصباح الطبية
بلغت تكلفتها حوالي ثمانية ماليني دينار كويتي ،كما أسهمت في إنشاء مدرسة رائ��دة تعرف
باسم مدرسة ال��رؤي��ة الثنائية اللغة ،وتدعم اجلامعات اإلسالمية في إس�لام أب��اد وبنغالدش
والنيجر وغيرها.
وحت��دث كذلك الداعية اإلس�لام��ي امل�ع��روف الشيخ الدكتور يوسف ال�ق��رض��اوي ع��ن ظروف
ومقدمات إنشاء الهيئة ،مبين ًا دور العم أبي بدر فيها فقال« :وحسب أبا بدر عندي فخر ًا أنه كان
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أول من ساند دعوتي إلقامة مؤسسة حتافظ على الوجود اإلسالمي لألمة في مواجهة خطة
قررها املنصرون األمريكان الذين اجتمعوا في والية كولورادوا سنة 1978م في
التنصير التي َّ

مؤمتر قرروا فيه :تنصير املسلمني في العالم ،ورصدوا لذلك ألف مليون دوالر ،جمعوها في احلال،
وأنشأوا لذلك معهدا سموه معهد (زومير) لتخريج مبشرين متخصصني في تنصير املسلمني.
انعقد في الكويت بضرورة تأسيس هذه املؤسسة أو الهيئة ،ورشحت أمينا عاما لها الشيخ يوسف
جاسم احلجي ،وطلبت من احلضور أن يكونوا أول املساهمني في إنشاء هذا الكيان املنشود .وهنا ال
علي ،وهمس في أذني
أنسى موقف أبي بدر رحمه الله ،وغفر له وجعل اجلنة مثواه ،الذي أقبل َّ
قائال« :إني أتبرع لهذا املشروع مبليون دوالرُ ،أودعها حلسابه في بيت التمويل الكويتي ،وأرجوك
ُيجمع الكويتيون على صدقه واستقامته وإخالصه والرضا عنه ،وهذا من بشائر اخلير لفكرتك»،
ً
قائال« :كانت هذه اخلطوة بشرى بنجاح دعوتي ،وقد بادرت باإلعالن
ويواصل الشيخ القرضاوي
عن التبرع مبليون دوالر ،دون أن أذكر اسم املتبرع كما طلب .ثم لم متض مدة حتى عرف الناس
من هو صاحب املليون».

وقف عمارتني لدعم الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
ويضيف الداعية القرضاوي  -حفظه الله  -بالقول :ولم يكتف أبو بدر يرحمه الله بذلك ،بل
ضم إلى املليون دينار عمارتني من عماراته أوقفهما لينفق من ريعهما لصالح املشروع ،وكان هذا
يشد أزرها ،ويسند ظهرها ،وينهض بها إذا
شأنه مع كل مؤسسة خيرية ،وكل جمعية إسالمية،
ُّ
اشتدت ،وميدها بالغذاء والوقود حتى تنطلق إلى
ضعفت ،ويزيدها قوة إذا
َّ
تعثرت ،ويقويها إذا ُ

األمام ،وتستمر في انطالقها وحركتها ..وأشهد أني ما قصدته في عمل خيري أو دعوي إال كان
تردد مرة من املرات ،وقد انطبق عليه ما قصده الشاعر بقوله:
عند حسن الظن ،ما تلكَّ أ وال َّ
م� ��ا ق � ��ال ال َق� � � ّ
�ط إال ف� ��ي ت � � � � � َ�ش � � � � � ُّ�ه � � � � � ِ�د ِه

الؤه (ن� � �ع � � ُ�م)
ل � ��وال ال �ت �ش �ه��د ك ��ان ��ت ُ

()1

( )1هذا البيت جزء من قصيدة ميمية عصماء نظمها الفرزدق في زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب رضي الله
عنهم أجمعني.
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فقت كل التوفيق في اختيار يوسف احلجي لهذا األمر ،فهو الرجل الذي
أال تعلن اسمي ،ولقد ُو َ

الف�صل الأول:

وناديت  -والكالم للشيخ القرضاوي  -في اجللسة اخلتامية ملؤمتر املصارف اإلسالمية الذي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
دعم االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني
ويضيف الشيخ القرضاوي ..« :وحينما دعوت إلى تأسيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،قلت
له :لن نستغني عن مساعدتك عندما ندعو إلى أول جمعية عمومية .فقال :أنا حاضر ،وأنا معك
بقلبي وما أملك ،وثق أننا جنود لك في مشروعاتك الكبرى ،كما كنا معك عند دعوتك لتأسيس
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وكما كنا معك عندما دعوت إلى تأسيس موقع «إسالم أون
الين» ،وكان الرجل عند وعده ،فأرسل لي مبلغ ًا طيب ًا مع األخ اجلليل الدكتور عجيل النشمي
حفظه الله ،وقال :كلما احتجتم إلى زيادة فأنا حاضر ،وذلك في أول اجتماع عقدناه في لندن
في صيف سنة 2004م .وفي آخر جلسة عقدناها في استانبول في شهر يوليو (متوز) 2006م ،لم
يبخل علينا مبا نحتاج إليه ،ووعد باملزيد.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

وكنت أبعث إليه برسائل التوصية لبعض طالبي املعونات ،وأصحاب املشروعات من قارات الدنيا
مرضيا ،رغم كثرة الطالبني ،يقول الشاعر:
املختلفة ،فال يخرج أحد من عنده إال
ًّ
ي� � ��ز د ح� � � ُ�م ا ل � � ��نَّ � � ��ا ُس ع� � �ل � ��ى ب���ا ب�� ِ�ه

�ام »
وا مل � �ن � �ه� � ُ�ل ا ل � �ع� � ُ
�ذب ك� �ث� �ي � ُ�ر ا ل� ��ز ح� � ِ

كما قال عنه الشيخ القرضاوي ..« :وحسبك دالل��ة على حسن خامتة هذا الرجل ال��ذي ال
نزكيه على الله ،أنك ال جتد رجال من أهل الدين والصالح إال أثنى عليه خيرا ،وألسنة اخللق
أقالم احلق ،والناس شهداء الله في األرض».

دعم ال�سوق اخلريي لبيت الزكاة
وهذه شهادة من األستاذ عبدالرحمن عبدالله حسن الكندري املدير السابق إلدارة العالقات
العامة واإلعالم في بيت الزكاة ،ومدير السوق اخليري األول( ،)1جاء في محتواها «بعدما ُشكلت
توجهت على رأس فريق إلى مكتب العم بو بدر يرحمه
جلنة جلمع التبرعات للسوق من التجار،
ُ
( )1كانت فكرة األسواق اخليرية سابقاً تقوم على تبرع بعض الشركات التجارية مبنتجات أو معروضات لديها وبيعها لصالح الفقراء في
معرض يعقد عادة في مدرسة أو معهد ملدة يوم واحد أو يومني .وقد أقام بيت الزكاة ألول مرة السوق اخليري في معرض الكويت الدولي
عام 1986م ،وافتتحه وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية األسبق السيد خالد أحمد اجلسار ،واستمر هذا السوق  14يوماً ،أي أنه شمل 14
سوقاً مختلفاً ،إذ إن السوق يتغير يومياً بكامل ديكوراته ،حسب نوع النشاط كاملالبس واألغذية واألجهزة واألثاث واملفروشات وغيرها.
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وتخير ،وهي لفظة
الله ،وبعدما شرحت له سبب ال��زي��ارة ،قال لي جملة ال أنساها وه��يُ :طب
ّ

باللهجة الكويتية تعني :اختر ما شئت من منتجات الشركة ،فقلت له« :ما قصرت يا عم» ولن
أختار ،فما تعطيه لنا خير وبركة ولك األم��ر ،فقدم لنا غرفة نوم كاملة ومطبخ ًا .ولم يكتف
بذلك ،بل قام باالتصال هاتفي ًا ببعض التجار كعادته للمساهمة في هذا السوق وتشجيعهم
املسلمني هناك ،وجدت شجرة ُغرست في هذه األرض باسم العم عبدالله العلي املطوع يرحمه
الله ،أي أنه كان أسبق من جميع اللجان اخليرية إلى ذلك املكان النائي بالنسبة للكويت حيث
أهله وجتارته!».

قال عنه خضير العنزي في صحيفة «القبس» بتاريخ  10يونيو « 2006اذكر ونحن في مكتبه
الستشارته في أمر يواجه العمل الوطني واإلسالمي ،وإذا بالهاتف يرن ،كان املتحدث ،على ما
اذكر ،جلنة تابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي في منطقة هدية وكان عندهم مشروع مسابقة
للقرآن الكرمي وما إن ذكروا للعم بو بدر املشروع حتى منحهم من اجلوائز تبرعا للمتسابقني ما
جعلهم يقولون «كافي يا عم» ،قالوها أكثر من مرة وهو يزيد في العطاء والسخاء! وكان عندما
يخرج من املسجد امل�ج��اور إل��ى مكتبه عند ص�لاة الظهر تشاهد الفقراء ينتظرونه عند باب
البناية ،يعطي هذا ،وينجز معاملة ذاك ،قائما على حاجات الفقراء واملساكني كما كان قائما
مصليا وعابدا لله سبحانه ،ان��ه بالفعل يستحق لقب من ن��ذر نفسه وماله وقفا لله سبحانه
وتعالى.
كما يقول عادل عويد املشعان :كنت احمل أمانة رئاسة االحتاد الوطني لطلبة الكويت في
جمهورية مصر العربية للعام النقابي  2002/2001ومن ضمن النشاطات التي فكرنا فيها إقامة
مسابقة للقرآن الكرمي للطلبة والطالبات في القاهرة وعن طريق -أحد اإلخوة  -وكان معنا أحد
أبناء العم عبدالله أو أحفاده  -ذهبت إلى العم فوجدت في مكتبه كثير ًا من الناس الذين قدموا
لطلب املساعدة ،فدخلت عليه وحتاورت معه وكان بسيط ًا في تعامله مع الناس فقلت له :نحن
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رابع ًا :دعم م�سابقات القر�آن الكرمي

الف�صل الأول:

ً
ممثال لبيت الزكاة إلى إندونيسيا عام 1984م لالطالع على أحوال
على ذل��ك .وعندما ذهبت

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
بصدد إقامة مسابقة للقرآن الكرمي في القاهرة ونحتاج إلى دعمكم امل��ادي ،فقال لي :جزاكم
الله خير ًا ونحن نشجع مثل هذه املسابقات التي تخدم الدين اإلسالمي ،وعلى الفور أمر يرحمه
الله بصرف مبلغ مادي وشجعنا وأبلغني بأن بابه مفتوح ملثل هذا الدعم ...الله نسأل أن يتغمده
برحمته.

خام�س ًا :بناء قرية مل�شردي بورما
وها هو الداعية الشيخ الدكتور محمد العوضي يدلي بشهادة عن جزيل عطاء العم بو بدر
ق��ال فيها «خسرناك أيها العم الكبير ...ما دخلت عليك م��رة وبصحبتي محتاج أو مكروب إال
وأسعدتني بسد حاجته ،وما عرضت عليك مشروع ًا خيري ًا إال وكان لك السبق في البذل ،ومازلت

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

أذكر قبل ثالث سنوات في شهر رمضان املبارك وقد كنت في منزل السيد أمني العطاس الرئيس
األسبق لرابطة العالم اإلسالمي في مكة املكرمة ،وجاء ذكرك عرض ًا فتحول املجلس كله حديث ًا
عن فضلك الذي عم املسلمني في مشارق األرض ومغاربها ،وذكر لنا العطاس أنه كان بصحبتك -
أظن لالطالع على أحوال املشردين البورميني  -فلما رأى أبو بدر آالف املشردين في العراء اشترى
لهم قرية أو بناها لهم.
لقد كنت قمة في الرحمة والشفقة ،ولقد آن لي ولغيري أن يجهر ويخبر األسر والعائالت
وآالف احملتاجني الذين يجهلون من أين تأتيهم املعونة ،آن األوان أن نقول لهم إنها من عند الرجل
الصالح عبدالله العلي املطوع ،ال لشيء ولكن ليخصوك بدعواتهم .فقلوب املنكسرين أصدق من
غيرهم ودعوات احملبني أرجى لالستجابة ..أيها املساكني ..رحل عن دنيانا الذي علمنا حبكم
وحب كل فقير ويتيم ومحتاج».

�ساد�س ًا :بناء املدار�س العامة واملدار�س الإ�سالمية
حرص احملسن عبدالله املطوع يرحمه الله على دعم التعليم اإلسالمي الذي يعمل على ترسيخ
العقيدة وتهذيب األخالق وربط العبدبربه ،باإلضافة إلى دوره في نهضة األمة وتقدمها ،ولذا
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فقد ساهم يرحمه الله في بناء العديد من امل��دارس في كل أنحاء العالم اإلسالمي ،باإلضافة
إلى كفالة عدد كبير من طالب العلم ،وإن لم تتوافر لدينا معلومات تفصيلية عن هذه املدارس،
فقد كتب ذلك عنه كثير من الشهود في نعيهم له رحمه الله .ومن ذلك إنشاء عدة مدارس في
إندونيسيا بواسطة جمعية اإلصالح االجتماعي ،ومنها ما يلي:

الف�صل الأول:

 مدر�سة يف نو�ستنجاريا الغربيةوقد شيدت عام 2003م ،بتكلفة قدرها  1400د.ك ،وهي تهتم بتعليم القرآن الكرمي قراءة

وحفظ ًا ،وتدريس العلوم الشرعية.

 مدر�سة بقرية فايو بجزيرة مالوكوتأسست في  5يناير 2004م ،بتكلفة قدرها  1400د.ك ،ومنهجها الدراسي تعليم القرآن الكرمي

قراءة وحفظ ًا إلى جانب تدريس العلوم الشرعية.
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مدرسة لتعليم القرآن الكرمي تأسست في نوستنجاريا الغربية  -بيما عام 2003م

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

مدرسة لتعليم القرآن الكرمي بقرية فايو في جزيرة مالوكو ،تأسست في عام 2004م

مدرستان لتعليم القرآن الكرمي في جزيرة بالي ،مت افتتاحهما في نوفمبر 2003م
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 مدر�ستان يف جزيرة بايلوقد مت افتتاحهما في  10نوفمبر 2003م بتكلفة بلغت  1400د.ك ،وكلتاهما تقوم بتعليم

القرآن الكرمي قراءة وحفظ ًا إلى جانب االهتمام بتدريس العلوم الشرعية.

الف�صل الأول:

 مدر�سة يف باتورينتيوتأسست هذه املدرسة في
جزيرة بالي بإندونيسيا عام
2003م وقامت باإلشراف عليها
بجاكرتا وه��ي في باتورينتي
من ضواحي جزيرة بالي.
مدرسة لتعليم القرآن الكرمي في باتورينتي من ضواحي جزيرة بالي ،تأسست في عام 2003م

�سابع ًا :كفالة الأيتام ( 485يتيم ًا)
ما كان ليخفى على العم أبي بدر يرحمه الله الثواب العظيم لكافل اليتيم ،لقول النبي [:

ِيم فِ ي جْ َ
ِالس َّبابَةِ َوالْ ُو ْس َطى َو َف َّر َج بَيْنَ ُه َما َ
شيْ ًئا» رواه البخاري.
النَّةِ َه َك َذا َوأَ َشا َر ب َّ
« َأَنَا َو َكافِ ُل الْ َيت ِ
ولذا أراد يرحمه الله أن يحظى بهذا الثواب العظيم وبصحبة النبي الكرمي [ في اجلنة فكفل
هذا العدد الكبير من األيتام ( 485يتيم ًا) بواسطة بيت الزكاة في الكويت ،في  18دولة عربية
وإفريقية وآسيوية وأوروب �ي��ة ،وأب��رزه��ا مصر وفلسطني ولبنان والصومال واليمن وبنجالدش
والسودان وسيالن واليابان والبوسنة والهرسك.
وقد بلغ إجمالي ما قدمه يرحمه الله من كفالة لهؤالء األيتام  173ألف ومئة دينار في الفترة
من ديسمبر عام 2000م وحتى سبتمبر عام 2005م.
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�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

جمعية اإلص�لاح االجتماعي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

ثامن ًا :حفر الآبار
لم يخف على العم أبي بدر يرحمه الله فضل سقيا املاء لذا حرص على ري الظمأى باملاء
البارد ،مثلما حرص على ري العقول بالعلم النافع ،فأمر بحفروتشييد عدد من اآلبار االرتوازية،
ومن ذلك بئر في بسوتاي (هايوان  -نينغشيا) بجمهورية الصني بتاريخ  1أغسطس 2002م،
بواسطة جمعية اإلصالح االجتماعي.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية
مشروع البئر األول (عبدالله العلي املطوع رحمه الله) التابع ملسجد بوبوه في والية أستوك بتايالند –
تنفيذ جلنة الدعوة اإلسالمية في الكويت
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الف�صل الأول:
�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

بئر عبدالله العلي املطوع رحمه الله االرتوازي في الصني ( شوتي  -هايوان  -نينغشيا )

ثمار اخلير تظهر في هذا احلقل الزراعي ،وهو واحد من حقول زراعية متعددة
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل الثاني:

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

السجل املبارك إلحسانه
وفق املوقع اجلغرافي
سنذكر في ما هو آت سردا لبعض أعمال اخلير التي قام
بها العم أب��و ب��در يرحمه الله حسب موقعها اجلغرافي
متمثلة في العديد من املظاهر منها بناء املساجد ودعم
اليتامى والفقراء ومن ثم تشييد املدارس اإلسالمية في
كل البلدان ،ناهيك عن حفر اآلبار التي توفر ألبناء املكان
م��ا يسد رمقهم م��ن امل�ي��اه التي ق��د تقوم بشأنها حروب
املستقبل كما يتوقع الكثير من اخلبراء.
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الف�صل الثاين:

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

 -1م�ساجد يف �إندوني�سيا بوا�سطة جمعية الإ�صالح االجتماعي
إندونيسيا أكبر دولة إسالمية من حيث عدد السكان ،وفي آخر تعداد زاد عدد سكانها عن 225

مليونا ( % 90منهم مسلمون) .وجغرافي ًا هي عبارة عن أرخبيل من اجلزر يصل عددها إلى أكثر
من  13700جزيرة ،واستراتيجي ًا تتحكم إندونيسيا في مدخلي احمليطني الهادي والهندي اللذين
يكونان املركزين الرئيسني ملا ميكن تسميته بصياغة
أكدت الدراسات السياسية احلديثة أنهما ّ

العالم اجلديد.

ول��ذل��ك فقد ت�ب��رع احمل�س��ن عبدالله العلي امل �ط��وع يرحمه ال�ل��ه إلن �ش��اء ع��دد م��ن املساجد
ف��ي جمهورية إندونيسيا وح��ده��ا ،ويلتحق ببعضها غ��رف وم ��دارس لتحفيظ ال�ق��رآن الكرمي
والعلوم الشرعية األخرى ،بإشراف مكتب جنوب شرق آسيا والشرق األوسط بجمعية اإلصالح

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

االجتماعي ،وهي كالتالي:

 م�سجد ال�شيخ عبداهلل العلي املطوع يف بانتنيوه��و مسجد صغير املساحة ُأس��س في  15أبريل 2002م في «تشى غادونق  -بانديقالنق -

بانتني» ،بتكلفة قدرها 3700د.ك ،ومساحته  64مترا مربعا ،ويتسع لعدد  135مصلي ًا.

 م�سجد ال�شيخ عبداهلل العلي املطوع يف �سريانقافتتح عام 2003م في «بانتني  -سيرانق» ،بتكلفة قدرها  3700د.ك ،ومساحته  64متر ًا مربع ًا.

ويتسع لعدد 135مصلي ًا.
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الف�صل الثاين:
�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

مسجد عبدالله العلي املطوع في بانتني (تشى غادونق -بانديقالنق) ،تأسس في 2002/4/15م.

مسجد عبدالله املطوع في بانتني (سيرانق) ،افتتح عام 2003م.
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 م�سجد وغرفة حتفيظ القر�آن يف �سيندانقشيدا في  5أبريل 2003م في «ج��اوة الشرقية  -تولونق أقونق  -سيندانق» بتكلفة قدرها
 4700د.ك ،وتبلغ مساحة املسجد  64مترا مربعا ،ويتسع لـ135مصلي ًا ،بينما تبلغ مساحة غرفة
حتفيظ القرآن الكرمي  20مترا مربعا ،وتتسع لـ 20طالب ًا ،وهي مدرسة ُتعنى بتعليم القرآن الكرمي
قراءة وحفظ ًا إلى جانب تدريس العلوم الشرعية.

 م�سجد بجزيرة بايلافتتح ع��ام 2003م في جزيرة «بالي  -بوليلينق  -باتوريتي» ،بتكلفة قدرها  4750د.ك،
ومساحته  121مترا مربعا ،ويتسع لعدد  240مصلي ًا.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

ُبني عام 2003م في جزيرة «مالوكو  -ترناتي  -جيلولو  -قرية فايو» ،بنفس مواصفات املسجد
السابق ،أي بتكلفة قدرها  4750د.ك ،ومساحته  121مترا مربعا ،ويتسع لعدد  240مصلي ًا.

مسجد في (بوليلينق -باتوريتي) بجزيرة بالي ،افتتح عام 2003م
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 -م�سجد بجزيرة مالوكو

الف�صل الثاين:
�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

ُب� �ن���ي ع�� ��ام 2003م
ف��ي ج��زي��رة «م��ال��وك��و -
ترناتي  -جيلولو  -قرية
فايو» ،بنفس مواصفات
امل �س �ج��د ال� �س ��اب ��ق ،أي
بتكلفة ق��دره��ا 4750
د.ك ،وم �س��اح �ت��ه 121
م� �ت ��را م ��رب� �ع ��ا ،ويتسع
لعدد  240مصلي ًا.

مسجد في ترناتي (جيلولو -قرية فايو) بجزيرة مالوكو ،بُني عام 2003م

مسجد في بانتني (تشي بابار  -تشى ليغون)ُ ،شيد عام 2002م
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 م�سجد يف ت�شي بابارُشيد عام 2002م في «بانتني -تشى ليغون -تشى بابار» ،بتكلفة قدرها  3700د.ك ،ومساحته
 64مترا مربعا ،ويتسع لعدد  135مصلي ًا.

 م�سجد يف بانتان لي�ستاريافتتح عام 2008م في «بانتني  -سيرانق  -بانتان ليستاري» ،مبواصفات املسجد السابق نفسها
بتكلفة قدرها  3700د.ك ،ومساحته  64مترا مربعا ،ويتسع لعدد  135مصلي ًا.

 م�سجد يف نارمبانقتأسس عام 2002م في «بانتني  -رانكسبيتونق  -نارمبانق» مبواصفات املسجدين السابقني
نفسها أيضا بتكلفة قدرها  3700د.ك ،ومساحته  64مترا مربعا ،ويتسع لعدد  135مصلي ًا.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية
مسجد في بانتني (سيرانق  -بانتان ليستاري) ،افتتح عام 2008م
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الف�صل الثاين:

 م�سجد نو�ساتنجارا الغربيةتأسس في أكتوبر عام 2003م في «نوساتنجارا الغربية  -بيما» بتكلفة قدرها  4750د.ك،
ومساحته 121مترا مربعا ،ويتسع لـ 240مصلي ًا.

مسجد في نوساتنجارا الغربية (بيما) ،تأسس في أكتوبر عام 2003م
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مسجد في بانتني (رانكسبيتونق  -نارمبانق) ،تأسس عام 2002م

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 م�سجد عبداهللالعلي املطوع
مت تأسيسه في سندوق -
تولونق بجاوة الشرقية في
إندونيسيا

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

 -2م�ساجد يف �إندوني�سيا عن طريق بيت الزكاة
كما قام يرحمه الله بتشييد  17مسجد ًا في إندونيسيا بواسطة بيت الزكاة في الكويت،
نكتفي بذكر أحدها لالختصار نظر ًا إلى تشابه األقاليم والتكلفة والسعة ،مع املساجد التي
نفذتها جمعية اإلصالح االجتماعي وهو:

 م�سجد �سيتينجو يف �سومطرا ال�شماليةمت ت��أس�ي�س��ه في
سيتينجو (سيدي
ك� ��االن� ��غ  -داي� � ��ري)
بسومطرا الشمالية،
ون� � � �ف�� � ��ذه امل� �ج� �ل���س
األعلى اإلندونيسي
للدعوة اإلسالمية،
ب��إش��راف بيت الزكاة
بدولة الكويت.
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مسجد في سيتينجو (سيدي كاالنغ  -دايري) بسومطرا الشمالية

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي

 -3م�ساجد يف بنجالد�ش عن طريق :جمعية الإ�صالح االجتماعي
وهي ثالث أكبر بلد إسالمي من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا وباكستان ،وهي من أعلى
الدول النامية من حيث الكثافة السكانية ،وقد تعرضت  -وال تزال عرضة -للكثير من الفيضانات
بواسطة مكتب بنجالدش التابع للجنة الدعوة اإلسالمية في جمعية اإلص�لاح االجتماعي
ومنها:

 -م�سجد ومدر�سة يف بهوال

مسجد ومدرسة في مدينة بهوال ،مت تشييدهما في  1أكتوبر 2001م
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مت تشييدهما في  1أكتوبر2001م في مدينة بهوال ،بتكلفة قدرها  6770دي�ن��اراً ،ويتسع
ٍّ
مصل.
املسجد لـ400

الف�صل الثاين:

املدمرة وال�ك��وارث ،وق��د ق��ام يرحمه الله بإنشاء العديد من املساجد وامل��دارس في ه��ذا البلد

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 -م�سجد ومدر�سة حتفيظ القر�آن الكرمي يف نرايل

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

ت� ��أس� ��س ف�� ��ي 1
أغ �س �ط��س 2002م
ف� � � � � � ��ي م� � ��دي � � �ن� � ��ة
ص� � ��در مبحافظة
ن� ��راي� ��ل ف� ��ي دول� ��ة
بنجالدش ،بتكلفة
قدرها  8500د.ك،
وي� �ت� �س ��ع املسجد
لـ 300م� �ص ��ل ،أم��ا
املدرسة فتستوعب
مئة طالب.

مسجد ومدرسة في مدينة صدر مبحافظة نرايل ببنجالديش ،تأسس عام 2002م

 م�سجد التقوى مبدينة �صدرش� � � � �ي � � � ��د ف � � � � � ��ي 1
دي� �س� �م� �ب ��ر 2003م
ف��ي ق��ري��ة خوموريا
مبدينة صدر التابعة
حمل � ��اف� � �ظ � ��ة ف� � �ي � ��روز
ب��ور ،بتكلفة قدرها
 4000د.ك ،ويتسع
لـ170مصلي ًا.
مسجد التقوى مبدينة الصدر مبحافظة فيروز بور ،شيد في  1ديسمبر 2003م
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 -4م�ساجد يف قريغيز�ستان عن طريق جمعية الإ�صالح االجتماعي

 م�سجد يف ب�شكيكشيد في  30مايو 2003م بضواحي بشكيك عاصمة قيرغيزستان ،بتكلفة قدرها  7568د.ك،
ومساحته  90مترا مربعا ،ويتسع لـ130مصلي ًا ،ونفذه مكتب قيرغيزستان بقطاع آسيا وإفريقيا.

الف�صل الثاين:

جمهورية قيرغيزستان وعاصمتها بشكيك من دول جنوب شرق آسيا ،ويزيد عدد سكانها
على خمسة ماليني نسمة ،ونسبة املسلمني فيها  ،%75وقد أسس فيها يرحمه الله مسجدين
هما:

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

مسجد بضواحي بشكيك عاصمة قيرغيزستان ،شيد في مايو 2003م
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 م�سجد يف كرا�سنايا ريت�شكاشيد في  30أبريل 2001م في «كراسنايا ريتشكا» بتكلفة قدرها  9460روبية باكستانية،
بواسطة مكتب آسيا الوسطى في جلنة الدعوة اإلسالمية بجمعية اإلصالح االجتماعي.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

مسجد في كراسنايا ريتشكا ،تأسس في أبريل 2001م
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 -5م�ساجد يف الهند عن طريق بيت الزكاة
أسس كذلك يرحمه الله ثمانية مساجد في الهند عن طريق بيت الزكاة في الكويت ،ومنها..

الف�صل الثاين:

 م�سجد يف ويتوباراتأسس في ويتوبارا بواسطة ندوة املجاهدين بكيراال.

 م�سجد يف ترياتامالمت تنفيذه بواسطة ندوة املجاهدين بكيراال أيضا.

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

مسجد في ويتوبارا بالهند
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الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

مسجد مت تنفيذه في منطقة تيراتامال بالهند

 م�سجد يف وليكونوت � � ��أس � � ��س ف ��ي
منطقة وليكونو،
ب ��واس� �ط ��ة ن� ��دوة
امل � � �ج� � ��اه� � ��دي� � ��ن
بكيراال.

مسجد في منطقة وليكونو في الهند
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 -6م�ساجد يف دول �أخرى

تأسس في  5فبراير 1999م بإقليم كروناكل ،بتكلفة قدرها  7500د.ك ،ومساحته 134مترا
مربعا ،ويتسع لـ 250مصلي ًا ،ونفذه مكتب شبه القارة الهندية بجمعية اإلصالح.

الف�صل الثاين:

 -م�سجد ب�سريالنكا

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

مسجد في سريالنكا بإقليم كروناكل ،الذي تأسس في 1999/2/5م
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 م�سجد «امل�سلمون» بال�شي�شانوتأسس في  20أبريل 1999م مبدينة غروزني بجمهورية الشيشان ،بتكلفة قدرها 12420
د.ك ،ونفذه مكتب آسيا الوسطى (املكتب اإلقليمي  -موسكو) بجمعية اإلصالح.

الباب الثاين :الر�ؤية الإح�صائية

مسجد «املسلمون» مبدينة غروزني بجمهورية الشيشان ،تأسس في  20أبريل 1999م
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 -م�سجد بباك�ستان

الف�صل الثاين:

تأسس في  25أبريل 2001م في «سرحد – جارسده  -كندي خيل» ،بتكلفة قدرها 5500
د.ك ،ومساحته 180مترا مربعا ،ويتسع ل�ـ 250مصلي ًا ،وأشرفت على تنفيذه جمعية اإلصالح
االجتماعي.

�إح�صاءات ال�سجل املبارك لإح�سانه وفق طبيعة الإجناز

مسجد بباكستان في كندي خيل (سرحد  -جارسده)
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الباب الثالث:

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أصداء وفاته في
وسائل اإلعالم:
جداول إحصائية
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الفصل األول:

وفاته
الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

شيعت الكويت ي��وم االث��ن�ين  4سبتمبر 2006م بقلوب
حزينة وأعني دامعة الشيخ عبدالله العلي املطوع (العم أبو
ب��در) رئيس جمعية اإلص�لاح االجتماعي ورئيس مجلس
إدارة مجلة املجتمع الدولية مبقبرة الصليبخات بالكويت
الساعة التاسعة صباح ًا ،بعد أن وافته املنية ظهر األحد

 3سبتمبر2006م إث��ر أزم��ة قلبية خ�لال عمله ومتابعاته
لشؤون العمل اإلس�لام��ي وقضايا املسلمني مبكتبه الكائن
بشركته «علي عبدالوهاب» مبدينة الكويت.
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الف�صل الأول:
وفاته
233

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

وفاته
صبيحة يوم األحد  10شعبان 1427ه��ـ املوافق  3سبتمبر 2006م ،صعدت روح العم أبي بدر
الطاهرة إلى بارئها عن ثمانني عاما حافلة بجالئل األعمال.
ً
قائال« :ك��ان العم أب��و بدر
وي��روي مدير مكتبه األخ أحمد راج��ح مشاهداته حلادثة الوفاة
مسافر ًا لقضاء الصيف في أبها بالسعودية ،وكنت أنا أيض ًا مسافر ًا إلى مصر في إجازة ،وأصر العم
أبو بدر يرحمه الله على أن أقطع اإلجازة وأعود إلى الكويت حتى قال لي« :اترك السيارة واحجز
بالدرجة األولى إذا لم جتد على الدرجة السياحية وارجع قبل وصولي إلى الكويت» ،وبالفعل

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وصلت الكويت في 2006/8/31م ،وجهزت امللفات التي طلبها مني ،فيا سبحان الله ،ال أدري والله
إن كان إلهاما إلهيا أم إحساسا صادقا بدنو األجل ،فقد كانت أول مرة على االطالق بعد  32عاما
علي فيها بالعودة إلى الكويت من مصر بالطائرة وترك السيارة
من عملي معه تلك التي أصر
ّ
هناك ،بل وبالدرجة األولى إن لم يتيسر لي احلجز بالدرجة السياحية ،وكم هو غال على نفسي
وعزيز على قلبي أن يكون لي احلظ األوفر بتوديعه شخصي ًا في آخر حلظات حياته».
وعاد العم يرحمه الله إلى الكويت عصر السبت 2006/9/2م ،وبعد أن أخذ قسط ًا من الراحة
في بيته حضر إلى املكتب وكان بصحة جيدة ،واطلع على بعض امللفات وصرف األمور العاجلة ،ثم
غادر مساء إلى منزله ..وفي اليوم التالي األحد 2006/9/3م ،حضر يرحمه الله إلى مكتبه في
التاسعة والنصف صباح ًا ..وقبل دخوله املكتب قال لي وهو في حالة من السعادة« :اليوم يا أخ
أعان
أبوهبه قرأت القرآن بعد صالة الفجر بدون نظارة ،وكانت احلروف أمامي واضحة متام ًا ،ولم ِ
عيني كاملعتاد.»..
ولم أشعر بتعب في
ّ

وبعد دخول العم إلى مكتبه وتوقيعه على بعض األوراق ،حضر ابن أخيه للسالم عليه وتهنئته
بسالمة الوصول ،ودخلت معه إلى العم ،فصافح ابن أخيه وشد على يده طالب ًا منه اجللوس ألنه
يريده ،وبينما هو يهم باجللوس مرة أخرى فوجئنا به يسقط على األرض ،وظننا جميع ًا أنها
غيبوبة ،فنقلناه بسرعة إلى مستشفى األميري ،حيث تأكدنا أنه فارق احلياة رحمه الله».
وقد شارك في تشييع اجلنازة أكثر من  20ألف من أهل الكويت ومحبيه من أنحاء العالم(،)1
يتقدمهم نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد(.)2
( )1وفق موقع جمعية اإلصالح االجتماعي بالشبكة الدولية
( )2وذلك لوجود سمو األمير خارج البالد وقد أرسل عدة برقيات عزاء ألسرة املرحوم أبو بدر ،كما عزاهم سموه عن طريق الهاتف.
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الف�صل الأول :وفاته

لم أشهد مثل هذه اجلنازة من كثرة املشيعني
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الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح معزياً أهل الفقيد في املقبرة

كما شارك في اجلنازة رئيس مجلس األمة باإلنابة د.محمد البصيري ونائب رئيس الوزراء
د.إسماعيل الشطي ،و وزير األوقاف د .عبدالله املعتوق ،و وزير األشغال بدر احلميدي ،وأعضاء
مجلس األمة و وفود من جماعة اإلخوان املسلمني من عدة أقطار عربية وإسالمية وأجنبية.
كما ش��ارك في تشييع اجلنازة وف��د من احلركة اإلسالمية في األردن برئاسة الشيخ سالم
الفالحات املراقب العام لإلخوان في األردن ووف��د من ال��س��ودان حضر بطائرة خاصة بأمر من
الرئيس البشير ورأس الوفد املشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس اجلمهورية السابق وضم
ع��ددا من العلماء واملسؤولني في مقدمتهم األستاذ ص��ادق عبدالله عبداملاجد املراقب العام
لإلخوان في السودان ،وجمع غفير من قيادات العمل اإلسالمي في منطقة اخلليج العربي وعدد
من سفراء دول العالم.
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وقد امتألت مقبرة الصليبخات باملشيعني ما اضطرهم إلى صالة اجلنازة على الفقيد الكبير ما
يزيد على  15مرة في جماعات متتالية.
وقد ورد في بيان نشرته جمعية اإلصالح االجتماعي فور وفاته رحمه الله ما يلي:
«ويذكر أن العم عبدالله العلي املطوع ولد في عام 1345ه��ـ املوافق 1926م ،ونشأ في أجواء
عائلية ملتزمة ،وكان التدين هو الطابع الذي يغلب على أسرته ،وحرص والده على تربيته على
األخالق احلميدة والقيم اإلسالمية العظيمة ،كما كان يغرس فيه معنى االلتزام وحب الطاعة

وملا كان شقيقه األكبر املرحوم عبدالعزيز املطوع له صلة وطيدة باحلركات اإلسالمية والعمل
اإلسالمي خاصة حركة اإلخوان املسلمني ،فقد تأثر العم عبدالله املطوع بهذا التوجه ،وتشكلت
لديه اخللفية اإلسالمية من خالل هذا الفكر اإلسالمي الصحيح ،حيث كانت األمة تعيش في
عهود الذل واالحتالل الغربي اجلاثم على صدرها.
ومن احملطات الفارقة في حياة العم أبي بدر يرحمه الله لقاؤه وشقيقه املرحوم عبدالعزيز
اإلمام الشهيد حسن البنا عام 1365هـ املوافق 1946م في مكة املكرمة واملدينة.
بعدها انخرط العم عبدالله في النشاط اإلسالمي وعمل على تنميته من خالل استضافة
العلماء واحملاضرين ،فكان يرحمه الله داعية إسالميا صادقا ومخلصا ،متتع بخبرة واسعة
وجتربة ثرية في العمل الدعوي واخليري ،وكان قويا في احلق ال يخشى في الله لومة الئم،
وكان حتى آخر حلظة في حياته يتمتع بحماسة الشباب إلى جانب حكمة الشيوخ ،ويحمل في
وجدانه وعقله وقلبه هموم أمته ،وخطابه يجمع بني األصالة واملعاصرة.
أسهم في تأسيس جمعية اإلرشاد اإلسالمي في عام  1370هـ 1950م كأول عمل إسالمي مؤسسي
بالكويت وأسس جمعية اإلصالح االجتماعي في مطلع الستينيات وقد سارت على نفس أهداف
ومبادئ جمعية اإلرشاد ،وظل رئيسا ملجلسي إدارة جمعية اإلصالح ومجلة املجتمع حتى وفاته.
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ويصطحبه إلى املسجد وخاصة في صالة الفجر.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
عندما وقع الغزو العراقي الغاشم للكويت لعب دور ًا كبير ًا في إجناح مؤمتر جدة الشعبي ،وأسهم
في إصدار صحيفة في بريطانيا للدفاع عن الكويت (املرابطون) والتنديد بالغزو ومطالبة الدول
العربية بالتعاون لطرد الغازي ،وكان يقوم بتوزيع األموال بسخاء على املناضلني واملقاومني وأبناء
الشعب الكويتي من أجل تخفيف احملنة على املواطنني.
 يذكر أنه رفض ترشيحه ملنصب رئاسة اللجنة املالية إبان الغزو الصدامي الغاشم خشية أنمتر عليه معامالت ذات صلة باملمارسات الربوية.
 -كان عضو مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية واملجلس التأسيسي لرابطة العالم

اإلسالمي واملجلس التأسيسي للمجلس األعلى للمساجد مبكة وعضو ًا مؤسس ًا في جمعية الهالل
األحمر ،باإلضافة إلى مؤسسات خيرية وإسالمية عدة«.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

الوفاء يتجلى في أخيه في الدعوة الشيخ أحمد القطان وهو يؤم أحبابه في صالة اجلنازة على جثمانه الطاهر
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الف�صل الأول :وفاته

مع األستاذ أحمد أحمد راجح سكرتيره الشخصي ومدير مكتبه طوال  32عاماً

حلظة الوداع األخير كانت صعبة جداً وتعكس املكانة الكبيرة للعم أبي بدر عنده
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الفصل الثاني:
الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

جداول إحصائية للزخم
اإلعالمي ملرثياته
لن نتحدث بكلمة واحدة عن وفاته  -رحمه الله  -ولكننا سنترك
مؤشر ًا واحد ًا من بني املؤشرات الكثيرة على مكانته في القلوب ،من
خالل إلقاء الضوء على ما مت نشره عنه في الصحافة الكويتية في

فترة قصيرة من وفاته ،وسنبني فيما يلي طرف ًا من أحد املؤشرات
الدالة على ذلك ،وهي اجلداول اإلحصائية.
ونظر ًا لكثرة ما كتب نكتفي فيما يلي بذكر ما وقفنا عليه من
عناوين املقاالت واملواد الصحفية على اختالف أشكالها ،والتي بلغت
 137مادة صحفية ،كتبت عنه ،في الفترة الزمنية من 2006/9/4م
إلى 2006/9/23م ،أي فقط خالل ثالثة أسابيع من وفاته  -رحمه
الله  -ليرجع إليها من أراد االستزادة ،معتذرين عن أي مادة صحفية
لم نقتبس املعلومات امللخصة لها ،بسبب عدم وقوفنا عليها:
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الف�صل الثاين :جداول �إح�صائية للزخم الإعالمي ملرثياته
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التاريخ

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم
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العدد

اجلهة أو الكاتب
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الصحيفة

العدد

اجلهة أو الكاتب

العنوان

الف�صل الثاين :جداول �إح�صائية للزخم الإعالمي ملرثياته
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الف�صل الثاين :جداول �إح�صائية للزخم الإعالمي ملرثياته
245

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
التاريخ

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم
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العدد
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الف�صل الثاين :جداول �إح�صائية للزخم الإعالمي ملرثياته
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الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم
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الف�صل الثاين :جداول �إح�صائية للزخم الإعالمي ملرثياته
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الف�صل الثاين :جداول �إح�صائية للزخم الإعالمي ملرثياته

(*) لم يتم الوقوف على بقية البيانات املتعلقة باملقاالت ،ولذا لم تأخذ ترتيبها بني املقاالت املذكورة أعاله في اجلدول.
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الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

هذه الصورة معبرة وخير شاهد على العالقة الطيبة بينه وبني صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله

«دوره كبري يف خدمة العمل الإ�سالمي واخلريي»
�صاحب ال�سمو �أمري البالد
أشاد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في برقية تعزية ومواساة إلى أسرة العم بوبدر
مبناقبه اجلليلة ودوره الكبير في خدمة العمل اإلسالمي واخليري سواء على املستوى احمللي أو
اخلارجي ،مبتهال إلى املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته
ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
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«�أعماله اخلريية �سبقت �أقواله»
�سمو ويل العهد
قال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح في رثاء الشيخ عبدالله املطوع «ليس
ثمة كلمة ،فهو ميثل كل الكويتيني ،وأعماله اخليرية سبقت أقواله ،فقدت الكويت رجال من
رجاالت اخلير».
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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح معزياً أهل الفقيد في املقبرة

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
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بال مجاملة جاسم محمد اخلرافي رئيس مجلس األمة يرعى كل ما تدعوه إليه جمعية اإلصالح االجتماعي من فعاليات
وأنشطة ،حتى في فترات حل مجلس األمة ،ويظهر في الصورة مبعية العم يوسف جاسم احلجي والعم بوبدر رحمه الله،
وخلفهم كل من فيصل اخلزام احملامي وناصر الوقيان وعبدالله الناجم

«العمل الإ�سالمي واخلريي فقد ً
ركنا من دعائمه الأ�سا�سية»
رئي�س جمل�س الأمة حممد جا�سم اخلرايف
إن العمل االسالمي واخليري فقد ركنا مهما من دعائمه األساسية ،فقد نذر الفقيد نفسه
وقضى حياته في خدمة الدعوة اإلسالمية والعمل اخليري داخل الكويت وخارجها.
وكان يتمتع بحكمة واتزان وكان يقول كلمة احلق ال تأخذه في الله لومة الئم ،كما عرف عن
املرحوم متسكه بوجهة نظرة متى اقتنع بها وعرف أنها األصلح ،وكان رحمه الله يقود وال ينقاد،
وال يتأثر إال ملا فيه اخلير لصالح وطنه ودعوته ،وموقفه في مؤمتر جده وكيف دافع عن احلق
الكويتي خير دليل على ذلك.
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وكان يتمتع بحكمة واتزان وكان يقول كلمة احلق ال تأخذه في الله لومة الئم ،كما عرف عن
املرحوم متسكه بوجهة نظرة متى اقتنع بها وعرف أنها األصلح ،وكان رحمه الله يقود وال ينقاد،
وال يتأثر إال ملا فيه اخلير لصالح وطنه ودعوته ،وموقفه في مؤمتر جده وكيف دافع عن احلق
الكويتي خير دليل على ذلك.

ً
رجال حمب ًا لوطنه و�أمته»
«فقدنا

قال رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح عبر برقية تعزية إلى أسرة املطوع «
أعرب لكم ولألمة اإلسالمية عن خالص العزاء لوفاة الشيخ اجلليل عبدالله
تسليما بقضاء الله
ُ

العلي املطوع الذي فقدنا برحيله رجال جليال محبا لوطنه وأمته اإلسالمية،

وإذ نحتسب الفقيد عند بارئه سبحانه وتعالى نضرع إلى املولى أن يسكنه فسيح جناته وأن
يبارك في أبنائه وأحفاده ومحبيه ،إنا لله وإنا إليه راجعون».
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ال�شيخ �سامل العلي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

بيان من جمعية اال�صالح االجتماعي
و�شكر على التعازي
لقد توالت املئات بل اآلالف من رسائل وبرقيات وكلمات التعازي من قارات الدنيا في رثاء العم
أبي بدر يرحمه الله ونظر ًا لكثرة هذه الرسائل والبرقيات والتلغرافات وضيق املجال حلصرها
وسردها جميع ًا ،فقد توخينا بذكر بعضها ..وال يفوت مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي
أن يتقدم بوافر الشكر واالمتنان
لسمو أمير البالد :الشيخ صباح األحمد الصباح
وسمو ولي العهد :الشيخ نواف األحمد الصباح
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ولرئيس مجلس األمة :السيد جاسم اخلرافي
ولسمو رئيس مجلس الوزراء :الشيخ ناصر احملمد الصباح
وللنائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية ووزي���ر ال��دف��اع :الشيخ جابر املبارك
الصباح
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية :د .محمد الصباح
وجميع ال����وزراء وال��ن��واب وامل��واط��ن�ين واملقيمني ف��ي دول���ة الكويت وق���ادة ال��دع��اة واملنظمات
واجلمعيات اإلسالمية وعموم املسلمني في العاملني العربي واإلسالمي ،على تعازيهم بوفاة الشيخ
عبد الله العلي املطوع بو بدر رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي يرحمه الله.
ويؤكد هذا التعاطف مدى التقدير والعرفان لدور هذا الرجل املبارك ،الذي سخر حياته ونعم
الله عز وجل عليه في خدمة اإلسالم واملسلمني ،لقد كان العم أبو بدر يرحمه الله قدوة في:
 التمسك باإلسالم عقيدة وشريعة ،الستنهاض األمة من ضعفها ،والسعي نحو تطبيق الشريعةفي كل مجاالتها.
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 وقدوة في الدعوة إلى وحدة األمة داخل الوطن والوطن اإلسالمي الكبير ،وهي أساس كل قوةونهضة.
 وقدوة في الدعوة إلى الرحمة والتكافل ،وهما البلسم الذي يداوي به ضعفاء األمة. وقدوة في العمل الصحيح والعلم النافع ،وهما السبيل لنهضة األمة وارتقائها. وقدوة في الثبات على املبادئ والشجاعة ،في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن واألمة وقدوة في بذل املال واجلهد والوقت ،لبناء الشباب واألمة ،سعي ًا لصناعة حضارتها ،وحتقيقرقيها وتقدمها.
وإننا في الكويت وفي العالم أجمع إذ نفتقده إال أن مبادئه السامية ،وسيرته العطرة ،ستبقى

 بإذن الله  -نبراس ًا جلميع إخوانه وأبنائه في جمعية اإلصالح االجتماعي ،وسائر الدعاة إلىالله تعالى ،سائلني املولى عز وجل أن يلحقه بركب الصاحلني ،من النبيني والصديقني والشهداء

والصاحلني ،وحسن أولئك رفيق ًا.

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني
جمعية اإلصالح االجتماعي
دولة الكويت
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اإلسالمية.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

فضيلة الشيخ د .عصام البشير معزيا أهل الفقيد ويظهر في يسار الصورة السيد حمود حمد الرومي
نسيب العم أبوبدر رحمه الله (زوج ابنته)

والنائب محمد املطير عضو مجلس األمة معزيا
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بيان نعي الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
حياته حافلة باجلهاد يف العمل الإ�سالمي واخلريي
2006/9/5
ن��ع��ت ه��ي��ئ��ة اخل���ي���ري���ة اإلس�ل�ام���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة إلى
الشعب الكويتي واألم���ة اإلس�لام��ي��ة عبدالله العلي
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املطوع رئيس جمعية اإلص�لاح االجتماعي ورئيس
مجلس إدارة مجلة املجتمع وع��ض��و مجلس إدارة
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ال��ذي لقي ربه
أم���س األول ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز ال��ث��م��ان�ين ع��ام��ا ،بعد
ح��ي��اة حافلة بالعطاء واجل��ه��اد ف��ي ح��ق��ول العمل
اإلس�ل�ام���ي واخل���ي���ري .وال��ه��ي��ئ��ة مب��ق��ره��ا الرئيس
وجل��ان��ه��ا ومكاتبها ف��ي اخل����ارج ،إذ تعبر ع��ن أملها
وحزنها الشديدين لفقدان الراحل ملا ميثله من
خ��س��ارة كبيرة ألمته ووط��ن��ه والعمل اإلسالمي
واخل��ي��ري وم�لاي�ين ال��ف��ق��راء وامل��س��اك�ين ف��ي شتى
أنحاء العالم ،فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى
أن يسكن الفقيد فسيح جناته ،وأن يلهم آله

أمنوذج

من اإلصدارات ا

خلاصة با
ملرحوم بُعيد وفاته

وذويه الصبر والسلوان.
ووف��اء ل��دوره اخليري أص��درت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية عددا خاصا من مجلة
«العاملية» تناول جوانب خيرية ودعوية وفكرية عديدة في حياة الراحل ،وأفرد العدد مقابلة
مع رفيق دربه العم يوسف جاسم احلجي حتدث خاللها عن بداية معرفته بالراحل ومشوار
العمل اخليري واالسالمي ودوره املميز في إنشاء الهيئة ،مؤكدا أن الراحل كان غيورا على
دينه وقافا عند حدود الله ،ورجال خيريا من طراز فريد وتاجرا مسلما حترى طوال حياته
األموال احلالل والبعد عن الشبهات.
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الد�ستورية تنعى �أبا بدر
«الرجل الذي حمل هم الأمة وق�ضاياها»
عبداهلل علي املطوع يف ذمة اهلل
2006/9/4
نعت احلركة الدستورية اإلسالمية إلى الشعب لكويتي واألمة العربية واإلسالمية الداعية
اإلسالمي الكبير والشخصية الفذة العم الفاضل عبدالله العلي املطوع رحمه الله رحمة واسعة
سائلني الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويدخله فسيح جناته ويتقبله
بقبول حسن ،وأن يجعل ما قدم في حياته املديدة في ميزان حسناته ويرفع درجاته ،كما نسأل

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

الله عز وجل لعائلته الكرمية الصبر والسلوان وأن يعظم أجرهم في فقيدهم وفقيدنا وفقيد
األمة وأن يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيرا.

من اليمني ابناه عبدالوهاب وعبداملعز متأث َريْنِ بوفاة والدهما رحمه الله
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نعي اللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال
تطبيق �أحكام ال�شريعة اال�سالمية
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نعي اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
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وهكذا فقد اهتم املجتمع املسلم بكل أطيافه في الكويت وكل أرجاء العالم اإلسالمي برحيل
العم بوبدر ،فرثاه الكبير والصغير وحزنت لفقده القيادات السياسية والشعبية بكل أفرادها،
لقد كان رحمه الله من احملسنني املتبرعني الذين ال تعلم ميينهم ما تنفق شمالهم وبرحيله،
خسرت الكويت ابنا ب��ارا من ابنائها ،رحم الله ابا بدر رحمة واسعة ،وألهم أهله وذوي��ه الصبر
والسلوان ،و انا لله وان إليه راجعون.
هذا وكانت عينا العمل اخليري والعمل اإلسالمي قد دمعتا ،وحترقت اللجان اخليرية وكل
الدعاة أملا وحزنا عندما حجب املوت رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي العم عبدالله العلي
امل��ط��وع فتوقفت مسيرة حافلة بالعطاء اجل��زي��ل والنهج اإلرش���ادي ظلت مثال يحتذى عربيا
وإسالميا ،وترجل العم «أبو بدر» عن جواد امتطى به صهوة مجد سياسي وتربوي واقتصادي،
ظل وسيظل محل إعجاب وتقدير من راقب كفاح عمل ثري استمر سنني طويلة ،وهو ما جعل

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

اجلميع يسارع إلى تأبينه مبشاعر األسى.
فيما بعث سمو أمير البالد ببرقية عزاء إلى أسرة الفقيد ،بعث سمو نائب األمير ولي العهد
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتني
مماثلتني.
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الفصل الثالث:

املعزون في وفاته
الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

آحاد ...عشرات ...مئات بل آالف شعروا باملصاب اجللل بفقده
فعبروا ع��ن عزائهم بأشكال مختلفة ،أكثرهم ل��م نستطع إلى

ً
سبيال ،وفيما يلي بعض منه مبختلف األشكال:
توثيقه

برقيات ،خطابات ،بيانات صحافية ،إعالنات مشاركة عزاء
رس��ائ��ل هاتفية ،رس��ائ��ل إلكترونية عبر االن��ت��رن��ت ،صفحات
الكترونية ،مكاملات هاتفية ،فاكسات
وس��ن��ورد هنا فقط م��ا وقفنا عليه م��ن تعزيات كمؤشر على
التقدير الكبير للفقيد على مستوى الكويت واألمة.
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الف�صل الثالث :املعزون يف وفاته

فضيلة الشيخ د .خالد مذكور املذكور معزياً

اجتمع للعزاء فيه خلق كثير

287

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل الرابع:

املقاالت الصحفية
الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

لقد حظيت وفاة العم أبي بدر يرحمه الله باهتمام بالغ
وزخ��م إعالمي كبير ملكانته السامقة ومنزلته العالية
ف��ي ن �ف��وس اجل �م �ي��ع ..وم ��ن ب�ين م��ا ك�ت��ب ع�ن��ه نقتطف
هذه القبسات ،مت ترتيب املقاالت حسب تاريخ نشرها
في الصحف اليومية وامل�ج�لات ،مصنفة ضمن مقاالت
الصحيفة التي نشرت فيها.
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فيا�ض ظل يتدفق باخلري والعطاء �ستني ً
غاب نبع ّ
عاما
الداعية الإ�سالمي ال�شيخ الأ�ستاذ الدكتور يو�سف القر�ضاوي
الر�أي العام – � 7سبتمرب 2006

يحس بعيشه أح��د ،وال يبكي على موته أح��د ،فهو حي
م��ن ال�ن��اس َم��ن يعيش ومي��وت ،وال
ُّ

كاألموات ،حاضر كالغائبني ،وهو الذي قال في مثله الشاعر:

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ف�� � ��ذاك ال�� � ��ذي إن ع� � ��اش ل � ��م ي��ن��ت��ف��ع به

وإن م � � ��ات ال ت� �ب� �ك ��ي ع� �ل� �ي ��ه أق�� ��ارب�� ��ه!

الص َعداء مبوته ،ملا عانوه
  ومن الناس َم��ن مي��وت ،فتستريح األرض من ش��ره ،ويتنفس الناس ُّ
من ظلمه وعسفه ،وطغيانه على اخللق ،واعتدائه على احلق ،وانتهاكه للحرمات .فال غرو أن

يتمنى الناس هالكه ،وأن يدعو عليه سرا وعالنية :أن يريحهم الله منه ،فإذا هلك قرأوا قول

ين ّظل ٍّموا ّ $حً ّ
ب پً ّعالمّ ٌني >(}<45سورة األنعام) ،وهذا شأن
ال ًم ٍد ٌل َّل ٌه ّر ٌَ
الله تعالىّ { :فقٍطٌ ّع ّداب ٌٍر پً ق ًّو ٌم َّپذٌ ّ
ّ

وع
الفراعنة واجلبابرة املستكبرين في األرض بغير احلق ،والذين نزل فيهم قوله تعالىٍ ّ${ :ز ٍر ُ
پس ّم ٍاء
ني> <27كّ ذّ ل ٌّك ّّ $أ ًو ّر ًث ّن ّاها ّق ًو ْما ّ
ّّ $مق ُّام كّ ٌر ُمي>ّ ّ$ <26ن ًع ّم ُة كّ ا ٍنوا فٌي ّها فّاكٌ ٌه ّ
آخ ٌر ّ
ين> <28ف ّّما ّب ّك ًت ّعل ًّيه ٌٍم َّ
ين>( }<29سورة الدخان).
ّ$ا ّأل ًر ٍ
ض ّّ $ما كّ ا ٍنوا ٍمنظّ ٌر ّ

وهناك َمن ميوت فيترك فراغا هائال مبوته ،تبكي عليه األعني ،وتأسى له األفئدة ،وتهتف
بالترحم عليه.
له األلسنة
ُّ
نحس به اليوم ،حني رحل عن عاملنا رجل الدعوة واخلير واإلص�لاح ،رجل املواقف
وهذا ما
ُّ

والفضائل :إنه أبو بدر عبد الله علي املطوع :الذي غادر دنيانا صبيحة األحد  10شعبان 1427هـ
املوافق  3سبتمبر 2006م ،عن ثمانني عاما حافلة بصالح األعمال.
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وهكذا غاض النبع الفياض الذي طاملا َّ
ظل يتدفق باخلير والبذل والعطاء نحو ستني عاما،
يبذل من نفسه ووقته وجهده وماله في سبيل قضايا اإلسالم وأمته ،ومطالب دعوته ،ونصرة
شريعته ،وتوحيد أمته ،وإحياء حضارته.
وانطفأت الشعلة ا ُملتَّ قدة التي ظلت متوهجة ،ترسل أشعتها نورا ونارا :
نورا لطالبي الهداية ،ونارا على دعاة الغواية.

إنه أبو بدر رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي بالكويت ،ورئيس مجلس إدارة مجلة (املجتمع)
املعروفة مبواقفها الشجاعة ،وصراحتها في نصرة احلق ،ومقارعة الباطل.
لسد
إنه القاسم املشترك وراء كل عمل خير يسعى ملعونة أولي الفقر واحلاجة من املسلمني ،أو ِّ
سدها املسلمون في مشارق األرض ومغاربها ،فهو أبو الفقراء ،ومالذ
الثغرات التي يحتاج إلى ِّ

وهو ِقبلة كل َمن يأتي إلى الكويت لطلب املساعدة في املشروعات اخليرية واإلسالمية من كل

أقطار العالم .ولقد َع َرفته منذ نحو خمسة وأربعني عاما تقريبا ،فما َع َرفت فيه إال الصدق في
القول ،واإلخالص في العمل ،والبذل في سبيل الله ،واملشاركة في كل عمل نافع ،لنصرة اإلسالم،

ونشر رسالته ،والنهوض بأمته ،رأيته في بيشاور في محاوالت اإلصالح بني اإلخوة املجاهدين
في أفغانستان ،ورأيته في فرنسا في افتتاح الكلية العلمية اإلسالمية ،ورأيته في مؤمترات شتَّ ى
تعمل لإلسالم ،ولدعوة اإلسالم ،وحضارة اإلسالم.
وحسب أبي بدر عندي فخرا أنه كان أول من ساند دعوتي إلقامة مؤسسة حتافظ على الوجود
قررها املنصرون األمريكان الذين اجتمعوا في
اإلسالمي لألمة في مواجهة خطة التنصير التي َّ

والية كولورادو سنة 1978م في مؤمتر قرروا فيه تنصير املسلمني في العالم ،ورصدوا لذلك ألف
مليون دوالر ،جمعوها في احل��ال ،وأنشأوا لذلك معهدا سموه معهد «زومي��ر» لتخريج مبشرين
متخصصني في تنصير املسلمني.
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أصحاب املشروعات اإلسالمية واإلنسانية.

الف�صل الرابع:

ونفد زيت السراج الذي ظل يبعث نوره ليضيء الطريق للحائرين.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وح�ين ناديت  -في اجللسة اخلتامية ملؤمتر امل�ص��ارف اإلسالمية ال��ذي انعقد في الكويت-
بضرورة تأسيس هذه املؤسسة أو الهيئة ،ورشحت أمينا عاما لها :الشيخ يوسف جاسم احلجي،
وطلبت من احلضور أن يكونوا أول املساهمني في إنشاء هذا الكيان املنشود.
علي ،وهمس
وهنا ال أنسى موقف أبي بدر رحمه الله ،وغفر له وجعل اجلنة مثواه ،الذي أقبل َّ

في أذني قائال :إني أتبرع لهذا املشروع مبليون دوالر ،أودعها حلسابه في بيت التمويل الكويتي،
وأرجوك أال تعلن عن اسمي.
وك��ان أبو بدر عضو اللجنة التحضيرية التي قامت باإلعداد للمشروع الكبير ،مع يوسف
احلجي ،وسليمان الراجحي ،وعبدالله العقيل ،والفقير إليه تعالى .حتى تأسست الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية ،وقامت بدورها اخليري واإلنساني في العالم اإلسالمي والعاملي.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

مير على دول اخلليج وعلى أمرائها ،وأن
قرر مجلس اإلدارة أن َّ
وكان أبو بدر ضمن الوفد الذي َّ

يعرض عليهم الفكرة ،ويشرح لهم أهدافها ،وأنها ال تتدخل في السياسة ،وإمنا حتاول حماية
املسلمني ممن يحاول تغيير عقيدتهم ،واستالب ُهويتهم.
وفعال كان الشيخ احلجي وأبو بدر من الكويت ،والشيخ عبد الله األنصاري والفقير إليه تعالى
من قطر ،والشيخ عيسى بن محمد آل خليفة من البحرين .وقد مررنا على أمير قطر السابق
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ،ورحب بنا كل الترحيب ،وأذن لنا بفتح حساب في قطر جلمع
التبرعات حلساب الهيئة.
وكذلك التقينا بأمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سليمان آل خليفة ،فاحتفى بنا غاية
االحتفاء ،ووعدنا بأن ُيذ ِّلل الصعاب أمامنا .ولم ُيفتح الباب لنا في اإلمارات وال في اململكة وال
في عمان.
وكان أبو بدر منذ نشأت الهيئة  -وحتى لقي ربه  -من أعمدتها الراسخة ،ودعائمها الشامخة،
كان عضو مجلس إدارتها ،وعضو جلنتها التنفيذية وأمني املال لها ،والساعد األمين لرئيسها،
وسند العاملني فيها.

292

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
يشد أزره��ا ،ويسند ظهرها،
وكان هذا شأنه مع كل مؤسسة خيرية ،وكل جمعية إسالمية،
ُّ
اشتدت ،وميدها بالغذاء والوقود،
ضعفت ،ويزيدها قوة إذا
َّ
وينهض بها إذا تعثرت ،ويقويها إذا ُ
حتى تنطلق إلى األمام ،وتستمر في انطالقها وحركتها.

وقد بارك الله له في ماله ،ما ورثه وما كسبه ،وما تركه والده له من وصية ،فكان كما جاء في
احلديث الشريف الذي رواه اإلمام أحمد«ِ :ن ِع َّما املال الصالح للمرء الصالح».

وكان من قياداتها احمللية واإلقليمية والعاملية ،ومع هذا عاش في الدعوة بروح اجلندي املتواضع،
ال بعقلية القائد املتعالي ،فهو مع إخوانه كواحد منهم ،بل ال يرى نفسه إال دونهم.
بدءا من اإلمام حسن البنا ،الذي لقيه في موسم احلج
لقد َع َرف مرشديها جميعا َ
وع َرفوهً ،

تعرف على األستاذ الهضيبي واألساتذة التلمساني وأبي
1946م ،وكان عمره عشرين سنة ،ثم َّ

ولقد اشتركت معه لعدة سنوات في التنظيم العاملي لإلخوان -قبل أن استعفي منه -بل قبل
املتحرق ،والوجدان احلي ،واإلرادة الصادقة،
أن ينشأ التنظيم بصفة رسمية ،فكان ميثل القلب
ِّ
لتجاوز املشكالت ،والبحث عن احللول ،والتط ُّلع إلى األفق األعلى ،يظل الساعات الطوال معنا،
بل األيام والليالي ،وال يقول ما يقوله رجال األعمال عادة :إن الوقت عنده من ذهب ،وكل دقيقة
متضي يستطيع أن يكسب فيها ألوفا من الدراهم أو الدنانير .بل يرى أن وقته يجب أن يكون لله

ني> <162ال
قبل أن يكون للتجارة واملال.
ُ
شعاره{ :قٍلً َّإن ّصالتٌي ٍّ $ن ٍسكٌ ي ّّ $م ًح ّي ّ
اي ّ $مّ ّماتٌي ٌل َّل ٌه ّر ٌَب پً ّعالمّ ٌ ّ
ّش ٌر ّ
ني>( }<163سورة األنعام).
يك ّل ٍه ّ$بٌذّ ل ٌّك ٍأم ًٌر ٍت ّّ $أ ّنا ّأ َّو ٍل پً ٍم ًسلٌمٌ ّ

وكنا كثيرا ما نختلف فكريا حول بعض املواقف ،فهو رجل مسلم محافظ ،ميثل احملافظة ،وال
يحب اخلروج عليها .وقد تأثر إلى حد ما بتشدد إخواننا السلفيني في عدد من القضايا.
ومن ذلك :موقفه من قضايا املرأة ،فقد كان موقفه مع املتشددين ،حتى إنه وقف ضد توجه
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عم ا ُملعني لهم.
النصر ومشهور والهضيبي الثاني ،إلى األستاذ املهدي عاكف ،وكان ِن َ

الف�صل الرابع:

لقد آمن بدعوة اإلخ��وان املسلمني منذ فجر شبابه ،وأخلص لها ،وعاش فيها ،وعاشت فيه،

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وأيد الذين منعوا املرأة أن يكون لها صوت في االنتخاب ،ناهيك
أمير الكويت الشيخ جابر األحمدَّ ،

أن ِّ
ترشح نفسها ملجلس األمة.

ليعدل من رأي��ه ،وأن هذا ما تدل عليه
وحاولت أن أقنعه
اتصلت به هاتفيا من قطر،
وقد
ُ
ُ
ِّ
يرد عن اإلسالم
نصوص صحيحة الثبوت صريحة الداللة ،وما تهدي إليه مقاصد الشريعة ،وما ُّ
تهمة إهمال شأن امل��رأة واالستهانة بها ،على أن األم��ور االجتهادية واخلالفية إذا رأى فيها ولي
ُ
كلمته،
خالفي؟وسكت أبو بدر حينما
األمر رأيا رفع اخلالف ،فلماذا تخالفون أمير البالد في أمر
َ
َّ
وظل مخالفا ألمير بالده ،ألنه يؤمن بأن موقفه حق.
ينثن عن رأيه،
ولكنه لم
ِ
وعندما أنشأنا (إس�لام أون الي��ن) :دعونا أكثر من مئة شخصية معروفة من أسماء العالم
اإلسالمي ،ومن أوروبا وأمريكا وغيرها ،وكان فيها عدد من النساء من قطر والسعودية واخلليج.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وحني اختار املجتمعون مجلس إدارة لهذه املؤسسة العاملية الوليدة كان منه امرأتان ،وكان
أبوبدر من الرافضني لذلك .وحاول مبا له من وزن ومنزلة التأثير ضد هذا الرأي ،ولكن التيار كان
أقوى منه.
وبعد عودته إلى الكويت أرسل كتابا يرجوني فيه :أال أقع في هذا َ
الش َرك :إدخال املرأة في

مجلس اإلدارة ،فما لهذا ُخ ِلقَ ْت املرأة ،ويلتمس مني مراجعة األمر والتأ ِّني فيه!

ومع هذا اخل�لاف في مثل هذا األم��ر ،فلم يكن لينال من امل��ودة واألخ��وة الوثيقة التي بيننا
تغير حبي له ،وال حبه لي.
مثقال ذرة .ما َّ
ُ
حضرت ندوة في القاهرة حول «فقه اإلعالم» في بداية تأسيس قناة «اقرأ» ،وكان لي في
وقد
ورأيت أن هذا الفقه ال ميكن
هذه الندوة كلمة في االفتتاح ،ومحاضرة حول هذا الفقه املنشود،
ُ
ويترسخ إال إذا انبنى على قاعدتني أساسيتني:
يتم
أن َّ
َّ
 -1قاعدة التيسير :وهي ُمجمع عليها في اجلملة ،ثابتة بالقرآن والسنة .وإذا كانت الزمة في كل
عصر ،فهي ألزم ما تكون في عصرنا ،وإذا كانت مطلوبة في كل شيء ،فهي أكثر ما تكون طلبا
في مجال اإلعالم.
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�درج :فهو سنة كونية وسنة شرعية ،وال بد ملن يريد إنشاء إع�لام إسالمي من
 -2قاعدة ال �ت� ُّ
التدرج.
ُّ

وبهاتني القاعدتني يجب أن نقبل األعمال الدرامية ،وإن كان لنا عليها بعض التحفظات ،وأن
نقبل وجود املرأة في التمثيل ،وإن لم تكن كاملة احلجاب ،وإال تركنا اإلعالم لغيرنا ،وبقي إعالمنا
مقصورا على املواعظ واألحاديث واحلوارات الدينية والفتاوى الشرعية.

املجلة بنشر ردودهم .وكان هذا بتوجيه من أخي وحبيبي أبي بدر ،ثقة منه بأن هذا هو الشرع،
وما عداه خروج عنه .ومع هذا عذرته فيما فعل ،وعاتبته حني لقيته بعد ذلك ،واعتذر لي بلطف،
وقال :إني أخشى ِمن فتح ِ هذا الباب ،أال يقف عند حد ،وال ينضبط بضابط من كتاب أو سنة.
َ
رجل صدق ،ال يحابي
كان الذي يجعلني أقبل مثل هذه املواقف املتشددة من أبي بدر أنه كان
لسان احلق املر ،والصدق اخلالص.
حدث صدق ،وإذا وعد أجنز ،وإذا
نبع من شعب اإلميان ،فهو إذا َّ
كان صاحب ُم ُثل وفضائل ،كلها َت ُ
أؤمتن َّأدى ،وإذا عاهد َّ
وفى ،وإذا خاصم أنصف ،وإذا أعطي شكر ،وإذا ُأوذي صبر ،وإذا ُأسيء إليه
غفر.
محببا ومحترما بني مواطنيه جميعا ،فقد ك��ان في الكويت السلفيون ،والصوفيون،
ك��ان
َّ

واملذهبيون ،والالمذهبيون ،والقوميون ،والعلمانيون ،والليبراليون ،واملاركسيون ،وكانوا يخالفونه
ويقدرونه قدره.
ويخالفهم ،ولكنهم جميعا يحترمونه ويعرفون له فضله،
ِ
وك��ان كذلك في ب�لاد اخلليج كلها ،وه��و عضو املجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي،
وعضو املجلس العاملي األعلى للمساجد ،وكان أثيرا عند العالمة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي
اململكة العربية السعودية العام.
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في دين الله ،ويقف باملرصاد لكل موقف باطل ،ولكل طاغية مستكبر ،وأصبحت مجلته (املجتمع)

الف�صل الرابع:

وت��و َّل� ْ�ت مجلة «املجتمع» الهجوم على م��ا ُ
علي م��ن املتشددين
�ردون
قلته ،وكتب الكاتبون ي � ُّ
َّ
ورد آخرون يؤيدون وجهة نظري ،فلم تسمح لهم
والظاهرية اجلدد ،وفسحت لهم املجلة املجالَّ ،

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
عندما وقعت الواقعة ،واحتل صدام حسني الكويت ،وخرج أكثر أهلها منها ،وكان هو باخلارج،
وقد أمسى أغلب الكويتيني الذين كانوا ميلكون املاليني ما بني عشية وضحاها «أبناء سبيل»،
فقد تركوا أمالكهم في وطنهم ،وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق ،وأصبح دينارهم الذي
كان من أقوى العمالت العاملية ال يكاد يساوي شيئا في دنيا الصرف وسوق العمالت.
وكان لدى أبي بدر فضل مال في اخل��ارج ،رصده ملعونة احملتاجني ،وإي��واء املشردين ،والعمل
على تنبيه الرأي العام العربي واإلسالمي ملساندة قضية بلده ،وكم سافر من بلد إلى آخر ،لشرح
القضية الكويتية ،ويتصل باإلسالميني في سائر األقطار ليحشدهم لنصرة الكويت.
ولم يبال مبا قد يسببه له هذا من أضرار على ممتلكاته في الكويت ،من اجليش الذي ميلك
ناصية كل شيء داخل الكويت.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وفعال تعرضت محالته ومتاجره ومعارضه ومخازنه للنهب املنظم ،فحملت عشرات السيارات
يفت ذلك في
بل مئاتها كل ما استطاع راكبوها من بضائع ،والرجل يتاجر في أشياء كثيرة .ولم َّ
عضده ،ولم يوهن من عزمه ،بل قابله بصبر جميل ،وثقة بأن الله سيعوضه خيرا مما أخذ منه،

كما قال تعالىّ { :يا ّأ ٍَي ّها پ َّنب ٌٍَي ٍقل مٌَلّن فٌي ّأ ًيدٌ ٍ
يكم ٌَم ّن ا ّأل ًس ّرى إن ّي ًعل ٌّم پ َّل ٍه فٌي ٍقلٍوب ٌٍك ًم ّخ ًي ْرا ٍي ًؤت ٌٍك ًم ّخ ًي ْرا مٌَ َّما
ٍأخٌ ذّ م ٍ
يم>( }<70سورة األنفال).
ٌنك ًم ّّ $ي ًغف ًٌر ل ٍّك ًم ّ$ال َّل ٍه غّ ٍف ِ
ور َّرحٌ ِ

وقد سمعت أبا بدر بعد حوالي سنة من انتهاء االحتالل ودخول الكويت ودوران دوالب العمل
من جديد ،سمعته يقول :لقد عوضني الله في هذه املدة اليسيرة عن كل ما خسرته في تلك
الهجمة الشريرة.
كان من يرى أبا بدر ِّ
يدقق في البيع والشراء ،ويحرص على أال يضيع حقا له ،رمبا يتوهمه
رجال بخيال ،وهو وهم خاطئ .فقد كنا معا في أحد الفنادق ،وطلب لنا فطورا مشتركا ،وكان
من بني مواد اإلفطار إحقاق من العسل ،وقد بقي منها أربعة لم ميسسها أحد ،فقال :نحن دفعنا
ثمنها ،فال نتركها!
ومع هذا هو الذي يبذل املاليني في سبيل الله ،ويقف األوقاف الكبيرة لله.
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عجلها
ومما أعرفه عنه ،أنه كان حريصا على إخراج الزكاة  ،ال يؤخرها عن وقتها ،بل قد ُي ِّ

لسد حاجات ال بد منها ،وهو أمر مشروع .وكان يحسب زكاة العمارات التي يؤجرها ،وفقا ملا
أحيانا ِّ
رج ُ
حته في كتابي (فقه الزكاة) وهو  %10عشرة في املئة ،أو العشر من غلتها بعد حسم النفقات،
َّ
من الضرائب والصيانة ونحوها.

لقد مات أبو بدر ولم ميت ،ورحل عن دنيانا ولم يرحل ،فهو حي باق بآثاره ومآثره ،وبالباقيات
ال �ص��احل��ات م��ن أع�م��ال��ه ف��ي م�س��ان��دة امل �ش��روع��ات العلمية وال�ف�ك��ري��ة والتعليمية والدعوية
كانت .فهذه الباقيات الصاحلات تخ ِّلد في الناس ذك��ره ،وجتعل له لسان صدق في اآلخرين،
وتضيف له أعمارا أخرى بعد عمره الرسمي احملدود ،كما قال شوقي:
دق � � � � � � � � ُ
�ات ق� � � �ل � � � ُ�ب امل� � � � � � ��رء ق� � ��ائ � � �ل� � ��ة ل ��ه

إن احل � � � � � �ي� � � � � � َ
�اة دق� � � � � ��ائ� � � � � � ٌ�ق وث � � � � � � � ��وان!

ف���ارف���ع ل �ن �ف �س��ك ق��ب��ل م ��وت ��ك ِذكْ � � َ�ر َه � ��ا

ف� � � ��ال� � � ��ذك� � � � ُ�ر ل� �ل ��إن� � � �س � � ��ان ع� � � �م � � � ٌ�ر ث� � � ��ان!

