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

بيت التمويل الكويتي
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على دعمهم طباعة هذا الكتاب
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< إلى روح التاجر الكويتي األسوة في كويت الماضي
< و إلى األجيال الصاعدة من شباب الكويت الواعد ليستفيد
من هذه القيم المثلى في الكسب الحالل
حيث تسعة أعشار الرزق في التجارة
< و إلى أجدادنا وآبائنا من أهل الكويت الكرام  ،الذين مثلوا
التاجر األس��وة في كويت الماضي  ،فضربوا أروع األمثلة في
األصالة والميثاق االحترافي للتاجر الكويتي
< و إلي إخواننا وأبنائنا أبناء الكويت جميع ًا
< و إلى الذين عملوا بمهنة التجارة خصوص ًا ،ومثلوا امتداد ًا
لهذا الجيل الفريد

أهدي لهم جميع ًا هذا الكتاب
وأسال الله تعالى أن يرزقنا فيه اإلخالص والسداد ،وأن ينفع به
الجميع

عبدالمحسن
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1
اللمحات المضيئة العشر في تاريخ دولة الكويت
اللمحات المضيئة ف��ي ت��اري��خ الكويت كثيرة م�ت�ع��ددة ،اخ�ت��رت منها ه��ذه اللمحات
العشر ما أقدم فيه عرض ًا شام ًال يؤصل القيم السامية الواردة في هذا الكتاب من خالل
المواقف المتعددة المذكورة فيه ،ويضع كل منها موضعة المتكامل مع القيم والمواقف
األخرى:
ً
أوال :اللمحة الخيرية :حيث تميز المجتمع الكويتي بحب األعمال الخيرية منذ
نشأته وقبل اكتشاف البترول ،وقد تمثل ذلك بكثرة بناء المساجد ،وتخصيص األوقاف
الخيرية ،والتكافل االجتماعي الكبير.
ثاني ًا :اللمحة السياسية :حيث تم َّيز نظام الحكم فيها بالتراضي بين الراعي
والرعية في انسجام تام بين الحاكم والمحكوم سواء قبل توثيق دستور دولة الكويت أو
بعده.
ثالث ًا :اللمحة االقتصادية :حيث ثبت أهلها بها ،فاستقدموا األخشاب من الهند
وأفريقيا حين لم يكن فيها ثمة غطاء نباتي يذكر ،فصنعوا بها السفن ،واستجلبوا
فيها الماء من شط العرب ،وشكلوا أسطو ًال من السفن الشراعية الخشبية شكلت الرئة
التجارية للخليج والجزيرة العربية ،حتى أظهر الله سبحانه وتعالى البترول ،ولوال هذا
التثبت لما استقر أهل الكويت فيها لينعموا بنفطها.
رابع ًا :اللمحة الدينية :حيث تميز المجتمع الكويتي منذ نشأته بنزوعه إلى االلتزام
الديني حين كان المسجد معلم ًا أساسي ًا في الحي الكويتي ،حتى عجت األحياء الكويتية
بالمساجد بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل حي مع الحجم المتواضع لكثير من
المساجد القديمة ،فما أن تم تثمين البيوت القديمة في مدينة الكويت حتى ظهر
التقارب الكبير في مواقعها (مثال مسجد العتيقي المشهور :مسجد المطران ،ومسجد
الدماج المعروف باسم :مسجد ه�لال ،بينما اآلن فقط مواقف للسيارات بمسافة 50
متر ًا تقريب ًا بعد إزالة البيوت بينهما) ،فض ًال عن الطبيعة المحافظة للمجتمع الكويتي

21

وااللتزام الكويتي بشكل عام ،ووجود كثير من المظاهر الواضحة الداللة لهذه الطبيعة
المتدينة حتى وصلت إلى الفولكلور الكويتي وأهازيج البحر ونهماته المتمحورة حول
الدعاء والرجاء بالسالمة والتوفيق.
خامس ًا :اللمحة التكافلية :حين تكون سمة التكامل والتكافل هي سمة المجتمع
الكويتي ،فتظهر الفزعة بأشكالها المختلفة في المجتمع الكويتي:
	-فيمن تغرق سفينة أحدهم (أي :تطبع باللهجة الكويتية) فتظهر الفزعة بين تجار
الكويت ونواخذتها إلسعافها ،حتى يحصل صاحبها أحيان ًا على ما يفوق سعر سفينته
وقيمة البضائع «النّول» المحملة فيها.
	-وحين يبني أحدهم بيته يفزع له الكثير من شباب ورج��االت الحي ليساعدوه في
البنيان مجان ًا طوال ساعات النهار ،وكل الذي عليه هو توفير المواد ووجبتي اإلفطار
والغذاء.
	-والطفل حين يختم القرآن الكريم يطاف به في ش��وارع الحي لالحتفال به ظاهر ًا
للم َّال الذي ع ّلمه ود ّرس��ه ،وهذا
وللفزعة لجمع ما تيسر من مساعدات مالية تقدم ُ
الدعم المادي يتم حين تكون أسرة الطفل مستورة الحال ال تجد ما تكافئ به «المال»
على تعليم الطفل القرآن الكريم .وغيرها كثير من مظاهر الفزعات.
سادس ًا :اللمحة النسوية :حيث كانت المرأة مكملة لنجاح الرجل حين تحفظ بيته
في غيابه لما يقاب تسعة أشهر أحيان ًا في البحر بين الغوص على اللؤلؤ في الصيف،
وفي السفر التجاري الشراعي في الشتاء ،فأحسنت تدبير شؤون أسرتها وحفظت زوجها
في ماله وبيته وعرضه .بل لقد حفل الوقف اإلسالمي قبل اكتشاف البترول بأن قرابة
نصف األوقاف الخيرية مرصودة من المرأة الكويتية ،فقد أوقفت كل ما تملك مما ورثته
من أبيها أو زوجها أو أخيها في ضوء الطبيعة المتشددة على المرأة الكويتية في كويت
الماضي فلم تكن تخرج من بيتها للعمل ،فآثرت كل ما ورثته ليكون وقف ًا خيري ًا في
سبيل الله تعالى ،وهذا ما يدل على سمو قيمها وإيثارها.
سابع ًا :اللمحة التجارية :حيث كان النظام التجاري متميز ًا معتمد ًا على مرتكز
مهم هو الثقة المتبادلة والقيم العليا ،فيكفي كلمة «تم» عن عقد أوثق العقود للبيع
والشراء ،وكذلك الصيغ المرادفة لها مثل «توكلنا على الله» أو «على بركة الله».
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فض ًال عن نظام التشجيع والحافز من خ�لال نظام المسابقة ،حيث يمهل التاجر
الكبير التاجر الصغير لكي يصرف البضاعة خالل أسبوع كامل ثم يدفع سعرها في آخر
األسبوع وهكذا ،فيسددها دون مطل بل بكل تقدير لثقة التاجر الكبير فيه.
ثامن ًا :اللمحة التكاملية بين البحر والبر :حيث تكامل توفير أهل البحر لكل
مستلزمات الحياة الطبيعية كالمواد الغذائية وال��رز والسكر وال�ش��اي والتوابل ومواد
البناء ،في حين وفر أهل البر منتجات البيئة البرية كالصوف والوبر والدهن ومشتقات
األلبان ليتم التبادل التجاري في مواسم محددة ،فض ًال عن توفير أهل القرى للمنتجات
الزراعية ،وكل ذلك تشهده أسواق مدينة الكويت المتعددة حسب أنواع السلع.
َ
مصارف
تاسع ًا :اللمحة المصرفية االئتمانية :لقد شكَّ ل التجار من أهل الحاضر
ً
مؤقتة أله��ل البادية قبل إنشاء المصارف بشكلها التقليدي الحالي ،حين ك��ان البدو
الرحل يبيعون منتجاتهم في أسواق الكويت ويشترون حاجاتهم منها بالمقابل ،ولكنهم
ال يملكون الخزائن الحديدية التي يحفظون بها أموالهم خالل بقية العام فيودعونها
كأمانات لدى التاجر الحضري ليحفظها في الخزنة الحديدية «التجوري» ،وكم شهد
ذل��ك من مواقف مؤثرة حين ينسى ال�ب��دوي عن أي تاجر حضري أودع ماله فيجدها
محفوظة له بكل أمانة وحرص على السمعة.
للم َّال وللمطوعة مكانتان كبيرتان في نفوس
عاشراً :اللمحة التربوية :حيث كان ُ
أولياء األمور ،فيثقان بهما ثقة مطلقة حتى شاعت الكلمة المشهورة عند أهل الكويت
في مخاطبة المال ليقوم بواجبه في تربية األط�ف��ال وتأديبهم ليكونوا على السلوك
الصحيح« :لك اللحم ولنا العظم».
وهذا يعكس الحجم الكبير للمكانة االجتماعية للمعلم في المجتمع الكويتي الذي
خ ّرج أجيا ًال حفلت بالشعور العظيم بالمسئولية فشاهدنا إنتاجها وعطاءها.
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2
دور التجار الكويتيين خالل فترة االحتالل:
مواقف مشرفة يخلدها التاريخ

ال يمكن لإلنسان بعيد ًا عن هدى الله عز وجل أن يحدد مقاييس صحيحة للخير،
ولكن يمكن أن يعرف هذه المقاييس من خالل خالقه ،ومربيه ،من الذي خلقه وص ّوره
وصنعه ،فالعلم الحقيقي هو أن تأتي مقاييسك للخير وفق مقاييس القرآن الكريم.
ٌ
محق
وق��د ي��رى البعض أن ب��ذل المال والنفس في سبيل مرضاة الله هو الخير ،وه��و
في ذل��ك؛ فالله سبحانه وتعالى ربط الخير بالعمل الصالح ،ربط الخير ببذل المال
والنفس ،ربط الخير بالعمل للدار اآلخرة{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ}(((.
وكثيرة هي المواقف والمحن التي تكشف لنا معادن الناس ..رجال المواقف واإليثار
وال�س�لام ..ورج��ال الحرب وال��دم��ار ..وحدها المواقف تكشف لنا عظمة الرجال الذين
وقفوا في أحلك الظروف إما نصرة للمظلوم أو استجابة لملهوف ،أو سعي ًا في قضاء
حاجة فقير ومسكين ،فأسسوا بنيانهم على التقوى وحب الخير.
وحديثي عن فئة من الرجال القالئل في زمن طغت فيه األنانية وحب الذات ،ألن هناك
وكأن أعينهم قطعت عهد ًا
نفوس ًا أبت أن تنام على أنين المرضى وصرخات المحتاجينّ ،
والد ْين برؤية
على أ َّال تنام إال وقد اطمأنت بشفاء مريض كان َّ
ألم به ،وسعادة ِ
يتوعك من ٍ
ألم ّ
أبنائهم يأكلون ويشربون من خيرات الله سبحانه وتعالى بعد جوع قضى على أكثرهم.
وهنا يخط قلمي ...ويبعث برسائل شكر وتقدير لهذه الفئة من الرجال ،وهم التجار
الكويتيون رجال المواقف أصحاب األيادي البيض في قضاء حوائج الناس..وأستميحهم
عذر ًا  ..لكونهم من الرجال الذين ال يريدون من أعمالهم ومواقفهم رياء وال سمعة ..
فليس أمامي إال أن أخط حروف الشكر والتقدير وفاء وتقدير ًا لهم ،ولن أوفيهم حقهم
( )1سورة التوبة اآلية (.)109
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فالرجال العظماء هم الذين يحفظ لهم التاريخ مواقف خالدة ،عند الشدائد واألزمات،
ويحضرني في هذا المقام بعض المواقف التي شاهدناها في فترة االحتالل لرجال
رصعوا سجل البشرية ،وحققوا ألمتهم الخير في األرض ،ولكن حتى ال أظلم أحد ًا
أفذاذَّ ،
على حساب آخر ،فإنني لن أستطيع ذكر األسماء فهي كثيرة ،وليس الغرض من كتابتي
إشهار أعمالهم الخيرية أو اإلنسانية أو الوطنية ،فنحن ال نزايد على أحد دون اآلخر،
فكلهم كانوا مثا ًال ُيحتذى به في المواقف والمحن التي تتطلب الرجال الرجال.
يبرز العمل اإلغاثي اإلنساني في فترة االحتالل كأحد أهم األعمال اإلنسانية التي
برز بها تجار الكويت ،وهو سلوك اجتماعي متقدم في الوعي ،مبعثه الحاجة لتدعيم
أرك��ان المجتمع ،وتعضيد الترابط بين أبنائه من خالل األخ��ذ بيد الفئات الضعيفة،
للتأكيد على حرصهم الكبير في تجسيد أقصى درج��ات التكافل االجتماعي ،ال سيما
وأن الظروف االجتماعية في تلك المرحلة كانت تتسم بصعوبة العيش وضنكه ،وقد
قدموا مئات الماليين إلغاثة أبناء دول��ة الكويت في فترة االحتالل وحتى المقيمين
َّ
على أرضها ،فمنهم من قام بفتح محالته التجارية لتوزيع المواد الغذائية على أهل
قدم ماله لكي يستطيع أفراد الشعب شراء ما يلزمهم من
الكويت دون مقابل ،ومنهم من َّ
االحتياجات اليومية لحياتهم ،ومنهم من أسقط الديون عن المدينين لعدم مقدرتهم
على السداد ،وغيرها من األعمال اإلنسانية الخيرية ،ومازالت يد الخير لهؤالء التجار
منبع الغوث للكثير من الشعوب لما ُجبل عليه أهل الكويت حكومة وشعب ًا من البذل
والعطاء في أعمال الخير وإنقاذ اإلنسان من براثن العوز والتشرد.
وفي هذا المجال اإلغاثي برز عدد من التجار الكويتيين الذين ساهموا مساهمة
فاعلة في إغاثة المنكوبين ورف��ع المعاناة عن المعوزين والمحتاجين ،وخففوا عنهم
وطأة الجوع والكوارث الطبيعية تارة وجور الحروب تارة أخرى ،وكانوا بلسم ًا خفف آالم
الكثير من أبناء هذا الشعب المعطاء للخير بطبيعته ،فجعلوا كل أعمالهم لله سبحانه
والس ْمعة ،فهم ال يعملون ليراهم الناس،
وتعالى ابتغاء مرضاته ،وليس طل ًبا للرياء ُّ
ويتحدثوا عن أعمالهم ،ويمدحوهم ،وي ْثنُوا عليهم.
وكما أسلفت سابق ًا فلكثرة أعدادهم ال يتسع المقام هنا لذكرهم ،وحتى ال أنسى أحد ًا
منهم ،فإنني أشكرهم والشعب الكويتي يشكرهم والله سبحانه وتعالى يجزيهم كل خير
في الدنيا واآلخرة.
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3

الشيخ محمد عبدالله الفارس يحافظ على نيته
في سعر البيع حتى ولو بعد ارتفاع األسعار
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قلما تجد من يجمع بين العلم والتجارة ،فمن كان ذا علم عارف ًا بأمور دينه متفقه ًا
فيها ،فإنك بالطبع ستجده تق ًّيا نق ًّيا في عمله وتجارته ،ستراه يخاف الله عز وجل
ويعامل ربه قبل أن يعامل الناس ،وسيكون بالطبع تاجر ًا سمح ًا إذا باع وإذا اشترى وإذا
اقتضى ،وسيبارك الله له في تجارته وفي ماله وعياله وستحفه الرحمة من ربه بسبب
تقواه وسماحته في تجارته ،ألنه ال يبخس الناس أشياءهم وال يغشهم وإنما يتعامل
بالصدق واألمانة ولين النفس.
روى اإلمام البخاري بإسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم  -قال( :رحم الله رج ًال سمح ًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى).
وإذا كنت تاجر ًا نقي ًا تقي ًا عالم ًا فقيه ًا فإنك بالطبع ستكون إنسان ًا رباني ًا ينطبق عليه
قول الحق تبارك وتعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ}((( ه��ؤالء الرجال ال تشغلهم الدنيا وزخرفها
وزينتها ومالذ بيعها وربحها ،عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم ،والذين يعلمون أن
الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم؛ ألن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ،ولهذا
ق��ال( :ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر الله وإق��ام الصالة وإيتاء الزكاة ) أي :يقدمون
طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم.
والموقف الذي بين أيدينا عن الشيخ التاجر الشيخ محمد عبدالله الفارس رحمه
َّ
يتخل يوم ًا عن قيمه في سبيل الربح ،فلم
الله ،فقد كان تاجر ًا بأخالق العلماء ،فلم
يبع اآلخرة ليشتري بها الدنيا ،وكان كثيرا ما يورد قو ًال مأثور ًا :تسعة أعشار الرزق في
التجارة ،فكان هذا الشيخ الجليل يباشر عمله وتجارته بنفس شريفة ودين متين ،فلم
ُتلهه تجارته يوم ًا عن ذكر الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وإفادة المتعلم ومراجعة الكتب
للتفهم.
ُي ��روى ع��ن ال�ش�ي��خ محمد ع�ب��دال�ل��ه ال �ف��ارس أن ج ��اءه أح��د األش �خ��اص إل��ى متجره
بالمباركية؛ ليشتري منه بضاعة إال أن البيع لم يتم لظروف معينة ،وانصرف الرجل
دون أن يشتري البضاعة ،إال أنه عاد بعد مدة إلى متجر الشيخ ليشتري البضاعة نفسها
التي تضاعف سعرها هذه المرة عن سابقتها.
( )1سورة النور اآلية (.)37
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َ
الرجل المشتري حين قال له :سبق لك أن اشتريت هذه
وفاجأ الشيخُ محمد الفارس
البضاعة من قبل ،وقال له أيض ًا :خذ بضاعتك بالسعر السابق المتفق عليه دون زيادة..
وخرج الرجل من متجر الشيخ وداخله السرور من هذه النزاهة واألمانة وعفة النفس
النادرة بين الناس ،فأشاع الرجل هذه القصة بين أهل الكويت.
فكان هذا الشيخ التاجر مثا ًال للورع في اجتناب الشبهات والمحافظة على العقود
الصحيحة الشرعية ،لقد كان هذا الرجل قانع ًا بما يرزقه الله تعالى ،وليس لديه صفات
االستغالل أو الطمع أو الجشع كما يفعل بعض التجار ..كان يبيع بسماحة نفس ،لم
يستغل المشتري على الرغم من أن سعر البضاعة قد تضاعف ،فحافظ على نيته في
سعر البيع على الرغم من زيادة السعر إلى الضعف ،وهذا إن َّ
دل فإنما يدل على أن الشيخ
محمد الفارس ك��ان تاجر ًا نق ًّيا تق ًّيا يعامل رب��ه قبل أن يعامل ال�ن��اس ..رح��م الله هذا
الشيخ الجليل.
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التاجر عبدالله محمد العوضي:
حفظ الله بضاعته جزاء نيته الحسنة

32

من المعلوم في ديننا اإلسالمي العظيم أن من أسباب حفظ الله سبحانه وتعالى
للعبد نيته الصالحة ،فكلما صلحت النية كلما كان توفيق الله وعنايته لعبادة أقرب
وأشمل ،وصالح النيات مرتبط ًا بصالح القلب وحسن سريرته ،وفي حديث النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال البن عباس رضي الله عنه« :يا غالم إني أعلمك كلمات ،احفظ
الله يحفظك ،احفظ الله تجده تجاهك ،إذا سألت فاسأل الله ،وإذا استعنت فاستعن
بالله ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه
الله لك ،ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه الله عليك،
رفعت األقالم وجفت الصحف»((( ،وفيه توجيه لألمة بأسرها إلى مراقبة المولى سبحانه
وتعالى في األقوال واألفعال ،وأن من َح ِف َظ الله في كافة شئون حياته من كسب مال أو
تجارة أو بيع أو شراء؛ حفظه الله تعالى وحفظ له كل ذلك ،بل إن األمر يتعدى مجرد
الحفظ إلى حدوث البركة والثواب واألجر العظيم.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في التوكل على الله وإصالح النية ،فحفظهم
الله سبحانه وتعالى وحفظ تجارتهم وأموالهم ،وفازوا برعاية الله لهم في أشد األوقات
�لاء ،وه��ذا ما س��وف نستعرضه في ذك��ر بعض ه��ذه القصص
وأصعبها محنة وأش��ده��ا ب ً
الواقعية ،القصة األولى عن التاجر عبدالله العوضي((( رحمه الله.
يروي د .يعقوب يوسف جاسم الحجي :إن التاجر عبدالله
العوضي رحمه الله كان يمتلك مخزن ًا لألقمشة (الخام) ضمن
ال�م�خ��ازن ال�ت��ي ك��ان يمتلكها معظم ت�ج��ار ال�ك��وي��ت ف��ي ميناء
بومباي بالهند ،وحين قامت الحرب العالمية الثانية عام 1939م،
وكان التاجر العوضي في رحلة تجارية بعيد ًا عن تلك المخازن،
وبلغته أخبار أن مخازن الخام قد تلفت وخسر معظم التجار
ما لديهم من أقمشة خام كانت في مخازنهم ،فلما سمع تلك
األخبار فقد األمل فيما لديه من أقمشة ،وخاف على مخزنه

د .يعقوب يوسف احلجي

( )1أخرجه الترمذي ،)2516( ،وأخرجه أحمد.)2802( ،
( )2هو عبدالله بن محمد هادي العوضي ،املولود عام 1895م ،في مدينة عوض جنوب إيران ،ترجع أصول عائلته إلى
القبائل التي هاجرت منذ زمن بعيد من بالد احلجاز (املدينة املنورة) إلى بر فارس ،في الثالثينات امتد نشاطه
من الله عليه من هذه التجارة باخلير الوفير والنعم الكثيرة،
إلى جتارة العقارات بجانب جتارة األقشمة ،وقد َّ
فأنفق في أوج��ه اإلحسان واخلير والبر على عمارة املساجد ،والتصدق على احملتاجني ،واجلامعات واملعاهد
التعليمية داخل وخارج الكويت ،توفي التاجر واحملسن املرحوم عبدالله العوضي عام 1963م.
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من الخسارة والتلف ،ولكنه توكل على الله وتعلق قلبه بالرجاء ودعا ربه أال يصيبه أذى،
وحين عاد من رحلته التجارية بعد أن توقفت الحرب ،وذهب مسرع ًا يتفقد مخزنه ،فإذا
به على حاله لم يصبه أذى ،فشكر الله وحمده على حفظه ورعايته واستجابة دعائه،
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الخام قد ارتفعت ارتفاع ًا ملحوظ ًا ،وكثر الطلب عليه ،فباع
عبدالله بأسعار عالية وربح أرباح وفير ًا ،وكان ذلك ببركة أهل الكويت وصفاء نياتهم.
وه�ك��ذا أوض�ح��ت لنا ه��ذه القصة كيف حفظ ال�ل��ه بضاعة ال�ت��اج��ر عبدالله محمد
العوضي رحمه من االحتراق والتلف بسبب نياته الحسنة ،ورأينا كيف كان توفيق الله
وعنايته وحفظه وبركته ألمواله بسبب تلك النية الصالحة ،وال تعتبر هذه القصتان
نهاية المطاف ف��ي ه��ذا المضمار ،ولكن ت��اري��خ الكويت مليء ولله الحمد بالقصص
المشابهة التي تبرهن على حفظ الله ورعايته ألصحاب النوايا الحسنة من أهل هذا
البلد الكريم.
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التاجر بدر السالم العبدالوهاب المطوع
والثواب العاجل
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غني عن البيان الثواب العظيم الذي يناله من بنى لله مسجد ًا ،حيث يقول رسول الله
ْحقُ ال ُْمؤ ِْم َن ِم ْن َع َم ِل ِه َو َح َسن َِات ِه َب ْع َد َم ْو ِت ِهِ :عل ًْما َع َّل َمهُ
صلى الله عليه وسلم«ِ :إنَّ ِم َّما َيل َ
يل َبنَا ُه ،أَ ْو
الس ِب ِ
َون ََش َر ُهَ ،و َو َل ًدا َص ِال ًحا َت َر َكهُ َ ،و ُم ْص َحفً ا َو َّر َثهُ  ،أَ ْو َم ْس ِج ًدا َبنَا ُه ،أَ ْو َب ْيتً ا ال ْب ِن َّ
ْحقُ هُ ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِت ِه» (((.
ن َْه ًرا أَ ْج َرا ُه ،أَ ْو َص َد َق ًة أَ ْخ َر َج َها ِم ْن َم ِال ِه ِفي ِص َّح ِت ِه َو َح َي ِات ِهَ ،يل َ
وفض ًال عن ذلك تعد الصدقة تنمية وزيادة لألموال ،ومضاعفة لألجر والثواب الذي
يناله عليه المتصدق عند الله ،وهو ما حدث مع التاجر بدر السالم العبدالوهاب المطوع
بعد ما تصدق من ماله لتكملة بناء المسجد ،فقد جاءته المنحة الربانية مباشرة حيث
نمت وتضاعفت قيمة أسهم كانت راكدة لديه منذ فترة ليست بالقليلة ورزقه الله الخير
الكثير بسبب تصدقه لبناء مسجد في إسبانيا.