واحل� �ي� ��ن ،ل � �ي � �س� � ُّ�دوا ال � �ث � �غ� ��رات ،وي� � � � ��ؤدوا األم� � ��ان� � ��ات ،وي � �ن � �ص� ��روا رس� � � ��االت ال � �ل� ��ه ،ل� � ��ذا أراه
ل� �ل� �ح ��رك ��ة اإلس��ل��ام� � �ي�� ��ة ،ك � ��أمن � ��ا ه�� ��و اب � � ��ن ع � � ��وف أو اب � � ��ن ع� � �ف � ��ان ل � �ل� ��دع� ��وة احمل � �م� ��دي� ��ة.
ولهذا ال نعجب إذا ذرف��ت عليه العيون عبرات ،وذهبت النفوس حسرات ،وتوقدت القلوب
جمرات:
�ال
ل� � �ع� � �م � ��رك م�� � ��ا ال � � � � � َّ�رزي � � � � � ُ�ة ف � � �ق� � � ُ�د م�� � � ِ

�رس مي � � � � � ��وت وال ب� � �ع� � �ي�� � ُ�ر!
وال ف� � � � � � � � ُ

ول� � � � �ك � � � ��ن ال� � � � � � � � َّ�رزي� � � � � � � � َ�ة َف � � � � � ��قْ � � � � � � ُ�د ح�� � � ٍ�ر

مي� � � � � � ��وت مب � � � ��وت � � � ��ه خ� � � � �ل � � � � ٌ�ق ك � � �ث � � �ي� � � ُ�ر!

وحسبك داللة على حسن خامتة هذا الرجل الذي ال نزكيه على الله ،أنك ال جتد رجال من أهل
الدين والصالح إال أثنى عليه خيرا ،وألسنة اخللق أقالم احلق ،والناس شهداء الله في األرض.
روى الشيخان ،عن أنس رضي الله عنه قال :مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي [:
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ك�� � ��ان أب�� � ��و ب�� � ��در م� � ��ن ال � � ��رج � � ��ال األف � � � � � ��ذاذ ال� � ��ذي� � ��ن ي� � �ج � ��ود ب � �ه� ��م ال � � �ق� � ��در م� � ��ا ب� �ي��ن احل �ي�ن

الف�صل الرابع:

واالجتماعية واالقتصادية في مشرق العالم اإلسالمي ومغربه ،وفي األقليات اإلسالمية حيثما

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
«وجبت» .ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا ،فقال« :وجبت» .فقال عمر بن اخلطاب رضي الله
عنه :ما وجبت؟ قال« :هذا أثنيتم عليه خيرا ،فوجبت له اجلنة ،وهذا أثنيتم عليه شرا ،فوجبت
له النار ،أنتم شهداء الله في األرض».
وفي حديث آخر عن أنس قال :قال رسول الله [« :ما من مسلم ميوت ،فيشهد له أربعة من
أهل أبيات جيرانه األدنني :أنهم ال يعلمون منه إال خيرا ،إال قال الله تعالى وتبارك :قد قبلت
قولكم  -أو قال :شهادتكم  -وغفرت له ما ال تعلمون».
فكيف مبن شهد له األلوف من عباد الله األخيار؟
رح��م الله أخ��ان��ا وحبيبنا رج��ل ال��دع��وة ،ورج��ل ال�ب��ر ،ورج��ل اإلص�ل�اح ،رج��ل الكويت ،ورجل
اخلليج ،ورجل العرب ،ورجل اإلسالم ..وغفر الله له ،وأسكنه الفردوس األعلى ،وتقبله في عباده

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

الصاحلني ،وفي السابقني املقربني ،وجزاه عن دينه ودعوته وأمته خير ما يجزي العاملني الذين
أخلصوا دينهم لله ،وأخلصهم الله لدينه ،وإنا لله ،وإنا إليه راجعون.
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ً
وداعا العم بو بدر (عبداهلل العلي املطوع)
ال�شيخ �أحمد القطان
موقع العربية نت � -سبتمرب 2006

في حوار أجرته العربية نت مع الداعية الكويتي الشهير الشيخ أحمد القطان حكى جانبا من

ني ر ٌّج ِ
ال ّص ّد ٍقوا ّما ّع ّاه ٍدوا
السيرة الذاتية للشيخ املطوع فقال :كلما قرأت قوله تعالى { :م ٌّن پً ٍم ًؤ ٌم ٌن ّ
پ َّل ّه ّعل ًّي ٌه فّمٌ ًن ٍهم َّمن ّق ّضى ّن ًح ّب ٍه ٌّ $م ًن ٍهم َّمن ّين ّتظٌ ٍر ّّ $ما ّب َّدلٍوا ّت ًبدٌ يالْ>( }<23سورة األحزاب) ،رأيت هذه

اآلية تتمثل في شخص هذا الداعية الرباني ،حيث إنني كنت ملتصقا به خالل أربع سنوات،
فرأيت من أمره عجبا .رأيته في ليله ونهاره ،واالتصاالت عليه ال تنقطع ،وملا سافرت إلى أبها،
أخذت ال أرد إال على التليفون الذي يأتيني من اإلعالميني لتعم املنفعة فرآني على هذه احلال،
فقال لي :يا شيخ أحمد أنت لست لنفسك ،إمنا أنت للناس ،انظر إلي ،ال أرد أحدا كائنا من كان في
ليل أو نهار على جميع خطوطي فأرجوك أن ترد على كل الناس في كل األرض في كل حني.
واستطرد القطان :قلت سمعا وطاعة ،ورصدت مبلغا وأخذت أرد بالهاتف النقال على الناس،
وعلى أصحاب احلاجات وأصحاب املشاكل .وكذلك أرد على املداخالت في برنامج «على اخلط» في
إذاعة الكويت على مدار خمسة أيام أسبوعيا من السبت إلى األربعاء .كل ذلك تعلمته من هذا
البطل الذي هو فوق الثمانني ،والذي يتقاصر الشباب عن إدراك بعض أعماله.
وأض��اف :رافقته في الصيف خالل األرب��ع سنوات فرأيته يحرص على صالة الفجر ويحضر
جميع أبنائه ويكون من أول الناس حضورا إلى املسجد ،ثم يجلس يستمع إلي في درس الفجر
إلى الشروق كل يوم ،ثم يصلي صالة الشروق ،ويدعو كل من في املسجد على مائدة إفطاره.
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أسافر معه من نصف الشهر السابع إلى نهاية الثامن امليالدي ،واستمر ذلك حتى هذا العام ،2006

الف�صل الرابع:

ق�صة �أربع �سنوات..

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
در�س الثالثاء الأ�سبوعي
وواصل القطان قائال :وبعد اإلفطار نتحدث معه في أمور األمة فيهدي إلينا الكتب والرسائل
املطبوعة ويرد على املكاملات ،ثم بعد ذلك له في يوم الثالثاء درس ثابت في ديوانه في أبها،
يحتشد فيه الشعراء والعلماء واخلطباء واألدباء ،ويدلي كل واحد منهم بدلوه .وكان في هذا
املوسم الصيفي ال حديث لنا إال عن أح��داث القدس واألقصى ولبنان ،يدافع عن األم��ة وعن
مقدساتها ودمائها وأعراضها ،وهو يحمل همها ،ويبكي في الليل والنهار على األرملة واليتيم
واملسكني والفقير ويقول :يا ليتني تصلني أخبارهم كلهم وبإمكاني أن أسد حاجتهم وعوزهم.

ق�صة وقف عبداهلل املطوع
وقال القطان :ذهبت معه يوما إلى السوق لنشتري حاجة فوقفنا عند البائع ،فسأل البائع:

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

كم هذه احلاجة؟ قال بخمسة رياالت ،فقال الشيخ املطوع :بأربعة فأبى البائع ،.فتركه وذهب
إلى بائع آخر ،فسأله عن نفس البضاعة ،فقال بأربعة ،فاشتراها .فقلت له :تترك البائع األول
على ريال؟ فرد :نعم ،هكذا تكون التجارة وهكذا تكون املروءة في البيع والشراء.
ثم ركبت معه السيارة وذهبت أصلي صالة الظهر في املسجد ،فقال :اجلس معي يا شيخ أحمد
حتى تشهد أنني أوقفت اآلن سبع عمارات في منطقة الفروانية وهي أكبر ثروة عندي في البلد
تقدر باملاليني ،لألرملة واليتيم واملسكني والفقير في أرض مصر وغيرها من األمة العربية.
ويواصل القطان :ذهلت لذلك ،كيف أنه أخذ يراجع البائع على ريال ،وفي اليوم نفسه في
صالة الظهر يوقف سبع عمارات باملاليني .ما هذا؟ ..إني والله ألرى عجبا ،إن هذا اإلنسان ينفق
إنفاق من ال يخاف الفقر ،وقد كنا نقرأ في الكتب عن أمثال هؤالء الرجال األفذاذ الذين يبذلون
وال يبالون .وهذا مشهد واحد رأيته والذي ال أعلمه منه ال يحصيه إال الله ،فهو رئيس جمعية
اإلصالح االجتماعي ،وهو الذي أسس مع أخيه عبد العزيز عليه رحمه الله جمعية اإلرشاد في
الكويت التي حتولت مبرسوم أميري إلى جمعية اإلصالح ،ويشرف بنفسه على مجلة املجتمع.
وكنت أجلس بجانبه الساعات يراجعها كلمة كلمة وحرفا حرفا ال ميل وال يكل ،وهي تتبنى
قضايا األمة من مشرقها إلى مغربها وعلى رأسها قضية األقصى واإلسراء واملعراج.
ورأيته رحمه الله رحمة واسعة يشرف على العمل اخليري ويتابعه.
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واستطرد بأنه عرف احلياة العامة واخلاصة للشيخ عبد الله املطوع ،أما حياته اخلاصة فهو
من أزهد الناس في حياته ،بسيط ،غير متكلف ،يجمع أبناء احلي صغارا وكبارا ،وأطفاال وصبايا
صغارا ويأتي بهم إلى أهله وأم عياله لتحفيظ القرآن كل يوم طول األسبوع ،وال يتضايق من
وجود األطفال في بيته ،وإذا هموا باخلروج يعطيهم من جيبه املال اخلاص تشجيعا لهم على
حفظ القرآن الكرمي .وفي نهاية موسم الصيف يعقد لهم احتفاال في مسابقة حتفيظ القرآن
ومينحهم الهدايا واملنح.
رأيته أيضا عن ق��رب وه��و يحيط به الفقراء واملساكني في كل ف��رض ص�لاة ،فيجلس على
الكرسي في باحة املسجد في أبها القريب من بيته .هذا يقدم عريضته ،وهذا يقدم مشروعا

الف�صل الرابع:

على أال ننسى إخواننا هناك في العراق وما يصيبه من متزق ،ويقول احذروا تقسيم العراق ،فإن

املقاالت ال�صحفية

لأليتام ،وذاك يقدم مشروعا لتحفيظ القرآن في اليمن ومصر وسوريا ولبنان ،يتلقاهم بالترحاب
واالبتسام .رأيته أريحيا في خروجه معنا هناك في غابات أبها ،يبذل للناس من املال ما يسد
العوز ،أينما يتحرك ،يتحرك الناس خلفه رحمة الله عليه.
ورأينا منه دماثة األخالق ،يفرح لفرح األمة ويحزن حلزنها .ورأيته يتابع قضايا األمة في
العراق يحمل هم هذا البلد الذي احتل الكويت ويفكر في همومها ومشاكلها ليل نهار .ويحثنا
تقسيمه إلى ثالث دول ،سيعقبه السعودية ثم السودان فمصر ،فال يريد أبدا أن يكون لألجنبي
قدم لتحقيق أهدافه رغم أنه في هذا العمر ،عمر الراحة والهدوء ،حيث كان يكفيه أن يقرأ في
مكتبه ويشرب فنجان قهوة أو شاي ويهدأ ،أما هو فال يهدأ.
لقد رأينا أيام االحتالل عجبا من أمره ،كان بجوار أمير البالد يتصل بقيادات العمل اإلسالمي
في العالم ،قائال لهم :قفوا مع الكويت ،إذ وقفت معكم في كوارثكم ومحنكم .وال يدعهم حتى
يأخذ تأييدهم .ثم نراه مع همه الوحيد قضية القدس واألقصى ،وتبنى قضية األكراد وقضية
حماس ،وجنوب لبنان.
جعل مجلة «املجتمع» تتكلم بنبض املسلمني في العالم أجمع وليس بنبض الكويت فقط.
لقد كان من أسمى أمانيه أن يصلي في القدس واألقصى .وقبل نكسة عام  1967كان مصيفه في
األقصى في القدس وما فارقها إال بعد مت احتاللها ،وهو يبكي عليها منذ تلك الساعة ويرجو أن
يعود إليها وفوقها راية التوحيد خفاقة.
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«خ�سرنا بو بدر وربح تاريخ الكويت»
جا�سم حممد املطوع

جملة الفرحة ( ،)2006/9/7و�صحيفة الوطن ()2006/9/7

اتذكر بعض املواقف وأنا أقف أمامه وهو مسجى على السرير في املستشفى األميري وقد قبلت
رأسه ودعوت له وكنت أقول في نفسي ،هل أدعو له أم أدعو لنفسي؟ وذلك ملا عرف عنه من عمل
خيري وعطاء مستمر وخير يتدفق بال انقطاع ،ودارت بي الدنيا وأنا أمامه أتذكر مواقف كثيرة

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

حصلت بيني وبينه منها إني أرسلت له شخصا يريد أن يؤسس مركزا إسالميا بأوروبا فاستقبله
استقباال حسنا وصرف له تبرعا ثم رجع إلي الشخص وقال لي لقد كنت اتوقع أكثر من هذا
املبلغ من العم (بو ب��در) فاتصلت عليه ونقلت له ما ذك��ره الشخص فقال لي إرسله مرة أخرى
فذهب إليه وزاده أضعافا مضاعفة ،فهذه قصة من آالف القصص في عطائه وبذله وحبه للعمل
اخليري ،وللمرة األول��ى في حياتي أحضر جنازة يشيعها أكثر من مئة جنسية وكلهم يدينون
له بالفضل واحلب وتشعر من دموعهم وبكائهم الصدق واإلخ�لاص ،بل ألول مرة أجد سيارات
األجرة حتضر أشخاصا إلى املقبرة وتنتظرهم حتي يتموا تشييع اجلنازة والصالة على العم (بو
بدر) رحمه الله فتجد من بني املعزين درجات الناس كلهم من األمير حتى الفقير ،ومن أهل بلده
الكويت ووفود من روسيا والصني وأوروب��ا ،بل إنه في الساعات األولى من وفاته استقبلت العزاء
على هاتفي النقال وكان أول خمسة متصلني بي األول من لبنان والثاني من مصر والثالث من لندن
والرابع من موريتانيا واخلامس من السعودية حتى قال لي أحد املتصلني (والله ال أتخيل الكويت
من غير العم بو بدر).
نعم إن الكويت خسرت رمزا وجنما في العمل اخليري ولكن تاريخ الكويت ربح الكثير بوفاة
رجل أضاف على تاريخ الكويت مواقف بطولية في املجال السياسي نعم (بو بدر) رحمك الله
وأسكنك فسيح اجلنات.
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لقد عرف بجرأته في قول احلق وما كان يخاف في الله لومة الئم ،وتاريخ الكويت االقتصادي

قدم له العم (بو بدر) إضافة في جناح التاجر املخلص واحلريص على احلالل حتى قال لي يوم ًا
«يا ابني جاسم ،في قمة أزم��ة املناخ كانت أرباحي فوق اخليال واحلمد لله ال��ذي عصمني من
الدخول في املناخ» .وتاريخ الكويت االجتماعي يسعد بإضافة العم بو بدر االجتماعية من
كفالة أيتام ورعاية األسر وبناء البيوت ولوال أني أخشى أن اطيل في املقال لكتبت مواقف كثيرة
بذلك ،فأينما قرأت سيرته وفي أي مجال جتده قدوة حتى في املجال الرياضي وحرصه على
صحته فإنه ملتزم بساعة للمشي يوميا بعد صالة الفجر كل ذلك باإلضافة إلى ابتسامته التي
ابني (محمد) وميزح معه وكان كلما رأني يوصيني بزوجتي (أم محمد) ويقول إنها صاحبة فضل
وعطاء.
حزنت الكويت كلها لفقد حبيبنا وأبينا العم (بو بدر) رحمه الله تعالى حتى إني رأيت أحد
املعزين وقد تردد كثيرا علينا في العزاء فسألته عن سبب تردده فقال( :إني أحبه كثيرا) ،ورأينا
تأسيس مبرة باسم املرحوم عبدالله املطوع لتكون مظلة لكل مشروع أو فكرة تقام لتصب في
ميزان حسناته إلى يوم القيامة ،ومنها كتابة سيرته وأعماله اخليرية ومشاريعه في خدمة
اإلسالم واملسلمني باإلضافة إلى مواقفه الوطنية ،وثانيا عمل مسابقة دولية للشباب والفتيات
في العمل اخليري حلثهم على العمل التطوعي واخليري ،وثالثا من عادة النجوم في الفن والغناء
أن ينتج لهم مسلسل يبث في شهر رمضان ولكن جنوم العمل اخليري أولى وأهم فأرى أن ينتج
مسلسل يسمى (بوبدر) يتناول سيرته ويبني حسناته في العمل اخليري ليكون قدوة للشباب
ميثل رمز الوسطية واالعتدال ،ورابعا العمل على تأسيس مراكز لتدريب الدعاة والعاملني في
احلقل اإلسالمي على مستوى املهارات التجارية ليصبحوا رجال أعمال أمناء ومخلصني فيصنعون
احلياة ويساهمون في تنميتها ،ومشاريع أخرى كثيرة ميكن أن تؤسس استثمارا لثمانني سنة من
العطاء والعمل اخليري.
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مثل هذا املوقف كثيرا ،ولهذا فإني اقترح عدة مشاريع وأفكار لتخليد أعماله وحسناته ومنها

الف�صل الرابع:

على محياه دائما كلما رآنا واستقبلنا ومداعبته لألطفال واحلديث معهم فكان كثيرا ما يداعب

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

ً
ً
ً
إح�سانا»
وعمال و�
علما
«�أبرز �أعالم �أمتنا
ال�شيخ الدكتور �صالح الدين �أحمد كفتارو
املدير العام ملجمع ال�شيخ �أحمد كفتارو بدم�شق
�صحيفة الراي 2006/9/8 -
ني ر ٌّج ِ
ال ّص ّد ٍقوا ّما ّع ّاه ٍدوا پ َّل ّه ّعل ًّي ٌه فّمٌ ًن ٍهم َّمن ّق ّضى ّن ًح ّب ٍه ٌّ $م ًن ٍهم َّمن ّين ّتظٌ ٍر ّّ $ما ّب َّدلٍوا
{م ٌّن پً ٍم ًؤ ٌم ٌن ّ
ّت ًبدٌ يالْ>( }<23سورة األح��زاب) لقد كان الراحل أحد أبرز أعالم امتنا اإلسالمية الرشيدة علم ًا

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ً
وعمال وسلوك ًا وإحسان ًا للناس ،ونحن إذ نودع أحد رجاالت هذه األمة نستذكر ما ورد عن النبي
[« :إذا مات العالم انثلم في اإلسالم ثلمة ال تسد إلى يوم القيامة».
لقد كانت للراحل مآثر جليلة ستذكرها األجيال ،حيث كان قائد ًا حلركة إسالمية رائدة وأب ًا

ً
فاضال لكل من طرق الباب ،فقدته األمة في أصعب الظروف وأظلم الليالي التي
عطوف ًا ومحسن ًا
متر عليها.
وال يسعنا في هذا املصاب اجللل ،وساعة الفراق الصعبة إال أن نستبشر بقول الصادق األمني:
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو
له».
ونحن نشهد من دمشق منارة العلم والعلماء ،أن الراحل قطف ثمار احلديث الشريف من خالل
مسيرته الزاخرة بالعطاء واخلير.
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ملثلك فلتبك البواكي
ال�شيخ عبداحلميد الباليل
جريدة الوطن الكويتية – �سبتمرب 2006

يجتمع بعضها في عظيم قوم .وإذا كان أبو بدر يرحمه الله ،لم يتطلع إلى منصب سياسي -حيث
كان أكبر من السياسة ورجالها ،فقد دخل ميدان العمل العام من أوسع أبوابه.
عرفت أبا بدر من خالل لقاءاتي به أثناء زياراته إلى مكة املكرمة -فقد كان جار ًا لي فيها-
حلضور مؤمترات رابطة العالم اإلسالمي ،فقد كان عضوا مؤسسا فيها ،أو من خالل أدائه فريضة

ً
قبلة ألهل
وفي هذه العشر الكرميات من الشهر الفضيل ،كان بيت أبو بدر في مكة املكرمة
اإلسالم ،ومحجا يقصده القاصي والداني من رجاالت العالم اإلسالمي ،وفيهم العلماء والوزراء
ورؤس��اء الهيئات اإلسالمية وق��ادة األح��زاب ،وأكثرهم كانوا يقصدونه لتدارس األوض��اع التي
يتعرضون لها وبسط حاجات األقطار التي قدموا منها.
وفي العشر األواخر من رمضان كانت مكة املكرمة ال يكاد ليلها يغمض فيه أجفان زائري البيت
احلرام إال قليال .وهكذا كان ديدن الشيخ أبو بدر عندما يستقبل ضيوفه على مائدة السحور
تهم شؤون
يحضرها معه أكثر من عشرين قادم ًا .وكانت املائدة مناسبة لتبادل األحاديث التي ّ

املسلمني وما أكثر احملزن منها وأقل املفرح.

وال تخلو تلك اللقاءات من أشعار ،كان الدكتور عصام البشير يتحفنا بالطريف من محفوظاته
التي ال تنضب .فإذا أذن لصالة الفجر شمر الشيخ عن زنوده للوضوء ،وال يكاد يصل إلى املسجد
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عشر
احلج أو العمرة .وأكثر ما كنا نلتقي كان في العشر األواخر من رمضان ،فما عهدته انقطع عن
ٍ
منه على مدى عشرين عاما عرفته فيها.

الف�صل الرابع:

عندما يصاب املسلم مبوت عزيز كرمي الشمائل ،يحار من أي هذه الشمائل يبدأ ،ويندر أن

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
القريب إال وقد أقيمت الصالة ،يقطع الطريق إليه في أحاديث مع أصحاب احلاجات ،الذين أرادوا
أن يكون ذلك منهم بعيدا عن أسماع باقي الضيوف ،فإذا قضيت الصالة انصرف معه إلى البيت
أصحاب احلاجات الكبيرة التي تشمل قطرا أو أكثر.
وإذا كان الرجال يعرفون في أوقات الشدائد ،فقد كان أبو بدر من الذين ال تنحني قاماتهم في
مواجهة أعتى العواصف .ولقد كانت أزمة اجتياح الكويت من قبل اجليش العراق في أغسطس
عام  1990عاصفة هوجاء ما تزال تلقي بتبعاتها على كثير من األقطار العربية وعلى كثير من
قيادات اجلماعات اإلسالمية .ولقد كان أبو بدر واحدا من مواطني الكويت تألم ملا حل بوطنه،
لكنه لم يتغير عطاؤه املستمر جلماعات إسالمية ناصرت قياداتها العراق بشكل أو بآخر في
معركة حترير الكويت.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

واستطرادا ،أنقل هنا جانبا من لقاءات جلنة ضمت قيادات إسالمية جاءت إلى مكة املكرمة
من أقطار إسالمية والتقت مع علماء سعوديني وخليجيني في مبنى رابطة العالم اإلسالمي.
وكان أحد الضيوف املشاركني قد شدد النكير على التدخل األمريكي في املنطقة ،وأنه يستهدف
املسلمني في العراق ودول اخلليج .وهنا وقف الشيخ أبو بدر متدخال ،فقال :إني أقول في أمريكا
أكثر مما قال أخي (ف�لان) ،ولكني أس��أل هذا األخ :هل اجتاحت جيوش ص��دام حسني الكويت
إلقامة دولة اإلسالم فيها؟
ولم متض سنة واحدة أو أكثر قليال حتى تعرض هذا األخ (فالن) وجماعته اإلسالمية إلى
مالحقات واعتقاالت من أجهزة أمن النظام في بلده وشردت آالف الشباب اإلسالمي إلى اآلفاق،
ورأي�ن��ا الشيخ أب��ا ب��در يتعالى على ج��راح��ه ،وي�ق��ود حملة خيرية إلس�ع��اف ع��ائ�لات املعتقلني
واملشردين في ذلك القطر.
أما نحن السوريني ،فقد غمرنا هذا الشيخ الكرمي بالكثير من معروفه وبذله .وال تكاد جتد
أسرة معتقل أو مشرد ،إال وقد وصل إليها ٌ
بعض من نوله ومن جود كفه وكرمي سعيه مع امليسورين
لنجدة األسر التي غيب عميدها في املعتقالت أو شرد في اآلفاق.
ولقد كان وسام االستحقاق الذي يحق ألسرة فقيدنا الغالي الشيخ أبي بدر أن تفخر به ،أن
معروفه بحق السوريني دفع بالنظام القمعي كي يرسل للشيخ حقيبة متفجرات وضعها ضابط
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مخابرات مجرم في عام  1981في مبنى جمعية اإلص�لاح االجتماعي ومجلة املجتمع ،اللتني
ٍ
حظيتا بشرف رعايته الكرمية ،وذلك ردا على جميله بحق السوريني.

لعلي لم أذكر إال النزر اليسير من فضل هذا اجلبل الشامخ ،وما ذكرته هو بعض ما أعرف .وال
أزع��م أن معرفتي القاصرة به قد أحاطت مبا يكفي للتنويه بفضل عمالق النصف الثاني من
علم من أعالم الفضل ،ال ميكن أن يدانيه ،فضال أن يزاحمه ،فيه أحد.
القرن العشرين ،وإال فهو ٌ

وإذا كان كثيرون هم الذين جمعوا نصيبا من الدنيا مع ابتغاء ال��دار اآلخ��رة على مدار التاريخ

ٌيما آ ّت ّ
پد ًن ّيا ّّ $أ ًحسٌ ن كّ ّما
اك پ َّل ٍه َّ
نس ّن ٌص ّيب ّك م ٌّن ٍَ
عليه آية سورة القصصّ${ :ا ًب ّت ٌغ ف ّ
پد ّار اآلخٌ ّر ّة ّ$ال ّت ّ
ين>( }<77سورة القصص) ،كما
ّأ ًح ّس ّن پ َّل ٍه إل ًّي ّك ّ$ال ّت ًب ٌغ پً ف ّّسا ّد فٌي ا ّأل ًر ٌض َّإن پ َّل ّه ال ٍيحٌ ٍَب پً ٍمفًسٌ دٌ ّ

انطبقت على الشيخ أبو بدر رحمه الله.

كان آخر عهدي بالشيخ أبو بدر هو يوم السبت  2006أيلول .فقد اتصلت به هاتفيا أسأل عن
أحواله وصحته .فعلمت منه أنه غادر مدينة أبها ( 600كيلومتر جنوب مكة املكرمة) إلى الرياض،
رحم الله الشيخ عبد الله املطوع ،فقد كان ً
أمة في رجل ،وعلم ًا من أعالم الهدى ،حريصا على
اخلير ،حاضرا في أسواق الكرم واملعروف ،ال تهزه أعاصير الدهر.
ومعذرة أيها الشيخ الكرمي إن قصرت كلماتي عن اإلفصاح عن معروفك مبا يكفي .وإن القلب
لينفطر أنا لن نراك في العشر األواخ��ر من شهر رمضان الكرمي القريب ،هذا إن بقي في العمر
بقية ،وإنا على فراقك يا أبا بدر حملزونون ،وال نقول إال ما يرضي ربنا.
تغمد الله الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أهله وذويه الصبر ،وال
حول وال قوة إال بالله ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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في طريقه إلى الكويت حيث وافاه األجل فيها في اليوم التالي.

الف�صل الرابع:

اإلسالمي عبر األجيال ،إال أن معرفتي القاصرة جتعلني أزعم أني لم أكد أسمع أن رجال انطبقت

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«امل�ؤمن يرى منزله يف اجلنة»
خولة العتيقي
العم «بوبدر» رأى منزله في اجلنة قبل موته بعدة أيام حني رأى رؤيا ونظنها صاحلة وحقيقية
إن شاء الله فقد جاء على لسان رفيق دربه الشيخ أحمد القطان أثناء وجودهما في أبها لالصطياف
أنه رأى فيما يرى النائم الشيخ اجلليل يوسف بن عيسى  -يرحمه الله وأخاه املرحوم بإذن الله
عبدالعزيز املطوع يشيران إلى قصر كبير على سطح املاء ويقوالن له هذا منزلك القادم.
يتحقق قول الرسول الكرمي بأن املؤمن يرى منزله في اجلنة.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ومؤمننا هذا ليس أي أحد ،والنزكي على الله أحداً ،وما يعلمه الله عنه أكثر مما نعلم ،ولكن
ما عايشنا ،وما رأينا يجعلنا نظن بالله خيراً ،وبأنه سيكرمه كما أكرم فقيدنا كثير ًا من خلق الله
من احملتاجني وغيرهم وكل من عنده عمل نافع لإلسالم واملسلمني.
لقد كان علم ًا كويتي ًا وخليجي ًا وعربي ًا وإسالمي ًا تلتقي الناس في مشارق األرض ومغاربها،
ويسألونك عنه ويتساءلون هل تعرفه؟ وإذا عرفوا أنك تعرفه ،ازداد فرحهم وسرورهم وأخذوا
يقصون عليك القصص العجيبة عما قام به من أجل اإلسالم واملسلمني.
إنه أمة وحده وحباه الله بالعلم ممزوج ًا مبشاركته للعالم كله ،وباحلكمة ممزوجة باحللم،
وبالشدة على أعداء اإلسالم ممزوجة بلني اجلانب.
فقده شديد على نفوسنا ،ولكن رحم هذا الدين والدة وإلى أن يأتينا شخص مبثل صفاته
نسأل الله أن يرحمنا ويعوضنا بفقده خير ًا ويصبرنا على فراقه ،فلن يفتقده أهله فقط بل
ستفتقده األمة اإلسالمية كلها.
وما يطمئننا أننا نحسبه عند الله في جنة اخللد ينعم مع الصاحلني والشهداء والصديقني
في جنة عرضها السموات واألرض بإذن الله تعالى.
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بعد ال�سالم ..فقط �آخر حمطة دنيوية للعم بو بدر
د .عبداملح�سن عبداهلل اجلاراهلل اخلرايف
�صحيفة القب�س 2006/9/9 -

لن أتكلم عن ال��راح��ل العم عبدالله العلي العبدالوهاب امل�ط��وع ،ال من حيث إي��راد سيرته
الشخصية كعادتي فيما يتيسر لي عن أهل الكويت الطيبني ،وال من حيث إيراد مناقبه الدعوية
فكل هذه اجلوانب رغم اتساعها وجزالة احلديث فيها إال إنني لن أضيف جديدا عما قيل
 وما أكثره  -في مدح مواطن عادي لم يحظ مبنصب رسمي قط بل اكتفى مبنصبه القلبي فيقلوب محبيه في العالم أجمع.
فلكي ال يكون كالمي مكررا ،ولتكون فيه إضافة عن ما ذكره غيري من اإلخوة األفاضل الكتاب
للعم بو بدر رحمه الله في حياتنا الدنيا حيث بدأت آخرته.
دون مبالغة في الوصف ،لقد كانت جنازته من أضخم اجلنازات التي شهدتها مقبرة الصليبخات
ملواطن عادي  ،كما قلت ،ال يضطر أحد كائنا من كان ملجاملة أهله.
حيث إن الصالة على اجلنازة مشروعة على امليت بعد دفنه ملن لم يدرك الصالة األولى عليه
فقد صلى عليه محبوه طوال ساعة كاملة من دفنه ملا كان من زحام شديد لعدد كبير من الناس
جاءوا ليودعوه إلى مثواه األخير ،وقد بلغ عدد مرات الصالة عليه من مجموعات مختلفة لم
تدرك الصالة عليه ما يقارب من خمس عشرة مرة.
استمر تقدمي العزاء ما يقارب الساعتني وهي أطول فترة عزاء شهدتها في املقبرة ،علما بأن
مداخل املقبرة قد ضاقت بالسيارات القادمة.
فاق حجم طابور املعزين أي حجم آخر لكل ما شاهدت في املقبرة حتى أصبح داللة كبيرة على
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والكاتبات واحملررين ورؤساء التحرير وغيرهم فقد آثرت أن اقصر حديثي على املشهد األخير

الف�صل الرابع:

واالجتماعية والسياسية محليا وعامليا.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ضخامة عدد محبيه واألوفياء له حتى بعد مماته ،حتى قال أحدهم لآلخر «الله يهني بو بدر
على هذه اجلنازة التي صلى عليه فيها خلق عظيم ،ودعا له فيها وبعدها وخالل الدفن كذلك
خلق عظيم» ...ثم أردف قائال« :أمتنى لو كنت في هذه املناسبة مكانه» ملا رأى من عالمات القبول
عند اخللق الذي هو داللة على القبول عند اخلالق ولله احلمد واملنة ،كيف ال وقد رأى اخللق
الكبير من مشيعيه كلهم ولله احلمد من أهل الصالح والطاعة وقد اجتمعوا من سائر األنحاء.
لم أشهد تعدد اجلنسيات في جنازة واح��دة في مقبرة الصليبخات ملواطن كويتي مثل ما
رأيت في جنازة املرحوم العم بو بدر فقد عجزت عن حصر تنوع اجلنسيات التي رأيتها حتتشد
لتشييع جنازته.
ال�لاف��ت للنظر ف��ي ه��ذه اجل�ن��ازة املهيبة أن العبرة ليست فيها بعدد املزدحمني على حمل

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

اجلثمان الطاهر أو إلى االصطفاف لصالة اجلنازة أو املساهمني في الدفن بل العبرة تراها في
وجوههم اجلادة واملهمومة لفراق من أحبت وهكذا فجأة ومن دون وداع وال مقدمات ،وترى معالم
التأثر واحلزن ترتسم على الوجوه وهي حتتسب إلى الله تعالى فقيدها مسترجعة «إنا لله وإنا
إليه راجعون» وداعية له في آخر فتنة يعرض عليها في الدنيا بسؤال امللكني له في مثواه األخير
في احلياة الدنيا لذلك استمروا بالدعاء له رغم احلر الشديد والشمس احملرقة ضحى االثنني
املاضي وكثير منهم صائمون ولعلها فرصة أكبر للصفاء والشفافية في الدعاء.
الالفت للنظر أن اجلميع أهله فلم جتد صف املستقبلني للعزاء من أسرة املطوع الكرمية ،وال
من عائلة القناعات الكرمية أيضا ،بل اصطف الستقبال أهله وناسه وأحبابه أهل الدعوة والعمل
اإلسالمي الذين حسبوه أبا وأخا وعما بكل معنى هذه الكلمات من األبوة واألخوة.
علمت يقينا أن عددا ليس بالقليل آثر بعد الدفن أن ينصرف راشدا بحيث يقدم العزاء الحقا
في الديوان بدال من االنتظار في طابور املعزين وما أكثرهم ،وهذا ما يحدث قليال جدا عندما
يشق معه االنتظار حتى يخفف الزحام.
إن اليقني بالله تعالى وبحسن وفائه بوعده الصادق  -كما اخبر سبحانه عن نفسه «ومن أوفي
بعده من الله« يستلزم اليقني برحمة الله تعالى له ملا قدم من أعمال صاحلة ،وال غرابة في
اقتراب البشارة له حني رأى في منامه قبل أيام معدودات من وفاته أن الشيخ يوسف بن عيسى
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القناعي رحمه الله وعمه لوالده رحمه الله كان يناديانه وهو على ضفاف نهر سلسبيل رقراق
جار ويقوالن له« :تفضل قصرك جاهز بانتظارك!»
ففسرها له أهل الطاعة بقرب اخلامتة وحسنها فما كانت أيام إال وحتققت البشارة إن شاء الله
برحمته سبحانه ،الكالم فيك يطول يا عم بو بدر ،ولم أحتدث إال عن آخر محطة في حياتك
ولعلها تنبئ عن ما تقدم فيها لتكون خامتتها املسك الذي رأيت وسمعت وشهدت ،رحمك الله
رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته.

الف�صل الرابع:

«هكذا يعي�ش الكبار فلنتعلم منهم احلياة»
ال�شيخ الدكتور جا�سم بن حممد بن مهلهل اليا�سني
املجتمع – العدد � 9( 1718سبتمرب )2006

غدوه ورواح��ه في طاعة الله عز وجل كما قال [ « فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو
موبقها» ،كان كبير ًا في عبادته يبدأ يومه من قبل صالة الفجر في تهجد لله رب العاملني ،ويظل
هكذا في طاعة إلى ما بعد صالة الفجر حيث حلقة القرآن التي ما غاب عنها والتي ستفقده قارئ ًا
ً
مرتال ومنصت ًا وكأنه كان يشعر بحف املالئكة وبنزول السكينة وبالرحمة التي تغشى املجلس،
فحافظ عليها صغير ًا وكبيراً.
عرفته كبير ًا من حمله لهموم األم��ة وم��ع ذل��ك فلم تفارقه االبتسامة وك��أن تفاؤله يصارع
همومه ومشاكله فيحلها بفضل الله بحكمة وأناة.
كان يزرع األمل في قلوب محبيه ويدفع عنهم الهم ان رآه في أعينهم ،يكون أحدنا متعب ًا من
هزات الباطل فإذا ما التقى به ورأى البشر في محياه زال عنه النصب وعاد اليه األمل وجدد
حياته ليبدأ من جديد بحيوية ونشاط ،هكذا هم الكبار تفتقدهم األرض وترحب بهم السماء،
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إن العم أبا بدر  -يرحمه الله  -لم يترك باب ًا لنصرة دين الله إال وكان سباق ًا إليه ،ولقد كان

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
والله جل وعال ال ينزع اخلير انتزاع ًا ولكن يقبضه بقبض أهل العلم وأهل اخلير الكرماء فال تقوم
الساعة إال على شرار اخللق.
وهكذا كان فلم يترك رحمه الله باب ًا للخير إال وكان سباق ًا ومؤسس ًا ،فكان من جميل أعماله
التي نسأل الله أن تكون في صحيفة حسناته الهيئة التأسيسية لرابطة العالم اإلسالمي،
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،وجمعية اإلرشاد اإلسالمي ،ومن بعدها جمعية اإلصالح

االجتماعي .وهكذا كان عاملي ًا بكل ما حتمل الكلمة من معان ،كان قائد ًا في كل ميدان ،ففي ميدان
االقتصاد كان ُي َع ّد الرجل األول بل املؤسس للعمل التجاري البعيد عن األعمال الربوية ،منذ

اخلمسينيات ،عندما كان احلديث عن الربا شيئ ًا غريب ًا في املجتمع فكان علم ًا في االقتصاد.

وكنت حينما أراه أتذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يجمع وجوه اخلير ،ففي

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

احلديث أن النبي [ جلس مع أصحابه يوم ًا فقال :من أصبح اليوم منكم صائم ًا فقال أبو بكر :أنا،
فقال :من تصدق اليوم على مسكني؟! فقال أبو بكر :أنا ،قال :من تبع اليوم منكم جنازة؟! فقال

أبو بكر :أنا .قال :من عاد اليوم منكم مريض ًا؟! فقال أبو بكر :أنا ،فقال [« :ما اجتمعن في امرئ
إال دخل اجلنة».
وهكذا كان ال يرد دعوة داع إلى اخلير صغير ًا أو كبير ًا أو شاب ًا ،كان سباق ًَا لكل أمر ،يتشرف
اجلميع عند حضوره بل ويزدادون همة عند رؤيته ،سنه فوق السبعني وعطاؤه عطاء شاب في

الثالثني ما سألته يوم ًا إال وقال :بخير واحلمدلله ،أشعر بأني شاب أعطي أكثر من أي شاب« ،أنا
بخير واحلمد لله» كلمة يرددها في اليوم عشرات املرات.
كان حلمه أن يرى الكويت ترفل بحكم الشريعة والعفة والطهارة ،وعمل طيلة حياته على أن
يحقق هذا العلم بعمل دؤوب في كل امليادين على كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه ،فكان حلمه

حلم الكبار وعمله عمل العمالقة الذين ال يعرفون تعب ًا وال جهدا.
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«كان اخلري الذي مي�شي على الأر�ض»
ال�شيخ الدكتور جا�سم بن حممد بن مهلهل اليا�سني
�صحيفة الوطن 2006/9/9

مهمة الكتابة مئات امل��رات ،كما تعجب كيف أحيان ًا يعجز لسانك عن ترتيب اجلمل وهو الذي
تعود اخلطابة آالف املرات.
وعندما ترثي رج ً
�لا بقامة العم »أب��و ب��در« فمن الطبيعي أن يقف القلم عاجز ًا أم��ام بياض
ال��ورق ،ومن الطبيعي أن حتتبس الكلمات في الفم على الرغم من أن القلب بركان ألم والعقل
مسكون مبآثر الراحل الكبير.

الف�صل الرابع:

تعجب أحيان ًا كيف ال يطاوعك القلم في صف الكلمات على ال��ورق على الرغم من تكرارك

املقاالت ال�صحفية

ً
رجال ...بل نودع مدرسة رجال..
إننا اليوم ال نودع
وال نودع رمزاً ...بل صانع الرموز...
وال نودع مرحلة ...بل نودع تاريخ ًا من النور واملجد..
وال أعرف من أين أبدأ احلديث عن مآثر الراحل..
فعندما نذكر العمل اإلسالمي واجلهود اإلصالحية يتصدر القائمة مبا بذل وقدم للدعوة
اإلسالمية ومبا أسس من هيئات وجلان ومؤسسات وجمعيات انطلقت في نشر اخلير في العالم
قاطبة.
وعندما نذكر جهوده في العمل اخليري ونصرته والدفاع عنه فهو فارسه األول الذي لم يخش
في الله لومة الئم وهو يقول كلمة احلق غضب من غضب ورضي من رضي.
وعندما نذكر املشروع اإلسالمي االقتصادي ،فال ميكن أن يغفل أي مؤرخ للتجربة االقتصادية
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اإلسالمية اجلهود التي بذلها الراحل الكبير ليحول احللم إلى حقيقة عاشها الناس وسعدوا بها،
وانتقلوا من احلرام اخلبيث إلى احلالل الطيب.
وعندما نذكر الكويت فهو من رجاالتها املبرزين ورمز ًا من رموز التحرير عندما شارك بفعالية
في مؤمتر جدة الشعبي ،ثم قاد غرفة عمليات االتصال باجلماعات اإلسالمية في مختلف أقطار
العالم ليطلعهم على قضية الكويت العادلة.
ً
متكامال في أخالقة
لقد كان الراحل الكبير يحلم دائم ًا بأن يرى الكويت مشروع ًا إسالمي ًا
وسلوكه وهويته األصيلة ،وأعطى من وقته وجهده وماله خالل أكثر من نصف قرن دون كلل أو
ملل بنفس مستوى العطاء آلخر يوم دون أن ينال منه كبر سن وال كثرة أعباء ومسؤوليات.
نعم ..لقد كان كبيراً ..وقدر الكبار أن يعيشوا كبار ًا وميوتوا كباراً ..ويرحلوا كباراً .وقدر الكبير
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أن يعيش متعب ًا يحمل هم أمته ..وهم وطنه وهم املشروع اإلسالمي الذي كان من الذين بذروا
بذرته األولى في اخلمسينيات من القرن املاضي.
وال ميكن ألحد أن يتصور هذه املسيرة الطويلة والزاخرة بالعطاء والصبر والبذل حتى يعود
إلى كتب التاريخ املصورة ليشاهد كيف كانت احلياة في الكويت قبل نصف قرن!
لقد عرف اجلميع أبو بدر بعطائه وإنفاقه وتواضعه وعبادته وكرمه وابتسامته وحلو معشره،
وصدقه وحبه للخير .ومن العجب أن جوانب البذل والعطاء اخلفية لدى الراحل الكبير أعظم
وأكثر بكثير مما يظهر للناس على سطح احلقيقة ،ووحدهم املقربون الذين كانوا بجوار الراحل
يدركون أي نوع من القدرة والتأثير التي كان يصنعها الرجل فيمن حوله وفي إدارت��ه لألمور
وقراراته وتوجيهاته.
ه��ذه الهالة من النور التي حتيط بالرجل ال يدركها إال من اقترب بشكل أكبر من الراحل
الكبير.
لقد كان الراحل الكبير يحمل من األمل في املستقبل ما ينزوي معه اليأس والقنوط بعيد ًا
في زوايا النسيان ،حتى كان اليأس ييأس من أن ييأس هذا الرجل في حلظة صعبة أو في محنة
عسيرة.
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بل كان بالعكس هو البلسم واملعني على الصبر والثبات ،وكان من عادته إذا بادره أحد بالسؤال
عن صحته أجابه :أنا بخير ،كيف حالك أنت ،وله عبارة شهيرة كان يقولها :إنني في السبعني
من عمري ،لكن روحي ما زالت في الثالثني ،بل ليت الشباب في الثالثني ميلكون بعض ًا من روحه
الوثابة ،ووميض عينيه الذي يشع باخلير والنور .لقد ترجل العم أبو بدر بعد أن سجل أفضل
األرقام واالجنازات في السباق نحو الدار اآلخرة.
فلقد عرفته املؤسسات اإلسالمية املختلفة داخ��ل وخ��ارج الكويت ،وك��ان عضو ًا مؤسس ًا في
رابطة العالم اإلسالمي أو الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية أو حتى املؤسسات العاملية الكبيرة،
بال ملل وال كلل وبجهد استثنائي يستشعر معه نقل املسؤولية وأمانة الدعوة لدين الله ،حتى
يتملكه شعور بأنه الوحيد املسؤول عن قضايا املسلمني وهمومهم.
وكان دائم ًا قادر ًا على إثارة اإلعجاب فيمن حوله ،فقد جمع املتناقضات التي لم يجمعها إال
متواضع ًا أكثر وكان تاجر ًا ماهر ًا ولكنه كان منفق ًا أكبر.
لقد كان العم أبو بدر اخلير الذي ميشي على األرض ،فيصيب من طيب فعاله ما يجعل اجلميع
يدركون عظم املصيبة لفقد رجل من هذا الوزن وهذا النوع الذي أصبحنا ال نسمع بأمثاله إال
عندما نقرأ سير الصاحلني العطرة عبر التاريخ الناصع لرجال هذه األمة.
لقد ك��ان الراحل يحرص على وح��دة املسلمني ويسعى جلمع الصف وتوحيد الكلمة ألمة
التوحيد ،ولذلك ليس من العجب أن ترى في جنازته املهيبة هذه اجلنسيات املختلفة من مختلف
وفاء لهذا الرجل وملواقفه الشامخة التي لم تهتز يوم ًا ولم تتغير مهما تغيرت
بلدان العالم ،جاءت ً
الظروف وتعقدت األمور.

لقد كانت جنازة العم بوبدر مصداق ًا ملقولة اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما قال:
بيننا وبينهم اجلنائز ،فلم يكن العم «أبو بدر» في موقع سياسي ،وال منصب وزاري ،ولكن مآثره
ومحبيه دفعت كل تلك األمواج لتشارك في اجلنازة في مشهد مهيب يدركه كل من حضره.
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النوادر من الناس .فقد كان غني ًا باملال ..ولكنه كان بالنفس أغنى وكان ثري ًا بامللك ولكنه كان

الف�صل الرابع:

الكثير من املؤسسات والروابط واجلمعيات اإلسالمية احمللية واإلقليمية والعاملية ،سواء كانت

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نقول :أعظم الله سبحانه وتعالى أجر هذه األمة في مصيبتها وأخلفها خيراً ،وقد أدبنا النبي
[ عندما يصاب املؤمن مبصيبة جلل.
ففي احلديث الذي رواه مسلم كان رسول الله [ يقول« :ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:
إنا لله وإنا إليه راجعون ،اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير ًا منها إال آجره الله تعالى في
مصيبته وأخلف له خير ًا منها».
وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول ألهل املصاب» :ليس مع العزاء مصيبة ،وال مع اجلزع فائدة،
واملوت أشد مما قبله ،فاذكر مصيبتك برسول الله [ تهن عليك مصيبتك».
واحلمد لله أن كانت كل تلك اجلموع في جنازة ال��راح��ل الكبير شاهدة على ه��ذه اخلامتة
احلسنة بإذن الله تعالى.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ففي احلديث الذي رواه اإلمام البخاري (في كتاب اجلنائز ـ باب ثناء الناس على امليت) عن
عبدالعزيز بن صهيب قال :سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول :مروا بجنازة فأثنوا عليها
خيراً ،فقال النبي [« :وجبت» ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شراً ،فقال« :وجبت» فقال
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه :ما وجبت؟ قال« :هذا أثنيتم عليه خيراً ،فوجبت له اجلنة،
وهذا أثنيتم عليه شراً ،فوجبت له النار ،أنتم شهداء الله في األرض».
وأنا في اجلنازة أحتسب واسترجع عادت بي الذاكرة للوراء حيث كنت في احلادية عشرة من
عمري وكنت على ساحل البحر في منطقة الساملية مع مجموعة من األصحاب واألصدقاء ،وكنا
نعد وليمة بسبب جناحي في املرحلة االبتدائية ،جلسنا نتسامر بعد صالة العشاء ،فرآنا الراحل
الكبير وكان منزله في منطقة الساملية ،فقمت للسالم عليه وعرفته بنفسي حيث وجه حديثه
لنا جميع ًا فقال لنا :يا أوالدي عليكم بالصالة ..وال تتأخروا عن صالة الفجر!
علي بعض األصحاب معزين ولكن اخلواطر
وعدت مرة أخرى جلو اجلنازة املهيب عندما سلم َّ

سرقتني مرة أخرى ،وتذكرت عندما كان يتصل بي ويدعوني للحضور إلى مكتبه حتى نتسامر
ونتحدث في هموم املسلمني وقضاياهم ،ونعيش مع ًا في رحاب األخوة واحملبة.
وكان من عادته أن يحدثني أحيان ًا في بعض همومه ،ويقول لي :لقد آذاني فالن ..وال يتعدى

316

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
ذلك بكلمة ،فأقول له رحمه الله :ولكنك كبير وتغفر ملن أساء ،فكان يرتاح إلجابتي ،وكان دائم ًا
يقول لي عن منهجه :من ملك زمام التغافل ..ملك زمام األمور.
نعم ..يرحل اجلسد فقط وتبقى السيرة العطرة يتناقلها عقالء الناس يروونها ألوالدهم
وأطفالهم وهم يعرضون لهم سيرة القدوات احلسنة.
إن بعض الناس ميوت وهو على قيد احلياة ،يأتي إلى هذه الدنيا ويرحل كما يأتي ،كل همه
لقمة العيش واملسكن الهني ،والزوجة املوافقة واألبناء املطيعون.
التي تبقى حاضرة ،بحيث يأتي من بعده من يقود املسيرة ويقول :مروا وهذا هو األثر ،وإذا كان
يوجد كثير من الناس من تهزه املواقف ،فإن الكبار والقلة منهم هم الذين يهزون املواقف.
وك��ان موقف ال��راح��ل الكبير كبير ًا في تعامله مع قضية ال�ق��دس ،وعلى الرغم مما خلفته
جراح الغزو في نفوس الكثيرين ،فإنه كان سيد ًا في التغافر ،ففهم األولويات ولم تختلط عليه
فكان كبير ًا كرمي ًا يحمل هم أهل فلسطني وكأنهم أهل بيته ،وكم مرة أمضى من التبرعات
واألموال ألهل فلسطني قبل أن يدخل مباشرة إلى غرفة العمليات ليجري عملية لهذا اجلسد
الذي أنهكه كثرة التفكير في مصاب األمة وآالمها.
لقد كان الراحل الكبير يدعو في أواخر أيامه أال يطمس الله نور عينيه اللتني أجرى فيهما
أكثر من عملية جراحية ،وكان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول :اللهم إني أسالك أن متتعني
بالنظر في كتابك الكرمي وال حترمني قراءته .وها هما العينان أخير ًا لطاملا أرهقتا سهر ًا وقلق ًا
على مصالح األمة آن لهما أن ترتاحا بعد طول عمر وحسن عمل.
وحق لألرملة واملسكني واليتيم والفقير واحملتاج أن يبكوا بدموع الوفاء هذا الذي مد لهم يده
الكرمية من بلد اخلير الكويت دون أن يعرفوه شخصي ًا ..ولكن الله يعلمه ويعلم ما قدم.
وإن كانت في القلب لوعة ..فهي لوعة الفراق عندما أمر على مباني جمعية اإلصالح وال أرى
من شهد بنيانها لبنة لبنة..
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األمور.

الف�صل الرابع:

بينما يرحل البعض اآلخر ،وال ترحل سيرته وال مآثره وال أعماله ..وال بصماته وال إجنازاته

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
لقد تعلمنا أن��ه إذا رح��ل الصاحلون فإمنا يرحلون بأجسادهم وتبقى أعمالهم وصورتهم
وشخصيتهم ال�ف��ذة التي غرسوها ف��ي أبنائهم ،فنراهم بعد مماتهم ال ف��ي صورتهم وال في
أسمائهم التي عرفناهم بها وإمنا في أخالقهم وسلوكهم وأدبياتهم التي غرسوها فيمن بعدهم
ليكون التواصل ،وفرق بني من يزرع اخلير ومن يزرع الشر فتخير بذرك تسعد بثمره ويسعد بك
الثمر.
نعم تعلمت منه ما ال أحصيه وإمنا أذكر بعضه فلعله يكون درس ًا لي وملن بعدي.
تعلمت منه كيف يكون الصبر على نوعيه ،صبر على البالء حني مرت به ابتالءات ومحن فكان
أمامها كاجلبل األشم فلقد ابتلي مبوت ابنه وكم هو شديد على اآلباء فقد األبناء غير أنه على
يقني أن األموال والبنني عارية مستردة فحمد الله واسترجع.
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وتعلمت منه النوع اآلخ��ر من الصبر وهو الصبر على مواصلة العمل بهمة ال تعرف سن ًا وال
ً
ً
مشغوال
كسال وال خ��وراً ،ففي الوقت الذي ينعم فيه الناس ويهنأون بطيب عيشهم كان
تعرف
ومهموم ًا بحال بلده وحال أمته ذلك الهم الذي دفعه إلى العمل ال إلى اليأس.
نعم تعلمت منه الصبر حيث كدت أرى الصبر يسير على قدمني ،ويلوح بيدين وعرفت للصبر
طعم ًا غير ما يعرف الناس ،فهو كما قال الشاعر:
ص � �ب� ��رت وم� � ��ن ي� �ص� �ب ��ر ي� �ج ��د غ� � � َّ�ب ص��ب��ره

أل� ��ذ وأح� �ل���ى م���ن ج��ن��ى ال��ن��ح��ل ف���ي الفم

ً
سبيال بل بلغ في حده كالقائل:
تعلمت منه كيف يكون العطاء ،فطيلة حياته لم يعرف البخل له
ت� � � � � � � ��راه إذا م� � � � ��ا ج� � �ئ� � �ت� � �ـ � ��ه م � �ت � �ه � �ـ � �ل �ل ً
�ا

ك� � ��أن� � ��ك ت � �ع � �ط � �ي� ��ه ال� � � � � ��ذي أن�� � � ��ت س ��ائ� �ل ��ه

وتعلمت منه كيف يكون الصدق وأهمه كيف يكون الصدق مع النفس ،فمن صدق مع نفسه صدق
مع الناس ومن خان نفسه هان عليه الناس.
وتعلمت منه احللم وتعلمت منه كيف أح��ب للناس م��ا أحبه لنفسي ،دروس كثيرة ليست
باجلديدة وال بالغريبة غير أني شاهدتها متمثلة أمامي حينما كنت أراه.
وإننا في أمس احلاجة إلى أن تخرج أخالقنا  -نحن املسلمني  -من تراثنا العظيم الذي يحوي
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آالف الكتب واملطبوعات لتكون ممثلة في أشخاص يسيرون بني الناس ليعلموا البشرية كيف
تكون األخالق وتكون بحق خير خلف خلير سلف.
نسأل الله العظيم أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يشمله بكرمي عفوه وأن يبدله دار ًا

ً
وأهال خير ًا من أهله.
خير ًا من داره

د .عبداهلل �سليمان العتيقي

(*)

املجتمع (العدد � 9 )1718سبتمرب 2006
إنا لفراقك يا أبا بدر حملزونون ،ستترك فراغ ًا كبير ًا لن يحله غيرك ،وعزاؤنا أن الله حارس

فقدناك مرشد ًا لنا في األمور االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية والدعوية،
فقدناك رئيسا ألكبر جمعية إسالمية وصل خيرها آفاق العالم ،فقدناك سياسي ًا بارع ًا يحبه
اجلميع ويتدخل في الوقت املناسب لفك فتيل األزمات ،فقدناك أب ًا حنون ًا على أبنائه وبناته
وأق��ارب��ه ،فقدناك محب ًا حلركة اإلخ��وان املسلمني تلك احلركة النابضة باحليوية وداعي ًا لها
ومرشد ًا لغيرها.
فقدناك مناصر ًا لتحرير املسجد األقصى وفلسطني من أعداء الله واإلنسانية اليهود لعنهم
الله ،فقدناك عضو ًا ومؤسس ًا لكثير من اجلمعيات واملؤسسات واملجمعات اإلسالمية مثل الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية والهالل األحمر الكويتي ،وعضو رابطة العالم اإلسالمي ،فقدناك
نصير ًا للحق وال يصرفك عن ذلك لومة الئم ،فقدناك رئيس ًا ألكبر مجلة إسالمية «املجتمع»،
(*) أمني سر جمعية اإلصالح االجتماعي.
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دعوته ودعاته.

الف�صل الرابع:

«�إنا لفراقك يا �أبا بدر ملحزونون»

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ً
ليال ونهار ًا ملراجعة موادها وتوجيه افتتاحيتها ،فقدناك محب ًا للشباب
كنت تبذل كل وقتك
ومشجع ًا لهم على االستمرار في الدعوة واالل�ت��زام مبنهج احلركة اإلسالمية ،فقدناك محب ًا
ً
كافال لأليتام واألرامل ،فقدناك
لوطنك الكويت حنون ًا على احملتاجني القاطنني فيه ،فقدناك
داعم ًا لكتاب الله تعالى ومدافع ًا عنه وناشر ًا ملبادئه وعلومه مطالب ًا بتطبيق شرعه عز وجل،
فقدناك إعالمي ًا بارع ًا في مقابالتك الصحافية والتلفزيونية واإلذاع�ي��ة تضع النقاط على
احل��روف وجتيب عن األسئلة بكل صراحة ووض��وح ،فقدناك محب ًا إلخوانك مطيع ًا ملشورتهم
ملتزم ًا بجماعته م ثابت ًا على طريقهم ،عرفناك مقاوم ًا للظلم وما وقع على اإلخوان املسلمني
ً
متفائال.
في مصر ،عرفناك مبتسم ًا

فقدانك في حلقة تالوة القرآن الكرمي التي تقيمها بعد صالة الفجر في املسجد القريب من
بيتك.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

فقدناك معين ًا طليق اليد متصدق ًا على الفقراء حتى في اخر حلظات حياتك حيث تبرعت
لوفد أتاك من الهند والية كيراال ألحد املشاريع اإلنسانية هناك.
فقدناك آم��ر ًا باملعروف ناهي ًا عن املنكر وآخ��ر ذلك استنكارك على من يحاول إنشاء معهد
للرقص الشرقي في الكويت.
عرفناك محاربا للربا ومؤسس ًا ألول بنك إسالمي في الكويت مع إخوانك الصاحلني.
عرفناك مناصر ًا لألوقاف وقد أوقفت بعض عماراتك لدعوة اخلير.
سيفقدك احملتاجون والفقراء واجلمعيات االسالمية في العالم ،فقد كانوا يتوافدون عند
مسجدك في صالة الفجر أو مكتبك بعد صالة الظهر يومي ًا دون انقطاع وخاصة في شهر شعبان
ورمضان من كل سنة.
سيفقدك قادة احلركة اإلسالمية في العالم احملبون لك للطفك وسعة صدرك وهمتك.
ستفقدك احلركة الدستورية اإلسالمية في الكويت حتم ًا مناقش ًا وموجه ًا.
سيفقدك أهلك وذووك فقد كنت سراج ًا منير ًا لهم ترشدهم للخير والصواب وكذلك جيرانك
ورفاقك في السفر.
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ستفقدك إدارة جمعية اإلص�لاح االجتماعي ومجلة املجتمع لصلتك التوجيهية اليومية
املباشرة شبه اليومية بها.
تعرفت على العم بو بدر للمرة األولى في  1968أثناء نشاط تربوي إسالمي في مزرعة املرحوم
عضو مجلس إدارة اجلمعية السابق حمود املضيان ،فكان منذ ذلك الوقت نعم املشجع واملوجه،
ونقول إن اجليل اإلسالمي الذي غادرت صفوفه سيواصل املسير وميهد الطرق والسبيل ويوحد
كلمة املسلمني حتى يبزغ نور تطبيق شرع الله في وطننا الكويت إن شاء الله.
امل�ن��ادي ،لن نتخلف عن طريقك يا أب��ا ب��در ،فقد التقيت باإلمام حسن البنا في مكة املكرمة

وتعاهدت معه على الدعوة مدى حياتك وها أنت حتقق ذلك وتختم حياتك مبايع ًا على احلق،
ونحن على أثرك إن شاء الله سائرون.
رحمك الله يا أبا بدر رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه مع النبيني والشهداء والصديقني

عنده مبقدار».

ع�صور ال�صاحلني عالمة على الطريق
�أ .د .توفيق الواعي

املجتمع (العدد � 16( )1719سبتمرب )2006
نعم امل��وت ح��ق ،ولكن الفراق صعب ،نعم لكل أج��ل كتاب ،ولكن فقد األحبة شديد الوطأة،
ً
خياال باهت ًا ،واملصاب عظيم ًا
نعم هم السابقون ونحن الالحقون ،ولكن غفلتنا جتعل احلقيقة
حاضراً ،نعم الدنيا ظل زائ��ل ،وعارية مسترجعة ،ولكنها زينت بطول األم��ل ،وبهرجت باملتاع
وغرور السالمة ومد األجل.
ولكن من تفكر في عواقب الدنيا أخذ احلذر ،ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر ،والعجب
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والصاحلني وحسن أولئك رفيق ًا ،وصدق رسول الله بقوله «إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء

الف�صل الرابع:

لن نتخلف عن ركب احلركة كما أوصيتنا ،لن نتخلف عن اجلهاد في سبيل الله حني ينادي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
في احلقيقة كل العجب ممن يوقن بأمر ثم ينساه ،ومن يتحقق من ضرر بالغ ثم يغشاه ،وكيف
نفسه على ما هو مغرور مظنون ،وال تغلبه على ما هو مستيقن ومعلوم ،وأعجب
تغلب
َ
ِ
اإلنسان ُ

العجائب س��رورك بغرورك ،وسهوك عما خبئ لك ،وأعجب من ذلك كله أن ترى مصرع غيرك
وتنسى مصرعك ،وتشاهد غيرك مقبور ًا ثم تغفل عن قبرك ومضجعك.
ك � ��أن � ��ك ل� � ��م ت� �س� �م ��ع ب� ��أخ�� �ب� ��ار م� � ��ن مضى

ول� � ��م ت� ��ر ف� ��ي ال� �ب ��اق�ي�ن م� ��ا ي��ص��ن��ع ال ��ده ��ر

ف� � � ��إن ك � �ن� ��ت ال ت� � � � ��دري ف� �ت� �ل ��ك دي � ��اره � ��م

م� �ح ��اه ��ا م � �ج� ��ال ال � ��ري � ��ح ب � �ع� ��دك وال� �ق� �ب ��ر

  ومما يخفف من لوعة الفراق ووطأته على النفوس االعتبار مبوت الصاحلني واملتقني واألنبياء
واملرسلني ،فإن فقدهم خسارة ال تعوض ،ولكنها إرادة الله ،ولقد ذاق رسول الله [ املوت ،ونعى

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ون>( }<30سورة الزمر).
القرآن له نفسه ،فقال تعالى{ :إ َّن ّك ّم ٌَي ِت ّ$إ َّن ٍهم َّم ٌَي ٍت ّ
نعم ،لكل إنسان في هذه احلياة فترة محدودة وساعات معلومة ،ال يتأخر عنها أو يتقدم ،يعتبر
من يعتبر ،ويعمل ملا بعدها من يعمل ،فالعاقل من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت ،واجلاهل من أتبع
نفسه هواها ومتنى على الله األماني .وهذا هو ديدن الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
يعملون الطيبات ويعلمون أن تفاوت األجر والنعيم في اآلخرة مبقدار درجات الفضائل ،فارتفعوا
عن األهواء والدنايا ،فعاشوا في احلياة سعداء وماتوا صديقني وصاحلني ،وكانت وفاتهم معلم ًا
للناس بعد مماتهم ،وذكرى بعد رحيلهم ،وهداية في آثارهم.
ويستطيع اإلنسان أن يصف العصور مبن عاشوا فيها من الرجال ،فيقال العصر األول عصر
أبي بكر وعمر ،وعصر التابعني ،وعصر تابعي التابعني ،وعصر الشافعي وعصر أحمد بن حنبل،
وعصر حسن البنا ،وعصر الغزالي ،وعصر أبي بدر يرحمهم الله.
ولقد كان عصر أبي بدر رحمه الله وأجزل مثوبته مليئ ًا مبآثر ومناقب الرجولة احلقة ،فقد
كان من الصاحلني الغيارى على دين الله ودعوته ،وكانت سيرته ووصاياه ألحبابه وبنيه خيراً،
وأظن أن الرجل قد أتبع القول العمل ،وقرن اإلحسان باألفعال الدائمة من بعده ،فجزاه الله
مر األيام
عن اإلس�لام واملسلمني خير اجل��زاء ،وسيظل عمله وأث��ره في عصره له شاهداً ،وعلى ّ

ً
متقبال إن شاء الله ،ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا به
خالد ًا مرفوع ًا مرموق ًا ،يجزى عليه ثواب ًا
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وباألنبياء والصاحلني في مستقر رحمته ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم،
وسالم على املرسلني ،واحلمد لله رب العاملني.

عرفت عن طريقه �أفذاذ الرجال

املجتمع  -العدد � 9( 1718سبتمرب )2006
عرفت العم عبدالله املطوع ـ رحمه الله في عام 1963م فعرفت نوع ًا من الرجال فذاً ،أبرز ما
أدركته فيه همة عالية ،وطموح دعوي ّ
دفاق ،وحماسة للدين جياشة ،ومن عجب أني لم أر في
وهموم املسلمني ..وآخر ما يحدثك عنه صحته إن سألته عنها.
أذكر أني زرته في مكتبه ألحمد له السالمة من عملية أجراها خارج البالد ،فيأتيه تلفون
لعله من مرافقه في السفر يقول :كيف تريد يا عم سير رحلتنا؟ قال العم أبوبدرّ :
أفضل أن نبدأ
سفرنا إلى ماليزيا نقضي بها يومني ثم إندونيسيا ،وأخذ يعدد خمس دول ،فلما انتهى ابتسم
لعلمه مبا أريد أن أقول .فقلت :يا عم بوبدر ،أنت في دور نقاهة ،وحتتاج إلى راحة حتى من العمل
في املكتب .فقال مبتسم ًا بهمة عالية« :يا «أبوياسر» ،راحتي في العمل ،واحلركة هي البركة
والصحة والعافية .وشنو باقي من العمر؟!» .قلت :الله يعطيك طول العمر و«يخليك» ذخراً.
ومذ عرفت الرجل عرفت معنى الشجاعة في كلمة احلق والدعوة ،ال يثنيه عنها لوم وال
عتب ،وال ميكنه أن يؤخرها أو يهادن فيها كائن ًا من كان أمامه ،وقد حباه الله مع الشجاعة قوة
بيان وحجة ومنطق ًا يفرض على السامعني التأثر به ،ويزين ذلك خلق وأدب جم يحكم كالمه،
فال يحمله على الشطط أو اإلساءة ألحد.
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هذه الهمة فتور ًا مذ عرفته إلى قبيل وفاته بأيام ..أول ما يحدثك ويشغل مجلسك فيه دعوته،

الف�صل الرابع:

�أ.د.عجيل جا�سم الن�شمي
عميد كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية الأ�سبق

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ومذ عرفت الرجل عرفت عن طريقه أفذاذ الرجال ومشاهير الدعاة والعلماء وقادة احلركات
واجلماعات اإلسالمية من شتى أقطار العالم اإلسالمي ،يفدون إلى ديوانه ،وهذه ميزة قد سبق
إليها صاحب الفضل علينا وعلى أترابنا الشيخ عبدالله العقيل ،فقد كان ديوانه األسبوعي

الدعوي العلمي رائد ًا في هذا امليدان ألكثر من خمسة عشر عام ًا ـ بالنسبة لي ـ نتزود علم ًا وأدب ًا،
وال يكاد يخلو أسبوع من االحتفاء بعلماء وقادة ودعاة ،فلما انتقل الشيخ عبدالله العقيل لإلقامة
الدائمة في بلده اململكة العربية السعودية ،كان استمرار هذا النبع في ديوان العم عبدالله العلي
املطوع من أهم سبل التواصل مع دعاة العالم اإلسالمي ..فجزاهما الله عنا خيراً.
رحم الله العم عبدالله املطوع ،وع��وض العالم اإلسالمي بأمثاله ،وشمله برحمته وعفوه،
وأسكنه الفردوس األعلى من اجلنة ..آمني.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

«�آمن �أن املال ابتالء و�إنفاقه عبادة ودعوة»
�أ.د.عجيل جا�سم الن�شمي
إن العم عبدالله العلي املطوع فقدته امة اإلس�لام ألن اسمه وخيره وعطاءه عمت االرجاء
وسارت بذكره الركبان من وفود الدعاة في العالم اإلسالمي بكل اجتاهاته.
كانت يده سخية في اخلير والدعوة ال تعرف حدا وال سقفا ألنه يوقن ان املال ابتالء وإنفاقه
عبادة ودع��وة وكم مرة جمعتنا مؤمترات خيرية ،يدعى فيها احلضور إلى البذل لتكوين رأس
مال للمشروع ،فأول ما تسمع من رائد املنصة« ،لقد وصلنا تبرع من احد احلضور :تبرع بعمارة أو
اثنتني أو ثالث ،أو نصف مليون دينار أو ربعه» ،فيعلم احلضور أنه بوبدر دون ذكر االسم.
كان رحمه الله مفتاحا لقوائم اخلير للمتبرعني لكل واف��د يجمع صدقات أو زك��وات حتى
غدا عرف التجار أن قائمة على رأسها العم بوبدر تزكية ،وان ما يدفعه سقف للعطاء ،والحظت
وعايشت أنه إن قدم رمضان فكثير من التجار يغلق أبوابه دون وفود العالم اإلسالمي ضجرا من
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كثرتهم ،وحاجته إلى الوقت لتصريف جتارته وفي أحسن األح��وال يوكل أمرهم إلى سكرتير
مكتبه وقد يكون معذور ًا في ذلك ،إال هذا الرجل فإن أبوابه تفتح أكثر ما تكون في رمضان لكل
وافد فردا أو جماعة من طلوع الشمس حتى قبل غروبها ،ومن بعد صالة التراويح إلى ما شاء
الله ،ولو أنك زرته يوما في رمضان الستغربت من كثرة الوفود من أنحاء العالم اإلسالمي الوقوف
منهم أكثر من اجللوس ثم ال يخرج أحدهم خلوا من خير واستقبال طيب.
وأعلم أن البذل اخلفي عند الرجل رحمه الله اكبر بكثير ،بل أضعاف مضاعفة من بذله
منكوبة خارج الكويت يصلهم مال املعيشة طوال العام مبيزانية خاصة بهم.
هذا جانب من حياة الرجل وهو اجلانب املالي وهناك جوانب في شخصيته أعمق وأهم من
جانب البذل ،جوانب تاريخه الدعوى ومواقفه اإلسالمية والوطنية ،وهذا ما يحتاج إلى تدوين
ممن هم أقدر مني على ذلك ،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس األعلى ،آمني.

يحيى العقيلي

املجتمع  -العدد � 9( 1718سبتمرب )2006
رحمك الله عمنا أبا بدر وأسكنك فسيح جناته وأنزل عليك رحمته ورضوانه ،رضوانه الذي كان
غاية أمانيك ومنتهى أحالمك ،كم سمعناها منك م��راراً ،وتكراراً ..والله أنني ال أرجو وال أمتنى إال
مرضاة ربي وإذا كان اإلخ�لاص والصدق سرين بني العبد ورب��ه ،إال أن للصادقني املخلصني سمات،

وعبارات ،ومشاعر ،وشيئ ًا ما يشعر به من يعاشرهم ويتعامل معهم ،وكنت أنت من هؤالء الصادقني
املخلصني.
رحمك الله عمنا أبا بدر على همتك العالية وعزميتك الصلبة كنت تشعر بذلك ،وحتدثنا به
مراراً ،انطالقا من قوله تعالىّ ّ${ :أ َّما ٌب ٌن ًع ّم ٌة ّر ٌَب ّك ف ّّح ٌَد ًث>( }<11سورة الضحى) ،كنت تقول والله
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«من ال�صادقني املخل�صني»

الف�صل الرابع:

املشهود ،وقليل جدا من يعرفون هذا البذل ،وأنا من هذا القليل والله ألشهدن إن كشوف أسر

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أني ألشعر بقوة الشباب وبعزمية ابن الثالثني كنت تقول هذا حتى أيام اعتالل صحتك ،كم مرة
كنا في مجلس إدارة اجلمعية حني ننتهي من االجتماع في ساعة متأخرة ،فيذهب كل منا إلى
أهله وبيته للراحة ،فتمسك أنت سماعة الهاتف وتقول ،هل جهزمت االفتتاحية للمجلة ..أنا
سأصعد لكم اآلن فنقول لك إلى أين عم بو بدر؟ فتقول :للمجلة البد أن أطلع على االفتتاحية
وأطمئن على العدد الذي سيصدر ...نسمع ذلك ونردد واخلجل يأخذ منا كل مأخذ :عسى الله
أن يعطيك العافية ويبارك في عمرك.
رحمك الله عم بو بدر على ابتسامتك الدائمة وروح��ك املتفائلة دوم� ًا ،كم من مرة ادلهمت
اخلطوب وضاقت السبل ،واشتدت االزمات فكنت لنا بلسم ًا شافي ًا تردد قول الله تعالى:

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ين ّق ّ
َّ
ّاخ ّش ًو ٍه ًم ّف ّزا ّد ٍه ًم إ ّميا ْنا ّّ $قالٍوا ّح ًس ٍب ّنا پ َّل ٍه ٌّ $ن ًع ّم
اس ّق ًد ّج ّم ٍعوا ل ٍّك ًم ف ً
اس َّإن پ َّن ّ
ال ّل ٍه ٍم پ َّن ٍ
{پذٌ ّ
پً � ّ�وكٌ �ي��لٍ >( }<173س��ورة آل عمران) ،عباراتك ما زال��ت تتردد في أسماعنا (امضوا يا ابنائي ويا

إخواني للعمل في سبيل الله وال تخشوا في الله لومة الئم).

كم من مرة كنت أتأمل فيك وأشفق عليك من اعتالل الصحة وكبر السن فإذا اقتربت منك
وسألتك «عمي طمأني على صحتك كيف حالك اآلن؟» فترد بعبارتك املعهودة ،وابتسامتك
احلبيبة «األمور طيبة ...األمور طيبة واحلمد لله ،أنت طمئني على صحتك».
كم أشفقنا عليك من املشاركة في بعض االجتماعات واألنشطة في أي��ام مرضك أو سفرك
فتفاجئنا باحلضور واملشاركة وأنت قادم من السفر ،سفر العالج ال سفر الراحة واالستجمام ،كنت
رحمك الله قدوة حية ومؤثرة للدعاة واملصلحني ،علمتنا بعملك وسيرتك وجهادك وعطائك
كيف تكون الدعوة إلى الله ،كيف يكون الداعية ذا همة وعطاء وذا عزم ووفاء كنا نقول ألنفسنا
وملن انشغل بتجارته أو مباله أو مبصاحله أو بشبابه ،انظروا إلى العم بو بدر أكبرنا سنا وأكثرنا
ً
ً
انشغاال لكن من مثله في العزم والعطاء والهمة؟ كنا نقرأ سيرة العلماء من السلف
ماال وأكثرنا
الصالح ممن طالت بهم األعمار وهم في البذل والعطاء وكنا نرى ذلك عيان ًا في شخصك الكرمي
وشخصيتك الفذة.
رحمك الله عم أبو بدر :كنت من األتقياء األخيار يعلم من يتعامل معك ورعك في كسب املال،
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كم كان الربا ميثل لك مرض ًا خبيث ًا يهدم كيان املجتمع ،كم كنت تتورع حتى عما يجيزه بعض
الفقهاء فال تتعامل به.
سألك أحد األخوة مرة :كيف تشتري بضاعتك عم بو بدر؟ فأجبت فوراً :بالنقد مباشرة ،فرد

مستغرب ًا :والبنوك؟! فقلت مؤكدا :ال بالنقد مباشرة.