مسجد سهيل اإلسالمي الثقافي في بلدية فنخروال  -ملقا

ويأتي هذا الموقف حينما كان هناك جمع طيب من الكويتيين والسعوديين يسعى
لبناء بيت من بيوت الله في مدينة فنخروال اإلسبانية ،وقيض الله لهذا الجمع قنصل
المملكة العربية السعودية في ملقا المقيم في ماربيا بفنخروال القنصل مصطفى
( )1رواه ابن ماجه ( ،)242وحسنه األلباني.
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ال �ك��ردي حيث ت��رأس بنفسه لجنة لجمع ال�ت�ب��رع��ات م��ن األش �ق��اء السعوديين إلنشاء
المسجد ،وكان السيد عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع ومن معه من الكويتيين يجمعون
ما يستطيعون جمعه من أموال من إخوانهم الكويتيين الذين يلتقونهم ،وكان المبلغ
المطلوب إلتمام العمل كبير ًا ،وشاء الله أن يأتي رجل كريم هو ابن عم السيد عبدالعزيز
المطوع ،بدر سالم العبدالوهاب المطوع ،فقال له السيد عبدالعزيز المطوع« :هناك
مشروع كبير إلنشاء مسجد نقوم على جمع تبرعاته في هذا الشأن ،ونريد مساعدتك،
فكل ف��رد يساهم على ق��در استطاعته» .ف��رد عليه بالقول« :خ�ي��ر ًا إن ش��اء الله ،مشكور
بوصافي (أي عبدالعزيز المطوع) على عرضك ،وغد ًا أراك بإذن الله».
في اليوم التالي التقى السيد عبدالعزيز المطوع ابن عمه
بدر السالم العبدالوهاب المطوع فوجد األخير قد كتب شيك ًا
بالمبلغ كام ًال الذي عرضه عليه إلتمام بناء المسجد بالكامل،
ف �ق��ال ل��ه م�ت�ع�ج�ب� ًا :م��ا ه ��ذا إن ��ه ش�ي��ك م�ص��رف��ي ب�ك��ل المبلغ
المطلوب للبناء ،ون�ح��ن نجمع حصص ًا م��ن ك��ل المتبرعين
للمساهمة في إنشاء المسجد ،فرد بدر العبدالوهاب المطوع
داع لجمع
قائ ًال« :هذا المبلغ الذي تحتاجون إليه وليس هناك ٍ
عبدالعزيز عبدالرزاق املطوع
أي حصص ،أنا سأتولى المهمة كلها ،وبارك الله فيكم جميع ًا،
وتقبل الله عملنا وجعله خالص ًا لوجهه الكريم» ،ثم ذهب السيد عبدالعزيز المطوع
بالشيك إل��ى القنصل ال�س�ع��ودي وأخ�ب��ره بما ح��دث ،ف��أب��دى القنصل إعجابه الشديد
بتصرف التاجر ب��در المطوع ،وطلب لقاءه لشكره على بادرته الطيبة ،وه��و ما رفضه
السيد بدر رفض ًا قاطع ًا ،قائ ًال« :إنني فعلت ذلك لوجه الله تعالى وال أريد أي إشادات،
فما ك��ان من القنصل السعودي إال أن شكر حسن صنيعه ،وأرس��ل كتاب ًا يشكر فيه بدر
المطوع وكل عائلة الجناعات».
واستغرق بناء المسجد نحو عامين ونصف العام ثم تبنت المملكة العربية السعودية
اإلنفاق على صيانته وتوفير رواتب العاملين فيه من أئمة ومؤذنين وعمال ونفقات توفير
الماء والكهرباء وغيرها.
وذكر السيد عبدالعزيز المطوع أنه بعد أسبوع من تسلمه التبرع من السيد بدر المطوع
وهم في إسبانيا قال له« :بوصافي جزاك الله خير ًا أن أشرت علي بهذا المشروع ،فقد
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كانت لدي أسهم جامدة منذ زمن في لندن ،وتحركت اآلن وارتفع
سعرها بصورة كبيرة» ،فرد عليه بوصافي (عبدالعزيز المطوع):
«هذا جزء فقط من ثوابك من الله عز وجل وما ينتظرك من
جزاء أعظم إن شاء الله».
لم ي��ذع السيد عبدالعزيز المطوع س��ر ًا حين أش��ار إل��ى باب
خير آخ��ر جمعه ببدر سالم المطوع ،فبعد شهرين من واقعة
المشاركة في بناء مسجد فنخروال عاد إلى الكويت فالتقاه،
د .سعد الهاشل وزير العدل
وزير األوقاف األسبق
وس��أل��ه ب ��در ال�م�ط��وع ع�م��ا إذا ك ��ان ل��دي��ه م �ش��روع خ �ي��ري آخر
للمساهمة فيه على شاكلة مسجد فنخروال ،فسارع عبدالعزيز
المطوع بالرد عليه بالقول« :نعم هناك مشروع عن طريق بيت الزكاة ،وهو مشروع كبير
يكلف مبالغ» في إشارة إلى كبر المبلغ المطلوب إلنجازه ،فقال بدر المطوع« :خير ًا إن
شاء الله ،أنا مستعد» .فقال له عبدالعزيز المطوع« :غد ًا آتيك بتفاصيله» .وذهب إليه
ف��ي ال�ي��وم التالي ف��ي محله بسوق التجار ،وع��رض عليه مشروع ًا ك��ان يكلف م��ا يعادل
أربعة أو خمسة ماليين جنيه مصري ،وهو عبارة عن مشروع خيري في منطقة النوبة
المصرية ،يضم مسجد ًا ومدرسة ومستوصف ًا ومصنع ًا للتدريب على النجارة .فوافق على
تبنيه وذكر أنه ال يريده أن يكون باسمه بل باسم زوجته حفصة البدر ،فراجع عبدالعزيز
المطوع مسؤولي بيت الزكاة ،وأب��دوا استعدادهم للسير قدم ًا معه في هذا المشروع،
مع ضرورة أن يذهب المتبرع للمشروع مع ممثلين من بيت الزكاة لمعاينة الموقع قبل
البدء فيه ،فلم يستطع السيد بدر الذهاب ،وانتدب ابنيه غازي وطارق للسفر إلى هناك،
وذهبا مع ممثلي بيت الزكاة يرافقهم السيد عبدالعزيز المطوع إلى النوبة عبر طريق
طويل بالسيارة ،استنزف الكثير من الوقت والجهد وعندما وصلوا استقبلهم أهل النوبة
استقبا ًال حاف ًال كريم ًا ،وتمت معاينة الموقع ثم عادوا إلى الكويت.
وفي الكويت أخبر مندوبو بيت الزكاة مسؤوليه بأن المشروع مهم للموقع المختار
كما تتوافر فيه كل المواصفات المطلوبة إلقامة مثل هذا المشروع ،فالمنطقة مأهولة
بالسكان وفي حاجة ملحة إلى الخدمات التي سيوفرها ،فقام التاجر بدر المطوع بتوفير
المبلغ بالكامل ومنحه لبيت الزكاة وتم تنفيذ المشروع بعد عامين ونصف العام.
وفي االفتتاح وفق ما يرويه عبدالعزيز المطوع ،طلب مسؤولو بيت الزكاة من السيد
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ب��در ال�س��ال��م ال�م�ط��وع ال�م�ش��ارك��ة في
االف�ت�ت��اح ول�ك�ن��ه ل��م يستطع كذلك،
ف��أرس��ل نجليه غ ��ازي وط ��ارق ليح ّ
ال
م �ح �ل��ه ف ��ي االف� �ت� �ت ��اح ،وك � ��ان معهم
وقتها وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق ��اف د.
س�ع��د ال�ه��اش��ل ال ��ذي ش ��ارك ف��ي هذه
المرحلة الفتتاح عدد من المشاريع
طارق بدر السالم املطوع
غازي بدر السالم املطوع
ال �خ �ي��ري��ة األخ� � ��رى ف ��ي م �ص��ر ،ومن
ضمنها مشروع بدر المطوع ،وكانت الرحلة عبر طائرة أميرية خاصة ،وكان في استقبالهم
في مصر وزير األوق��اف د.محمود زق��زوق وشيخ األزه��ر الراحل د محمد سيد طنطاوي
وتسلمت كل مؤسسة حكومية مصرية القسم الخاص بها من المشروع.
لم تنقطع متابعة عبدالعزيز المطوع للمشروع الخيري في النوبة فقد كانت اتصاالته
مع القائمين عليه لمعرفة م��دى يسر وسهولة تقديم المشروع لخدماته وتذليل أية
عقبات تعترض سبيل االنتفاع به ،ونتيجة لذلك علم أن االستفادة القصوى لألهالي
م��ن ه��ذا ال�م�ش��روع تستدعي وج��ود وسيلة لنقل المستفيدين م��ن موقع إقامتهم إلى
مرافق المشروع ،فسعى لتوفير ذل��ك عبر التواصل مع السيد ب��در المطوع ال��ذي كان
كريم ًا جدا في هذا الجانب.
وي ��روي عبدالعزيز ال�م�ط��وع قصة تعكس ال�ح��رص ال�ش��دي��د م��ن السيد ب��در السالم
المطوع على فعل الخير بكل جوانبه ،من خالل توفير وسيلة نقل لسكان النوبة بالقول:
«بعد أن عدنا إلى الكويت كنا نتواصل مع القائمين على تشغيل مرافق المشروع ،وقد
جاء وجهاء النوبة إلى الكويت ليشكروا بدر المطوع ومعهم هدية تذكارية تقدير ًا منهم
لجميل صنعه ،ومعهم صور توثق افتتاح المشروع وتشغيله ،وخالل الحديث معه بينوا
أن أوالده��م يعانون لبعد المسافة ن��وع� ًا م��ا ع��ن مساكنهم ف��ي إش��ارة إل��ى حاجتهم إلى
حافلة لنقلهم ،فأخبرت بدر السالم المطوع عن ذلك فتحاور مع أوالده وقال :أخشى أال
تكون الحافلة كافية ،فربما يصيبها عطب في أي وقت فيعوق ذلك وصول الطلبة إلى
المدرسة ،فلنوفر لهم حافلتين حتى إن توقفت واحدة عملت األخرى ،فاستغرب الوجهاء
ذلك الكرم الكبير ،إذ إنهم طلبوا حافلة واحدة فجاءتهم باثنتين».
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التاجر هالل فجحان المطيري:
النية الطيبة تغدق عليه الخير الوفير
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من أهم القيم اإلسالمية الجليلة التي رسخها ديننا اإلسالمي الحنيف أن من يزرع
معروف ًا يحصد معروف ًا ،ومن يفعل خير ًا فلن يجد إال خير ًا ،ومن الطبيعي أن يقابل
ٌ
وفيض كبير من الخالق سبحانه وتعالى ،وف��ي ذل��ك يقول الحق
عطاء
النية الحسنة
ٌ
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز« :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ»((( ،وفيها دليل
على أن النية الصالحة ال تعود على صاحبها إال بالخير الكثير.
وحول ذلك المعنى الجليل نورد هذه القصة الواقعية والتي توضح لنا مثا ًال ونموذج ًا
مميز ًا لصاحبها التاجر هالل فجحان المطيري رحمه الله تعالى ،وفيها« :أنَّ التاجر
هالل فجحان المطيري رحمه الله قد تميز بإحسانه إلى صغار التجار وإيثاره نفعهم
وإيصال الخير إليهم على مصلحته الشخصية ،فكان من جميل طبعه أنه كان عندما
يصل إلى الهند ال يشتري البضاعة مباشرة فور وصوله ،ولكنه كان يترك فرصة لصغار
التجار أن يشتروا ما يريدون من البضائع التي يحتاجها أهل الكويت ،والتي من أهمها
المواد الغذائية األساسية كاألرز والسكر والشاي والهيل والبن والقماش ...وغيرها من
السلع األساسية ،وكان يفضل أن يؤثرهم على نفسه في الشراء لعدة أسباب من أهمها:
أن يأخذوا أفضل البضائع بد ًال منه ،وذلك حتى ال ترتفع عليهم األسعار عند قرب نفاذها
من السوق ،وحتى يترك لهم مجا ًال لينتقوا ما يرغبون به من بضائع وال يضطرون إلى
شراء بضائع معينة يفرضها عليهم التجار أو السوق في ذلك الوقت ،وغيرها من األسباب
التي في مجملها تبين معدنه األصيل وجميل طباعه ومحاسن أخالقه».
وفي إحدى الرحالت إلى الهند سافر معه مجموعة من صغار التجار ،وفور وصولهم
إلى هناك قاموا بشراء بعض البضائع من التجار الهنود ،ولكنهم الحظوا أن التاجر
هالل فجحان المطيري رحمه الله قد عزف عن الشراء  -كعادته التي عرفت عنه بإفساح
المجال لصغار التجار  -وكانوا حديثي عهد بمصاحبته والسفر معه ،فهداهم تفكيرهم
إلى أن هذه البضاعة غير مرغوبة وأنها متوفرة بأسواق الكويت ،وبالطبع إذا لم يقبل هو
على شرائها فإنها غير مطلوبة وأنها ستكسد وتخسر إذا قاموا بشرائها وتحمل مغامرة
الشراء قبل أن يقبل هو على ذلك ،فقاموا على الفور بإعادة البضاعة إلى التجار الهنود،
ولما سألهم التجار الهنود عن سبب ذلك ،أجابوهم« :أن تاجر بخبرة وحنكة التاجر هالل
َّ
فجحان المطيري ال يأخذ بضاعتكم فهذا دليل على ع��دم رواجها وأنها غير مرغوبة
( )1سورة األنفال اآلية (.)70
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في بالدنا» ،فما كان من التجار الهنود إال أن ذهبوا مسرعين إلى التاجر هالل فجحان
المطيري يعرضون عليه بضاعتهم بأسعار تقل كثير ًا عن أسعارها ،بل أنهم طلبوا منهم
ٌ
تفضل منه في قيامه بقبول الشراء منهم ،وبالفعل قبل
أال يردهم في ذلك ،وكأن األمر
شرائها بتلك األسعار التي حددوها هم ،والتي كانت بالفعل أقل بكثير من أسعارها في
السوق ،وفتح المجال لباقي التجار بأن يشتروها بنفس تلك األسعار الجديدة التي تقل
بكثير عن األسعار السابقة ،وهكذا كانت النية الطيبة للتاجر هالل فجحان المطيري
ورغبته في خدمة مواطنيه والسيما صغار التجار منهم األثر الطيب في تلك النتيجة
الطيبة التي عادت عليه وعلى مواطنيه بالخير الوفير.
وهكذا ضرب لنا التاجر هالل فجحان المطيري رحمه الله نموذج ًا رائع ًا في اإليثار
والنية الحسنة ،ورأينا كيف هداه تفكيره الحسن وفطرته السليمة إلى هذه الروح العالية
من حب اآلخرين وتقديم الخير لهم.
وهذا كان حال الكثير من آبائنا من أبناء الكويت في ذلك العصر ،أن يساعدوا صغار
التجار ويقفوا إلى جوارهم في بداياتهم العملية حتى يحققوا نجاح ًا يحفزهم على
االستمرار ،وقد ألزموا أنفسهم بنيات صادقة حسنة لنفع هؤالء المبتدئين حتى لو على
حساب مصلحتهم الشخصية ،وك��ان يقابلهم في ذل��ك الخير الكثير كنتيجة طبيعية
لحسن صنيعهم ونياتهم الحسنة الصادقة ،وه��م بذلك يضربون لنا أروع األمثلة في
القناعة واإليثار وحب الخير للغير.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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عائلة الشايع :حفظ الله بضاعتهم
جزاء نواياهم الحسنة

43

ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في التوكل على الله وإصالح النية ،فحفظهم
الله سبحانه وتعالى وحفظ تجارتهم وأموالهم ،وفازوا برعاية الله لهم في أشد األوقات
بالء ،وهذا ما سوف نستعرضه في ذكر هذه القصة الواقعية التي
وأصعبها محنة وأشدها ً
يروي أحداثها العم عبدالعزيز محمد الشايع في كتابه «أصداء الذاكرة» فيقول« :دارت
أح��داث هذه القصة في بومباي وهي تحمل من عناصر الغرابة ما يجعلني ال أنساها
خصوص ًا وأن�ه��ا انتهت نهاية سعيدة وم�ف��رح��ة ،وتتخلص ال�ح��ادث��ة ف��ي اح�ت��راق باخرة
مشحونة باألسلحة والقنابل والذخائر الثقيلة تابعة للجيش البريطاني كانت متوقفة
في بومباي أثناء الحرب العالمية الثانية.
ولتصور أث��ر ال�ح��ادث��ة ،علينا أن نعرف أن بومباي كانت تعتبر الوسيط األه��م بين
اليابان وأوروب��ا والخليج ،فلم تكن تصل إلى الخليج أي سفن إلى تلك التابعة لشركة
الهند البريطانية التي كانت تحكم المنطقة بأسرها عملي ًا ،وكانت كل البضائع التي
تصل من الدول المصدرة الرئيسية تصل إلى ميناء بومباي الكبير للغاية ،وتبقى هناك
إلى أن يتم إع��ادة تصديرها الحق ًا إلى الخليج ،وبما أن عملنا يقتصر في غالبه على
االستيراد والتصدير ،فكان علينا أن نسجل بضاعتنا الموجودة في الميناء كترانزيت،
وندفع ضريبة تصدير مقدارها  %2من قيمتها ،وفي حالة تأخرنا عن الموعد المحدد
إلعادة تصديرها علينا أن ندفع رسوم أرضية إضافية للميناء.
وف��ي وق��ت تلك الحادثة كنا قد استوردنا كمية من السكر وقمنا بتخزينها في أحد
مخازن ميناء بومباي بانتظار إعادة تصديرها إلى الخليج ،لكن باخرة األسلحة احترقت
في ذلك الوقت ،وال نعلم بالضبط إن كان األمر مدبر ًا من جهة ما أم أنه مجرد حادث،
فكل ما نعرفه أن ذلك الحريق كان من القوة والضخامة أن تسبب في احتراق الميناء
الكبير بأكمله ،ومع استمرار اندالع النيران تواصلت االنفجارات ،حتى أتت الحرائق على
الميناء وما فيه ،وكانت قطع الحديد تتطاير من بعض السفن على األهالي من شدة
وقوة تلك االنفجارات الهائلة ،أما نيران القنابل والشظايا فكانت تحلق لمسافات شاسعة
مخربة كل بقعة تصيبها لغاية مسافة  5كيلو مترات داخل بومباي ،وقد أخليت بعض
المناطق من سكانها ،واضطررنا إلى ننتقل إلى مكان بعيد خشية استمرار االنفجارات،
وقد سقطت قطعة كبيرة من الحديد على مكتب التاجر حسين بن عيسى القناعي ،كما
سقطت قطعة كبيرة أخرى على الشارع المجاور لمكتبنا األمر الذي حتم على الجميع
أن يرحلوا عن المنطقة سريع ًا.
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وبعد مرور أقل من شهر على تلك الحادثة ،وبعد ما انتهت
السلطات المختصة من إزالة آثار تلك االنفجارات والحرائق
حدث ما لم يكن في حسباننا أبد ًا ،فقد زارنا تاجر هندي وطلب
من األخ صالح شراء السكر الموجود في أحد مخازن الميناء،
استغرب صالح األمر وقال له :إن السكر احترق مع الميناء كما
احترق كل شيء هناك ،لكن التاجر الهندي فجر واحدة من أروع
المفاجآت السارة التي واجهتها في حياتي العملية في الهند
عندما أخ�ب��رن��ا ب��أن ال�م�خ��زن ال��وح�ي��د ال��ذي نجا م��ن الحريق
الكبير هو الذي كان فيه السكر التابع لنا.

حسني بن عيسى القناعي

لم نصدق ما سمعناه ،فذهبت مباشرة إلى الميناء مع األخ صالح ورأينا بأعيننا أن
كل المخازن الموجودة هناك ،بل إن الميناء بطوله وعرضه قد تساوى مع األرض بعد
الحريق ،إال ذلك المخزن الذي حفظنا فيه السكر ،والغريب أن مياه اإلطفاء لم تصل
إليه أيض ًا وإال تسببت في تلف السكر الذي تم تخزينه فيه.
وعندما فتحت المخزن لم أصدق عيني وأنا أرى السكر في أحسن حال وكما تركته
آخر مرة ،وكان لتلك المفاجأة السارة من المعاني والدالالت الكثير ،وظللنا نحمد الله
كثير ًا عليها».
وهكذا أوضحت لنا هذه القصة كيف حفظ الله لعائلة الشايع بضاعتهم من االحتراق
والتلف بسبب نواياهم الحسنة ،ورأينا كيف ك��ان توفيق الله وعنايته وحفظه وبركته
ألموالهم بسبب تلك النية الصالحة ،وال تعتبر ه��ذه القصة نهاية المطاف ف��ي هذا
المضمار ،ولكن تاريخ الكويت مليء ولله الحمد بالقصص المشابهة التي تبرهن على
حفظ الله ورعايته ألصحاب النوايا الحسنة من أهل هذا البلد الكريم.
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النية الطيبة للتاجرين
عبدالعزيز العلي المطوع وعبدالعزيز يوسف المزيني
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النية الطيبة أمرها عظيم ،وهي روح األعمال ،وبها صالح اإلنسان المسلم ،كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم«ِ :إن ََّما َ
األ ْع َم ُ
ام ِر ٍئ َما َن َوى»((( ،وعلى
ال ِبال ِّن َّي ِاتَ ،و ِإن ََّما ِل ُك ِّل ْ
هذا األساس فمن نوى خير ًا حصل له الخير ،ومن نوى شر ًا حصل له الشر.
كثير م��ن ال�ن��اس ي�ت��داول��ون ع�ب��ارة «وع�ل��ى نياتكم ت��رزق��ون» ،وه��ذه المقولة الشهيرة
والمتداولة ليست آية أو حديث ًا ولكنها متوافقة مع الشرع ،فصاحب النية الطيبة يرزقه
الله الخير ويقدر له الخير ،وجزاء اإلخالص لوجه الله تعالى مع النية الطيبة عظيم
عند الله تعالى ،فقد يفتح الله للعبد بنيته الحسنة وإخالصه أوسع أبواب الخير ويرزقه
من فضله ويجزل له العطاء ويبارك له فيما يرزقه.
يقول الله تعالى في كتابه العزيز{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ }((( .ويقول الله تعالى أيض ًا{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ}((( ،فمن كانت نيته طيبة مخلص ًا في القول والعمل تقي ًا يخاف الله
عز وجل ،فإن الله ال محالة سيكون خير عون وسند له ،وسيرزقه من حيث ال يحتسب
وسيجعل له من كل ضيق مخرج ًا ومن كل هم فرج ًا ..هكذا يكون العبد صاحب النية
الطيبة المخلص لله.
يروي أحمد عبدالعزيز المطوع أن المغفور له بإذن الله تعالى والده عبدالعزيز العلي
العبدالوهاب المطوع باع شحنة من األقمشة إلى عبدالعزيز المزيني  -رحمه الله  -على
ظهر سفينة كان من المفترض أن تبحر من بومبي إلى الكويت واستلم ثمنها بالكامل
 ..إال أن عبدالعزيز العلي المطوع  -رحمة الله عليه  -علم فيما بعد أن ربان السفينة
ترك البضاعة في مخزن في ميناء بومبي وأبحر من دونها ،كما علم كذلك بأن حريق ًا
كبير ًا قد شب ،فأحرقت النيران البضائع التي كانت في الميناء.
ذهب المغفور له عبدالعزيز العلي المطوع إلى عبدالعزيز المزيني  -رحمه الله -
وأبلغه بما ح��دث وع��رض عليه إع��ادة المبلغ قيمة شحنة األقمشة ألنها لم تصل إلى
الكويت وأتلفت بسبب الحريق ،إال أن المغفور له عبدالعزيز المزيني رفض استرجاع
قيمة الشحنة وقال له إن الصفقة تمت وإنه يتحمل الخسارة.
ولما كان الطرفان قد أصرا على موقفيهما ،فقد لجآ إلى التحكيم ،وتم الحكم بأن
يستعيد المزيني المبلغ ،إال أن��ه رف��ض خشية أن��ه لم يحكم لصالح عبدالعزيز العلي
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2سورة الزلزلة اآلية (.)8-7
( )3سورة الطالق اآلية (.)3-2
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�ؤم�ن� ًا ط��رف المحكم ورفض
المطوع كونه أح��د أف��راد عائلة المحكم ،فبقى المبلغ م� َّ
الطرفان استالمه.
وعندما بحثوا في ميناء بومباي ليقدروا التلفيات التي لحقت بشحنة األقمشة ،وجدوا
أن المخزن الصغير الذي كانت األقمشة موجودة به لم تمسه النار واستلم عبدالعزيز
العلي المطوع  -رحمه الله -المبلغ ،كما استلم عبدالعزيز المزيني  -رحمه الله -شحنة
األقمشة وبارك الله لهما في الصفقة ،وفتح عليهما من أوسع أبواب الخير.
نخلص من هذا الموقف الجميل المؤثر آنف الذكر أن كال التاجرين عبدالعزيز العلي
المطوع ،وعبدالعزيز المزيني  -رحمهما الله -كانت نيتاهما طيبة ،وكانا يتعامالن مع
بعضهما البعض بإخالص في قولهما وعملهما ،وكل منهما كان يتقي الله ،وقد جنَّبهما
الله تعالى الخسارة ،وأراد الله عز وجل أال تتلف شحنة األقمشة ،ولم يخسر أحدهما
وفتح الله عليهما فيما بعد من أوسع أبواب الخير والرزق.
ولقد امتدت النية الحسنة إلى الذرية الطيبة  ،من خالل ُحسن التربية الكريمة.
فهذا مصعب اب��ن عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع يقدر
الله ل��ه أن ي�ب��ادر باستثمار ع�ق��اري ف��ي إح��دى ال��دول الخليجية
ليشتري لبعض معارفه وزبائنه عقارات بوثائق بيع وش��راء على
أمل من المستثمر األصلي أن يستخرج لها صكوك تملك تمهيد ًا
لالستفادة منها سواء بالبناء والسكن أو االستثمار والمضاربة ،
غير أن��ه قد تبين لمصعب فيما بعد أن ذل��ك االستثمار لم يكن
مبني ًا على تسجيل صحيح وكامل لصكوك التملك األمر الذي
جعل هذا االستثمار متأرج ًا بين الصحة والبطالن .
مصعب عبدالعزيز املطوع
وحالما أتضحت له معالم هذه الحقيقة حتى بادر مسرع ًا لجميع زبائنه ليعيد إليهم ما
دفعوه له من مشتريات عقارية رغم أنه ال ذنب له فيما حدث  ،ومثل الكثير من التجار اآلخرين
كان يسعه االعتذار بالتقلبات المتوقعة في األسعار  ،أو بالفرص السانحة في السوق العقارية
مهما كانت كلفتها وأثرها على الزبائن  ،غير أنه آثر أن يبادر زبائنه بإعادة مشترياتهم إليهم دون
أن يطلبون  ،ألنه شعر بالحرج من مرور الوقت دون جدوى من تسجيل هذه العقارات  ،فخرج
بالسمعة الحسنة ورضا الله سبحانه فض ًال عن رضا الناس  ،وإن كان كلفه ذلك أن يتحمل من
جيبه الخاص قرابة نصف مليون دينار في سابقة قل نظيرها في العصر الحديث الذي يشهد
التدافع على الدنيا بل التطاحن عليها حتى إذا اقتضى ذلك اللجوء إلى القضاء.
فتحية لمصعب وتحية لوالده من قبله لحسن تربيته رحمه الله له  ،فما الشبل إال
من ذاك األسد ،ومن شابه أباه فما ظلم .
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اإليثار
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التاجر خالد عبداللطيف الحمد
مثال للقناعة والرضى بالرزق القليل
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تعرف القناعة في أبسط معانيها بأنها الرضى بما قسمه الله تعالى وأعطاه ،والبعد
عن التطلع لما عند اآلخرين من نعم وهبات ،والقانع بما رزقه الله تعالى يكون هادئ
النفس ،قرير العين ،مرتاح البال ،وأكثر استقرار ًا من المشغول بأطماعه وحرصه على
الدنيا ،وهذا ما يجعل القانع محبوب ًا عند الله وعند الناس ،ويصدق فيه قول الرسول
صلى الله عليه وسلم« :ازه��د في الدنيا يحبك الله ،وازه��د فيما عند الناس يحبك
الناس» (((.
اص ،قد َ َسأَ َلهُ َر ُج ٌل؛ َفق َ
ين؟
اج ِر َ
َال« :أَ َل ْسنَا ِم ْن ُف َق َراءِ ال ُْم َه ِ
وهذا َع ْب َدال َّل ِه ْب َن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
ال« :أَ َل َك َم ْس َك ٌن َت ْس ُك ُنهُ ؟» َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ام َرأَ ٌة َت ْأ ِوي ِإ َل ْي َها؟» َق َ
َفق َ
الَ :ن َع ْم،
َال َلهُ َع ْب ُد ِ
الله« :أَ َل َك ْ
الَ :ف ِإنَّ ِلي خَ ِاد ًماَ ،ق َ
الَ « :فأَنْتَ ِم َن األغْ ِن َياءِ »َ ،ق َ
َق َ
وك» (((.
الَ « :فأَنْتَ ِم َن ال ُْم ُل ِ
ولله در األضبط بن قريع حين قال:
اق � � �ن� � ��ع م � � ��ن ال � � ��ده � � ��ر م � � ��ا أت � � � � ��اك بـه م� � � ��ن ق � � � � � َّ�ر ع� � �ي� � �ن� � � ًا ب � �ع � �ي � �ش� ��ه نفـعـه
ق� � � � ��د ي � � �ج � � �م� � ��ع امل � � � � � � � ��ال غ� � � �ي � � ��ر آك� � �ل � ��ه وي � � ��أك � � ��ل امل � � � �ـ� � � � َ
�ال غ � � �ي� � � ُ�ر م � � ��ن جمعه
وق��د ض��رب أه��ل الكويت ال�ك��رام أروع األمثلة في اتصافهم بالقناعة وال��رض��ا بالربح
القليل ،ويوضح هذا الموقف الحقيقي مثا ًال ونموذج ًا طيب ًا للتاجر وخالد عبداللطيف
الحمد رحمه الله تعالى ،وكان من التجار المعروفين بقناعته ورضاه بالرزق القليل.
يروي األستاذ حمد عبدالمحسن الحمد هذه القصة عن التاجر خالد عبداللطيف
الحمد رحمه الله تعالى قائ ًال« :في فترة سوق المناخ جاء رجل
إلى التاجر خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله تعالى وعرض
عليه التداول بسوق المناخ ،قائ ًال :يا عم إذا تريد أن تساهم
في الشركة الخليجية المقفلة سعر السهم  100فلس ،وبعد
الشراء بيومين السهم يصير سعره دينار ،هنا رد عليه التاجر
خالد عبداللطيف الحمد متعجب ًا ومستنكر ًا في نفس الوقت:
كيف يكون سعر السهم  100فلس ويصبح السعر بعد يومين
حمد عبداحملسن احلمد
دينار ًا؟! .اسمع نصيحتي يا ولدي« :هذا لعب ما هي تجارة».
( )1أخرجه الطبراني في املعجم الكبير.)5972( ،
( )2أخرجه مسلم.)2979( ،
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وكان التاجر خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله تعالى من أشد المعارضين للمشاركة
في سوق المناخ (سوق األسهم) سواء بشراء األسهم أو حتى بالمشاركة فيه من قريب
أو من بعيد ،بل كان رحمه الله تعالى من أكثر الناصحين لبقية التجار بعدم الدخول
فيه ،وبعد هذا الموقف بأيام حدثت أزمة المناخ ،وندم جميع من شارك من التجار في
تلك األحداث».
وه �ك��ذا ع�ك��س ه ��ذا ال �م��وق��ف وض ��وح ال��رؤي��ة واك �ت �م��ال ال�ب�ص�ي��رة ع�ن��د ال �ت��اج��ر خالد
عبداللطيف الحمد رحمه الله تعالى ،كما وضح هذا الموقف شفافية وصدق التاجر
خ��ال��د عبداللطيف الحمد م��ع نفسه وم��ع ال �ن��اس ،وك�ي��ف أن��ه تمسك بالعمل المباح
المشروع ،واكتفى بالحصول على الرزق القليل من تجارته البسيطة المعروفة ،عوض ًا
عن السعي وراء المكاسب الكبيرة غير المقنعة ،وعدم المغامرة في تجارة غير مأمونة
وفي قلبه منها شك أو ريب.
وم��ن الجدير بالذكر في ه��ذا المقام أن نذكر أن التاجر خالد عبداللطيف الحمد
رحمه الله تعالى ليس الوحيد من أبناء جيله من تجار هذا الزمن الرائع الذي عزف
وص��د ع��ن س��وق المناخ وح��ذر منه ،ب��ل هناك مجموعة رائ�ع��ة م��ن أج��دادن��ا وآبائنا أهل
الكويت الكرام  -وكل أهل الكويت كرام  -الذين لم يقتنعوا بتلك األرباح الخيالية التي
ك��ان يدرها س��وق المناخ على من تعاملوا فيه((( ،وعلى الرغم من أن بعض أبناء هذا
الجيل قد كونوا ثروات طائلة من وراء التعامل في هذا السوق ،إال أن الغالبية العظمى
من أبناء هذا الجيل الفريد لم يقتنعوا بالمشاركة فيه ،بل وصل األمر بهم إلى تحذير
المقربين واألصدقاء من الدخول في غمار وأهوال تلك المغامرات.
وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالقناعة والرضى بالرزق القليل ،وقدموا لنا تلك
النماذج المشرفة التي تدل على تحليهم بالورع والتقوى.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.