إلي انفاق املال
مازلت أذكر عبارتك التي هزتني من األعماق :لقد دعوت الله مرار ًا أن يحبب ّ

أكثر من كسبه ووالله إني ألجد متعة ول��ذة في إنفاقه أكثر من كسبه .وألج��ل هذا ب��ارك الله
ال��واف��دون من اخل��ارج بعد ،وكانت نسبة الشقق الشاغرة تتجاوز  ٪50في املتوسط العام ،كنت
مبتسم ًا وكنت تتحدث عن هذه املشكلة وتقول :أما أنا فلله احلمد واملنة ال أعاني تلك املشكلة

أبدا لدي عشرات العمارات واسمع بنفسك ملسؤول العقارات لدينا في الشركة يجيبك بنفسه
ثم اتصل به ووضع اجلهاز بوضعية الصوت املسموع ثم قلت له :يا فالن كم شقة لدينا فارغة في

جميع البنايات فأجابك سريع ًا يا عم بو بدر ما لدينا شاغر إال شقتني فقط!! صدق رسول الله
رحمك الله عم بو بدر كم حملت من هموم األمة وكم تفاعلت مع هموم الوطن كم كنت تتألم
إذا ظهرت املنكرات ،أو مست الشريعة االسالمية أو ساء الوضع في فلسطني ،أو نكب املسلمون
في أي بقعة من بقاع االرض ،كان غيرك من الصاحلني يتأملون رمبا كتأملك ،ولكن املصلحني وأنت
قدوتهم كانوا يترجمون هذا األلم إلى عمل وعطاء ،وبذل وتضحية ،يشهد لها كل من عرفك،
ويشهد لها كل من ناله شيء من عطائك وبذلك ودعمك ونصرتك.
رحمك الله عم بو بدر وأسكنك الفردوس األعلى الذي كنت تتمنى وتدعو الله أن يرزقك إياه
ونفعنا بسيرتك العطرة.
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صلى الله عليه وسلم بقوله «ما نقص مال من صدقة».

الف�صل الرابع:

لك في مالك وولدك ،أذكر يوم التقينا بعد التحرير وقد كانت أوضاع العقارات ضعيفة ولم يعد

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

وترجل الفار�س املعلم
ّ
�أ .د .ع�صـــام الب�شيـر

املجتمع – العدد � 9( 1718سبتمرب )2006
ٌ
وسنى،
سناء
توهج على مدى ثمانية عقود من الزمان ،فمأل طباق األرض وفجاجها
وميض ّ
ً
ً

وروح ًا وريحان ًاً . ،
ظال وارف ًا ،وبدر ًا منير ًاً ،له من اسمه النصيب األوفى ،ومن لقبه احلوز الوافر.
ّ
ــــــــــــــــــــــــل إن أبصــــــــــــــــــــــرت عينـــــــــــــــــــــــاك ذا
وق

ل � �ق� ��ب إال وم � �ع � �ن� ��اه إن ف � � �ك� � � َ
�رت ف � ��ي لقبه

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ف��إذا النجم الساطع قد ه��وى ،وإذا اجلبل األش��م قد ان��دك ،وإذا الفيض املنشور قد ط��وى ،وإذا
ح��رى ،بحزن نبيل،
الفارس املع ِّلم قد ّ
ترجل ،وإذا النفوس قد حتدرت من مآقيها الدموع زفرة ّ

ملصاب جلل ،وفقد فاجع ،فتت األكبادّ ،
وقطع نياط القلوب ،ملوت العلم الشامخ ،والطود األشم،
َ
املرسلة باخلير.
والريح
كان آية في حياته ،وآية في مماته ،وما تلك اجلموع التي تقاطرت واحتشدت لوداعه والترحم
علو مقامه ،وذروة سنامه في وج��وه الفضل والصاحلات فغدا قبره
عليه إال خير برهان على ّ
موعظة للصدور ،كما كانت دنياه جسر ًا للعبور.
م� � � ��ررت ع� �ل���ى ق� �ب���ر اب � � ��ن امل � � �ب� � ��ارك غ � ��دوة

ف � ��أوس� � �ع� � �ن � ��ي وع� � � �ظ� � � � ًا ول � � �ي� � ��س ب� �ن���اط���ق

وق � ��د ك� �ن ��ت ب��ال �ع �ل��م ال� � ��ذي ف� ��ي ج��وان �ح��ي

غ� �ن� �ي� � ًا وب���ال� �ش� �ي���ب ال� � � ��ذي ف � ��ي م� �ف ��ارق ��ي

ول � � �ك� � ��ن أرى ال� � � ��ذك� � � ��رى ت�� �ن� � ّ�ب� ��ه ع� ��اق�ل� ً�ا

إذا ه� � ��ي ج�� � � ��اءت م� � ��ن رج�� � � ��ال احل� �ق ��ائ ��ق

ونشهد أنه من رجال الرقائق واحلقائق..
إن موت األبرار األطهار ،واألكياس األخيار نقص لألرض من أطرافها ،فالرزية بفقدهم تنوء
بحملها اجلبال الراسيات.
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�س ه � �ل� � ُ�ك� ��ه ه � �ل� ��ك واح� � ��د
وم� � � ��ا ك� � � ��ان ق� � �ي � � ٌ

�وم ت � � �ه� � � ّ�دم� � ��ا
ول � � � �ك� � � ��نّ � � � ��ه ب � � � �ن � � � �ي� � � � ُ
�ان ق � � � � � � � � ٍ

ل� �ق ��د الم� �ن���ى ع� �ن ��د ال� �ق� �ب ��ور ع� �ل ��ى البكا

رف � �ي � �ق� ��ي ل� � � �ت � � ��ذارف ال � � ��دم � � ��وع ال � �س� ��واف� ��ك

ق � � � � � ��ال أت� � � �ب� � � �ك � � ��ى ك � � � � � � ّ�ل ق� � � �ب � � ��ر رأي� � � �ت � � ��ه

ل � �ق � �ب� ��ر ث� � � ��وى ب��ي ��ن ال� � � �ل�� � � ّ�وى ف � ��ال � ��دك � ��ادك

ف� �ق� �ل ��ت ل� � ��ه إن األس� � � � ��ى ي� �ب� �ع ��ث األس� � ��ى

ف� � ��دع � � �ن� � ��ى ف � � � �ه� � � ��ذا ك � � �ل� � ��ه ق � � �ب� � ��ر م � ��ال � ��ك

وال ري��ب ف��إن امل��ول��ى ال �ك��رمي ،ال�ب��ر ال��رح�ي��م ق��د ج�م��ع لفقيدنا ال��راح��ل م��ن م�ح��اس��ن اخلصال،
ول� � � � �ي � � � ��س ع� � � �ل�� � ��ى ال� � � � �ل � � � ��ه مب � �س � �ت � �ن � �ك� ��ر

أن ي � � �ج � � �م� � ��ع ال�� � � �ع� � � ��ال� � � ��م ف � � � � ��ي واح � � � � ��د

ف�ه��و رج ��ل دع���وة وف��ك��رة ،ي���ذود ع�ن�ه��ا ب��ال�غ��ال��ي وال �ن �ف �ي��س ،وامل �ه �ج��ة وال � ��روح ،بحكمة راش���دة،
وبصيرة متقدة ،وذه��ن وق �اّد ،ووع��ى متفتّ ح ،وت��وازن م�س� ّ�دد ،يحرص على بناء املعنى واملبنى،
ووح� ��دة ال �ص��ف ،وائ� �ت�ل�اف ال �ق �ل��وب ،وت �ع��زي��ز امل �ش �ت��رك ،ورع ��اي��ة ح��ق األخ� ��وة وأدب اخل�ل�اف.
ّ
موطأ األكناف ،يألف ويؤلف يدخل إلى قلبك بال استئذان ،فيتربع على عرشه حب ًا
وبشاشة،
وود ًا وحتنان ًا ،دماثة في اخللق ،وخفض ًا للجناح.
وكثير ًا ما تلقاه وأنت تردد:
وم� � � � � ��ن ع � � �ج� � ��ب أن� � � � � ��ي أح � � � � � � � ّ�ن إل� � �ي� � �ه � � ُ�م

وأس� � � � � ��أل ع� �ن� �ه���م م� � ��ن ل� �ق� �ي���ت وه� � � ��م معي

وت� �ط� �ل� �ب� �ه ��م ع� �ي� �ن ��ي وه� � � ��م ف� � ��ي س � ��واده � ��ا

وي� �ش� �ت���اق� �ه���م ق� �ل� �ب ��ي وه � � ��م ب� �ي��ن أض� �ل� �ع ��ي

وجواب آفاق ،يتتبع ويستقصي ،يقف على
وسباق غاياتّ ،
وهو في هموم األمة ومصائرها ،صاحب آياتّ ،
احلقائق من مظانها ،ويعمل على حشد الطاقات وتعبئة اجلهود ،في حركة دائبة ،وعزمية صادقة دفع ًا

لعزة األمة ،ورفعة لشأنها ،ودحر ًا خلصومها ،بأمل ال يعرف اليأس ،ورجاء ال يقعده قنوط ولسان حاله:
ف � � � � ��إن ت� � �ك�� ��ن األي� � � � � � � ��ام ف� � �ي� � �ن � ��ا ت� � �ب � � ّ�دل � ��ت

ب� � �ب � ��ؤس � ��ي ون� � �ع� � �م � ��ى واحل� � � � � � � � ��وادث ت��ف��ع��ل

ف � � �م� � ��ا ل� � � ّ�ي � � �ن� � ��ت م � � �ن� � ��ا ق � � � �ن� � � ��اة ص� �ل� �ي� �ب ��ة

وال ذل � � �ل � � �ت � � �ن�� ��ا ل� � �ل� � �ت � ��ي ل � � �ي� � ��س جت� �م ��ل

329

املقاالت ال�صحفية

وضاح اجلبني ،يلقاك في هشاشة
ندي الوجه ،طلق
احملياّ ،
وهو جتلية مكرمات ،باسط الكفنيّ ،
ّ

الف�صل الرابع:

وتنوع امل�ك��ارم ،وتعدد امل��واه��ب ،وشمول العطاء ،ما ع��زّ نظيره ون��در مثاله...
وجميل السجايا،
ّ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
رح � � �ل � � �ن� � ��اه� � ��ا ن � � �ف� � ��وس � � � ًا ك� ��رمي� ��ة
ول� � � �ك � � ��ن ّ

حت � � � ّ�م � � ��ل م� � � ��ا ال ي� � �س� � �ت� � �ط � ��اع ف � �ت � �ح� � ِ�م� � ُ�ل

وق � �ي � �ن� ��ا ب� �ح� �س ��ن ال � �ص � �ب� ��ر م � �ن� ��ا ن��ف��وس��ن��ا

ف� �ع� �م ��ت ل� �ن���ا األع� � � � � ��راض وال � � �ن� � ��اس ه � � ��زّ ُل

حس إعالمي مرهف ،يرقب مكايد العدو ،ومخاطر سمومه ،وأبعاد خططه ،ورؤى
وهو صاحب ّ

حد
برامجه ،فيجهد بالتعبير والتحذير ،ويتخذ من منبر مجلة املجتمع املبارك ،اتكاءة على ّ
السكني،وقروناستشعارتنذرباخلطبالقادم،وتستنهضالهمةاحلضاريةفيدفعاألقدارباألقدار.
وهو رجل دولة يدرك فقه املوازنات ،وطبيعة املرحلة ،ووجوه االبتالء ،جعل من إصالح ذات

ً
مقبوال
البني ،والتوفيق بني مختلف الرؤى ،وجتاذب املواقف شعار ًا ودثاراً ،فكان حاضر ًا بحكمته،
ً
منزوال إلى دوحته ،بسداد رأيه الذي غدا ً
ظال وارف ًا يحنو به حنّ و
بشفاعته ،مرجو ًا بصالحه،

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

املرضعات على الفطيم.
أم��ا ف��ي ب��ره وفيض ك��رم��ه ،وإس�ب��اغ أريحيته ،فقد ك��ان ب�ح��ر ًا ال ت�ك� ّ�دره ال � ِّ�دالء وتقصر عنه
الرشاء.
ل� �ب� �ي ��ب أع � � � ��ان ال� � �ل � � ّ�ب م � �ن� ��ه س � � � �م� � � ��اح� � � ��ة

خ� �ص� �ي ��ب إذا م � ��ا راك � � � ��ب اجل � � � ��دب أوض � �ع� ��ا

أدرك خيره أه��ل ال�ق��ارات ،من األي�ت��ام واألرام ��ل ،والفقراء واملساكني ،وذوي املسغبة واحلوائج،
وال�ك��وارث وال�ب�لاء ،فأسهم بنصيب واف��ر في تفريج الكروب وكشف احمل��ن ،في غير م� ّ�ن وال أذى،
وك ��ان آخ��ر م��ا ع��رض عليه ملف ال�ف�ق��راء فاعتمدهم ،وغ ��دا م��وث��ق أه��ل اإلح �س��ان ومرجعهم

ف��ي تزكية م�ش��اري��ع اخل�ي��ر وب��رام�ج�ه��ا ،وات �ص��ل ع �ط��اؤه للعمل اخل �ي��ري باملفهوم ال��وق��ائ��ي دون
اق �ت �ص��اره ع�ل��ى ال�ب�ع��د اإلغ��اث��ي ،ف��اه�ت� ّ�م ب��إع��داد امل �س��اج��د ،وت��أه�ي��ل ال��دع��اة ،وم��ن��ارات العلم،

وم��ؤس�س��ات اإلع�ل�ام ،وأوع �ي��ة التكافل االج�ت�م��اع��ي ،وم�ن��اص��رة العمل ال��دع��وى بكل مساراته.
ل � � � � � ��وال أب � � � � � ��و ب � � � � � ��در امل � � � � ��أم � � � � ��ول ن� ��ائ�� �ل� ��ه

ت��ق��ط��ع ال� ��وص� ��ل دون ال� ��وص� ��ل م� ��ن أم� ��دد

ح� � � � � � �ي�� � � � � ��اك رب�� � � � � � � � � ��ك رب ال� � � � � �ن � � � � ��اس

وازدهرت بك الكويت ومات اخلصم من كمد

أم��ا القضايا الساخنة على ام �ت��داد امل�ع�م��ورة وعلى رأس�ه��ا فلسطني أرض ال�ن�ب��وات واملقدسات،
ومهد الصاحلني فله فيها ص��والت وج��والت ،ينبوع من اخلير ّ
دف��اق وعطاء من اخلير موصول.

330

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
وقف فقيدنا الراحل كالطود األشم يدافع عن مسيرة العمل اخليري اإلسالمي احمللي والعاملي،
ويحشد املواقف ليقطع الطريق على املتربصني به الدوائر ،ويذكّ ر والة األمر في البالد العربية
واإلسالمية بالصوت اجلهير العالي باحلق الواجب ،ويكشف عن زيف دع��اوى أع��داء األمة في
حملتها اجلائرة على هذا العمل اإلنساني الذي كان رحمة لألمم والشعوب ،وغيث ًا يحيي األرض
بعد موتها ،فكانت مواقفه محل تقدير وثناء ،وفيض وإع��زاز ،لقي ربه في ميدان الكفاح وهو
النيرين ما نسب إليهما زور ًا
يدفع باحلق عن جمعية اإلصالح وجمعية إحياء التراث الصرحني ّ
سخي الدمعة تخشع ًا بذكر اللهّ ،
وقاف ًا عند حدوده،
وهو قبل وبعد اإلنسان املوصول بربه،
ّ

معظم ًا لشعائره وشرائعه ،آخ��ذ ًا بعزائم األم��ور ،محتاط ًا لدينه ودنياه ،آم��ر ًا باملعروف وناهي ًا
ً
باذال في الصاحلات ،وهو البر الرحيم بأهله وأبنائه وجيرانه
عن املنكر ،مسارع ًا في اخليرات،
السراء وال�ض��راء ،في أنسه رواح ،وفي لطفه
وأرحامه وإخ��وان��ه ،املوصول بشرائح مجتمعه في
ّ
وبستان الشعر ورياض األدب ويحفظ منه جملة صاحلة ،ويلتمس احلكمة النافعة من أي وعاء
خرجت.
«أمة في رجل ،ورجل في أمة»« ،قارة في وطن ،ووطن في قارة».
م � �ض� ��ى ط� ��اه� ��ر األث� � � � � ��واب ل � ��م ت � �ب� ��ق ليلة

غ�� � � � ��داة ث � � � ��وى إال اش� � �ت� � �ه � ��ت أن � � �ه� � ��ا ق��ب��ر

س �ق��ى ال �غ �ي��ث غ �ي �ث � ًا وارت األرض شخصه

وإن ل� � ��م ي � �ك� ��ن ف � �ي� ��ه س� � �ح � ��اب وال قطر

وك� � �ي � ��ف اح � �ت � �م� ��ال� ��ي ل � �ل � �غ � �ي� ��وث ص �ن �ي �ع��ة

ب���إس� �ق���ائ� �ه���ا ق� � �ب�� ��ر ًا وف � � ��ى حل � � ��ده ال� �ب� �ح ��ر

رح��م الله احلبيب أب��ا ب��در املنير ،وأنزله منزلة األب��رار والصديقني ،وجعل له لسان ص��دق في
اآلخ��ري��ن ،وأف��اض عليه من شآبيب رحمته ورض��وان��ه ،وب��ارك له في ذريته ودعوته وإخوانه.
ال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وداع

أي� � � � � � � �س � � � � � � ��ر

زاد

ودع� � � � ��ا أي � �ه� ��ا احل�� �ف� � ّ�ي � ��ان ذاك ال��ش��خ��ص
ّ

إن

واغ � � � �س� �ل� ��اه ب� � ��ال� � ��دم� � ��ع أن ك�� � � ��ان ط� � �ه � ��ر ًا

وادف � � � � � �ن� � � � � ��اه ب � �ي� ��ن احل� � � �ش�� � ��ى وال� � � � �ف � � � ��ؤاد
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سماح ،وفي أدبه سواح ،يحب معالي األمور ويكره سفسافها ،يأنس جلوامع الكلم ،ودوحة العلم،

الف�صل الرابع:

وبهتان ًا.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«كم �أحببناك يا �أبا بدر»
د� .صالح العبداجلادر

املجتمع – العدد � – 1719أكتوبر 2006
أذا أحب الله تعالى عبد ًا نادى جبريل أني أحب فالن ًا فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل
عليه السالم في أهل السماء أن الله يحب فالن ًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ،ويوضع له القبول
في األرض أو كما قال [ ،منذ أن خرجت على وجه هذه الدنيا وأنا أراه عمالق ًا في كل أمر يرضي
الله وطود ًا شامخ ًا ال يهتز له جفن في مواجهة ما يغضب الله كان يحبه خصومه قبل محبيه
دائم البسمة ضاحك الثغر ،متفقد ًا لكل فرد من أفراد أسرته الصغيرة واملمتدة ،بل وكان راعي ًا

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

لكل مسلم يشهد أن ال إله إال الله في أقاصي العالم فال تكاد جتد بقعة من بقاع العالم إال وله أثر
فيه إما مسجد أو بئر أو دار لرعاية األيتام أو غيرها من وجوه البر.
تألقت رجولته في زمن عز فيه الرجال عرفته عفيف ًا كرمي ًا وناصح ًا أمين ًا نبع ًا صافي ًا ال تأخذه
في الله لومة الئم .لقد كان يوصيني ويوصي من حوله دائم ًا باحملافظة على الصالة وأال تأخذنا
في الله لومة الئم لقد حافظ رحمه الله على كل من كان حتت عهدته من أخوات وإخوان وذرية
طيبة ،فقد واصل ليله بنهاره ،ليحفظ وينمي أموال أولئك األيتام الذين تركهم له والده علي
عبدالوهاب مبكراً ،بالتعاون مع أخيه األكبر عبدالعزيز علي املطوع ـ رحمه الله ـ فلم يغادرهم إال
وهم من أغنى الناس وأعفهم عما في أيدي الناس ،والله يا خالي احلبيب ال أدري كيف ميكنني
أن أكمل هذه العجالة والكلمات تتزاحم والدموع تتسارع والقلم يئن من هول اخلطب ،أكتب هذه
الكلمات وأنا في الطائرة التي أعادتني للمشاركة في تلقي العزاء في أغلى الناس وأنا ال أتصور
كيف سنهنأ باحلياة بدونك ،ولكن إن كان لنا عزاء ،فعزاؤنا أن املوت حق ذاقه أحب اخللق إلى الله
وإن كان لنا عزاء في تلك السيرة الطيبة التي تركتها لنا يا أبابدر لنقتدي بها من كرمي خلق
وعفة وأمانة وورع وصالبة وحب للدين عظيم ،وال نزكي على الله أحداً.
إن القلب ليحزن ،وإن العني لتدمع ،وإنا لفراقك يا بوبدر حملزنون ،لربنا حامدون ،وجلوده
طالبون ،ولفردوسه لك آملون ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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رائد اخلري
امل�ست�شار :في�صل مولوي

جملة املجتمع – العدد � 23( 1720سبتمرب )2006
وفجر
نبأ وفاة األخ احلبيب أبي بدر كان له على قلوب
محبيه وعارفي فضله وقع الصاعقةّ ،
ّ
ً
رجال جمع في نفسه ّ
كل خصال
إن املسلمني لم يعرفوا في تاريخهم الطويل
ال أبالغ إذا قلتّ :
اخلير كما كان أبو بدر.
األمة ،لكنّ ه كان شخصية نادرة
ليس ذلك ّ
ألن الله أعطاه قدرة مالية استخدمها في مصالح ّ

تتمتّ ع بوعي إسالمي شامل تلقاه في رحاب احلركة اإلسالمية املعاصرة ،واستفاد مباشرة من أعظم
اجلدية في مواجهة األمور ،والدأب في معاجلة القضايا ،والتمحيص في دراسة املشكالت والتأني
ً
فضال عن الصبر اجلميل أمام ّ
كل بالء.
في اتخاذ القرارات والعزمية املاضية في التنفيذ،
هل ميكنك أن جتد راف��د ًا من رواف��د العمل اإلسالمي في ّ
كل بقاع األرض لم يكن ألبي بدر
عالقة معه ،اطالع ًا واهتمام ًا ومشاركة ودعم ًا؟! كلّما دخلت إلى مكتبه املتواضع رأيت املئات من
امللفات املتعلّقة بجمعيات ومؤسسات عاملة في ّ
تتجدد بشكل شبه
كل أرجاء الدنيا ،وهي ملفات
ّ
ً
مشغوال ،فهو يدرس بنفسه ّ
كل
يومي فلم يكن أبو بدر ليتخلى عن مسؤوليته لغيره مهما كان
ممن
ّ
ملف ،ويستقبل أصحابه ،ويناقشهم في شؤونهم كأنّه أعلم بها منهم ،ومهما وصلته التقارير ّ
يثق بهم فهو ال يكتفي بها ،بل يريد أن يتحقق بنفسه من ّ
كل األمور.

كانت الوفود تأتيه من ّ
كل بالد العالم وتبدأ به؛ ألنهم يعلمون أنه مفتاح اخلير في بلد اخلير
الكويت وأكثر التجار ال يطمئنون إلى مساعدة أي جمعية إالّ بعد أن تنال مساعدة أبي بدر ،فهو
ال يعطي عادة أي مساعدة إالّ بعد تدقيق ومتحيص ال يجد اآلخرون الوقت الالزم للقيام به.
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رواد العمل اإلسالمي املعاصر ،اإلمام الشهيد حسن البنا ،باإلضافة إلى مزايا حباه الله إياها منها

الف�صل الرابع:

احلب والتقدير.
مشاعر احلسرة واأللم ،مع أصدق عواطف
ّ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نف�س كبرية
وأبو بدر ليس ّ
أقل حرص ًا على أعماله وجتارته ،لكنّ ه ينتزع الوقت الالزم من راحته ،ويشعر
التبرع وما سيأتي
ألن هذا
يقدم املساعدة املناسبة؛ ّ
ثم ّ
باطمئنان الضمير عندما يستمع ويناقش ّ
ّ

بعده من أهل اخلير واقع في محلّه الشرعي ،وهو دعامة لعمل إسالمي يرضي الله تعالى ويساعد
ّ
ولعل هذا هو سبب تعب هذا اجلسد املجاهد.
األمة،
في نهضة هذه ّ
وإذا ك � � � ��ان � � � ��ت ال � � � �ن � � � �ف� � � ��وس ك� � � � �ب � � � ��ار ًا

ت � � �ع � � �ب� � ��ت ف� � � � ��ي م� � � � � ��راده� � � � � ��ا األج�� � � �س� � � ��اد

وق� ��د ح� ّ�م �ل �ن��ي م �س��ؤول �ي��ة ث�ق�ي�ل��ة ع �ن��دم��ا ك� ��ان ي �ش �ت��رط ع �ل��ى ك� � ّ�ل وف� ��د ي��أت �ي��ه م ��ن لبنان

أن ي �ح �م��ل ت��زك �ي��ة مل��ش��روع��ه م �ن��ي أن� ��ا ال �ع �ب��د ال �ف �ق �ي��ر إل� ��ى ال� �ل ��ه ،ورغ � ��م م ��ا ب �ي �ن �ن��ا م ��ن ثقة

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ق ��دمي ��ة ام � �ت� � ّ�دت ح ��وال ��ي أرب� �ع�ي�ن س� �ن ��ة ،أوص� ��ان� ��ي م � � ��رار ًا وأكّ � � ��د ع� �ل � َّ�ي أال أع� �ط ��ي أي تزكية
إالّ ب �ع��د ال� �ت ��أكّ ��د ال��ك��ام��ل م ��ن ص � ّ�ح ��ة امل� �ش���روع وض� ��رورت� ��ه ل �ل �م �س �ل �م�ين ،وق��ي��ام��ه ع �ل��ى أسس

صحيحة م��ن ال �ن��واح��ي ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��رس�م�ي��ة والتنظيمية ،ف �ض ً
�لا ع��ن ال �ق��واع��د الشرعية.
ورغم حرصي الشديد على االلتزام بهذه املطالب حتى كان بعض اإلخوة يظنون أنني أتشدد

عليهم؛ ألني ال أريد إعطاءهم التزكية املطلوبة ،فإنه كان يعيد دراسة املشاريع ويناقش أصحابها،
وكم فاجأني يرحمه الله باتصال هاتفي للسؤال عن مشروع معينّ أو شخص معينّ ليطمئن قبل
تقدمي املساعدة ،وقد سألني مرار ًا عن أمور لم يخطر ببالي التدقيق فيها ،وكنت أقوم بالتحقيق
ثم أبلغه النتيجة.
الالزم حولها ّ

�شمولية العمل اخلريي
يتميز العمل اخليري عند أبي بدر بشمول يتّ سع ّ
لكل جوانب العمل اإلسالمي ،لم يكن مقتصر ًا
ّ

على إغاثة احملتاجني من األيتام أو األرام��ل أو الفقراء ،ولم يكتف مبساعدة املرضى وما يتعلّق
بذلك من املستوصفات واملستشفيات ،بل كان ينظر أيض ًا إلى أهمية الدعوة اإلسالمية التي
تقوم على قواعد سليمة من العقيدة الصحيحة ،والفقه األصيل ،والوسطية امللتزمة ،فيرى في
كفالة الدعاة باب ًا من أهم أبواب اخلير ،ويجد في بناء املدارس واملعاهد اإلسالمية على اختالف
أن العمل
األمة نهضتها اإلسالمية ،بل هو يشعر ّ
أنواعها ضرورة لبناء جيل جديد ،يستأنف لهذه ّ
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األمة
السياسي اإلسالمي يحتاج إلى الكثير من التسديد والتأييد ،حتى ينجح في استعادة هذه ّ
إلى رحاب اإلسالم العظيم ،ولم يكن يبخل على حركات املقاومة في ّ
كل بالد العالم اإلسالمي،
ّ
يحتل شيئ ًا من أرض املسلمني أو أوطانهم.
ويعتبرها جهاد ًا في سبيل الله حيثما ُو ِجد عدو

إنه أبو بدر ،ثمرة من ثمرات شجرة اخلير الوارفة التي زرعها والده الرجل الصالح علي عبد
بنية خالصة لله
الوهاب الذي أوصى عند وفاته بثلث ماله صدقة لله تعالى ،إنه عمل صالح ّ
وجدت أثرها في ذلك االبن البار الذي أراد اتّ باع أثر والده في عمل اخلير ،فأمسك هذا الثلث
ّ
تبرعات أبي بدر كانت أقسام ًا
لعل كثير ًا من اجلمعيات اإلسالمية كان يستغرب عندما يعلم ّ
أن ّ

يسميه ثلث علي عبد الوهاب ،وربمّ ا كان كثير منهم ال يعلم معنى ذلك ،ولم
متعددة ،منها ما
ّ
مفصلة منذ سنوات ،ولم أعلم
وصية
املقربني إلى أبي بدر أنه كتب
ّ
ّ
يسأل عنه .ولقد سمعت من ّ
أن الرجل يسابق أباه في عمل اخلير ،وأعتقد أنه سابق إن شاء
أظن ّ
شيئ ًا عن مفرداتها ،ولكني ّ
ون>(}<61سورة املؤمنون).
ٍ ّ$ه ًم ّل ّها ّسا ٌب ٍق ّ

يا أبا بدر ،ستبكيك الكويت ،رجالها ونساؤها ،شعبها وأمراؤها ،أرضها وسماؤها ،فلك في ّ
كل
ناحية أث��ر ال ميحى ،ول��ك في ك� ّ�ل مؤسسة خيرية جهد ال ينكر ،وأن��ت الناصح حني تستشكل
اجلد.
يجد
املسائل ،وأنت العامل حني
ّ
ّ
استمر إخوانك وأبناؤك أوفياء لك
كنت ركن اإلص�لاح الركني ،وأمل املجتمع بيقني ،ولذلك
ّ

ً
رب��ك راضي ًا
وجلهادك ،وبقيت
عامال معهم ،رئيس ًا جلمعية اإلص�لاح االجتماعي ،حتى لقيت ّ
مرضي ًا ،ستبكيك أمهات الشهداء ،وذوو املرضى ،واألرامل ،والفقراء ،سيبكيك املجاهدون في ّ
كل

بلد إسالمي ،سيبكيك العلماء وقد كنت لهم نعم األخ واألب ،ستبكيك املعاهد واملدارس واملساجد
واملستوصفات واملستشفيات واملؤسسات ،بل سيبكيك ّ
يحس أنه فقد
كل حجر من أحجارها؛ ألنّه
ّ

عزيز ًا كان له دور في بناء هذه الصروح لله تعالى ،وفي استمرار عملها مبا يرضيه.

لقد فقدت أخي من قريب ،وفقدت قبله أمي وأبي ،وكنت أشعر بألم عميق ،وها أنذا اليوم أقف
األحبة ،وال يخفّ ف أمله إالّ األمل بلقاء آخر
أمام روحك الطاهرة ،يتجدد في قلبي جراح فراق
ّ
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ات
ون فٌي پً ّخ ًي ّر ٌ
ٌيم >(}<34سورة آل عمران)ٍ {،أ ًو ّلئ ٌّك ٍي ّسار ٌٍع ّ
اللهٍ { :ذ ٌَر َّي ْة ّب ًع ٍض ّها م ًٌن ّب ًع ُض ّ$ال َّل ٍه ّسمٌ ِ
يع ّعل ِ

الف�صل الرابع:

واستثمره مع جتارته ،وراح ينفق ريعه في سبيل الله.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
في جنّ ات النعيم { ّي ًو ّم ال ّينف ٍّع ّم ِ
ون> <88إ َّ
ال ّم ًن ّأ ّتى پ َّل ّه ٌب ّقل ًُب ّسل ٌُيم>( }<89سورة الشعراء)،
ال ّ$ال ّب ٍن ّ
مي ّن علينا جميع ًا بهذه
إنّه األمل برحمة الله ،وأنت من أهلها إن شاء الله ،وأضرع إليه تعالى أن ُ

الرحمة ،فهو وحده الرحمن الرحيم ،ورحمته وسعت ّ
ين ّآم ٍنوا بٌال َّل ٌه ًّ $اع ّت ّص ٍموا ٌب ٌه
كل شيءّ { ،ف ّأ َّما َّپذٌ ّ
ٌيما>( }<175سورة النساء).
ف ّّس ٍي ًدخٌ ٍل ٍه ًم فٌي ّر ًح ّم ُة ٌَم ًن ٍه ّ$ف ًّض ُل ّّ $ي ًهدٌ يه ًٌم إل ًّي ٌه ٌص ّراطْ ا ٍَم ًس ّتق ْ

ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن العني لتدمعّ ،
ّ
وإن القلب ليحزن ،وال نقول إالّ ما يرضي ّ
أن شجرة اخلير قد منت وترعرعت وأثمرت وحان قطافها ،لعلّنا نسعد بهذا القطاف
عزاؤنا ّ

إن بقي شيء من األجل.

«من حياة ال�شيخ عبداهلل املطوع»
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عبدالواحد �أمان (�أبوم�صعب)
إلى دار اخللد منزلك ومقامك يا أبا بدر إن شاء الله تعالى مع النبيني والصديقني والشهداء
كرست له حياتك
والصاحلني وحسن أولئك رفيق ًا ،هذا دعاؤنا ال��ذي حتبه وتتشوق إليه وما ّ

وجاهدت به نفسك فبذلت وأعطيت وصبرت وسهرت ،نسأل الله لنا ولك العافية.

إن رفقة الدرب التي امتدت ألكثر من خمسني عام ًا نعتقد أنها كافية أن تؤهلنا للشهادة الطيبة
عن عملك وسيرتك في احلياة الدنيا وال نزكي على الله أحداً ،فقد كنت وفي ًا لدعوتك وإخوانك،
صادق ًا ثابت ًا معتز ًا بانتمائك.
كنت تستشرف دائم ًا حياة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
فتتوق إلى اللحاق بهم.
كنت شديد احلب لله ورسوله ،وكنت تعلم أن احلب يصدقه االتباع فحرصت أن تتبع مع علمك

{إن
التام أن سقف االتباع ،عال يحتاج إلى صبر وتشمير فصبرت وشمرت شعارك قوله تعالىَّ :
ني ّأن ٍف ّس ٍه ًم ّّ $أ ًم ّوا ّل ٍهم ٌب ّأ َّن ّل ٍه ٍم پً ّج َّن ّة } (سورة التوبة).
پ َّل ّه \شً ّت ّرى م ٌّن پً ٍم ًؤ ٌم ٌن ّ
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فعقدت العهد مع الله أن تتبع سيرة نبيك وحبيبك محمد [ ،ال تنتقي منها انتقاء يتماشى
مع هواك ورغباتك وميولك إمنا اخترت األصعب منها واألثقل في ميزان الله وكنت تعلق على
معنى اآلية الكرميةالسالفة الذكر ،هل نحن ملكنا األم��وال واألنفس حتى نعود فنبيعها ،فهي
ً
وتفضال أن هدانا إلخراج حق الفقير منها
وديعته سبحانه وينظر ما نحن بها صانعون ،كرم ًا منه

{من ذّا َّپذٌ ي ٍي ًق ٌر ٍض پ َّل ّه ّق ًر ْضا ّح ّس ْنا ف ٍّي ّضاعٌ ّف ٍه ّل ٍه ّأ ًض ّعافْا
كما أمر ثم عاد سبحانه يكرم عباده املتبعنيّ ،
ون >( }<245سورة البقرة).
ٌض ّ $ي ًب ٍص ٍط ّ$إل ًّي ٌه ٍت ًر ّج ٍع ّ
كّ ث ٌّير ْة ّ$ال َّل ٍه ّي ًقب ٍ

قوله لي :أخي أرجو أن تدعو الله أن يقيني شر الشح ،هذه كانت أصول منطلقاته في مسائل املال
والتصرف فيه والتي انعكست على واقع حياته وسيرته التي يشهد عليها معي خلق كثير ،هذا
جانب من سيرة األخ الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله وصورة أخرى آتية ،عسى الله أن ينفع بها
إخوانه املسلمني.
بدأ انتماؤه الفكري لدعوة اإلخوان املسلمني قدمي ًا يوم أن قابل املرشد العام لإلخوان املرحوم
التاريخ حني أنشئت جمعية اإلرشاد اإلسالمي في الكويت أوائل اخلمسينيات ،وكان يرحمه الله
عضو ًا ناشط ًا فيها ،وكان للجمعية في الكويت نشاط إسالمي مشهود متثل في اهتمامها بتربية
الشباب على االستقامة على منهج الله فكر ًا وسلوك ًا ،لقد انضم لهذه اجلمعية ناس كثيرون من
خالل أنشطتها االجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية .ثم بعد أن حلت احلكومة جميع
اجلمعيات والنوادي في عام 1959م ،كان للشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله دور بارز ومحاوالت
دائبة الستعادة استئناف نشاط اجلمعية ،فقد خاطب ع��دد ًا من وجهاء أهل الكويت ،داعي ًا
الجتماع لبحث هذا املوضوع.
ً
وفعال وافق املجتمعون على تقدمي طلب للحكومة ،حيث لم جتد احلكومة في حينها مانع ًا
من إعادة نشاط اجلمعية( ،باسم جمعية اإلصالح االجتماعي) ،بل شجعت على ذلك ومنحتهم
مقر ًا في منطقة أم صده وذلك عام 1962م ،ثم بعد أن ضاق املكان خصصت احلكومة لهم مقر ًا
آخر بالروضة (مقر اجلمعية احلالي) الذي متارس فيه اجلمعية أنشطتها االجتماعية والثقافية
والتربوية والرياضية.
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اإلمام حسن البنا في موسم احلج عام 1945م مبكة املكرمة ،إال أن انتماءه التنظيمي جاء بعد ذلك

الف�صل الرابع:

كان يرحمه الله يحب احلديث في معاني تلك اآليات ويتفاعل معها كثيراً ،وكان يردد دائم ًا

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
لقد اختار مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي الشيخ عبدالله املطوع أبوبدر يرحمه الله
رئيس ًا لها ،بعد استقالة العم الفاضل يوسف احلجي الذي اختارته احلكومة وزير ًا لألوقاف.
وقد استمرت رئاسة أبي بدر للجمعية حتى اختاره الله إلى جواره.

وكان يرحمه الله شديد الوالء لله ولرسوله وللمؤمنني؛ اتباع ًا لقوله تعالىَ :مّ ّ
{إنا ٌّ $ل ٍَي ٍك ٍم پ َّل ٍه
ين
پصال ّة ٍّ $ي ًؤ ٍت ّ
ٌيم ّ
پزكّ ا ّة ٍّ $ه ًم ّراكٌ ٍع ّ
ون َّ
ون َّ
ين ّآم ٍنوا َّپذٌ ّ
ّّ $ر ٍسو ٍل ٍه ّ$ا َلّذٌ ّ
ون>ّّ $ <55من ّي ّت ّو َّل پ َّل ّه ّّ $ر ٍسو ّل ٍه ّ$ا َلّذٌ ّ
ين ٍيق ٍ
ون>( }<56سورة املائدة).
ّإن حٌ ًز ّب پ َّل ٌه ٍه ٍم پً ّغال ٌٍب ّ
ّآم ٍنوا ف َّ
لقد خالطت كلمات الله هذه روحه ونفسه وفكره وبدنه ،فأخذت عليه كل مشاعره وأحاسيسه،
ومن هنا كنت تلمس فيه الثبات على املبدأ ،فلو غبت عنه ردح ًا من الزمن ثم عدت إليه ستجده
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أكثر حيوية وحركة وعطاء .أما فيما يتعلق مبفاهيمه الدعوية ،فواضح عنده شمولية اإلسالم

جلميع مناحي احلياة وعمومه للناس كافة .قال تعالىّّ ${ :ما ّأ ًر ّس ًل ّن ّ
اس ّبشٌ ْيرا ّّ $نذٌ ْيرا
اك إ َّال كّ ا َّف ْة ٌَلل َّن ٌ
ون>( }<28سورة سبأ).
اس ال ّي ًعل ٍّم ّ
ّ$لّكٌ َّن ّأ ًك ّث ّر پ َّن ٌ

ومن هنا كان يرى أن ما حل ويحل باألمة من نكبات واستعمار وتخلف إمنا هو نتيجة للغبش

في مفهوم هذا الدين من ناحية ،وتفرقها واختالفها من ناحية أخ��رى ،قال تعالىّ ّ${ :أ َّن ّهذّ ا
ون>}<153
پس ٍبلّ ّف ّتف َّّرقّ ب ٌٍك ًم ّعن ّسبٌي ٌل ٌه ّذل ٌٍك ًم َّّ $صاكٍ م ٌب ٌه ّل ّع َل ٍّك ًم ّت َّت ٍق ّ
ٌص ّراطٌ ي ٍم ًس ّتق ْ
ٌيما فّا َّتب ٌٍعو ٍه ّ$ال ّت َّتب ٌٍعوا ٍَ
اصب ٌٍروا َّإن
ٌيح ٍك ًم ًّ $
(سورة األنعام) ،وقال تعالىّ ّ${ :أطٌ ٍيعوا پ َّل ّه ّّ $ر ٍسو ّل ٍه ّ$ال ّت ّنا ّز ٍعوا ّف ّتف ًّشلٍوا ّّ $ت ًذ ّه ّب ر ٍ
ين>( }<46سورة األنفال).
پ َّل ّه ّم ّع َّ
پصا ٌب ٌر ّ

إن ضياع املقدسات وامتهان كرامة األمة في عزتها واستقاللها أوقع في النفوس احلرة األبية
جرح ًا غائر ًا ال يبرئه سوى عودة األمة إلى دينها والتمسك بشريعتها بصدق وإخالص وجترد،
وحينها تكون قد سلكت طريق التحرير واستعادة احلقوق .هذا الواقع األليم هو الواقع الذي
كان يعيشه أبوبدر يرحمه الله مع إخوانه ،وهنا كان البد أن يكون له وإلخوانه دور في االنتصار
لقضية املسلمني األولى.
لقد أصدرت احلكومة عام 1959م أمر ًا بحل جميع اجلمعيات والنوادي الثقافية والرياضية
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في الكويت ،وكان ضمن هذه اجلمعيات جمعية اإلرشاد اإلسالمي التي لم تكن معنية بذاتها بهذا
احلل ،مع أن هذا احلل قد أحدث  -إلى حد ما  -فراغ ًا في مجاالت األنشطة التي كانت متارسها
اجلمعية ،لكن ذلك لم يكن يرقى ملستوى شل حركة العمل اإلسالمي في البالد ،بل ظل العمل
اإلسالمي منطلق ًا ألسباب أولها الطبيعة احلركية لهذا الدين والثانية عقيدة القائمني على
نصرته.
واجتمع الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله مع إخ��وان��ه لبحث ش��ؤون ال��دع��وة خ�لال فترة
اإلسالمي في الداخل واخلارج ،حيث ال حدود تنتهي إليها دعوة الله التي هي للناس كافة ،فلم
يتوقف بند املساعدات اخلارجية والداخلية للمؤسسات واألف��راد املتفرغني للعمل اخليري
والدعوي ،وكنت تعجب حني ترى البذرة الصغيرة ُتلقى في ميدان العمل الدعوي واإلنساني فما
تلبث أن تورق وتينع وتثمر وتؤتي أكلها ببركة الصدق واإلخالص ،فقد انتشرت دعوة اإلسالم
في أمريكا وأوروبا وفي أرجاء العالم اإلسالمي عن طريق تلك املؤسسات واملراكز اإلسالمية وعن
املرحوم ب��إذن الله تعالى أبوبدر وح��ده إمنا أستطيع أن أج��زم أن له ي��د ًا في  %90من املؤسسات
اإلسالمية في العالم ،ق َّلت أو زادت تلك النسبة بقليل.
صحت منطلقاتها وك��ان��ت ال��رؤي��ة وال�ت�ص��ور اإلمي��ان��ي سليمني ج��اءت بعدها
إن ال�ب��داي��ة إذا َّ

التصرفات سليمة ال تشوبها عوارض الشرك الظاهر ،وهنا يجيء تعظيم دور النية في العمل
ويجيء بعدها التوفيق والسداد.
في كثير من أعمال أبي بدر ،وال نزكي على الله أحداً ،كنت جتد االنسيابية والتيسير ،فقد
كان في عمله التجاري موفق ًا ناجح ًاوهذا من أمر الدنيا ،والدنيا مزرعة اآلخرة ومتاع الدنيا ـ كما
قال الله تعالى ـ قليل ،أما في أمر الدعوة إلى الله «وطريقها شاق طويل» فقد وفقه الله حلسن
االختيار ،وامنتَّ عليه بالثبات واالستمرار حتى لقي الله ،وتلك منّ ة امنت الله بها عليه.
دام��ت رئاسته جلمعية اإلص�لاح االجتماعي أكثر من خمسة وعشرين عام ًا ومن قبلها كان
عضو ًا نشط ًا في مجالس إدارة اإلصالح واإلرشاد.
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طريق الدعاة واملتفرغني لذلك العمل ،ال أقول إن تلك املؤسسات واملراكز والدعاة قام بها األخ

الف�صل الرابع:

اإلغالق التي طال أمدها ألكثر من سنتني ،وتقرر خالل تلك اللقاءات استمرارية دعم النشاط

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ألم به من أمراض مختلفة ،كان واحد ًا
ومما يلفت النظر ملن كان قريب ًا منه حالته الصحية وما َّ

منها كافي ًا أن يهبط مبستوى األداء عنده درجة كبيرة.

ً
ً
متواصال رمبا
عمال
لكنه يرحمه الله كان متعالي ًا على جراحه وشيخوخته ،همة عالية،
فاق بعلو همته شباب ًا كثيرين ،نعم ...كانت شعلة اإلميان متقدة في صدره منها يستلهم الطاقة
واحلركةوالعطاء ومنها كذلك يستلهم الراحة والطمأنينة والرضا.

الت�صدي للدعوات الهدامة
ك��ان الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله من القلة القليلة التي حافظت على انتمائها ،بل
االعتزاز بهذا االنتماء في جميع الظروف واألحوال ،وال أقصد االنتماء الفكري فحسب ،فأنصار

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ه��ذا االنتماء كثير ،إمن��ا االنتماء التنظيمي والثبات عليه هو املقصود رغ��م تقلبات األجواء
السياسية وعسرها في ذلك الوقت ،وأذكر ممن بقي كذلك ثابت ًا على انتمائه ،املرحوم بإذن الله
خالد أحمد رويشد ،فقد بقيا على العهد حتى وافاهما األجل.
ً
سائال يسأل :ما تلك األج��واء العسيرة التي ذكرت؟ فأقول :املد الناصري الذي اجتاح
ولعل
املنطقة العربية منذ ب��داي��ة اخلمسينيات وحتى النكسة ع��ام 1967م ،حيث كانت الساحة
مقدس ًا
السياسية والشعبية أسيرة الضجة اإلعالمية الهائلة وصراخها املتعالي الذي مأل اآلفاقِّ ،
شعار القومية واالشتراكية التي باتت مطلب ًا جماهيري ًا يحمل في جنباته كراهية الدين ونبذ
العاملني له.
كان الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله وإخوانه يتصدون لهذه الدعوات ،ال باحلرب ولكن
بتكثيف نشاط العمل اإلسالمي عن طريق بناء املؤسسات التربوية والثقافية الواعية لواقعها،
ً
نصرة لهذه العقيدة.
املؤمنة بعقيدتها ،الباذلة ما في يدها؛
وأنشأت مجموعة أبو بدر يرحمه الله ومبعاونة املرحوم عبدالرزاق الصالح ،مدرسة اإلرشاد
وانتهاء بالثانوية ،حيث بلغ عدد طالبها  -قبل إغالقها
اإلسالمي مبراحلها بدء ًا مبكافحة األمية
ً

ومصادرة األرض التي بنيت عليها  -أكثر من ألف ومئتي طالب.
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كانت مجموعة بو بدر هي التي تسهم في اإلنفاق عليها ،وهنا نذكر  -لألمانة الواجبة  -كانت
وزارة التربية قبل الغزو املر تتحمل  %50من نفقات الطالب الذي يدرس باملدرسة اخلاصة ،ومحل
احلديث ليس الدخول بتفاصيل أهمية املدرسة أو املكتبة ،لكن الذي يعنينا هو طريقة التصدي

التي أثمر غرسها نبت ًا طيب ًا من الشباب املؤمن بدينه ،املعتز بوطنه ،الصغير والكبير.

امل�ست�شار :عبداهلل العقيل
كانت سيرة احلبيب أبي ب��در وتوفيق الله له في العمل التجاري سببني في زي��ادة السخاء
والدعم لكل عمل يرضي الله عز وجل ويحقق اخلير للمسلمني ويرفد الدعاة إلى الله في هذا
العصر في كل مكان ولست بحاجة إلى ذكر تفاصيل ما كان يقوم به أو املناطق التي وصلها خيره
واحلركة اإلسالمية املعاصرة ،فهم يشهدون له بالقدم الراسخة في هذا امليدان واليد الطولى في
تعزيز مسيرة العمل اإلسالمي.
لقد وقفت على الكثير من ذلك بحكم قربي منه ومعايشتي له أكثر من نصف قرن في إطار
سباق ًا في كل ميدان من ميادين
العمل الدعوي على املستويني احمللي والعاملي ،ويشهد الله أنه كان ّ
اخلير ال يجاريه أحد من أقرانه وإخوانه ،وكان صاحب دعوة ومربي ًا من الطراز الفريد املتميز
الذي يسع الصغير والكبير ،واألمير والفقير ،بحيث يترك أطيب األثر في النفوس لصدق نيته
ونبل غايته ،وحسن أسلوبه ،وسعة صدره في استيعاب املخالفني من إخوانه أو خصومه على حد
س��واء ،وكان يتميز بالصبر واملصابرة والعمل ال��دؤوب لتحقيق ما يؤمن به من أه��داف اإلسالم،
يكل وال ّ
فال ّ
ميل ،وهذا شأنه في السفر واحلضر ومع مختلف األشخاص ،فال ميلك اآلخرون إال
التسليم بوجهة نظره واالقتناع برأيه ،والسير معه في طريق احلق واخلير الذي فيه جناة الدنيا
واآلخرة.
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وبره فهذا أمر معروف ومشاهد لدى املسلمني في أنحاء العال اإلسالمي وبخاصة رجال الدعوة

الف�صل الرابع:

رجل املواقف وداعية الإ�صالح ورائد اخلري

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
إن املتأمل في سيرة األخ أبي بدر يدرك عمق اإلميان وحسن التوكل والثقة مبا عند الله ،فال
يخاف من مغريات الدنيا ،وال يضعف أمام تهديد الطغاة وال يتهالك على جمع املال للتبذير
واإلسراف أو املالهي وامللذات أو البذخ أو الترف ،بل يكدح الليل والنهار جلمع املال وتثميره وتنميته
ليزداد الريع فيما ينفق من أبواب اخلير في أصقاع الدنيا وها هو يضرب لنا املثل احلي في تنمية
فعم
ثلث والده ـ يرحمه الله ـ حتى صار أضعاف ًا كثيرة ،ومن ألوف الروبيات إلى ماليني الدنانيرَّ ،
نفع املسلمني منه بكل مكان ،وعهد لألوقاف إدارته قبيل وفاته.
وكذا شأنه في جتارته حيث هو من الدقة في احلساب والتوفير وعدم اإلسراف على الكماليات
وااللتزام الصارم باملعامالت اإلسالمية في البيع والشراء واألخذ والعطاء ،فال يعرف الرشوة وال
الربا وال أي لون من ألوان الغش أو التدليس أو الغرر ،ويحاسب نفسه وإخوانه وأوالده والعاملني
معه محاسبة صارمة جد ًا دون هوادة أو لني.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ومن ال يدرك بواطن األمور يظن ألول وهلة أن األخ أبا بدر حريص على جمع املال وتكديسه،
ولكن الصحيح أنه يؤمن بأن املال هو مال الله فهو حريص على صيانته وتنميته لينفق في سبيل
الله ،وأنه مؤمتن على هذا املال فال يضعه إال في يد مستحقيه في أي مكان من العالم.
ولن أنسى له املواقف الكثيرة على مدى سنني حني يسألني عن اجلهات املستحقة في أصقاع
الدنيا إليصال العون لها ،بل كثير ًا ما يطلب مني أن أقترح اجلهة واملبلغ ال�لازم لها على ضوء
معرفتي واطالعي أثناء زياراتي الدعوية لألقطار.
بل أحيان ًا كثيرة يسألني عن مدى كفاية ما قرر إنفاقه جلهة ما وهكذا شأنه دائم ًا ،وكنت
أسأله بعض األحيان هل يرسل للجهة الفالنية فيكون اجلواب بأنه قد أرسل لها بالفعل.
وال أعرف طيلة هذه السنني إن جهة مستحقة سألته شيئ ًا من مال الله ـ وكانت موضع الثقة
ـ إال وكان مسارع ًا ملساعدتها ما دامت تدخل في املصارف الثمانية من مصارف الزكاة ،بل إن له
نفقات غير الزكاة ،وريع الثلث وهي صدقات وتبرعات يدفعها على مدار العام لألشخاص واألسر
واجلهات وتفريج كرب املكروبني وإغاثة املنكوبني.
وكثير ًا ما كان يكلفني باالتصال ببعض اجلهات واالطالع على أوضاعها وتقدير احتياجاتها
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على ضوء الزيارة امليدانية واالتصال املباشر.
أما املساعدات لألسر واألفراد داخل الكويت وخارجها فحدث وال حرج حيث ال يحصيها إال
الله عز وجل.
وليس هذا املوقف معي وحدي بل هو مع الكثير من إخوانه وتالمذته الذين يثق بهم ويطمئن
إلى حسن تقديرهم.
فهو الرائد فيه والقدوة التي يسير خلفها اآلخ��رون إلميانهم بصدقه وحسن تقديره للوقائع
واألحداث واألشخاص واجلماعات والهيئات.
إن هذه الصورة املشرقة املضيئة لهذا األخ املسلم الذي تربى في رحاب اإلسالم وفقه الدين
نية خالصة وقول صادق وعمل مخلص وبذل وعطاء في سبيل الله
من الكتاب والسنة على أنه ّ

واملستضعفني في األرض فاملال مال الله واخللق عباد الله وهم مستخلفون على هذا املال لينفقوه
وأحسب ـ والله حسيبه ـ إن األخ أبا بدر كان من القالئل الذين عرفوا مهمتهم من جمع املال
بالطريق احلالل وإنفاقه على احملتاجني من عباد الله حيثما كانوا وأينما وج��دوا ،وقد بارك
وعم اخلير أنحاء الدنيا بفضل توفيق الله له .وهذا هو األثر الباقي الذي
الله في ماله وعمره َّ

سيلحقه أجره بإذن الله تعالى بعد وفاته.

عرفته منذ أكثر من نصف قرن ،حيث كانت أول زياراتي للكويت 1955م ،في طريقنا للحج مع
ً
قبال أسمع من خالل إخواننا في جمعية
بعثة مدرسي مدرسة النجاة األهلية في الزبير ،وكنت
اإلرشاد الذين زارونا في الزبير وعن طريق أخيه عبدالعزيز الذي كان يتردد على العراق وعلى
مصر أثناء دراستي اجلامعية فيها ( 1949م  1954-م).
ُ
وجدت فيه الصورة الصادقة للمسلم امللتزم بدينه العامل في سبيل
وحيث التقيت األخ أبا بدر
نشر دعوة اإلسالم الباذل قصارى اجلهد واملال والوقت إلعالء كلمة الله ونصرة املستضعفني من
املسلمني في كل مكان ثم تكررت زياراتي 1958م للكويت حتى استقر بي املقام فيها في فبراير
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في الوجوه التي أمر الله أن ينفق فيها دون تأخير أو تعطيل.

الف�صل الرابع:

وع��ن امل �ب��ادارات السخية في النكبات فهذا ش��يء يشهد به العالم العربي واإلس�لام��ي كله،

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
1959م ،حيث عملت في رئاسة احملاكم رئيس ًا لقسم التنفيذ ،ثم مدير ًا للشؤون اإلسالمية بوزارة
األوقاف ،ثم مستشار ًا للوزارة ،وظلت الصلة واللقاءات مستمرة إلى قبل شهر من وفاته ،حيث كان
عندنا في األردن قبل توجهه مع أسرته إلى «أبها» ومنها إلى الكويت.
لقد كان األخ عبدالله املطوع شعلة من النشاط واحليوية في كل مجال من مجاالت اخلير
ال يجاريه في هذا املجال حتى الشباب األش��داء من رجال الدعوة ،فال يعرف الدعة والهدوء،
وينطلق في عمله في الليل والنهار والسفر واحلضر وال يؤخر عمل اليوم إلى الغد ويأخذ بالعزائم
في كل أموره حتى أثناء مرضه وكبر سنه.
ولقد سعدنا بزيارة إخواننا من شباب جمعية اإلرشاد بالكويت الذي زارونا في الزبير بجمعية
األخوة اإلسالمية وفي مدرسة النجاة األهلية ،كما قمنا بزيارة إخواننا في الكويت مرات عديدة
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بجمعية اإلرشاد في األعوام 1955م ،وما بعدها.
وكنت في مصر قبل تخرجي ع��ام 1954م قد التقيت بالطلبة الكويتيني ال��دارس�ين مبصر
مثل :األخ عبدالرحمن احملجم وعبدالله علي العيسى ،وعبدالعزيز عبدالقادر ،وغيرهم الذين
وخصوا بالذكر األخوة:
أثنوا الثناء احلسن على جمعية اإلرش��اد اإلسالمي وشبابها ونشاطها
ّ

عبدالعزيز املطوع وعبدالله املطوع ومحمد العدساني وعبدالله سلطان الكليب وغيرهم ،وبعد
إقامتي الدائمة في الكويت من سنة 1959م إلى سنة 1987م كان التعاون مع اإلخوان في اإلرشاد
من خالل املدرسة التي بقيت بعد أن حلت اجلمعية واألندية 1958م ،وكان نشاطنا في احملاضرات
والدروس والرحالت والندوات ،ولقد كان للعم احلاج عبدالرزاق الصالح املطوع واألخ عبدالله علي
املطوع ،والشيخ عبدالرحمن الدوسري ،واألخ محمد عبدالله بودي ،واألخ خالد الرويشد ،واألخ
سالم تركي الفرج ،واألخ غامن الشاهني ،وغيرهم دورهم البارز في النشاط اإلسالمي بالكويت.
وقد متَّ في تلك الفترة استضافة العالمة الشيخ أبي األعلى املودودي من باكستان ،واألستاذ
غالم محمد رئيس املؤسسة اإلسالمية في كينيا ،وكان األخ عبدالله املطوع هو محور النشاط
للعاملني في احلقل اإلس�لام��ي بالكويت من الكويتيني واملقيمني على حد س��واء .فهو القاسم
املشترك بني اجلميع والذي جتتمع عليه القلوب وينهض بتبعة رص الصفوف وتوحيد مسار العمل
اإلسالمي ليؤتى أطيب الثمار ،وأحسن اآلثار ،كما كان همزة الوصل مع العاملني في الدعوة إلى
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الله في كل مكان ،حيث يزورهم في بلدانهم ويزورونه بالكويت ،ويضطلع بدرور املنسق للنشاط
اإلسالمي وتسديده وترشيده ودعمه وتعضيده واحتضان العاملني في امليدان الدعوي وتسهيل
مهمتهم ألداء رسالة اإلسالم في الدعوة إلى الله ونشر اخلير بني الناس.
وقد وفقنا الله وإياه واألخوة العاملني معنا في ركب الدعوة اإلسالمية املباركة أن نسهم في
كثير من املشاريع كمكتبة املنار اإلسالمية 1960م ،وجمعية اإلصالح االجتماعي 1963م ،ومجلة
املجتمع 1970م ،وم��درس��ة النجاة اخلاصة 1970م ،ودورات حتفيظ ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،ومعارض
االجتماعية التربوية والثقافية والصحية والرياضية ،كما وفقنا الله الستقدام أعداد كبيرة
من كبار العلماء وال��دع��اة في العالم العربي واإلس�لام��ي بالتنسيق مع وزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية ،حيث سعدت الكويت بثلة من هؤالء العلماء األج�لاء في مختلف جوانب املعرفة،
فكان الشيخ محمد أبو زهرة والدكتور عيسى عبده إبراهيم ،والشيخ محمد الشعراوي ،والشيخ
صالح أبو إسماعيل ،والشيخ حسن أيوب ،والشيخ حسن طنون ،واألستاذ البهي اخلولي ،والشيخ
ثعيلب ،والشيخ حسن مراد مناع ،والشيخ محمد الغزالي ،واألستاذ يوسف العظم ،والدكتور يوسف
القرضاوي ،والشيخ عبدرب الرسول سياف ،والشيخ برهان الدين رباني ،والدكتور زغلول النجار،
والدكتور أحمد العسال ،والدكتور عبدالله عزام ،والدكتور محمد محمد حسني ،والشيخ فتح
الله بدران ،والشيخ عبداملنعم النمر ،والشيخ أحمد جلباية ،والدكتور سعد املرصفي ،والدكتور
توفيق الواعي ،واللواء محمود شيت خطاب ،والشيخ مصطفى الزرقاء ،والدكتور حسن هويدي،
والشيخ مناع القطان ،وغيرهم كثير ال حتيط بهم الذاكرة.
كما كانت زياراتنا الدعوية برفقته إلى كل من مصر واألردن والبحرين والسودان ذات مردود
طيب في تعضيد العمل اإلسالمي ورف��ده ودفعه خطوات ملزاحمة األفكار الوافدة من الشرق
ّ

والغرب التي تريد صرف املسلمني عن دينهم بالدعوات العلمانية والثقافية والغريبية واملناهج
الوضعية.
ومن املواقف الرجولية لألخ املطوع استضافته الفريق الركن طيار عبداملنعم عبدالرؤوف
وحمايته بعد أن حكم عليه الطاغية عبدالناصر باإلعدام غيابي ًا بعد ف��راره من مصر فكان
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الفاضل بن عاشور ،والشيخ محمد محمود الصواف ،والدكتور املهدي بن عبود ،والشيخ عبداملنعم

الف�صل الرابع:

الكتاب اإلسالمي واملواسم الثقافية واستضافة الوفود واحملاضرين وإقامة املشاريع االقتصادية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
في مأمن وال يعرف عنه سوى األخوين كمال القزاز وسيد محمد صالح ،وكانت لقاءات العمل
الدعوي تتكرر كل عام تقريب ًا من خالل مجلس الشورى العام ال��ذي كان أبوبدر من األعضاء
العاملني فيه والذي يعقد معظم اجتماعاته في البالد اإلسالمية واألوروبية كتركيا وباكستان
وأملانيا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا وغيرها حيث يحضر ممثلو اإلخوان من األقطار كافة لدراسة
واقع العمل اإلسالمي واألوضاع في البالد العربية واإلسالمية وأحوال املسلمني ومشكالتهم وسبل
عالجها.
وكان األخ أبوبدر يحرص على اللقاء بإخوانه مهما كانت الظروف ويشارك مشاركة فعالة في
الرأي واملشورة واتخاذ القرارات.
كما كان لألخ املطوع الدور الكبير في إقامة معسكر الشيوخ مبنطقة األغوار في األردن ملناجزة
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اليهود والذي قدم الكثير من الشهداء من شباب احلركة اإلسالمية الذين سطروا ببطوالتهم
أروع املالحم وأعادوا الكرامة إلى األمة التي فجعت بهزمية 1967م.
وبعد هالك الطاغية عبدالناصر 1970م وخ��روج اإلخ��وان من السجون أوائ��ل السبعينيات
وقيامهم بتجميع الصفوف ولم الشمل لإلخوان في داخل مصر وخارجها وحضور األستاذ حسن
الهضيبي املرشد العام ملوسم احلج 1973م ،حيث التقى باإلخوان من سائر األقطار.
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املرحوم ب�إذن اهلل العم �أبوبدر كما عرفته
بقلم :ال�شيخ الدكتور ال�سيد نوح
عرفته في أواخر الثمانينيات بصحبة الداعية الكبير املرحوم بإذن الله الشيخ عبدالبديع
بعد ،ال سيما بعد استيطاني الكويت منذ عام 1993
أثناء موسم احل��ج ،وتتابعت لقاءاتي به ُ

لدي صورة واضحة عن أبعاد ومعالم شخصية هذا
بلد ًا ثاني ًا بعد بلدي األول مصر ،وقد تكونت َّ
الرجل ،ودونك هذه األبعاد وتلك املعالم ...وأهمها:

ثقافته الوا�سعة والواعية يف نف�س الوقت
باإلرهاب ،واتهام العمل اخليري ،ومن يخالفونه في الرأي خير شاهد على ذلك.
املع َلم كلمة التحرير في مجلة م ،إذ من يتابع كلمة التحرير
وحسبه شهادة صادقة على هذا ْ

هذه على مدى أعداد م يعرف عمق هذه الثقافة ،وسعتها ووعيها ،وأتصور أن منبع ذلك لديه

سعة االطالع ،واملتابعة ألحوال العالم ال سيما اإلسالمي ،وحسن صلته بالله الذي يقول { ّيا ّأ ٍَي ّها
ين ّآم ٍنوا إن ّت َّت ٍقوا پ َّل ّه ّي ًج ّعل َل ٍّك ًم ف ًٍر ّقا ْنا ٍّ $ي ّك ٌَف ًر ّع ٍ
يم>}<29
نك ًم ّس ٌَي ّئات ٌٍك ًم ّّ $ي ًغف ًٌر ل ٍّك ًم ّ$ال َّل ٍه ذٍو پً ف ًّض ٌل پً ّعظٌ ٌ
َّپذٌ ّ
(سورة األنفال).

ح�سن �صلته باهلل عز وجل مع القبول عند اخللق
لقد ُع��رف عنه أنه اتخذ من الصالة أساس ًا لتنظيم حياته فهو يصلي الصبح ،ويجلس في

مقرأة قرآنية إلى طلوع الشمس ويصلي الضحى ،ويعود إلى بيته ،فيتناول فطوره ويذهب إلى
عمله ،فيظل يديره إلى صالة الظهر ،فيصلي الظهر ،وبعد قليل ينصرف إلى بيته ،فيتناول
غداءه ،ويأخذ قيلولته ويستيقظ مع صالة العصر ليصليها ويذهب إلى عمله ويظل يديره إلى
ما بعد صالة العشاء ،ثم ينصرف إلى بيته ليتابع شؤون أوالده ،وينام مبكر ًا ليأخذ حظه من
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يعرف ذلك من جالسه ،وناقشه ،وكذلك من يسمع له ،أو يقرأ ما يكتب ،ورأي��ه فيما يسمى

الف�صل الرابع:

املكرمة
صقر ،صاحب كتاب «كيف ندعو الناس» ،وغيره من الكتب ،وكان ذلك في بيته في مكة َّ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
الليل ،وهكذا ،ولم يصرفه ذلك عن مراعاة العالقات االجتماعية ،والسعي في حوائج الناس،
واستقبال الضيوف وإكرامهم ،وله مع رمضان ،واحلج والزكوات ونحوها صوالت ،وجوالت ،وذلك
كله لعله سبب قبوله عند اخللق.

حر�صه على تعاطي احلالل ومبالغته يف ذلك
عرفت ذلك منه من أكثر من موقف ،فهو يرفض أخذ عائد البنوك ،وكل البنوك التي يتعامل
معها إسالمية ،وسنده في ذلك البعد عن الشبهات ال سيما في بيع املرابحة ،وكان يطلب منه
أوالده أن يسمح لهم بتصوير بعض األوراق في مكتبه فيأذن لهم ،ويحسب أجرة التصوير ،ويضع
أضعافها في حساب الشركة ،وملا سئل قال :هذه ليست شركتي وحدي ،وإمنا لي وللعائلة ،وبالتالي
ال يحل لي استخدام أجهزتها في مصاحلي اخلاصة إال باألجر ،وهذا منه ـ والله ـ دليل الورع،

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

واملراقبة الشديدة لله ـ عز وجل ـ وهو يرفض البيع باألجل بحجة أن بعض الفقهاء يرفضه وهو
يأخذ بهذا الرأي ،ولذلك فإن كل من يشتري من شركته يأخذ بسعر واحد ال فرق بني تعجيل
الثمن وتأجيله.
وتصوري أن حرصه على ذلك نابع من يقني كامل بثمرة أكل احلالل دنيا وأخرى ،والواقعتان
اللتان سأذكرهما تؤكدان ذلك:
كان قد أودع في خزائن في بيته في مكة عدة ماليني من ال��دوالرات وجاء اللصوص لسرقة
هذه الدوالرات ،ودخلوا البيت وكسروا اخلزينة ،وصارت أيديهم فوق الدوالرات ،ولم يروها ،ولم
يشعروا بها ،واستمروا في مواصلة احملاولة أكثر من ساعة ،وفجأة سمعوا أصوات سيارات الشرطة،
وإطالق نار كثيف ،فخافوا وتركوا الدوالرات وفروا ،فلما جاءته األخبار بذلك ضحك وقال« :املال
احلالل املزكى ال ُيسرق .بل له حماية من الله بواسطة جنده الذين ال يعلمهم إال هو».
وأرسل عشرين ألف دوالر جلهة خيرية في لبنان كمساعدة ،وقال الذي كان يحملها :وضعت
املبلغ في حقيبة -وكان معه «الب توب» -وقبل النزول في املطار فتحت احلقيبة وأخرجت منها
هذا املبلغ ،واحتفظت به في جيبي ،وكان قدر الله أن تضيع احلقيبة ،ويضيع «الالب توب» ،ويبقى
ً
قائال« :املال
هذا املبلغ ليصل إلى اجلهة اخليرية اللبنانية املرادة ،وملا علم بهذه الواقعة ضحك
احلالل ال يضيع ،بل له حماية من الله».
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ح�سن تربيته �أوالده
لم تشغله جتارته عن حسن تربيته ألوالده ،حيث جتلس معهم صغار ًا وكباراً ،فال ترى إال
ً
فضال عن تعويدهم على املسؤولية ،إذ ما من واحد منهم إال وهو مسؤول
حسن خلق وأدب ًا رفيع ًا،
عن جانب من جوانب جتارة أبيه ،ويدلك على حسن التربية هذا أنني اتصلت من مصر ألعزي
ابنه األستاذ عبداإلله ،فكان آخر ما ق��ال« :ادع ألب��ي ،وسنمشي إن شاء الله على نفس الدرب
الذي كان عليه الوالد املرحوم بإذن الله حتى يأتي أمر الله».

قوة العزمية و�صدق الإرادة وعلو الهمة
إذ ال يفوته مؤمتر من املؤمترات اإلسالمية في أي مكان في العالم إال لضرورة قاهرة ،وال ينقطع
عن عمله إال أن يكون مريض ًا أو مسافر ًا أو في واجب اجتماعي ،وال يتوقف عن العطاء حتى لو
خلت خزائنه ،وكثير ًا ما يردد املقولة املشهورة واحملفوظة عنه« :إن ربي رحيم كرمي»« ،إني رأيت
رأي العني في كل ما أبذل وما أعطي ،وهذا يحملني دوم ًا على مواصلة البذل والعطاء».

ويدلك أكثر وأكثر على قوة هذه العزمية ،وصدق هذه اإلرادة وعلو الهمة ،قوله دائم ًا« :رغم
كبر سني فإني أشعر أن قلبي قلب ابن العشرين ،وال يتطرق إلى نفسي ضعف أو وهن في حلظة
من اللحظات».

كرثة التحدث بنعمة اهلل تعاىل عليه
إذ ما يجالسه أحد إال ويراه دائم الثناء على الله ،أنه أعطاه الكثير والكثير ،أعطاه العمر،
والصحة ،واملال ،والولد ،والوجاهة ،واإلسالم ،والطاعة ،وحب اخلير للناس ،وسالمة الصدر من
األحقاد ،والعفو ،واملسامحة.
هذا حديثه عن النعمة باللسان ،أما حديثه عن النعمة بالسلوك ،فأناقته ،وحسن مظهره،
ومس أطيب الطيب ،والسيارة الفارهة ،واملكتب املنظم النظيف ،وكثرة العاملني لديه ،وحسن
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ني>( }<39سورة سبأ) ،رأيت ذلك
پرا ٌز ٌق ّ
صدق قوله تعالىّّ ${ :ما ّأن ّف ًق ٍتم ٌَمن ّش ًي ُء ّف ٍه ّو ٍي ًخ ٌل ٍف ٍه ٍّ $ه ّو ّخ ًي ٍر َّ

الف�صل الرابع:

املع َلم يدلك على أن الوالد املطوع ،كان شخصية فذة فريدة.
إن هذا ْ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
معاملتهم وغيرهم من كل من يعرفه أو يتصل به ،وحني ُيسأل يقول« :أعطانا الله ،فلم ال نتحدث

بنعمته؟ إننا إذا لم نفعل ذلك كأننا نشكو الله إلى خلقه أنه منعنا وضيق علينا ،وذلك ال يليق».

مهارته يف عمله
ً
فضال عن الذكاء
العم أبوبدر سليل بيت معروف بالتجارة ،وقد أفاد من عيشه في هذا الوسط
والفطنة ،بحيث صار تاجر ًا من أمهر التجار ،مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذه التجارة ،وقد
وصلت به هذه املهارة إلى حد أن كثير ًا من التجار يرجعون إليه يستشيرونه في كل ما يقبلون
عليه ،بل يرجع إليه من يريدون عمل مشاريع جتارية فيشير بالصواب ال يبغي من وراء ذلك
سوى رضى الله ،ثم مساعدة عباده ،كأنه بذلك ميكن أن يلقب بنقيب التجاريني.

ا�شتغاله بالدعوة �إىل اهلل وا�ست�صحاب نية اجلهاد وال�شهادة

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

عرف عن العم أبي بدر اشتغاله بالدعوة إلى الله منذ نعومة أظفاره ،ولقد كان مفهوم الدعوة
إلى الله عنده :العمل بكل األساليب والوسائل املمكنة التي ال تتعارض مع مبادئ الشرع احلنيف
على إب�لاغ كلمة الله إل��ى عقول عباد الله ،بل إل��ى قلوب املستعدين منهم للتضحية والبذل
والعطاء ،وطبق ذلك املفهوم من خالل ما كان يقوم به من أق��وال وسلوكيات ،س��واء في بيته أو
في عمله ،أو مع كل من يتعامل معه ،فهو بقوله داعية ،وهو بإدارته لعمله داعية ،وهو بقيامه
باآلداب والعالقات االجتماعية داعية ،وبأدائه للشعائر والعبادات املخصوصة داعية ،وهكذا كان
في كل ما يأتي به وما يدع داعية ومن عجب أنه فقه أن الدعوة ال تؤتي ثمرتها كاملة باجلهود
الفردية ،وإمنا البد من جهود جماعية ،وقد حقق هذا في حياته ،واستمسك به ،فعمل لدينه
من خالل كيان جماعي يساعده على حتديد األهداف والغايات واألساليب والوسائل ،ويأخذ

بيده لتنفيذ ذلك عملي ًا ،كما أنه استصحب في دعوته هذه نية اجلهاد والشهادة ،وكثير ًا ما كان
يتحدث بذلك ،ويطلب من جلسائه أن يخصوه بدعوة الشهادة في سبيل الله ،وأظنه قد بلغ
ذلك بهذه النية للحديث« :من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ،وإن مات على
فراشه» (أخرجه النسائي).

�سخا�ؤه الذي ال ينتهي مع الوعي واليقظة
ُعرف عنه سخاؤه العجيب ،فهو ينفق قائم ًا وقاعداًً ،
ليال ونهاراً ،سر ًا وعالنية ،مقيم ًا ومسافراً،
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ونفقته تشمل جميع الناس من غير متييز بني عربي وأعجمي ،كويتي أو غير كويتي ،يعرفه أو
ال يعرفه ،ويستطيع أي إنسان أن يقف على هذا املعلم من خالل مراقبة من ينتظرونه عند باب
داره أو عند سيارته أو عند خروجه من املسجد أو أي مكان يوجد فيه.
وكذلك من خالل مراقبته في شهر رمضان ،فهو يجلس طوال النهار في املسجد املجاور ملكتبه
من به عليه رب العزَّ ة ،لكنه مع هذا السخاء الذي ال ينتهي يتمتع بوعي
لتوزيع العطاء الذي َّ
كامل ،ويقظة تامة بحيث ال يعطي َم� ْ�ن يعطي إال بعد فحص أوراق��ه ،ومعرفة حاله ،وهل هو

باطمئنان :أن الفلس ال يخرج من يده إلى يد الغير ،إال إذا كان يستحق ذلك.

وأيض ًا من خالل األعمال اخليرية التي قام بها في كل أنحاء العالم من آسيا إلى إفريقيا ،إلى
أوروبا ،إلى أستراليا ،إلى أمريكا الشمالية وكندا ،إلى أمريكا اجلنوبية ،إذ كلها ناطقة مبا لهذا
أياد بيضاء على العمل اإلسالمي في كل أشكاله ،وصوره.
الرجل من ٍ

وكان العم أبوبدر وطني ًا صادق الوطنية ،فاإلسالم وطنه الكبير العام ،والكويت وطنه الصغير
اخل��اص ،وقد جت َّلت هذه الوطنية في موقفه إب��ان االحتالل العراقي للكويت ،إذ وقف وقفة
الوطني الصادق يواسي بنفسه وماله حتى انقشع العدوان الغاشم وعادت الكويت حرة أبية كما
كانت ،والم بل قاطع من شجعوا ذلك االحتالل البغيض  ،حتى لو كانوا من أصدق أصدقائه ،إنها
الوطنية التي كادت تتالشى ،ومتوت عند آخرين عمتهم الدنيا وغرتهم قوة اآلخرين.
وسوى
كما جتلت هذه الوطنية في األزم��ة األخيرة التي عاشتها األس��رة احلاكمة ،إذ نهض
َّ

األم��ر ،إلى ما فيه مصلحة األس��رة ،ومصلحة أهل الكويت جميع ًا ي��ؤازره في ذلك أهل الوجاهة
واخلير والصالح في هذا البلد.
كما جتلت هذه الوطنية أيض ًا في رعاية ذوي احلاجات من الكويتيني ً
أوال ،ثم من غيرهم من
باقي شعوب العالم .وهكذا تكون الوطنية الصادقة التي نرجو أن يتحلى بها كل إنسان وكل عاقل
جتاه دينه ،وجتاه بلده.
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وطنيته ال�صادقة

الف�صل الرابع:

يدعي؟ ولذلك يستطيع املرء احلكم
محتاج حقيقة ،صادق فيما يقول ،أم إنه محتال كاذب فيما َّ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
مراعاته العالقات االجتماعية
أما العالقات االجتماعية لديه ،فكان لها احملل األسمى في نفسه ،فهو إما يعود مريض ًا ،أو

يشيع ميت ًا ،أو يواسي في شدة أو يهنئ بنعمة ،أو يصلح بني متخاصمني ،أو يقضي حاجة بنفسه،
كنت واح��د ًا ممن شملتهم هذه العالقات
أو بواسطة غيره ،أو يرشد حائر ًا إلى حاجته ،ولقد ُ
االجتماعية ،إذ ملا أصبت بفشل كبدي في عام  ،2005واعتراني نزيف حاد أحلقني بالعناية
املركزة في مستشفى الصباح ،قال األطباء :إنني بحاجة إلى حقنة باهظة الثمن إليقاف هذا
النزيف ،ولم جندها في الصيدليات اخلاصة وال في صيدليات الدولة ،وقالوا :إنه ال وجود لها
إال في املخازن الطبية ،واتصل به الشيخ توفيق الواعي ،الداعية املعروف ،وأيقظه في الثالثة
بعد منتصف الليل ليتصل بدوره بوكيل وزارة الصحة ليوقظه فيأمر بصرف هذه احلقنة ،ويظل
يتابع إلى الصباح ،بل طول فترة املرض ،ويزورني املرة بعد املرة حتى برئت من علتي ،وهكذا كان

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أبوبدر املطوع.
ورجل هذه معالم شخصيته ،حقيق أن يبكيه كل الناس على النحو الذي شاهدناه في جنازته
أو سمعناه وقرأناه ملن شاركوا في تأبينه ،ولكن عزاءنا أنه قدم على رب كرمي رحيم ـ كما كان يردد
ـ نرجو منه أن يكرمه بالعفو والقبول وإنزاله منازل الشهداء ...اللهم آمني.
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هكــذا ر�أيتهـــم
�سامل الفالحات

املراقب العام للإخوان امل�سلمني يف الأردن
ال ترفع األع�لام إال في الشواهق ،وعلى أسطح البنايات العالية ترفرف رم��ز ًا ملا بعدها ال
وال أري��د أن أكتب عن الشيخ أبي بدر ـ يرحمه الله ـ فقد كتب الكثيرون وبخاصة من عايشوه
ورافقوه وتعرفوا على أدق التفصيالت في حله وترحاله ،وغضبه ورضاه ،ومرضه ومعافاته ،وإن
كان يستحق ـ يرحمه الله ـ الذكر الطيب ،فقد كان له في دنياه من عمل يستحق االستمرار في
الثناء ،فألسنة اخللق شاهد صادق وبخاصة إن كثرت وتعددت ،لكني أريد أن أكتب عن خلف
الشيخ عبدالله املطوع أبي بدر ألني وغيري من املعنيني جد ًا ومن الذين يلزمهم واجب الوفاء
كنت أنوي أن أقوم ببعض الواجب من خالل زيارة أبناء الشيخ عبدالله املطوع ـ يرحمه الله ـ
وأسلم عليهم وفي قلبي ألم وحسرة ،وإن كان الرضا بالقضاء والتسليم بأمر الله ميسح جراحات
وأصبرهم وأرضيهم بقضاء الله تعالى ،لكنني فوجئت بغامر
القلوب،كنت أظن أنني سأحدثهم
ِّ

محبتهم ،وحسن استقبالهم ،وعمق نظرتهم واستشعار مسؤوليتهم التي ألقيت على عاتقهم فلم
أجدهم يتحدثون عن اجلانب العاطفي في مثل هذه املناسبات ،إمنا أذهلني أنهم حتدثوا ،إضافة
إلى الثناء والتقدير ،عن واجبهم ومسؤولياتهم جتاه القضايا التي كانت محل اهتمام والدهم،كان
حديثهم الوفاء للمسيرة وكيفية إمتام املشروع العاملي للرجل الذي فقدته األمة كلها...
الرجل الذي خرج من االهتمام الذاتي واحمللي إلى العاملية في الهم والعمل ،فكأمنا استشعر
في حياته العملية أنه مسؤول عن أنَّات الفقراء واملقهورين ،في أطراف األرض ،ولم يكن يكتفي
باإلغاثة والصدقة ،إمنا كان يجتهد في التنمية والبناء الدائم حلل مشكالتهم من جذورها؛
لينقلهم ممن اع�ت��ادوا على مد أيديهم ينتظرون الصدقة إل��ى أن��اس فاعلني منتجني يحلون
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االطمئنان على أجنال العلم البارز واألخ املفضال رحمه الله.

الف�صل الرابع:

يثنيها البرد واحلر وشدة الريح وأعني الناس عن بقائها عالية ،لكنها تتجدد بني احلني واآلخر،

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
مشكالت غيرهم ،يتذاكرون الدقائق الغالية من الساعات التي كانوا يقضونها معه على كثرة
أسفاره ورحالته ـ يرحمه الله ـ يتواصون بتفصيالت العمل الذي كان ميارسه بيده قائلني :كان

ٌلسائ ٌٌل ّ $مًحّ ً
ال ٍرو ٌم>( }<25سورة املعارج) ،ويكرر
يقول إذا تال اآليةّ${ :ا َلّذٌ ّ
ين فٌي ّأ ًم ّوا ٌله ًٌم ّح َِق َّم ًعلٍو ِم> <24ل َّ

ويقلقل كلمة ٌّ
حق ،هذا حقهم حتى للسائل الذي ال ندري صدق سؤاله من كذبه،كان ال يغلق
هاتفه املباح لكل الناس ً
ليال أو نهاراً ،ويغضب إذا حاول أحدهم إغالق هاتفه إشفاق ًا عليه ملرضه

أو سفره أو تعبه ،ويعتبر أن راحته في التعب وفي إجابة السائلني ،أردت أن أسجل بعض انطباعاتي
عن هذا اخللف الطيب ألبي بدر ـ يرحمه الله ـ من خالل القراءات التالية:
إن أول ما تقرأ من حياة ذريته هو عاجل بشرى املؤمن عندما ترى عبدالرحمن وعبداإلله
وعلي ويوسف حفظهم الله ،تقرأ أن الله تعالى أكرم الرجل الكرمي بكرمه وفضله وحفظ عقبه من
كل أمراض الشباب التي غزت أجيالنا ،حيث لم تؤثر فيهم سعة احلال إال ُح ْسن ًا وتواضع ًا وشكر ًا

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

لله ،واعتراف ًا للوالد بجميل فعله وحسن توجيهه وتربيته ،وهم يقولون :إن كان بعض الوالدين
يتركون ألبنائهم صديق ًا أو صديقني أو ثالثة ،فقد ترك لنا والدنا ـ رحمه الله ـ قطاعات كبيرة
من احملبني األوفياء نلمس في الكثيرين منهم نَفَ س الوالد وحرصه وحبه.
تقرأ كذلك فيهم من خالل ما تسمع وت��رى ،وت��درك وتقدر أن نضجهم ورجولتهم قد كبرت
سرعت في وصولهم إلى هذه املرحلة ،واحلمد لله الذي ال
ومنت بسرعة ،وأن مفاجأة املوت قد َّ
يحمد على مكروه سواه.

تقرأ تواصيهم بلسان احلال ولعل ذلك يتم بينهم بلسان املقال على إكمال مسيرة والدهم
ُّ
ومتثل سيرته وخلقه واستشعار املسؤولية الكبرى.
والسعي إلمتام ما بدأه
ال تدري مب تتحدث عندهم وأنت تدرك عظم املصاب وحجم اخلسارة وشدة األل��م ،لكنهم
ي��وف��رون عليك ذل��ك ويخرجونك م��ن املعاناة واحل ��رج ،فتجدهم يتحدثون ف��ي مسؤولياتهم
رضونك بقضاء الله سبحانه ،فتجد حق ًا أن الله أخذ ،ولكنه أعطى ،وابتلى وأجنى،
وواجبهم ُي ّ

واستلب وأبقى ،وجعل في العقب خلف ًا راشد ًا مستقيم ًا فيهم العزاء.

نعم ،ذهب الرجل العمالق الذي ال يجهله في الساحة اإلسالمية أي ساع للخير ،مهتم بشؤون
الناس ،ذهب إلى ربه ،وأسأل الله عز وجل أن يسكنه اجلنة ،ويجمعنا به في الصاحلني.
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ليس هذا االنطباع مقتصر ًا على هذه الثلة الكرمية من األبناء الذكور ،بل إنك تلمس قريب ًا
منه من خالل متابعة ما تكتبه بعض بناته ـ حفظهن الله ـ وما تسمع من اهتماماتهن أن البيت
عامر بأهله رجاله ونسائه ومحبيه وأصدقائه كذلك.
ولكن ابتسامته باقية ،وحسن استقباله للضيوف ،وحبه ملن
لقد ذهب احلبيب  -يرحمه الله-
ْ

يجالسه ،ووفاؤه للمبادئ السامية ،وسعة أفقه وبعد نظره ،جتدها كلها باقية في ذريته الكرمية
التي ال تنقصها جرأة ،وال فهم وال صفاء وال قدرة على أسر القلوب التي جتالسها ،وكأمنا أنت ما

ٍون ّر َّب ّنا ّه ًب ّل ّنا م ًٌن ّأ ًز ّواجٌ ّنا ٍّ $ذ ٌَر َّيا ٌت ّنا
ين ّي ٍقول ّ
اللهم إني أسألك أن جتعلهم ممن َعنَ ْيت بقولكّ${ :ا َلّذٌ ّ
ني ّإم ْاما>(}<74سورة الفرقان) ،واحفظهم بحفظك ،وانفع بهم األمة ،وال
ٍق َّر ّة ّأ ًعينٍ ُ ًّ $اج ّع ًل ّنا ٌلل ًٍم َّت ٌق ّ

تقطع للمسلمني رحم ًا معهم ومع أهل اخلير.

الداعية املوريتاين :حممد احل�سن ولد الددو ال�شنقيطي
جملة املجتمع – العدد �14( 1723أكتوبر )2006

احلمد لله على كل حال ،إنا لله وإنا إليه راجعون ،ولله ما أخذ ،وله ما أبقى ،وكل شيء عنده
بأجل مسمى.
أم��ا ب�ع��د ..ف��إن ع��زاء ه��ذه األم��ة ف��ي ال��نَّ � ْ�دب الكبير ال��رج��ل الصالح الناصح ،صاحب العموم
والشمول ،والكرم الفياض والرأي احلصيف ،أبي بدر عبدالله بن علي بن عبدالوهاب املطوع -
رحمه الله رحمة واسعة  -أنها فقدت من ُ
َ
رسول الله [ ،وال مصيبة أعظم من مصيبتها به.
قبل
ثم فقدت بعده [خلفاءه الراشدين ،ومن بعدهم من األئمة املهديني ،فصبرت ،ومتاسكت،
وجتلدت في وجه األعداء ،كما قال الشاعر:
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عرفت فيه التوا�ضع..واحلر�ص على العلم

الف�صل الرابع:

زلت في جوار ذلك الرجل.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وتجَ َ � � � � � � � ُّل� � � � � � ��دي ل� � �ل� � �ش � ��ام� � �ت �ي��ن ُأري� � � � �ه�� � � � ُ�م

أن� � � ��ي ل� ��رب � �ي� ��ب ال� � ��ده� � ��ر ال َأ َت� � �ض � � ْ�ع� � �ض � � ُ�ع

وأن في الله َخ َلف ًا عن كل هالك ،وأن هذه األمة ما عقمت أن تلد الرجال األف��ذاذ الذين هم
�ارات ،وال يبالي باحلدود
يعبر معروفهم
وفكرهم ال�ق� ِ
أكبر من القوميات والوطنيات الضيقةُ ،
ُ
املصطنعة ،وينظرون إلى قاصي األمة ودانيها بعني العطف والرحمة أمثال أبي بدر ،رحمه الله.
وأن في أوالده وأحفاده وعائلته العريقة ما يسر الصديق ،ويسوء احلاسد والشامت ،وأن في
إخوانه  -الذين كان يرعاهم ،ويشارك في تربيتهم ونصحهم من العلماء الربانيني ،والدعاة
الع ْب َرة.
يس ُّد الثغرة ،ويرد َ
الصادقني ،والكرماء الباذلني  -ما ُ
ً
مشتغال مبا ال
لقد عرفت الشيخ أبا بدر رحمه الله  -عن كثب منذ سبعة عشر عام ًا ،فما رأيته

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

التس نُّن واحلرص على
يرضي الله قط ،وعرفت فيه
ٍ
صفات قلما اجتمعت في واحد ،فعرفت فيه َ
العلم وعلى الدليل ،مع سعة األفق واستيعاب إشكاليات الواقع.

وعرفت فيه النسك والعبادة والتواضع ،مع اجلد في حتصيل الكسب احلالل ،وأخذه من حله،
ووضعه في محله ،وعرفت فيه املنافسة في اخليرات ،مع النصح لكل املسلمني ومحبتهم.
رأيته مرة أراد أن ينفق من ماله في أمر من أمور اخلير ،فتذكر ما فيه من األجر العظيم فقال:
نفق فيها شيء من ماله؛ فأخذ ً
ماال من
إن من النصح لوالدي أال متضي هذه املناسبة إال وقد ُأ ِ

ثلث مال والده الذي وقفه في سبيل الله ،وجعل نظارته إلى ابنه أبي بدر ،فأنفقه أيض ًا في ذلك
األمر.
وعرفت فيه كثرة املشاغل والهموم واألعمال ،دون أن يشغله ذلك عن متابعة أخبار إخوانه
واالطمئنان عليهم ،فكان يتصل بي هاتفيا وأنا في موريتانيا ملجرد االطمئنان على الصحة ،مع
بعد املسافة والبون الشاسع في القدر والعمر واملكانة.
ولم تكن مشاغله وهمومه وأمراضه تشغله عن اجللوس يومي ًا في املسجد بعد صالة الفجر
لقراءة القرءان وتدبره وسماع تفسيره وتصحيح جتويده حتى يصلي الضحى.
ولم تكن تشغله كذلك عن العمرة في رمضان ،واجللوس في احلرمني الشريفني ،واستقبال
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الوافدين إليهما من الدعاة وقضاء حوائجهم ،وال عن احلج واستقبال ضيوف الرحمن من العاملني
لإلسالم ،على مختلف توجهاتهم وجنسياتهم ومستوياتهم ،وإكرامهم جميع ًا.

عمنا أبا بدر ،وعوضه خير ًا من هذه احلياة الدنيا ،وكتبه في عليني ،ورفع درجته في
فرحم الله َّ

الصاحلني ،وجعل قبره روضة من رياض اجلنة ،وأدخل عليه فيه النور والسرور والروح والريحان،
ّ
وثقل موازين حسناته ،وأظله في ظله ،وآتاه كتابه بيمينه تلقاء وجهه ،وسقاه من حوض النبي
[ شربة هنيئة ال يظمأ بعدها ،وبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،وجعل وجهه من
أهل الفردوس األعلى ومن الشافعني املشفعني يوم القيامة ومن املقسطني الذين هم على منابر

ً
طويال.
مكروها بعده أمد ًا
من نور عن ميني الرحمن ،وخ َلفَ ه في أهله وأمته بخير منه ،وال أراهم
ً
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

يو�سف عبدالرحمن ـ العاملية
لم يكن نبأ وف��اة العم عبدالله املطوع ـ طيب الله ث��راه ـ صدمة ألبناء الكويت وحدهم ،بل
امتدت الصدمة واحلزن الشديد ولف العالم اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه ...وهذه هي احلقيقة
األولى.
أما احلقيقة الثانية فهي أن محبي العم بوبدر حضروا اجلنازة إما بالذهاب إلى املقبرة في
الصليبخات وإما تابعوها بـ«املسج» أو إرسال الوفود أو إقامة صالة الغائب ولدي قناعة أن مئات
األل��وف استشعروها بطريقتهم اخلاصة في أنفسهم األمر الذي جعل بعضهم يعزي بعض ًا في
دولهم في املساجد واجلمعيات الدعوية واخليرية واملراكز اإلسالمية وفي داخل أسرهم ومقار
عملهم ويبرز السؤال :ملاذا هذه الهالة من احلزن واحملبة للعم عبدالله املطوع؟
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«قدوة يف �أفعاله و�أعماله»

الف�صل الرابع:

الوجوه الناضرة الناظرة إلى وجه الله الكرمي ،وجوزه على الصراط كالبرق اخلاطف ،وجعله من

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
طوال عملي في جمعية املعلمني الكويتية وانتسابي لها في السبعينيات وأنا على عالقة طيبة
مع العم عبدالله الذي حظينا أنا وأبناء جيلي بدعمه ونصحه وحكمته وسمو أخالقياته في
التعامل والنصح والتوجيه وزاد قربي منه عندما كنت أمين ًا للسر لهذه اجلمعية العريقة بحكم
ً
رجال تربويا من الطراز األول وزادت عالقاتي به عندما عملت في
اطالعه على أنشطتها لكونه
املجال الصحافي فكان يرحمه الله من أوائل من دعموني ووجهوني نحو تبني القضايا اإلسالمية
وأنا مدين له لكونه أحد أبرز الرموز اإلسالمية التي دعمتني خلوض غمار تغطية املعارك في
أفغانستان وكشمير واريتريا وم��ورو والبوسنة والهرسك وك��ان رحمه الله عندما يعجز عن أن
يثنيني عن أمر ما كان يقول :على بركة الله ال تلق بنفسك في التهلكة يا ابني ويظل يدعو حتى
خروجي من مكتبه أو ديوانه العامر مبنطقة املنصورية.
لقد كتبت عشرات املواقف في شخصه الكرمي ودوره في خدمة األم��ة اإلسالمية وشعوبها

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ويعجز املداد عن تسطير أفعاله املشهودة املعلومة وأكثر منها بظهر الغيب ال يعلمه إال الله.
يقول الشيخ محمد هاشم الهدية أمير اجلماعة السلفية في السودان عن العم املطوع :كان
يسبقنا في معرفة أماكن االحتياج في بلدنا ويرسل لنا املبالغ املالية التي تسبق اتصاله لنغيث
املنكوبني والفقراء واليتامى ،ومن هنا وصلت إلى قناعة بأن العم بوبدر عرف أن الدنيا مزرعة
ً
عمال باآلية{ :وت��زودوا فإن خير ال��زاد التقوى} فلقي الله
اآلخ��رة فتزود آلخرته بزاد التقوى
تعالى حافظ ًا إلسالمه ودينه.
العم عبدالله املطوع ،لم يكن يوم ًا عميد ًا ألسرته فقط ،وإمن��ا كان عميد ًا معتمد ًا من كل
اجلماهير املسلمة بأنه سفير ف��وق ال�ع��ادة يحظى مبحبة كل التوجهات اإلسالمية والعربية
وحصد في مماته حب ًا جماهيري ًا داخل وخارج الكويت فاق كل احلسابات إلى حساب الصاحلني
الذين يعرفون حق املعرفة لقربه إلى الله عز وجل.
«العم بوبدر» عرف أن كل عمل خاسر إال من صدق دعوى اإلميان بالعمل الصالح الذي يتقرب
به العبد إلى ربه من نية أو قول أو فعل مما يحبه ويرضاه نقي ًا من الشبهات وتواضع ًا خللق الله
واإلخالص لشرع الله سبحانه وتعالى.
«العم عبدالله املطوع» لم أقصده يوم ًا في عمل دع��وي أو خيري إال وج��دت منه استجابة
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وتلبية للدعوى وشد أزري للمضي في درب اجلد واالجتهاد ،ولم يخرج شخص من مكتبه يوم ًا إال

راضي ًا مطيب اخلاطر مستجاب الطلب.

لقد متيز العم بوبدر بالتواضع اجلم والبر وهي خصلة جامعة لكل خير وهي صفات مستقرة
في النفس اإلنسانية وعرف عن العم بوبدر حسن اخللق في الوسائل والغايات بعيد ًا عن مقولة

«الغاية تبرر الوسيلة» فكان على الدوام قدوة في أفعاله وأعماله حريص ًا على األخالق اإلسالمية
عنيد ًا ومواجه ًا كل من يريد العبث واإلفساد في األرض في مبدئية ومثالية وقدوة صاحلة يحيط
لقد رفع العم املرحوم بإذن الله عبدالله املطوع شعار األخوة اإلسالمية مع اجلميع متمسك ًا
بالكتاب والسنة وسالمة العقيدة والتي عقد لواءها مع الله ونصر من خاللها إخوانه في كل مكان
متذكر ًا قول الشاعر:

ف� ��اغ� ��رس م� ��ن ال� �ف� �ع ��ل اجل� �م� �ي ��ل فضائله

ف�� � � � � � ��إن ع� � � � ��زل� � � � ��ت ف� � � ��إن � � � �ه� � � ��ا ال ت � � �ع� � ��زل

رح��م الله أب��ا ب��در أمير العمل اخليري ورائ��ده وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميع ًا الصبر
والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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إن امل � � � �ن� � � ��اص� � � ��ب الت � � � � � � � � � ��دوم ل � � ��واح � � ��د

ف� � � � � � ��إن ك� � � �ن � � ��ت ت � � �ن � � �ك� � ��ر ف � � � ��أي � � � ��ن األول

الف�صل الرابع:

كل هذا بخشية الله واستشعار رقابته واخلوف من عذاب الله في اآلخرة.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«�شخ�صية رائدة يف �أكرث من جمال»
د .عايد املناع  -العاملية
هناك شخصيات رائ��دة في مجاالت محددة مثل التجارة أو الصناعة أو السياسة أو العمل
اخليري أو اخلدمة العامة أو الطب أو األدب ...وهناك شخصيات أخ��رى جامعة اي مجموعة
تخصصات أو نشاطات وميكن تسميتها بأنها مجموعة رواد في رائد واحد ،والشيخ عبدالله العلي
العبدالوهاب املطوع الذي غادر دنيانا الفانية إلى رحمة الله الواسعة هو شخصية جمعية وليس
مجرد فرد فهو رجل أعمال ناجح ورث الثروة عن والده فنماها واستفاد منها وأفاد كثيرين وهو

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

رجل تفقه في دينه وعمل على نشر هذا الدين ليس فقط في بالده وامنا في شتى بقاع العالم
فهو وبحكم ثقافته االسالمية يعتبر نفسه ،وأي مسلم مهيأ علميا وشرعيا ،مكلف ًا بابالغ رسالة
االسالم إلى الناس جميع ًا.
وباالضافة إلى تفقهه في مجالي األعمال والدعوة اإلسالمية فإن الشيخ عبدالله العلي املطوع
رحمه الله رجل عمل عام فهو ومنذ عدة عقود يرأس جمعية اإلصالح وهي إحدى أهم جمعيات
النفع العام وهي من اجلمعيات التي متزج بني العمل الدعوي واحلراك السياسي.
وبحكم نشأته الدينية املبكرة فإن الشيخ عبدالله العلي املطوع حدد طريقه السياسي مبكر ًا
إذ انتمى سياسيا إلى حركة االخ��وان املسلمني وعمل علنا وبشكل سلمي على نشر مبادئها في
الكويت وفي أماكن أخرى وبصرف النظر عن االتفاق واالختالف السياسي أو املرحلي فإن املؤكد
أن الشيخ املطوع قد جنح ليس في مجرد ايجاد موطئ قدم للحركة السياسية التي انتمى إليها
وبذر بذرتها في الكويت وإمنا جنح في حتويلها من مجرد جمعية إسالمية دعوية إلى تنظيم
سياسي كبير عدديا ومؤثر سياسيا فاجلمعية التي نشأت في مطلع خمسينيات القرن املاضي
حتت مسمى جمعية اإلرشاد اإلسالمي وتضم عدد ًا محدود ًا من الشباب املتدينني أصبحت ومنذ
منتصف سبعينيات القرن املاضي واحدة من أهم جمعيات النفع العام ومن أكثر هذه اجلمعيات
فاعلية سياسية بل أنها انتجت حركة سياسية هي احلركة الدستورية اإلسالمية التي ولدت

360

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
رسميا بعد حترير دولة الكويت من االحتالل العراقي في فبراير  1991والتي هي امتداد فكري
وسياسي حلركة االخوان املسلمني في مصر وسورية ،باإلضافة إلى ما سبق هو ايضا واحد من رواد

العمل اخليري محلي ًا وعربيا واسالميا وجهوده في هذا املجال معروفة واملستفيدون منها كثر.

لست من تنظيم الشيخ املطوع وأختلف كثيرا مع توجهات هذا التنظيم لكنني ال اخفي تأثري
بفقدان هذه الشخصية الرائدة التي يصعب تعويضها وجمع كل أنشطتها بشخص واحد.
رحم الله العم بو بدر فلقد كان منوذج ًا للموقف احل��ازم وفي الوقت نفسه منوذج ًا للوالد

«تزكيته تزكية للعمل اخلريي»
�أحمد براك الهيفي

الوطن – �سبتمرب 2006

مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها ،لقد كان يوم وفاة العم بو بدر رحمه الله غير عادي حيث ان
الهاتف لم يهدأ من كثرة الرسائل التي تنعي أبا بدر وتطلب له الدعاء بالرحمة واملغفرة ،بل ان
اهل الكويت على مختلف توجهاتهم تبادلوا التعازي في الفقيد يرحمه الله تعالى.
كيف ال يفقد أه��ل الكويت رج ً
�لا افنى عمره في خدمة دينه وب�ل��ده؟ !كيف ال يعزي أهل
الكويت بعضهم بعضا في رجل افنى عمره في خدمة الدعوة والعمل اخليري؟!
كيف ال نحزن على رجل أياديه بيضاء على القاصي والداني؟!
لقد كتب كثير من الزمالء عن جوانب كثيرة من حياة العم أب��و ب��در يرحمه الله وسأكتب
وسيكتب غيري لكن لن نوفي هذا الرجل حقه وسأحاول جاهدا أن اكتب عن شيء يسير من
سيرته الطيبة.
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ال ميلك املسلم حني يبتلى مبصيبة اال ان يقول إن��ا لله وإن��ا إليه راج�ع��ون ،اللهم أجرنا في

الف�صل الرابع:

احلنون.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
 أكثر ما مييز العم أبو بدر رحمه الله رعايته وحرصه على العمل اخليري الذي واجه بعضالصعوبات واملضايقات في السنوات األخيرة وكان للعم أبو بدر دور كبير في حمايته.
 كان يتميز رحمه الله بشجاعته في قول احلق وكان ال تأخذه في الله لومة الئم ،وكنا نقرأتصريحاته اجلريئة في الدفاع عن الشريعة والعمل اخليري ومحاربته للمنكر.
 كان رحمه الله يتميز بالتواصل مع والة األمور ونصحهم ملا فيه خير البالد والعباد وهذه منسمات العلماء والصاحلني فإنهم يحرصون اشد احلرص على مواصلة والة األمر ليكونوا عونا
لهم في طريق اخلير واحلرص على النصيحة الصادقة ال يريدون منهم جزاء وال شكورا وامنا
يبتغون بذلك وجه الله تعالى.
 -ومن صفاته رحمه الله انه كان متواضعا ـ رغم ما ميلكه من جاه واموال ـ بل انك جتد في مجلسه

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

الغني والفقير ورغم تواضعه الكبير اال ان الله تعالى اعطاه هيبة واجالال في قلوب الناس قال
[ من تواضع لله رفعه.
 اما في الكرم والسخاء والبذل والعطاء فكان يضرب به املثل يرحمه الله وكان يسمى ابو اليتامىواملساكني وقد اوقف سبع عمارات لينفق من ريعها على االيتام واملساكني وكان يستقبل احملتاجني
في مكتبه في الكويت وكذلك عندما يسافر إلى أبها كل صيف جتد اصحاب احلاجات حوله
وال ّ
يكل وال ميل.
وهذا غيض من فيض عن سيرة هذا الرجل العظيم رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته
والهمنا وذويه الصبر والسلوان.
وبقدر ما اصابنا من ألم وحزن على فقد العم ابو بدر اال ان هناك جانبا يشعر املسلم بالفرح
اال وهو محبة الناس للفقيد رحمه الله وهي محبة عفوية بال تكلف وال مصلحة وايضا تزكية
اهل الكويت بالذات للفقيد على املستوى الرسمي متمثال في حضرة صاحب السمو أمير البالد
وولي عهده وكذلك على املستوى الشعبي اعضاء مجلس األمة والصحافة وجمعيات النفع العام
والشعب الكويتي على مختلف توجهاته اقول هذه التزكية للفقيد تعبر عن تزكية اهل الكويت
للعمل اخليري.
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«طود �شامخ من �أطواد البذل والعطاء»
د .خالد مذكور املذكور

رئي�س اللجنة اال�ست�شارية العليا ال�ستكمال تطبيق ال�شريعة

إن الكويت والعالم اإلسالمي فقد ط��ودا شامخا من أط��واد البذل واخلير والعطاء والدعوة
ما جعله معروفا في العالم اإلسالمي كله.
إن الرجال يذهبون ويأتي رج��ال غيرهم ،ولكن املطلوب هو وج��ود الدافع للدعوة إلى الله
سبحانه وتعالى ،وأدعو الله تعالى أن يدخله مدخل صدق مع الشهداء والصديقني ،وأن يجزيه
خير اجل��زاء على ما قدم ألمته ولدينه وجلميع املسلمني من بذل وعطاء ،وان يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الف�صل الرابع:

اإلسالمية ،فأبو بدر رحمه الله نعرفه في تواضعه وسماحته وأخالقه وجوده وكرمه ودعوته،

املقاالت ال�صحفية

«جاهد �إىل �آخر حلظة يف حياته »
د .بدر النا�شي �أمني عام احلركة الد�ستورية
�صحيفة الراي � 4 -سبتمرب 2006
تنعي احلركة الدستورية اإلسالمية إلى الشعب الكويتي واألمة العربية واإلسالمية الداعية
اإلسالمي الكبير والشخصية الفذة العم الفاضل عبدالله العلي املطوع رحمه الله رحمة واسعة
سائلني الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويدخله فسيح جنته ويتقبله
بالقبول حسن ،وأن يجعل ما قدم في حياته املديدة في ميزان حسناته ويرفع درجاته ،كما
نسأل الله عز وجل لعائلته الكرمية الصبر والسلوان وأن يعظم أجرهم في فقيدهم وفقيدنا
وفقيد األمة وأن يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيراً.
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ً
عامال
فقد كان رحمه الله رجل أمة حمل همها وتبنى قضاياها ودعمها مادي ًا ومعنوي ًا ،وكان

مجاهد ًا إلى آخر حلظاته أحب الناس وأحبوه وكان وقاف ًا على احلق ،مدافع ًا عنه وكان مربي ًا
ً
فاضال تستلهم األجيال من سيرته العطرة الكثير.

لم يذكر اسمه رحمه الله إال واق�ت��رن بالبر واإلح�س��ان والعطاء كما تشهد ساحات األمة
اإلسالمية مبواقفه الكثيرة الكرمية واحلكيمة ،كما تشهد له بلده الكويت التي أحبها كثير ًا
ملواقفه الوطنية املشهودة واملعروفة وقد كان رحمه الله رمز ًا للعطاء بجميع معانيه ،فرحمك
الله يا أبا بدر رحمة واسعة وال نقول إال ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

«م�آثره ال حت�صى وم�ساعداته و�صلت جميع �أرجاء العامل»

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

العم يو�سف جا�سم احلجي
إن رحيل «أب��و ب��در» ك��ان مفاجأة وصدمة كبيرة ،خسرته األم��ة في ميادين اخلير والعمل
اإلسالمي.
ويوم وفاته كان لدي موعد لرؤيته عصرا بعدما عاد من أبها لكن الله سبحانه وتعالى لم
يقدر ذلك ،وحسبنا ان الفقيد كان من خيار الناس نحسبه كذلك وال نزكيه على الله فقد كان

دؤوبا في عمله ونشاطه ،معروف ًا لدى اجلميع بعطائه واحسانه ،نرجو أن يكون عمله في ميزان
حسناته وما قام به خيرا ونهايته خيرا اكثر ولله احلمد واملنة فقد قام بواجبه ،ومآثره أكثر من
أن تذكر ،ونحمد الله على هذا اخلتام فلقد حقق األشياء الكثيرة التي يعجز عنها الكثيرون،
فكان رحمه الله يتقي الله في أمور كثيرة ،فكان من الصاحلني وكان يتمتع بسمعة طيبة في
جميع أنحاء العالم ومساعداته وصلت إلى جميع أرجاء دول العالم.
عرفت هذا الرجل منذ شبابه ،وهو يكافح إلعالء كلمة الله ،وما يقدمه من دعوة ونصائح
ومشورة حلفظ الشباب واتباع هدي اإلسالم في كل مجاالته ،وهذا هو طريق الدعاة إلى الله
ونسأل الله أن يكون هو ونحن منهم وأن يختم لنا على خير وأن نكون عند الله من املقبولني.
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«دوَّ ن ا�سمه يف �سجل الأعمال اخلالدة»
ال�شيخ �صباح اخلالد

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
فقدت الكويت بوفاة عبدالله العلي املطوع إحدى أبرز شخصياتها اخليرية حيث كان ميثل
إن تاريخ الفقيد الطويل في مجال العمل اخليري واإلنساني دون اسمه في سجل أصحاب
األعمال اخلالدة في ذاكرة البشر ،فشخصيته لم تكن عادية إذ كانت تتسم مبواصفات خاصة
تبدت مالمحها في النشاطات اإلنسانية التي قام بها ووصلت إلى كل بقاع العالم ضمن نشاط
العمل اخليري الكويتي.
املساعدات اخليرية واإلنسانية حسب احتياجات كل بلد من بلدان العالم املختلفة ،واعتبر أن
العمل اخليري مثل إح��دى أدوات تنمية املجتمعات في ال��دول الفقيرة واملتخلفة ملا يوفره من
أموال ومساعدات وإنشاء مدارس ومستشفيات وغيرها من االحتياجات اإلنسانية.
إني ألتضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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واستطاع الفقيد أن ينقل العمل اخليري من مرحلة التقليدية إلى اإلبداع عبر تنويع وسائل

الف�صل الرابع:

منارة من منارات العمل اخليري في سماء الكويت.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«خ�سرناك يا بحر اجلود والرحمة»
د .حممد العو�ضي
«�صحيفة الراي» � 4سبتمرب 2006م
تتابعت مئات الرسائل واالتصاالت بعد ظهيرة أمس وكلها تقول« :توفي العم أبو بدر أحد
أعظم رجال اخلير في الكويت واألمة اإلسالمية بعد إجرائه لقاء إذاعيا دافع فيه عن العمل

اخليري» ،وهكذا ختم الله سبحانه أيام صانع اخلير بكلمات يقولها دفاع ًا عن اجلهاد باخلير
واإلنفاق في سبيل الله.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

من أين أبدأ الكتابة عنك يا بحر اجلود والكرم ،يا جبل الصبر والتسامح ،يا من كان يصدع

وحتر َ
يك احلالل في
باحلق ويصدق بالنصح للحاكم واحملكوم؟! حرصك على العبادة مشهود،
ِّ

جتارتك ومعامالتك معهود ،عرفتك غيور ًا غضوب ًا عندما ُتنتهك احملارم ،ونصير ًا ملن وقعت عليهم
املظالم ،ومسعف ًا للملهوفني ومتصدق ًا على املساكني ،ومنفق ًا في وجوه اخلير على األرامل واملرضى
واأليتام واملنكوبني ،كنت تتفجر حنان ًا ورحمة على عباد الله.

ولقد آن لي ولغيري أن يجهر ويخبر األس��ر والعائالت وآالف احملتاجني الذين يجهلون من
أين تأتيهم املعونة .آن األوان أن نقول لهم إنها من عند الرجل الصالح عبدالله العلي املطوع ال
لشيء ولكن ليخصوك بدعواتهم ..فقلوب املنكسرين أصدق من غيرهم ودعوات احملبني أرجى
لالستجابة ..أيها املساكني رحل عن دنيانا الذي علمنا حبكم وحب كل فقير ويتيم ومحتاج.
خسرناك يا من كانت مواقفك وكلماتك تربي فينا عدم اخل��وف من الطغيان ،وأن األعمار
بيد امللك الديان ...ستبكي عليك عيون وتخفق بحبك قلوب ،وترتفع آالف األكف لك بالدعاء،
فعليك من الله سحائب الرحمة والغفران ولنا الصبر والسلوان.
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«ر�ؤيا العم بوبدر املطوع قبل وفاته»...
د .حممد العو�ضي
«�صحيفة الراي» � 6سبتمرب 2006م
إن من عالمات القبول لهذا الرجل العظيم :اتفاق كلمة املختلفني على تزكيته فتجد التيارات
مكة املكرمة مدة ،وكان العم أبو بدر املطوع ووزراء األوقاف السابقون أحمد اجلاسر ومحمد ناصر
احلمضان ويوسف احلجي وآخرون جنتمع في رابطة العالم اإلسالمي ونلتقي بالوفود التي حتاول
نزع فتيل جناية غزو الكويت حيث يزورون العراق ثم يأتون للقيادة السياسية في السعودية،
ثم يلتقون الوفد الشعبي الكويتي ...مثل عباسي مدني ويوسف إسالم املطرب البريطاني الذي
أسلم وغيرهما ،فكان العم أبو بدر جنم احلوارات وبطلها ..كان أقوانا حجة وأكثرنا جرأة وأعالنا

«مهتما ب�إي�صال �شربة ماء �إىل قرية نائية»..
جا�سم بودي
«�صحيفة الراي» � 4سبتمرب 2006م
لم يقتصر حضور جنازة املقبرة على املسؤولني واملواطنني وعلية القوم ،بل شهدنا وجود
الفقراء وأهل التواضع من هنود وباكستانيني وبنغال وشرق آسيويني وسائر بالد الله ألن الفقيد
كما قال عنه رئيس حترير جريدة «ال��رأي العام» (ال��راي حاليا) جاسم بودي في افتتاحيته:
«وعرفته عن قرب ،مهتما بإيصال شربة ماء إلى فقراء في قرية إفريقية نائية أكثر من اهتمامه
برسالة تلقاها من زعيم عربي أو إسالمي يشكره على مشروع خيري أو تنموي أقامه في هذا
البلد أو ذاك».
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صوتا وأبلغنا منطق ًا.

الف�صل الرابع:

املتنوعة تقر له بالفضل وتشهد له بالصالح ،الزمته إب��ان غزو العراق للكويت حيث كنت في

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
حق ًا كما قال جنله يوسف على قناة «املجد» البارحة« :وضعت اسمه في هاتفي «أبتي» تشبه ًا
بخطاب إسماعيل ألبيه إبراهيم ،ومرة أضعه «أبونا» ألن املتصلني يقولون «وين أبونا»...؟  .عليك
الرحمة من الله الرحمن يا أبا الفقراء ويا مظلة الدعوة والدعاة.

«يرحمك اهلل �أبا بدر»
في�صل القناعي
�أمني �سر جمعية ال�صحافيني  -جريدة ال�سيا�سة – �سبتمرب 2006

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

من الصعب جدا الكتابة عن رجل مثل العم عبدالله العلي املطوع القناعي  -يرحمه الله -
فهو أحد أبرز رموز الكويت ورجاالتها ،ويعتبر األب الروحي للعمل اخليري في الكويت وداعية

إسالمي ًا ومصلح ًا اجتماعي ًا له أياد بيضاء ومواقف ثابتة وصلبة في الدفاع عن الدين والقيم
واألخالق واملبادئ.
توفى رجل اخلير وهو يواصل عمله اإلنساني حتى آخر حلظة في حياته التي استمرت  80عاما
قضاها في أعمال اخلير والدعوة للدين اإلسالمي بأسلوب اإلصالح االجتماعي الذي يهدف إلى
إصالح النفس أوال متهيدا إلصالح املجتمع ،واستطاع بأسلوبه احملبب للنفس وشخصيته الرزينة
أن ينال احترام اجلميع وتقديرهم ،وحتول إلى رمز يلتف حوله اآلالف ممن اعتبروه مثاال أعلى
وقدوة حسنة.
كان يرحمه الله قمة في التواضع واخللق الرفيع ومثاال لإلنسان احملب لدينه واملخلص لوطنه
وأهل بلده ...ولهذا فإن وفاته تشكل خسارة كبيرة للعمل اخليري والدعوي ولكن األمل كبير في
أن يستمر نهجه ومبادئه وما زرعه من قيم وتاريخ حافل في خدمة اإلسالم واملسلمني على يد
من نذروا أنفسهم في السير على طريق الدعوة لإلسالم وعمل اخلير.
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«يرحمك اهلل»
في�صل الزامل
�صحيفة الأنباء � -سبتمرب 2006
نعم دمعت عني العمل اخليري بفقدان العم عبدالله العلي املطوع ،يرحمه الله ،كان أب ًا وأخ ًا،

إدارة جمعية اإلص�ل�اح ،وف��ي مجلة املجتمع ،ورأي��ت وسمعت ما ال حتيط به ه��ذه املساحة من
الكتابة.
التقى به وفد من مسلمي فيتنام وطلبوا عددا كبيرا من كتيبات تعليم الصالة وسائر ما يتعلق
بالدين اإلسالمي من مطبوعات اجلمعية ،فقال لهم «:مهما أخذمت من كمية فسوف تنفد ،ما
رأيكم لو استوردت لكم من أملانيا آلة طباعة باألوفست ـ كان ذلك في عام  1976ـ وأخذمت نسخا
كان.
وتلقى رسالة في عام  1963من مسلمي كوريا ،حدثني عنها شخص كوري ،على هامش دعوة
عشاء في بيت العم بو بدر يرحمه الله ،قال محدثي:
«لقد دخلنا اإلسالم عبر اجلنود األتراك الذين جاءوا إلى بالدنا أثناء احلرب الكورية عام

 ،1951وازداد عددنا ولم جند مكان ًا للصالة ،فقررنا شراء أرض وبناء مســـجد ،وأرسلنا رسالة إلى
عــــدد من البالد اإلسالمية ،وجاءنا الرد من عبدالله العلي املــطوع ،ومعه تذكرتا سفر من كـــوريا
وعرفنا على املتبرعني من جتار الكويت ،واستمر جمع املال
إلى الكويت ،فحضرنا وساعدنا مبالهّ ،
حتى متكنا من بناء املسجد الذي يقع على هضبة مرتفعة ،أجنزناه في عام 1969م».

لقد كان سور العمل اخليري هو األشد منعة ،حفظ الله سبحانه الكويت به ،فجزى الله خيرا
من وضع لبنات هذا السور ،ونسأله سبحانه أن يقيض لهذا السور من يعلي بنيانه عبر أجيال
جديدة ،يكون للرواد األوائ��ل ،وفيهم العم بوبدر ،النصيب األوف��ر من األج��ر واملثوبة ما دامت
السماوات واألرض ،آمني.
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من كتب كثيرة ،تعيدون طباعتها ،وسوف نساعد في تدريب من تختارونه لهذه املهمة؟» وقد

الف�صل الرابع:

ومعلم ًا ،في مسيرة عطاء متصل جتاوزت نصف القرن ،زاملته خاللها فترات متقطعة في مجلس

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

« الثناء ال يفيك حقك »..
د .وائل احل�ساوي
�صحيفة الراي� -سبتمرب 2006
ون َأ ْم� َ�وا َل� ُ�ه��م ِبال َّل ْي ِل َوالنَّ َه ِار ِس ًّرا
نفقُ َ
منذ زمن طويل كلما ق��رأت قول الله تعالى{ :ا َّل� ِ�ذي� َ�ن ُي ِ
ال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َ
ند َر ِّب ِه ْم َو َ
َو َع َ
ون (( })274سورة البقرة) ،يتبادر
ال ُه ْم َي ْحزَ ُن َ
ال ِن َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِع َ
إلى ذهني مباشرة العم الفاضل عبدالله املطوع فقد كان من السباقني في بذل اخلير إلى الدرجة

التي لم أشاهدها في حياتي كلها من آخرين غيره ،ولقد قدمت مع مجموعة من الطلبة الدارسني
في الواليات املتحدة األمريكية عام  1972إلى الكويت جلمع التبرعات ملشروع خيري ،فكان أول

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

سؤال وجهه إلينا كل من زرناهم من كبار احملسنني :أين توقيع العم بو بدر على قائمة املتبرعني؟!
وكانوا يصرون على توقيعه على الورقة قبل أن يقدم أحدهم تبرعه؛ لثقتهم بأن توقيعه هو
اكبر تزكية للمشروع ،وظل احملسنون على ذلك املنوال حتى وفاته رحمه الله ،وال أكون مبالغا إذا
قلت انه ما من مشروع خيري مت تشييده من أموال احملسنني في الكويت ..في أي بقعة من بقاع
العالم إال وللعم أبو بدر مساهمة فيه.
أما على اجلانب الدعوي واألخالقي فيشهد كل من تعامل معه  -رحمه الله  -بشدة إخالصه
همه الدائم وحديثه في املجالس في ش��ؤون املسلمني
وسمو أخالقه ومحبته لآلخرين ،وك��ان ّ

وأحوالهم ونشر اخلير بني الناس ،وك��ان ال ينسى من يقدم له أدن��ى خدمة ويذكره دائما بني
الناس ،وكانت مواقفه في األزمات والشدائد كثيرة ،وكان يسعى لتنفيس كرب املسلمني في كل
مكان ،كما كان حريصا على اجلانب اإلعالمي أشد احلرص ويتابع كل ما تكتبه مجلة «املجتمع»
بل وعلمت أنه كان يكتب بعض االفتتاحيات ،كما كان ينصح للجميع بإخالص حتى كبار أبناء
األس��رة احلاكمة الذين كانوا يستمعون إليه؛ ملعرفتهم بإخالصه في النصيحة حتى وإن قسا
عليهم في بعض األحيان.
كل ما أمتناه هو أن تكون وفاته  -كما كانت حياته  -دعوة لآلخرين بأن يلتزموا طريق اخلير
والهداية وعدم االستماع إلى كالم احلاقدين واملشككني الذين يعتقدون أنهم قادرون على صد
الناس عن طريق الهداية بألسنتهم وأفواههم.
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« �أحد من �صنع تاريخ الكويت املعا�صر»
د .عو�ض بن حممد القرين
يف ديوانية الوفاء عن �صاحب العطاء..ال�شيخ املطوع
أقام فضيلة الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني ديوانية الثالثاء األخير لشهر شعبان من
عن قرب يدرك مقدار ما فقدته األمة بوفاته ،فهو أحد من صنع تاريخ الكويت املعاصر ،وقد رأيت
ممن حتدث في اجلزيرة العربية عنه -يرحمه الله  -يقولون :هو األب الروحي للتيار اإلسالمي
في الكويت بجميع تشكالته وأطيافه اجلميع يعتبرونه أب ًا لهم ،ولم ينل هذه املكانة إال من خالل
مرونته ،وسعته واستيعابه للجميع ،بل العجيب أنني رأيت بعض التيارات املستغربة اليسارية أو

الليبرالية ،التي كان يختلف معها اختالف ًا جذري ًا ،رأيتهم يكنون له احترام ًا غير عادي.

اإلسالمي أكثر من خمسني ألف يتيم ،غير أنشطتها األخرى ،وكذلك على املستوى الفكري وعلى
املستوى الثقافي ،إذن هو أحد من صنعوا تاريخ الكويت.
وعلى املستوى السياسي فإنه إبان اجتياح صدام حسني للكويت ،كانت الكويت أمام مفترق
طرق ،فتنادى هو ومجموعة معه ،وكان هو العنصر الرئيس ،وعقد مؤمتر جدة الشهير ،الذي
وضعوا فيه أسس بناء حترير الكويت ،وبناء الكويت في املستقبل.
وفيما يلي أشير إلى بعض اجلوانب في شخصيته باختصار:
حني احتل صدام الكويت وخرج الكويتيون ،وسقطت العملة الكويتية ،كان أول إجراء له أن
التقى بامللك فهد رحمه الله ،والتقى العديد من املسؤولني هنا ،ورتّ ب معهم ،ثم اتفق مع العديد
يص َرف لكل كويتي مبلغ بالدوالر
من البنوك  -وبالذات بنك الراجحي وصالح كامل -على أن ُ
وهو ضامن ،لهذه املبالغ كلها ،وبالفعل مت ذلك فهو يعتبر قدوة وأستاذ ًا في العمل التجاري ،من
خالل القيم التي يتحرك من خاللها ،ومن خالل النجاحات التي يحققها أما على مستوى العبادة
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رواد العمل االجتماعي ،ولكم أن تعلموا أن جمعية اإلصالح
كما ك��ان الشيخ امل�ط��وع أح��د ّ
االجتماعي تقوم ب��ال��درج��ة األول ��ى على دع��م ه��ذا ال��رج��ل ،وه��ذه اجلمعية تكفل ف��ي العالم

الف�صل الرابع:

العام عن فقيد الدعوة اإلسالمية الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله وقال عنه :الذي عرف الشيخ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
فإن هذا الرجل الذي كان ميلك املليارات ،والذي أنفق وأنا أعلم هذا يقين ًا  -تاريخه الطويل -
املليارات ،هذا الرجل لم يقبل أن يدخل في أي عمل جتاري فيه شبهة من الناحية الشرعية ،أما
قضية الربا أو الفوائد فهي من اخلطوط احلمر التي ال ميكن االقتراب منها على اإلطالق ،في
تاريخ حياته كلها.
وللعلم فقد كان له شركتان يديرهما ،إحداهما له هو ،واألخرى له وإلخوانه وأخواته واتفق معهم
على أن يكون ثلث امليراث وقف ًا ينفق بعض ريعه في سبيل الله ،واتفقوا على أن جزء ًا من عائدات هذا
ينمى به رأس املال ،وجزء ينفق ،وأيض ًا كان من شروط الشركة أال تدخل في صفقات جتارية
الثلث ّ

محرمة شرع ًا ،وأن تصرف زكاتها سنوي ًا ،قبل توزيع األرباح ،ومثل ذلك شركته هو.

هذه كلها مؤشرات على تدينه ،كما أن هذا الرجل إلى أن توفي يرحمه الله مع هذا السن مع

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

غير مصحفه
عدة عمليات جراحية عملها ،ما كان يترك قيام الليل إال نادراً ،إلى أن توفي ،وقد ّ

مرار ًا وتكراراً ،لتكبير احلرف ،وما كان يترك حزبه من القرآن ،ثم ملا عجز عن القراءة صار يستمع
لهذا احلزب ،وغالب ًا في سفر أو حضر كان ميكث في املسجد إلى ما بعد شروق الشمس ،ثم يصلي
ركعتي اإلشراق ،دائم ًا ،هذه بعض املؤشرات على تدين هذا الرجل.
لقد أجمع على حسن خلقه كل من عرفه وال أظنه جرح أحد ًا ممن تعامل معهم ،وأنتم رأيتموه
بهذه الوجاهة وبهذا الثراء ،رأيتموه في مجلسه ،يجلس عند الباب ،ال ميكن على اإلطالق أن
يتقدم وأحد من احلاضرين يجلس وراءه ،ورمبا  -وأنا من أحفاده  -ما أتيته من ليل أو نهار إال
ويصر أن يصحبنى إلى السيارة ،بل يصر أال يعود حتى يغلق بابها ،بنفسه !
وبالنسبة للوعي فان مجلة املجتمع قد تعاقب عليها العديد من رؤساء التحرير ،لكن كان
الذي يقوم بعبئها احلقيقي في جميع هذه الفترات هو عبدالله املطوع ،وأذكر أنه مساء الثالثاء
الذي يسبق وفاته ،أعطاني كتاب ًا ملؤلف أمريكي ُترجم إلى العربية عن إساءات اإلدارة األمريكية
لإلسالم واملسلمني وانتهاك حقوقهم داخل أمريكا بعد أحداث سبتمبر ،وعنوانه «استهداف العرب
واملسلمني ،احلقوق املدنية في خطر» ،ورغم أنني أحاول متابعة مثل هذه القضايا واألحداث فما
ً
فضال أن أكون اطلعت عليه أو حاولت املجيء به ،ما حصل شيء من هذا ،لكني فوجئت
علمت به.
بتلك النسخة معه من ذلك مقاالت أخبر عنها فعمل على جلبها وترجمتها ملجموعة من الغربيني
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عن هذه األح��داث والقضايا في فلسطني وغيرها ،أعطاني إياها وأحتفظ بها إلى اآلن ،وهذه
املتابعات تدل على وعي متقدم وغير ع��ادي ،وأنتم تعلمون بالذات جيل الرجل كان لهم شيء
من اخلصوصية التراثية والتقليدية ،وكانوا بعيدين عن مثل هذه القضايا وهذه األمور ،حتى
في قضايا العلم الشرعي جتد الرجل في مواجهة الغلو والتطرف والشطط ،جتده إذا حتدث -
كما رأيت  -في بعض املؤمترات وامللتقيات التي أقيمت في الكويت عن بعض القضايا مثل مؤمتر
الوسطية رأيت الرجل يناقش مناقشة املطلع على كتب العلم والتراث اإلسالمي ،بدقة وبعمق.
القضايا اإلسالمية ،وانظروا كم هي القضايا اإلسالمية ،فهو من أوائل األشخاص الذين دعموا
اجلهاد ماديا ومعنوي ًا في فلسطني ،بل رمبا يكون من أبرزهم ،وكان هذا ديدنه في جميع ميادين
اجلهاد في العالم اإلسالمي وقضاياه أيام حترير اجلزائر وفي أفغانستان ،وفي كثير من امليادين
كان يرحمه الله تعالى من الداعمني الرئيسيني لها ،وكان أيض ًا ممن يدعم املراكز اإلسالمية
ويكفل الدعاة ويطبع الكتب ،ويقيم الندوات واحملاضرات وي��وزع الكتاب والشريط اإلسالمي،
الرئيسية لشخصية هذا الرجل.
 كثير من األح��داث التي عصفت بالكويت كان العم بو بدر أحد صمامات األمان للمجتمعالكويتي فيها ،في أزمنة وأوقات مختلفة ،وكانت تثبت األحداث بعد ذلك أن الرجل كان متميز ًا
في تناوله وتعامله مع األحداث ،وأنه كما قال علي رضي الله تعالى عنه وهو يصف ابن عباس
رضي الله عنهم جميع ًا «إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق» مبعنى أنه صاحب بصيرة نافذة،
ويقول األحنف بن قيس:
«إذا أقبلت األمور يحار فيها اللبيب ،وإذا أدبرت يدركها كل بليد» ،فعندما نتحدث عما مضى
كلنا حكماء وفالسفة ونعلم أين اخلطأ وأين الصواب ،لكن عد بنا إلى قبل مجيء األحداث!! هنا
تلتبس األمور ،وأقول إن هذا الرجل وهبه الله تعالى األناه ...والعلم والوعي والعبادة والتدين،
هذه التجربة واخلبرة ،أكسبته بصيرة ،وحكمة وجتربة ،فكان يتعامل مع األمور على هذا النحو،
وأنا أعلم بكثير من األزمات التي مر بها املجتمع الكويتي كان هو صاحب املبادرة ،من ذلك أنه بعد
وف��اة أمير الكويت السابق الشيخ جابر  -يرحمه الله -والتأزم ال��ذي صار داخ��ل أس��رة آل صباح
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ويكفل اخلطباء ويبني املساجد ،من أمريكا إلى أستراليا ،وبالتالي فالدعوة واجلهاد من املكونات

الف�صل الرابع:

الرجل منذ بلغ سن العشرين وهو في ميادين الدعوة وعلى صلة مبيادين اجلهاد في جميع

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ً
وقدم البدائل،
كان العم بو بدر أحد عاملني رئيسني إلنهاء األزم��ة ،حيث حتدث وطرح
حلوال ّ

أو مقترحات ،فكان له دور كبير في حل ه��ذه األزم��ة ،وكذلك دوره أي��ام االحتالل في الكويت
واضطراب األم��ور واألح��وال ،واضطراب املنطقة كلها ،حتى داخل التيار اإلسالمي في الكويت،
فكثير من األزمات التي مرت بها كان له في حلها دور كبير.

و�أختتم بهذا اجلانب املهم يف �شخ�صيته:
 قال لي العديد من املشايخ بعد وف��اة الشيخ يرحمه الله أنه قال لهم قبل وفاته بيومني:«احلمد لله مع هذه السن وإج��راء بعض العمليات ،لكني في داخل نفسي لم أشعر واحلمد لله
بالشيخوخة واالك�ت�ئ��اب ،ال أشعر إال بالشباب» ،وخ��ذ ه��ذا امل�ث��ال :قبل سنتني ك��ان هناك في
الكويت ن��دوة أو مؤمتر سنوي ،واستضافوني في ه��ذا املؤمتر ،وك��ان هو إذ ذاك في الصني ،في
عمل دعوي وجتاري ،وكان سفري مقرر ًا في عصر اليوم الثاني ،فوصل يرحمه الله الساعة 12

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ً
ليال من الصني ،وتصوروا مشقة السفر من الصني وهو في هذه السن ،فوجئت به يتصل بي بعد

الساعة الواحدة ً
ليال ،وقال لي :علمت أنك موجود ومشارك في املؤمتر ،وأنك ستسافر غد ًا في
أضيفك ،وإذا كان عندك متسع في برنامجك فأريدك
العصر ،لكني لن أسمح لك بالسفر حتى ّ
أن متر علي غدا في املكتب ،ومنر على جمعية اإلصالح االجتماعي ثم يكون الغداء ،فقلت له:

أبشر ،لكن أرجو أن تعفيني من الغداء ،فأصر ،فذهبت في الصباح وقابلته في املكتب ،وحدثني
عن رحلته وعن املكتب ثم خرجنا إلى جمعية اإلص�لاح قرابة الظهر ،ثم ذهبنا إلى بيته وإذا
كبار مشايخ وعلماء الكويت ،وأعضاء في البرملان ،وأعضاء في االحتاد الطالبي ،وبعض ضيوف
الكويت الذين جاءوا إلى املؤمتر ،جاء بهم كلهم للغداء ،ولم نخرج من عنده إال لصالة العصر ،ثم
إلى املطار وهذا مؤشر يدلك على دأب وحيوية الرجل وهو في مثل هذه السن ،ولذلك استطاع
بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ،أن يدير هذه األعمال كلها بكفاءة ،أعماله اخلاصة وأعماله
التجارية وعالقاته االجتماعية واألسرية ،وعمله الدعوي ،وعالقاته مع ربه.
إن عمله هذا تربية عميقة للشباب والناس ،ألننا نرى كثير ًا من الشباب إذا خطا خطوتني في
احلياة أسقطه ذلك في حفرة عميقة في الغرور والعجب.
هذه إطالالت وحملات من جوانب شخصية هذا الرجل العظيم ،نسأل الله سبحانه وتعالى أن
يعوض أهله ومجتمعه وأمته خيراً ،وأن يضاعف له األجر.
يتغمده بواسع رحمته ،وأن ّ
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«موته فاجعة كبرية وخ�سارة ال تعو�ض»
امل�ست�شار ح�سني احلريتي

()1

موقع جمل�س الأمة الكويتي – � 6سبتمرب 2006
إن رحيل العم الشيخ عبدالله العلي املطوع فاجعة كبيرة وخسارة ال تعوض .وبفقده خسرت
األرض ،وأعماله اخليرية في العالم تشهد له بتفانيه في خدمة املسلمني ،إن الكويت تستذكر
األعمال اجلليلة التي قدمها ابنها البار العم عبدالله املطوع طوال حياته وإسهاماته البارزة على
جميع األصعدة وتفتخر بخدماته املنتشرة في العالم وحتمل صورة الكويت املشرقة مقترنة به.

«�أبو امل�ساكني»
�صحيفة القب�س � 7 -سبتمرب 2006
منذ إلغاء اخلالفة اإلسالمية العثمانية في  1924واملسلمون أصبحوا كاأليتام على موائد
غيب أخبرنا
اللئام ،فتفرقت الدولة إلى دويالت وحتولت األمة إلى شعوب وأقليات! وهذه احلال
ٌ
عنه رس��ول الله [ ،عبر ق��ول��ه« :ت��وش��ك أن تتداعى عليكم األمم ،كما تتداعى األك�ل��ة على
قصعتها» ،وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.
ولكن الله القدير يسر لهذه األمة زعماء وعلماء وحكماء يبقون جذوة األمل مشتعلة وشعور
الوحدة حيا في قلوب املسلمني ،أمثال امللك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ،والداعيات الشهيد
حسن البنا واملجاهد الشهيد عبدالله عزام وغيرهم من األخيار واألب��رار ،وال نزكي على الله
تعالى أحداً.
( )1النائب في مجلس األمة آنذاك.
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�أ�سامة عي�سى ال�شاهني

الف�صل الرابع:

األم��ة اإلسالمية رج�لا من رجاالتها البررة ن��ذر نفسه خلدمة اإلس�لام واملسلمني في جميع بقاع

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ً
رجال
وفقيد الكويت والعالم اإلسالمي في يومنا هذا هو رجل بأمة ورج��ل لألمة ،أما كونه

ً
رجال لألمة
بأمة فهذا ما يدركه كل من اطلع على نشاطاته الواسعة وهمته العظيمة ،وأما كونه
فيدركه كل من عايشه ورآه يبذل وقته وماله وصحته لإلسالم واملسلمني.
إنه ذو املفاخر الكبيرة واملآثر الكثيرة ،ولعل أبرزها سخاءه الال محدود وصدقاته الال معدودة
وأوق��ات��ه التي خصصها ابتغاء مرضاة الله تعالى داخ��ل القطر وخ��ارج��ه ،حيث حتظى املراكز
اإلسالمية حول العالم بدعمه اجلزيل ،والناس يصطفون طوابير أمام موظفيه الذين خصصهم

عد وال يحصى من أوجه اخلير والبر،
ملتابعة احلاالت اإلنسانية ودعمها مالي ًا ،وغير ذلك مما ال ُي ّ
التي جعلته حقا ممن يصدق فيهم قول الشاعر العربي:

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

�ال
ل � � �ع � � �م� � ��رك م � � � ��ا ال� � � � ��رزي� � � � ��ة ف � � �ق� � ��د م � � � � ٍ

وال ش� � � � � � � � ��اة مت� � � � � � � � ��وت وال ب � � �ع � � �ي� � � ُ�ر

ول� � � � � � �ك � � � � � ��ن ال� � � � � � � � ��رزي� � � � � � � � ��ة ف � � � � �ق� � � � ��د ف� � � � � ٍ�ذ

مي � � � � � � � � ��وت مب� � � � � ��وت� � � � � ��ه خ � � � � �ل� � � � ��ق ك�� � �ث�� � �ي� � � ُ�ر

لقد برع ،يرحمه الله تعالى ،في العديد من املجاالت اخليرية والتطوعية والتجارية ،حيث
ً
كان دؤوبا ومجدا في عمله اخلاص والعام على حد سواء ،حتى غدا
مثاال حي ًا حلديث الرسول

ً
عمال أن يتقنه» .إن الشيخ عبدالله املطوع
عليه الصالة والسالم« :إن الله يحب إذا عمل أحدكم
سيظل حاضر ًا من خالل أعماله اخليرية العظيمة.
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«يرحمك اهلل»
في�صل الزامل
�صحيفة الأنباء � -سبتمرب 2006
نعم دمعت عني العمل اخليري بفقدان العم عبدالله العلي املطوع ،يرحمه الله ،كان أب ًا وأخ ًا،

إدارة جمعية اإلص�ل�اح ،وف��ي مجلة املجتمع ،ورأي��ت وسمعت ما ال حتيط به ه��ذه املساحة من
الكتابة.
التقى به وفد من مسلمي فيتنام وطلبوا عددا كبيرا من كتيبات تعليم الصالة وسائر ما يتعلق
بالدين اإلسالمي من مطبوعات اجلمعية ،فقال لهم «:مهما أخذمت من كمية فسوف تنفد ،ما
رأيكم لو استوردت لكم من أملانيا آلة طباعة باألوفست ـ كان ذلك في عام  1976ـ وأخذمت نسخا
كان.
وتلقى رسالة في عام  1963من مسلمي كوريا ،حدثني عنها شخص كوري ،على هامش دعوة
عشاء في بيت العم بو بدر يرحمه الله ،قال محدثي:
«لقد دخلنا اإلسالم عبر اجلنود األتراك الذين جاءوا إلى بالدنا أثناء احلرب الكورية عام

 ،1951وازداد عددنا ولم جند مكان ًا للصالة ،فقررنا شراء أرض وبناء مســـجد ،وأرسلنا رسالة إلى
عــــدد من البالد اإلسالمية ،وجاءنا الرد من عبدالله العلي املــطوع ،ومعه تذكرتا سفر من كـــوريا
وعرفنا على املتبرعني من جتار الكويت ،واستمر جمع املال
إلى الكويت ،فحضرنا وساعدنا مبالهّ ،
حتى متكنا من بناء املسجد الذي يقع على هضبة مرتفعة ،أجنزناه في عام 1969م».

لقد كان سور العمل اخليري هو األشد منعة ،حفظ الله سبحانه الكويت به ،فجزى الله خيرا
من وضع لبنات هذا السور ،ونسأله سبحانه أن يقيض لهذا السور من يعلي بنيانه عبر أجيال
جديدة ،يكون للرواد األوائ��ل ،وفيهم العم بوبدر ،النصيب األوف��ر من األج��ر واملثوبة ما دامت
السماوات واألرض ،آمني.
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من كتب كثيرة ،تعيدون طباعتها ،وسوف نساعد في تدريب من تختارونه لهذه املهمة؟» وقد

الف�صل الرابع:

ومعلم ًا ،في مسيرة عطاء متصل جتاوزت نصف القرن ،زاملته خاللها فترات متقطعة في مجلس

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

« الثناء ال يفيك حقك »..
د .وائل احل�ساوي
�صحيفة الراي� -سبتمرب 2006
ون َأ ْم� َ�وا َل� ُ�ه��م ِبال َّل ْي ِل َوالنَّ َه ِار ِس ًّرا
نفقُ َ
منذ زمن طويل كلما ق��رأت قول الله تعالى{ :ا َّل� ِ�ذي� َ�ن ُي ِ
ال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َ
ند َر ِّب ِه ْم َو َ
َو َع َ
ون (( })274سورة البقرة) ،يتبادر
ال ُه ْم َي ْحزَ ُن َ
ال ِن َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِع َ
إلى ذهني مباشرة العم الفاضل عبدالله املطوع فقد كان من السباقني في بذل اخلير إلى الدرجة

التي لم أشاهدها في حياتي كلها من آخرين غيره ،ولقد قدمت مع مجموعة من الطلبة الدارسني
في الواليات املتحدة األمريكية عام  1972إلى الكويت جلمع التبرعات ملشروع خيري ،فكان أول

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

سؤال وجهه إلينا كل من زرناهم من كبار احملسنني :أين توقيع العم بو بدر على قائمة املتبرعني؟!
وكانوا يصرون على توقيعه على الورقة قبل أن يقدم أحدهم تبرعه؛ لثقتهم بأن توقيعه هو
اكبر تزكية للمشروع ،وظل احملسنون على ذلك املنوال حتى وفاته رحمه الله ،وال أكون مبالغا إذا
قلت انه ما من مشروع خيري مت تشييده من أموال احملسنني في الكويت ..في أي بقعة من بقاع
العالم إال وللعم أبو بدر مساهمة فيه.
أما على اجلانب الدعوي واألخالقي فيشهد كل من تعامل معه  -رحمه الله  -بشدة إخالصه
همه الدائم وحديثه في املجالس في ش��ؤون املسلمني
وسمو أخالقه ومحبته لآلخرين ،وك��ان ّ

وأحوالهم ونشر اخلير بني الناس ،وك��ان ال ينسى من يقدم له أدن��ى خدمة ويذكره دائما بني
الناس ،وكانت مواقفه في األزمات والشدائد كثيرة ،وكان يسعى لتنفيس كرب املسلمني في كل
مكان ،كما كان حريصا على اجلانب اإلعالمي أشد احلرص ويتابع كل ما تكتبه مجلة «املجتمع»
بل وعلمت أنه كان يكتب بعض االفتتاحيات ،كما كان ينصح للجميع بإخالص حتى كبار أبناء
األس��رة احلاكمة الذين كانوا يستمعون إليه؛ ملعرفتهم بإخالصه في النصيحة حتى وإن قسا
عليهم في بعض األحيان.
كل ما أمتناه هو أن تكون وفاته  -كما كانت حياته  -دعوة لآلخرين بأن يلتزموا طريق اخلير
والهداية وعدم االستماع إلى كالم احلاقدين واملشككني الذين يعتقدون أنهم قادرون على صد
الناس عن طريق الهداية بألسنتهم وأفواههم.
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« �أحد من �صنع تاريخ الكويت املعا�صر»
د .عو�ض بن حممد القرين
يف ديوانية الوفاء عن �صاحب العطاء..ال�شيخ املطوع
أقام فضيلة الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني ديوانية الثالثاء األخير لشهر شعبان من
عن قرب يدرك مقدار ما فقدته األمة بوفاته ،فهو أحد من صنع تاريخ الكويت املعاصر ،وقد رأيت
ممن حتدث في اجلزيرة العربية عنه -يرحمه الله  -يقولون :هو األب الروحي للتيار اإلسالمي
في الكويت بجميع تشكالته وأطيافه اجلميع يعتبرونه أب ًا لهم ،ولم ينل هذه املكانة إال من خالل
مرونته ،وسعته واستيعابه للجميع ،بل العجيب أنني رأيت بعض التيارات املستغربة اليسارية أو

الليبرالية ،التي كان يختلف معها اختالف ًا جذري ًا ،رأيتهم يكنون له احترام ًا غير عادي.

اإلسالمي أكثر من خمسني ألف يتيم ،غير أنشطتها األخرى ،وكذلك على املستوى الفكري وعلى
املستوى الثقافي ،إذن هو أحد من صنعوا تاريخ الكويت.
وعلى املستوى السياسي فإنه إبان اجتياح صدام حسني للكويت ،كانت الكويت أمام مفترق
طرق ،فتنادى هو ومجموعة معه ،وكان هو العنصر الرئيس ،وعقد مؤمتر جدة الشهير ،الذي
وضعوا فيه أسس بناء حترير الكويت ،وبناء الكويت في املستقبل.
وفيما يلي أشير إلى بعض اجلوانب في شخصيته باختصار:
حني احتل صدام الكويت وخرج الكويتيون ،وسقطت العملة الكويتية ،كان أول إجراء له أن
التقى بامللك فهد رحمه الله ،والتقى العديد من املسؤولني هنا ،ورتّ ب معهم ،ثم اتفق مع العديد
يص َرف لكل كويتي مبلغ بالدوالر
من البنوك  -وبالذات بنك الراجحي وصالح كامل -على أن ُ
وهو ضامن ،لهذه املبالغ كلها ،وبالفعل مت ذلك فهو يعتبر قدوة وأستاذ ًا في العمل التجاري ،من
خالل القيم التي يتحرك من خاللها ،ومن خالل النجاحات التي يحققها أما على مستوى العبادة
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رواد العمل االجتماعي ،ولكم أن تعلموا أن جمعية اإلصالح
كما ك��ان الشيخ امل�ط��وع أح��د ّ
االجتماعي تقوم ب��ال��درج��ة األول ��ى على دع��م ه��ذا ال��رج��ل ،وه��ذه اجلمعية تكفل ف��ي العالم

الف�صل الرابع:

العام عن فقيد الدعوة اإلسالمية الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله وقال عنه :الذي عرف الشيخ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
فإن هذا الرجل الذي كان ميلك املليارات ،والذي أنفق وأنا أعلم هذا يقين ًا  -تاريخه الطويل -
املليارات ،هذا الرجل لم يقبل أن يدخل في أي عمل جتاري فيه شبهة من الناحية الشرعية ،أما
قضية الربا أو الفوائد فهي من اخلطوط احلمر التي ال ميكن االقتراب منها على اإلطالق ،في
تاريخ حياته كلها.
وللعلم فقد كان له شركتان يديرهما ،إحداهما له هو ،واألخرى له وإلخوانه وأخواته واتفق معهم
على أن يكون ثلث امليراث وقف ًا ينفق بعض ريعه في سبيل الله ،واتفقوا على أن جزء ًا من عائدات هذا
ينمى به رأس املال ،وجزء ينفق ،وأيض ًا كان من شروط الشركة أال تدخل في صفقات جتارية
الثلث ّ

محرمة شرع ًا ،وأن تصرف زكاتها سنوي ًا ،قبل توزيع األرباح ،ومثل ذلك شركته هو.