( )1أوردنا في سلسلة التاجر األسوة في كويت املاضي مواقف عديدة مشابهة لذلك املوقف احلذر الواعي جتاه سوق
املناخ (سوق األسهم) نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر :موقف التاجر عبدالله خالد الدليجان رحمه الله
تعالى ،وهو أحد موضوعات اجلزء الثاني من سلسلة «التاجر األسوة في كويت املاضي».
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البصمات الخيرية للتاجر
محمد عبدالمحسن الخرافي قبيل االحتالل وخالله
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ك��ان حريص ًا على فعل الخير ،ويسعى لمساعدة أب�ن��اء ب�ل��ده ،وي�ق��دم ال��دع��م والعون
والمساعدة لكل محتاج ،ويعمل على تفريج الكربات عمن يمر بضائقة سر ًا بدون ضجة
إعالمية حيث كان ينفق بال حساب حتى ال تعلم شماله ما أنفقت يمينه  ..هذا الكالم
ينطبق على التاجر الراحل العم محمد عبدالمحسن الخرافي  -رحمه الله -فقد كان
يشهد له القاصي والداني على مواقفه اإلنسانية النبيلة تجاه وطنه وأبناء وطنه.
ومن هذه المواقف يحكي األستاذ إبراهيم شكري دب��دوب الرئيس التنفيذي لبنك
الكويت الوطني موقف ًا للراحل محمد عبدالمحسن الخرافي رحمه الله ..يقول دبدوب:
«كنت ف��ي أح��د األي��ام أش��رح ل��ه  -أي محمد ال�خ��راف��ي  -م��ا كنا نقوم ب��ه ف��ي البنك من
تخطيط استراتيجي بعيد المدى الستقراء المستقبل وتوجيه بنك الكويت الوطني
نحو أهداف مستقبلية ،فما كان منه إال أن قال لي« :يا بني إن الله هو الوحيد الذي يعلم
الغيب» ،فقد كان رحمه الله شديد اإليمان بدينه وبربه ،وكان يساعد المحتاجين بهدوء
ودون ضجة إعالمية ،وأذك��ر أن��ه أم��ر في اليوم األول من االحتالل العراقي للكويت ،أن
نفتح أبواب فرعي البنك في لندن وأن ندفع  500جنيه إسترليني لكل فرد كويتي يثبت أن
له حسابا معنا في الكويت ،وفد فعلنا ذلك لمدة أسبوعين ،وكان من جراء ذلك أن خسر
البنك مبالغ لم نتمكن من استردادها بعد التحرير .وكان يقول دائم ًا« :ال قيمة للمال
إذا لم نساعد به أهلنا في المحن» .وعندما تحررت الكويت وعاد  -رحمه الله -إلى أرض
الوطن كان شديد اإلص��رار على أن يعود إلى الكويت بالرغم من الصعوبات التي كانت
تواجهني وأصر على عودتي ،وكنت فخور ًا بإصراره وأشعر بواجبي تجاهه وتجاه البنك
الذي شاركنا سو ًّيا في بنائه».
ف��ي الحقيقة إن م��واق��ف ال��راح��ل أب��ي ج��اس��م -رحمه ال�ل��ه -ال تحصى ..تقول ابنته
د.فايزة الخرافي« :لن أنسى ما حييت موقفه حين شب الحريق في كلية العلوم بجامعة
الكويت في بداية العام ال��دراس��ي ع��ام 1987م ،حيث أتلف أقسام ًا علمية بأكملها ،كنت
�راء سريع ًا،
حينها عميدة للكلية ،وأصبحت في حيرة من أم��ري ،فاألمر يستدعي إج� ً
والروتين داخل الجامعة يتطلب استدعاء شركات حتى يتم إرساء العطاء على إحداها
لصيانة مبنى الكلية وإع��ادة بناء ما تهدم من مبنى الكلية ،وكان ذلك سيستغرق وقت ًا
طوي ًال سيؤثر بال شك في تأخر بدء الدراسة وتواجد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في
الكلية ،وحين شرحت له الموضوع ،وكنت دائم ًا أستشيره في كل صغيرة وكبيرة من أموري
فقد كانت نصائحه الحكيمة والصائبة هي التي تعينني على اتخاذ ال�ق��رار ..رد علي
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بجملة واح��دة« :ال تقلقي ،كل شيء سيتم حسب ما تريدين».
وفي الصباح كان األمر بأن يعاد بناء ما تضرر من مبنى الكلية
على نفقته الخاصة ،وأن تقوم شركته بذلك.
وتضيف د فائزة الخرافي« :حين اتصلت به مستفسرة وشاكرة
وفرحة لهذا الخبر الذي سيعين الكلية وأعضاء هيئة التدريس
والطلبة على عودتهم للنشاط الدراسي بصورة طبيعية ،وعلى
عودة الكلية وقت قصير ،قال اتخذت القرار أو ًال ،ألننا نعمل من
د .فايزة اخلرافي
أجل تراب هذا الوطن وأبنائه وبذل الغالي والنفيس من أجله
ونسخر إمكاناتنا لخدمته ،ولست أرى أهم من تعليم أبنائنا وتوفير المناخ المناسب لهم،
وهذا ما نذرنا أنفسنا له ،وهو واجب وليس منة ..ال أريد يا بنيتي أن أراك في هذه الحالة
من الحيرة واأللم وأنت تقفين على رأس هذه الكلية وتحاولين جاهدة بذل أقصى جهدك
لتطويرها ونحن في إمكاننا أن نساعدك على إيجاد الحل ،ولذلك اتخذت هذا القرار».
وتكمل د.فايزة الخرافي بقولها« :لقد كانت ردة الفعل لهذا القرار عند الجميع في
الكلية ال توصف ،ففي اليوم نفسه بدأ العمل وانتهى بوقت قياسي مما ترك أثر ًا طيب ًا وال
يزال في نفوس الجميع ،ونحن نرى طلبتنا يعودون إلى مقاعدهم الدراسية لتلقي العلم
وعودة الحياة للكلية .لقد كان ذلك موقف ًا ال ُينسى ويذكره جميع من في الكلية والجامعة
لهذا الرجل العظيم الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وأوصانا وح َّثنا على ذلك».
ويروي األستاذ يوسف أحمد الشهاب موقف ًا آخر يدل على بصمة أخرى من بصمات
العمل الخيري للراحل أبي جاسم ،حيث يقول الشهاب :قال الراحل الدكتور عبدالرحمن
السميط  -رحمه الله -ال��ذي ك��ان أمين ًا عام ًا للجنة مسلمي
إف��ري�ق�ي��ا (ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ون ال�م�ب��اش��ر ح��ال �ي � ًا) :ك�ن��ا ف��ي المملكة
العربية السعودية خالل أشهر االحتالل العراقي للكويت ،ولم
تكن لدينا أم��وال لمساعدة المحتاجين في إفريقيا ،وكنا في
ح�ي��رة م��ن األم��ر بين توفير ال�م��ال ألب�ن��اء الكويت ف��ي الخارج
وتوفيره لفقراء أفريقيا ،وبينما كنا كذلك وإذا بالمرحوم محمد
عبدالمحسن الخرافي يسألني عن أوضاع المساعدات الكويتية
إلى أفريقيا ،وفيما إذا كانت توقفت بسبب االحتالل أو ال تزال
أ.يوسف أحمد الشهاب
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مستمرة ،فشرحت له األمر على حقيقته واألوضاع السيئة التي
بدأ المحتاجون في إفريقيا يعيشونها لعدم وصول المساعدات
إليهم ،ولما وق��ف المرحوم محمد الخرافي على ه��ذه األمور
استدعاني وقال :يا دكتور عبدالرحمن ،اطمئن لن تقف اللجنة
عن تقديم المساعدة وسوف أكون إلى جانبكم وأمدكم بالمال،
فأمدنا بما جادت به يده الكريمة رحمه الله ،وكان لذلك المبلغ
األثر الكبير في تقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين في
القارة اإلفريقية.

د .عبدالرحمن حمود السميط

ويضيف الشهاب« :مثل هذا الموقف وفي تلك الظروف الصعبة التي كان الكويتيون
يعيشونها من احتالل لوطنهم وم��ن فقدان أموالهم ،ما ك��ان أن يكون ل��وال أن الراحل
محمد الخرافي رحمه الله كان يدرك دوره اإلنساني وكرمه الذي لم ينقطع حتى في
الفترات الحرجة ،فقد كانت األمور تسير إلى المجهول بين عودة الكويت وأهلها وضياع
الهوية وف�ق��دان ال�م��ال ،لكن الرجل وم��ع كل معاناته النفسية الحتالل وطنه لم ينس
الفقراء والبائسين سعي ًا لمرضاة الله ونيل الثواب واألجر».
ويكمل الشهاب بقوله« :ومثلما كان الراحل محمد الخرافي رحمه الله ضمن قائمة
الصفوف األولى لدعم المجهود الحربي العربي ،فقد كان أيض ًا أحد أصحاب األيادي
البيض في الكويت الذين لم ي�ت��رددوا في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين وفي
المشاريع الخيرية التي ساهموا في إقامتها.
لقد شملت مساعدات المرحوم محمد الخرافي بناء المساجد وكفالة اليتيم وتقديم
األموال لوجبات إفطار الصائمين خالل شهر رمضان من كل عام ،ولم تكن هذه المساعدات
تقتصر على الكويت ،بل تجاوزتها إلى دول الخليج والدول اإلفريقية واآلسيوية وغيرها
من الدول التي تصل إليها المساعدات الكويتية».
وي��زي��د الشهاب ق��ائ� ً
لا« :كما توضح ه��ذه المساعدات م��ا ك��ان عليه ال�م��رح��وم محمد
عبدالمحسن الخرافي من كرم وجود وإحسان لم يقتصر على فئة دون أخرى ،بل شملت
وجوه الخير كلها ،فلم يبخل بمال لمحتاج ولم يرد سائ ًال معوز ًا ،بل كانت يده مبسوطة
لإلحسان كسب ًا لألجر والثواب ،وإيمان ًا منه بأن المال ال��ذي وهبه الخالق له ال بد أن
يصل إلى كل محتاج ليزيل عنه معاناته ويخفف عنه قسوة الحياة وشظف العيش».
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النوخذة عيسى عبدالله العثمان
مثال لبركة إنكار الذات
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ق ��ال ت �ع��ال��ى{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ}((( ،وص��دق ال��رس��ول الكريم صلى ال�ل��ه عليه وسلم
حيث يقول« :ليس الغني من كثرة العرض ،وإنما الغنى غنى
النفس»(((.
ك��ان ال�ن��وخ��ذة عيسى ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ث�م��ان م �ث��ا ًال ي�ح�ت��ذى في
األمانة وحسن الخلق ،وكان يحافظ على أموال الناس ونتيجة
لذلك فقد أخلف الله عليه ورزقه الخير الكثير.