هذه كلها مؤشرات على تدينه ،كما أن هذا الرجل إلى أن توفي يرحمه الله مع هذا السن مع

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

غير مصحفه
عدة عمليات جراحية عملها ،ما كان يترك قيام الليل إال نادراً ،إلى أن توفي ،وقد ّ

مرار ًا وتكراراً ،لتكبير احلرف ،وما كان يترك حزبه من القرآن ،ثم ملا عجز عن القراءة صار يستمع
لهذا احلزب ،وغالب ًا في سفر أو حضر كان ميكث في املسجد إلى ما بعد شروق الشمس ،ثم يصلي
ركعتي اإلشراق ،دائم ًا ،هذه بعض املؤشرات على تدين هذا الرجل.
لقد أجمع على حسن خلقه كل من عرفه وال أظنه جرح أحد ًا ممن تعامل معهم ،وأنتم رأيتموه
بهذه الوجاهة وبهذا الثراء ،رأيتموه في مجلسه ،يجلس عند الباب ،ال ميكن على اإلطالق أن
يتقدم وأحد من احلاضرين يجلس وراءه ،ورمبا  -وأنا من أحفاده  -ما أتيته من ليل أو نهار إال
ويصر أن يصحبنى إلى السيارة ،بل يصر أال يعود حتى يغلق بابها ،بنفسه !
وبالنسبة للوعي فان مجلة املجتمع قد تعاقب عليها العديد من رؤساء التحرير ،لكن كان
الذي يقوم بعبئها احلقيقي في جميع هذه الفترات هو عبدالله املطوع ،وأذكر أنه مساء الثالثاء
الذي يسبق وفاته ،أعطاني كتاب ًا ملؤلف أمريكي ُترجم إلى العربية عن إساءات اإلدارة األمريكية
لإلسالم واملسلمني وانتهاك حقوقهم داخل أمريكا بعد أحداث سبتمبر ،وعنوانه «استهداف العرب
واملسلمني ،احلقوق املدنية في خطر» ،ورغم أنني أحاول متابعة مثل هذه القضايا واألحداث فما
ً
فضال أن أكون اطلعت عليه أو حاولت املجيء به ،ما حصل شيء من هذا ،لكني فوجئت
علمت به.
بتلك النسخة معه من ذلك مقاالت أخبر عنها فعمل على جلبها وترجمتها ملجموعة من الغربيني
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عن هذه األح��داث والقضايا في فلسطني وغيرها ،أعطاني إياها وأحتفظ بها إلى اآلن ،وهذه
املتابعات تدل على وعي متقدم وغير ع��ادي ،وأنتم تعلمون بالذات جيل الرجل كان لهم شيء
من اخلصوصية التراثية والتقليدية ،وكانوا بعيدين عن مثل هذه القضايا وهذه األمور ،حتى
في قضايا العلم الشرعي جتد الرجل في مواجهة الغلو والتطرف والشطط ،جتده إذا حتدث -
كما رأيت  -في بعض املؤمترات وامللتقيات التي أقيمت في الكويت عن بعض القضايا مثل مؤمتر
الوسطية رأيت الرجل يناقش مناقشة املطلع على كتب العلم والتراث اإلسالمي ،بدقة وبعمق.
القضايا اإلسالمية ،وانظروا كم هي القضايا اإلسالمية ،فهو من أوائل األشخاص الذين دعموا
اجلهاد ماديا ومعنوي ًا في فلسطني ،بل رمبا يكون من أبرزهم ،وكان هذا ديدنه في جميع ميادين
اجلهاد في العالم اإلسالمي وقضاياه أيام حترير اجلزائر وفي أفغانستان ،وفي كثير من امليادين
كان يرحمه الله تعالى من الداعمني الرئيسيني لها ،وكان أيض ًا ممن يدعم املراكز اإلسالمية
ويكفل الدعاة ويطبع الكتب ،ويقيم الندوات واحملاضرات وي��وزع الكتاب والشريط اإلسالمي،
الرئيسية لشخصية هذا الرجل.
 كثير من األح��داث التي عصفت بالكويت كان العم بو بدر أحد صمامات األمان للمجتمعالكويتي فيها ،في أزمنة وأوقات مختلفة ،وكانت تثبت األحداث بعد ذلك أن الرجل كان متميز ًا
في تناوله وتعامله مع األحداث ،وأنه كما قال علي رضي الله تعالى عنه وهو يصف ابن عباس
رضي الله عنهم جميع ًا «إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق» مبعنى أنه صاحب بصيرة نافذة،
ويقول األحنف بن قيس:
«إذا أقبلت األمور يحار فيها اللبيب ،وإذا أدبرت يدركها كل بليد» ،فعندما نتحدث عما مضى
كلنا حكماء وفالسفة ونعلم أين اخلطأ وأين الصواب ،لكن عد بنا إلى قبل مجيء األحداث!! هنا
تلتبس األمور ،وأقول إن هذا الرجل وهبه الله تعالى األناه ...والعلم والوعي والعبادة والتدين،
هذه التجربة واخلبرة ،أكسبته بصيرة ،وحكمة وجتربة ،فكان يتعامل مع األمور على هذا النحو،
وأنا أعلم بكثير من األزمات التي مر بها املجتمع الكويتي كان هو صاحب املبادرة ،من ذلك أنه بعد
وف��اة أمير الكويت السابق الشيخ جابر  -يرحمه الله -والتأزم ال��ذي صار داخ��ل أس��رة آل صباح
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ويكفل اخلطباء ويبني املساجد ،من أمريكا إلى أستراليا ،وبالتالي فالدعوة واجلهاد من املكونات

الف�صل الرابع:

الرجل منذ بلغ سن العشرين وهو في ميادين الدعوة وعلى صلة مبيادين اجلهاد في جميع

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ً
وقدم البدائل،
كان العم بو بدر أحد عاملني رئيسني إلنهاء األزم��ة ،حيث حتدث وطرح
حلوال ّ

أو مقترحات ،فكان له دور كبير في حل ه��ذه األزم��ة ،وكذلك دوره أي��ام االحتالل في الكويت
واضطراب األم��ور واألح��وال ،واضطراب املنطقة كلها ،حتى داخل التيار اإلسالمي في الكويت،
فكثير من األزمات التي مرت بها كان له في حلها دور كبير.

و�أختتم بهذا اجلانب املهم يف �شخ�صيته:
 قال لي العديد من املشايخ بعد وف��اة الشيخ يرحمه الله أنه قال لهم قبل وفاته بيومني:«احلمد لله مع هذه السن وإج��راء بعض العمليات ،لكني في داخل نفسي لم أشعر واحلمد لله
بالشيخوخة واالك�ت�ئ��اب ،ال أشعر إال بالشباب» ،وخ��ذ ه��ذا امل�ث��ال :قبل سنتني ك��ان هناك في
الكويت ن��دوة أو مؤمتر سنوي ،واستضافوني في ه��ذا املؤمتر ،وك��ان هو إذ ذاك في الصني ،في
عمل دعوي وجتاري ،وكان سفري مقرر ًا في عصر اليوم الثاني ،فوصل يرحمه الله الساعة 12

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ً
ليال من الصني ،وتصوروا مشقة السفر من الصني وهو في هذه السن ،فوجئت به يتصل بي بعد

الساعة الواحدة ً
ليال ،وقال لي :علمت أنك موجود ومشارك في املؤمتر ،وأنك ستسافر غد ًا في
أضيفك ،وإذا كان عندك متسع في برنامجك فأريدك
العصر ،لكني لن أسمح لك بالسفر حتى ّ
أن متر علي غدا في املكتب ،ومنر على جمعية اإلصالح االجتماعي ثم يكون الغداء ،فقلت له:

أبشر ،لكن أرجو أن تعفيني من الغداء ،فأصر ،فذهبت في الصباح وقابلته في املكتب ،وحدثني
عن رحلته وعن املكتب ثم خرجنا إلى جمعية اإلص�لاح قرابة الظهر ،ثم ذهبنا إلى بيته وإذا
كبار مشايخ وعلماء الكويت ،وأعضاء في البرملان ،وأعضاء في االحتاد الطالبي ،وبعض ضيوف
الكويت الذين جاءوا إلى املؤمتر ،جاء بهم كلهم للغداء ،ولم نخرج من عنده إال لصالة العصر ،ثم
إلى املطار وهذا مؤشر يدلك على دأب وحيوية الرجل وهو في مثل هذه السن ،ولذلك استطاع
بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ،أن يدير هذه األعمال كلها بكفاءة ،أعماله اخلاصة وأعماله
التجارية وعالقاته االجتماعية واألسرية ،وعمله الدعوي ،وعالقاته مع ربه.
إن عمله هذا تربية عميقة للشباب والناس ،ألننا نرى كثير ًا من الشباب إذا خطا خطوتني في
احلياة أسقطه ذلك في حفرة عميقة في الغرور والعجب.
هذه إطالالت وحملات من جوانب شخصية هذا الرجل العظيم ،نسأل الله سبحانه وتعالى أن
يعوض أهله ومجتمعه وأمته خيراً ،وأن يضاعف له األجر.
يتغمده بواسع رحمته ،وأن ّ
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«موته فاجعة كبرية وخ�سارة ال تعو�ض»
امل�ست�شار ح�سني احلريتي

()1

موقع جمل�س الأمة الكويتي – � 6سبتمرب 2006
إن رحيل العم الشيخ عبدالله العلي املطوع فاجعة كبيرة وخسارة ال تعوض .وبفقده خسرت
األرض ،وأعماله اخليرية في العالم تشهد له بتفانيه في خدمة املسلمني ،إن الكويت تستذكر
األعمال اجلليلة التي قدمها ابنها البار العم عبدالله املطوع طوال حياته وإسهاماته البارزة على
جميع األصعدة وتفتخر بخدماته املنتشرة في العالم وحتمل صورة الكويت املشرقة مقترنة به.

«�أبو امل�ساكني»
�صحيفة القب�س � 7 -سبتمرب 2006
منذ إلغاء اخلالفة اإلسالمية العثمانية في  1924واملسلمون أصبحوا كاأليتام على موائد
غيب أخبرنا
اللئام ،فتفرقت الدولة إلى دويالت وحتولت األمة إلى شعوب وأقليات! وهذه احلال
ٌ
عنه رس��ول الله [ ،عبر ق��ول��ه« :ت��وش��ك أن تتداعى عليكم األمم ،كما تتداعى األك�ل��ة على
قصعتها» ،وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.
ولكن الله القدير يسر لهذه األمة زعماء وعلماء وحكماء يبقون جذوة األمل مشتعلة وشعور
الوحدة حيا في قلوب املسلمني ،أمثال امللك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ،والداعية الشهيد
حسن البنا واملجاهد الشهيد عبدالله عزام وغيرهم من األخيار واألب��رار ،وال نزكي على الله
تعالى أحداً.
( )1النائب في مجلس األمة آنذاك.
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�أ�سامة عي�سى ال�شاهني

الف�صل الرابع:

األم��ة اإلسالمية رج�لا من رجاالتها البررة ن��ذر نفسه خلدمة اإلس�لام واملسلمني في جميع بقاع

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ً
رجال
وفقيد الكويت والعالم اإلسالمي في يومنا هذا هو رجل بأمة ورج��ل لألمة ،أما كونه

ً
رجال لألمة
بأمة فهذا ما يدركه كل من اطلع على نشاطاته الواسعة وهمته العظيمة ،وأما كونه
فيدركه كل من عايشه ورآه يبذل وقته وماله وصحته لإلسالم واملسلمني.
إنه ذو املفاخر الكبيرة واملآثر الكثيرة ،ولعل أبرزها سخاءه الال محدود وصدقاته الال معدودة
وأوق��ات��ه التي خصصها ابتغاء مرضاة الله تعالى داخ��ل القطر وخ��ارج��ه ،حيث حتظى املراكز
اإلسالمية حول العالم بدعمه اجلزيل ،والناس يصطفون طوابير أمام موظفيه الذين خصصهم

عد وال يحصى من أوجه اخلير والبر،
ملتابعة احلاالت اإلنسانية ودعمها مالي ًا ،وغير ذلك مما ال ُي ّ
التي جعلته حقا ممن يصدق فيهم قول الشاعر العربي:

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

�ال
ل � � �ع � � �م� � ��رك م � � � ��ا ال� � � � ��رزي� � � � ��ة ف � � �ق� � ��د م � � � � ٍ

وال ش� � � � � � � � ��اة مت� � � � � � � � ��وت وال ب � � �ع � � �ي� � � ُ�ر

ول� � � � � � �ك � � � � � ��ن ال� � � � � � � � ��رزي� � � � � � � � ��ة ف � � � � �ق� � � � ��د ف� � � � � ٍ�ذ

مي � � � � � � � � ��وت مب� � � � � ��وت� � � � � ��ه خ � � � � �ل� � � � ��ق ك�� � �ث�� � �ي� � � ُ�ر

لقد برع ،يرحمه الله تعالى ،في العديد من املجاالت اخليرية والتطوعية والتجارية ،حيث
ً
كان دؤوبا ومجدا في عمله اخلاص والعام على حد سواء ،حتى غدا
مثاال حي ًا حلديث الرسول

ً
عمال أن يتقنه» .إن الشيخ عبدالله املطوع
عليه الصالة والسالم« :إن الله يحب إذا عمل أحدكم
سيظل حاضر ًا من خالل أعماله اخليرية العظيمة.
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«العم �أبو بدر كما عرفته»
�أحمد �أحمد راجح
مدير مكتب العم عبداهلل العلي املطوع  -رحمه اهلل
حتدث إخوان أفاضل كثر عن العم أبي بدر يرحمه الله وعن سيرته العطرة وخلقه الرفيع
وتواضعه اجلم والتزامه واعتزازه بدينه وغيرته عليه وحرصه على مرضاة ربه سبحانه وتعالى
وحبه لعمل اخلير ومساعدة الفقراء.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وبصفتي مديرا ملكتبه طوال ما يقارب  32عاما ولكوني مالزما له أكثر من إحدى عشرة ساعة
يوميا وال أغ��ادر مكتبه إال بصحبته على مدى هذه السنوات حتى أن إجازاتي كنت ال أحصل
عليها إال في سفره ،فإنني أجد نفسي من أكثر الناس قربا ومعرفة به يرحمه الله.
عرفته منذ ب��داي��ة عملي معه حتى ي��وم وف��ات��ه حريصا على التقرب إل��ى امل��ول��ى ع��ز وجل
وااللتزام بكل ما أمر به ،والعمل بكل إخالص على إعالء كلمته في أنحاء املعمورة ،فوجدت فيه
ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى وقوة وعزمية جتعل اليأس ال يعرف إلى قلبه سبيال حتى في
ً
متفائال واثق ًا بأن النصر والغلبة للدين
أحلك الظروف التي مر بها العالم اإلسالمي ،وكنت أراه
اإلسالمي في كل احملافل.
رأيته صادق ًا فيما يقول ال يأبه عند أي عارض يعرض له أو موقف يؤخذ رأيه فيه إال بكلمة
احلق ومبا يرضي املولى عز وجل وال يجامل وال يهادن في حق وال يخشى إال الله ،وهو ما يشعر
به اجلميع عندما يطلعون على أقواله وأفعاله من خالل املقابالت واللقاءات الكثيرة في الصحف
أو القنوات الفضائية إذ كان ال ينطق إال بحق وال يقول إال الصدق.
أبحث مع نفسي عن أي صفة تؤخذ عليه يرحمه الله فال أجد إال رجال قويا طيب القلب،
عملت معه قبل أن يبلغ اخلمسني عام ًا حتى توفاه الله وهو في الثمانني من عمره ولم أره إال
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ً
مستقبال لهم برحابة صدر ،متواضع ًا ال يشعر
صادق ًا واثق ًا ملتزم ًا بشوشا حتى مع معارضيه
العاملون معه من شدة تواضعه بأنه صاحب عمل ،وال يشعرون بأي حاجز بينهم وبينه ،حتى

عندم ًا يثور أحيان ًا نتيجة ضغوط العمل أو عند حدوث أي تقصير من البعض مثال ال ينتهي يوم
العمل إال وهو يطيب خاطره بطريقة أبوية فيها رحمة وود واألكثر من ذلك أنه يطلب ممن ثار
في وجهه أن يسامحه مما يجعله يزداد حب ًا له واحترام ًا وتقديراً.

كنت دوما أجد العم يذكر عبارة «نحن مقصرون يا بني» ويطلب من الله الرحمة والعفو من
مقصر فما بالنا نحن؟!» اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.
على مرضاته ويقول أنه
ِّ
كان يرحمه الله محب ًا لعمله ،مكتبه كخلية نحل ،ال يخلو يوم من ارتباطات مبواعيد خاصة

بالعمل التجاري وغيره وأناس بال مواعيد ينتظرون يومي ًا قبل حضوره وأربعة هواتف ونقال ال
ينقطع رنينها إال قليال ،وجتده على الرغم من ذلك حريصا على أن يحدث هذا ويستمع لذاك
رافضا أن أفصل تلك الهواتف إال عند التسجيل إلحدى القنوات أو املقابالت الصحافية ،مؤكدا
ويطلب مني أن أبحث عمن اتصل به بهواتفه النقالة التي كان يحملها ولم يستطع الرد عليه
أثناء نومه أو انشغاله في أي اجتماع ،فكثيرا ما كنت أقول له «يا عم ملاذا تتصل أنت؟ من اتصل
عليك ولم يجدك فسيعاود االتصال» إال انه كان يرفض ذلك ويقول« :رمب��ا هنالك من لديه
حاجة وعلي أن أقضيها له».
العم يرحمه الله كان محب ًا لعمله تشعر معه أنه يعمل بقوة وعزمية شاب في الثالثني حتى
وهو في عمر الثمانني ال ميل من العمل رغم اجلهد الذي يبذله طوال اليوم ،ومن املفارقات التي
كانت حتدث بيني وبينه أنه بعد انتهاء الدوام اليومي وخروج جميع املوظفني نبقى معا ساعتني
أو ثالث ساعات وأكثر من ذلك فكنت اشعر بتعب شديد وأري��د اخل��روج ولكنني أخجل أن أقول
له إني تعبت فكيف وهو في هذه السن يكون بهذا النشاط والعزمية وأنا أصغره بكثير وأقول له

إني تعبت فكان أحيان ًا يالحظ علي اإلرهاق فيقول« :تعبت يا أبا هبة؟» فأقول له« :نعم والله يا
عم تعبت ،ولكنني أخجل أن أقول لك ذلك ،فكيف وأنت في هذه السن تكون بهذا النشاط وهذا
اجلهد وأقول لك إني تعبت؟» فيضحك ويقول« :قل ما شاء الله يا أبا هبة الله يهديك».
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على ضرورة فصلها عن العمل فقط من مكتبه على أن أقوم بالرد من مكتبي ،وكان يأتي كل صباح

الف�صل الرابع:

شدة خشيته من رب العاملني فأقول في نفسي« :إذا كان العم بهذا االلتزام والثقة بالله واحلرص

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وعند خروجه من املكتب بعد كل ه��ذا التأخير كنا كثيرا ما جند بعض النساء الفقيرات
ينتظرن أسفل املبني في وقت متأخر فيصيح قائال لهن« :ملاذا هذا التأخير؟! ال يصح ذلك» ثم
يقف رغم عظم املجهود الذي بذله أثناء العمل مستمع ًا لشكاواهن وحاجاتهن ويطلب مني صرف
بعض املساعدات من زكاته لهن قائال« :يا بني لوال حاجتهن ما عرضن أنفسهن لهذا التأخير» ،ثم
يشكر الله على فضله بعد نصيحة هؤالء النسوة بعدم اخلروج ً
ليال واحلضور مبكراً.
إن حرص العم أبي بدر يرحمه الله على طهارة أمواله من أي شبهة ال حدود لها فكان يتحرى
الدقة في اتباع ما أمر به املولى عز وجل دقة متناهية ،فقد قال لي عند أول يوم عمل لي معه
منذ اثنني وثالثني عاما« :يا بني ،سجل أي وقت إضافي تعمل خالله بعد عملك الرسمي لتأخذ
مقابال له أجر ًا إضافي ًا ،هذا حقك».

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ومبا أنه هو املسؤول األول ورئيس مجلس إدارة شركة علي عبدالوهاب ومعه شركاء آخرون هم
إخوانه وأخواته كان يتحرى الدقة لكي يتجنب أي شبهة ولو كانت بسيطة ،فحتى املشروبات التي
كان يتناولها ضيوفه في مكتبة كان يخصص لها ميزانية من أمواله اخلاصة ويطلب مني متابعة
ذلك ألن ليس كل ضيوفه لهم عالقة عمل مع الشركة بعضهم كان يأتي له بصفة شخصية من
داخل الكويت وخارجها.
لقد وصل حتريه احلالل إلى أنه إذا استخدم أحد أبنائه ماكينة التصوير اخلاصة بالشركة
يطلب مني إحضار أوراق أكثر من التي استخدمها مقابل األوراق واستخدام املاكينة فكنت بالفعل
أحضر أضعاف ما مت استخدامه من ماله اخلاص.
وكان كذلك إذا طلب أي عامل من الشركة أو أحد الفنيني لعمل خاص في بيته يطلب تسجيل
أجر العامل وأجر سيارة الشركة على حسابه الشخصي وعمم ذلك على كل الشركاء واتصل هو
شخصي ًا باملسؤول وأبلغه بأن يسجل أي عمل خاص بأي شريك على حساب الشريك نفسه.
أعد نفسي من
إذا كان هناك من افتقد العم يرحمه الله من أهله وعائلته ومحبيه ،فإنني ُّ
أول من تأثر بفقدانه واحلمد لله رب العاملني أني وجدت اإلخوة أبناء العم يرحمه الله ،أوفياء
لوالدهم في إكرام من كان له صلة به ووجدتهم حريصني على التواصل مع أحباب والدهم غفر
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الله له ،يسيرون حفظهم الله على نهجه في مرضاة الله عز وجل بااللتزام والتواضع وحسن
اخللق.
غفر الله للعم أبي بدر وأثابه كل خير على ما قدم من خير وحفظ اإلخوة أبناءه وأعانهم على
مرضاة الله والسير على نهج والدهم الغائب احلاضر.

د .هاين املزيدي
تعرفت إلى أبي بدر (يرحمه الله) سنة  1980عندما كنت خارج ًا من صالة املغرب مع مجموعة
االبتسامة العريضة فقال لي :من الربع؟ ولم أجب ألنني لم أفهم هذا املصطلح! إال بعد فترة وقال
لإلخوة الذين كانوا ميشون معه علموه!
وك��ان هذا العمل اإلسالمي وهو النواحي الشرعية في األغذية (من ضمن اجلهات التي كنت
أتردد عليها ملساعدتي كان مكتب أبو بدر وهو في الدور الثالث ،عمارة العلي العبدالوهاب لصيقة
بعمارة النفيسي في املرقاب ،بالكويت) يحتاج إلى معرفة الثقات وكان يساندني في ذلك الشيخ
نادر عبدالعزيز النوري ،والفتاوى الشرعية وكان يساندني في هذه الناحية ذلك الشيخ الدكتور
محمد سليمان األشقر ،وفتح أبواب ودعم مالي ومعنوي وكان يساندني في ذلك أبو بدر عبدالله
العلي املطوع ،والعم أبو مجبل أحمد بزيع الياسني رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ،فكان
أبو بدر ،يرحمه الله ،يزكيني للشيخ محمد على احلركان ،يرحمه الله (أمني عام رابطة العالم
اإلسالمي في اململكة العربية السعودية في ذلك الوقت) ،وكان يتكفل بجميع مراسالتي عن طريق
التلكس في مكتبه حيث لم يكن الفاكس متوافر ًا في ذلك الوقت حتى عام 1984-1983م.
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من اإلخ��وة الذين خرجوا من نفس املسجد وهم يحيطون بهذا الشاب الرجل الوسيم صاحب

الف�صل الرابع:

«يحا�سب خمالفي ال�شريعة ب�شدة»

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وكان يوفر لي بعض التجهيزات املكتبية مللفات الذبح اإلسالمي والتي زاد عددها على املئة.
وفي يوم كنت جالس ًا عنده في املكتب حيث تتوالى عليه الوفود ويستمع إليهم وإلى حاجات
العمل اإلس�لام��ي في بلدانهم ،ق��ال ل��ي :تذهب معي إل��ى العمرة غ��د ًا اخلميس ،قلت :ولكن لي
زوجة ،فقال :أنت وزوجتك ،فقلت :ولكن لدي ابنة ،قال :أنت وزوجتك وابنتك ،وكان هذا في عام
1980م.
ومن األم��ور التي أتذكرها مع العم بوبدر في مجال الطعام احل�لال ،أنه في عام  1982بعد
االجتماع الثاني للجنة الفنية ملواصفات املنتجات الغذائية املصنعة ،وقد تداول في ذلك الوقت
مواصفة الذبح اإلسالمي والتقرير الذي تقدمت به في االجتماع وما آلت إليه شهادات الذبح
اإلسالمي امل��زورة وعرضت بعضا منها وقد حصلت على دعم من احلضور في تبني عملي هذا،

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وال��ذي تصدرت به دول��ة الكويت ،وعلى مستوى ال��دول العربية ،في اليوم التالي من االجتماع
عرضت مندوبة اجلمهورية العراقية مواصفة اخلمور حماية لصناعتها في بلدها ،وقد القى
احلضور حرجا في كيفية تداول هذا املوضوع خاصة أن االجتماع كان في مدينة الرياض وفي
اململكة العربية السعودية وباألمس تداول املجتمعون مواصفة الذبح اإلسالمي .ففهمت بطريقة
ما أنه لو رفضت دولة تداول أي مواصفة في االجتماع فسيمنع تداولها ،وهو مبثابة حق الفيتو
في األمم املتحدة ،فاستغللت هذا احلق ورفضت تداول ومناقشة هذه املواصفة ،عندها بدت على

جباه ممثلي الدولة املضيفة وهي اململكة العربية السعودية االرتياح ،ولكن القيت هجوم ًا مضاد ًا
ومكثف ًا من ممثل جامعة الدول العربية حيث قال لي :هل هذا رأيك أم رأي بلدك؟ فقلت أنا هنا
أمثل بلدي ورأيي هو رأي بلدي .فتم األخذ بالرفض ،واحلمد لله .فعندما قدمت من االجتماع
إلى الكويت التقيت أبا بدر في مكتبه وحكيت له ما صار في اجتماع الرياض فقال :الله أكبر ،أبلغ
املعوشرجي بالذي قمنا به! ويقصد هنا مدير عام البلدية في ذلك الوقت وهو العم محمد صقر
املعوشرجي.
وكان العم أبو بدر يرحمه الله يحاسب بشدة مخالفي الشريعة اإلسالمية ،فكنت مرة في
مكتبه ،ف��ي صحبة أع�ض��اء م��ن االحت��اد األس�ت��رال��ي للمجالس اإلس�لام�ي��ة ،وه��م م��ن ك��ان يقوم
باإلشراف على الذبائح من ناحية احلالل تأتي إلى دولة الكويت ،حينها وفي سياق احلديث علم
أنهم انزلقوا في أمر ربا مع بنك في أستراليا وجد االحتاد نفسه في مأزق وحاجة لبناء مدرسة
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إسالمية للجالية املسلمة في أستراليا .عندها نهرهم أبو بدر بشدة رافع ًا صوته ،وقال :توفرون
خدمات اإلشراف على الذبح اإلسالمي للكويت وأنتم تتعاملون بالربا! أتذكر أنه رحمه الله قد
أنزل عليهم عتب ًا شديد ًا أخرجهم من مكتبه وهم حتت حرج ديني شديد.

كانت قضية احلالل واحلرام قضية واضحة وجلية عند العم بو بدر ،وكان يدافع عن القضايا
اإلسالمية ذات الصلة بخدمات احلالل ،فجزى الله عنا أبا بدر في يوم كنا بحاجة إلى من يقف
معنا لدعم هذا العمل اإلسالمي.

الف�صل الرابع:

�أعماله ت�ستدعي �أن ن�سري خلفه على منهجه
د .حممد عمارة

إلى عمل اخلير ،وإجنازات هذا الرجل في مجال العمل االجتماعي واخليري تتحدث عنه حيث
إنه ساهم في إقامة العديد من املشروعات اخليرية واإلنسانية ،وكان ذا شخصية إنسانية ودودة
ومرحة ومحبة لتوحيد املسلمني وجمع كلمتهم على اخلير ،وذلك مما يستدعي أن نسير خلفه
على منهجه الذي كان يقدم مصالح املسلمني على أي مصلحة أخرى.
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قابلت الشيخ عبدالله املطوع مرات عدة وعرفت فيه اإلنسان الطيب والروح الشفافة الساعية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

بوابة من بوابات الكويت
د� .سلطان القا�سمي
رئي�س جمعية الإ�صالح بالإمارات
ً
رجال بأمة ،كنا نراه عندما
نحن في حاجة ماسة إلى رجال مثل أبي بدر يرحمه الله ،فقد كان
نأتي إلى الكويت بوابة من البوابات التي تفتح أذرعها وقلبها لكل قادم.
كنا عندما جنلس في مجلسه نشعر أن الكويت كلها تستقبلنا كان رضي الله عنه يسألنا

عن كل صغيرة وكبيرة ،فأبو بدر يرحمه الله لم يكن فيلسوف ًا منظراً ،ولم يكن مخترع ًا ألحد

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

املخترعات والتقنيات ولم يكن أكادميي ًا بارز ًا ولكنه رغم ذلك كان عظيم ًا ألن شعاره كان العمل،
فعندما تذكر العمل تذكر أبوبدر.

علم ..للكويت �أن تفخر به
خالد م�شعل
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س

ً
رجال كبير ًا وال نزكي على الله أحد ًا نذر حياته منذ نعومة أظافره خلدمة بلده
لقد فقدنا

ودينه وأمته ..كان علم ًا يحق للكويت أن تفتخر بأمثاله وك��ان داعم ًا ومساند ًا لقضايا األمة
جميعها وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
إن وفاة الفقيد الكبير املطوع تشكل خسارة كبيرة للكويت ولألمة التي حتتاج في مثل هذا
الوقت إلى أمثاله وعزاؤنا أن إخوانه وتالمذته سيواصلون مسيرته ويحذون ح��ذوه مبشيئة
الله.
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ً
ً
ً
ً
خمل�صا
وجنديا
�صادقا
رجال

د .حم�سن عبداحلميد
قيادي من احلزب الإ�سالمي يف العراق

احلمد لله رب العاملني وال�ص�لاة وال�س�لام على خ��امت املرسلني وعلى آل��ه الطاهرين وصحبه
كنت في عمان في طريقي إلى الرياض عندما قرأت في التلفاز نبأ وفاة أخينا املجاهد االبن
البار لهذه الدعوة الكرمية التي هدت الناس إلى طريق اخلير واجلهاد ورفع لواء اإلسالم فاتصل
بي إخوتكم في العراق الذين هزهم نبأ وفاة أخيهم في الله أبي بدر رحمه الله تعالى الذي كان من

أقرب الناس الذين أحسوا منذ أكثر من خمسني عام ًا بفضائله وبره بدعوته وبإخوانه وعرفوه
أخا كرميا حنونا بارا فحملوني أن آتي إلى الكويت وأقدم إلخواني في الله في الكويت عزاءهم
مقدورا.
كانت آخر مرة رأيته فيها في البحرين قبل أشهر قليلة عندما حضرنا مؤمتر نصرة سيدنا
الرسول عليه الصالة والسالم فحضنني وقال لي أخبرني عن العراق ومصاب العراق ودمعت عيناه
عندما حدثته عن املصيبة الكبرى التي حلت بنا في العراق وهذا دليل آخر على مقدار صدقه
ومقدار تتبعه أحوال إخوانه املسلمني حتى إنه كان يقف كالطود في الدفاع عنهم وفي إيصال
املعونة إليهم ،يكفي أبا بدر أن نقول عنه أنه كان تلميذا بارا إلمامنا الشهيد حسن البنا رحمه
الله تعالى ،وقد كان يذكره كثيرا هو وأخ��وه األكبر اللذان التقياه في القاهرة وقد صدقا في
العهد على أن ينصرا هذه الدعوة الكرمية وأن يجاهدا في سبيلها ،ولقد كان ملء السمع والبصر
في جهاده ،فمن منا ال يعرفه؟ ومن منا من لم يجلس معه ولم يعرف صدق قلبه مع الله تعالى ومع
كل الناس؟ أبو بدر أخونا البار وهو أخونا العزيز وأخونا املجاهد الذي مأل صدره هم املسلمني.
ونحن نشهد له أمام الله تعالى في هذه الليلة الكرمية ونقول يا رب أتاك عبدك الصالح وال
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ملا ألم بهم من مصاب جلل نشكر الله تعالى عليه ونحن مؤمنون جميعا بقدره وكان أمر الله قدرا

الف�صل الرابع:

املجاهدين والتابعني له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد...

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نزكي عليك أحدا لكننا نشهد مبا سمعنا ومبا عرفنا ومبا قرأنا نشهد أن أبا بدر كان رجال صاحلا
وجنديا صادقا في دعوة اإلس�لام النظيفة الصادقة في هذا العصر ونسأل الله تعالى أن ميأل
قبره نورا وأن يعلمه بأننا اجتمعنا هنا من أجله وأننا ندعو له برفع املقام وندعو له بأن يحشر
مع نبيه وأهل بيته وصحابته وكل الشهداء الذين قدمتهم الدعوة اإلسالمية هدية إلى املسلمني
لكي يستيقظوا على هذا الطريق الذي ال طريق غيره طريق الدعوة اإلسالمية املبارك ...رحمه
الله تعالى رحمة واسعة وجعله من الصاحلني وجعل أوالده وأه��ل بيته خير خلف خلير سلف
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

عرفناه منا�صراً للم�ضطهدين مدافعا عن احلق

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

قا�ضي ح�سني �أحمد
�أمري اجلماعة الإ�سالمية يف باك�ستان
إن الشيخ عبدالله املطوع يرحمه الله قضى حياته وهو يجاهد في سبيل الله ،وقد متكن
بفضل الله من إنشاء جمعية اإلصالح االجتماعي التي كانت عالمة مضيئة في تاريخ العالم
اإلسالمي.
كما عاش حياته مناصر ًا للمضطهدين ومسخر ًا وقته وماله خلدمة اآلخرين ،إنه أفضل من
ماليني البشر الذين يعيشون في الضالل ،فقد عرفنا عنه دفاعه عن األم��ة اإلسالمية التي
تواجه الظلم واإلجحاف ،وقد فتح الله عليه أبواب اخلير والرزق ،ومتكن من تسخيرها لله حتى

يبقى وفي ًا لربه.

إننا كلما ذكرنا اسم أخينا أبي بدر تعيش في نفوسنا تلك األحاسيس اجلميلة التي تنبئ عن
شخصية ملؤها احلب والوفاء واإلخالص ،فقد عايشناه عن كثب مدة طويلة ورسخت هذه املعاني

في قلوبنا؛ لذلك حينما وصلنا خبر وفاته أحسسنا بأنه ترك خلفه فراغ ًا كبيراً ،وعندما زرنا
جمعية اإلصالح والتقينا بأحبابه وإخوانه وأفراد أسرته ،رأينا أنه ترك وراءه شموع ًا مضيئة
سوف تنشر النور من بعده إلى يوم القيامة إن شاء الله.
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« ترك مكانة ي�صعب مل�ؤها»
خالد �سلطان بن عي�سى
الأمني العام للتجمع ال�سلفي

في املجال السياسي أو االقتصادي أو غيرهما ،وك��ان رج�لا ذا عزمية شجاعا في احل��ق ذا أياد
طويلة في عمل اخلير امتدت إلى آفاق العمل اإلسالمي وال مييز وال يتحزب بل تراه سباقا في
عمل اخلير من أي باب من أبوابه ،وما قدمت له بباب من أب��واب اخلير إال وكان سباقا في هذا
الباب ،لذا فقد ترك مكانة يصعب ملؤها.
وأياد مضيئة في العمل على تطبيق الشريعة
احلرجة التي مرت بالعمل اخليري ،وله باع طويل
ٍ

اإلسالمية وفي تأسيس املؤسسات اإلسالمية الفاعلة التي أصبح لها اليوم دور عاملي من أمثال
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،كان الفقيد رحمه الله منافحا مجاهدا ال ميل وال يكل في
العمل للدعوة اإلسالمية ،ويتابع عمل الدعوة بحكمة فنرجو من الله له املغفرة والرحمة.

�أمتنى �أن تطبع �سريته ليت�أ�سى به ال�شباب
�أحمد باقر
إن العم عبدالله العلي املطوع ك��ان وال��دا وك��ان ق��دوة حسنة للعمل اخليري وال��دع��وي ،كان
صديقا لوالدي وكثيرا ما كان يتكلم معه عن أمور الدعوة ،كان مشهورا بحبه لكل التوجهات
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ك��ان شديد االل�ت��زام ب��أوام��ر ال�ش��رع ،شديد االبتعاد عن نواهيه ،جت��ده أمامك في الفترات

الف�صل الرابع:

احلمد لله كان قدوة لنا في العمل اخليري والعمل الدعوي والعمل اإلسالمي ككل سواء كان

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
اإلسالمية على اختالف توجهاتها وله أدوار ال تنسى في البر والعطاء ،حيث كان مسؤوال عن
الوقف اخليري ،ولم أسمع في يوم من األيام أنه رد أحدا من الناس ،سواء من داخل الكويت أو
من خارجها ،كان محبا للشريعة اإلسالمية وما جلس مع مسؤول إال وذكره بها ،مدفوعا بحرصه
الشديد على تطبيق الشريعة بكل مبادئها ،أمتنى من الله أن يجعل مثوى الفقيد اجلنة وأن
يتقبل عمله الصالح وأن يلهم أهله ومحبيه وتالميذه الصبر والسلوان ،وأن يخرج من بعده من
يحمل الراية ،وأن تطبع سيرته وجتمع كل مسيرته في كتاب لكي يكون قدوة للشباب.

�أعزي به الأمة الإ�سالمية

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

خولة عبداحلميد الباليل
أعزي نفسي ً
أوال واألمة اإلسالمية بوفاة قائدنا الشيخ عبدالله العلي املطوع ..قد كان من
ً
حياة هنية برضا الرحمن ..إنه
صفوة خلق الله على هذه األرض ..إنه عاش في الدنيا كي يحيا
قد مات جسد ًا ولكن مازال صدى أعماله يردد في أرجاء العالم ..نعم إنه رحل وترك لنا آثاره
الطيبة و أوضح لنا الطريق و أناره ..الله ارحمه واسكنه فردوسك األعلى اللهم وارزقه لذة النظر
إلى وجهك الكرمي واجمعه مع من يحب ..وتقبل أعماله وارزق أهله الثبات..اللهم إنه أحبك
فأحبه.

«نحن دعوناها»
بلقي�س البدر
في أحد األيام قبل سنتني تقريب ًا ذهبت أنا وأمي لزيارته لتأدية صلة الرحم التي أمرنا بها
ربي ،وأثناء احلديث معه وسؤاله عن أحواله وصحته أخبرته أمي أني سجلت في أحد مراكز
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الفتيات التابعة جلمعية اإلصالح االجتماعي ،مما يؤدي ذلك إلى إسعاده ولو بشكل بسيط.
وضمن حديث والدتي  -وال أذك��ره بالتفصيل  -أنها قالت :كيف يبا عبدالله سحبتووها؟!
فقال لها وباللغة العربية :نحن لم نسحبها ..نحن دعوناها .فما زالت عبارة جدي الغالي جتول
في فكري ولن أنساها .رحمه الله وأدخله فسيح جناته.

�أمينة �شاعر
عندما كنت طفلة اصطحبتنا أمي لزيارة جدي (بابا عبدالله) كما اعتدنا أن نناديه ..ذهبنا
جميع أخوتي وأخواتي ارتدوا لباس ًا رسمي ًا بالنسبة للرجال ،أما النساء منهن فقد حرصن أن
تخلو مالبسهن من الصور؛ ألنه ال يحب الصور إال أنا ،فقد كنت أرتدي سترة بيضاء عليها رسوم
للشخصية الكارتونية للجني الطيب كاسبر .دخلنا فسلمنا عليه إلى أن أتى دوري ..فسمعت
صوته احلاني يقول لي :يا بنتي شحقه البسه هالينانوه هذيا يخرجوجن بليل.
قالها بطريقة لطيفة جتعلني أمتنع عن لبس الصور ال بالنهي املمزوج بالصراخ.فما كان مني

ً
أصال أنا ما أخاف إال من الله ،وما أخاف بالليل..
إال أن أقول كأي طفلة شقية:
ضحك وقال لي :أنا خايف عليج ألني جدك.

ما زلت أذكر ذلك املوقف فمن بعدها كرهت تلك الشخصية ..غفر لك املولى يا جدي ،وأسكنك
أعالي اجلنان مع األنبياء والشهداء والصاحلني ..اللهم آمني.
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وقد كنا خمسة أطفال وأنا الصغرى.

الف�صل الرابع:

«�أنا خايف عليك لأين جدك»

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«طبت حيا وميتا»
�أم �أحمد ر�شيد الأيوب
عرفتك منذ أن كان عمري خمسة عشر عاما حني زوجتني لرجل صالح من أقربائك ورزقني
الله بعشرة من األبناء ولله احلمد ,فكنت األب احلاني الذي طاملا يسأل عني وعن أبنائي رغم
مشاغلك الكثيرة وتنصحني وترشدني وتقول لي يا أم أحمد ما شاء الله عندك كل ولد يسوى
بلد ,فكم كانت تريحني هذه الكلمات فأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ,وال أنسى
أنني عندما ذهبت لزيارة أختي في أبها كنت حينها في استقبالي عند باب املنزل وأحلحت علي

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أن أجلس عندكم وأص��ررت على ذل��ك ,فلم أر في حياتي رج�لا مثلك يحب الضيف ويصر على
ضيافته ,كنت حتترم الكبير ,وتعطف على الصغير ,ومتسح على رأس اليتيم ,وتنصر الدين,
فرحمك الله يا أبا بدر وأسكنك فسيح جناته ,وإنا لله وإنا إليه راجعون.

«ا�ستقبلني ا�ستقبال الكبار»
يو�سف ر�شيد الأيوب
رغم صغر سني أحسست بحزن شديد تدفق في قلبي ،ملا شاهدته في بيتنا في األيام املاضية
من قصص وأحداث ال تنسى ،سمعتها من والدي العزيزين وإخواني الكبار عن رجل فاضل كرمي،
وال عجب في ذل��ك ،حيث إني قابلته أكثر من مرة فانشرح قلبي لرؤيته ،فرغم كبره وصغري
استقبلني استقبال الكبار ..فرحم الله عمنا الفاضل رحمة واسعة ،وجمعنا وإي��اه في جنات
اخللد ..آمني.
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الفصل اخلامس:
الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أبو بدر  -رحمه الله
في عيون أسرته
إذا كان وقع الفراق قويا صعبا مرا على أحبابه ومعارفه،
ف�ك�ي��ف ه��ي احل ��ال م��ع أب �ن��اء أس��رت��ه ال�ق��ري�ب�ين م�ن��ه روحا
وجسما ،فتعبيرهم يصدر من قلوب وجلة أصابتها وحشة
االغتراب ..ورعشة االفتراق..
فكانت هذه الكلمات الطيبة من أسرته الكرمية
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ال�صحفيةاهلل  -يف عيون �أ�سرته
بدر  -رحمه
املقاالت
اخلام�س� :أبو
الف�صلالرابع:
الف�صل
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«�إىل جنات اخللد زوجي احلبيب»
زوجه �أم عبدالرحمن عبداهلل املطوع
كيف لي من بداية وأنا أشعر أنني في خط النهاية منذ أن فارقتني يا رفيق دربي الطويل وأنا
قد ودع��ت معك كل فرح وبهجة وشعرت بسواد حالك يخيم علي حياتي فيجعلها بال ألوان..
أنظر إلى املنزل فأرى أركانه حزينة ..بائسة ..وجلست في الصالة التي أجلس أنا وأنت فيها..
فبدأت أتذكر حياتي كيف مرت معك بحلوها ومرها ..وكيف أنك شاركتني فيها بكل حلظة..
كم كنت تسعدني حينما تهل علي بوجهك املشرق ..ضاحك املبسم وتبدأ بنصحي في كل شيء،

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وكنت أجلس أمامك كطفلة صغيرة أمام معلم كبير قد خاض احلياة بتجاربها جميعا فصنعت
منه إنسانا رائعا ميلك معاني الرجولة والكرامة واألصالة ..وقبل ذلك كله إنسان ًا يخشى الله.

ال أنسى فرحتك الغامرة عندما أخبرتك بختمي لكتاب الله الكرمي حفظا ،شعرت يومها
أن معايير احلياة لديك تختلف عن أي شخص آخر ..كنت أحسد نفسي عليك بأن وهبني الله
شخصا مثلك ،كان لساني ال يفتر عن الدعاء لك بكل خطوة ..وحينما رحل احلبيب عرفت أن
دوام احلال من احملال ..وأحبب من شئت فإنك مفارقه ..ولكن عزائي الوحيد أنني أدعو الله تعالى
بأن يجمعني بك في فردوسه وجنات النعيم..
ً
رجاال
وها أنا أنظر إلى جذور اخلير التي منت في بيته في رعايته وعلى يديه فصنع منهم
ال يتوانون عن فعل اخلير والسير على نهجه «أوالدي األحبة» أنتم من بقي لي من بعده ..أنتم
األمل الذي يطل من بعيد فيعيد الروح إلى جسدي ويصبرني على بلواي فأنا أرى فيكم والدكم
الراحل ألنكم ستسيرون على نهجه وتقودون تلك السفينة التي كان لها خير ربان ..سفينة العمل

اخليري حتى ترسو بأيديكم بأمان وختام ًا ..إلى جنات اخللد زوجي احلبيب.
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رحلتي مع الوالد
ابت�سام املطوع
كان وال��دي رحمة الله عليه صاحب قيم ومبادئ بعالقته ً
أوال مع املولى عز وجل وخشيته
اإلسالمي ألن جدي علي عبدالوهاب  -رحمة الله عليه  -كان خير ق��دوة له في هذا املجال،
وتفقد أحوال احملتاجني سواء بداخل الكويت أو خارجها ،وكان أكثر من هذا حريصا أشد احلرص
على أال يرد أي سائل أو محتاج فيستقبله في بيته أو في مكتبه وحتى باملسجد الذي كان يتردد
عليه فيجالس السائل إلى ما بعد الشروق ،وتذكير ًا له يسارع بكتابة املساعدات واألشخاص
إرضاء لنفوسهم ،هذه املبادئ حرص
املعينني فيدعوهم بعد ذلك لتناول الفطور معه بكل تواضع
ً

والدي كثير ًا على غرسها في نفوسنا لتصبح طبع ًا ال يقبل التغيير.

ورغم أن وال��دي كان الثاني في ترتيب إخوانه إال أنه تولى رعاية شؤون وأعمال وال��ده بعد
ً
منشغال
رحيله وه��و اب��ن  16عام ًا استجابة ألخيه األكبر العم عبدالعزيز املطوع ال��ذي ك��ان
بأعمال التجارة خارج الكويت ،وكان يضحي بوقته وصحته في سبيل تنشئة هذه األسرة تنشئة
صاحلة متشبعة مببادئ إسالمنا احلنيف فكان املعلم والعابد الزاهد فوالدي كان رجل دين ودنيا
حريص ًا على االلتزام بأوامر الله تعالى وترك نواهيه ،ورغم كثرة مشاغله ما انفك يخصص وقتا
لرعايتنا وتزويدنا بحنانه الفياض كل يوم جمعة ليدرسنا القرآن ويحفظنا احلديث وأصوله
ويشجعنا على االستمرار فيهما ليحفزنا على املواصلة.
وهكذا أضحت تلك القيم تراث ًا دفين ًا ال ميكن محوه ،وأذكر ونحن صغار كان يعود من العمل
متعب ًا منهك القوى إال أن طلعته علينا مغايرة ،وجهه مبتسم ملؤه الغبطة فيبسط ذراعيه
لنتشبث بهما وي��دور بنا حتى نتعب نحن دون��ه ،وإحساس ًا منه بتقصيره جتاهنا كان مخططا
لكل شيء لينتقل بنا خارج البلد تعويضا لنا فنذهب في رحلة مطولة إلى أماكن عدة ،وأذكر
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منه وثانيا استشعاره مبعاناة اآلخرين ،فوالدي نشأ في أسرة ملتزمة متشبعة بتعاليم الدين

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وأنا عمري  3سنوات سافرنا إلى لبنان وآن��ذاك لم يكن يتردد علينا أحد من البلد فننتقل في
ربوع لبنان وجباله ونتمتع بالطبيعة اخلالبة ونتودد إلى أهلها الطيبني ،لكن ما إن بدأت تظهر
فيها بعض معالم الفساد حتى حتولت وجهتنا إلى رام الله بفلسطني ولم نترك مكانا بالضفة
الغربية لم نزره ،وكان الوالد ينوي بناء بيت لنا في رام الله لكن وقوع نكسة  1967حال دون ذلك،
وكان يحرص أن تكون رحالتنا إلى أماكن طاهرة نقية ومن بعدها تزوجنا نحن البنات في سن
مبكرة ومبهور زهيدة ال تتعدى  10دنانير على أن نسكن عنده في البيت ،فبنى لنا عمارة في بيته
بالساملية ،وأفاض حبه لنا على أوالدنا فكان يردد «أعز من الولد ولد الولد».

ال�صدقة يف ال�سلوك
كان دوما يردد «الصدقة في السلوك قبل املال ال بد من التبسم في وجه إخوانكم ،أكرموا

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ضيوفكم» وذات مرة وكنت صغيرة برفقته داخل السيارة أن أوقفنا جذع شجرة يسد الطريق
فأصر على التوقف ونزع احلاجز بيديه ليضعه على جانب الطريق ،فكان بذلك يوصي مرار ًا
وتكرار ًا بضرورة إماطة األذى عن الطريق حتى قبل أن يتوفى ،ومرة كذلك وهو برفقة الشيخ
أحمد القطان -حفظه الله -وجدا في وسط الطريق دابة ميتة فنزال وحاوال جاهدين إزاحتها
عن الطريق وإذا بهما يجدان سيارة مقلوبة وبداخلها رجل يتأوه من شدة األلم واجلروح فسارعا
إل��ى إسعافه ونقله إل��ى املستشفى ،وك��ان رحمة الله عليه يذكر تلك امل��واق��ف لالستفادة من
معانيها والتحلي مبثل تلك األخ�لاق احلميدة ،وكان يكثر من الوصية بصلة الرحم والرفق مع
اخلدم والتواضع معهم وهو قدوتنا في لبسه وكالمه وكان حريص ًا أال ننخدع باملظاهر الدنيوية،
وأذكر ونحن صغار كان يأخذنا إلى أماكن تسمى األربطة باملدينة املنورة يقطنها مساكني فنوزع
املساعدات بأيدينا ونحن فرحون بذلك ،كما كان يأخذنا إلى األربطة املتواجدة ببيت املقدس
وكان بها جحور ال بيوت فنجالس أهاليها ونستأنس معهم وكان يغدق العطاء عليهم سرا ال جهر ًا
فنشأنا على حب اخلير والعطاء منذ الصغر وما زال يغرس فينا هذا حتى قبل وفاته بأيام ،ففي
صيف هذا العام كنت معه مبدينة «أبها» بالسعودية وللعلم فهي مدينته املفضلة إذ يقضي بها
شهرين من صيف كل عام يرتاح فيهما جسديا ونفسيا وهو محاط بأصحابه فيصبح البيت هناك
منتدى علمي ًا وحتديد ًا يوم الثالثاء إذ يتوافد علماء وخطباء ووجهاء وأفراد بسطاء ليشهدوا
ً
ملتقى ثقافي ًا تلقى فيه املقاالت واألش�ع��ار واخلطب الدينية الوعظية وك��ان يحرص على أن
ً
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يجلب معه بعد أداء فريضة الصالة باملسجد جماعة املصلني دون حتديد العدد لتناول الفطور
أو الغداء أو حتى العشاء مستأنسا بهم مطأطئ الرأس لسماع احتياجاتهم وما إن تصل الساعة
منتصف الليل أو أكثر حتى أرى والدي متثاقل اخلطى فيتحامل على نفسه ويواصل سهره معهم
«يبا
دون إظهار ذلك لهم حتى يرضي نفوسهم ،فأقول له وأنا متلهفة وخائفة من تدهور صحتهُ :

ارحم نفسك ،أنت ظالم لنفسك» فكان يرد علي« :هذه سعادتي ابنتي ،أنا سعيد قوي بها» هكذا
كان والدي بأبها.
بسبب الغزو الغاشم على الكويت اذ كان والدي يرعى الكويتيني الالجئني باألردن وكان ميدهم
باملساعدات للسفر إلى السعودية واإلمارات ،فما إن استشعرت السفارة العراقية باألردن مواقفه
البطولية حتى أرسلت له تهديد ًا إن لم يغادر األردن بنسف البيت فاضطر إلى االنتقال إلى
السعودية وبها كانت له أدوار مشهودة خصوصا في املؤمتر الشعبي الذي أقيم سنة 1991م بجدة
حيث اجتمع رجال األعمال والتجار ووجهاء الكويت وأعلنوا والءهم للحكومة الشرعية وبقاء
آل الصباح على حكم البلد ،كما كان يصر والدي على إرسال اإلمدادات بريا عبر األردن إلى أهالي
الكويت بالداخل س��ر ًا لتغطية احتياجاتهم حتى متر األزم��ة بسالم ،حيث إنهم عندما أصبح
األهالي مكفولني مادي ًا بالعملة العراقية التي فرضت آن��ذاك أعلنوا العصيان املدني ورفضوا
االلتحاق بوظائفهم ولم يتحصلوا على أي مبالغ يسيرون بها أم��ور حياتهم وك��ان هذا ما حير
احلكومة العراقية املغتصبة وقتها في كيفية استمرار حياة األهالي بصورة نشطة رغم عدم
حصولهم على رواتبهم.
مواقف مع الوالد كثيرة جد ًا املواقف التي أذكرها للوالد رحمه الله ومن دون مغاالة ،كان
يتتبع أحوال املسلمني في العالم وخصوص ًا مخيمات الالجئني الفلسطينيني باألردن ولم يقصر
أبدا معهم إلى يوم وفاته ،وكنت أنا مسؤولة عن جلنة البر واإلحسان أقدم إليه املشاريع لالطالع
فكان يسارع بالدفع دون السؤال ،فانتقلت إلى إندونيسيا وماليزيا وكان وال��دي يباشر تغطية
املشاريع كبناء املساجد ودور حتفيظ ال�ق��رآن ،وأذك��ر أن��ه منذ سنوات قليلة بنى  51مسجد ًا
بإندونيسيا فقط ولكن إلى اآلن ال أعرف كم ارتفع العدد فوالدي كان ال يحب أن يذكر أعماله
اخليرية محتسب ًا جزاءها عند املولى عز وجل ولكن معرفتي بذلك لم تكن عن طريقه ،وأذكر أن
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وقبلها في السابق كانت وجهته في الصيف األردن ،لكنه اضطر إلى االنتقال إلى السعودية

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
آخر مشروع له قبل سفره إلى «أبها» كان بناء مركز حتفيظ القرآن وتخريج دعاة بإندونيسيا،
عرضت عليه املشروع بنية تغطية جزء منه لكنه سارع إلى تغطية التكلفة كلها وعلى حسابه
اخلاص فأعطاني دفعة أولىة إلرساء بناء املشروع في انتظار تزويدي بدفعات كلما تطلب األمر،
وفي آخر مرة أرسل في طلبي وأعطاني  30ألف دينار فرفضت على أساس أن املشروع لم يتطلب
بعد أي مبلغ آخر فأصر أن أجعلها في االحتياط ألسارع بإرسالها وقت اللزوم وكأن الرجل أحس
بدنو أجله.

ونحن �صغريات
أذكر ونحن صغيرات أن والدي كان شديد ًا وحريص ًا على أال نذوب في املجتمع ،وللعلم ففي مرحلة
الستينيات كان التغريب في البالد على أشده على غرار البلدان احلديثة االستقالل ،وكان يصر
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على أن تكون زميالتنا في املدرسة مرتديات العباءة عند زيارتهن لنا في البيت ،وما زالت إحدى
رفيقاتي إلى يومنا هذا تذكرني :أنا وايد ما أنسى أبوك وهو يفرض علينا لبس العباية وإحنا
نزورك.كنا نغضب نحن البنات ألن شدته اضطرتنا إلى االنعزال عن املجتمع ،لكن بعد سنوات
أدركنا أن شدته كانت تخفي حب ًا لنا وخوف ًا علينا ،واحلمد لله نحن بدورنا حرصنا على غرس
تلك املبادئ في أوالدنا.كان بيتنا أو باألحرى بيت عبدالله املطوع الوحيد امللتزم في مجتمع
جترأت فيه النسوة آنذاك على نزع العباءة وحتى حرقها وسط الساحة اعتقاد ًا منهن بالتخلص
من العادات القدمية فحني ألزمنا والدي لبس العباءة التي كانت رمز عاداتنا وتقاليدنا املستوحاة
من املبادئ اإلسالمية السمحاء فأضحى بيتنا بعدها شعلة وامتداد ًا لبداية الصحوة الدينية
ورغم أن والدتي كانت مثقفة ومن بيئة متحررة اقتنعت بوعيها وحبها للدين الصحيح بضوابط
والدي دون مناقشة بل لقي منها تأييدا ومؤازرة وبذلك استطاع بيت عبدالله املطوع قلب موازين
الذين ظنوا أنهم أمسكوا بزمام األمور لتأليب املجتمع على وجهته الصحيحة.
وأذكر يومها أن والدي كان يأخذنا لزيارة خاالتنا والتي كن آنذاك غير متحجبات لزيارتهن
مرة واحدة كل شهر أو كل شهرين فترة قصيرة جد ًا حتى ال نتأثر باألفكار التحررية الزائفة.
كما أذكر يومها أن والدي كان يستقل سيارة حمراء فإذا مر على بيوت العائلة استشعروا منه
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اخلوف مرددين :مر اخلطر ألنه كان جريئ ًا في قول احلق دون تردد وكانت جرأته هذه مصدر
قوته وك��ان ي��ردد مقولة :ال تأخذك في الله لومة الئ��م مستشعر ًا منها القوة في إظهار احلق
وإبطال املنكر فكان والدي بحق شخصية جامعة بني القوة في احلق والسماحة.

اللحظات الأخرية
كما ذكرت سابقا كنت معه مبدينة أبها وأردت الرجوع إلى أرض الوطن ،بيد أن وال��دي كان
يدق ويقول :ابنتي وصلت ملاذا لم تكلميني؟ وكنت أرد عليه :يبا التو وصلت وكان على هذه احلال
يوميا يتصل بي ليتفقدني بدال من أن أقوم أنا بذلك ،الله يغفر لي ويسامحني ،يوم وصوله إلى
الكويت وكان ذلك يوم السبت اتصل بي وكلمني وتأسفت له بدوري عن تقصيري في احلديث
واالتصال به هاتفي ًا فلم يكن الالئم بل أخذ يختلق لي األعذار ملواساتي ،وكان والدي يحب كثيرا
«الكبة» فكان أن طلب مني وهو بأبها أن أعد له كمية معتبرة منها فقمت بتجهيزها واتصلت به
لكي أحضرها له ،فقال لي إنه ذاهب إلى املكتب وأنه سيتأخر هناك ،فاجتهت إلى محل األثاث
التابع لشركته ألبتاع مكتبا لي وعلما مني أن والدي سيرفض مبلغ املكتب مني ويسدده بدال مني
آثرت عدم االتصال به واملعروف أن احملل بجانب شركته.
وحلظة خروجي من احملل املوجود مبنطقة األوقاف ،إذا بابنتي تتصل بي قائلة« :ميا أبوي
عبدالله شفيه ،أبو يوسف يقول أن أبوي مريض حلظتها اتصلت مبكتبه فرد علي أخي يوسف:
«أختي والله أبوي ما ادري شفيه واحلني جاي إسعاف عنده» وقتها أحسست بارتباك وعاودت
االتصال بأحمد وسألته عما جرى ف��رد« :إن علي ابن عمي جاي يسلم على بوي وهو ينحني
ليسلم عليه سقط على كتفيه مغمى عليه وما ندري شفيه واحلني اإلسعاف بيسووا له نفس
اصطناعي» ،ه��ذه الكلمة األخيرة نزلت علي كالصاعقة وأحسست لتوها أنني أفقد والدي،
وانتقلت مباشرة إلى املكتب فوجدته ممدد ًا على كنبة مبكتبه كأنه نائم ،لكن وما إن أدرت وجهي
إلى اجلهاز املتصل به يتحرك حتى رجع الدم لوجهي وأحسست باطمئنان على أساس أن والدي
ما زال حي ًا ي��رزق ،وبعدها مت نقله إلى املستشفى وأن��ا واقفة على رأس��ه فأمرني الطبيب بفتح
عباءته ليتمكن من إج��راء فتحة في كتفه لتوصيل أنبوب تنفس إلى رئتيه ،وبعدها سمعت
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يرجوني أن أبقى بجانبه كأنه يخاف فرقتي ويوم وصولي الكويت وأنا في غرفتي إذا بالهاتف

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أحدا ينادي طبيبا أجنبي ًا ليتفقد والدي ،لكن هذا األخير كان يردد إلخوتي« :الرجل صار له
ساعة وهو متوفى» حلظتها لم أدر بنفسي وأنا أصرخ باملستشفى وأبكي بهستيريا شديدة وكأنني
أصبحت في دوامة أو في حلم علّي أفيق على حقيقة مغايرة ،كان يتصل بي ويقول لي« :ابنتي
أنا أحبك وايد أحبك» وأبوي ليس من النوع الذي يظهر مشاعره بوضوح ،لكن إحساسه بقرب
أجله جعله يعجل في كل أمر ،فكان يقول« :أحبك من قلبي» وأرد عليه« :أبوي أنا أحبك أكثر من
جوارحي وأنا مستحية من سائقي أن أرد عليه بكلمات كهذه ،فسبحان الله كان متعلقا بي ،وفي
أواخر أيامه كان يتصـل بي ويطلب مني أرقام أخواتي ليتصل بهن ألننا تعودنا من والدي انشغاله
الكامل بأعماله وجتارته وأعمال اخلير التي ال ينقطع عنها ،فتعودنا أن نتصل به ونطمئن عليه،
حتى إن أختي الكبرى تقول لي باندهاش« :أنا متعودة أحب على راس أبوي بس احلني هو يصر
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م ٌّن پً ٍم ًؤ ٌم ٌن ّ
ّت� ً�ب��دٌ ي�لاْ>( }<23س��ورة األح ��زاب) ،ب��روح مؤمنة رضينا بقضاء الله وق��دره ،إذ نسأله سبحانه أن

يخلفنا في مصيبتنا خيراً ،فقد بكيناك يا رمز اخلير يا نهر العطاء ،فقد كنت القائد الفذ،
واملعلم القدوة ،واملثابر واملدافع عن الدين ..املرشد لإلصالح ،اإلداري الناجح ،التاجر الصادق،
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املؤمن التائب ،املخلص في القول والعمل ،األب النصوح ،السياسي احلكيم ،االقتصادي املتنبئ،
بكاك املساكني واألرام��ل واحملتاجون ،وأبناء السبيل والفقراء واملتضررون والغارمون ،فقد كنت
عون ًا وسند ًا لهم يا أبا اخلير ،وكيف ال نبكيك؟! فكم من يتيم كفلت ،وكم من بئر حفرت ،وكم
من مسجد شيدت ،وكم دار للقرآن فتحت ،وكم من مدرسة دعمت ،وكم من سائل أعطيت ،ابتغاء
مرضاة الله.
كيف ال نبكيك وأنت للكرم عنوان ..فكم قصدك املئات من شتى أنحاء املعمورة ،فكنت لهم
معين ًا ولسؤالهم مجيب ًا ،كم علمتنا يا أبي حب الفقير واحملتاج والسائل ،فقد افتخرنا بك حي ًا،
وها نحن اليوم منجدك ميت ًا ،فسيرتك العطرة على كل لسان ومسمع.
يا أبا اخلير  -والله ما عرفناك إال فارس ًا مقدام ًا ،مدافع ًا عن قضايا األمة ،ال تأخذك في الله
لومة الئم ،قوام ًا باحلق ولو على نفسك ،في الشدائد أكثر املضحني ،وفي الرخاء من الناصحني
الواعظني.
ما إن اجتمعنا حولك يا أبي إال وهطلت علينا النصائح والعظات ،أوصيتنا باحملافظة على
الصالة والفرائض ..كم نصحتنا باالبتعاد عن احملرمات واملنكرات ،كم وعيتنا باالبتعاد عن الربا

ب كٍ َّل كٍ َف ُّار ّأث ٌُيم>(}<276سورة
پص ّد ّق ٌ
بترديدك لقوله تعالى « :مّ ً
{ي ّح ٍق پ َّل ٍه پ ٌَر ّبا ٍّ $ي ًربٌي َّ
ات ّ$ال َّل ٍه ال ٍيحٌ ٍَ
البقرة).
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وكم ..وكم نصحتنا بإخراج الزكاة ،وإيتائها مستحقيها ،نعم ..قلت فوعظت ،ونصحت فأكثرت،
وعملت فأخلصت ،وعبدت فأحسنت ،فأشهد الله أنك قد أديت األمانة.
يا أبت إن الله إذ أحب عبد ًا استخدمه ،أسأله سبحانه أن تكون ممن أحبهم الله ..ما عرفتك يا

أبي إال مصلي ًا وصائم ًا وقائم ًا منفق ًا للخير ،داعي ًا لإلسالم ،مدافع ًا عنه ،ما شهدت إال باحلق ،وما
نطقت إال بالصدق ،وما تعاملت مع الناس إال باحلكمة واملوعظة احلسنة ..فكيف ال نبكيك؟
قد يقال يا أبي إن شهادة االبن ألبيه مجروحة ،فأقول :ما قلت وما شهدت إال مبا علمت والله

الف�صل الرابع:

على ما أقول شهيد ،وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

«جانب من حياته»

احملافظة على الصالة وعدم التعامل بالربا والدقة في كل شيء والتخطيط من أهم وصاياه.
منذ الصغر ك��ان ال��وال��د يحرص على أن يكون لهذه األم��ة ن��شء صالح ينشأ في طاعة الله
وعبادته ويحفظ القرآن لكي يذود عن هذه األمة دفاع ًا وحرص ًا وأمانة وعهد ًا فكان يربينا منذ
الصغر على الطاعات والعبادات فكان يبدأ في رمضان ويقول من يصم يأخذ دينار ًا ومن يصم
رمضان الثاني يأخذ دينارين وكنا صغار ًا في أعمار  4و 5و 6سنوات ،وكان يكافئ من يذهب لصالة
الفجر فكنا نذهب في سن  10سنوات و 11سنة ألداء صالة الفجر وكان من باب املكافأة يتركنا
نقود السيارة في وقت الفجر حيث تكون الطرقات خالية من املارة ،وكأنه يعلمنا أن القيادة تبدأ
من صالة الفجر القيادة الدينية واألخالقية واحلياتية ..وكان دائم ًا يوصي بالصالة ويردد قول
واصطّ ًبر ّعل ًّي ّها} (سورة طه).
ٌالصال ٌة ً
الله عز وجل{ :و ٍأ ٍم ًر ّأ ًهل ّّك ب َّ
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يرويه ابنه «عبدالإله عبداهلل العلي املطوع»

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
رجال الفجر
ولك أن تتصور كيف كان يعاملنا في سن الصبا والرجولة ،فقد كان يعاملنا مبسؤولية عالية
ولسان حاله يقول :ال يحمل عبء هذه األمة إال الرجال الذين يصلون الفجر ويحرصون على
الطاعات وعلى الفرائض وكان يعطينا مبالغ لكي نتبرع بها ،فكأنه يعلمنا في سن الرشد أنه يجب
أن نقوم مبسؤوليتنا في الذود عن هذا الدين باملال وبالنفس وبالكلمة الطيبة.
وكان دائم ًا يعلمنا أننا أكبر من همومنا ومشاكلنا وأننا أقدر على حلها إذا رأينا أنها صغيرة وكان
يقول لي :احرص دائم ًا أن تكون أكبر من عمرك واحرص أن تكون أكبر من األعمال التي تؤديها،
وكان يقول« :متى اعتبرت نفسك أصغر من املشكلة التي تواجهها فسوف تغرق فيها ،فاعتبر أن
حياتك وقدراتك أكبر من املشكلة وسوف حتولها من محنة إلى منحة فتستطيع أن تتغلب عليها
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وتتحمل املهام الكبيرة وكأنها مهام سلسة.
وكان يكره الكذب ويكره خيانة األمانة وكنا نرى بعض األمور بسيطة ال أهمية لها بينما كان
هو يراها كبيرة ،وكأنه يقول لنا :إن التجاوزات البسيطة ستؤدي إلى جتاوزات كبيرة فتعلمنا من
ذلك الدقة ليس معه فقط ولكن مع أنفسنا ومع إخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وكذلك الصراحة
حتى أننا كنا مع أصدقائنا أكثر صراحة.
وكان يقول لنا :أسامة بن زيد كان قائد ًا للجيش وهو في مثل أعمارنا في عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم وكان الرسول يقول :أنفذوا جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة ،وفي اجليش أبو
بكر وعمر بن اخلطاب وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميع ًا.وكان في تعامله كأنه
قدر من أقدار الله كما يقول الشاعر :
وإذا أه � � �ي � ��ن احل� � � � � ��ق ص�� � ��اح�� � ��ت ب� ��أه � �ل� ��ه ص � � � � � ��وت ال � � � �س � � � �م� � � ��اء وج � � � � �ن� � � � ��دت أق � � � � � ��دار
واألقدار هم من يضعهم في األمة لتجديد دين األمة ومنهجها ،فالوالد كان يعاملنا جميع ًا
سواسية حتى وإن كان يحب أحد ًا أكثر من غيره ال يظهر ذلك في التعامل ،وكأنه يقول :احملبة
من الله والتعامل يكون بالعدل ،وكان كثير ًا ما يستشهد باحلادثة التي وقعت على عهد الرسول
عندما جاء أحد الصحابة وق��ال لرسول الله :إني أعطيت ابني مبلغ ًا من امل��ال ،فقال له :فهل
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أعطيت كل أبنائك مثله ،فقال :ال ،فقال له :اذهب فأشهد أحد ًا غيري عليه».
معايير احلب عنده كانت التقوى فعندما يرى أحد أبنائه يقيم الليل كان ال شعوري ًا يجد
ً
قبوال وتقريب ًا له منه ويقول له :إني أحبك أكثر من إخوتك وعندما يرى احد أبنائه
في نفسه
يقرأ القرآن بعد صالة الفجر يقول له :أنت أغلى إخوانك عندي ،فكانت املعايير عنده ترتبط
بالطاعة لله سبحانه وتعالى ..أذكر في إحدى املقابالت التلفزيونية سأله مقدم البرنامج :هل
أنت رجل سياسي ،أم رجل دين ،أم رجل اقتصاد ،أم رجل اجتماعي؟ فقال الوالد أنا رجل مسلم
حينما كنا نذهب معه إلى السوق ونراه يأخذ ويعطي مع البائع ويساوم في السعر مع قدرته
على دفع املبلغ الذي يطلبه البائع ثم يخصص فرق السعر هذا للزكاة.
وكان يرى أن الكرم في موضع الشدة مضر كما أن الشدة في موضع الكرم ليست مقبولة فهو
كرمي في وقت الكرم وشديد في وقت الشدة.
لقد ذهلت على قربي من الوالد ومعرفتي بعالقاته ،ذهلت بهذه احملبة من البشر وكأنها نداء
من السماء :إني أحب عبدي فالن ًا فأحبوه .كان الوالد يرحمه الله يجلس في حلقة قرآن كل يوم
بعد صالة الفجر حتى الشروق ،وكان يوصي بهذه احللقة وهو من مؤسسيها وكان يقول ألصحاب
هذه احللقة :البد أن تستمر هذه احللقة حتى يوم القيامة ولو كان بها قارئ واحد وأنا جئت بعد
يوم من وفاة الوالد وكان املصلون يعزونني وأعزيهم وقالوا لي إنها وصية الوالد أن تستمر هذه
احللقة ومعروف أن جلسة الفجر حتى شروق الشمس أجرها حجة وعمرة تامة فأسأل الله أن
يوفقني للمداومة عليها.
لقد كان رحمه الله قائد ًا وكان يحرص على أن يتعمق في التفاصيل ،ودائم ًا يؤكد على املبادرة
ويقول« :ادف��ع بالتي هي أحسن» ،وكان يضع رؤى واضحة وكان يفكر دائم ًا حتى وهو نائم كان
يستيقظ ليدون بعض األشياء ثم يعاود النوم وكانت معه نوتة صغيرة يكتب فيها ما يرد على
ذهنه سواء كانت فكرة أو بيت ًا من الشعر أو أي شيء آخر.
أما عن إنسانيته فرغم صالبته وشدته وحزمه كانت عيناه تدمع أمام اليتيم واملسكني وكان
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واملسلم يجمع كل الذي ذكرت..

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
يرفض الظلم رفض ًا شديد ًا إن��ه يتألم للمآسي التي تقع على األم��ة اإلسالمية والعربية مثل
العراق وفلسطني فكنت جتلس معه وهو يتابع قناة اجلزيرة ويرى لقطات الرصاص ضد املسلمني
فكأنها تخترق جسده ..الوالد كان صلب ًا وشديد ًا وكان يعبر عن رأيه بقوة تغضب بعض الناس
أحيان ًا ولكنه عندما توفي أحسسنا أنه إنسان طيب وبسيط وسهل ..كان يقول :رغم هذه الثروة
ال أستطيع أن ألبس إال لباس ًا واحد ًا وال أستطيع أن أركب إال سيارة واحدة فكان يركب سيارة طوال
السنوات الست األخيرة رغم أن الشركة كانت تخصص له كل عام سيارة جديدة.
وأذكر في إحدى املرات وكنت في مكتبه دخلت شابة محجبة في العشرينيات تطلب من الوالد
املساعدة ،وهيئتها تدل أنها محتاجة وكالمها كان فيه نعومة كأنها تلوك علكة ،لم ينظر إليها ثم
ولج إلى مكتبه وتركها في مكتب السكرتير وكان معنا رجل ثالث فقال للوالد :هذه امرأة غانية وال
تستحق الصدقة ،فقال الوالد ،يا أخي أحسن الظن في الناس وإن شاء الله ال تكون كذلك وإن بدا
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على حجابها عالمات عدم االلتزام فنحن ندفع لها صدقة باحلالل حتى ال تأخذها من احلرام،
وكذلك من املواقف التي أذكرها رأفته مع احليوان فكان ميشي بعد الشروق وقد الحقته قطة
فدخل البيت وأخرج لها فطور ًا وأحيان ًا كان يخرج لها سمك ًا من الثالجة ويسخنه في امليكروويف
كأنه يسخن إلنسان ويتأكد من حرارة السمك ثم يضع السمك في طبق ويقدمه للقطة وكرر
هذا األمر مرات حتى زاد عدد القطط في البيت وأصبح مدخل البيت سيئ ًا بسبب روائح مخلفات
القطط كل هذا وهو ُمصر على ما يفعله ،في هذه األيام أنا انتقلت إلى بيتي في الروضة لكن كنت
أسمع شكوى أهل البيت فانتهزنا فرصة سفرته واتصلنا بشركة لتأخذ القطط لتضعها في مكان

قريب من البحر ،فلما عاد الوالد وعلم باألمر غضب غضب ًا شديد ًا فكلمته وأقنعته بصعوبة
الوضع ال سيما أنه يستقبل ضيوف ًا في البيت وال يستقيم الوضع على هذا النحو فصار بعد ذلك
يأخذ األكل ويضعه في احلديقة للقطط وهكذا كان مرهف احلس يهتم بالقطط رغم انه يدير
شركة تضم ألف موظف باإلضافة إلى اجلمعيات اخليرية.
كان الوالد مثل النحل في تفاعله مع املواقف كان لديه قدرة على استضافة الزوار وجتهيز
الوجبات لهم ،وكان يجمع العلماء وذوي الصلة وكل هذا في يوم واحد ،إذا حدث شيء في فلسطني
أو فيضان في بنغالدش أو زلزال في باكستان وكان يقوم بكل شيء بنفسه ،وكان أحيان ًا يضحي
براحة الظهر ويؤجلها إلى بعد العصر حتى يفرغ من مهامه وكان عندما يكرم شخصيات مهمة
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في البيت يطلب منا أن نذهب إلى سائقي الشخصيات أو خدمهم وندعوهم لألكل معنا وكانت
بعض الشخصيات تشعر باحلرج فيطلب أن يؤجل إطعامهم حتى يفرغ الضيوف وكان يحرص
على أن يقدم أبناؤه األكل لضيوفه ملا في ذلك من تقدير أكبر للضيف ،وكان إذا وجد منا تراخي ًا
يهب واقف ًا للقيام بواجب الضيافة بنفسه.
وكان إذا حان وقت الصالة وهو في اجتماع مهم أو في عمل يقطع االجتماع أو العمل ويذهب
للصالة وأحيان ًا يكون املجتمعون معه غير مسلمني فيذهب إلى الصالة وقد يستغرق ساعة أو
صل ً
أوال ثم أكمل عملك ،سبحان الله كنت أحس أن هذه الكلمة فيها بركة وشعرت بالكلمة أكثر
ِ

بعد وفاته رغم أنه لم ميض على وفاته أسبوع ونحن منشغلون بسبب الفجوة الكبيرة التي تركها
فنستغرق في العمل ثم أسمع األذان فأترك كل شيء وأذهب إلى الصالة لكي أنفذ وصيته.
وكان يقول :في التجارة هذا الربح ليس شطارة ولكنه بركة من رب العاملني ولعله كان يخصني
بهذا الكالم ،وكان يقول :ال أذكر أنني خسرت في حياتي ..ففي الغزو خسرنا كثير ًا وأول تسعة
أشهر بعد الغزو عوضنا الله عن هذه الفترة خير ًا كثيراً.