الشيخ أحمد عبدالعزيز القطان

يروي الشيخ أحمد عبدالعزيز القطان قائ ًال :حكى لي أحد خبراء البحر «النوخذة»
عيسى عبدالله عبدالعزيز العثمان «أبوفيصل» وهو حي يرزق أنه وشريك له حمال أموا ًال
كثيرة لتجار الكويت ق��درت بمئات األل��وف من الروبيات ،وباعا واشتريا بها في الهند،
وكان تجار الكويت في الماضي يحركون أموالهم وينعشون اقتصاد أمم كثيرة في الهند
وإفريقيا وإيران والعراق وبالد أخرى كثيرة حتى في ظروف الحربين العالميتين األولى
والثانية ،وهي ظروف صعبة ،فقد ساهموا في حل األزمات الغذائية للمنطقة حتى مرت
أكبر ح��روب كونية هلك خاللها في العالم عشرات الماليين ،ومنطقة الخليج رجالها
يجوبون البحار بأكثر من أربعمائة سفينة تنقل األرز والشاي والسكر والقمح والتمور
واألخشاب في رحالت متواصلة يقودها رجال أشداء ونواخذة خبراء ،استخلصوا أرزاقهم
من األمواج العالية والرياح العاتية واألسماك المتوحشة ،وعانوا من عذاب السفر ووحشة
الغربة.
والنوخذة عيسى العثمان يتم لنا قصة األمانة فيقول إنه ربح في سفرته تلك أموا ًال
وخشي عليها من التلف بسبب الرياح واألمواج فلفها في طيات كبيرة من الحبال ووضعها
في مكان بعيد آمن ال يصل إليها رشاش البحر ،وفي طريق العودة هبت عليهم عاصفة
تسمى «طوفان البحر» ،موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ،لو
أخرج اإلنسان يده لم يكد يرها.
وظلت العاصفة تعصف بهذه السفينة الشراعية المكونة من ألواح خشبية ومسامير،
وفتيل من القطن وش��راع وب�ح��ارة نحاف األج�س��اد وسمر األي��دي إال أنهم يحملون في
( )1سورة سبأ اآلية (.)39
( )2رواه البخاري ،)6446( ،ومسلم.)1051( ،
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صدورهم قلوب الرجال األشداء المتوكلين على الله ،والبحر يع ِّلم التوكل ،فالناس فيه
كما ُيذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه« :الداخل فيه مفقود ،والخارج منه مولود،
والناس على ظهره دود على عود» .فالرياح لها دوي يصم اآلذان والموج يجتاح كل شيء
فوق ظهر السفينة فتراهم يتمسكون بالحبال ويتشبثون بأيديهم وأرجلهم بكل شيء
بارز يمسك في السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال ،ويستغيثون الله بقلوبهم،
وهمهمات شفاههم وعبراتهم المميزة عند الله وإن اختلط ماء البحر الهائج بحبات
الدموع الخاشعة فهي مميزة في المأل األعلى كاللؤلؤ الرطب ،فيستجيب الله تعالى
برحمته وفضله فتسكن الريح ويهدأ البحر ويعم السكون ،ويتفقد البحارة أنفسهم
ويحمدون الله على السالمة والنجاة ،وينطلق النوخذة عيسى العثمان إل��ى األمانة،
«أم��وال الناس» فيرى أنه تلف منها مئتان وخمسون ألف روبية وهي أجرة وعمولة هذه
الرحلة ،ويبدأ اآلن النقاش بين النوخذة وشريكه في هذه التجارة ،قال النوخذة العثمان:
م��اذا نصنع يا شريكي وق��د خسرنا تعبنا في ه��ذه الشهور بسبب ه��ذه العاصفة؟ فقال
شريكه :أموال التجارة كثيرة وقد سلمت من التلف ،ولو قسمنا هذا المبلغ على كل تاجر
لكان التعويض الذي ال يضرهم وكان الحل األنسب ،حيث ال حول وال قوة لنا في تلف
هذه األموال! ،فقال صاحب السفينة :ال نفعل هذا ،رضينا بقضاء الله وقدره ،وسنسلم
األموال كلها بربحها إلى أصحابها وأجرتنا المال التالف.
ووصال إلى الكويت وجاء التجار إليهما يتسلمون رؤوس أموالهم واألرباح ،واكتشفوا
أمانة الرجل لما عرضوا عليه المال كتعويض فأبى إال أن يأخذ التالف وعوض البحارة
الذين معه من ماله الخاص ،وانتظر الموسم القادم ..وطارت قصة أمانته بين التجار
الكبار فجاؤوا في الموسم القادم بأضعاف األموال التي أرسلوها معه في الموسم الماضي
فتاجر فيها ،وحقق أرباح ًا هائلة عوضته عما خسره خمسة أضعاف ،وهكذا األمانة تغني
صاحبها ،وهكذا الله يخلف عباده الصادقين واألمناء الشرفاء الذين ال تمتد أيديهم
إلى ما ال يملكون ويستغنون بفضل الله عن فضل الناس.
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كان التاجر الراحل عبدالله عبداللطيف العثمان مثا ًال رائع ًا لإليثار وإنكار الذات،
فكان يقدم حاجات اآلخرين على حاجاته الضرورية ،يقول الله تعالى{ :ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}((( ،لذلك قد
من الله تعالى على هذا التاجر من فضله وفتح عليه من أوسع أبواب الرزق ،فكان شاكرا
ّ
لنعمة ربه وكانت يده سخية في العطاء ممتدة بتقديم الدعم والعون والمساعدة لذوي
العوز والحاجة داخل وخارج الكويت.
أفاد نوري العثمان عميد عائلة العثمان  -أطال الله عمره -أن المرحوم التاجر عبدالله
عبداللطيف العثمان أرسله يوم ًا إلى صديق لألخير (عبدالله العثمان) من أبناء أسرة
العويد لالقتراض منه مبلغ ًا قيمته  50روبية حيث لم يكن يوجد في البيت من طعام
في ذلك اليوم ،وحينما أخذ الراحل عبدالله العثمان المبلغ وكان في طريق عودته إلى
المنزل صادف بعض الفقراء في الطريق فأعطاهم المبلغ الذي كان في جيبه وهو نفس
المبلغ الذي اقترضه ،وأمسى عبدالله العثمان هو وعائلته بال عشاء.
وعلى الرغم من ثرائه ومحبة الناس له ،لم يسع الراحل عبدالله العثمان يوم ًا إلى
ترجمة ما أسبغه الله عليه من نعمة المال والمحبة إلى ركائز عمل سياسي يهدف من
ورائه إلى منصب وجاه حكومي ،بل آثر أن يسخر تلك النعمة في إيصال مطالب الناس
واحتياجاتهم إلى أولي األمر.
وأوضحت إحدى المستندات القديمة وهي عبارة عن كتاب
أرسله التاجر عبدالله العثمان إلى أمير دولة الكويت المرحوم
الشيخ عبدالله السالم بتاريخ  17من شعبان سنة 1370هـ ،حيث
كانت أزمة المياه قد استفحلت في ذلك الوقت ،يقول فيه بأن
كبار التجار لديهم س�ي��ارات لنقل الماء يقومون بسحب مياه
الخزان وال يبقى للفقراء شيء من الماء يسد حاجتهم ،ويأمل
منه بأن يوقف هذا العمل من قبل التجار.

الشيخ عبدالله السالم الصباح

وكان الراحل عبدالله العثمان كريما متفرد ًا في عطائه ،فلم يكن يبخل إذا امتألت
وس��ع الله عليه جاءته أرملة ضاقت عليها
كفه بالخير ،ففي إح��دى الليالي بعد أن َّ
( )1سورة احلشر اآلية (.)9
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األرض بما رحبت وكان زوجها قد توفي وكان قبل موته قد رهن البيت الذي تعيش فيه
مع أوالده��ا اليتامى وقد اقترض زوجها مبلغ ًا من المال ألنهم كان يمرون بضائقة
مالية ومات الزوج دون أن يقضي الدين ،وقد طالبها صاحب الدين بماله ،ولم تستطع
تلك المرأة سداد الدين وقد طلبت من الدائن أن يمهلها حتى ييسر الله لها مبلغ ًا
للسداد ،لكنه رفض وذهب إلى المحكمة وسيخرجها في اليوم التالي من بيتها هي
وأطفالها ،فطلبت تلك المرأة المسكينة المساعدة من العم عبدالله العثمان ،فلم
يتردد لحظة واحدة عن مساعدتها وقال لها :عودي اآلن إلى بيتك وغد ًا سأجد لك
قلب َم ْن تطرق ،وإلى َم ْن
مخرج ًا بإذن الله ،ولم يخب مسعى تلك األرملة فقد عرفت َ
تلجأ بعد الله ،وفي اليوم التالي ذهب الشيخ العثمان إلى ذلك الدائن وسدد دين تلك
المرأة كام ً
ال ،وأخ��ذ وثيقة ملكية البيت ووهبها للمرأة وأطفالها ،وأنقذهم بجميل
فعله من التشرد.
وللتاجر عبدالله العثمان أعمال خيرية ال تحصى وال تعد داخ��ل وخ��ارج والكويت،
فقد رعى كثير ًا من مراكز ودور األيتام في العالم العربي ،ولم يكن يفرق بين يتيم مسلم
أو يتيم مسيحي ،وقصة رعايته لمراكز أيتام مسيحية في لبنان معروفة ،والمطلع على
قائمة المتبرعين للجنة اليتيم العربي ي��رى أن التاجر عبدالله العثمان ك��ان يتصدر
قائمة المتبرعين في هذه القائمة.
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اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق واألمانة ،إضافة إلى ما عرف عنه من
ُ
خديجة رضي
الشهامة والوفاء صلى الله عليه وسلم ،وقد أكَّ دت هذا ُّأم المؤمنين
الوحي أول مرة،
الله عنها ،حين جاءها النبي صلى الله عليه وسلم َل َّما نزل عليه
ُ
زملوني» ،قالت
«زملوني ِّ
فجاءه وهو ال يعرفه ،فارتعد صلى الله عليه وسلم وق��الِّ :
له رض��ي الله عنها« :ك�لا وال�ل��ه ،ما يخزيك الله أب� ً�دا؛ إن��ك لت َِص ُل ال��رح��م ،وتحمل
وتقري الضيف ،و ُتعين على نوائب الحق»((( ،وكل ما ذكرته أم
ال َك َّل ،و َت ِ
كسب المعدو َمِ ،
المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ما هو إال دليل شهامته ومروءته صلوات
ربي وسالمه عليه.
أم��ا ص��ور وف��اء النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ج��د ًا ،ومنها على سبيل
المثال وفاؤه لخديجة رضي الله عنها وحبه لها حتى بعد موتها ،ومن ذلك ما روته
إم َرأَ ٍة ِلل َن ِّب ِ ّي صلى الله
أم المؤمنين َع ِائ َش َة َر ِض َي ال ّ َلهُ َع ْن َها حيث َقا َل ْتَ :
«ما ِغ ْر ُت َع َلى ْ
يج َةَ ،ه َل َك ْت َق ْب َل أَ ْن َي َت َز ّ َو َج ِنيَ ،و َما َرأَ ْيتُ َها َق ُّط ِل َما ُك ْن ُت
عليه وسلم َما ِغ ْر ُت َع َلى خَ ِد َ
ص ٍبَ ،و ِإ ْن َكانَ َل َي ْذ َب ُح ّ َ
الشا َة َف ُي ْه ِدي
أَ ْس َم ُعهُ َي ْذ ُك ُر َهاَ ،وأَ َم َر ُه ال ّ َلهُ أَ ْن ُي َب ِ ّش َر َها ِب َب ْي ٍت ِم ْن َق َ
الئ ِل َها ِم ْن َها َما َي َس ُع ُه ّ َن ،وفي لفظ ُ«ث ّ َم ُي ْه ِدي ِفي ُخ ّ َل ِت َها ِم ْن َها» ،وفي لفظ « َو ِإ ْن
ِفي خَ ِ
َكانَ َل َي ْذ َب ُح ّ َ
يج َة َف ُي ْه ِدي َها َل ُه ّ َن»((( ،وهذا من وفائه وحسن
الشا َة َف َي َت َت ّ َب ُع ِب َها َ
ص َد ِائقَ خَ ِد َ
عشرته صلى الله عليه وسلم.
وس�ي��رة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وسنته الشريفة مليئة بالمواقف
واألح��داث التي تدل على شهامته ووفائه صلى الله عليه وسلم ،وإن كان المقام ال
ٌ
ومعروف عنه
مشهود له بذلك
يتسع لذكر المزيد منها ،ولكنه صلى الله عليه وسلم
ٌ
ما هو كفيل باالقتداء به واتباعه في أخالقه الحسنة جميعها صلوات ربي وسالمه
عليه.
وح��ول ه��ذه المعاني الرفيعة واألخ�ل�اق الجليلة ن��ورد ه��ذه القصة الواقعية عن
( )1رواه البخاري ،)6982( ،ومسلم.)252( ،
( )2رواه البخاري ،)3818 ،3816( ،ومسلم)74( ،
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ال �ت��اج��ري��ن ع �ب��دال �ك��ري��م ب��و ال �م �ل��ح((( وي��وس��ف عبدالعزيز
الفليج((( رحمهما ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ل�ت��ؤك��د جملة م��ن الصفات
الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي ،والتي من أهمها
الشهامة والوفاء.
يروي السيد منصور عبدالكريم بو الملح (أبو مشعل) هذا
الموقف فيقول« :كان العم يوسف عبدالعزيز الفليج رحمه الله
منصور عبدالكرمي بو امللح
تعالى من األصدقاء المقربين للوالد رحمه الله تعالى ،وعندما
زاره الحاج يوسف الفليج في المستشفى األميري في مرضه األخير ال��ذي توفي فيه،
وكان الوالد رحمه الله يشعر بقرب األجل ،وكان الحاج يوسف الفليج وكيل الوالد الذي
واله على أمواله وتجارته لما وجد فيه من صدق التعامل والحرص والجدية في حفظ
األم��وال؛ بل واستثمارها بحرفية وأمانة ،فعندما رآه الوالد رحمه الله ُس َّر لذلك كثير ًا
كأنه ينتظر قدومه عليه ،وقال له« :يا يوسف ،مشكور على ما بذلته لي من جهد ونصح
واستثمار ،ولكن أرجوك كل الرجاء أن تعلم أنني قد وضعت ديني عن كل المدينيين لي،
وأني قد تنازلت عن حقوقي لدى اآلخرين جميع ًا ،فإذا جاءك بعد وفاتي من يدعي أنه
الد ْين المستحق عليه ،فأرجو أن ترده رد ًا
مدين لي ،ويريد أن يسدد ألوالدي من بعدي َّ
جمي ًال ،وال تدعه يدفع لك لصالحي أو لصالح ورثتي ولو فلس ًا واحد ًا».
( )1ولد التاجر النوخذة عبدالكرمي بو امللح في مدينة الكويت عام 1857م ،وفي عام 1872م بدأ مسيرته العملية وهو
ابن اخلامسة عشرة من عمره حيث عمل في مهنة تكسير الصخور ثم نقلها على سفينة «تشالة» التى سعى إلى
امتالكها في ذلك السن املبكر ،وبعدها في العام 1890م امتلك سفينة قطاعة لنقل املياه من شط العرب ،وفي
عام 1910م إتسع نشاطه وامتلك السفينة «احلميدي» لتجارة القطاعة ونقل املياه من شط العرب ،وفي عام
1934م امتلك البوم «تيسير» وهو من أكبر املراكب املستخدمة لنقل املياه وجتارة القطاعة في ذلك الوقت ،وعرف
عن املرحوم بإذن الله تعالى التاجر النوخذة عبدالكرمي بو امللح حبه للعمل والكفاح من أجل حتقيق النجاح،
وحرصه الشديد على خدمة وطنه ومواطنيه ،وتقدمي يد العون واخلير للجميع ،توفي رحمه الله تعالى عام
1957م وعمره يقارب املائة عام ،رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
( )2املرحوم بإذن الله تعالى التاجر العم يوسف عبدالعزيز الفليج (2004 -1909م) ،هو من الرعيل األول الذين
جبلوا على العطاء وعرف عنه حبه للخير وأياديه البيض ،كما أنه يعد أحد رواد االقتصاد الكويتي حيث كان
عضو ًا بارز ًا في الكثير من املؤسسات االقتصادية في الكويت ،وشغل مناصب عدة باإلضافة إلى عضوية مجلس
إدارة بنك الكويت الوطني منها :نائب رئيس غرفة جت��ارة وصناعة الكويت ،عضو مجلس إدارة شركة ناقالت
النفط الكويتية ،عضو مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي ،رئيس شركة السينما الكويتية ،عضو مجلس إدارة
جمعيــة الهــالل األحمر الكويتية ،وأيضا عضويته لغرفة التجارة والصناعة اإلسالمية ،حيث ظل نبع ًا ال ينضب
من العطــاء حتى وفاته عن عمر ناهز  95عام ًا ،رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
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وبالمقابل اجتهد الحاج يوسف الفليج في تربية أبنائه من بعده :األكبر حسين وكان
عمره آنذاك على مشارف الثمانية عشر عام ًا ،ومنصور وكان عمره آنذالك يتراوح بين
نمى
السابعة والثامنة من عمره ،فرعاهم ورعى أموالهم ولم يبلغوا سن الحلم إال وقد َّ
لهم أموالهم تنمية مضاعفة بحمد الله وتوفيقه ،وب��دون أن يتقاضى أي أج��ور مقابل
اإلدارة ،وهذا العرف مشروع وموجود في كثير من األحيان ،بل إنه من فرط حرصه عليهم
وحسن إدارته ألموالهم فقد أشركهم في اكتتاب كبرى الشركات في الكويت التي كان لها
األثر الكبير في نمو ثروتهم وزيادتها ،ومن ذلك اكتتاب في شركة ناقالت النفط ،وآخر
في بنك الخليج ،وغيرها من الشركات والبنوك التي واكبت تلك الفترة.
وهكذا قدم التاجران عبدالكريم بو الملح ويوسف الفليج رحمهما الله تعالى دروس ًا
تربوية ع��دة بين ثنايا ذل��ك الموقف ،من أهمها الشهامة وال��وف��اء المتأصلة في تجار
الكويت الكرماء ،والتي ظهرت أه��م مالمحها في توجيه التاجر عبدالكريم بو الملح
صديقه التاجر ي��وس��ف الفليج إل��ى ض��رورة إس�ق��اط ال��دي��ون ع��ن جميع المدينين له،
وه��ذه اللفتة اإلنسانية ال تخلو ب��أي ح��ال من األح��وال من أخ�لاق ال�م��روءة والشهامة،
وف��ي المقابل نجد الشهامة وال��وف��اء عند التاجر يوسف الفليج ال��ذي وق��ف إل��ى جوار
صديقه واستثمر أمواله أفضل استثمار حال حياته ،والوفاء واألمانة في رعاية أبنائه
وماله وحرصه على رعايتهم أفضل رعاية بعد وفاته دون أن يتقاضى أي مقابل على ذلك
العمل ،بل كان الباعث الوحيد شهامته ووفاءه لصديقه.
وهكذا تمتع أهل الكويت في كويت الماضي بالكثير من الصفات الجليلة التي سطرها
التاريخ في حقهم ،وخاصة من امتهن منهم مهنة التجارة فامتازوا بالشهامة والمروءة
وال��وف��اء ،فكانوا ق��دوات حسنة لمن ج��اء من بعدهم حتى يسيروا على دربهم ويسلكوا
نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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إن الله عز وجل خلق الخلق لطاعته ومحبته ومرضاته ،والله سبحانه يحب من عباده
أن يعبدوه وال يشركوا به شيئ ًا ،وأعظم ما يمكن أن يكون من عالمات التوفيق هو التوفيق
للعمل الصالح عموم ًا على اختالف أنواعه بدني ًا أو مالي ًا أو قولي ًا ،وقد جاء في الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن أبي بكرة أن رج ًال قال يا رسول الله أي الناس
خير؟ قال« :من طال عمره وحسن عمله» (((.
وم��ن عالمات التوفيق أن يوفق العبد لنفع الناس وقضاء حوائجهم ،كما ج��اء عنه
صلى الله عليه وسلم أنه قال« :أحب الناس إلى الله أنفعهم.(((» ...
وحديثنا عن الطواش جاسم محمد المباركي والذي كان طواش ًا في السابق وفتح الله
عليه بالخير والرزق حيث عمل في تجارة اللؤلؤ والنقل البحري والسفر.
ما أود ذكره في حديثي عن أحد مناقب هذا التاجر الكريم الشهم ،هو أنه آمن بأن قضاء
حوائج الناس له فضل عظيم ،وهو من األعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى
الله تعالى؛ ليرفع رصيده من الحسنات ،وينال مرضاة الله تعالى في الدنيا واآلخرة.
فقضاء حوائج الناس ينشر المحبة بين أف��راد المجتمع ،ويؤلف بين قلوب الناس،
قال جل شأنه{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ}(((.
ولما مرض المباركي وظن أنه مرض الوفاة حيث لم تكن الخدمات الصحية متوفرة
آن��ذاك وال األدوي��ة ال�لازم��ة ،وك��ان مؤمن ًا بقضاء الله وق��دره متقب ًال لكل ما يكتبه الله
سبحانه وتعالى ،فجمع أبناءه محمد ومبارك وأبلغهم بما له من ديون على أصدقائه،
وطلب منهم في ح��ال وفاته أن ال يطالبوا أح��د ًا حتى يقوم بالسداد من سعة حتى ال
يسبب لهم اإلح��راج من المطالبات وقد ال يملكون المبالغ المستحقة في ذمتهم له،
وكانت هذه المبالغ على األشخاص دون أي إثبات ورقي ألن الثقة والصدق هما ديدن
هذا الشعب الذي ُجبل على حب الخير من أجل الخير ،وتوفي المباركي رحمه الله عام
1947م ،وكانت هذه وصيته ألبنائه.
( )1رواه الترمذي.)2331( ،
( )2أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء احلوائج ،ص( ،)47رقم ( ،)36وحسنه األلباني ،صحيح اجلامع.)176( ،
( )3سورة احلج اآلية (.)77
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فكان أحد المدينين السيد عبدالله العجيل ،وهو من الرجال الذين ُيشار لهم بالبنان
في األخالق والطيبة والسمعة الحسنة ،وكان يشعر بثقل هذا الدين على صدره ،ألنه لم
يكن يستطيع الوفاء به ،وقد أبلغ مبارك ابن الطواش جاسم المباركي بهذا الشعور  -ظن ًا
منه أن أبناء جاسم المباركي ال يعلمون بهذا الدين  -وأن��ه ال يملك المبلغ المطلوب
منه ،فأخبره ابن الطواش جاسم المباركي بأنه يعلم بهذا الدين وأن وصية والده أن ال
يطالبوا أحد ًا حتى يقوم بالسداد بنفسه ،وحسب إمكاناتهم المتوفرة في السداد ،وهنا
نجد قمة التسامح ورقي األخالق وشهامة الطواش جاسم المباركي في التسامح والصبر
على المعسرين.
ومع هذا الطيب والتسامح الذي أبداه المباركي رحمه الله وهذا الخلق الذي هو من
أخالق اإلسالم الراقية ،وصفة من صفات النفوس األب ّية ،خلق إذا انتشر بين الناس مأل
حياتهم صفاء ونقاء ،وظللهم بروح المودة واإلخ��اء والمحبة واأللفة ،كان يقابله حب
الوفاء والسداد عند عبدالله العجيل الذي عرض على أبناء جاسم المباركي مقابل هذا
الدين أراض��ي له في المنطقة العاشرة في الفحيحيل بعد تقدير قيمتها ومساواتها
بالمبلغ المطلوب منه ،وهكذا قام بسداد دينه والتنازل عن قطعة األرض المساوية لمبلغ
وفاء لدينه.
ّ
الدين عن طيب نفس ،وسجلها باسم أبناء المباركي ً
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اإلسالم دين التسامح والمحبة والسالم ،وقد انتشر بهذه األخالقيات العظيمة في ربوع
األرض تأسيا بأخالق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه الله ربه قائ ًال:
{ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}((( .وقد انتشر اإلسالم باللين والرفق باآلخرين والتسامح معهم،
يقول الله تعالى{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}(((،
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم« :إنما بعثت ألتمم مكارم األخ�لاق»((( ،لذلك كان
الصحابة والتابعون وتابعوهم سائرين على درب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
في نشر اإلسالم بالمحبة والتسامح واألخالقيات الحسنة والمشاهد على ذلك كثيرة ال
تعد وال تحصى.
وم��ن ه��ذا المنطلق اإلس�لام��ي العظيم ك��ان ال�ت��اج��ر ال�خ�ل��وق عبدالله عبداللطيف
العثمان متسامح ًا لين ًا في التعامل مع غير المسلمين ،ك��ان يتعامل معهم بالحكمة
واللين والرفق والمعاملة الطيبة ،ليبرهن على الصورة الجميلة لإلسالم والمسلمين
وليدحض بذلك أي اتهامات أو أباطيل تشوه صورة هذا الدين العظيم.
أص��ل ه��ذا ال��رج��ل لنفسه منطلق ًا ج��دي��دا ل�ش��راء عقاراته وعمله التجاري في
لقد َّ
لبنان عن طريق التسامح والكرم ومساعدة المسيحيين وترميم كنائسهم ودعم فقرائهم
ومساعدة أيتامهم وعدم إزعاجهم في مناطقهم.
فحينما أراد هذا التاجر الكريم  -رحمه الله -بناء مسجد بحمدون في لبنان وهي
ق��ري��ة مسيحية محاطة ب�ق��رى م��ن الطائفة ال��درزي��ة ،وت�ع��د ه��ذه ال�ق��ري��ة م��ن المناطق
المحببة للكويتيين ،توجه بطلب رخصة البناء ليواجه حينها بكثير من ال�ت��ردد من
الجالية المسيحية الذي كان من شأنه أن يعرقل العمل في بناء الجامع لما قد يسببه
من حساسيات طائفية.
وف��ي سبيل بناء الجامع األول في التاريخ في جبل لبنان ارت��أى المرحوم عبدالله
العثمان بحكمته أن يسير في درب التسامح والمحبة الذي هو جوهر اإلسالم ورسالته،
فقام بترميم كنائس ورعى دور أيتام للطائفة المسيحية في منطقة بحمدون اللبنانية،
( )1سورة القلم اآلية (.)4
( )2سورة آل عمران اآلية (.)159
( )3رواه أحمد في املسند ،رقم ( ،)8952والبخاري في األدب املفرد رقم ( ،)273واللفظ له.
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وبعد أن رأى أهل المنطقة من هذا الرجل ما تطمئن له قلوبهم كان له ما أراد وتم بحمد
الله بناء المسجد..إال أن��ه بعد تدشين المسجد ب��دأ بعض األه��ال��ي المسيحيين من
أصحاب المنازل القريبة من المسجد بالشكوى واالمتعاض والتذمر من صوت األذان
واشتكوا من إزعاج مكبرات الصوت لهم ،فزاد ذلك التاجر عبدالله العثمان تسامح ًا ،ومرة
أخرى يذهب إليهم ويمد لهم يده بشرائه لكل البيوت المجاورة للمسجد حتى آخر بقعة
يصل إليها صوت األذان ،اشترى كل البيوت بأسعار مضاعفة ،وكانت مقولته المشهورة
(اشتري وبضعف الثمن كافة العقارات المحيطة بالجامع وإلى مد الصوت) ،فتحقق له
ذلك ،ووصلت ملكيته في جبل لبنان إلى ما يزيد عن مليوني متر مربع.
وفي الجزائر حين رفع أبناء هذا البلد راية الجهاد وعزموا على التحرر من االستعمار
البغيض ،سارع التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان بمد يد العونن لثورة الجزائر ،وتبرع
بماله للزود عن هذا الوطن العربي المسلم ودعم الثوار بكل ما يستطيع ،ولم يكتف
بهذا فقط بل كفل كل أسر الشهداء الذين سقطوا في سبيل حرية وطنهم.
ودائ�م��ا ال يقتصر ع�ط��اء العثمان على بلد معين أو منطقة معينة ب��ل أينما دعاه
المستغيثون هب لنجدتهم ،ففي مصر حين تعرضت لالعتداء سارع وتبرع لمجاهدي
«بورسعيد» ،وآزره��م ببذله ضد اإلنجليز المحتلين ،وم��ا تعرض قطر عربي لمحنة أو
كارثة إال وكان التاجر عبدالله العثمان سباق ًا لمؤزارة أشقائه ودفع النوائب عنهم ،حتى
الطبيعة حين تبطش بالناس وقف في وجهها بما يستطيع ،فها هو زلزال عنيف يدمر
منطقة أغادير المغربية ويقتل ويشرد الكثيرين ويحطم منازلهم ،وعلى الفور تجد الشيخ
وتصدر قائمة المتبرعين لهؤالء المنكوبين.
العثمان يقدم جهوده اإلغاثية بماله،
َّ
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يقول الله تعالى« :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ»((( ،وعن أبي سعيد الخدري أن
رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -قال« :التاجر األمين الصدوق مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين»((( .وعن رفاعة بن رافع قال« :خرجت مع النبي  -صلى الله عليه
وسلم  -إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون ،فقال :يا معشر التجار ،فاستجابوا ورفعوا
أعناقهم وأبصارهم إليه ،فقال :إن التجار يبعثون يوم القيامة فجا ًرا إال من اتقى الله
وبر وصدق»(((.
حديثنا في هذا الموضع عن التاجر الحجي عنبر عابد المونس الذي يعد نموذج ًا
جمي ًال للثقة الكبيرة في التاجر الكويتي وأمانته التي يشهد لها الجميع سواء من داخل
الكويت أو خارجها ،فكان هذا الرجل أمين ًا مع ربه ومع نفسه ومع الناس ،لذلك اكتسب
سمعة طيبة بين أهل الكويت وأهل الجزيرة العربية في أمانته ومصداقيته في جميع
تعامالته.
يروي التاجر العم مشعان الخضير نكتة لطيفة (أي قصة
طريفة فيها فائدة) ،وكان ذلك في مقابلة تلفزيونية مع التجار
مشعان الخضير وعبدالرحمن البحر وخالد الحمد في برنامج
صفحات من تاريخ الكويت من تقديم الراحل رضا الفيلي رحمه
الله حيث يقول :إن تجار الكويت فيهم صفة قل أن توجد في
الناس اآلخرين ،أال وهي األمانة ،ومما يدل على صحة كالمي
مشعان اخلضير
أن��ه ك��ان يوجد د ّالل اسمه الحجي عنبر عابد المونس ،وكان
إذا جاء أهل نجد للكويت يضعون نقودهم وأماناتهم عند الحجي عنبر نظر ًا ألنه كان
مشهود ًا له باألمانة من الجميع ،وكان الحجي عنبر لديه صندوق من الخشب يضعه
على جانب دكانه لوضع الفلوس واألمانات فيه من التي يتلقاها ويتسلمها من الناس
س��واء من الكويت أو خارجها وخاصة من أه��ل نجد ،ليذهبوا لقضاء ش��راء أغراضهم
وحاجياتهم من تجار الكويت ثم يأتون إلى الحجي عنبر ألخذ أماناتهم ونقودهم من
( )1سورة املؤمنون اآلية (.)8
( )2رواه الترمذي.)1209( ،
( )3رواه الترمذي ،)1210( ،وابن ماجه.)2146( ،
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عبدالرحمن البحر