بركة الزكاة
وسأذكر قصة كان يقولها الوالد في األمانة والتأمني فكل الشركات كانت تؤمن البضائع في
امليناء والتخزين ،والوالد لم يكن يتعامل بالتأمني ،في اخلمسينيات كان الوالد يتاجر مع صديق
اسمه أسعد جمال وهو سعودي من أصل إندونيسي وكان معروفا بشطارة التاجر فجاء للوالد
يعرض بضاعة عليه ثم توطدت العالقة بينهما وفي إحدى املرات طلب الوالد صفقة كبيرة من
مادة خام وطلب عليها تأمين ًا كبيراً ،وبعد فترة بلغهم أن السفينة التي حتمل البضاعة تعرضت
حلادث ..فتضايق الوالد فهذه أموال إخوته وهو مسؤول عنها فقال له أسعد جمال :يا أبا بدر ألم
تخرج الزكاة؟! فقال الوالد نعم أخرج الزكاة ،فقال له أسعد جمال ال تخف ،فالزكاة هي تأمني
البضاعة ،فذهبوا للسفينة وكان يعلوها طحني اختلط مباء البحر فاكتشفوا أن هذا الطحني قد
كون طبقة سميكة حفظت البضاعة فلم يصبها سوء ،وهذه كانت بركة الزكاة ومن تلك احلادثة
والوالد ال يؤمن البضاعة معتمد ًا على أنها محفوظة من الله سبحانه وتعالى.
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نصف الساعة فال يبالي فحرصه على الصالة أكبر من حرصه على النجاح التجاري فكان يقول:

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
قصة أخرى أحب أن أذكرها كانت مع بيت التمويل الكويتي إلمتام صفقة كبيرة وكما ذكرت
كان الوالد ورع ًا فكان ال يعقد بعض الصفقات التي يكون فيها كثير من احلالل خشية الوقوع في
احلرام ،وفي يوم إمتام الصفقة رأى الوالد في املنام وكأن جبال حجريا أسود أمامه في الطريق وهو
يسير إليه وإذا بحمزة بن عبداملطلب يسير في طريق آخر وأراد الوالد أن يسير في طريق حمزة
فسأل أين الطريق الذي سلكه؟ فأشاروا إلى طريق آخر فانحرف وتبع طريق حمزة فاستيقظ
واستغرب مما رآه في املنام وذه��ب إلى مكتبه وح��اول أن يراجع الصفقات التي يجريها وتذكر
صفقة بيت التمويل ،فاتصل بهم يسأل عن تفاصيل الصفقة فقالوا أنها صفقة فحم حجري
وأنها ستتم بنظام املرابحة وفيها أرباح كبيرة فتذكر املنام وطلب إليهم أن يلغوا الصفقة وقرر من
بعدها أال يتعامل في املرابحة وفي وصيته طلب عدم التعامل بها .حتى أموال القصر رفض أن
يجري عليها أي معامالت من هذا النوع.
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وذات مرة أهدى بيت التمويل عدد ًا كبير ًا من احلاسبات اآللية لشركة علي عبدالوهاب..
وعلم الوالد مبوضوع احلاسبات وسأل عن السبب فقيل له :إنها هدية من بيت التمويل فقال
الوالد :أعيدوا لهم األجهزة ،فتعجب احمليطون وقالوا إنها هدية والرسول كان يقبل الهدية،
فقال الوالد :حسابنا في بيت التمويل باملاليني وال نأخذ عليها أرباح ًا وال فوائد رغم أن بيت
التمويل بنك إسالمي وكل تعامالته شرعية ،فالوالد اعتبر أن ثمن األجهزة من املرابحة على
أموال الشركة املودعة في بيت التمويل وهو يرفض أن يأخذها واعتبر الهدية هي مقابل املرابحة
بطريق غير مباشر.
أما قصة بيت التمويل ..فقد تأسس في مكتب الوالد حرص ًا على وج��ود بنك إسالمي في
اخلليج حلفظ ثروات األمة بعد أن حادت عن الطريق أيام اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات
وانتهجت مناهج رأسمالية واشتراكية وغيرها وكلها مناهج بعيدة عن الدين الذي فيه عزة األمة
ورفعتها فسأل الوالد عن إمكان تأسيس بنك إسالمي وقوبل طلبه بالرفض خشية التأثير السلبي
على البنوك املتواجدة فذهب إلى دبي وأسس مع آخرين بنك دبي اإلسالمي وبعد ذلك أقنع
احلكومة الكويتية بتأسيس بيت التمويل وتأسس البنك في مكتب الوالد واآلن تعامالت بيت
التمويل مبليارات الدنانير في كل أنحاء العالم وأنشئت بعده العديد من البنوك اإلسالمية حتى
البنوك األجنبية كسيتي بنك أنشأ بنك ًا إسالمي ًا وذلك بعد أن تأكدوا أن النظام االقتصادي
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اإلسالمي هو األفضل ..اآلن الدول املتقدمة ومنها اليابان تأكدت أن ربا املال يكون بالبعد عن الربا
وأن األداء املثالي للبنوك في االقتصاد عندما تكون الفائدة صفراً.الدعم للبنوك اإلسالمية.
وامتد دع��م الوالد لبنوك إسالمية أخ��رى كبنك التنمية اإلسالمية وكانت للوالد عالقة
وطيدة بالدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة البنك وكان يحبه كثيراً ،أرجو من الله
أن يكون لهذا الرجل الصالح أجر وثواب حرصه على االلتزام في تعامالته التجارية ..وللدكتور
أحمد رئيس بنك التنمية اإلسالمي قصة مع الوالد وهي أن إبان الغزو ،ذهب إليه الوالد مع العم
كان حريص ًا على استمرار األعمال اخليرية رغم األزمة وكان على ثقة من الله أن الكويت ستعود

وأن األزمة ستزول بإذن الله ..وبعد أن أخذ الوالد املال ووزعه وجاء وقت السداد رفض الدكتور
أن يأخذ املبلغ وقال لهم أنه يثق فيهما ويعرف أن املبلغ وزع في أوجه اخلير ولذلك فلن يسترد
املبلغ.

تفان يف العمل
ٍ
ومن اجلوانب املضيئة للوالد التزامه في العمل ،كان يحضر للعمل في الصباح وينهي العمل

في احلادية عشرة او الثانية عشرة ً
ليال وكان حريص ًا على القدوة وعلى التعلم وكان ال ميل من
التعليم وال أذك��ر أنه كان يعامل املوظفني كموظفني بل كزمالء ف��إذا أراد أن يسأل موظف ًا عن

سنوات العمل في الشركة ال يقول كم سنة أنت عندنا في الشركة ولكن يقول :كم سنة أنت معنا
في الشركة ،وكان على شدته رقيق ًا.

كان ينحت الوصايا في القلوب وكان في مقابالته يوصي ويدعو إلى الله ،باألمس القريب كان
يحدثني أنه وفي وجود الشيخ جابر رحمه الله في أحد اللقاءات وكان موجود ًا جمع من الناس،
وتكلم أح��د الشيوخ عن العمل اخليري وق��ال إن العمل اخليري يدعم اإلره��اب ويضر بسمعة
الكويت وأقصد بالشيوخ أنه كان من األس��رة احلاكمة فرد الوالد :يا رجل اتق الله يا رجل اتق
الله يا رجل اتق الله ،رد الرجل وهو يرجتف وه��ذا الشخص واحلمد لله فيه دين وق��ال اللهم
اجعلني من املتقني اللهم اجعلني من املتقني فكأنه شعر أنها زلة لسان وأراد أن يستغفر ،كما ذكرت
كان يحضر هذه اجللسة الشيخ جابر وكان الوالد يحبه وكان يقول إنه رجل مصل ورجل مزك،
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يوسف احلجي وطلبا منه مبلغ ًا كبير ًا من املال إلنفاقها على العمل اخليري في ذلك الوقت فقد

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وكان الوالد ينصح للشيخ جابر وللشيخ سعد ،وكان يقول :لم يبق من العمر الكثير فقد جاوزنا
الستني ..موقف آخر للوالد مع الشيخ سعد أيام الغزو العراقي وكانوا مجتمعني في جدة واقترح
الشيخ سعد على الوالد أن يكون رئيس اللجنة املالية فيكون في إدارته وزارة املالية ووزارة التجارة،
لكن الوالد قال له :اترك لي فرصة حتى الغد أفكر في األمر ،وعاد الوالد في اليوم الثاني وقال
للشيخ سعد :ال أستطيع قبول هذا املنصب واعتذر عن قبوله فسأله الشيخ عن السبب فقال
الوالد :أنا رجل ال أحب الربا وهذه األموال في بعضها تعامل بالربا وأنا ال أريد أن أحمل إثمها.
رغم أن هذا كان وقت غزو.
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«هكذا عاي�شته وعرفته»
يو�سف عبداهلل املطوع
املجتمع – الأعداد � 30( 1721سبتمرب) �إىل � 7( 1722أكتوبر )2006

كان يرحمه الله حريص ًا على اختيار أسماء أبنائه وبناته وذلك كنوع من البر بهم ،فقد اختار
للبنات أسماء رقيقة مثل :أحالم ،إنعام ،إلهام ..ابتسام ،هدى ،إميان ،إسراء.
وأيض ًا كان حريص ًا على انتقاء أسماء الذكور من أبنائه فسمى :بدر ًا حلبه لذلك االسم ثم
سمى محمد ًا وإسالم ًا يرحمهما الله ثم «علي ًا» بر ًا بوالده علي عبدالوهاب ،أما بقية األسماء
عبد فسمى :عبدالرحمن وعبداإلله وعبداجلليل وعبداملعز وعبدالوهاب أما
فقد اختار منها ما ِّ
يوسف فقد اختاره بر ًا بوالدته التي كانت حتب هذا االسم .وقد توفي لوالدي ثالثة من األبناء
من زوجته األولى أم بدر بارك الله فيها وهم بدر ومحمد وإسالم وبعد وفاة أخي بدر ذهبت إلى
والدي وإلى أم بدر وذكرت لهما حديث الرسول [ فيما معناه «من توفي له ثالثة من األبناء كان
حق ًا على الله أن يدخله اجلنة بغير حساب» أو كما قال رسول الله [ .وكان كثير احلب لوالدته
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شديد التعلق بها مطيع ًا لها في كل أموره ،وكان ال يرد لها طلبا ويفضلها على جميع مصاحله.
وقد ذكر لي يرحمه الله وهو يبتسم أنه عندما بلغ أربعني سنة كانت أمه تعاتبه على بعض
األمور كعادتها فقال لها بلغة لطيفة هادئة إنه قد كبر سنه وبلغ أربعني سنة فليتك تخففني
عني ،فتبسمت من قوله ولم تعد تعاتبه بعد.
وبعد أن توفيت والدته كان ب��ار ًا بجدته لوالدته فكان كلما عاد من سفر يذهب إلى بيتها
قبل بيته ،وكان يصحبنا معه لزيارتها كل أسبوع وفي حال مرضها ،بل إن بره انتقل إلى زوجة
وهكذا كان يرحمه الله ألقاربه وزوجات أخويه عبدالعزيز وعبدالوهاب املطوع رحمهما الله.

ا�سم ال�شهرة
اشتهر عبدالله العلي املطوع باسم العم بوبدر وذلك أنه لم يسع جاهد ًا إلشهار اسمه ولكن
عمله الذي كان يفعله هو سبب شهرته ..ومن خالل عملي معه في الشركة لم أسمع أحدا يقول
عبدالله املطوع بل كانوا ينادونه باسمه علي عبدالوهاب على اسم الشركة التي حملت اسم
أبيه وفاء له .وكذلك في العمل الدعوي واخليري اشتهر باسم العم بوبدر وكان يفرح بها وكان
يفرح بهذا االسم عندما يناديه به الناس وكبار الشخصيات ،وكنت كثير ًا ما أمازحه بهذا االسم
فأدخل عليه في مجلس ضيوفه وأقول له وهو غير منتبه :حيا الله العم بوبدر ،فكان ينهض
واقف ًا معتقد ًا أنني ضيف ،وعندما يفاجأ بأنني ابنه الصغير يضحك ويقول :الله يهديك.

حبه لل�شعر
كان كثير النطق باللغة العربية ومحب ًا لها ودائم ًا ما كان يحرص على استخدامها في خطاباته،
وكتاباته بل ومصحح ًا ملن يتكلم أو يكتب بها حتى في داخ��ل بيته كان يحرص على احلديث
بالعربية تنفيذا لوصية اإلمام حسن البنا« :تكلم بالعربية ما استطعت» ..أما حبه للشعر فقد
حفظ يرحمه الله كثير ًا من األبيات وقد ورثت عنه هذه املوهبة حفظ ًا وكتابة ..فكان يستمتع
عندما يسمع الشعر العربي اإلسالمي أو الشعر اإلمياني الذي يتحدث عن اإلميانيات .وكان يحب
أن يسمع كثير ًا شعر املتنبي وكان أكثر ما يحب سماع الشعر من الشيخ أحمد القطان حيث كان
يلحنه تارة ويأتي له بالشعر األندلسي وشعر املتنبي تارة أخرى ،ومن األبيات التي كان يرددها
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أبيه ووالدة أخيه فيصل فقد كان يزورها ويختصها مبا يأتيه من فاكهة حديقة منزله باألردن.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
علي هذا البيت من
وما حفظته عنه ما يلي :عندما كنا خارجني من احلرم من باب السعي ردد ّ

الشعر:

ح � � � � � � ��رائ � � � � � � ��ر م � � � � � � ��ا ه � � � �م � � � �م� � � ��ن ب � � ��ري� � � �ب � � ��ة ك � � � �ح � � � �م� � � ��ام م � � � �ك� � � ��ة ف � � �ي � � �ض � � �ه� � ��ن ح� � � � � ��رام
ي� � �ب � ��دي � ��ن م� � � ��ن ال�� � �ل� � ��ه ال � � � �ك� � � ��ام ف� ��واح�� �ش� ��ا وي�� � � �ص� � � ��ده� � � ��ن ع � � � � ��ن اخل� � � � �ن � � � ��ا اإلس � � �ل � � ��ام
كما كان يردد بيت الشعر الذي ردده الشاعر العربي حب ًا ففي النبي [ عندما زار املدينة
امل�ن��ورة:وأش��د ما لقيت من أل��م ال�ن��وى=ق��رب احلبيب وم��ا إليه وص��ول وأذك��ر أنني عندما وقفت
بجانبه وهو متوفى ذكرت هذا البيت وبكيت بكاء ًا شديد ًا ورمبا كان يلقنني إياه لهذا املوقف،
وعندما كشفت عن وجهه يرحمه الله وجدت إحدى عينيه مغمضة واألخرى مفتوحة فذكرت
بيت الشعر ال��ذي ك��ان يقوله ل��ي :ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى املنايا فهو يقظان نائم
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وبالفعل كان والدي ينام بإحدى مقلتيه وباألخرى كان يذكر الله ،فأغمضت عينه وقلت آن لهذه
العني أن تستريح.أيض ًا من األبيات التي كان كثير ًا ما يعلمني إياها قول اإلمام علي بن أبي طالب:
أي ي � � � � � ��وم � � � � � ��ي م�� � � � � � ��ن امل� � � � � � � � � � � � ��وت أف� � � � ��ر ي� � � � � � � � � � ��وم ال ق� � � � � � � � � � ��در وي�� � � � � � � � � � � � ��وم ق � � � � ��در
ف� � � � � � � �ي � � � � � � ��وم ال ق�� � � � � � � � � � ��در ال أره� � � � �ب� � � ��ن وم� � � � � � ��ن امل � � � � � �ق� � � � � ��دور ال ي � � �ن � � �ج� � ��و احل� � � � ��ذر
وأيضا من الشعر الذي أكثر من ترديده:
أل� � � � ��م ت� � � ��ر أن ال� � �س� � �ي � ��ف ي�� �ن�� �ق� ��ص ق� � � ��دره إذا ق� �ي ��ل إن ال� �س� �ي ��ف أم � �ض� ��ى م� ��ن العصا
وكان يداعبني يرحمه الله بهذا البيت ،وغيرها الكثير مبا ال يتسع املجال لذكره .حبه للدعوة
كان حبه شديد ًا للدعاة ويحب التواصل معهم ويفرح بلقائهم ويستبشر بكلماتهم ويحثهم على
الدعوة ويحب مجالسهم كثير ًا وكان يرحمه الله فخور ًا بعالقته مع اإلخوان املسلمني منذ بدأت
مع الشيخ حسن البنا .وك��ان يشارك بجهاده في كل أنشطة الدعوة ولم يقتصر في ذلك على
اإلخ��وان املسلمني بل كان له عالقة مع كل رموز الدعوة في كل مكان ..رموز الدعوة الوهابية
أمثال الشيخ بن باز وابن عثيمني وقد ذهبت معه في رحلة لزيارة الشيخ األلباني في عمان عام
1997م وجلسنا في مكتبته حيث ملئت من األرض للسقف بالكتب وكان أبي شديد اإلعجاب

414

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
بها ،وذهبت معه إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز وكان والدي يحمل إليه نسخة من مجلة بها مقالة
للوالد بعنوان «اإلخوان املسلمني كما عرفتهم» وخالل اللقاء دار حوار بني والدي والشيخ بن باز

عن فكر جماعة اإلخوان وقد شرح والدي له شرح ًا مستفيض ًا وكان بن باز يسمع برحابة صدر.
لقد كان الدعاة يحبونه ويجلونه بل إنني وج��دت قيمة أبي احلقيقية قد ارتفعت قيمة
ومكانة في مؤمتر الدفاع عن الرسول [ الذي عقد في البحرين فقد اصطحبني معه في ذلك
املؤمتر وهناك وجدت أن بعض الشخصيات اإلسالمية تنحصر شهرتها بالقطر الذي تعيش فيه
رأس��ه وه��ذا إن دل فإمنا يدل على احلب من الدعاة واملشايخ من جميع أقطار العالم فقد كان

يعرفهم واح��د ًا واح��دا ،عامل ًا عامل ًا شيخ ًا شيخ ًا من ماليزيا والصني إلى دول أمريكا الالتينية.

�إميانياته
بعد الغزو العراقي الغاشم أس��س حلقة للقرآن في مسجد املنطقة التي يعيش فيها وكان
يجلس فيه بعد صالة الفجر حتى الشروق يقرأ القرآن ويتدارسه مع إمام املسجد ومجموعة من
اجليران.لقد كان حريص ًا حتى على إماطة األذى عن الطريق وكان يقول مع كل إماطة أذى أشهد

أن ال إله إال الله وأن محمد رسول الله ويقول حتى نكسب أعالها وأدناه ويذكر لنا حديث الرسول
[« :إن اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها ال إله إال الله وأدناها إماطة األذى من الطريق».
وفي إحدى رحالت احلج في رمي اجلمرات من فوق اجلسر كان يطلب من يصحبه أن مييط

أمواس احلالقة من األرض حتى ال جترح مسلم ًا وكان شديد احلرص على ذلك ،كان كثير البكاء
شديد اخلشية من الله عز وجل وكان عندما يقرأ بعض اآليات يبكي في الصالة أو عندما ينصحنا
ويذكر جوانب اإلخالص.،
وكان يقول يرحمه الله سبب ثروتي غضبة لله عز وجل .فقد كان شديد الغضب النتهاك
حرمات الله عز وجل أو عندما يطعن في العمل اخليري واإلسالمي وهذا أكده قبل وفاته عندما
كان يدافع عن العمل اخليري ضد من اتهمه باإلرهاب.وكان شديد الغضب عندما تنتهك حقوق
املسلمني في فلسطني والصومال والشيشان وأي مكان ،لم يقتصر األم��ر على غضبه بل اتسع
للسعي بكل ما أوتى من قوة واتصاالت للدفاع عن كل حق وكل عمل خيري وكل قطر .كلماته كان

415

ال�صحفيةاهلل  -يف عيون �أ�سرته
بدر  -رحمه
املقاالت
اخلام�س� :أبو
الف�صلالرابع:
الف�صل

لكن الوالد يرحمه الله كان كل من في املؤمتر وإن كان هو أقل منهم علم ًا يقبل عليه ويقبل

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
كثير ًا ما يردد بعض العبارات ،كنا نستمع ونستأنس بسماعها ،وما زلنا نرددها حتى بعد وفاته
حتى نذكره بها ..كان كثير الشكر لله عز وجل وكان دائم ًا يقول :أبشركم األمور طيبة.
وكان عندما يسلم على أحد الشباب في العمل الدعوي أو اخليري يقول« :ال يغلبنا».وفاته
أت��اه ابن أخيه علي ليسلم عليه بعد عودته من السفر فقبله وال��دي ثم سقط على الكرسي.
استقبلته في املطار عندما عاد من أبها استقبال مودع ..وعندما صافحت يده وقبلت رأسه نظر
إلي نظرة كأنه يقول فيها شيئ ًا دون كالم ..وبادلته دون كالم ..ثم أخذنا بيد بعضنا وخرجنا من
املطار ..وبعد ذلك صحبته إلى البيت مع األسرة ..وجلس كعادته يرتب أوراقه ومفاتيحه وقبلت
رأسه قبل مودع ..قلت له :احلمد لله على السالمة ..تأمرني بشي؟ فقال لي :مشكور ..وخرجت
إلى بيتي ولم أكن أعرف أن ذلك آخر لقاء..
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في اليوم التالي اتصل بي مدير مكتبه الساعة الثانية عشرة وقال لي :اترك كل ما بيدك
فوالدك متعب جداً ..ووجدتني أركض من املكان الذي كنت فيه مسرع ًا إلى املكتب وكأن حدث ًا
ً
مستقبال
قد حدث ،وعندما وصلت إلى املكتب وجدت والدي مستلقي ًا على كرسي مكتبه وكأنه

أحداً ..ويده مفتوحة ..فأمسكت أطرافه واستبشرت خير ًا حيث أن أطرافه كان دافئة ..سارعت
إلى سماع نبضات قلبه ..ولكنني أخطأت فبدل أن أسمع أخذت أشم موضع قلبه ..وعندما قبلت
رأسه كانت جبهته ندية فعلمت حينها أنه قد مات وشممت رائحة طيبة منه وذكرت قول أبي
بكر الصديق ،وهو يقبل رس��ول الله [ عندما مات وهو يقول :ما أطيبك حي ًا وميت ًا يا رسول
الله ..ولكنني لم أرد التلفظ بهذه العبارة ،فاكتفيت بعبارة (ريحتك جتنن) وكثير ًا ما كنت أقبل
رأسه وأشمها..
ومنذ تلك اللحظة سارعت بيدي إلى أطرافه حتى تظل دافئة كما كانت ،وكانت عادتي معه
أنني أهمز أطرافه في حياته وعندما أصل إلى أطراف أصابعه أعكسها بطريقة معينة فيصرخ
حينها مكتفي ًا ..وقد قمت بذلك العمل في ذلك الوقت فلم أسمع له صوت ًا ..فأدركت حينها
أنه قد توفي ومنذ تلك اللحظة وأنا أهمز أطرافه حتى وصلت اإلسعاف وحاولوا بكل الوسائل
إعادة النبض إلى قلبه وزاد تأكيد الوفاة في قلبي وما زلت أهمز تلك ا ألطراف حتى ال أفارقها..
بعد ذلك حملناه إلى املستشفى وحاولوا إيقاظه بجهاز الصدمة الكهربائية ولم أزل حينها أنا
مصدوم ًا لشدة تعلقي بتلك األطراف حتى كاد جهاز الصدمة يصل إلى جسمي لوال إبعادي من

416

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
قبل األطباء عن جسد الوالد ..وما زلت ملتصق ًا بجسده لم أفارقه تارة أهمز أطرافه وتارة أخرى
أقبل يده وتارة أمسح على رأسه وأقبله.
وفي اليوم التالي ذهبنا إلى املقبرة وغسلناه وكفناه وكان وكأنه نائم ًا مستريحا وكنت كثير ًا ما
أشاهده بهذه الراحة في رحالتي معه في السفر ..ثم كفناه وطيبناه وفي اليوم التالي ذهبت إلى

ً
مستهال مستبشر ًا
املقبرة ودخلت الثالجة وعندما دنوت منه وكشفت عن وجهه وجدته أبيض
ً
قائال :استودعك
وقبلته ،ثم صلينا عليه وحملناه إلى القبر وعندما وضعناه في القبر قبلت رأسه
اللهم إن كان يكرم ضيفه يا كرمي فأكرمه.
اللهم إن كان يكرم ضيفه يا كرمي فأكرمه.
أسأل الله أن يحشره مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيق ًا.

�صرب جميل
فصبر جميل ..هكذا تلقى نبي الله يعقوب ذلك النبأ بفقد أعز الناس إليه ..حبيبه وقرة
عينه يوسف عليه السالم ،فصبر جميل ..وهكذا أيضا تلقى النبأ بفقد ابنه بنيامني ،فعظم
اخلطب وزاد احلمل على يعقوب عليه السالم ،عندما فقد ابنيه مع ًا ،فلم يكن له حيلة غير الصبر

يم>(}<83سورة يوسف).
ٌيم پً ّحكٌ ٍ
والدعاء {ف ّّص ًب ِر ّجمٌ يلِ ّع ّسى پ َّل ٍه ّأن ّي ًأت ٌّينٌي ٌبه ًٌم ّجمٌ ْيعا إ َّن ٍه ٍه ّو پً ّعل ٍ

هنالك استهلت البشارات على نبي الله يعقوب ،فكانت أول بشارة أنه أصبح يشم رائحة يوسف
عن بعد وكأنه يدنو منه ،والبشارة التي تلتها أن أتى البشير بقميص يوسف عليه السالم وارتد
إليه بصره ،ثم جاءت البشارة األخيرة أن التقى بيوسف ورآه رأي العني ،وهذا الذي كان يتمناه.
ً
قليال في قصة يوسف عليه السالم لوجدناه يبادل والده املشاعر نفسها ،فهو
ولو أننا متعنّ ا
في الوقت نفسه عندما كان في اجلب وفي القصر وفي السجن وفي احلكم كان عليه السالم
يحس بألم فراق أخيه بنيامني احملبب إليه الذي كان يضمه دائم ًا إلى صدره ،وفراق أبيه الذي
كان يحبه ويسمع لرؤياه وينصحه ويوجهه ويحث إخوته على احلفاظ عليه ويذكر يوسف في
كل وقت وفي كل مجلس.
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الله الذي ال تضيع ودائعه وال حفائظه وال أمانته ..نعم الوديعة ونعم املودع إليه.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
هنا لم يستطع يوسف أن يخفي ما بنفسه إلخوته ،ليس ألجل شيء أكثر من شوقه لرؤية
حبيب قلبه وق��رة عينه فعرفهم بنفسه وأعطاهم القميص ليجمع الله عز وج��ل بينه وبني
أبيه.
وإنني ألج��د نفسي في مقام يوسف ال��ذي فقد أخ��اه و أب��اه ..فقد أع��ز الناس إل�ي��ه ..فقد
الرائحة العطرة التي كانت تفوح من رأسه كلما قبله ،فقد عبارة (العم بوبدر) التي كان يداعبه

بها ،ملن أقول من بعدكّ { :ق ّ
ين>( }<102سورة
ال ّيا ّأ ّب ٌت \ ًف ّعلً ّما ٍت ًؤ ّم ٍر ّس ّتجٌ ٍدنٌي إن ّش ّاء پ َّل ٍه م ٌّن َّ
پصا ٌب ٌر ّ
الصافات)؟ من الذي سيقول لي :ابني ال يغلبونا ،ومن ذلك الذي يبشرني كل يوم بقوله األمور
طيبة ولله احلمد؟
وإني ألجد أبي في مثل حال سيدنا يعقوب عليه السالم ،الوالد الذي فقد أبناءه وقد توفي
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لوالدي ثالثة من األبناء ،فقد جمعنا -يرحمه الله  -قبل وفاته بسنتني ،وقال إني رأيت رؤيا
وكأن تفسيرها أنني سأفارق الدنيا ،لذلك يا أبنائي إني أستميحكم عذر ًا عن كل ما قصرت في
حقكم ،فاعذروني يا أبنائي.
نعم قالها ذلك الرجل املسن ألبنائه جميع ًا كبيرهم الذي يفوق الستني وصغيرهم ابن العاشرة
من عمره آنذاك ،إنه أيض ًا ناله ما نال يعقوب عليه السالم من البشائر ،فقد رأى في منامه قبل
وفاته بأيام قصره في اجلنة ،وفي يوم وفاته شفا الله عينه التي طاملا شكا منها ،وكان يدعو
ً
وفعال استطاع أن يقرأ القرآن من غير نظارات فأخذ
دائم ًا أن يشفي عينه حتى يقرأ القرآن بها،
يبشر من حوله بهذا اخلبر.
وتعالوا أخبركم بحياتي مع ذل��ك ال��وال��د احلبيب واألخ النصوح والصاحب املعاتب واملدير
املوجه والقائد اجلندي واحملسن املنفق ،الرجل والدولة ،الفرد واألمة ،املسلم واإلس�لام ،املؤمن
واإلمي��ان ،العبد الفقير ،الغني املتواضع ،التاجر البسيط البار بأهله ،الواصل لرحمه ،الشاعر
األديب ،العابد الزاهد ،الداعية والدعوة ،رقيق القلب صاحب الدمعة ،شديد الغضب في احلق،
قليل املزاح ،يأنس بأصحابه ومجالستهم ،مكرم ضيفه وجاره ..السياسي احملنك ،الوطني املسلم.
مذ عرفته وهو يستعد للموت .هذا الرجل وأكثر هو أبي عبدالله علي املطوع:
أب م� � � � ��ا ط� � � � ��أط� � � � ��أت رأس� � � � � � � ��ي الس� � �م � ��ه
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�صحبتي له
ً
رجال هو أبي؟ نعم كان صاحبي منذ طفولتي ،كان معجب ًا بشخصيتي القيادية ،فكان
كيف أصحب
عندمايحدثنيعنطفولتييقول:ألتمسفيكالروحالقيادية،وكنتعندماأذهببكإلىاحلضانة
كنت أنت الذي تقودني إلى املدرسة ،بهذه الكلمات كان يربيني على حب القيادة ويغرسها في نفسي.
صحبته في سفره وفي حضره ،وفي البر واجلو والبحر ،سافرت معه في العاشرة من عمري
إلى األردن ،البلد ال��ذي كان يحب أن يصطاف به كل ع��ام ،وك��ان قبل ذلك يحب أن يصيف في
إلى مكة حيث استقر آنذاك فيها ،وبعد التحرير كان يذهب إليها كل عام لقضاء العمرة ،وبعدها
بأيام يذهب إلى الطائف ،وهنا بدأت قصتي معه ،حيث كان يعتمد علي في مجالسه ،وقد أحب
طاعتي له وسرعة استجابتي ألوامره ،وما زلت أذكر تلك اللحظات التي كان يأمرني بعد كل صالة
فجر أو قبل كل عزمية عنده في بيته أن أقوم بقطف الرمان والعنب واجلوافة والتني من حديقة
البيت ،وفي عام 1994م ،وكنت في الرابعة عشرة من عمري اصطحبني معه في سفرة خاصة إلى
األردن التي كان قد قطع الزيارة لها بسبب الغزو العراقي ،وكانت رحلة جريئة من نوعها حيث
كنا ال نعلم ماذا ينتظرنا في املطار ،ولكن فوجئنا بأحسن استقبال ،حيث جاء أحد مسؤولي
اجلوازات واملخابرات وأوصلنا إلى البوابة.
هنا شعر الوالد بالطمأنينة وكانت سفرة قصيرة ،ولكنها كانت مليئة باملجالس والوالئم كعادة
وال��دي في كل سفر وحضر ،وأصبحت أم��ارس ال��ذي كنت أمارسه في الطائف من قبل من إكرام
للضيف وغيره ،هنا وجدت أبي قد ارتاح لي في خدمته وفي طاعته.
وصحبته إلى أحب البقاع إلى قلبه بعد مكة واملدينة ،أال وهي مدينة أبها هذه املدينة الساحرة
التي أخذت لبه ،أصبح في كل صيف يسافر لها ما يقارب الشهرين أو الثالثة ،وقد صحبته إليها
أكثر من ست سنوات في العطلة الصيفية.
وكان اجلزء األهم في حياة والدي في أبها هو الوالئم والعزائم واملجالس ،فكان في كل يوم
تقريب ًا يصيب إحدى هذه الثالث ،وكان له مجلس في كل يوم ثالثاء يجتمع فيه كل أحبابه
وأصحابه الذين ذهبوا ليصطافوا معه أو جاءوا ليستفيدوا من مجلسه ،حيث كان مجلسه مليئ ًا
بالعلماء والدعاة والشباب وكبار السن ،وكان أجمل أنسه في هذه املجالس.
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فلسطني ،ولكن االحتالل الصهيوني حال بينه وبينها.ثم بعد ذلك أثناء الغزو العراقي صحبته

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
يف مكة
وسافرت معه إلى مكة م��رات عديدة مع أهلي ومنفرداً ،وهنا كان لي مع وال��دي العديد من
الذكريات ،كانت شخصيتي تصقل بحسب البلد الذي نذهب إليه ،وفي كل أرض كان له أحباب

وأصحاب ،كان حريص ًا على أداء العمرة في كل سنة أكثر من مرة ،أما عن احلج فيذكر أنه لم يقطع
احلج على مدى ثالثني سنة متتالية عدا سنة واح��دة ،كان ذاهب ًا فيها إلجراء عملية بالقلب،

وكان يحرص على الصالة دائم ًا في احلرم ،ويحب أن يجلس بعد صالة الفجر بني احلجر األسود
والركن اليماني يتأمل في الكعبة تارة ويقرأ القرآن تارة ،ولكنه لم يتمكن من أن يختلي بنفسه
ولو خمس دقائق متتابعة ،حيث كان أحبابه من كل بقاع األرض يأتون ليسلموا عليه ويسألوا

عن صحته وحاله ،وكان الله يجمع بينهم من غير موعد ،وكان أشد فرح ًا بلقاء هؤالء األحباب.

وأذكر أنني دخلت الكعبة املشرفة معه يرحمه الله وصلينا بداخلها  -وهذا فضل من الله علينا -
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وفي السنوات األخيرة عندما نذهب للطواف كان ال يستطيع أن يطوف أكثر من شوط ،بل إنه ال
يكاد يطوف مرة إال وقد تورمت قدماه ،لكنه كان يصر على الطواف من غير عربة ،ولم أزل أذكر
أني كنت بعد كل شوط أهمز أطراف قدميه إلى أن يستقر حاله ،وأعاود ذلك بعدد األشواط،
ومع ذلك كله كان عالي الهمة يحمد الله في كل مرة على أن رزق��ه عمرة .وبعد أن رجعنا إلى
البالد كان يصر على عالج نفسه حتى يستطيع الطواف في امل��رة املقبلة ،وفي آخر مكاملة لي
معه واعدني أن نقضي العشر األواخر من رمضان في مكة كعادته كل سنة ،وأن أحل محل أخي
بدر الذي توفاه الله عليهما رحمة الله .ولم يقطع هذه الزيارة والعبادة في العشر األواخر من
رمضان على مدى ثالثني سنة متتالية ،وكان بعد كل صالة قيام يدعو كل من يلتقيه من أحبابه
إلى السحور في بيته في مكة فيجتمع معه نخبة من العلماء ورجاالت الدين والصاحلني ،وقبل
العيد بيوم يذهب إلى املدينة لقضاء ليلة التاسع والعشرين في روضة من رياض اجلنة بقرب
حبيب قلبه وق��رة عينة محمد عليه أفضل الصالة والسالم ،ويسكن في فندق مجاور للحرم،
وكان أيض ًا يدعو أحبابه للفطور في عيد الفطر في كل عام ،حتى إن صاحب الفندق  -وهو أحد

أحباب أبي  -أعد له مجلس ًا خاص ًا لهذه اللحظات ،وقد ذكر لنا ذلك عندما جاء يعزينا .رحمك
الله أبا بدر ،ففي كل بقعة لك سنة حسنة.
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يف الريا�ض
أما عن سفري معه إلى الرياض فكنت في كل شهر تقريب ًا نذهب لعالج عينه في مستشفى
العيون التخصصي ،وك��ان يلتقي أق��رب الناس إل��ى قلبه هناك ،وك��ان يأتي لهم بالهدايا ،وكان
يقول :ابني ..هذه هدية إلى العم بوعثمان وهذه إلى العم أبو محمد ..ابني الزم نكرمهم ألنهم
لم يقصروا معنا .وكنت أجد نفسي معه في هذه الرحالت كأنه صديقي ،فكنت كثير ًا ما أمازحه

فأضمه تارة وأهمزه تارة وأمازحه تارة أخرى ،كنت أتعمد أال أفتح أي موضوع يخص العمل نهائي ًا؛
في مكتبه ،وإن كانت هذه الرحلة ال تتعدى اليومني إال أنني كنت أجد أثرها في نفسي ،وكان
بالفعل يرتاح فيها بلقاء أصحابه الذين يتعمدون أن ينقلوا له األخبار الطيبة عن اإلسالم
واملسلمني .وأذكر أن العم أبو محمد بشره بأنه اختير في إحدى املوسوعات اإلسالمية واحدا من
أعظم مئة رجل في هذا القرن ،ففرح فرح ًا شديد ًا بذلك ولكن لتواضعه أخفى ذلك األمر في

نفسه.

يف ال�صني
وصحبته إلى الصني في إحدى رحالته للتجارة ،فكان ذلك الشاب صاحب العشرين من عمره
بنشاطه وهمته وحبه للعمل ،يقوم لصالة الفجر وبعدها يقوم بدعوة من معه من التجار لطعام
اإلفطار ،ثم نخرج من الساعة السابعة أو الثامنة للمعرض واملصانع ،وال يعود حتى الساعة
مساء.
الثامنة
ً
كان مفاوض ًا من الدرجة األولى ،تاجر ًا مبعنى الكلمة ،يعجب به كل من يقابله من الصينيني

وينبهرون بهمته وكانت مدة سفره إلى الصني تستمر شهر ًا تقريب ًا ،وكنت أجدها مبنزلة دورة
تدريبية من املستوى العالي.
كنت دائم ًا أجده في عيني كبيراً ،بل إن عامة الناس وخاصتهم يكبرونه ويجلونه فيزيد قدره
في قلبي وعيني ،ولم أجد ذلك القدر قد زاد أكثر مما وجدته في مؤمتر الدفاع عن الرسول [
في البحرين حيث حضر عدد كبير من علماء األمة وقادة العمل اإلسالمي فلم أر أحد ًا إال وعرفه

وقبل رأسه تقدير ًا له يرحمه الله ،كان مرجع ًا لكثير من العلماء وأصحاب العمل اخليري بآرائه
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حتى ال أزيد الضغط عليه إال أنه كان يباشر العمل ويتصل مبجلة املجتمع ويتابع األخبار وكأنه

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
احلكيمة خاصة في مثل هذه القضايا احلساسة في املجتمع الدولي واإلسالمي .هكذا عرفته في
السفر أنشط من احلضر كرمي ًا سخي ًا مكرم ًا ضيفه ،يذهب للعالج فيعالج الناس ويذهب للطاعة
فيزيد من معه خشية وإميان ًا ،ويذهب للسياحة فيصبح بيته منتجع ًا لكل السائحني.
أبي ..حبيبي أذكر أني ودعتك في حياتي ثالث مرات:
األولى :كانت عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري وقبل دخولك إلجراء عملية بالقلب،
ويومها كنت توصيني باحملافظة على الصالة ،وأذكر أنني وإخواني بكينا بكاء مودعني.
وفي املرة الثانية عندما كنت ذاهب ًا ألملانيا لعالج ظهرك فحرصت على تسجيل هذه املكاملة
في هاتفي حتى تبقى ذكرى لي ،وبالفعل كانت نصائحك وصية مودع ،وهذا جزء من تلك املكاملة:
الوالد :األمور طيبة واحلمد لله ،شوف يا بني شوف حبيبي:
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إذا ك � �ن� ��ت ذا رأي ف � �ك� ��ن ذا ع ��زمي ��ة

ف � � � � ��إن ف� � � �س � � ��اد ال� � � � � � � ��رأي أن ت� � � �ت � � ��رددا

اإلن� �س ��ان م��ا دام ي �ت��وك��ل ع �ل��ى ال��رح �م��ن ،وي �ع �ل��م أن م��ا ي�ص�ي�ب��ه م��ق��در ،ف �ل��م ت �خ��اف والله
ح �ف��ظ ع� �ب ��اده ب��آج��ال �ه��م؟ ل ��ن مي� ��وت أح� ��د ق �ب��ل أج� �ل ��ه .ن �ع��م األج � ��ل ك �ت �ب��ه ال� �ل ��ه ،ل ��و ج ��اءت
ال��دن �ي��ا ك ��ي ت �غ �ي��ر أج��ل��ك س��اع��ة واح�� ��دة ف �ل��ن ت �س �ت �ط �ي��ع ،ال ت��ق��دمي وال ت��أخ �ي��ر ،فاإلنسان
ي�ت��وك��ل ع�ل��ى ال �ل��ه وي�ص�ل��ي رك�ع�ت��ي اس �ت �خ��ارة وي �ج��ري العملية .وإن ش��اء ال �ل��ه غ ��د ًا نطمئنك.
يوسف :متى العملية إن شاء الله؟ الوالد :العملية الساعة  7.5بإذن الله ،فقط دعواتكم.
يوسف :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ الوالد :ما في أكرم من الرحمن سبحانه.
يوسف :أنا عند ظن عبدي بي .الوالد :عندي وليد بن ناصر بن ناجي.
يوسف :والله! والنعم ..هذا من الناس الذين لم يقصروا ويانا .الوالد :ما قصر وياك ،وما قصر
ويا أبوك ..سلم عليه.
يوسف :أنا أشهد ..أنا أشهد .أنا تذكرت دعاء خديجة للنبي [ :والله لن يخزيك الله أبداً..
إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكفل اليتيم ،وأسأل الله أن يكتب ذلك كله في ميزانك.
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الوالد :أرجو الله أن يكتبنا من أتباعه املخلصني ،ابني ما «فيه» أكرم من ربنا الرحمن ..الله
كرمي ..الله كرمي.
يوسف :عساك راضي عنا .الوالد :الله يرضى عنكم جميع ًا ،ويحفظكم بحفظه ،ويصلحكم
ويصلح ذريتكم ،آمني آمني ،ما «فيه» أكرم من الرحمن ،ما «فيه» أكرم من الرحمن ،عندي مجموعة
من إخواننا األتراك.
يوسف :الله أكبر ..الله أكبر ..عساك راض��ي علينا .أس��أل الله أن يسهل عليك ويحفظك،
كانت تلك املكاملة مبنزلة الوداع الثاني.
أما املرة الثالثة فهي عندما ذهب إلى لقاء ربه وكان دائم ًا يبشرنا بقوله :أبشروا بلقاء رب
غفور رحيم ..أبشروا بلقاء رب غفور رحيم ،وأخذ يكررها مرات.

مملكة الرب والإح�سان
رأت وكأنها تطوف باحلرم حول الكعبة والناس يطوفون معها وينظرون إلى امللك ،وكأنه جالس
على كرسي فوق الكعبة ،ونور ذلك الكرسي ممتد إلى عرش الرحمن ،وإذا بالشوق يجذبها لرؤية
ذلك امللك ،وعندما صعدت لتنظر إليه إذا به الشيخ عبدالله املطوع  -عليه رحمة الله  -يوزع
أوراق ًا بيضاء.

هكذا بشرتنا هذه املرأة الصاحلة برؤياها في والدي الصالح ،الذي لم تزل يده البيضاء توزع
اخلير للناس حتى بعد موته ..والله إنه لفخر لذلك امللك الذي ملك قلوب الناس ،وأسس بها
مملكة من البر واإلح�س��ان ،ول��م يقتصر ه��ذا البر على ن��وع واح��د كالصدقات والتبرعات وفعل
ً
تفصيال.
اخليرات بل تنوع وأصبح يصل إلى أدق أنواع البر بكل تفرعاته وأدقها

أشهد أنني وجدت هذا الرجل بار ًا بوالديه ،بار ًا بأهله وأبنائه وإخوانه ،بار ًا بكل ما خلق الله،

بره يصل إلى أعلى منازل البر وجتده دقيق ًا في تفاصيل بره التي ال تكاد ترى أحد ًا يضاهيه في
هذا البر وستشهد أنت بنفسك بصحبتنا أنا ووالدي في هذه اململكة.
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ويأجرك ،والله سبحانه وتعالى ما يخيب ظنك فيه ،فأقدامك كانت متشي إلى املسجد.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
بره بوالدتي (�أم عبدالرحمن)
نعم ،ذلك الرجل صاحب املشاغل ورجل األعمال ورجل الدعوة ،لم يلهه ذلك عن بره بأمي،

بل كان يغرس فينا حبه ألمنا وحبنا لها وبرنا بها ،وكان  -يرحمه الله  -معجب ًا بشخصيتها في
حب اخلير والتبرع للمساكني ،فما بالك بالكرمي عندما يثني على الكرمية ..وبأمير احملسنني في
هذا القرن يثني على محسنة من أهله! وكان  -يرحمه الله  -يناديها بـ أم اخلير ،وأمرني أن أجعل
هذه التسمية لها في جهاز هاتفه النقال.وفي أحد األيام كنا نتناول الغداء كعادتنا ،فجاءت أمي
تشمر عن أكمامه حتى ال تتبلل بالطعام ،وعندما كانت تفعل ذلك كانت حتجب في الوقت نفسه
ً
قائال:
نور أشعة الشمس الذي قد دخل من النافذة ،فأنشد لها
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ج� � � � � � � � ��اءت ت� � �ظ� � �ل� � �ل� � �ن � ��ي م � � � � ��ن ال� � �ش� � �م � ��س

ن � � � �ف� � � ��س أع� � � � � � � ��ز ع � � � � �ل� � � � � ّ�ي م� � � � � ��ن ن � �ف � �س� ��ي

ج � � � � � � � � ��اءت ت� � �ظ� � �ل� � �ل� � �ن�� ��ي ف � � � � � � ��وا ع� � �ج� � �ب� � � ًا

ش� � � �م�� � ��س ت� � �ظ� � �ل� � �ل� � �ن � ��ي ع � � � � ��ن ال� � �ش� � �م � ��س

ك� � ��ان دائ� � �م� � � ًا ي ��رح� �م ��ه ال � �ل� ��ه ي� �ن� �ش ��د األب� � �ي � ��ات ف � ��ي م ��دح� �ه ��ا ت � � � ��ارة ،وف� � ��ي ال � �ت � �غ� ��زل بها
ت� � ��ارة ،وف� ��ي م �ع��ات �ب �ت �ه��ا ت� � ��ارة ،ف� �ك ��ان ي� �ق ��ول ل �ه��ا ش� �ع ��ر ًا ي��داع �ب �ه��ا ب� ��ه ،وق� ��د ح �ف �ظ �ت��ه عنه:
أغ� � � � � � � � � � ّ�رك م� � � �ن � � ��ي أن ح� � � �ب � � ��ك ق� ��ات�� �ل� ��ي

وأن� � � � ��ك م� �ه� �م���ا ت� � ��أم� � ��ري ال � �ق � �ل� ��ب ي� �ف� �ع ��ل!

وفي ذات يوم جئته فرح ًا على الغداء بحفظي ألحد أبيات عنترة ،وقلت له:
ي� � � �ق � � ��ول � � ��ون س� � � � � � ��واد اجل� � � �ب� �ي ��ن ذم � �ي � �م� ��ة

ول� � � � ��وال س� � � � ��واد امل� � �س � ��ك م� � ��ا ك� � � ��ان غ ��ال� �ي ��ا

ً
قائال في مدحها وهو ينظر إليها:
فلم ميهلني دقيقة واحدة حتى أنشد
ي�� � �ق� � ��ول� � ��ون ب� � � �ي � � ��اض اجل� � � �ب� �ي ��ن ذم � �ي � �م� ��ة

ول�� � � � ��وال ب � � �ي� � ��اض ال�� � � � ��در م � � ��ا ك � � � ��ان غ ��ال� �ي ��ا

هكذا بره بها في حياته يرحمه الله وكان يبر إخوتها وأباها وأمها ،ولسان حاله يقول ألجل
عينك ألف عني تكرم.وبعد وفاة والدها قدم لها هدية يدخل بها السرور عليها ،أال وهي شهادة

ً
قائال :ال
بناء مسجد باسم والدها في إحدى القرى اإلسالمية ،وكان يرحمه الله يقر ويعترف
علي مثل والدتكم ومدير مكتبي.
أحد يصبر ّ

424

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
بره لأبنائه
إنني أحتدى العالم كله ببر أبي لنا عندما قال لي :ابني تطمن ما في وال مليم ربا أو فلس حرام
دخل بطونكم ،هكذا كان يبرنا يرحمه الله في أن نأكل لقمة عيشنا من حالل ،وإني ألجدها من
أعظم ما برنا به يرحمه الله.
وبر فيها والده
فبر بها ربه تارة ،وأبدع فيها تارةّ ،
كان يرحمه الله حريص ًا على اختيار أسمائناّ ،

ووالدته وأخته تارة أخرى ،ولم يقتصر بره علينا ،بل تعدى إلى زوجاتنا وأبنائنا ،فكان يرحمه
الله يصرف إعاشات شهرية لنساء زوجات أبنائه املتوفني ،وأيض ًا يصل ذلك إلى أن يصرف إعاشات

الف�صل الرابع:

مع أبنائنا يداعبهم ويأنس بهم ،وكذلك كان يفعل معنا عندما كنا صغاراً ،وإنني ما زلت أتذكر

املقاالت ال�صحفية

شهرية للمطلقات منهن ،ويقول لي :ابني ..الزم نهتم فيهن؛ ألنهن ما لهن غيرنا.
وهكذا هو حاله في كل شهر ،وفي يوم اجلمعة وعندما يذهب إلى زوجاتنا ،يقول لزوجتي
ومن معها :بناتي الدينار يو ّنس ،فيضحكن ويوزع عليهن املقسوم ،فكانت فرحتهن بهذه العطية
خيرة وبنفس جميلة وراضية ،وكذلك هي حاله
كفرحتهن بأحد أبنائهن؛ ألنها خرجت من يد ّ
تلك األيام في صغرنا في العيد ،فكان يكرمنا بعيدية كبيرة ،ويقول :حتى ال حتتاجون عيدية
من أحد.

بره ب�أحبابه
ستعجبون عندما أحدثكم عن ب��ره بعش منل يعيش في بيته بالطائف ..ك��ان ينهانا عن
إيذائه ،بل ويجلب له السكر ويضعه بجوار جحره حتى يأكل النمل منه ،وأعتقد أن هذا النمل
سيفتقده اآلن ،وكذلك تعجب عندما تعلم بأنه عندما عزم السفر إلى إحدى الديار أعطاني
مئة دينار حتى أشتري بها طعام ًا للقطط التي كانت تعيش في بيتنا ،وال تعجب عندما أحدثك
عن حبه للنخل ،وحرصه على سقيها وقطف ثمرها ،ليس ليأكلها فقط ،بل كان شغله الشاغل
هو توزيعها في شهر رمضان ألحبابه وأقاربه ،وقبل وفاته بيومني اتصل علي من أبها وقال لي:
جهز البرحي وانقله كله إلى بيتي حتى نوزعه ونأكل منه في شهر رمضان ،ولكن وفاته حالت
ابني ّ
بينه وبني مشتهاه.
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وكذلك ال ننسى بره بأهل مسجده الذي يصلي فيه ،فكان يرحمه الله يدعوهم في كل مرة
يكون عندنا ضيوف في البيت على الغداء ،وكان في كل جمعة ينتقص إلمام املسجد من طعام
البيت ،بل كان يأخذه معه إلى اجلمعية لشراء حاجاته ،وهذه هي حاله مع جيرانه ،فكما يطلب
للبيت (املستلزمات االستهالكية) من شركة علي عبدالوهاب كان يحضر جليرانه مثله ،ولم

يجعل باب ًا من أبواب البر إال دخله.

تعالوا نستمع إلى حديثه عندما عاد من عملية أجراها في ظهره في أملانيا ،وكانت كل األسرة
قد اجتمعت في بيته لتهنئه بعودته ،فكان يحدثنا عن رحمة الله وعفوه ،وذكر لنا حديث
الرسول [« :أن��ا عند ظن عبدي ب��ي ،..فقال في نهاية كالمه :أبشروا بلقاء رب غفور رحيم،
أبشروا بلقاء رب غفور رحيم ..والله بناتي أبنائي ما دخلت مقبرة إال وقلت ألهلها :أبشروا بلقاء
رب غفور رحيم ..نعم وإلى أهل املقابر وصل بر ذلك امللك ليختم مملكته فيها ،ونحن نقول لك

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أيها البار :أبشر بلقاء رب غفور رحيم .أحبك أيها امللك.

�أبي كما عرفته
�شيخة عبداهلل املطوع
املجتمع  -الأعداد من � 16( 1719سبتمرب) �إىل  11( 1727نوفمرب )2006
ها هي الذاكرة تعود بي إلى الوراء ،إلى ذلك اليوم الذي جلسنا فيه إلى مائدة الغداء ،نستمع
إليه باهتمام بالغ وإنصات عجيب وهو يحدثنا عن رحالته حول العالم وتنقالته من قطر إلى
العمر،
آخر ،وكيف أنه يرحمه الله ابتدأ بالتجارة والبيع والشراء ،وهو في ريعان الشباب وباكورة ُ
جاب البالد ،واختلط بالعباد ،وبهمة فتية ومعونة إلهية استطاع أن يقهر الصعاب ،ويجني الثمار..
وقبل أن ينهي حديثه العذب ،وكلماته الصادقة قال :أبنائي ..اعلموا أني في حلي وترحالي،
أثناء السفر واحلضر ،لم أدع فرض ًا لله إال وأديته أي ًا تكن الظروف ومهما تكن األحوال ،ال أذكر أني
ّ
أخرت صالة عن موعدها ..حتى صالة الفجر ،أؤديها بر ًا أو جواً ،على منت الطائرات أو في قاعات
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ً
قائال :ال أعلم أبنائي إن كانت بي كبوة أو زلة ،وهذا من فضل الله
املطارات ..ثم استأنف حديثه
علي ،حيث كنت أسافر وحيد ًا شاب ًا ،والدنيا مفتوحة أمامي على مصراعيها ،واألموال بني يدي،
َّ
ولكن خشيتي لله جعلتني ال أقدم على أي عمل ال يرضيه سبحانه..

ختم كالمه يرحمه الله ونحن نردد في أنفسنا :نعم يا أبي ولك نشهد ..نشهد لك باالستقامة

ً
ما حييت بيننا ،عشت دوم ًا خائف ًا من اللهَ ،و ِج ً
فعوال للخيرُ ،محب ًا
�لا محافظ ًا على الفرائض،

لله ورسولهُ ،مبغض ًا للكفر والفسوق والعصيان ..عشت حياتك كلها على هذا النهج ،وعلى وتيرة
أو تلكؤ ًا في دعوتك ..لذلك عشت حياة كرمية ،مليئة باإلجنازات ،حافلة بالعطاءات ..أبشر أبي

ّاموا ّت ّت ّن َّز ٍل ّعل ًّيه ٌٍم پً ّمالئ ٌّك ٍة ّأ َّال ّت ّخافٍوا ّ$ال حّ ًت ّز ٍنوا ّّ $أ ًبشٌ ٍروا
بقوله تعالىَّ :
ين ّقالٍوا ّر ٍَب ّنا پ َّل ٍه ث ٍَّم ً
\س ّتق ٍ
{إن َّپذٌ ّ
ب جً ّ
ون>( }<30سورة فصلت).
وع ٍد ّ
ٌال َّن ٌة َّپتٌي كٍ ن ٍت ًم ٍت ّ

االدعاء أو ِّ
تكذبه،
املدعون كثيرون ،واحملبون ميألون اآلفاق،
ولكن األعمال وحدها ُت ّ
ّ
ّ
صدق ذلك ّ

ً
ً
قوال ال أسأل
قائال :يا رسول الله :قل لي في اإلسالم
لذلك عندما جاء رجل إلى رسول الله [
هي عني الكرامة ،وكما قال ابن تيمية يرحمه الله :أعظم الكرامة لزوم االستقامة.
ثمانون عام ًا يا أبي وأنت على نهجك سائر ،وعلى عقيدتك وإميانك محافظ ،قيمك ..أفكارك..
وعاداتك لم تتأثر ولم تتغير مهما تغير الزمان واملكان ..نغيب عنك ثم نرجع إليك فنرى عبدالله
العلي كما هو كالبنيان الثابت واجلبل الراسخ ..ال تهزه الريح كما يقولون ،وال تزعزعه احملن وال
تفت في عضده النكبات ..ومنذ نعومة أظفارنا ،ومنذ أن نشأنا وترعرعنا في بيت أسس على
التقوى رمضان بالنسبة لنا أمر مهم وحدث مميز ننتظره بفارغ الصبر وال تسعنا الدنيا فرح ًا
بقدومه ،كنا نسمع عنه كثير ًا ونبتكر له من مخيلتنا الصغيرة صور ًا عديدة حتى إننا حسبناه
ً
رجال طيب ًا وسيم ًا يحبه اجلميع ،يأتي باملنح والهدايا ،وال يبخل بالعطايا حتى إن الله ورسوله
ونحن نتوق إلى رمضان شهر القرآن
أوصانا بحسن استقباله .وتوالت األع��وام عام ًا بعد ع��ام..
ُ
الكرمي ،لنجدد فيه اإلمي��ان ،ونسعى لرضى الرحمن والفوز باجلنان ،والعتق من النيران ..لكن
رمضاننا هذا العام غير كل األعوام ..أقبل علينا يحمل في طياته أطيب الذكرى وأكثرها عطرا..
َّ
الدنيا بعد أن انطفأ السراج الذي كان يضيء بيتنا وخفت النور الذي كان
هل هالل رمضان وأنار ُّ
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عنه أحد ًا غيرك ،قال« :قل آمنت بالله ثم استقم» (رواه مسلم).فاالستقامة كما قيل في األمثال

الف�صل الرابع:

واحدة ،لم تتوان يوم ًا ولم تتكاسل ،لم تتخاذل في دين الله وتتساهل ،ال أذكر فتور ًا في همتك
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يشع بيننا ..أقبل علينا بعد أن ودعنا والدنا وحبيبنا ،وأمير قلوبنا ،ورمز عزنا وفخرنا وعماد
َّ

أسرتنا وداعية أمتنا عبدالله املطوع.

لقد كان لوالدي في رمضان يرحمه الله شأن عجيب يعرفه القريب وال يخفى على البعيد..
سأطلق لقلمي العنان ،ليحدثكم عن ليلة من ليالي رمضان عشتها في كنف والدي رحمه الله.
عندما يحني وقت السحور كان رحمه الله يطرق علينا األب��واب ،وينثر على وجوهنا امل��اء وال
يبقي أحد ًا نائم ًا في ال��دار ..جنلس على مائدة السحور والنوم يداعب أجفاننا ،والتذمر يبدو
على محيانا ،ولكن هيهات أن يستجاب لنا ،فوقت السحور من األوقات املقدسة التي ال جنرؤ على
االستخفاف بها ..وما إن نشرع في تناول الطعام إال ونسمع صوت الوالد يرحمه الله يحثنا على
قرب وحان ،وإذا جاء وقت اإلمساك ونحن منضغ الطعام أمرنا
االستعجال فوقت اإلمساك قد ُ

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أن نلفظه ،ونبدأ بالصيام ،ومهما توسلنا إليه وجتللنا بأن وقت الفجر لم يحن بعد ..أنهى الكالم
وق��ال :لم يضع العلماء وقت اإلمساك عبث ًا فعليكم االلتزام ،وكنا نحاول أن نسترق النوم بعد
السحور لدقائق معدودات وإذا به ينبهنا ثانية لصالة الفجر وال نحظى حتى بالغفوات.
وكان يشجعنا على الصيام ونحن صغار بأن يجعل لصيام كل يوم ديناراً ،فإذا مرضنا أو أفطرنا
نقص من احلساب ،فوالله كنا نحرص على الصيام حرص ًا شديداً ،وكم مرضنا وعطشنا وتعبنا
ورغم كل ذلك صمنا رغبة في العطاء ،حتى كبرنا وتعودنا على الصيام ..وإذا حان وقت اإلفطار
وبدأنا في تناول الطعام ..نادى أخوتي :عجلوا في الفطر وحي على الصالة ،فيقطعون فطورهم
ويذهبون مسرعني ،على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ليتسنى لهم اإلكمال.
أما في العشر األواخ��ر فيستعد للرحيل إلى البيت العتيق ،ليحظى بأجر عمرة كحجة مع
ه��ادي األم��ة [ وأم��ا في العيد ،فيفضل قضاءه مجاور ًا للحبيب [ وال ينسى قبل الرحيل أن
يوزع علينا (العيدية) فلقد كانت أحلى هدية ..وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [
قال« :سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله :إمام عادل ،وشاب نشأ في عبادة الله ،ورجل
قلبه معلق في املساجد ،ورجالن حتابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات
منصب وجمال فقال :إني أخاف الله ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق
ميينه ،ورجل ذكر الله خالي ًا ففاضت عيناه» (أخرجه البخاري في صحيحه).

428

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
وقد نظم اإلمام أبو شامة عبدالرحمن بن إسماعيل هذه اخلصال السبعة بقوله:
وق � � � � ��ال ال� � �ن� � �ب � ��ي امل � �ص � �ط � �ف� ��ى إن س��ب��ع��ة

ي � � �ظ � � �ل � � �ه� � ��م ال� � � � �ل�� � � ��ه ال� � � � � �ك�� � � � ��رمي ب � �ظ � �ل� ��ه

ح � � � � � � � ٌ�ب ع�� � �ف�� � �ي� � ��ف ن�� � � ��اش�� � � ��ئ م� � �ت� � �ص � ��دق

وب�� � � � � � � ��اك م� � � �ص � � ��ل واإلم� � � � � � � � � � � ��ام ب� � �ع � ��دل � ��ه

يوم يقوم الناس لرب العاملني ،وقد دنت الشمس من رؤوس اخلالئق أجمعني ،وبلغ العرق مبلغه،
ً
ٌّ
عمال صاحل ًا وآخر سيئ ًا..
كل بحسب عمله وفعله ،منهم احملسن ومنهم املسيء ومنهم من خلط
كرمهم املولى بظله الظليل
يستظلون في ظل عرش الرحمن ،قلوبهم مطمئنة ،وأعمالهم مشرفةَّ ،
وعفوه اجلميل.

وقد أخبرنا رسول الله [ وبينَّ لنا صفتهم ،ونسأل الله أن يجعلنا منهم.
وكان أبي ،يرحمه الله نحسبه والله حسيبه وال نزكي على الله أحد ًا يتصف بالصفات السبع،
ويتحلى باخلصال املوجبة الستظالله بعرش الرحمن كلها مجتمعة ،وسأفصل احلديث عنها في
سبع مقاالت إن شاء الله تعالى ،بحيث نتناول كل واحدة على حدة.

ف�أولها :الإمام العادل
واإلمام هو كما أخبر اإلمام احلافظ ابن حجر في فتح الباري كل من ولي شيئ ًا من أمور املسلمني
فعدل فيه ،وهو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه ،من غير إفراط وال تفريط (فتح
الباري ( ،170 ،169-2ط العبيكان).
ً
مثاال ُيحتذى في العدل واإلنصاف في كل
كان والدي نسأل الله أن يرحمه ويوسع له في قبره
شؤون حياته ،يضع كل شيء في موضعه ،في الوقت املناسب وبالكم املناسب والكيف املناسب.
والطالعنا على أحواله اخلاصة في بيته وبني أهله وبنيه ،كنا نستشعر ذلك ونراه ونعجب من

عدله وتقواه .وكان ال يفرق بيننا في منحة أو ُأعطية ،كلنا أمام عينه في ذلك سواسية ،إال في
مرض وعالج أو دراسة ،فإنه يضطر أن يعطي أحدنا أكثر لظروفه اخلاصة.
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ال�صحفيةاهلل  -يف عيون �أ�سرته
بدر  -رحمه
املقاالت
اخلام�س� :أبو
الف�صلالرابع:
الف�صل

في ذلك املوقف الرهيب ٌّ
كل ينتظر حسابه ،ويرتقب عقابه وثوابه ،إال سبع فئات من الناس
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وإذا احتاج أحد أبنائه إلى قدر من املال أو حلاجة كبيت وغيره فإنه يعطيه ويسجله عليه
دين ًا ،إما أن يدفعه خالل حياته أو أنه سينقص من مقدار إرثه!
بهذه العظمة كان وال��دي يرحمه الله حتى إني أذك��ر أنني إذا طلبت منه طلب ًا ،كان يقول:
ابنتي ..لك ثماني أخوات ،وعلى كاهلي أمانة العدل بينكن ال يسعني ذلك.
وحتى احملبة القلبية ،كان ال ُيحب اإلفصاح عنها خشية التفريق بيننا ،مع أن ذلك ميكن أن
يعرف من عينيه ومن خالل تصرفاته.
وال أنسى أنني ذات يوم جلست أسامره فسألته قائلة :إنك حتب أختي فالنة أكثر من غيرها
بل أكثر منا جميع ًا ،فاجأني بإجابته الذكية وسرعة بديهته يرحمه الله ،قال :بل هي التي
حتبني وتودني وتقدمني أكثر من غيرها.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

وحدثني أخي أن العدل قائم أيض ًا في عمله وبني موظفيه ،إذا حدث خالف كان يستمع إلى
كال الطرفني وال يقيم حكم ًا أو يصدر أمر ًا إال إذا استمع إليهما جميع ًا.
ومن متام عدله يرحمه الله أنه كان يحسب كل مشروبات وضيافة مكتبه من حسابه اخلاص،
خشية أن يأتيه زائر أو ضيف خارج نطاق العمل ،فيعتبر ما يتناوله من حساب الشركة ،وهذا في
نظره غير جائز ،وكذلك أوراق��ه اخلاصة ،كان يدفع قيمة تصويرها من حسابه اخلاص أيض ًا،
وهكذا كانت حاله في تعامالته مع الناس خاصة ،إذا تدخل بالصلح بني متخاصمني أو احلكم بني
متنازعني ،وكذلك في أموره الدعوية وبني إخوانه ،جتده ميسك مبيزان العدل والقسطاس في
مواقفه وقراراته وتعامالته.
أبتاه ..أمتنى أن يتحقق فيك قول رسول الله [« :إن املقسطني عند الله على منابر من نور عن
ميني الرحمن عز وجل ،وكلتا يديه ميني ،الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» أخرجه
مسلم).

وثانيها� :شاب ن�ش�أ يف عبادة اهلل
الشباب ص��والت وج��والت ،انتصارات أو إخفاقات ،في ميادين احل��ق أو في ميادين الباطل،
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للشباب روح متأنقة ،وهمم عالية ،وعواطف متدفقة ،وحماس منقطع النظير ،إما أن يوجه إلى
دمر.
يكرس للشر ُ
في ّ
اخلير فيثمر ،أو ّ
وألبي في شبابه رحلة شيقة ،وسيرة عطرة ..بدأها حني توفي والده يرحمه الله وعمره لم
يتجاوز التاسعة عشرة ،رحل وترك له املال الوفير ،والعبء الثقيل ،واملسؤولية العظمى من رعاية
األيتام من اإلخوة واألخوات..
وكان عمي عبدالعزيز يرحمه الله وهو أكبرهم ملا رأى أن والدي أهل للمسؤولية أوكل إليه
وابتدأ والدي مشواره احلافل برحلة إلى األراضي املقدسة للحج بصحبة أخيه عبدالعزيز،
وعمره لم يتجاوز حينها العشرين ربيع ًا ،وكان اللقاء هناك باإلمام حسن البنا ،والتعارف والتآلف
في ظل محبة أخوية وعالقات إميانية.
وينميها ويضاعفها ،وال جترؤ نفسه أن
يزكيها
وقضى شبابه يرحمه الله يدير أموال األيتام
ِّ
ّ

ٍون ّأ ًم ّو ّ
ال پً ّي ّت ّامى» ظٍ ل ًْما
ين ّي ًأكٍ ل ّ
تتطلع إلى درهم ال يحل له أو به شبهة ،ووضع ُنصب عينهَّ :
{إن َّپذٌ ّ
َمّ ّ
ٌيرا>( }<10سورة النساء).
إنا ّي ًأكٍ ل ّ
ٍون فٌي ٍبطٍ و ٌنه ًٌم ّن ْارا ّّ $س ّي ًصل ًّو ّن ّسع ْ

يغير من نفسه شيئ ًا الضرب باألسواق والتجول في أطراف البالد وهو في مقتبل العمر،
ولم ِّ

وفي ريعان الشباب لم مينعه من اإلقدام على معصية أو االنخراط في احملرمات إال خوفه من الله
علي ورحمته أني لم أعصه في
عز وجل ،ودائم ًا يكرر على أسماعنا هذه املقولة :إنه من فضل الله َّ

وملهيات
شبابي قط ..أموالي متأل محفظتي وأنا في دول غربية أرى أمام عيني الفنت من مسكرات ُ
ومحرمات ال يصدني ذلك عن ديني .وهذا موافق لقول رسول الله [« :إن ربك ليعجب للشاب ال

صبوة له» (رواه الطبراني وأبو يعلى وغيرهما).
وليعلم ُّ
كل منا أنه مسؤول عن عمره فيم أفناه ،وعن شبابه فيم أباله ،قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم« :ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس :عن عمره فيم
أفناه ،وعن شبابه فيم أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وماذا عمل فيما علم» (رواه
الترمذي).
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مهمة الرعاية والوالية؛ نظر ًا النشغاله بشؤونه وأعماله وتنقالته العديدة.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
فالسؤال عن العمر بشكل ع��ام ،وعن الشباب بشكل أخص ألنه من النادر أن جتد من زهد
في الدنيا ،ورغ��ب عن متعها في مقتبل عمره وعنفوان شبابه.وفي عقد تأسيس شركة علي
موافقة ملا يحبه الله
عبدالوهاب عام 1956م كانت ش��روط وال��دي واضحة ،وق��رارات��ه صائبة،
ِ
ويرضاه ال غش ،ال رب��ا ،وال رش��وة ،والزكاة مفروضة ،واألم��وال محفوظة من اإلي��داع في بنوك
ً
فضال من الله ومنة.
ربوية أو حسابات استثمارية ،فنمت األموال وتكاثرت األرباح،
ً
فعال التزام والدي يرحمه الله ونشأته على طاعة الرحمن من غير أن يكون له
ومما يحيرني
ً
مسؤوال كما أسلفنا في بداية
من يرشده ويوجهه ،صحيح أنه نشأ في بيئة متدينة ،ولكنه أصبح
حياته ،وانطلق إلى امليادين ،بهمة الشباب وبتقوى الرجال األشداء ،ولكني مؤمنة بأن للرحمن
ً
رجاال يختارهم ويربيهم ويكلؤهم بعينه التي ال تنام ،ويحفظهم بركنه الذي ال يضام.
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وثالثهاٌ :
رجل قلبه معلق يف امل�ساجد
سمى
فعرج على ضاحية من ضواحيها ُت َّ
إذا ميمت وجهك نحو الكويت ،وقصدت زيارتهاّ ،
املنصورية واس��أل عن مسجد فيها ُيسمى خالد بن الوليد وأغلب الظن أنهم لن يدلوك على

مقصدك ويرشدوك إلى وجهتك إال إذا أخبرتهم أنك تقصد مسجد عبدالله املطوع ألن هذا
االسم هو الذي ُ
وحيه بصالتك ركعتني
اشتهر به املسجد وشاع بني الناس ..فإذا وجدته فادخله ّ

فيه ،ثم جتول في أرجائه ،وق ِّلب ناظريك في أنحائه ،فلعلك تسمع نحيب أرضه ،أو ترى دموع
ً
وعمرها بالذكر
سمائه لفقدها
رجال من أحب رواده��ا ،وحزنها على فراق من شهد الصالة فيها ّ

پس ّم ٍاء
الطيب ،والعمل
ّ
اخلير ،واالجتماع على طاعة الرحمن ،قال تعالى{ :ف ّّما ّب ّك ًت ّعل ًّيه ٌٍم َّ
ين>(}<29سورة الدخان).
ّ$ا ّأل ًر ٍ
ض ّّ $ما كّ ا ٍنوا ٍمنظّ ٌر ّ

أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال :يا أبا العباس ،أرأيت قول الله تعالى{ :ف ّّما ّب ّك ًت
ين>(}<29سورة الدخان) ،فهل تبكي السماء واألرض على
پس ّم ٍاء ّ$ا ّأل ًر ٍض ّّ $ما كّ ا ٍنوا ٍمنظّ ٌر ّ
ّعل ًّيه ٌٍم َّ

أحد؟ قال :نعم ،إنه ليس أحد من اخلالئق إال وله باب في السماء ينزل منه رزقه وفيه يصعد
عمله ،فإذا مات املؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده
بكى عليه ،وإذا فقده مصاله من األرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه
(أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوع ًا).
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وقال احلافظ ابن حجر :معلق في املساجد :ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء املعلق
ً
مثال ،إشارة إلى طول املالزمة بقلبه ،وإن كان جسده خارج ًا عنه ،فيحتمل
في املسجد كالقنديل
أن يكون من العالقة وهي شدة احلب (فتح الباري  .)170/2أي ًا كان املعنى ،فوالدي يرحمه الله
كان له مع املسجد عالقة وطيدة ،ومحبة وثيقة ،وصداقة قاربت السبعني عام ًا لم يتخلف عن
صالة اجلماعة إال لعذر قاهر ،أو سفر طارئ ،أو ملرض مانع ،وكم كابد املشاق ،وتغلب على الصعاب
حتى يكون ممن لم تلههم جتارة وال بيع عن ذكر الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ..يحكي عن نفسه
ً
فوت فريضة ،أو ضيعت مكتوبة منذ أن كنت في السابعة من عمري.
قائال :ال أعلم أني قد َّ
أشد.كان ال يتخلف عن إقامتها في املسجد حتى في عمله ،فكان يترك كل انشغاالته وأعماله
ً
قليال ،فينصحه من بصحبته
ويذهب ليقيمها في املسجد القريب من عمله ولعله يتأخر عنها
أن يقيمها في مكتبه فلعلهم انتهوا من أدائها فيقول :إن لم نلحق اجلماعة األولى فالثانية ،وإن لم
نتدارك الثانية فنقيم نحن جماعة ثالثة.
وكم شهد مسجد خالد بن الوليد صلواته ،وكم حضرت املالئكة وسجلت عدد خطواته في
ذهابه وإيابه ،كان يحرص أشد احلرص على أداء صالة الفجر في املسجد ،ويقوم قبل الصالة
ويشرع في إيقاظ إخوتي ليصطحبهم معه إلى الصالة ،وذلك بقرع األبواب ،وبنثر املاء حتى إنه
لم يتخلف عن عادته هذه حتى في يومه الذي وافاه فيه املوت ،فكان آخر لقاء له بإخوتي أنه
أيقظهم للصالة واصطحبهم معه ،وجلس بعد الفجر كعادته اليومية يقرأ القرآن ويذكر الله
ويوزع الصدقات حتى طلع الفجر ،وكم فرح في ذلك اليوم أنه استطاع أن يقرأ القرآن من غير
نظارة ألنه في سنواته األخيرة كان يشكو ضعف بصره واستبشر خير ًا ولم يعلم أنها صحوة املوت
يرحمه الله رحمة واسعة.
وكان حرصه على الصالة يحيرنا أحيان ًا ويبهرنا أحايني أخرى ..كان يعود من مكتبه ظهراً،
وقد أنهك و ُأجهد إجهاد ًا شديداً ،وكنت ترى اإلعياء بادي ًا على محياه ،وال يلبث أن يأكل لقمته،
ويسرع ألخذ غفوته التي كانت ال تتجاوز نصف الساعة في أغلب األوقات ،وكان يوصي والدتي
وإخوتي وأحيان ًا كل من في املنزل أن يوقظوه ألداء صالة العصر في املسجد ،وإذا أيقظته نهض
سريع ًا وب��ادر للوضوء ،وأس��رع للصالة ،وأحيان ًا أخ��رى كان يقول حني يرى أنه تأخر في موعد
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وكان يرحمه الله يحفظ مواقيت صالته ومواعيد إقامتها كحفظه أسماء أبنائه وبناته بل

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
النوم :اتركوني ألنام خمس دقائق ثم أقوم ،وحتدثك نفسك بأنه لن يقوم وإذا به يسبقك إلى
املسجد!
وحدثتني والدتي أنه في األشهر القليلة املاضية كان ُمتعب ًا وأخبرها أنه لن يقدر على تأدية صالة

العصر في املسجد ،فقامت بدورها وأخبرت سائقه اخلاص أن يذهب للصالة ألن والدي لن يذهب،
ففوجئت به يقوم من نومه ويتوضأ ويذهب للصالة مشي ًا على األقدام وهو في الثمانني من عمره..
ولم يقتصر حبه للمساجد على أداء الصالة فيها ،بل قام ببناء عشرات املساجد من أمواله
اخلاصة ،ومن ثلث والدته وجدته ووالده ،حتى إن أخي حدثني أنه التقى شخص ًا أخبره أنه زار
قيرغيزيا إحدى جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية في الثمانينيات ،وكان يظن أنه أول من وصل
هناك لصعوبة الرحلة وكثرة املشقة ،وإذا به يفاجأ بأن هناك مسجداً ،وعندما سأل عنه أشاروا
له إلى صورتني لشخصني كرميني قاما ببنائه فإذا هما أبي يرحمه الله وعمي عبدالعزيز.
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فعلم محدثنا هذا أن خير أبي وعمي سبقاه إلى هناك حتى قبل أن ينتشر اإلسالم في تلك
املنطقة.أبتاه ..أسأل الله تعالى أن يجعل من نسلك من أحفادك وأسباطك من يعمر مساجد
الله كما عمرتها أنت بالذكر الطيب ،والعمل الصالح ،يرحمك الله رحمة واسعة ،ونسأله أن ينير
نورت املساجد بذكره سبحانه.
قبرك كما َّ

ورابعها :رجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه
هذه حال الرجلني املتحابني ،اللذين اجتمعا في الدنيا على طاعة ،فكرمهما املولى عز وجل
باستظاللهما بعرشه ،ووج��وب محبته ،وال�ف��وز برضاه وق��رب��ه ،فكيف مبن ك��ان للحب في الله
ومصر إخ��وان وخ�لان ،وكيف برجل اجتمع مع أمة على
عنوان ًا ،وكيف مبن كان له في كل قطر َ
محبة الرحمن ،وكيف بقلب خفق بحب الصاحلني األخيار ،وكيف مبجلس ال يخلو من ذكره

سبحانه وذكر املصطفى العدنان؟!
كأني بك أبتاه يوم احلشر العصيب واملوقف الرهيب ،يوم ينادي رب العزة واجلبروت ويقول:
«أين املتحابون بجاللي اليوم أظلهم في ظلي يوم ال ظل إال ظلي» (رواه مسلم).
كأني أراك وقد أقبلت عليه عز شأنه في جموع ،من اإلخ��وان واخل�لان ،جمعتكم في الدنيا
محبة الله ،وقد أهداكم املولى منابر من نور يغبطكم عليها النبيون والشهداء..

434

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
وتخيب ظني وأن تريني والدي وهو مستظل بعرشك ،وراكن إلى
تخيب رجائي
رباه ..أرجو أال
ِّ
ّ

رحمتك وعفوك ..وقد أحاط به األصحاب ،وجتمع حوله األحباب..

في
وق��ال رس��ول ال�ل��ه صلى ال�ل��ه عليه وس�ل��م ،ق��ال ال�ل��ه تعالى« :وج�ب��ت محبتي للمتحابني ّ
في» (صحيح رواه مالك في املوطأ بإسناده الصحيح).
في واملتباذلني َّ
في واملتزاورين َّ
واملتجالسني ّ
أخي القارئ :سأتركك اآلن مع أصحابه يحدثونك كيف اجتمعوا معه على الطاعة وافترقوا
بإذن الله عليها.

عمره يرحمه الله ،أسافر معه من نصف الشهر السابع إلى نهاية الثامن امليالدي ،فرأيت من أمره
عجب ًا ،رأيته في ليله ونهاره واالتصاالت عليه ال تنقطع ..وملا سافرت إلى مدينة أبها ،أخذت ال
أرد إال على الهاتف الذي يأتيني من اإلعالميني لتعم املنفعة ،فقال لي :يا شيخ أحمد أنت لست
إلي ال أرد أحد ًا كائن ًا من كان في ليل أو نهار على جميع خطوطي،
لنفسك إمنا أنت للناس ،انظر َّ

فقلت :سمع ًا وطاعة.
فأرجوك أن ترد على كل الناس في كل األرض وفي كل حني.
ُ

ً
ً
متصال ،وكان أغلب اتصاالته إلخوانه في
سائال ،وال يرفض
وكان هذا هدي أبي ودأبه ال يرد
ِّ
ويذكرهم بالله ويجمعهم على طاعته.
الله يسأل عن أحوالهم ،ويلبي احتياجاتهم،
وق��ال عنه الدكتور عبدالله العتيقي :فقدناك محب ًا إلخ��وان��ك ،مطيع ًا ملشورتهم ،ملتزم ًا
بجماعتهم ،ثابت ًا على طريقهم.
وكم أجاد وصفه الشيخ جاسم مهلهل الياسني حني قال :كان العم بوبدر بالنسبة لنا القائد
والعالم في التربية الفكرية ،والثقافية ،واملربي في
في التوجيه ،والشيخ في التربية الروحية،
ِ
التكوين السلوكي ،فكان كل شيء بالنسبة لنا.
وقال الدكتور عجيل النشمي :ومذ عرفت الرجل عرفت عن طريقه أفذاذ الرجال ،ومشاهير
الدعاة ،والعلماء ،وقادة احلركات واجلماعات اإلسالمية من شتى أقطار العالم اإلسالمي ،يفدون
إلى ديوانه.
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يقول الشيخ أحمد القطان :كنت شديد الصلة بأبي بدر خالل السنوات األربع األخيرة من

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نعم كان إخوانه كثيرين ،وأحبابه ال ينفدون ،حتى أن الكثير منهم أحبه قبل أن يراه ،وصاحبه
قبل أن يلقاه ..وال يسعني في هذه الصفحات القليلة ذكر أسمائهم ،وحصر أوصافهم ،بل هم من
الكثرة مبا يضيق عن ذكرهم املكان ،ويجهد بسردهم البنان.
وقال املستشار عبدالله العقيل العم الذي كان اسمه ُيردد علينا منذ صغرنا ،لقربه من والدي
وحب أبي اجلم له :فحني التقيت األخ أبا بدر وجدت فيه الصورة الصادقة للمسلم امللتزم بدينه
العامل في سبيل نشر دعوة اإلسالم ،الباذل قصارى اجلهد واملال والوقت إلعالء كلمة الله ،ونصرة
املستضعفني من املسلمني في كل مكان.
املقرب وخله احملبب العم الفاضل عبدالواحد أمان عندما
وأختتم استشهاداتي بقول صديقه َّ

قال :إن رفقة ال��درب التي امتدت ألكثر من خمسني عام ًا نعتقد أنها كافية أن تؤهلنا للشهادة
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الطيبة عن عملك وسيرتك في احلياة الدنيا وال نزكي على الله أحداً.
ال أصدق من هذه العبارات األخوية ،وال أجمل من هذه املعاني الروحية ،التي نقلها لنا بعض
إخوانه في الله الذين اجتمعوا لنصرة اإلسالم وإعالء كلمة الله.
عن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه أنه قال :لوال ثالث ملا أحببت العيش في الدنيا :الظمأ
بالهواجر ،والسجود لله في جوف الليل ،ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكالم كما ينتقى أطايب
الثمر.
نعم ..لقد انتقى أبي أصحابه واختار خالنه ،من فضالء القوم ،وأعالهم منزلة في قلبه كان
أقربهم من املولى عز وجل منزلة.
كان يجالس الصاحلني الذين ينتقون أطايب الكالم ،ويجلس معهم الساعات الطويلة واألوقات
الكثيرة ،ال ميلهم وال ميلونه ،يحبهم ويحبونه ،ويزيدهم الله من فضله.
أبتاه ..إن فقدنا مجالسك الطيبة في احلياة الدنيا ،فإننا نأمل من الله أال يحرمنا إياها في
جنان اخللد إن شاء الله هناك ،حيث األحبة محمد وصحبه.
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وخام�سها :رجل دعته امر�أة ذات من�صب وجمال فقال �إين �أخاف اهلل
�اف يتصف بها وال��دي يرحمه الله ويتحلى بها
ما أخبرنا به في احللقات السابقة عن أوص� ٍ
أمور معروفة ومشاهدة ملعارفه وأحبائه وأصحابه وأقربائه ال تخفى على الكثيرين منهم ،ولكن
هناك أمور ًا خاصة وحوادث وقصصا معينة اختص مبعرفتها أبناؤه وأهله املقربون ،ومبا أن املقام
يقتضي ذكر بعضها فال يسعنا إال أن نطلعكم على جانب من حياة والدي اخلاصة كي يكون قدوة
لغيره وأسوة ملن سواه.
ٌ
وفعل مستقبح ،وأن يقاوم الرجل هذا العرض ا ُملغري ،ويدفع هذه املرأة التي
فهذا أمر مستهجن،
أتته بكليتها وهي راغبة ،فهذا هو العفاف بعينه.
وهذا ما حدث مع سيدنا يوسف عليه السالم حني عرضت امرأة العزيز نفسها عليه ،وغلقت
األبواب ،وقالت :هيت لك ،فقال :معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي.
ليسمع شبابنا ،ولينظر صبيتنا كيف أن القلب إذا كان معلق ًا بربه ،خائف ًا من عقابه ،راجي ًا
ثوابه ،كيف يحفظه الله وقت احملن ،ويعصمه من الزلل ،كيف ال وقد ع َّلمنا إياها سيد البشرية:
احفظ الله يحفظك ،احفظ الله جتده جتاهك.
أما دعوة بنات الهوى وفتيات الرذيلة ،والعياذ بالله ،فال تقتصر في زماننا هذا وفي عصرنا على
الصورة التقليدية التي ذكرتها آنف ًا ،فهي اآلن دعوة مجانية لكل رجل يسمع ويرى ويستطيع أن
الطيبة وغيرها.
مييز بني الروائح
ِّ
ِّ
فكم من مناظر تسلب اللب على شاشات التلفاز ،وعلى صفحات املجالت ،بل أصبحت هذه
املناظر مألوفة للعني تراها في كل وقت وحني.
وأصبحت األصوات املائعة ،واألحلان املاجنة مسموعة من غير أن تسعى إليها ،والروائح الطيبة
وتطيبت ليوم عرسها،
تزينت
تشمها في الطرقات ،وفي األماكن العامة ،كأن كل واحدة منهن قد َّ
َّ

وال حول وال قوة إال بالله.
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أن تنسلخ املرأة من حيائها ،وتتجرد من كرامتها ،وتعرض نفسها على رجل يقبلها أو يرفضها،

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ما جعلني أذكر ذلك هو أن والدي رحمه الله قد حاول خالل حياته معنا جاهد ًا أن يحارب
كل هذه الوسائل للدعوة غير املباشرة التي تثير الشهوات ،وتبعث الفنت ،فعندما كنَّ ا صغار ًا كان
يراقب ما نشاهد في التلفاز ،وعندما كبرنا ،ما كان منه إال أن تخلص منه خوف ًا من أن نرى املناظر
الشائنة املخلة باآلداب.
إضافة إلى ذلك ،كان يحرص أشد احلرص على ما نقرؤه في الصحف ،وما نشاهده في املجالت،
وكان دائم التنقيب عما يوجد في بيته ،وإن رأى شيئ ًا ال يتناسب مع الشرع تخ َّلص منه.ولم يكن
يرحمه الله يحب لنا أن نسافر إلى الدول الغربية حتى ال نتأثر مبا نراه هناك من فنت ومناظر
وأجواء غير طاهرة ،وحاول جاهد ًا أن يبعد أبناءه وبناته عن أن يتعرضوا لهذه الدعوات القامتة،
حصن نفسه هو ،ويربي في ضمائرنا اخلوف من الله سبحانه ،عسى الله أن
ويحصنهم منها ،كما َّ
ّ

يجعلك يا أبت من سكان اجلنان ويرزقك من احلور العني ما تشاء وأن يجعل خوفك منه سبب ًا

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

الستظاللك بعرشه ..آمني.

و�ساد�سها :رجل ت�صدق ب�صدقة ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه
أثناء دراستي اجلامعية ،وبني قاعات الدراسة ،في إحدى احملاضرات أخذ مدرس املادة يتكلم
عن الصدقات ،ويخبرنا عن البركات التي يجنيها املتصدقون ،وكيف أنها جتارة رابحة مع الله
وصفقة رائجة ال يوفق إليها إال من يحبه الله ويرضاه ..وأذكر أنه أخبرنا عن ُّ
الشح وأهله ،وذمه
ذم ًا شديد ًا حتى أني ال أنسى عبوس وجهه ونفور قلبه منهما ..ثم استرسل في املدح والثناء
أله��ل الفضل والعطاء وض��رب األمثلة بهم وبإنفاقهم ،ثم ب��دا لي وكأنه تذكّ ر شيئ ًا قد نساه
ً
الطيب من
قائال :هل تصدقون أيتها الطالبات أن هناك في هذا العصر وفي هذا البلد
فتداركه
ّ
حد ال يرجو سوى رضا ربه ..حتى أن احلمالت التي تدعو الناس إلى
يعطي
من وبال ّ
عطاء بال ّ
ً
التبرعات غالب ًا ما يبدؤون به تبرك ًا بصدقته ،وألن احملسنني كافة إذا رأوا اسمه سارعوا في الدفع
وتسابقوا لكسب األجر ،ألنهم علموا أن فالن ًا تصدق بكذا وبكذا ..ولعله نفسه ال يعلم أننا نضطر
في أحيان كثيرة إلى كشف اسمه وصدقته حتى يتشجع البعض! وتساءلت الطالبات من يكون؟
ْ
وتشوقن ملعرفة ذلك الرجل العظيم املعطاء.
ولع ِّلي عرفت اإلجابة قبل أن يتفوه بها هذا الشيخ ..كثر اإلحلاح من الطالبات ،ووجدت نفسي
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ً
وخجال من أن ُيعرف اسمي ،وإذا
ساكنة هادئة ،وحاولت أن أتنحى من مكاني أو أخفي نفسي حياء
به يقول بعد أن أكثرت عليه الطالبات السؤال إنه الشيخ عبدالله املطوع.
نعم إنه والدي يرحمه الله حيثما جاء اسمه يدور اخلير معه ،وكيفما ذكر املسكني والفقير
واليتيم واحملتاج اقترن ذكره بهم..
قال احلافظ ابن حجر :املقصود من قوله «ال تعلم شماله ما تنفق ميينه» املبالغة في إخفاء
اليمنى لشدة إخفائها (فتح الباري .)2/172

لم نعلم بحجم تلك الصدقات اخلفية والتبرعات السخية إال بعد وفاته يرحمه الله تلقينا
االتصاالت العديدة من أناس ال نعرفهم يبكون ويترحمون عليه وهم يرددون :إنكم ال تعرفوننا،
ولكنا نعيش على إحسان والدكم ..كم من يتيم كفله ،وكم من أرملة جبر كسرها ،وكم من مسجد
شيده ،وكم من فقير تكفل بنفقته!! ونحن ال نعلم من ذلك شيئ ًا ..الله وحده يعلم ويزيد ويبارك
ّ
ويضاعف األجور سبحانه.

وها هو الشيخ يوسف القرضاوي يحدثنا بعد وفاته يرحمه الله عن تأسيس الهيئة اخليرية
أن والدي يرحمه الله تصدق مببلغ طائل وأمره أن يخفي اسمه ،فقال الشيخ
اإلسالمية وكيف ّ
يحفظه الله :وهنا ال أنسى موقف أبي بدر يرحمه الله وغفر له وجعل اجلنة مثواه الذي أقبل
ً
قائال :إني أتبرع لهذا املشروع مبليون دوالر وأرج��وك أال تعلن اسمي ..ثم
علي وهمس في أذني
َّ
ً
قائال :ثم لم متض فترة حتى عرف الناس من هو صاحب املليون ،ولم يكتف بذلك بل
استأنف
ضم إلى املليون عمارتني من عماراته أوقفهما لصاحب املشروع..
ً
قائال والفرحة تعلو وجهه :ابنتي إنني ممنت
وال يزال صوت أبي يرن في أذني حينما حدثني
لله سبحانه أن وفقني ألن أدفع للتو مبلغ كذا وكذا صدقة لله تعالى وذكره وهو مبلغ كبير جداً،
وال أخفي عليكم أني استغربت قوله ،وحدثت نفسي قائلة :يتعني على أبي إخفاء صدقته وعدم

وها پً ٍفق ّّر ّاء ّف ٍه ّو ّخ ًي ِر َل ٍّك ًم
پص ّد ّق ٌ
وها ٍّ $ت ًؤ ٍت ّ
ات ّف ٌنع ٌَّما ه ٌّي ّ$إن ٍت ًخ ٍف ّ
إظهارها والله تعالى يقول{ :إن ٍت ًب ٍدوا َّ
ٍّ $ي ّك ٌَف ٍر ّع ٍ
ٌير>( }<271سورة البقرة).
نكم ٌَمن ّس ٌَي ّئات ٌٍك ًم ّ$ال َّل ٍه بمٌ ّا ّت ًع ّمل ّ
ٍون ّخب ِ
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تصور أنها تعلم ملا علمت ما فعلت
الصدقة ،بحيث إن شماله مع قربها من ميينه وتالزمهما لو
ّ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وإذا به بفراسة املؤمن التقي يجيبني من غير أن أسأله وكأنه علم ما يدور بخلدي :اطمئني
ابنتي هذا جزء من الصدقات الظاهرة ..وما خفي منها عند الله ال يعلمه إال هو ،ولعلك تدركني
معنى كالمي بعد وفاتي.
وحدثني أحد أقاربي ،أنه اصطحب والدي في رحلة احلج في إحدى السنوات ،وهناك التقى
رجال كفيفا عفيفا ،الفقر واضح على محياه وعلى هيئته وهندامه ،ولكنه ال ميد يده لغير ربه
سبحانه ،وكان والدي يعرفه معرفة شخصية ..وإذ به ميد يده إلى جيبه ويأخذ مبلغ ًا من املال
ويضعه في يد ذلك الكفيف ..ولعل والدي نفسه ال يعلم حجم هذه األموال وعددها ..ويضيف

ً
قائال :ال يعرف ما أحدثك به إال الله سبحانه وهذان الرجالن.
محدثي

ولعل األزقة الضيقة ،والبيوت الطينية القدمية ،واألب��واب املهترئة تشهد أيض ًا معي شهادة
صادقة لوالدي بصدقة السر ..حيث إنه يرحمه الله علمنا والله أعلم مبا كان في الزمان املاضي
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أي منذ خمسني سنة تقريب ًا عندما كان يرحمه الله أيام شبابه وصباه وقبل أن يعم اخلير والفضل
على أهل الكويت ،كان يطرق أبواب األسر املتعففة وميدهم مبا يحتاجونه من الزاد واملؤونة من
غير أن يعرفوه ،فقد كان يتخفى ،وما إن يفتح الباب إال ويلهج أهل البيت بالدعاء ،ملن وضع لهم
الزاد واملاء.
حديثي قد يطول ويكثر عن وال��دي وصدقة السر ..وأس��أل الله أال يحرمك األج��ر ،ويظلك
بظله الظليل ويغدق عليك بعفوه اجلميل .آمني..

ً
خاليا ففا�ضت عيناه
و�سابعها :رجل ذكر اهلل
حق لهاتني العينني أن تفيضا بالدموع واخلشوع لرب اخلالئق واجلموع ،وهاتان العينان ٌ
أهل
ألن تسكبا العبرات وتذرفاها؛ ألنهما لم تكتحال إال بذكر الله ،ولم تنظرا إال ملا أحل الله ،ولم
تتطلعا إلى ما حرم الله.
هاتان هما العينان اللتان ينبغي للشعراء التغني بهما ،ووصف جمالهما ،ووميضهما البراق..
فهما العينان الغاضتان الطاهرتان اللتان لم ُتدنَّ سا برؤية املنكرات واحملرمات.
فقد سئمنا التغزل بعيون ليلى واالفتتان بأهداب قيس ..وتعطشنا لرؤية العني التي هي سبب
لنجاة صاحبها ،واستظالله بعرش الرحمن.
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ويرحم الله أبي ،فقد كان ممن يذكر الله سر ًا وجهراً ،فتفيض عيناه ،كم رأينا وال��دي وقد
اغرورقت عيناه بالدموع ،وكم راقبناه خلسة ،فوجدناه يبكي ويتضرع خائف ًا وج ً
�لا ،أو شاكر ًا
ً
متأمال رحمة ربه.
حامداً ،أو راجي ًا
إن جلس معنا على مائدته املتواضعة التي حتوي أصناف الطعام البسيطة ،وجدته بعد أن
ً
قائال :رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي،
يأكل ويشرب يرفع كفيه بالدعاء حامد ًا
ويكرر :احلمد لله ال��ذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني وال ق��وة ،ثم يشرع بالبكاء،
ألم بك ،أو نهضت من فراشك لقلق داهمك ،فغالب ًا ما جتد والدي في
وإذا فزعت بالليل لطارئ ّ

مصاله يناجي ربه ،يدعوه ويرجوه ،يسأله رحمته ،ويستعيذ به من عذابه ،وال يجد والدي
يرحمه الله غير دموعه يجود بها لربه؛ لعله يتلطف به ويرعاه.
وإذا ابتاله املولى مبرض أو أحس بتعب وألم ،والتزم فراشه ،تراه يذكر املوت وسكراته والقبر
وشدته ،فتهطل دموعه سخية ،ويرفع أكف الضراعة إلى مواله يسأله حسن اخلتام واملوت على
الشهادة واإلسالم.
وإذا قرئ القرآن عليه أو قرأه هو عذب ًا ندي ًا جتده يصارع الدمع فيصرعه دمعه ،ويعبر عن
تفاعله مع آيات الرحمن وحسن البيان ،ميكنك أن ترى هذا املنظر يومي ًا أثناء تدبره للقرآن بعد
صالة الفجر.
وإذا رزق الله أقوام ًا املوعظة البليغة ،والكلمة الصادقة الرقيقة ،ووفقهم للدعوة إلى سبيله،
واستمع والدي إلى خطبهم ومواعظهم ال يلبث ذلك الكالم الصادق أن يصل إلى ذلك القلب احلي
املؤمن ،فيفجر مآقي تلك العيون الطاهرة ،فترى الدمع ينساب سخي ًا.
أبتاه :بكيت من خشية الله ،وامتنعت عن تلك املرأة خوف ًا من الله ،وأخفيت صدقتك رغبة فيما
عند الله ،وأحببت في الله وخاصمت لله ،وشهد لك اجلميع بالنشأة على طاعة الله ،والتزمت
مساجد الله ،وشهدت صالتها وقيامها وركوعها وسجودها ،وحكمت بالعدل واحلق طاعة لله،
فوالله الذي ال إله إال هو ال أجد ربي يضيع عملك ويبخس أجرك ،ويهضم حقك ،فهو أحكم
احلاكمني وهو أرحم الراحمني.
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وتنهال الدموع شاكرة ألنعمه سبحانه.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نحسبك أبتاه كذلك والله حسيبك ،ورقيبك وموالك ،وال نزكي على الله أحداً.
جلست ُمطرقة متأملة مسترجعة حلياتي التي عشتها في ظل أبي -يرحمه الله -وفي
كلما
ُ

يلح علي سؤال ،وأجد اإلجابة ذاتها في كل مرة واضحة جلية ..أتساءلُ :ترى ما الذي حاول
كنفه ُّ
والدي غرسه في طوال سنوات عمري املاضية؟ وما الشيء الذي أراد أن ينشئني عليه منذ نعومة

أظفاري؟!وال أجد لسؤالي هذا إجابة سوى أنه كان أحرص ما يكون على أن يربينا أنا وأخواتي
علمت أن رسول الله [ يبشر من رزقه
على الستر والعفاف واحلشمة ..كان دائم ًا يقول :عندما
ُ
يكن له ستر ًا من النار ،طلبت ربي وابتهلت إليه
الله سبع ًا من البنات فرباهن وأحسن تربيتهن أن َّ
علي بأن رزقني تسع ًا من البنات،
أن يرزقني سبع ًا من البنات الصاحلات ،فأوفى لي الكيل وتصدق َّ
فله احلمد واملنة ،وأرجو أن أكون قد ُوفقت في تربيتهن التربية الصاحلة.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

كان والدي يرحمه الله شديد الغيرة علينا وكان يرى أننا كاجلواهر املكنونة التي يجب أن
يخبئها في أحفظ وأبعد ما يكون عن العيون ،ولم تقتصر غيرته على بناته وحفيداته وقريباته،
بل اتسعت لتشمل جميع املسلمات ،وكان إذا رأى تقصير ًا منهن في احلجاب واالحتشام ال تأخذه
في الله لومة الئم في نصحهن وتوجيههن وكن يحترمنه ملكانته بينهن ،وعندما كنا نصاحبه في
زيارته لذوي القربى وغيرهم كانت النساء إذا علمن بوجوده سارعن إلى إخفاء زينتهن ،وتستعير
بعضهن ما يحجب شعرها وجسدها؛ خوف ًا من تأنيبه واحترام ًا له ،وكم كنت أبهج لهذه املواقف
وي��زداد إعجابي بوالدي وأحمد الله أن رزقني أب ًا مثله ..كانت دقته متناهية في هذه األمور،
وكان دائم التعليق على لباسنا حتى وإن كنا بني محارمنا ،ويردد« :لباس املرأة املسلمة ال يصف
وال يشف» ،حتى إني كنت أمازحه في سنواته األخيرة عندما كان يشكو من ضعف بصره وقلة
حيلته ،ثم أفاجأ أنه ينصح ويرشد ويوجه من يراها قصرت في االحتشام والستر فأقول« :يبا ما
شاء الله ..نظرك  6/6إنك ترى ما ال نراه نحن املبصرين» فيقول مبتسم ًا« :شايفتني أعمى»!
إن كل من وفقه الله لطاعته ورضاه يحرص على ستر وعفاف أهل بيته ..هذا أمر ال غرابة
فيه ،ولكن مما يثير الدهشة والعجب أن يحافظ أبي على هذه األمور ويحرص عليها في زمن
هوجمت فيه الفضيلة ،وانتشرت فيه الرذيلة ،وأصبح األغلب «ولألسف» يسعى للتخفف من
االحتشام واالح�ت�ج��اب ،وق��د بلغني أن أخ��وات��ي في الستينيات حني ُأح��رق��ت العباءة ،وسادت
اجلاهلية ،وانتشر التبرج والسفور ،كن رمز ًا للعفة والطهارة ،لم يتأثرن مع من تأثر ،ولم يتبرجن
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مع من تبرج ،بل التزمن احلجاب الشرعي ،وكان ُيشار إلى بيت املطوع وبناته بالبنان في هذا
الزمن ،كان يريدنا أبي أن نكون كالنساء في زمنه وفي زمن الصحابة والتابعني ،وكان يردد علينا
قول عائشة« :كنا إذا خرجنا من بيوتنا كنا كالغرابيب السود» ،ويكرر على مسامعنا قوله تعالى:

{ّ ّ$ق ًر ّن فٌي ٍب ٍيوت ٌٍك َّن ّ$ال ّت ّب َّر ًج ّن ّت ّب ٍَر ّج پً ّجا ٌه ٌل َّي ٌة ا ٍ
ألولّى} (سورة األحزاب.)33:

ويذكرنا بجداتنا بأن الواحدة منهن كانت إذا أرادت أن تتكلم مع أجنبي تضع الصخرة في فمها

ض}
حتى يثقل صوتها وال تكن ممن قال فيهن تعالى{ :فّال ّت ًخ ّض ًع ّن بٌا ًلق ًّولٌ ف ّّيطً ّم ّع َّپذٌ ي فٌي ّق ًل ٌب ٌه ّم ّر ِ
وال أنسى فرحته حني التزمت احلجاب الشرعي وعزمت على لبس النقاب (ألن��ه كان يرى

بوجوبه ،وك��ان دائم ًا يحرص عليه) أذك��ر أنني فاجأته به فقال والسعادة تبدو على محياه:
وقبل رأسي وانحدرت الدموع
ابنتي ..هل لبسته من تلقاء نفسك؟ فقلت :نعم ،فقام من مجلسه َّ

على خديه وق��ال :اآلن أفخر بك عندما متشني بجانبي ،فقد كنت أستحيي أن يراك أحدهم
كاشفة وجهك وأنت برفقتي ،مواقف كثيرة ال يسعني ذكرها إال أنه يرحمه الله غرس فينا حب
السترَّ ،
ونشأنا على احلشمة ،فصار ذلك ديدننا ،ولن نألو جهد ًا أن نربي بناتنا على ما ربانا عليه
آباؤنا.
رحمك الله  -يا أبي  -رحمة واسعة ،وأسأله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك ،ونكون أنا
وأخواتي ستر ًا لك من النار ..آمني.
كلنا يحب ال��راح��ة ،فكل منا يسعى إل��ى الدعة بنسب متفاوتة وب��أوق��ات مختلفة ،ومنا من
ينشدها صباح مساء ،ويتمنى أن يأتيه رزقه رغد ًا وهو في أهنأ بال وأصلح حال من غير تعب وال
نصب وال كد وال عمل ..أما أصحاب الهمم الفتية ،والروح املتألقة الندية فهم ال يرون طعم ًا للحياة
وال لذة في الدنيا إال في العمل واجلهد والتعب ..وأبي يرحمه الله من هذا الصنف األخير ،فقد
ظل حتى بلغ الثمانني عام ًا يعمل ويكدح ويثابر ويسعى من غير توقف أو كلل أو متلمل  -حتى
قدر األمور
أتته املنية وهو في مكتبه وفي عمله وبني موظفيه ال بني أهله وبنيه« ،فسبحان من ّ

ان فٌي كّ ّب ُد (( })4سورة البلد) ،وقد ظل أبي
اإلنس ّ
كلها ،دقها وجلها» ..قال تعالىّ { :لق ًّد ّخ ّل ًق ّنا ّ
يرحمه الله يصارع احلياة ويكابدها طوال عمره ..وكم كنا نشفق عليه ونرأف حلاله ،ونطلب منه
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(سورة األحزاب).

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
أن يريح نفسه من عناء العمل وغيره ،فكان دائم ًا يقول« :إنني في الثمانني من العمر وأحس أني
في العشرين ،بداخلي من الهمة والنشاط ما أضاهي به همم الشباب وعزائمهم» ..حتى في أيام
ً
عمال ويشغل نفسه بأشغال متعددة..وعندما يعزم على
وج ْد لنفسه
العطل وفي الصيف كان ُي ِ

السفر صيف ًا للراحة واالستجمام ،كما يقولون ،تراه أيض ًا في عمل وشغل ولكن من نوع آخر ..فهو
في سفره ُمجند الستقبال الضيوف من كل حدب وصوب ،وكأن الله خلقه ليغيث امللهوف ويجيب
السائل ،ويكرم الضيف وليعيش هموم املسلمني وأحوالهم ،وال تستطيع بحال من األح��وال أن

تثنيه عن عزمه أو تلهيه عن هدفه .وكان إذا اشتكى مرض ًا أو وجع ًا ،وأشفقت حلاله تراه بعد
ساعات قليلة ،قد استعد للذهاب إلى عمله ،وعندها تسأله متعجب ًا يقول« :والله ال أقدر وال
معدل ساعات نومه يومي ًا ال يتعدى الساعات الست أو
أستطيع العيش من غير عمل» ،وك��ان ّ
اخلمس ،مضافة إليها نومه نهاراً.
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فحدث وال حرج،
أما عن سفراته للعمل ،أو حلضور املؤمترات واملعارض السنوية والشهرية
ّ
يحده
حتى في سنواته األخيرة ،فكان يرحمه الله كالطائر املهاجر الذي ال يستقر مبكان وال
ّ
ً
ليال ،ت��راه يتابع األخبار واألح��داث ..املرئية واملقروءة
زم��ان ،وإذا عاد من عمله يومي ًا نهار ًا أو

ّ
يغط في النوم وهو جالس أمام التلفاز متابع ًا ألخبار العالم ويستمع عبر
واملسموعة ،وكم كان
الهاتف ملواضيع املجلة فيصحو ويتدارك ما فاته ثم يعود لينام ،ثم يصحو مبتسم ًا ويطلب من
محدثه أن يعيد قراءة املقال ..وإن تنصحه بتغيير هذه احلال فذلك من املحُ ال.
وعند موته تناهى إلى سمعي قول إحدى أخواتي« :اآلن استراح أبي» ،فقلت في نفسي« :نعم
لقد استراح من عناء الدنيا وشقائها» ،وذلك موافق لقول رسول الله [ عندما مرت عليه جنازة
ستراح منه» قالوا :يا رسول الله ،ما املستريح وما املستراح منه؟! قال« :العبد
وم
«م
ستريح ُ
فقالُ :
ٌ
ٌ
املؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ،والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبالد

والشجر والدواب» (رواه البخاري).
قد علم أبي أن ال راحة للمؤمن إال في جوار ربه ،فلم يرغب في راحة الدنيا الزائلة واختار
الراحة األبدية للحياة السرمدية ،جعلنا املولى على ُخطاك  -يا أبي  -وال حرمنا أجر مسعاك،

ين ّآم ٍنوا ّ$ا َّت ّب ّع ًت ٍه ًم ٍذ ٌَر َّي ٍت ٍهم بٌإ ّمي ُان ّأ حً ّل ًق ّنا ٌبه ًٌم ٍذ ٌَر َّي ّت ٍه ًم ّّ $ما ّأ ّل ًت ّنا ٍهم
وأمتنى أن يتحقق فينا قوله تعالىّ${ :ا َلّذٌ ّ
ني>( }<21سورة الطور).
ٌَم ًن ّع ّم ٌلهٌم ٌَمن ّش ًي ُء كٍ ٍَل \ ًم ٌر ُئ بمٌ ّا كّ ّس ّب ّر ٌه ِ
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ال�صالة ..ال�صالة
{ر ٌّج ِ
ٍوب
پزكّ ا ٌة ّي ّخاف ّ
پصال ٌة ّ$إي ّتا ٌء َّ
ٍون ّي ًو ْما ّت ّت ّق َل ٍّب فٌي ٌه پً ٍقل ٍ
ال َّال ٍت ًلهٌيه ًٌم جٌ ّت ّار ِة ّ$ال ّب ًي ِع ّعن ذ ًٌك ٌر پ َّل ٌه ّ$إ ّقا ٌم ّ
ّ$ا ّ
أل ًب ّص ٍار>( }<37سورة النور) ..أبتاه ..ال يزال صدى صوتك يرن في أذني وأنت تتلو هذه اآليات

عندما تؤمنا في الصالة ،وال أزال أذكر بكاءك ونحيبك عندما تكررها ..وكنت كلما صلينا خلفك
كنت دوم ًا أتساءل :ما بال أبي ال يحفظ إال هذه اآليات يعيدها
مؤمتني بك ترددها ،حتى إنني ُ
وكنت ال أفقه من معناها شيئ ًا وال أعرف سبب ًا لتأثرك
ويكررها ويذرف دمعه سخي ًا كلما ذكرها؟!
ُ
الله أن يجعلك ممن لم تلهه التجارة والبيع عن ذكره ،ولم يشغله السعي في األرض عن إقامة
فروضه من صالة وزكاة وغيرها ..وأحسب أن الله سبحانه قد جعلك منهم «نحسبك كذلك والله
حسيبك» .ال أتذكر أبي أن جتارتك قد ألهتك يوم ًا عن ذكره جل وعال ..بل كنت في قمة انشغالك
وذروت��ه ..عندما تسمع املؤذن ينادي للصالة ،تترك ما بيدك وتهرول لتقيم شعائر الله ..وكان
حفاظك على الصالة يضرب به املثل ،حتى إننا كنا ِّ
نحقر هممنا أمام همتك ،ونستصغر نشاطنا
ذهبت إلى شركة «علي
إذا ما قارناه بنشاطك في إقام الصالة في أوقاتها ..وقبل رحيلك بأيام
ُ
عبدالوهاب» كي أشتري بعض احلاجات ،وإذ بأذان املغرب يؤذن فترك مسؤولو املبيعات أعمالهم
فرحت بفعلهم ولم أمتالك نفسي فوجدتني أرفع الهاتف وأطلب
واصطفوا يكبرون للصالة ،وكم
ُ
رقمك وقلت لك« :أبشر أبي الكل هنا يصلي ..تركوا أعمالهم ونهضوا للصالة ،هذا ما حاولت جاهد ًا
أن تعلمهم إياه وحتببهم فيه ..فقلت ..احلمد لله ابنتي ..هذا ما نرجوه ونسأل الله القبول».
كنت دائم ًا أبت حتثنا على الصالة ..وتكرر «أبنائي ..الصالة الصالة» ،وكلما رأيتنا قبل أن
ِّ
نصل
تسألنا عن أحوالنا كنت تقول «صليتوا؟» فإن كنا قد صلينا تابعت معنا احلديث ،وإن لم
أمرتنا باإلسراع إلقامتها وأنّبتنا على التأخير .ولم مينعك كبر سنك ووهن قوتك أن تقيم الصالة
واقف ًا ولم أرك جلست في صالة ،إال في القليل النادر الذي ال يذكر ،وحتى في آخر أيامك لم
تترك صالة الفجر جماعة ..كنت تقوم قبل األذان بنصف ساعة كل ليلة وتصلي ما شاء الله
تقيم األشخاص على
لك أن تصلي ثم تنهض لتوقظ أخوتي ليستعدوا معك للصالة ،وكنت دائم ًا ّ

ريال «أي رجل» إنه مصل» وإذا أردت
أساس الصالة ،فإذا أردت أن متدح أحدهم تقول« :هذا خوش ّ
املذمة ألحدهم تقول« :ال يعرف قبلة ربه» ..هكذا نشأنا على حب الصالة واحلفاظ عليها ،حتى
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بها إال أني حفظتها لكثرة قراءتك لها ..واآلن أجد اجلواب واضح ًا جلي ًا ..أبتاه لعلك كنت ترجو

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
إنني أحيان ًا إذا تكاسلت أو تهاونت في أدائها ..أسمعك حتثني عليها فأنهض مسرعة إلقامتها،
وكم كنت تسعد عندما تراني أصلي ،كنت ترفع يديك بالدعاء وقد اغرورقت عيناك بالدموع
ً
قائال «اللهم اجعلها كمرمي ابنة عمران التي أحصنت فرجها» وتتمتم بأدعية أخرى ال أستطيع
سماعها..
ً
جيال
ورثتنا إياه وسنورثه أبناءنا وأحفادنا  -إن شاء الله  -حتى نتناقله
أبتاه ..حبك للصالة َّ

من بعد جيل وينشأ قوم يقيمون فرائض الله ويقيمون حدوده« ..صالتك جناتك»« ،إذا صلحت
صالة املرء صلح باقي عمله وإذا فسدت صالته فسد باقي عمله» ..كلمات علمتنا إياها وما زلنا
نرددها في أنفسنا ونسعى جاهدين للعمل بها ،نسأله تعالى أن يجازيك عنا خير اجلزاء ،ويجعلنا
من املصلني القانتني العابدين ويبلغنا منازل الصديقني.
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ٌ
زهد يف الدنيا
قال رسول الله [« :ازهد في الدنيا يحبك الله ،وازهد مبا في أيدي الناس يحبك الناس»..
قاعدة ربانية ،ووصية نبوية ،من التزمها في حياته اليومية ،حاز على محبة رب البرية ،وفاز
مبحبة اخللق األبدية.وكم كان والدي يرحمه الله يلتزم هذه الوصية ،فكان عازف ًا عن الدنيا
وع��ن ُمتعها الثانوية ،راغ�ب� ًا في نعيم اجلنة واحل�ي��اة اآلخ��رة ،ال يأبه مبا في أي��دي الناس وما

ميلكون من مال ومتاع فأحبوه محبة فعلية ،اختار أبي أال يعيش في هذه الدنيا الفانية عيشة
املترفني املسرفني املبذرين ،مع أنه كان ميلك ما يؤهله ألن يعيش عيشة امللوك املنعمني والوجهاء
املكرمني ،لكنه آلى على نفسه أال يجعل هذه الدار له قراراً ،فكان يرحمه الله متواضع ًا في ملبسه،
ومطعمه ،ومسكنه ،وسائر شؤونه ،وال يخفى ذلك على أحد عاشره أو زاره أو رافقه واطلع على

ان ل ٌّر ٌَب ٌه
پش ّياطٌ ٌ
ني ّ$كّ ّ
أحواله ..وكان دائم ًا يردد علينا هذه اآليةَّ :
پش ًيطّ ٍ
ان َّ
ٌين كّ ا ٍنوا ًإخ ّو ّان َّ
{إن پً ٍم ّب ٌَذر ّ
ورا>(}<27سورة اإلسراء).
كّ ٍف ْ

والناظر إل��ى أحواله يجد شيئ ًا عجب ًا؛ ينفق في سبيل الله وف��ي املشاريع اخليرية وعلى
الفقراء واحملتاجني إنفاق من ال يخشى الفقر ،ولسان حاله يقول« :أنفق وال تخش من ذي العرش
ً
إقالال» ،بينما كان يقتصد في اإلنفاق على نفسه ومتطلباته وحاجته الدنيوية حتى كان يظنه
الكثيرون ُمقتر ًا وما هو بذلك ،بل كان زاهد ًا راجي ًا ما عند الله خائف ًا من حسابه وسؤاله عن كل

446

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
درهم :من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ لم يشعرنا يوم ًا بأننا أفضل من غيرنا من (الناحية املادية) أو
أرفع قدر ًا ألنه هو نفسه لم يكن يستشعر ذلك ،بل كان يرى أن ما ميلكه هو وغيره ملك لله تعالى
يضاعفه ملن يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه..
ً
معقوال يقول« :اذهب واشتر أخرى»،
وكان دوم ًا يحاسبنا :بكم اشتريت هذا؟! وإذا كان سعره

ً
قليال يقول« :لقد غلبوكم» «أبنائي ال تسرفوا» «حرام ما يجوز»« ،أنا
وإذا كانت متيل إلى الغالء
تاجر وأعرف أنها تساوي أقل من قيمتها بكثير».
علي املواعظ صباح مساء« ..ابنتي هذا إسراف ..حقيبة بـ 25
أنَّ بني لذلك وكم غضب وراح يكرر َّ
ديناراً؟! هذا هو التبذير بعينه ،هل تعلمني أن هناك أسر ًا تتكون من أربعة أشخاص يعيشون

على  60دينار ًا كل شهر ،يأكلون منها ويقتاتون ويدفعون أجرة منزلهم! ابنتي إنك بذلك تكسرين
قلوب الفقراء» ،جعلني أحس بالذنب وس��وء الفعل ،بل جعلني أكرهها وأمقتها وأشعر بتأنيب
الضمير إلى حني أضعها ،ولم أرحت إال حني تصدقت بها وأرحت نفسي من شرها ..وعندما كنت
علي وال تقعدها؟! انظر إلى فالن وفالنة من
أق��ول له :أب� ِ�ت ..حقيبة ب�ـ 25دينار ًا تقيم الدنيا َّ

الناس كم يسرفون وبكم يشترون ،فكان يرد« :ما عندهم سالفة» «ال يفهمون» «لو كانوا يفقهون
ً
قليال ملا يفعلون ما فعلوا» ،فأقول :ولكن يا أبي اخلير كثير ونحن أبناؤك ولنا وضعنا في املجتمع،
فيجيب بكل ثقة« :نعم أبنائي ..يجب أن تكونوا قدوة لغيركم ،مميزين عمن دونكم بتقواكم لله
وورعكم ..البدراهمكم ودنانيركم» ،وكم كثرت املناقشات في هذه امليادين وغالب ًا ما كان يخرج
أبي منها منتصر ًا ظافراً..
لله درك أبتاه ..غرست فينا هذه املعاني اجلليلة ،وربيتنا على البر والفضيلة ،وورثتنا اسم ًا
المع ًا ومجد ًا خالداً ،وذكر ًا طيب ًا ..والذي نفسي بيده هذه ..هي الثروة العظيمة.

�إدارة الوقت� ..سر النجاح
للناجحني عادات مشتركة ،وللمميزين ميادين متحدة ،وللعباقرة مزايا متشابهة ،وللفائزين
في الدينا واآلخرة أمور متقاربة ،ال تخفى على ذوي األلباب.ووالدي يرحمه الله «كشخصية
ناجحة» في االقتصاد والسياسة واإلدارة وغيرها من األمور ،كما يشهد له اجلميع بذلك  -وال
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بدر  -رحمه
املقاالت
اخلام�س� :أبو
الف�صلالرابع:
الف�صل

أذكر أني عندما كنت في املرحلة الثانوية اشتريت حقيبة للمدرسة مببلغ (25د.ك) ،وكم

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
نزكي على الله أح��د ًا  -ك��ان يتصف بصفات الناجحني ويحذو ح��ذو املميزين ،وي��دور في فلك
العباقرة املبدعني ،ويترفع بنفسه الزكية عن مسايرة عوام الناس اخلاملني ،وهنالك سؤال يطرح

نفسه ،هل يا ُترى كان لوالدي منهج معني يدرسه ليتميز أو خطوات يسير عليها كي يحقق جناح ًا

باهر ًا أو يحرز هدف ًا منشود ًا أو له خطط إستراتيجية يتبعها بدقة كي يصل إلى مراده؟!أغلب
الظن أن والدي يرحمه الله كان مؤمن ًا تقي ًا ،نحسبه كذلك والله حسيبه يرى ببصيرة املؤمن مآل

األمور وعواقبها ويعرف بفراسة التقي ما له وما عليه من غير زيادة وال نقصان ،ويدرك  -بفهم
يهبه الله ملن يشاء من عباده ،أن للفوز خطوات ال بد أن يخطوها كي يفلح وينجح ويفرح بفضل
الله.ومن صفات الناجحني التي متيز بها والدي يرحمه الله «تنظيمه للوقت» بصورة عجيبة،
وهندسته له بطريقته اخلاصة.فمنذ أن عقلت وبدأت أدرك األمور ،وأنا أشاهد أبي يسير على
منوال معني وطريقة باتت معروفة ،عند اجلميع ،حتى إنك إذا أردت أن تتصل به أو تزوره أو تأخذ

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

پصال ّة
منه موعد ًا بإمكانك بسهولة أن تخمن أين هو؟! وماذا عساه يفعل اآلن؟قال تعالىَّ :
{إن َّ
ني كٌ ّت ْابا َّم ًو ٍقو ْتا>( }<103سورة النساء) ،في بداية األمر َّ
وقت أبي مواقيته على
كّ ا ّن ًت ّعلّى پً ٍم ًؤ ٌم ٌن ّ
حسب الصلوات اخلمس ،وجدول حياته وفق ًا ملواعيدها والبقية تأتي..

وسأسرد عليكم تفاصيل يومه التي ال أذكر يوم ًا أنه غيرها أو بدلها إال نادر ًا لعذر كمرض أو
غيره ،والنادر ال حكم له كما هو متعارف عليه.
بعد أن يصلي الفجر في مسجده ويقرأ ورده اليومي يذهب إلى احلديقة املجاورة للمسجد
وميشي مع صحبة طيبة قرابة الساعة ثم يعود إلى منزله ،ويتناول فطوره الصباحي وهو يقرأ
الصحف اليومية ويستمع لإلذاعات احمللية والعاملية وقبل أن يذهب إلى دوام��ه يأخذ إغفاءة

سريعة غالب ًا ال تتجاوز الساعة ثم يذهب إلى عمله بكل جد وحيوية ،ويعود في الظهيرة ليتناول
ً
قليال ثم يستعد لصالة العصر ،ويعود بعدها ليحتسي كوب ًا
غداءه مع أسرته أو ضيوفه ويرتاح

من الشاي أو القهوة يستعني به على مواصلة نشاطه في العمل ،ثم يعود ً
ليال من عمله ما يقارب

ً
ليال ويتناول عشاءه اخلفيف ،ويتهيأ للنوم حتى يتسنى له القيام للتهجد
الساعة العاشرة
والفجر ..أما يوم اجلمعة فيخصصه لصلة األرح��ام وزي��ارة األق��ارب ،وأذك��ر أنه كان يصطحبنا
لزيارة جدته وخالته وأقاربه ،وبعد أن توفاهم الله ،وكبر أبناؤه كان يخصصه لزيارتهم.
وفي كل عام في شهر رمضان وفي العشر األواخ��ر منه كان يسافر للعمرة ،ويستعد في ذي
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القعدة ألداء مناسك احلج ،لم يقطع هذه العادة إال في آخر سنتني على ما أظن ألنه لم يستطع
احل��ج ..هذا إلى جانب العمرة الصيفية التي كان يصطحبنا في كل سنة ألدائها ..أنعم بذلك
عادة.
أما أشهر الصيف فكان يفضل قضاءها في الدول العربية اإلسالمية ،فكنا نسافر صيف ًا لألردن
ومن ثم طاب له املقام بـ «أبها» بالسعودية ،وكان قبل ذلك يقضيه في القدس قبل االحتالل .وله
غير ذلك عادات ال يحصيها العاد ،منها ما يتعلق بزكواته وصدقاته ،وال يفتأ أن يحدد لها موعد ًا
إضافة إلى عاداته في مجال العمل ،وعاداته في أوقات السفر ،وعاداته مع املقربني وتصرفاته
مع األحباب واألصدقاء واألبناء واألحفاد ..كل ذلك وغيره كان يسير بالنسبة له وبالنسبة
لغيره في كم وكيف محددين ومتوازيني ال يطغى برنامج على آخر وال يضيق وقت إال وله سعة
من وقت آخر ،وال أذكر أنه تبرم من فراغ قاتل ،أو تأفف من وحشة أو اشتكى من ملل ..فقد كان في
شغل وعمل منظم ووقت ثمني مرتب.

إلى جبريل ننعاه..
إلى جنة اخللد مأواه..
أجاب ربا دعاه
كلمات رددتها سيدة نساء أهل اجلنة فاطمة الزهراء  -رضي الله عنها  -عند مصابها بوفاة
والدها رسول الله [ ،ووجدتني أرددها وأكررها بعد مصابي بوفاة والدي عبدالله علي املطوع.
أبتاه ..م��اذا عساني أن أكتب وم��اذا أخ��ط؟ وكيف أص��وغ العبارات وأمن��ق الكلمات وقد ُفجعت
األمة بطولها وعرضها بفقدك ،وبكاك الكبير والصغير ،األمير والفقير ،القريب والبعيد ،الداني
والقاصي؟!
أب�ت��اه ..ليتك اآلن بجانبي تسمع ما قيل عنك ،وت��رى آث��ار محبتك ،وتقرأ ما ُكتب متجيد ًا
لذكراك وتخليد ًا السمك.
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أبتاه

الف�صل الرابع:

وكمية وكيفية لتوزيعها وكل ذلك في نصاب محدد ومقدار معني.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

أبتاه ..ها أنذا أجوب في بيتك ..أراك في كل ركن وزاوية ..وأرى مجلسك وملبسك ومطعمك

ً
مجلجال ،وأستشعر روحك العطرة وكأنها
صداح ًا باحلق
ومشربك ،وأسمع صوتك قوي ًا مؤثراًّ ،
حتوم حولنا وتعيش بيننا..

أبتاه ..وإن فقدناك فأنت حي في قلوبنا دوم ًا..
أبتاه ..صنعت لنا مجداً ،وبنيت لنا من العز صرح ًا ،ومن الفخر نسجت لنا ثوب ًا ..فبتنا في عز

ً
متصال باسمك ونسبنا ينتمي لنسبك..
ورفعة وفخر ومجد ما دام اسمنا

أبتاه ..عزاؤنا فيك ..عملك الصالح وعطاؤك الذي ال منتهى له ،وخيرك الذي قد مأل أرجاء

الدنيا ..فهذا لعمري الباقي ،ونسأل الله أن تكون رفيق ًا للنبيني والصديقني والشهداء في
الفردوس األعلى آمني..
الوضاء ،وثغرك املبتسم ،وأن��ت مفارق للدنيا ،وقد أسلمت
أبتاه ..ال تفارقني ص��ورة وجهك
َّ
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الروح لبارئها كأني بك تقول :ما عند ربي خير وأبقى ..ما عند ربي ال ينفد وال يفنى..
أبتاه ..مناقبك كثيرة ،وأوصافك أجل من أن تحُ صى ،وآثارك الطيبة ال يتسع املجال لذكرها
مجتمعة ..لذا رأيت بر ًا بك وتخليد ًا السمك وحتى تعم الفائدة أن أكتب وأسجل أحلى الذكريات،
وأبرز املواقف التي عشتها معك ،وفي كنفك وفي ظل محبتك.
ليتسنى للجميع أن يلقوا نظرة عن كثب على حياة بدر اإلصالح ،وأمير اخلير ،وفارس الدعوة
من الداخل ويعيشوا ما عشته ويستشعروا بعض ما أشعر به.

الف�صل الرابع:

«�أبي ..يا �شم�س اخلري»
ابنك :عبداجلليل عبداهلل املطوع

املساجد هناك ،وعندما تسافر الصومال تقل نسبة اجل��وع ،وعند سفرك إل��ى اليابان تزيد
جتارتك وأرب��اح��ك ..فتعود من السفر م�س��رور ًا إلجن��ازات��ك العظيمة وحتكي لنا عن خبراتك
وتفيدنا وتنصحنا باخلير ،لكنك سافرت عنا يوم األحد 2006/9/3م ،وطال سفرك كثير ًا دون
عودة وكم اشتاقت عيناي لرؤيتك ،ولكم اشتقت لسماع صوتك ،وإلى عطفك الذي يطمئنني،
واشتقت لغضبك الذي يرشدني ،واشتقت البتسامتك التي تعودنا أن نلقاها على شفتيك اللتني
طاملا حتركتا بذكر الله وقول احلق.
أبي لقد رحلت عنا وقد اطمأن قلبك بأننا نسير على طريقك ،رحلت عندما اطمأن قلبك
علينا ..كنت -بعد الله سبحانه وتعالى  -سندنا ،وكنت عزوتنا وكنت ظهرنا ..وكنا -وسنظل إن
شاء الله  -نرفع رؤوسنا فخر ًا بأننا من صلبك ومن نسلك فأنت اخلير كله ..أبي كنت أظن أنني
وإخوتي الوحيدون الذين حزنوا لرحيلك ،حتى فوجئت بالناس من جميع أنحاء العالم جاءوا
يعزوننا ،ووجدت حزنهم أشد من حزني وبكاءهم أشد من بكائي ،فأدركت أنك كنت أب ًا وأخ ًا لهم

451

املقاالت ال�صحفية

أب��ي تعودنا على سفرك ..فسفرك ك��ان كثير ًا من أج��ل اخلير ،فعندما تسافر الصني تزيد

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ومعين ًا على اخلير معهم ،فكم كفلت األيتام واألرام��ل وكم أفطرت صائم ًا ،فكان خيرك يعم كل

محتاج واسمك ال ينطق إال مقرون ًا بذكر اخلير ..وما زال اسمك إلى اليوم يذكر مقرون ًا بفعل
اخليرات ،فما زال الناس يذكرون أفعالك اخليرة وما زال األيتام يبكونك.
أبي لقد جاء شهر رمضان ولم تكن معنا ،أهل احلي اشتاقوا جميع ًا إليك ،وكم متنينا ونحن
نعيد فرش املسجد الذي كنت تصلي فيه أن متسه جبهتك الطاهرة عند سجودك ،وكم متنى
الطريق سماع خطواتك عند الفجر بذهابك للمسجد ..وكم متنى الفقراء رؤيتك في كل فجر..
كم انتظروك لكي تكرمهم وتدخل السرور على قلوبهم.
أبا بدر ..يا شمس اخلير ..رحلت بعد بدر ..فالبدر ذهب والشمس التي تنير البدر رحلت..
رحلتم ونحن نخلد ذكراكم في قلوبنا ،رحلتم ونحن نقتدي بكم ،رحلتم والكل يحكي باخلير

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

عنكم ...رحمك الله وأدخلك فسيح جناته ،ورحم الله بدراً.

«يبا منو بيم�سح دمعتي»
عبداملعز عبداهلل العلي املطوع
مدري من وين أبدأ ،مدري من وين انتهي مدري حق منو أشكي ،مدري شقول ،والله أعزي روحي،
وال أعزي العالم كله ياريت الكلمات تعبر عن اللي داخلي ،ياريت والله لو اكتب كل ليلي ونهاري،
م��اراح أق��در أوص��ف قدر ه��األب العظيم ،والله ان لساني يعجز وتزدحم كلماتي وجتف اقالمي
لوصف احلزن الذي اعيشه ..يبا يبا منو بيقعدني حق صالة الفجر ،يبا منو يقرالي اجلرايد
الصبح ،يبا منو بيحطني باكتافه ،يبا منو بيشجعني على الدراسة ،يبا منو أوريه شهاداتي ،يبا
حق منو اهدي جناحي ،يبا منو ببوسه على راسه ،يبا منو بيمسح دمعتي ،يبا منو من بعدك
اناديه أبوي ،يبا منو بهمز ريوله ،يبا منو بناديه من بعدك أبوي؟ الله يرحمك ،والله كنت لنا
اكثر من أبو ،الله يرحمك ،وعظم الله أجر األمة كلها.
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«رحمة اهلل عليك يا والدي احلبيب»
�أن�س يو�سف العتيقي
ال أدري كيف أبدأ وماذا أقول اختلطت الكلمات والعبارات وال يسعنا في مثل هذا املقام اجللل
عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وإنا لفراقك يا أبانا حملزونون ..ال حول وال قوة إلى
بالله رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته.
قبل وفاتك بشهر تقريبا كنت في بيتك مع ابنتي املولودة صبا وكنت تداعبها وحتضنها ولها
معك صور شاهدة على مثل هذا اللقاء وقلت لي بصوت عال ابني أنس إنه ليس ببعيد على الله
أن يطيل في عمري وأن أحضر زواج ابنتك وأرى أحفادك ولكن مشيئة الله سبقت فرحمة الله

املقاالت ال�صحفية

عليك يا والدنا احلبيب.

الف�صل الرابع:

إلى أن نقول بقلوب مؤمنة ومطمئنة إنا لله وإنا إليه لراجعون وكما قال حبيبنا محمد صلى الله

«خل�ص يل جتربة حياته يف خم�سة مبادئ �أولها تقوى اهلل»
يو�سف عبدالعزيز مهلهل اليا�سني
املجتمع  -العدد � 23( 1720سبتمرب )2006

إن ج��دي عبدالله املطوع ك��ان ال يتأخر عن دع��م األعمال اخليرية والوطنية التي تهدف
إلى خدمة الوطن واملواطنني ..كما كان يخص املشروعات الشبابية بنصيب واف��ر من الدعم،
وقد ملست ذلك على املستوى الشخصي عندما شرعت في تأسيس مؤسسة الـ VIP GROUP
التربوية التي تهدف إلى تعزيز القيم األخالقية والوطنية في نفوس األبناء من سن  8إلى 16
عاما بإقامة احلمالت اإلعالمية واملؤمترات واملعارض التربوية الهادفة ،وكذلك حتفيظ القرآن
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والدورات التثقيفية والتربوية .فقام جدي يرحمه الله بإعطائي مبلغ ًا كبير ًا من املال للمساهمة
في تأسيسها ،كما أعطانا األث��اث املكتبي بأسعار مخفضة من شركته اخلاصة ،باإلضافة إلى
مساهماته املستمرة معنا في كل حملة أو مؤمتر نعقده.

جمل�س الطلبة
كما أذكر جلدي موقفه معنا في مجلس الطلبة باملرحلة الثانوية مبدرسة يوسف بن عيسى

وكنت رئيس ًا للمجلس ،حيث كان دائم الدعم املادي للمجلس ليساعده على تنفيذ نشاطاته،
وذل��ك من حرصه على تشجيع الشباب  -وبخاصة أب�ن��اؤه وأح�ف��اده  -على املشاركة في العمل
النقابي الهادف خلدمة الكويت.وذهبت إلى جدي عندما قررنا تنظيم مؤمترنا الوطني األول
ملؤسسة الـ  VIP Groupوذل��ك حتت شعار« :بدونها احلياة حلوة» أي ب��دون السيجارة احلياة

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

حلوة ،وكان املؤمتر حتت رعاية وزير الصحة األسبق د .محمد اجلارالله فتبرع جدي مببلغ كبير
من املال لدعم املؤمتر وطلب عدم ذكر اسمه .وكذلك عندما شرعنا في تنظيم مؤمترنا الثاني
حتت شعار «بيدك اصنع مستقبلك لبلدك» الذي يساعد الشاب الكويتي خريج الثانوية على
اختيار تخصص جامعي حتتاج إليه البالد ،وكان جدي في طريقه إلى السفر ،ولعدم متكنه من
مساعدتنا أرس َلنا إلى بعض التجار من أهل اخلير لدعم املؤمتر ..وبالفعل وجدنا كل تعاون من
التجار عندما علموا أن «أبوبدر» هو الذي أرسلنا.
جتربة احلياة وف��ي رحلتي األخيرة معه إل��ى املدينة املنورة في العشر األواخ��ر من رمضان
املاضي سألته عن كيفية جمعه بني الدنيا واآلخ��رة بإذن الله؟فقال :يا بني أخلص لك جتربة
حياتي التي عمرها حوالي  56عام ًا في خمس نقاط أساسية:

األولى :تقوى الله عز وجل هي سبب تكوين هذه الثروة الدنيوية وبإذن الله األخروية.
بوالدي في حياتهما وبعد مماتهما.
الثانية :بري
ّ
الثالثة :االبتعاد عن أي أمر فيه شبهة ربوية.
ً
سائال يطلب مساعدتي أبد ًا حتى لو كنت أعلم كذبه.
الرابعة :ال أرد
اخلامسة :املثابرة في العمل.
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موقف �أثناء االحتالل
وحكى لي أحد األشخاص عن موقف جلدي أثناء الغزو العراقي للكويت وكان جدي وقتها

موجود ًا مبنزله مبكة ،واتصل به هاتفي ًا سمو الشيخ الراحل سعد العبدالله وكان وليد ًا للعهد
آنذاك ،وأبلغه أنه قادم لزيارته في املنزل ..وعندما حضر الشيخ سعد ،قال له جدي :إنه يضع
جميع أمواله وممتلكاته داخ��ل الكويت وخارجها حتت تصرف احلكومة الكويتية في خدمة
الكويت حتى تتحرر.

وأثناء دراستي للماجستير في دولة لبنان الشقيق تعرفت إلى أحد اللبنانيني وكان ال يعرف
صلتي بـ «أبوبدر» ..وحكى لي عن موقف جلدي «عبدالله» وخالي «بدر» يرحمهما الله  -معه
أثناء الغزو ،حيث كان يعمل هذا الشخص اللبناني وقتها بالكويت ،واضطر إلى السفر عن طريق
السعودية واصطحب معه زوجته وأوالده وزوجة أحد أصدقائه اللبنانيني الذي توفي قبل الغزو
بشهرين وأوالده .وكان ال ميتلك أكثر من  500ريال فقط وأثناء مروره بجدة قابل خالي «بدر»
يرحمه الله ،الذي سارع إلى اصطحابه إلى جدي في مكة عندما علم بقصته وهناك قرر جدي
تخصيص شقة لهذا الرجل ومن معه في عمارة جدي مبكة دون مقابل طوال فترة الغزو.
وموقف آخر ..عندما كنت أجلس معه مبسجد املنصورية بجوار منزله إذا بشخص يحضر

ويطلب منه مساعدة طالب كويتي يدرس باخلارج ،فما كان من جدي إال أن أعطاه مبلغ ًا من املال
ووعده مبساعدة شهرية لذلك الطالب.

مواقف عائلية
وهناك الكثير من املواقف الشخصية على مستوى األسرة ،أذكر منها موقفه مع والدتي أنعام
عبدالله املطوع ،التي سافرت إلى أمريكا للعالج من ورم في الرأس ..فقال جدي :أنا أتكفل بكل
مصاريف عالجها حتى لو وصلت مليون دينار.وباشر بنفسه متابعة األطباء ومراسلتهم حلظة
بلحظة رغم كل مسؤولياته الكثيرة..
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�شقة بال مقابل

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
مما يدل على أنه يرحمه الله كان ميتلك فقه األول��وي��ات ..وبعد جناح العملية اجلراحية

وعودة والدتي إلى الكويت ظل يزورها أو يتصل بها يومي ًا لالطمئنان عليها .كما أذكر نصائحه
الدائمة لي وخلالي بدر يرحمه الله بضرورة إنقاص وزننا ملا للوزن الزائد من أضرار على القلب.
وعندما توفي خالي «بدر» يرحمه الله وقف على مقبرته وأخذ ينثر الرمال على القبر بيديه،
ويقول« :هذا صديقي» ،ألنه كان يتخذ ابنه صديق ًا له.

«مل ميت بل عا�ش بعمله ال�صالح»
حممد عبدالعزيز مهلهل اليا�سني

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

اللهم ارحم من عشق لقاءك وقدس أسماءك وأحب خلقك وكان ناصرا لدينك اللهم يا منزل
الكتاب ويا ممطر السحاب ارحمه وأكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض اجلنة.لم ميت اجلد
أبو بدر بل عاش بعمله الصالح لقد ترجل الفارس كما يترجل الفرسان وذهب للقاء املنان ،بعد
أن كرس حياته خلدمة وطنه ودينه.
لقد كان بارا بأهله ،وهو ال يزال فينا حيث إن الصاحلني ال ميوتون بل بعمل اخلير هم يعيشون،
لقد كان دائما يوصي بصلة الرحم ويوصي بالتمسك بطاعة الله وسنة الرسول .فبقلوب خاشعة
اللهم بدله دارا خيرا من دار الدنيا واسكنه فسيح جنانك يا أرحم الراحمني وإنا لله وإنا إليه
راجعون.
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«�أبوبدر ..الغائب احلا�ضر الذي مل تغره الدنيا»
�أم علي عبدالوهاب املطوع
منذ تفتحت احلياة وأنا أعرفك باخلصال احلميدة والسجايا الطيبة التي حتمل جميع املعاني
املطوع شقيق الشيخ عبدالله املطوع يرحمهما الله كانا وجهني لعملة واحدة.
لكن الله حباك شخصية متفردة ،حتمل ق��درات عالية ال تتوافر إال في القلة القليلة من
البشر ،شخصية تمُ ثل اإلسالم بشموله كمنهاج للحياة من وصل وحنان حتى وأنت في أقاصي
األرض ،تتصل وتسأل عن اجلميع ،متسامح ألبعد احل��دود ،رزي��ن رشيد في تصرفاتك ،حذر،
دقيق ،ورع ،نصوح ،مهيب اجلناب ،متفائل ،وجيه ،ذو وجدان عال ،مضياف ،تريد راحة من حولك
وأنت في أحلك املواقف ،عذب احلديث لبق ،تختصر مع التوضيح.
كرمك ليس للسمعة والرياء ،وإمنا لرضا رب العباد ،يداك ممدودتان كالغمامة املمطرة حيثما
ُوجدت هلت وأمطرت خير ًا وبركة ،تضاريس األرض تشهد مشاريعك اخليرية ،الفضاء الرحب ال

يحصي عدد مآذنك ،أيتام املسلمني أبناؤك الذين تتألم ألملهم.

ال تغضب وال تخاصم إال لله ،تتفاعل مع املواقف كالسيف البتار ،تواضعك ج��م ،تخفض
جناح الذل للفقير والضعيف ،وتضرب بفأس من حديد على الظالم املعتدي ،كالبحر الزاخر في
صفوك ،وفي غضبك تخافك احليتان ،سهل التعامل ،عميق في إدراكك ،بعيد في نظرك ،ترنو
للجنة وحياة اخللود ،إنك خليط من احلرير والفوالذ ،متناقضاتك متماشية مع نواميس الكون،
قوي العزمية يعجز عن فلها اجلبابرة.
حتب عملك ال تكل وال متل ،على حساب وقتك وصحتك ،كل ثانية متر عليك حتتسبها لله،
وكل حرف له معنى ووزن وشكل ،على عكس بذلك للمال الذي تدفعه للفقراء دون حساب كنهر
جار ال تصطدم بصخور وال سدود ال تعرف الفشل وال الصعاب.
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من صدق وأمانة وك��رم وضمير حي ونوايا حسنة ،أنت واحلبيب ال��ذي رحل قبلك عبدالوهاب

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
إن األق�لام يجف حبرها وال ينتهي الكالم عنك ،إنك أمة في رج��ل ،إنك من الرجال الذين
صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
�رم ص� � �غ� � �ي � ��ر
وحت� � � � � �س � � � � ��ب أن� � � � � � � � ��ك ج� � � � � � � � � � � ٌ

وف � � � �ي� � � ��ك ان� � � � �ط � � � ��وى ال� � � �ع � � ��ال � � ��م األك � � �ب� � ��ر

علي تشد عليها.
بوبدر حتى آخر أنفاسك يدك بيد احلبيب ابني ّ
كل ما قيل ُ
وكتب قليل ،ألني أعرفه كثيراً ،وما ُكتب إال النزر اليسير ،كان قدوته رسول الله [
ً
كسال ،نذر نفسه للدعوة اإلسالمية وهموم
في أسلوبه وتأدبه وعلو همته وال يعرف عجز ًا وال
املسلمني في أنحاء األرض ،يزورنا في جميع املناسبات ،حتى وهو مسافر يتصل ويسأل عن األهل،
ويوصي أوالدي بي ،ويدعو لي في صالته ويقول لي :إن شاء الله ترين ما ُيسرك بهم ،ويطلب

مني أن أدعو له كذلك ،وأتساءل في نفسي وأقول :كل هذه احلسنات عند بو بدر ويطلب دعائي

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

له ،لله دره ماذا سيزيده دعائي؟!
عندما يعود من السفر أس��أل أوالدي :سلمتم على عمكم؟ يقولون :ال نستطيع أن ندخل
املكتب ثالثة أيام ،عنده زوار على اختالف احتياجاتهم من الوفود وأصحاب األعمال والفقراء
واحملتاجني ،يأنس بوجود الفقراء حوله ،ال يرضى ببعدهم عنه في قسم خاص ،يتولى أمورهم
ويستمع إليهم بأذن مصغية غير متململ.
ويخبر
وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان يأخذ أوالدي إلى املسجد القريب من منزله ُ

املصلني بأنه سيتواجد بعد صالة القيام ،حيث يكتظ املسجد بالفقراء ويغدق عليهم ،ومن شدة
انتباهه أخذ شخص املبلغ ورجع مرة ثانية كأنه لم يتسلم شيئ ًا ،فأنَّ به يرحمه الله حتى ال يتعلم
اخلداع والكذب ،فتعجب أبنائي من قوة مالحظته وتأسف هذا الفقير.
حساس يشعر بشعور من حوله ،رقيق رغم شدته على املنكر ،ج��واد رغم عيشه املتواضع،
حنون على األيتام ،سبق أن عرض عليه صديق شراء أرض في السعودية عليها تثمني كبير في
املستقبل القريب ،وعندما استفسر عن األرض اكتشف أنها أليتام وهذا الرجل شريك والدهم،
ويريد من أبوبدر أن يشاركه نصيب األي�ت��ام ،وف��ور ًا رف��ض الفكرة ورد عليه :أن من حق هؤالء
األيتام بالتثمني مبا أنك تعلم ذلك ،ومن فضل الله عليه رزقه مببلغ كبير كان يطالب به شخص ًا
استدان منه ورده إليه.
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مواقفه كثيرة ،يسعى إلى الرزق احلالل املصفى من كل شائبة ويبتعد عن أي أمر فيه ذرة من
علي ،ألن ثقته قوية بربه .زكاته
الشك ،وال يعترف بشركات التأمني ،وكان يقول :زكاتي ِّ
تؤمن َّ

تتعدى املفروض بالكثير عند الضرورة واحتياج املسلمني.
هذا غيض من فيض
كأن دمعي لذكراه إذا خطرت

كنت لنا خيمة دفء وحنان
نشعر بضياع من فقدك ،كنت لنا مظلة حفظتنا من عواصف الزمان ،كنت لنا خيمة دفء

وحنان ،كنت بلسم ًا جلراحنا التي بفقدك تفتحت بعد التئام ،كنت لنا الظهر والسنام ..كنت
سراجنا في دياجير الظالم ..كنت لنا الفارس والربان ،كنت بوصلة احليران ،كنت صمام األمان،
كنت النبع الصافي للجائع والعطشان ،كنت غطاء العريان ،كنت زه��ور البستان ،كنت البلبل
الشادي في ليل األحزان ،ذكرك يعطر املكان ،من يكفف دموع األرامل واأليتام؟! نصائحك في
قلوبنا تصان ،نظراتك دون كالم لها معان.
موضع سجودك يئن ولهان ،قدوتك رسولنا العظيم وأبوبكر وعمر وعلي وعثمان.
أنت فخرنا على مر ال��زم��ان ..من في قبرك قرير العني ،وقلوبنا تدعو لك في كل دفقة دم
وجريان.
عسى أن نلتقي في اجلنان مع األحبة واخلالن.
رحم الله بوبدر بدر املسلمني ،ورحم الله الرحم التي أجنبته.
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ُ
ٌ
مدرار
يسيل على اخلدين
فيض
ُ

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«كفى باملرء افتخارا»
�أم عمر عبدالإله عبداهلل املطوع
رحم الله والدنا الغالي عبدالله املطوع فقد كان لنا نعم الوالد ونعم اجلد ألبنائي ويكفيني
افتخارا أن يكون لي أبناء ينسبون باسم رجل اخلير واإلصالح وأن يكون لهم قدوة يتبعون سنته
وينتهجون نهجه ..فدعاؤكم لهم حتى يسيروا على مسيرته النيرة.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

«جاءته الدنيا فزهد فيها ..ونادته الآخرة فذهب �إليها»
�إميان �أحمد القطان
ش� � � �ك � � ��ر ًا ل� � � � � � � َ
�ذاك ال� � � �ف � � � ِّ�ذ ل� � �ي � ��ت ح� �ي ��ات ��ه

ط� � � ��ال� � � ��ت ول � � � �ي� � � ��ت س� � �ن� � �ي� � �ن � ��ه أح� � �ق�� ��اب� � ��ا

ً
جليال.
عرفته أب ًا حنون ًا ،وجد ًا عطوف ًا ،وقائد ًا عظيم ًا ،ومحسن ًا كرمي ًا ،وشيخ ًا حكيم ًا ،وعامل ًا
بسيط في حياته ،متواضع في كالمه ،سهل في هيبته ،وشديد في تقواه ..ال تراه إال وحتبه
وتأنس ملجلسه ومحياه ..واسى الفقير ،وأعطى املسكني ،وجبر كسر احملتاجني ..خالط امللوك،
وجارى الرؤساء وهو في الكرم أمير األمراء ..عبدالله العلي قصة الزهد والتواضع ..فكيف تبدأ
يفرج عن القلب العليل ..والله ما
وكيف تنتهي ..سيرته عطرة ..ذكراه جميلة واحلديث عنه ِّ
عرفته إال قوي ًا في احلق وقوي ًا على الباطل ،وال تأخذه في الله لومة الئم.

وعرفته لآليات خاشع وحلديث رسولنا الكرمي دام��ع ..جاءته الدنيا فزهد فيها ..ونادته
اآلخ��رة فذهب إليها ..ولم يرض أن يعيش في دنياه إال كحال املسافر ..شاكر ًا لنعم ربه ،ذاكر ًا
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لفضله ومننه ونعمه ،ولم يكن لسانه يفتر عن حمد الله وال يرضى إال أن يبشرنا بأن األمور
طيبة حتى في علته ومرضه ..فطبت حي ًا وطبت ميت ًا.وعزاؤنا الوحيد في مصابنا اجللل هو أن
نتذكر فقدنا حلبيبنا ورسولنا وشفيع أمتنا محمد بن عبدالله عليه وعلى آله أفضل صالة وأمت
تسليم.
وموجه
رحمك الله يا والد احملتاجني ..وشيخ العلماء والعارفني ..ويا رجل احلكمة والفطنةَّ ..

الدعاة والهادين ..ويا نبض الدعوة وصحوة الفكرة ..ويا ساكن القلوب ورفيق الدروب ..ويا حامل
ش � � �ك� � ��ر ًا ألف� � �ض � ��ال � ��ك ال� � �ت � ��ي ن� �ف� �ح���ت ب �ه��ا

ودام ف � �ض � �ل� ��ك وال� � � �ت � � ��اري � � ��خ ق � � ��د ش� �ه���دا

اللهم احشره في زمرة املقربني ..وبشره بروح وريحان وجنة نعيم ..واجعله مع أصحاب اليمني..
واجمعه مع املتقني ..اللهم آمني.

وفاء ابراهيم مهلهل اليا�سني
اللهم اغفر جلدي وارحمه اللهم مينه كتابه وهون حسابه ولني ترابه اللهم وأطعمه من ثمار
اجلنة ،واكشف له عن وجهك احلجاب اللهم واجمعني به في جنة اخللد ،اللهم واجعله ممن قلت
{و ُي َط ُ
يرا (( })15سورة اإلنسان) ،اللهم إن
فيهمَ :
اف َع َل ْي ِهم ِب ِآن َي ٍة ِّمن ِف َّض ٍة َو َأكْ َ��و ٍ
اب َكا َن ْت َق َو ِار َ
عبدك عبدالله في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار فأنت أهل الوفاء واحلمد،

اللهم انك قلت وقولك احلق «ادعوني استجب لكم» وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما
وعدتنا ،فهذا الدعاء ومنك اإلجابة وهذا اجلهد وعليك التكالن وال حول وال قوة إال بالله العلي
العظيم.
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املقاالت ال�صحفية

«اللهم اجمعني به»

الف�صل الرابع:

هموم األمة.

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

حممد بدر عبداهلل العلي املطوع

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

م � � � � � �ه � � �ل � ��ا أي� � � � � � � �ه � � � � � � ��ا األح� � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��اب..

ه� � � � � ��ل ص� � � ��دق � � � �ت� � � ��م خ � � � �ب� � � ��ر امل� � � �ن� � � �ي � � ��ة؟

م� � � � � � � � � � � � � � � ��ا م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ات وال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دي

  
ب�� � � � � ��ل ي � � � �ن� � � �ع�� � ��م اآلن ب � � ��ال� � � �ه � � ��دي � � ��ة

ال ت� � �ق � ��دم � ��وا ل � �ن� ��ا ي� � ��ا س� � ��ادت� � ��ي ال� � �ع�� ��زاء

  
ن �ح �س��ب ال� ��وال� ��د ح �ي��ا ي � ��رزق ف ��ي السماء

«ف � � � � � � � � � � � � � � ��ي ع� � � � � � �ي� � � � � � �ش � � � � � ��ة راض � � � � � � � �ي� � � � � � � ��ة

  
ف � � � � � � � � � � � � � ��ي ج� � � � � � � � � �ن�� � � � � � � � ��ة ع � � � � � ��ال� � � � � � �ي � � � � � ��ة

ق�� � � � � � � �ط� � � � � � � ��وف�� � � � � � � �ه� � � � � � � ��ا دان� � � � � � � � � � � �ي�� � � � � � � � � � ��ة»

  
ذاك ي� � � � ��ا س� � � � ��ادت� � � � ��ي ه� � � � ��و اجل� � � � � � ��زاء

مل� � � � � ��ن ع� � � � � � � ��اش ي � � �ق � � �ت � � �ح� � ��م ال � � �ع � � �ق � � �ب� � ��ة:

  
«ي � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � ��ك ال � � � � � � � � � ��رق� � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��ة..

ي�� � �ط�� � �ع� � ��م ف� � � � � ��ي ي�� � � � � � ��وم ذي م � �س � �غ � �ب� ��ة

  
ي � � � � � �ت � � � � � �ي � � � � � �م� � � � � ��ا

ذا

م� � � � � �ق � � � � ��رب � � � � ��ة

م� � � � �ت � � � ��رب � � � ��ة»

  
(ث� � � � � � ��م ك� � � � � � ��ان م� � � � ��ن ال� � � � ��ذي� � � � ��ن آم� � � �ن � � ��وا

وع�� � � � � � � � �م�� � � � � � � � �ل� � � � � � � � ��وا ال � � � � � � � �ص� � � � � � � ��احل� � � � � � � ��ات

  
وت � � � � � � � � � � � � � � ��واص � � � � � � � � � � � � � � ��وا ب� � � � ��ال � � � � �ص � � � � �ب� � � � ��ر

وت� � � � � � � � � � � ��واص� � � � � � � � � � � ��وا ب� � � � � ��امل� � � � � ��رح � � � � � �م� � � � � ��ة )

  
أول � � � �ئ� � � ��ك ل� � �ه�� ��م م� � � ��ن رب � � � � ��ي َم � � ��كْ � � � َ�ر َم � � ��ة

أو

م� � � �س� � � �ك� � � �ي� � � �ن�� � ��ا

ذا

ق� � � � � ��د ن� � � � � � � ��ال وال� � � � � � � � � � � ��دي ا َمل� � � � � ��كْ � � � � � � َ�ر َم� � � � � ��ة

  
ن� � � � � � � � � � ��ال ورب� � � � � � � � � � � � � ��ي ا َمل � � � � � � � ��كْ � � � � � � � � َ�ر َم � � � � � � � ��ة

  
ن� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ال ورب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي ا َمل� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��كْ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � َ�ر َم� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة
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«حي يف قلوبنا»
�أنفال يو�سف العتيقي
عزاؤنا نحن وخالتي أم عبدالرحمن انه في جنات اخللد بإذن الله فيجب علينا العمل حتى
بصغر الدنيا ،سبحان الله هذه حال الدنيا كل نفس ذائقة املوت الله يصبرنا على فراقه لقد
فقدناه جسدا ولكنه حي في قلوبنا عظم الله أجر جميع املسلمني وجمعنا معه في عليني.

«اختار طريقة حياته»
�أبرار عبدالعزيز مهلهل اليا�سني
أع��زي نفسي أوال وعموم آل القناعات الكرام واألم��ة اإلسالمية بوفاة الفقيد الغالي جدي
عبدالله علي املطوع رحمه الله وأق��ول ان��ك يا ج��دي لم تختر طريقة موتك في ه��ذه احلياة
ولكنك اخترت طريقة حياتك األبدية عند رب الوجود واخلالئق ،اللهم اجعل قبره روضة من
رياض اجلنة وأنزله منزل األنبياء والشهداء والصاحلني ،اللهم أعن أهله ومن خلفه على حمل
الرسالة واألمانة اللهم ال تفتنهم واحفظهم بحفظك ،اللهم يسر لهم اخلير اللهم أعزهم بـ«ال إله
إال الله محمد رسول الله» واجعل أيامهم وأعمالهم تعمر بطاعتك.
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الف�صلالرابع:
الف�صل

يجمعنا الله مع والدنا احلبيب .اقشعر بدني من كلمات أخي احلبيب أنس العتيقي فقد أحسست

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي

«من الأفذاذ»
نورة علي املطوع
إن من الناس من يعيش وميوت وال يحس به أحد ومن الناس من ميوت فتستريح من شره ومن
املطوع عند الشدائد جتده وعند املسرات جتده وعند احلاجة جتده وعند فعل اخليرات يساعد
بكل ما لديه في سبيل إرضاء ربه وإسعاد احملتاجني لقد كان من الرجال األفذاذ الذين يجود بهم
القدر ما بني احلني واآلخر غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.

«اللهم �آن�س يف القرب وح�شته»
حنان حممد املطوع
اللهم اغفر له وجلميع موتى املسلمني ..اللهم اغفر له وارحمه..
اللهم اغفر له وتقبله وجتاوز عنه..اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب األبيض من
الدنس..
اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه باملاء والثلج والبرد..
اللهم باعد بينه وبني ذنوبه وخطاياه ..كما باعدت بني املشرق واملغرب..
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الناس من ميوت فتحزن اخلالئق كلها على فراقه وفقدانه هكذا كان اجلد واألب عبدالله العلي

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
اللهم أحسن نزله ووسع مدخله..
اللهم إني أسألك مبنك وكرمك أن تتغمده برحمتك الواسعه وأن جتعل قبره روضة من رياض
اجلنة.
اللهم ارحمه فيمن رحمت وادخله اجلنة مع الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون..
ً
وأهال خير ًا من أهله..
اللهم أبدله دار ًا خير ًا من داره
اللهم إنا نسألك باسمك األعظم أن توسع مدخله..
اللهم آنس في القبر وحشته..
اللهم ثبته عند السؤال..

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

اللهم ثبته عند السؤال..
اللهم ثبته عند السؤال..
اللهم اكفه فتنة القبر..
اللهم اكفه ضمة القبر..
اللهم آمني ..اللهم آمني
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«وفيت وربي العهد»
يا�سر �سامل علي العبدالإله
مت� � �ض � ��ي ال � � ��دق � � ��ائ � � ��ق وال� � � � �س � � � ��اع � � � ��ات ..وق� � �ل� � �ب � ��ي ت � �ف � �ت� ��ه اآله� � � � ��ات

ال�صحفيةاهلل  -يف عيون �أ�سرته
بدر  -رحمه
املقاالت
اخلام�س� :أبو
الف�صلالرابع:
الف�صل

م� � � � ��ات رم� � � � ��ز اإلص � � � � �ل � � � ��اح ..ع � � � �ن� � � ��وان احمل�� � �ب� � ��ة م � �ج � �م� ��ع ال � �ش � �ت� ��ات
م � � ��ن ك � � � ��ان ل� �ل� �م� �س� �ك�ي�ن ح� � �ص� � �ن � ��ا ..ي� �ح� �ت� �م���ي ب � � ��ه وم � � �ن� � ��ه ي� �ق� �ت ��ات
م� � � ��ن ك� � � � ��ان ل� �ل��أي � � �ت� � ��ام ح � � �ض � � �ن� � ��ا ..ح� � �ن � ��ون � ��ا ع � ��اض� � �ه � ��م األم � � �ه� � ��ات
م � ��ن ك � � ��ان ل� �ل� �ع ��امل�ي�ن م � � ��درس � � ��ة ..خ� ��رج� ��ت أس � ��اط� � �ي � ��ر ًا م � ��ن ال� ��دع� ��اة
ت� �ش� �ه ��د ال � � �ب� � ��وادي ك� �ل� �ه ��ا وال� � �ب� � �ط � ��اح ..أن ع� �م� �ن ��ا ن� � � ��ادر ال� �ق ��ري� �ن ��ات
ش � ��اد ب� ��اإلمي� ��ان ص ��رح ��ا ش ��ام� �خ ��ا ..ل���م ي � ��زل ق��ائ��م��ا ط � ��ول ال��س��ن��وات
دل� � � �ه � � ��م س � � �ب� � ��ل اخل� � � �ي � � ��ر ت � � � � �ت� � � � ��رى ..واق� � � � � � � ��ال م� � �ن� � �ه � ��م ال � � �ع � � �ث� � ��رات
وم � �ض� ��ى ب� �ك���ل ال� � �ع � ��زم ي � � �ل� � ��وي ..أع� � �ن � ��اق امل� �ف� �س���دي���ن وامل�� �ف�� �س� ��دات
ل � �ل� ��ه درك م� � ��ن ش� �ع� �ل���ة أض� � � � � � � ��اءت ..ف� � ��ي ال� � � � � ��ورى ش � �ع� ��ل ال � ��دع � ��اة
ي� � ��ا م� � ��ن ع� � ��اه� � ��دت احل� � � �س � � ��ن ..م� � ��ن م � ��وس � ��م احل� � � ��ج ح � �ت� ��ى امل � �م� ��ات
وف � � � �ي� � � ��ت ورب� � � � � � � ��ي ال�� � � �ع�� � � �ه� � � ��د ..ون � � � �ل� � � ��ت امل� � � �ع�� � ��ال�� � ��ي وامل� � � �ك�� � ��رم�� � ��ات
أب� � � � ��ا ب� � � � ��در ع � � � ��زاؤن � � � ��ا ج� � � �ي�� � ��ل ..أن � � �ش� � ��أت� � ��ه أن� � � � ��ت وم � � �ن� � ��ك اق� � �ت � ��ات
ف � ��رح� � �م � ��ك ال�� � �ل� � ��ه م� � � ��ن م � � �ص � � �ل� � ��ح ..ان � � � � � ��ار ل� � �ل� � �ع � ��امل �ي��ن ال� � �ط � ��رق � ��ات
إن ك��ان ال �ف��راق جبلة ه��ذي احل �ي��اة ..ف��إل��ى امللتقى ف��ي فسيح اجلنات
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«عظم اهلل �أجر الأمة»
حمد عبدالكرمي املطوع
عظم الله أجر األمة اإلسالمية على فقيدها املغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله العلي سائال
املولى عز وجل أن يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته.

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

عمي بو بدر وحب امل�سلمني
عبداهلل املطوع (بو في�صل)
في يوم من األيام كنت في بيت عمي بو بدر رحمه الله تعالى مع ابنه وبعض اإلخوة وعند
خروجنا من البيت صادفنا عمي وهو عائد من العمل فسلم علينا وسأل عن أحوالنا بكل احلنان
واللطف كما هي عادته رحمه الله ثم نصحنا بنصيحة قيمة ج��دا ما زل��ت أذك��ره��ا وه��ي  :يا
حبذا ركعات يصليها الواحد منكم في جوف الليل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال
املسلمني.
أسأل الله الكرمي أن يصلح حال املسلمني وأن يؤلف قلوبهم على كتابه الكرمي وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم وأن يجمع كلمتهم على اخلير..
اللهم آمني ..اللهم آمني.
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«عازمكم يف �أبها»..
مرمي املطوع
أنس مكاملته األخيرة لي قبل شهرين تقريب ًا ،حيث كان في أبها وكلمني عبر الهاتف قائال:
لم َ

عليه ،وقال له :تعالوا أبها اقعدوا عندي.
كان يحب أبها وايد ويحب جميع الناس بأبها.

د .عبداهلل حممد عبدالكرمي املطوع
عظم الله أجركم ،أسأل الله تعالى أن يجعل مثوى العم بوبدر اجلنة ويسكنه فسيح جناته
ويجعل قبره روضة من رياض اجلنة ،ويثبت أهله من بعده بالقول الثابت في احلياة الدنيا.
آمني.
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املقاالت ال�صحفية

«مثواه اجلنة»

الف�صل الرابع:

يبا بنتي تعالي أبها أنا عازمكم ،قلت له :إن شاء الله .قال لي :عطيني زوجج أكلمه ،فكلمه وسلم

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الفصل السادس:

القصائد الشعرية
الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

إن من الشعر حلكمة ...والشعراء أم��راء ال�ب�ي��ان ...فرسان
الكالم ...لهم قدرة على اختراق احلجب إلى نفوس الناس
عبروا بكل
وعقولهم بال تأشيرات وال ج��وازات سفر ،وق��د َّ

شفافية ومصداقية عن شعورهم حيال املرحوم بإذن الله
تعالى فكانت هذه املنظومات األدبية البديعة
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الف�صل ال�ساد�س:
الق�صائد ال�شعرية
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

«فقيد الأمة»
�شعر� :سليمان اجلاراهلل

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

غ� � � � ��اب ال � � � �ب � � � �ي� � � ��ان ..ت� � �ع� � �ث � ��رت ك� �ل� �م���ات���ه

ف�� � �ب� � ��دا ع� � �س� � �ي � ��را وص � � � �ف� � � � ُ�ه م � �ت � �ن� ��اه� � َ�ي � � ًا

م � � � � � � ��اذا ي � � � �ق� � � ��ول وم� � � � � ��ا ت � � � ��ران � � � ��ي ق � ��ائ �ل��ا

ع � � ��ن ف � � ��اض � � � ٍ�ل ب� � �ل � ��غ ال � � �س � � �ه� � ��ام ت � �ع� ��ال� � َ�ي � � ًا

ع� � ��ن س� � �ي � � ٍ�د ق� � ��د ك� � � ��ان ط� � � � � � � ْ�ود ًا ش���ام� �خ� � ًا

م� � ��ن ك� � � ��ان ل� � �ل � ��دي � � ِ�ن احل � �ن � �ي� ��ف م� �ح���ام�� َ�ي� � ًا

�اض �ل ً
�ا
ف� � �ق � ��دت ب � �ك� ��م ب � �ل� ��د ال� � �ك � ��وي � � ِ�ت م � �ن� � ِ

ش � � �ه � � �م � � � ًا ك� � � ��رمي�� � � � ًا أري� � � �ح� � � �ي� � � � ًا س� � ��ام� � � َ�ي � � � ًا

ف� � � � � � � ٌ�ذ ..ع � � ��ن اإلس� � � �ل� � ��ام ك�� � � ��ان م � ��داف� � �ع� � � ًا

ب����� َ
�ذل ال � �ك � �ث � �ي� ��ر ول � � � ��م ي�� �ك� ��ن م�� �ت� ��وان� � َ�ي�� � ًا

وامل� � � �س� � � �ل� � � �م � � ��ون ل � � �ف � � �ق� � ��ده ف� � � � �ق � � � ��دوا ب ��ه

�ور احل� � �ق� � �ي� � �ق � ��ة زاه� � � � َ�ي � � � � ًا
ب�� � � � � � ٌ
�در ب� � � ��ه ن�� � � � � � ُ

ل � � � ��م ي � � �خ� � ��ل م � � �ن� � ��ه م � � �ح � � �ف� � � ٌ�ل وجت � � �م� � � ٌ�ع

ل � �ل � �م � �س � �ل � �م �ي�ن ول � � � � ��و ت� � � �ب � � ��اع � � � َ�د ن� � ��ائ� � � َ�ي � � � ًا

�اء ف � � �ي� � ��ه ه � � ��داي � � � ٌ�ة
ف� � � �ل� � � �ن � � ��وره ال� � � � � ��وض� � � � � � ُ

�ادي � � � � ًا
ل � � �ل� � ��دي� � ��ن ل� �ل� ��إس� �ل� ��ام ض� � � � � � � ��وء ًا ه� � � � َ

�رش� � � ��د ًا إخ� � ��وان� � � ُ�ه
ي� � �ب � ��دي ال�� �ن�� �ص� ��ائ� � َ�ح م� � � � ِ

ف� � � � �ت � � � ��رى اجل� � � �م� � � �ي � � ��ع ع� � � �ن � � ��ه راض � � � � � َ�ي� � � � � � ًا

�اه ال� � �ب� � �ش � ��اش � � ُ�ة وال� � �ه � ��دى
رج� � � � � ٌ�ل ب � �س � �ي � �م� � ُ

�ور م� � �ن � ��ه ب � ��اه � � َ�ي� � � ًا
وج � � � � � � ٌ�ه ي� � � �ش � � � ُّ�ع ال� � � � �ن � � � � َ

ع � �ث� ��رت ب� � � َ�ي األل� � � �ف � � ��اظ ..ع� �ن ��ي ب ��اع ��دت

م� � ��ن ب � �ع� ��د أن ك � ��ان � ��ت جت� � � ��يء ط � ��واع � � َ�ي� � � ًا

غ �ـ �ـ��اب ال �ق �ـ��ري �ـ� ُ
�ض ول� ��ن ي �ـ �ع �ـ �ـ��ود مـؤانــسي

و ي � � �ق� � ��ول ل � � ��ي ل � � ��ن حت� � �ت � ��وي � ��ه م � �ع� ��ان� � َ�ي � � ًا

�ادر ب � � �ل� � ��غ ال � �س � �م� ��ا
رج � � � � � � � ٌ�ل ب � � �ل � � �ي� � � ٌ�غ ن� � � � � � � � � ٌ

�ار ف � �ي � �ه� ��ا ع� ��ال� � َ�ي � � ًا
ف� � ��ي امل � � �ك� � ��رم� � ��ات ف�� � �ص� � � َ

�رمي م� � �ص� � �ل � � ٍ�ح
ل� � � �ل � � ��ه ُّ
در َك م� � � � ��ن ك � � � � � � � � ٍ

ي� �ع� �ط ��ي اجل� � ��زي� � � َ�ل ول � � ��م ي� �ك���ن م� �ت� �ب ��اه � َ�ي� � ًا

�راه ال ت �ـ �ـ �ـ��دري ع ��ن ال �ـ �ي �ـ �م �ـ �ن��ى ومـــا
ي �ـ �ـ �س �ـ� ُ

ف � �ع � �ل� ��ت ت � � � � ��راه ع� � ��ن ال � � �ن� � ��واظ� � ��ر خ� ��اف� � َ�ي�� � ًا

�ام ه� � � � �ن�� � � ��اك ت � ��رك� � �ت� � �ه � ��م
ل � � � �ل� � � ��ه أي� � � � � � �ت � � � � � � ٌ

ف� ��ي ك �ـ �ـ��ل ص �ـ �ـ �ـ �ق� ٍ�ع ي��ص��ـ��ـ��رخ��ون ب �ـ �ـ �ـ��واك �ـ� َ�ي � ًا

ف � � �ق� � ��دوا ب � �ف � �ق� ��دك م� � ��ن مي� � ��د ل � �ه� ��م ي� � ��د ًا

�اء ت� � �ن� � �ق � � ُ�ذ ه� � ��ال � � �ك � � � ًا م � �ت� ��داع � �ي � � َا
ب � � �ي � � �ض� � � َ

ك�� ��م ق�� ��د أع� � �ن � ��ت وك � � ��م ك� �س� �ب ��ت ف� �ض ��ائ�ل ً�ا

ت � �ل � �ق� ��ى ب� � �ه � ��ا ال� � ��رح � � �م� � � َ�ن رب � � � ��ك راض � � � َ�ي� � � � ًا
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س � �ي � �س � �ط� � ُ�ر ال�� � �ت� � ��اري� � ��خَ ع�� �ن� ��ك م � �ن� ��اق� � ً�ب � � ًا

وض � � � � � � � � � ً
�اءة ق� � � ��د ك � � �ن� � ��ت ف� � �ي� � �ه � ��ا داع� � � � َ�ي � � � � ًا

�ون� ��ه
ي� � ��ا م� � ��ن رض� � � ��ا ال � ��رح� � �م � ��ن ن� � �ل � � َ�ت ب � �ع� � ِ

ح� � �ق� � �ق�� ��ت م� � � � ��ا ك � � � � � ��ان ق� � � �ب � � ��ل أم� � � ��ان� � � � َ�ي � � � � ًا

�ون ن� � � � ��اداك ال � ��ذي
ي � ��ا ض� � �ي � ��ف ..رب ال � � �ك� � � ِ

خ� � �ل�� � َ�ق احل� � � �ي�� � � َ
�اة ف � �ن� ��م ق�� � ��ري�� � ��ر ًا ه� ��ان� � َ�ي � � ًا

و س � �ق� ��ى ض� ��ري � �ح� ��ك ص � �ي � �ب � � ًا م�� ��ن رح � �م� � ٍ�ة

ت� � �خ� � �ت � � ُ
�ال ف � �ي � �ه� ��ا ب � ��اجل� � �ن � ��ان م � �ت � �ب� ��اه� � َ�ي � � ًا

�در ف� � � ��إن� � � ��ي ع� � ��اج� � � ٌ�ز
ع � � � � � � � � ��ذر ًا أب � � � � � ��ا ب� � � � � � � � ٍ

�ؤادي
ع � � ��ن أن أف � � � ��ي ع � � ��ن م � � ��ا ي � � �ك� � � ُّ�ن ف � � � � �
َ

�شعر :معت�صم �إبراهيم احلريري � -أبها
املطوع يرحمه اهلل
مهداة �إىل روح الداعية ا ُمل�صلح ال�شيخ عبداهلل
ّ

واحل � � � ��زن ف� � ��اض م � ��ن ال � �ق � �ل� ��وب ألج� � ��ل من

م � � �ل� � ��ك ال� � � �ق� � � �ل � � ��وب ون� � � ��اص� � � ��ر اإلس� �ل ��ام � � ��ا

مل� � � ��ن ارت � � � �ض� � � ��ى ن� � �ه � ��ج ال � � �ن � � �ب� � ��وة م� �س� �ل� �ك� � ًا

حل � � �ي� � ��ات� � ��ه وإل � � � � � � ��ى امل� � � �ع � � ��ال � � ��ي ت � �س� ��ام� ��ى

ل � �ل � �ش � �ي� ��خ ك� � � � � ّ�ل ال� � �ش� � �ي � ��خ ك� � � � ��ان م�� �ه� ��اب� � ً�ة

وذم � � � � ��ام � � � � ��ا
وت � � � � ��واض� � � � � �ع� � � � � � ًا وم� � � � �ح� � � � �ب � � � � ً�ة ِ

ً
�روءة
م� � � ��ن ق� � � ��د ت� � �ف� � �ج � ��ر ح � � �ك � � �م� � � ً�ة وم� � � � � � � �

ف� � � �غ � � ��دا ع� � �ل�� ��ى رأس ال�� � � ��دع�� � � ��اة إم�� ��ام�� ��ا

ف � �ل � �ك� ��م ب � �ح � �ك � �م � �ت� ��ه ط� � � � ��وى م� � � ��ن ك � ��رب � � ٍ�ة

ك� � � � � � � ��ادت ل� � �ت� � �ص� � �ب � ��ح ف� � � �ت� � � �ن � � � ً�ة وظ� �ل ��ام � � ��ا

ث� � � � � ّ�م ان� � �ث� � �ن � ��ى ن� � �ح � ��و ال � � �ق � � �ل� � ��وب ي� �ل � ّ�م� �ه ��ا

وي � � � ��زي � � � ��ح ع � �ن � �ه� ��ا احل � � �ق� � ��د واألوه � � � ��ام � � � ��ا
ُ

ف�� ��ان� � �س�� ��اب ن � � � ��ور ال � � �ل� � ��ه ف � �ي � �ه� ��ا س � ��اط� � �ع� � � ًُا

وت� � �ن� � �س� � �م � ��ت م � � � ��ن روض � � � � � � ��ه األن � � �س� � ��ام� � ��ا

ك � ��ال� � �ب� � �ح � ��ر ك � � � � ��ان اخل� � � �ي � � ��ر ب� �ي� ��ن أك� � � ِّ�ف� � ��ه

ومي� � � � � � � ��وج ج � � � � � � � � ��ود ًا غ � � � � ��ام � � � � ��ر ًا وس��ل ��ام� � ��ا

�ارق ف� � � ��ي ب� ��ؤس� ��ه
ك� � � ��م م� � � ��ن ف� � �ق� � �ي � � ٍ�ر غ�� � � � � � � ٍ

واس� � � � � � � � � � ��اه ح � � � �ت� � � ��ى ودع اإلع � � � � ��دام � � � � ��ا

�ورة
ول � � �ك� � ��م م� � �ش � ��ى ف � � ��ي ح � � ��اج � � � ٍ�ة م� � �غ� � �م � � ٍ

ف� � � � � � � � � ��أزال ع � � �ن � � �ه� � ��ا اجل � � � � � � � ��ور واآلالم � � � � � � � ��ا
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ب � � �ك� � ��ت ال�� � �ك� � ��وي� � ��ت ف� � ��أب � � �ك� � ��ت األق� �ل ��ام � � ��ا

واحل� � � �ب � � ��ر م � � ��ن دم� � � � ��ع ال � � �ع � � �ي� � ��ون ت� �ه ��ام���ى

الف�صل ال�ساد�س:

بكت الكويت

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

�وة غ� � � � � � � � � ّ�راء ش� � � � � � ّ�د رك � ��اب� � �ه � ��ا
ك � � � ��م دع� � � � � � � � � ٍ

وح � � �ب� � ��اه� � ��ا س� � � ��رج � � � � ًا ث� � ��اب� � � ً�ت� � ��ا ولجِ � � ��ام � � ��ا

وق � � �ض� � ��ى ال� � �ل� � �ي � ��ال � ��ي خ� �ل� �ف� �ه���ا م� �ت� �ف ��ان� �ي� � ًا
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�رد ع� � ��ن ال � � ��دي � � � ِ�ن احل� � �ن� � �ي � � ِ�ف ت � �خ� � ُّ�رص � � ًا
ي� � � � � ُّ

�وم ع� �ل���ى ك� � � � ِ�ره احل � �ن � �ي� � َ
�ف ت� �ش ��اي� �ع ��وا
ل� � �ق � � ِ

ِب� � �ن�� ��ى ف � � ��ي ب� � �ل � � ِ�اد امل � �س � �ل � �م �ي�ن م�� �س� ��اج� ��د ًا

إل � �ي � �ه� ��ا م� � � ��دى ال � ��دن� � �ي � ��ا حت� � � � ُّ�ن األض� � ��ال� � � ُ�ع

�رات ب� � � ��اب � � � � ًا ف� �ف� �ض� � ُل ��ه
وأوس�� � � � � � � � َ�ع ل � � �ل � � �خ � � �ي� � � ِ

()1

�ارع
ن� � � � � ُّ
�دي وف � � �ي� � � ٌ�ر م� � ��ا ط � ��وت � ��ه األج� � � � � � � � � ُ

إذا ُذ ِك� � � � � � َ�ر امل� � �ج � � ُ�د ال � ��رف� � �ي � � ُ�ع ل � � ��ذي ال� �ع�ل�ا

�در ط � ��ال � � ُ�ع
ت � � ��أ َّل � � ��ق ع � � �ب� � � ُ�د ال � � �ل� � ��ه وال � � � � �ب� � � � � ُ

�اد س��ف��ي��ن��ه��ا
�اح ق � � � � � َ
ف � �ج � �م � �ع� � َّ�ي� � ُ�ة اإلص � � � �ل � � � ِ

�ون وامل� � �ج � � ُ�د ذائ� � � ُ�ع
إل� � ��ى ال � �ش� ��اط� � ِ�ئ امل � �ي � �م� � ِ

و ُأخ � � � � � � ��رى وأخ � � � � � ��رى ف� � ��ي امل�� � ��آث�� � � ِ�ر َع�� � ُّ�ده�� ��ا

ي � �ط� � ُ
�ول و ُأخ�� � � ��رى ف� ��ي ال � �ف � �خ� � ِ�ار ت � �ت� ��ال� � ُ�ع

رب � � ��ه
ف� � �ط � ��وب � ��ى ل� � �ع� � �ب � � ِ�د ال � � �ل� � ��ه ت� � ��وف � � �ي� � � ُ�ق َّ

�ادع
�اه امل� � � �خ � � � ُ
ل� � �ع � ��ز َب�� � � � � � َ�دا ي � �خ � �ش� ��ى س� � � �ن � � � ُ

س � � � �م� � � ��ومت ب � � � ��ه آل امل� � � � � �ط � � � � � َّ�وع وان� � �ث� � �ن � ��ى

ع ��ن امل �ن �ص��ب األس� �م ��ى ال���رج�� ُ
�ال األواك � � � ُ�ع

()2

()3

( )1األجارع :الرمال.
( )2تتالع :تعلو.
( )3األواكع :احلمقى.
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وس� � � َّ
�دي� �ن ��ه
�اح ل � ِ
�خ� � ��ر ُع� � � � ْ�م� � � � َ�ر ًا ف�� � � ِ�ي ال� � �ك� � �ف � � ِ

وم�� ��ن أج � � � ِ�ل دي � � � ِ�ن ال� �ل���ه تجُ � �ف���ى امل� �ض ��اج � ُ�ع

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
وقال ال�شاعر نف�سه (�شريف قا�سم) يف ق�صيدة �أخرى بعنوان:

�أب�شر �أبا بدر

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

دن� � � � �ي � � � � َ
�اء
�ارس امل� � �ع� � �ط�� � ِ
�اك ن� � � �ه � � � ُ�ج ال�� � � � �ف� � � � � ِ

�اء
�رة ت� � �س� � �م�� ��و ب� � �ل� ��ا إخ � � � �ف� � � � ِ
ف� � � � ��ي س � � � � �ي� � � � � ٍ

�ض � � � ْ�د َت� � � �ه � � ��ا م � � � �ج� � � ��د ًا ت�� � � � � � ُّ
ن � � � َّ
�وده
�رف ب� � � �ن � � � ُ

ف� � � � � َ
�وزاء
�وق ال � � � � � � � � ُّ�رؤى ،ف� � ��ي ِق�� � � َّ�م�� � � ِ�ة اجل � � � � � � ِ

ون � �س � �ج� � َ�ت � �ه� ��ا ح� � �ل �ل� ً
�س ول� � � ��م ت� �ك � ْ�ن
�ا مت� � �ي � � ُ

إال ب� � � �ك�� � � ِّ
�اء
�ف ال� � � ��نُّ � � � �ج� � � � ِ�ب وال � � �ع � � �ظ � � �م� � � ِ

�ون ن� �ه�� ِ�ج�� َ
ي� �ك� �ف� �ي � َ
�ك ب��ال��ه��دى
�ك ف � �خ� � ً�را ك � � � ُ

�راء
�ورال� � � � ِّ�ش� � � ��رع� � � � ِ�ة ال� � � � �غ � � � � ِ
ي � � ��زه � � ��و ب � � � �ن� � � � ِ

�در مب � � �ن� � ��زل� � � َ
�ك ال�� � ��ذي
أب� � � �ش�� � ��ر أب� � � � ��ا ب � � � � � � � ٍ

�اء
�رش ف � � ��ي ال � �ع � �ل � �ي� � ِ
رب ال�� � � �ع� � � � ِ
أع � � �ل � � � ُ
�اه ُّ

�ود ،وج�� ��نَّ �� � ٌ�ة
ح� � �ي�� � ُ�ث األح � � � � َّ�ب � � � � ُ�ة واخل � � � � �ل� � � � � ُ

�اء
�ص� � �ل� � �ح � � ِ
ب� � � � َّ�ش� � � � ْ
�ت مل � � � �ق� � � � ِ
�دم م� � � ��وك� � � � ِ�ب ال � � ُّ

دن� � � � �ي�� � � � َ
�اك ع� � � �ب � � � َ�دال� � � �ل � � � ِ�ه دن � � �ي� � ��ا زاه�� � � � ٍ�د

�راء!!
ل � � ��م ي� � �ك� � �ت�� � ْ
�اه واإلث � � � � � � � � � � � ِ
�رث ب� � � ��اجل� � � � ِ

ع�� �ش� � َ�ت ال� � �ت � ��واض � � َ�ع واألم� � � ��ان� � � � َ�ة وال� ��تُّ � �ق� ��ى

واجل�� � � � � ��ود ف � � � � � َ
�اء
�اض م � � ��ن ال� � � �ي � � � ِ�د امل� � �ع� � �ط � � ِ

وم�� �ش�� �ي� � َ�ت ف� � ��ي ال� ��دن�� �ي� ��ا ك� ��أن�� �س� ��ام امل� �ن ��ى

�ذاء
�دور أط� � � ��اي� � � � َ�ب األش� � � � � � � ِ
ت � � �ه� � � ُ�ب ال� � � � �ص � � � � َ

ب � � �ش� � ��رى َمل � � � � � ْ�ن ت� � ��رع� � ��ى ال� � �ي� � �ت � ��ام � ��ى ك���فُّ ���ه

�واء
وت� � � �ع� �ي � ُ
�ات ف � � ��ي ال� � �ب� � �ل � � ِ
�ن ذا احل � � � ��اج � � � � ِ

�ذر
وت � � � �ك� � � ��ون ع � � ��ون � � ��ا ل�� �ل � ��أرام� � � � � ِ�ل ل� � � ��م ت� � � � ْ

�اء
�أو ٍه وش� � � � �ق�� � � � ِ
م � � � � ��ن ح� � � � � �س � � � � � ٍ
�رة وت� � � � � � � � � � � � � � � ُّ

ي � ��ا أي � �ه� ��ا ال � �ش � �ي� � ُ�خ ال� � � ��ذي ج � �ع� � َ�ل ال� ��نَّ � ��دى

�اب � � � ��ا أله� � � � � � � ِ�ل ال� � � �ع� � � �س � � � ِ�ر وال � � � � � َّ
�راء
�ض � � � � � ِ
ب� � � � ً

ت � � �ب � � �ك � � �ي� � � َ
�ك أف� � � � � �ئ � � � � � ٌ
�دة جت � � � � َّل� � � ��ى ح� � ُّ�ب � �ه� ��ا

�راء
�وم ف�� � �ق� � � ِ�دك ي� � ��ا أب � � � ��ا ال� � �ف� � �ق � � ِ
ف� � ��ي ي � � � � � ِ

�در وق�� ��د
ف� � � ��اض� � � � ْ
�آق ي� � � ��ا أب� � � � � ��اب� � � � � � ٍ
�ت م� � � � � � � � ٍ

�اء
�وع م� � � �ح � � � َّ�ب � � � ٍ�ة و وف� � � � � � ِ
س � � �ك � � �ب� � � ْ
�ت دم � � � � � � � � َ

�ات ع��ل��ى
وش� � � �ك � � � ْ
�ت إل � � � ��ى ال� � ��رح � � �م� � � ِ�ن أنَّ � � � � � � � ِ

�اء
�ادة األك � � � �ف� � � � ِ
�اة ال � � � � � َّ�س � � � � � ِ
ف� � � ��قْ � � � � ِ�د األب�� � � � � � � � ِ

ف� � ��ي ع� � �ص�� � ٍ�ر غ � � � � ٍّ�ي ق� � ��د ت� � �ك � ��اث � � َ�ر خ� �ب � ُ�ث ��ه

وان � � � � �ه� � � � � َ
�ال ف� � � � � � َ
�ذاء
�اس ب � � � ��اإلي � � � � ِ
�وق ال� � � � �ن � � � � ِ
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وب�� � � ��ه ُ
اجل� � � � �ن�� � � � ُ
�ور َع ِح� � ُّ�س � �ه� ��م
�اة وم�� � � ��ا ت� � � � � � � � َّ

�اء
ع� � � ��ن ف� � � �ع � � � ِ�ل ك � � � � � ِّ�ل ق� � � �ب � � ��ائ � � � ِ�ح اخل� � � �ي� �ل � ِ

ل�� � � � ��وال ُه�� � � � ��داك�� � � � ��م ،وامل�� � � � ��آث�� � � � � ُ�ر م � � � ��ا رأى

�راء
خ�� � �ي� � ��ر ًا ب�� �ن� ��و ال � ��دن� � �ي � ��ا ع�� �ل� ��ى ال� � �غ� � �ب � � ِ

�اب اخل � � �ي� � � ِ�ر ي� � � � ��روي أن� �ف�� ً�س���ا
أن� � �ت � ��م س � � �ح� � � ُ

�اء
رب � � � �ه� � � ��ا ال� � �ب� � �ي� � �ض � � ِ
�ت ل � � �ف � � �ط� � � ِ
ت� � � ��اق� � � � ْ
�رة ِّ

وع � �ل� ��ى ُخ � �ط� ��اك� ��م أن� � �ب � � َ�ت ال � �ف � �ض� � ُ�ل امل� �ن ��ى

�اء
�ور ْ
دت ك� � � ��اجل� � � ��نَّ � � � � ِ�ة ال� � �ف� � �ي� � �ح�� � ِ
ف � � � � � � �ت� � � � � � � َّ

�ان رس � � ��ال � � � ٌ�ة
ف�� � � � ��األم�� � � � � ُ

�اء
ت � � �س� � ��ري م�� �ب� ��اه� � ُ�ج�� �ه� ��ا ع� � �ل � ��ى األح� � � �ن � � � ِ

ل� � ��م ت� ��أل�� �ف� ��وا ظ�� �ل�� �م�� � ًا ،ول� � � ��م ت��س��ت��س��ه��ل��وا

�اء
إال ج� � �م� � �ي � � َ�ل ال � � �ط � � �ي� � � ِ�ب ف � � ��ي اإلن� � � �ش � � � ِ

أن � � �ت� � ��م أق � � �ل� � � ُ�ت� � ��م ع� � � �ث � � � َ
�رة ال � � �ع� � ��ان� � ��ي ول � ��م

ت � � � � ��رم � � � � ��وه

واإلزراء
ِ

�ت
�ورات َّمل� � � ��ا اس� �ت� �ح� �ك� �م � ْ
وس�� � �ت� � ��رمت ال� � � � �ع�� � � � ِ

أح � � � � � � ُ
�وال أه�� � � � ِ�ل ال � � ِّ
�ض� � �ي � � ِ�ق ف� � ��ي ال � � � َّ
�راء
�ض � � � ِ
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أن� � � �ت�� � ��م رج� � � � � � � � � ُ
�رت
�ال ال� � � � �ل � � � � ِ�ه َّمل� � � � � ��ا أدب � � � � � � � ْ

�واء
�ال ل � � �س� � � ِّ�ي� � � ِ�ئ األه � � � � � � � ِ
ه�� � �م� � � ُ�م ال� � � � ��رج� � � � � ِ

م � �ع� � ُ
�روف � �ك� ��م ه�� �ي�� �ه� � َ
�ات ُي� � �ن � � َ�س � ��ى ،وامل�� � ��دى

�اء
�اه ُح� � � � �ل � � � � ُ�و إي�� � � � � ِ
ك�� � � � � ُّ�ل امل� � � � � � ��دى ي� � � �غ� � � �ش � � � ُ

�اب ،ي� �ب� �ك ��ي ِرف � �ع� � ً�ة
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�ام ح � ��اص � ��ره ال � �ع� ��دا
ي� �ب� �ك ��ي ع � �ل� ��ى اإلس � � �ل � � ِ

�داء
�رس األع�� � � � � � � ِ
وب�� � �ك� � ��م ُي� � � �ق � � ��ات � � � ُ�ل أش�� � � � � � � ُ

�در :رث � � � � � � � � ُ
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�اء وإمن � � � � ��ا
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�رب�� �ن� ��ا
�أل ْ
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وإب� � �ك � ��ي ع� �ل���ى م� �ض� �م���ون ت� �ل���ك ال���رس���ال���ه

ال�� � �ع� � ��م ذاك ال�� � �ع� � ��م ن� � �س � ��ل ال � �ك� ��رمي�ي��ن

راع � � ��ي ال � �ك� ��رم وال� �ط� �ي ��ب راع � � ��ي اجل��م��ال��ه

س �ي��ف ال ��رج ��ول ��ة ص�� ��ادق ال ��وع ��د وال ��دي ��ن

م � � ��ا خ � � � ��اب وال� � � �ل � � ��ه م � � ��ن ت � �ع � �ن� ��ى وج � ��ال � ��ه

م � ��ات ال� �ش� �ج ��اع ال� �ش� �ه ��م ن� �س ��ل ال��ع��زي��زي��ن

ال� � �ل � ��ي رص � � ��د ف�� ��ي م � ��وط � ��ن اخل� � �ي � ��ر ح ��ال ��ه

أف� � �ن � ��ى ح � �ي� ��ات� ��ه ف� � ��ي ج� �م� �ي���ع امل � �ي� ��ادي� ��ن

ف � � � ��ي ك � � � ��ل م� � � � �ي � � � ��دان ت� �ل ��اق�� � ��ي أف� � �ع � ��ال � ��ه

ف � �ي� ��ه ال� � �ت�� ��واض�� ��ع ف� � � ��وق ك� � ��ل ال � �ع � �ن� ��اوي� ��ن

ح � ��ام � ��ل م� � ��ن ال � �ف � �ك� ��ر ال � � �ق� � ��ومي اع � �ت� ��دال� ��ه

ف� � ��ي م � ��ؤمت � ��ر ج� � � ��ده وف� � � ��ي ع� � � ��ام ت �س �ع�ين

ل� � � ��ه وق� � � �ف � � ��ة ف� � �ي� � �ه � ��ا ش� � � �م � � ��وخ وج � � ��زال � � ��ه

أس� � � ��س جل� � � ��ان اخل� � �ي � ��ر ح � �ت� ��ى ال� �ث� �م ��ان�ي�ن

روح ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة م� � ��ا جت� � ��ي ب ��ال� �س� �ه ��ال ��ه

س� � �ب � ��ع ال� � �ع� � �م � ��اي � ��ر وق� � �ف� � �ه � ��ا ل� �ل� �م� �س� �ن�ي�ن

وخ � �م � �س �ي�ن أل�� � ��ف م� � ��ن ال � �ي � �ت� ��ام� ��ى ك� �ف ��ال ��ه

ي�� ��ا ف � � � ��ارس ال� � ��دع� � ��وة ع � �ل� ��ى م�� ��ر ال��س��ن�ي�ن

ي� � � ��ا ك � � ��اف � � ��ل األي� � � � �ت � � � ��ام م� � � ��ن ح� � � ��ر م� ��ال� ��ه

ط� �ي� �ب ��ك ن� �ق� �ش� �ت ��ه ف�� ��ي ق� � �ل � ��وب امل� �س ��اك�ي�ن

وخ � � ��وف � � ��ك ع� � �ل � ��ى أم� � � � ��ة م � �ح � �م� ��د دالل � � ��ه

ت� � �ف� � �ق � ��دك دع�� � � � ��وة ح � � ��ق ف � �ي � �ه� ��ا م �ل�اي �ي�ن

وت� �ف� �ق ��دك ح� �ت ��ى ح � � ��روف ت� �ل ��ك ال ��رس ��ال ��ه

ي� ��ال � �ل� ��ه ت� �غ� �ف���ر ل� � ��ه وت � � ��رح� � � �م � � ��ه ...آم �ي�ن

ع � �ب� ��دك ض��ع��ي��ف ورح� �م� �ت���ك ه� ��ي س ��ؤال ��ه
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لأن ال�شيخ عبداهلل يبي اجلنة وهو خيال
عبد اخلالق البعيجان ( ابن �شارخ )
هذه القصيدة الوحيدة التي ننشرها بالشعر النبطي كتبها
الشاعر بن شارخ في رثاء العم أبوبدر رحمه الله.

ي� � � �غ � � ��ذي ال � � � �ق� � � ��اف وامل�� � �ع�� � �ن� � ��ى ب � �ق � �ل � �ب� ��ي ك� � � ��ل م� � � ��ا ع� ��ان� ��ي
وال م� � �ن � ��ي ش�� �ك�� �ي� ��ت ال�� � �ه� � ��م وال� � � �ف � � ��رق � � ��ه م� � � ��ع ال� � �غ � ��رب � ��ال
ب � �ك � �ت� ��ب ب� ��ال�� �ق�� �ل� ��م ش�� � �ع� � ��ري وان � � � �ف� � � ��ض ب� � ��اق� � ��ي أح� � ��زان� � ��ي
ول� � � �ك�� � ��ن االل � � � � � � ��م ي� � �ب� � �ق � ��ى اذا ج� � � � � ��ات االم� � � � � � � � ��ور ج� �ل��ال
م � � �ث� � ��ل ف � � ��رق � � ��ى ع � � ��زي � � ��ز ل � � � ��ه م� � � �ك � � ��ان وس � � � � ��ط ش � ��ري � ��ان � ��ي
اال م � � �ن� � ��ي ت � � ��ذك � � ��رت � � ��ك ي� � �ف� � �ي � ��ض ال � � � ��دم � � � ��ع ب � �ج � �ف� ��ان� ��ي
ي � � ��ا ن�� �ه� ��ر ي � � � � ��روي ال� � �ل�� ��ي ي� �ش� �ت� �ك���ي م � � ��ن ك� � �ث�� ��رة اإله� � �م�� ��ال
ص� � �غ� � �ي � ��ر ال� � � �س � � ��ن وت� � � � ��رع� � � � ��رع ع � � �ل� � ��ى ي � � �ت� � ��م وح� � ��رم� � ��ان� � ��ي
ن� � � �ص � � ��اه ال� � � �ل � � ��ي م� � � ��ن ب�� �ع�� �ي� ��د غ� � � � ��رس زرع م� � � ��ع اجل� � �م � ��ال
ش� � � � � ��رب م � � �ن� � ��ه ق � � � � � � ��راح وع� � � � � ��ل وروى ك � � � ��ل ع � �ط � �ش� ��ان� ��ي
ي � � � � � ��ادوح واف � � � � ��ر االث � � � �م� � � ��ار ل � � ��ه أغ� � � �ص � � ��ان وحت � � �ت� � ��ه ظ �ل��ال
وي� � �ط� � �ع � ��م م� � � ��ن ي� � �ج � ��ي مي� � � ��ه م� � � ��ن ال � � �ق� � ��اص� �ي��ن وال� � � ��دان� � � ��ي
ن� � �ص � ��اه ال� � �ل � ��ي ط � �ف� ��ت ض� � � ��وه ب� � �ص� � �ح � ��راء واحل � � �ل � ��ال ه� � ��زال
وراح وق�� � � � � ��ال ف� � �ض�� ��ل ال� � � �ل � � ��ه وث � � � � ��م ال� � �ش� � �ي�� ��خ أغ� � �ن � ��ان � ��ي
ي � � ��ا ع � � ��ام � � ��ود رف � � � ��ع ب� � �ي � ��ت ق� � �س � ��ى واحل� � � �م � � ��ل ف� � ��وق� � ��ه م � ��ال
م� � � ��ن ال� � � �ل � � ��ه ل � � � � ��وال ف� � ��زع� � ��ات� � ��ه ق� � �ع�� ��د م�� ��اف� � �ي�� ��ه س � �ك� ��ان� ��ي
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م � �ث� ��ل ف� � �ق � ��دك ي� � ��ا ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ي� �غ� �ي���ر ف� �ي� �ن���ي األح� � � � ��وال

الف�صل ال�ساد�س:

ب�� �ن�� �ي� ��ت ب � � � �ص� � � ��دري س � � � � � ��دود ط� � �ف � ��ح م � �ن � �س� ��وب � �ه� ��ا ه � �م� ��ال

عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع
ت� � � ��رب� � � ��ى ف� � � �ي � � ��ه ن � � � � �س� � � � ��وان وأط � � � � � �ف� � � � � ��ال وك � � � � � � � ��وم ع� � �ي � ��ال
وص� � � � � � ��ار ل � � �ه� � ��م م� � � ��ن ال� � � �ل � � ��ه ث� � � ��م ف� � �ض� � �ل � ��ه ع � � � � ��زه وش� � ��ان� � ��ي
ب� �ن���ا ص� � � ��روح امل � �ع� ��رف� ��ة ف � ��ي خ � �ط� ��وط ال� � �ع � ��رض واألط� � � � ��وال
ي� � � � � � ��درس ف� � �ي� � �ه � ��ا ش � � � � ��رع ال� � � �ل � � ��ه م� � � ��ن ال � � �س � � �ن� � ��ه وق � � ��رآن � � ��ي
وخ � �ل � ��ال امل � �ج � �ت � �م� ��ع ن � � �ب� � ��راس ت � �ن � �ي� ��ر امل� � �ه� � �ت � ��دي وال� � �ض � ��ال
وش� � �ف� � �ن � ��ا ال� � � �ل � � ��ي ب�� �ص�� �ي� ��ر ع � �ق � �ب � �ه� ��ا ل� � � ��و ك� � � � ��ان ع� �م� �ي���ان���ي
ول � � � ��ه م� � ��وق� � ��ف رج � � ��ول � � ��ي ب�� ��ال� � �غ�� ��زو م � � ��ع وق � � �ف� � ��ة ال � �ع � �ق� ��ال
ول� � � � ��ه ص� � ��ول� � ��ه ول� � � � ��ه ج� � ��ول� � ��ه ب� � �ك � ��ل م � �ح � �ف� ��ل وم� � �ي � ��دان � ��ي
وه � � � ��و درع ل � �ل � �ك� ��وي� ��ت ال� � �ل�� ��ي ل� � ��ه س�� �ن�ي��ن ع�� �ل� ��ى ه� ��احل� ��ال
ي� � �ص � ��د م�� �خ�� �ط�� �ط� ��ات ال � � �ش� � ��ر م�� � ��ن ش� � �ي � ��وع � ��ي وع � �ل � �م� ��ان� ��ي

الباب الثالث � :أ�صداء وفاته يف و�سائل الإعالم

ق � �ض� ��ى ع� � �م � ��ره ب � �ت � �ق� ��وى ال� � �ل � ��ه م� � ��ن األق�� � � � � ��وال واألف � � �ع� � ��ال
وب � � � � � � ��ذل امل � � � � � � ��ال ل� � �ل� � �م� � �ح� � �ت � ��اج وم� � � � � �ع � � � � ��روف واح � � �س� � ��ان� � ��ي
أال ي�� ��ال� � �ل�� ��ه ي� � � ��ا س � � ��ام � � ��ع دب� � � �ي � � ��ب ال� � �ن� � �م�� ��ل ب� � � ��االدغ� � � ��ال
ظ� � �ل � ��ام ال� � �ل� � �ي�� ��ل حل� � �ف� � �ه � ��ا م� � � ��ع اش� � � �ج � � ��اره � � ��ا واغ� � �ص�� ��ان�� ��ي
ت� � ��زي� � ��د ال� � �ش� � �ي � ��خ ع� � �ب � ��د ال � � �ل� � ��ه امل� � � �ط � � ��وع ب� � � � � ��زود أع� � �م � ��ال
وت� � �ق� � �ب � ��ل م� � � ��ن دع� � � � ��ا ل� � � ��ه دع � � � � � ��وة م� � � ��ن داف � � � � � ��ع ان�� �س� ��ان� ��ي
الن ال� � �ش� � �ي � ��خ ع� � �ب � ��د ال � � �ل� � ��ه ي� � �ب � ��ي اجل � � �ن� � ��ة وه � � � ��و خ � �ي� ��ال
ع� � �س�� ��ف ن�� �ف�� �س� ��ه وادب� � � � �ه � � � ��ا ع� � �ل � ��ى ال � � �ط� � ��اع� � ��ة وامي � � ��ان � � ��ي
ب � � � ��ذل م � �ل � �ك� ��ه ل�� ��وج�� ��ه ال� � �ل�� ��ه ب�� ��وق�� ��ت احل � � � ��ل وال� � �ت � ��رح � ��ال
وال ي� � ��رك� � ��ض ورا ال� � ��دن � � �ي� � ��ا وال دي� � � �ك � � ��وره � � ��ا ال � �ف� ��ان� ��ي
ع� �س ��ى ال� �ل���ه ي �س �ك �ن��ه ج� �ن ��ه وف� �ي� �ه ��ا أل� � � ��وان وف� �ي� �ه ��ا اش� �ك ��ال
حت�� �ت�� �ه� ��ا جت� � � � ��ري أن � � � �ه� � � ��ار م� � � ��ع ال� � � �ل � � ��ي ق� � �ط � ��وف� � �ه � ��ا دان� � � ��ي
وأن�� � � � ��ا وال� � � �ل � � ��ه م � �ش � �ط� ��ت ال� � �ض� � �م � ��اي � ��ر ب � ��ال� � �ش� � �ع � ��ور أم� � �ي � ��ال
وال وف � � �ي� � ��ت ح � � ��ق ال� � �ش� � �ي � ��خ ودخ� � � � � ��ت وداخ� � � � � � ��ت أوزان� � � � � ��ي
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من �أواخر و�صاياه رحمه اهلل
«احلقيقة أنا أوجه كلمتي جلميع اإلخوة األفاضل أن يحددوا هدفهم في هذه احلياة التي ال
يعلم اإلنسان مداها ،فما مضى منها أصبح في حكم التاريخ ،واملستقبل هو مستقبل مجهول ال
يدري اإلنسان متى تتخطفه يد املنون ،واإلنسان يعيش في حلظاته احلالية أو األخيرة ،فيجب
أن نتقي الله وأن نستقيم ما بقي من أعمارنا في مرضاة الله والدعوة إلى الله والعمل املخلص
اجل��اد ،بأن نحمل لواء اإلس�لام ونور اإلس�لام للجميع ،ونطرح اإلس�لام الطرح السليم باحلكمة
واملوعظة احلسنة كما جاء في محكم التنزيل وكما جاء في الكتاب والسنة.
وهذه هي رسالة كل مسلم ،أن يكون الله غايته وهدفه في احلياة وأن يعمل ما يرضي الله،
وليعلم أن احلياة مهما طالت فهي قصيرة ،وه��ذه اآلج��ال ستنتهي في يوم من األي��ام ،وسيقف
اإلنسان بني يدي الله يسأله م��اذا ق� ّ�دم؟ وم��اذا عمل؟ فليكن ما نقدمه وما نفعله جميعه في
مرضاة الله وفي هذا التوجه للدعوة اإلسالمية الصحيحة ،ولنكن إن شاء الله أمة تدعو إلى
اخلير وتعمل به وتدعو الناس إليه.
والله نسأل أن يوفق اجلميع وأن يبارك جهود اجلميع وأن يجعلنا إن شاء الله جميع ًا عباد ًا
مخلصني ،ونستغل حياتنا وما بقي منها في مرضاته .والله ولي التوفيق».
املجتمع
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عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع

اخلال�صة
لعلنا نلخص بني يديك عزيزي القارئ التعريفات التي أوردناها عن املرحوم بإذن الله تعالى العم
عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع من واقع مادة هذا الكتاب املتواضع في حقه رحمه الله تعالى.

الف�صل الأول :عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�شخ�صي
ميكن التعريف بالعم املرحوم  -بإذن الله تعالى  -عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع بأنه
شخصية فذة نشأت في بيت محافظ من إحدى عائالت القناعات الكرامُ ،عرف منذ صغره بتدينه
وغيرته على الدين ،وتكريس حياته خلدمة اإلسالم واملسلمني ،توجيه ًا وإرشاداً ،وإحسان ًا مإلي ًا

ودعم ًا مادي ًا ومعنوي ًا.
ً
روي َع ْن ْاب ِن
كان في متيزه وتفرده
مثاال حلديث املصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي ُ
ول الله [« :إ مَّ َ
الَ :ق َ
ُع َم َر ] َق َ
ال َر ُس ُ
َّاس َك ِإب ٍِل مِ ائَ ٍة اَل يَ ِج ُد ال َّر ُج ُل فِ ي َها َر ِ
احل َ ًة» رواه الترمذي
ِنا الن ُ

وقال َح ِد ٌ
يح.
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ

الف�صل الثاين :عبداهلل العلي املطوع :التعريف التجاري
هو تاجر حاذق صدوق نظيف اليد من أي شائبة ربوية ،يتعامل بحذر كبير حتى مع املباحات
التي قد تخالطها شبهة.ولهذا فقد بارك الله له في جتارته وضاعفها أضعاف ًا مضاعفة ،كلما
وضحى مبا ميلك عن طيب نفس ،فكان خير مثال حلديث املصطفى صلى الله عليه وآله
تصدق
َّ
ول الله [ َق َ
الَ ،و َما زَ َاد الله
وسلم الذي ُروي َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ْن َر ُس ِ
«ما نَقَ َص ْت َص َد َق ٌة ِم ْن َم ٍ
الَ :
َع ْب ًدا ِب َعفْ ٍو ِإال ِع ًّزا َو َما َت َو َ
اض َع َأ َح ٌد لله ِإال َر َف َع ُه الله » رواه مسلم.

الف�صل الثالث :عبداهلل العلي املطوع  :التعريف الإمياين والأخالقي
هو آية في التواضع وحسن اخللق ،رغم مكانته السياسية الكبيرة وحظوته الشعبية املرموقة
ومالءته االقتصادية الواضحة.
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لم يفرق بني الكبير والصغير وال الغني وال الفقير ،لم يسمع منه أحد كلمة سيئة أو لفظ ًا
جارح ًا.
ً
متأوال قول املصطفى [« :إ َِّن مِ ْن أَ َح ِّب ُك ْم إلى
أحب اجلميع تعامله ،حتى خصومه السياسيون،
َوأَ ْق َر ِب ُك ْم مِ ِّني َم ْجل ًِسا يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ أَ َح ِ
اسنَ ُك ْم أَخْ اَل ًقا »...رواه الترمذي

الف�صل الرابع :عبداهلل العلي املطوع :التعريف االجتماعي والعائلي
حان ،ووالد عطوف .جمع هذه الصفات  -بال مبالغة  -فأحبه اجلميع،
ابن بار ،وأخ وفي ،وزوج ٍ
فتجاوز بذلك محبة أهله ..إلى معارفه وأصدقائه واملواطنني جميع ًا بل واملقيمني.
ألف األهل والناس ،فكان لهم نعم القدوة واألسوة ،ونعم املالذ حني تضيق بهم أي ضائقة ،فكان

ف َو اَل َخيْ َر فِ ي َم ْن اَل يَ ْألَ ُ
نعم املثال للمؤمن الذي يألف ويؤلف ،كما قال [« :المُْؤْمِ ُن ُم ْؤلَ ٌ
ف َو اَل
يُ ْؤلَ ُ
ف» رواه أحمد

الف�صل اخلام�س :عبداهلل العلي املطوع :التعريف الأبوي
هو قلب كبير ،صاحب شعور كبير باملسؤولية جتاه أبنائه ،غرس فيهم احترام الكبير والعطف
على الصغير ،لم يطلب إعجاز ًا من ذريته بعدما كان االبن البار لوالديه ،فاستحق التفاف أبنائه
وبناته حوله.
وقد فاضت أبوته احلانية من أبنائه في الدم إلى أبنائه في الدعوة وأبنائه في الوطن ،بل

ٍون
ين ّي ٍقول ّ
وأبنائه في اإلنسانية من اجلنسني على السواء .فكم متثل قول الباري سبحانهّ${ :ا َلّذٌ ّ
ني ّإم ْاما>(}<74سورة الفرقان).
ّر َّب ّنا ّه ًب ّل ّنا م ًٌن ّأ ًز ّواجٌ ّنا ٍّ $ذ ٌَر َّيا ٌت ّنا ٍق َّر ّة ّأ ًعينٍ ُ ًّ $اج ّع ًل ّنا ٌلل ًٍم َّت ٌق ّ

الف�صل ال�ساد�س :عبداهلل العلي املطوع :التعريف الأخوي
كان نعم األخ للناس كافة ،واألهل املقربني خاصة ،وكم كان عضد ًا وسند ًا قوي ًا ألخيه األكبر
عبدالعزيز ،أزاح عنه هم املسؤولية التجارية خالل حياة والدهما علي العبدالوهاب رحمه الله،
وبعد وفاته.
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اتسمت عالقته إلخوته باالحترام املتبادل حيث كان يقدر من حوله يحترمه مبا يفرض
على اآلخرين احترامه باملثل.
أحب أخوته وأخواته ،ورعاهم معنوي ًا ومادي ًا من خالل سهره على إدارة أموالهم خالل حياة
والدهم ومن بعده.

لقد متثل وهو صغير معنى كبير ًا حني استشعر وحقق قول املصطفى [ُ « :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َو ُكلُّ ُك ْم
َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ الإْ ِ َما ُم َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َوال َّر ُج ُل َر ٍاع فِ ي أَ ْهلِهِ َو ُه َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ
اع َي ٌة فِ ي بَيْ ِت َز ْو ِج َها َو َم ْسئُولَ ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َها َوالخْ َ ادِ ُم َر ٍاع فِ ي َمالِ َس ِّيدِ ِه َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ
َوالمْ َ ْرأَةُ َر ِ
َقا َل َو َح ِسبْ ُت أَ ْن َق ْد َقا َل َوال َّر ُج ُل َر ٍاع فِ ي َمالِ أَ ِبيهِ َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َو ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن
َر ِع َّيتِهِ » رواه البخاري.

الف�صل ال�سابع :عبداهلل العلي املطوع :التعريف احلركي
هو عبد من عباد الله متمثل للعبودية أميا ُّ
متثل ،ما جعلـه يستشعر املسؤولية العظيمة
امللقاة على عاتقه جتاه أمته ووطنه وأهله ،مرهف احلس ،تقي ورع ،يتحرى احلالل ،ويجتنب
تال
احلرام ،حمامة مسجد ،في محافظته على صالة اجلماعة بفروضها اخلمس مع اجلماعةٍ ،
ً
متمثال بلسـان حاله من عناهم الله سـبحانه في كتـابه
لكتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار،

{م ّح َّم ِد َّر ٍس ٍ
ون
ين ّم ّع ٍه ّأشٌ َّد ٍاء ّعلّى پً ٍك َفّا ٌر ٍر ّح ّم ٍاء ّب ًي ّن ٍه ًم ّت ّرا ٍه ًم ٍر َّك ْعا ٍس َّج ْدا ّي ًب ّت ٍغ ّ
العـزيز بقـولهٍ :
ول پ َّل ٌه ّ$ا َلّذٌ ّ
ٌيل كّ ّز ًر ُع
پس ٍجو ٌد ّذل ٌّك ّم ّث ٍل ٍه ًم فٌي پ َّت ًو ّرا ٌة ّّ $م ّث ٍل ٍه ًم فٌي اإلجن ٌ
ف ًّض ْال ٌَم ّن پ َّل ٌه ّ$ر ًٌض ّوا ْنا سٌ ّيما ٍه ًم فٌي ٍٍ $جو ٌههٌم ٌَم ًن ّأ ّث ٌر ٍَ
پز َّر ّاع ل ٌّيغ ّ
ين ّآم ٍنوا ّّ $عمٌ لٍوا
ّاس ّت ّوى ّعلّى ٍسو ٌق ٌه ٍي ًعجٌ ٍب ٍَ
ّاس ّت ًغل ّّظ ف ً
ّأ ًخ ّر ّج ّشطً ّأ ٍه فّآ ّز ّر ٍه ف ً
ٌيظ ٌبه ٌٍم پً ٍك َف ّّار ّّ $ع ّد پ َّل ٍه َّپذٌ ّ
پص حٌ ّ
يما>(}<29سورة الفتح).
ال ٌ
َّ
ات ٌم ًن ٍهم َّم ًغف ٌّر ْة ّّ $أ ًج ْرا ّعظٌ ْ

لقد حتولت هذه اجلذوة اإلميانية إلى شعلة نشاط حركي أدى به إلى االنفتاح الكبير على
احلركة اإلسالمية الكبرى آنذاك «حركة اإلخوان املسلمني» ،وتوثقت عالقته مبؤسسها اإلمام
الشهيد حسن البنا رحمه الله.

الف�صل الثامن :عبداهلل العلي املطوع :التعريف الدعوي
هو داعية بنفسه ،داعم للدعوة والدعاة حيثما كانوا ،جتاوز وطنه في حب الدعوة ودعمها
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إلى كل بقاع األرض دون استثناء ،فال تكاد تخلو بقعة في أرجاء املعمورة إال وصلتها بركات دعوته
املعنوية واملادية.
حرص على العمل املؤسسي في تبليغ دعوته من خالل جمعية اإلرش��اد اإلسالمي وجمعية
اإلصالح االجتماعي ومجلة املجتمع ،وربط بني أوصال احلركة اإلسالمية في العالم اإلسالمي
بل الدولي.
وهو أمن��وذج رائع للداعية في حماسه وتوقده للدعوة وخدمتها والغيرة على رفعتها ،لقد

عاش ومات في رحاب قوله تعالىّّ ${ :م� ً�ن ّأ ًح ّس ٍن ّق ًو ْال مٌَ َّمن ّد ّعا إلّى پ َّل ٌه ّّ $عمٌ لّ ّص حٌالْا ّّ $ق� ّ
�ال إ َّننٌي م ٌّن
ني>(}<33سورة فصلت).
پً ٍم ًسلٌمٌ ّ

الف�صل التا�سع :عبداهلل العلي املطوع :التعريف ال�سيا�سي
هو مواطن استشعر مسؤوليته في حمل ل��واء ال��دي��ن ،وتفاعل مع هامش احل��ري��ات الكبير
التي أنعم الله بها على الشعب الكويتي من خالل االنفتاح الصحفي واملشاركة الشعبية واحلياة
البرملانية ،فأخذ دوره الطبيعي بالدفاع عن قضايا املسلمني ورفعة شأن الدين في بالده وسائر
بالد املسلمني ،بل في العالم كله على السواء.
ً
مثاال للمواطن
لم يتردد حلظة في مناصحة احلاكم واحملكوم كل عبر قنواته الطبيعية ،فكان
الصالح الذي عمل بقول املصطفى صلى الله عليه وآله وسلم« :من لم يهتم بأمر املسلمني فليس
منهم» رواه مسلم.

الف�صل العا�شر :عبداهلل العلي املطوع :التعريف الوطني
رجل عاش لوطنه مخلص ًا ،وحلاكمه مناصح ًا ،وملواطنيه مؤازراً ،وملقيميه داعم ًا ،وعن وطنه
مدافع ًا ،وعن قضاياه منافح ًا ،والحتالله مقاوم ًا ،وملاله ب� ً
�اذال ،ولفكره موجه ًا ،ولوقته منفق ًا
بسخاء بال تردد.
لم يهدأ له بال ولم يهنأ له عيش عندما احتل الطاغية بلده ،فوظف كل ماضيه خلدمة
حاضره ،فحقق الله على يديه البركة ،فنجح املؤمتر اإلسالمي في الرياض ،وجنح املؤمتر الشعبي
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الكويتي في جدة ،فكان االلتفاف حول الشرعية الكويتية أحد املنطلقات الرئيسة في حترير
الكويت.
لقد استشعر ومارس قيمة مهمة ،وهي أنه« :ال خير فيمن ال خير فيه لوطنه».

الف�صل احلادي ع�شر :عبداهلل العلي املطوع :التعريف الإعالمي
إعالمي حمل املشعل اإلعالمي من خالل مجلة املسلمني في كل مكان (مجلة املجتمع) التي

كان يشرف عليها بالتفصيل منتهي ًا بالكلمة االفتتاحية التي متثل رأي املجلة ،وقد حرص أن
يغطي من خاللها آالم املسلمني وآمالهم في كل بقاع املعمورة ،خصوص ًا املستضعفني منهم ،حتى

واجه عتاب ًا عليه من قبل بعض القراء الكرام ،بأن املجلة لم تعد تعكس الواقع الكويتي بل تشعبت
في اهتماماتها حتى وصلت أطراف املعمورة ،وهذا ما كان يؤمن به من عاملية اإلسالم وشمولية
الدعوة اإلسالمية.

الف�صل الثاين ع�شر :عبداهلل العلي املطوع :التعريف اخلريي
هو رجل استحق بجدارة اللقب الذي أطلق عليه باإلجماع« :أمير العمل اخليري» ،حيث كان

قبلة لألفراد واملؤسسات في الكويت أو خارجها ،داعم ًا لهم ولم يرد أحد ًا منهم قط ،وتشهد له
عشرات املساجد ومئات األيتام وآالف الفقراء.
لقد بلغت به املساهمة في الدعم املبني على التثبت واجلدية في استحقاق الطرف املقابل أن
أصبح مرجعية يبدأ بها احملسنون في الكويت ،فيوثقون من وثق ،ويعتذرون ملن لم يبدأ به ،فقد
كفاهم مؤنة التثبت ،وتبرع للقاصي والداني حتى أصبح تشييع جنازته تظاهرة إنسانية جمعت
األعراق واألجناس ،وفاء للمحسن الكبير.
حترى البساطة في حياته وملبسه ومعيشته اقتصد في اإلنفاق على أموره وأمور أهله فال
يجعل أحدا مييل إلى اإلسراف في اإلنفاق ،فكان يعلم الفرق بني أن ينفق أمواله على الرفاهية

والعيش الرغيد وأن ينفق في سبيل الله تعالى لذلك كان مقتصدا في حياته الشخصية سخي ًا
في عمل اخليرات حتى أنه تبرع ذات مرة مبليون دينار للمسلمني في البوسنة والهرسك.
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اخلامتة
لعلنا نتفق في آخر املطاف وفي هذه اخلامتة على كونه رحمه الله أمنوذج ًا فريد ًا في عصره،
نادر ًا في مجموع صفاته وقدراته وعطاءاته ،كان له أبلغ األثر اإليجابي في محيطه من حوله،
حيث كان:
قدوة للدعاة

صانع املعروف

أسوة للتجار

عمود العمل اخليري

رائد ًا للمصلحني

الغني املتواضع

نصوح ًا للحاكمني

السهل البسيط

نصيح ًا للراعي

الهني اللني

سند ًا للمحكومني

القائد الذكي

ناصح ًا للرعية

اجلندي املعطاء

نعم األب

املبادر في كل أموره

نعم األخ

أس� � ��أل ال� �ل ��ه أن ي� �ك ��ون م���ن «ال��س��اب��ق��ون

نعم الصديق الصدوق

السابقون»

نعم اآلمر باملعروف

الداعية املعاصر

نعم الناهي عن املنكر

الورع الوجل

نعم اجلدير بحمل املسؤولية

الشمولي بدعوته

ونقل األمانة

املخلص الوفي

صاحب املبادرات اخليرية

االجتماعي األول

الشيخ احلكيم

الوجه البشوش

الشاب املتحمس

اليد البيضاء

الكرمي ابن الكرمي

القلب احلنون
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األذن الصاغية

الرجل الكويتي

الرائحة الذكية

اإلنسان

الصدر الرحب

العبد املؤمن

اللسان الذاكر

احملسن املكرم

الكالم اجلميل

املضياف

وازن األمور

السخي

الرجل

الرضي

املقدام

املجاهد

االبن البار

املرابط

الوالد احلنون

الغيور على حرمات الله

اجلد املسؤول

متمني الشهادة

شيخ العائلة

حامل هم األمة

الص َّداع بالعلم
َّ

املخلص

ال يخشى في الله لومة الئم
العفيف الطباع
العزيز النفس
اإلمياني
الشكور
حمامة مسجد
املفاوض الذكي
الصوام
القوام
َّ
َّ
التاجر احملنك
الرابح الذي ال يخسر
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حتى استحق بجدارة:
لقب�« :أمري العمل اخلريي»
ول �ق��ب« :رائ��د العمل اخل�يري الكويتي
والعاملي»
كما لقب« :رائد العمل الإ�سالمي الكويتي
والعاملي»
رح �م��ه ال �ل��ه رح �م��ة واس �ع��ة ،وأس�ك�ن��ه فسيح
جناته ،وجعل أعماله في ميزان حسناته

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي

امل�صادر واملراجع
� ً
أوال املقابالت املبا�شرة وال�شهادات العينية:
إبنه األخ عبداإلله عبدالله العلي املطوع
إبنه األخ عبدالرحمن عبدالله العلي املطوع
الشيخ األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي
العم يوسف جاسم احلجي
الشيخ الدكتور السيد نوح
الشيخ أحمد القطان
األستاذ عبدالواحد أمان
أ.د .إبراهيم الرفاعي
املستشار عبدالله العقيل
الشيخ عبداحلميد الباللي
األستاذ يعقوب يوسف األنصاري
األستاذ يحيى سليمان العقيلي
األستاذ أحمد أحمد راجح مدير مكتبه
األستاذ صالح خالد املسباح

ً
ثانيا :الكتب واملراجع:
1-1احلافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي – حلية األب��رار وشعار األخيار في تلخيص الدعوات
واألذكار املستحبة في الليل والنهار – (املعروف باألذكار النواوية) – مؤسسة الرسالة – بيروت – 1992م.
2-2أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  -رياض الصاحلني – دار املأمون للتراث – دمشق – 1976م.
3-3اإلمام الغزالي  -األدب في الدين  -دار مكتبة احلياة  -بيروت  -د.ت.
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4-4الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني اجلراحي – كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث
على ألسنة الناس – حتقيق :الشيخ أحمد القالش – مكتبة التراث اإلسالمي – حلب  -مكتبة التراث
اإلسالمي  -د.ت.
5-5اإلمام احلافظ أحمد بن على بن حجر العسقالني – فتح الباري بشرح صحيح البخاري – حتقيق :محمد
فؤاد عبدالباقي ومحب الدين اخلطيب – دار الريان للتراث – القاهرة 1986-م.
6-6األطلس اجلغرافي للعالم اإلسالمي  -د .سعد الدين الكاتب  -دار الشرق العربي  -لبنان 2003م.
7-7رحلة وقف النور إلى ديار احملسنني – شريف قاسم – اجلزء األول – وقف النور اخليري 2005م.
8-8مفتاح اخلير ..عبدالله املطوع – فارس القرني وآخرون – سماء اإلعالم.

ً
ثالثا :ال�صحف والدوريات:
•جريدة احلركة (الدستورية اإلسالمية) األعداد من 1إلى .10
•جريدة الراي  -األعداد بتاريخ2006/9/4 :م2006/9/6 ،م2006/9/10 ،
•جريدة األنباء الكويتية  -األعداد من  3إلى  20يونيو 2006م.
•جريدة السياسة  -األعداد من  3إلى  20يونيو 2006م.
•جريدة القبس  -األعداد من  3إلى  20يونيو 2006م.
•مجموعة مقاالت نشرت في مجلة املجتمع – األعداد من 1718إلى .1727
•مجلة الوعي اإلسالمي – العدد  – 493رمضان 1427هـ  -اكتوبر 2006م.
•سفراء اخلير – العدد الرابع – ربيع األول 1427هـ  -أبريل 2006م.
•سفراء اخلير – العدد السادس – شوال 1427هـ  -اكتوبر 2006م.
•مجلة البشائر – العدد  – 20يناير  2006م.
•مجلة البشائر – العدد  – 29مارس  2006م.
•مجلة البشائر – العدد  – 30أبريل 2006م.
•مجلة البشائر – العدد  – 31مايو  2006م.
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•مجلة البشائر – العدد  – 32أكتوبر  2006م.
•مجلة البشائر – العدد  – 33مايو  2006م.
•مجلة البشرى – العدد  – 44أكتوبر 2006
•مجلة األمل – العدد  – 141رمضان 1472هـ  -أكتوبر 2006م.
•مجلة اإلصالح – العدد  – 140شعبان 1427هـ  -سبتمبر .2006
•مجلة البالغ – العدد  17 – 1711شعبان 1427هـ  -سبتمبر 2006م.
•مجلة العاملية – العدد  – 198رمضان 1427هـ  -أكتوبر 2006م.
•مجلة العاملية – عدد خاص – رمضان 1427هـ  -أكتوبر 2006م.
•مجلة الفرحة :األعداد 12 :فبراير 2006م 7 ،يونيو  20 ،2006ديسمبر 2006م ،والعدد  9يناير
2008م ،والعدد  25أبريل 2008م.
•مجلة االرش��اد – العدد الثالث (ديسمبر) -السنة األول��ى  -جمعية االرش��اد اإلس�لام��ي بالكويت
.1953
•مجلة االرشاد  -العددان الرابع واخلامس (يناير وفبراير)  -السنة األولى  -جمعية االرشاد اإلسالمي
بالكويت .1954
•مجلة االرش��اد – العدد السادس (م ��ارس) -السنة األول��ى  -جمعية االرش��اد اإلسالمي بالكويت
.1954
•مجلة االرشاد – العدد السابع (أبريل) -السنة األولى  -جمعية االرشاد اإلسالمي بالكويت .1954
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ً
رابعا :املواقع على ال�شبكة االلكرتونية:
موقع الشيخ عبد الله العلي املطوع
http://www.abobader.org

موقع رابطة أدباء الشام
موقع صحيفة الراي
موقع اجلزيرة نت
موقع الرسالة
موقع جمعية اإلصالح االجتماعي
موقع إسالم أو الين
موقع القرضاوي
موقع مفكرة اإلسالم
موقع مجلس األمة الكويتي
موقع نافذة اخلير
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http://www.odabasham.net
http://www.alraialaam.com
http://www.aljazeera.net
http://www.al-resalah.net
http://www.eslah.com
http://www.islamonline.net
http://www.qaradawi.net
www.islammemo.cc

/http://majlesalommah.net
http://www.insanonline.net

رائد العمل اخليري الكويتي والعاملي
موقع التاريخ
نافذة مصر

/http://www.altareekh.com
http://www.egyptwindow.net

موقع رنيم

http://www.raneem.net

موقع املسلم

http://www.almoslim.ne

موقع البوابة اإلسالمية -املوقع الرسمي لوزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية  -دولة الكويت

/http://www.islam.gov.kw
موقع
موقع األمان
موقع أمل األمة – نت
موقع اإلخوان املسلمون

http://www.islamtoday.net
http://www.al-aman.com
http://www.amlalommah.net
http://www.ikhwanonline.com
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