خالد احلمد

رضا الفيلي

الصندوق الخشبي الموضوع أمام دكانه ،ثم يدفعون ثمن ما اشتروه من التجار ،وبعد
ذلك يعودون إلى بالدهم.
ويضيف العم مشعان الخضير :ذهب رجل من أهل منطقة شقرا للحجي عنبر بعد
أن انتهى من شراء أغراضه من تجار الكويت ،وأخبر الحجي عنبر أنه أعطاه (هميان)
(أي صرة من النقود) بها  300ليرة ،فبحث الحجي عنبر عن سرة النقود (الهميان) وقال
له :ليس لدينا شيء لك ،فأخبره أنه متأكد من أنه وضع الهميان في الصندوق الخشبي
الخاص باألمانات ،ومن شدة أمانة الحجي عنبر ،لم يستطع الرجل أن يشكوه ألحد،
ألنه لن يصدقه أحد نظر ًا للسمعة الطيبة للحجي عنبر التي يشهد له فيها الجميع
بأمانته.
يقول الرجل :دبرت حالي ورتبت أموري وسددت أسعار البضائع التي اشتريتها من تجار
الكويت ،وكنت أنوي أن أسدد أسعار البضائع التي اشتريتها من سرة النقود (الهميان
الذي يحتوي  300ليرة) .فلما مر ٌ
وعدت مرة أخرى للكويت ،وقابلت الحجي عنبر،
حول ُ
قال لي الحجي عنبر :أين أنت؟ ،لقد وجدنا الهميان (أي صرة الفلوس التي تخصك)،
بعدما بحثنا عنه فوجدناه ساقطا بين الصندوق الخشبي (السحارة) والحائط أثناء
القيام بعملية تنظيف الدكان خالل فترة الشتاء ،وقد حفظت لك (الهميان) عندما تعود
مرة أخرى للكويت ألعطيك إياه ،فقال له الحجي عنبر :لماذا لم تخبرني أن لك أمانة
عندي ،فقال له تاجر أهل شقرا :من سيصدقني في السوق إذا اتهمتك بأنك أخذت سرة
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النقود الخاصة بي ،فهذا دليل على الثقة المطلقة أو ًال من تاجر أهل شقرا في التاجر
حجي عنبر.
وهذا الموقف يعد داللة واضحة على السمعة الطيبة لتجار الكويت في أمانتهم
وصدقهم والسماحة في تعامالتهم ،حيث شهد لهم جميع من يتعامل معهم باألمانة
وال�ص��دق ،ومما ي��دل على ذل��ك أيضا أن��ه من ثقة أه��ل البحرين في تجار الكويت أنه
إذا جاءت السفن من الهند وخالل مرورها بالبحرين ،كان تجار الكويت يشترون منها
األخشاب ثم يبيعونه أهل البحرين دون أن يتسلموا منهم ثمن هذه األخشاب ،فإذا
كانت كمية األخشاب ناقصة يذهب هؤالء التجار إلى الكويت ثم يأتون ألهل البحرين
الستكمال كمية الخشب الناقصة ويسلمونها إياهم ،ونظرا لتلك الثقة الكبيرة كان
تجار الكويت يرفضون أخذ قيمة األخشاب إال بعد تسليم كميات األخشاب كاملة ألهل
البحرين ،لذلك ك��ان يثق بهم أه��ل البحرين وأه��ل السعودية وك��ل من يتعامل معهم
ألمانتهم وصدقهم في تعامالتهم التجارية ما أكسبهم سمعة طيبة يشهد لها القاصي
والداني.
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جميل أن تدخل السرور على قلوب اآلخرين إذا احتاجوا لمساعدة ،وتكفيك دعوة
صادقة من شخص محتاج يسعدك الله بها  ..فقد روى أبو هريرة  -رضي الله عنه  -عن
والسالم -أ َنّه قال« :المؤمن يألف ويؤلف ،وال خير فيمن ال يألف
ّبي  -عليه ّ َ
الصالة ّ َ
ال َن ّ
وال يؤلف ،وخير ال َنّاس أنفعهم لل َنّاس»(((.
وعندما تساعد إنسان ًا على قضاء حاجته فإنه يشعر باألخوة والمحبة فيما بينكم،
ويشعر بسعادة ال تضاهيها سعادة إلدخ��ال السرور على اآلخرين ،فقمة السعادة وقمة
الفرح أن تكون مصدر فرح لآلخرين وأن تكون سبب ًا في ذهاب هموهم وأحزانهم وتفريج
كرباتهم.
حديثنا هذه المرة عن التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان ،ذلك الرجل كان حريص ًا
فمن الله عليه
على فعل الخير ومساعدة الناس وإدخال الفرحة والسعادة على نفوسهمَ ،
تعالى بالخير الوفير ورزق��ه رزق� ًا واسع ًا ورزق��ه محبة الناس وكان ذا سمعة طيبة حسنة
بين الجميع.
بعدما ترك التاجر الراحل عبدالله عبداللطيف العثمان  -رحمه الله -وظيفته في
بلدية الكويت وضع قدميه على أول درجات عالمه الخاص بتأسيسه مكتب ًا للعقارات
في منطقة المرقاب ليتاجر في شراء وبيع العقار بروح سمحة وكرم نابع مما عاشه في
إحدى مراحل حياته من ضيق ذات اليد ..وبعد أن أسس الشركة أقدم على شراء أراضي
منطقتي خيطان والفروانية ،وكان ذلك في العام 1952م بمبلغ  700ألف روبية ،ولم
تكن هذه الصفقة صدفة ،فبالرغم من أن هذه األرض خارج المدينة وشراؤها في نظر
أصدقائه والقريبين منه مضيعة للمال ،إال أنه كان يرى بعين تستقرئ المستقبل،
بعين ترى ما ال يراه اآلخرون ،فكانت له نظرة العارف الخبير والتاجر المحنك.
وبدأ الغيث بهذه الصفقة ،وبالرغم مما تالها من ادعاء بعض األشخاص امتالك
مدع
بعض األراضي فيها ،إال أن الشيخ الشيخ العثمان كان جواد ًا بحيث أعطى لكل ٍ
ما ادعاه ،بل وزاد في كرمه فساعد هؤالء في بناء أسوار حول أراضيهم ،حفاظا ًعليها
من الضياع حيث إن النظام المساحي في ذلك الوقت لم يكن بالدقة التي عليها اآلن،
كذلك كان يقبل بإرجاع ما باع الغير وإرج��اع الثمن لهم إن لم يستطيعوا التصرف
( )1الطبراني في املعجم األوس��ط ،)5787( ،والقضاعي في مسند الشهاب ،)129( ،وصححه األلباني في سلسلة
األحاديث الصحيحة رقم (.)426
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ف��ي ال�ع�ق��ار ،وك��ان يقبل البيع م��ع األج��ل ،وم��ن ل��م يستطع ال��دف��ع ك��ان يقبل بإرجاع
العقار ومسامحة المشتري في ثمن المبيع ،فكبر في أعين الناس وازده��رت تجارته
في العقارات بسبب ثقة الناس فيه ومصداقيته في كل تعامالته ،وبمثل هذا الخلق
الكريم استطاع التاجر عبدالله العثمان أن يؤسس سوق ًا عقاري ًا نشط ًا مبن ًّيا على
التسامح والكرم واألخالق ،ليكرمه الله بثروة مالية كبيرة وسمعة طيبة ،ولم يدفعه
الثراء إال إلى مزيد من الكرم ،فكان يقدم التسهيالت الكبيرة في الشراء والبيع لكثير
من التجار وبسطاء الناس ما أسهم في تنشيط سوق العقار الذي رافق تدفق الثروة
النفطية في الكويت.
وقد اندهش الذين كانوا يظنون أنه بشرائه هذه األرض قد ضيع ماله ،فقد تضاعف
سعر األرض أضعاف ًا كثيرة ،وزادت األموال واألرباح ،وزاد الشيخ العثمان بزيادتها تواضع ًا
�اء لدرجة أن��ه ك��ان في األع�ي��اد يحضر الخياط إل��ى بيته وي��أم��ره بأخذ قياسات
وع�ط� ً
كل من في البيت :األوالد والعاملين والخدم ،ويتم تفصيل أثواب من نفس القماش
للجميع ،فلم يكن يميز أوالده عن خدمه أو العاملين لديه ،فليس في قواميسه سيد أو
خادم ،بل إنه كان يذهب بصحبة أوالده والعاملين والخدم إلى المسجد ألداء الصالة
وي�ع��ودون إل��ى البيت ويجلس الجميع على مائدة واح��دة ،فقد ك��ان حريص ًا على أن
يتناول أوالده الطعام مع سواهم جنب ًا إلى جنب ليغرس خلق التواضع في نفوسهم
ويعلمهم القيم السامية.
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التاجر النوخذة محمد الحميدة العازمي
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أن أكثر ما ُيدخل النّاس الجنة يوم
لقد أخبر رس��ول الله -
والسالم ّ -
ِ
عليه ّ
الصال ُة ّ
والد ُ
القيامة حسن ُ
ليل على ذلك ما
الدنيا واآلخرة ّ
فيفلح من استقام ُخ ُلقه في ّ
الخلقُ ،
«س ِئ َل َر ُس ُ
ول ال ّ َل ِه َص ّ َلى ال ّ َلهُ َع َل ْي ِه َو َس ّ َل َم َع ْن أَكْ َث ِر َما
ُروي عن أبي ُهريرة رضي اللهُ عنه ّ َ
أن ُ
ْج ّ َن َة َفق َ
َال َت ْق َوى ال ّ َل ِه َو ُح ْس ُن ال ُْخ ُل ِق .(((»..وحسن الخلق من أكثر األعمال
ّاس ال َ
ُي ْد ِخ ُل ال َن َ
ثق ًال في الميزان :فقد ُذكر عن النّبي  -ص ّلى اللهُ عليه وس ّلم  -أنّهُ قال« :ما ِم ْن شَ ْيءٍ أَثْ ق َُل
ِفي ال ِْميز َِان ِم ْن ُح ْس ِن ال ُْخ ُل ِق»((( .ويقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم:
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقً ا»(((.
فح ْس ُن ُ
المسلم الحرص
الخلق قد ُي ّ
ُ
حدد مصير العبد في الحياة اآلخرة فينبغي على ُ
ّ
على تمام ُ
للعبد الخلوق :ما أخبرنا
فلعل فيه نجاته .ومما يدل على مح ّبة الله
الخلق
ِ
أن ُحسن ُ
الله سبحانهُ وتعالى للعبد إذا أخلص
سبب من أسباب
نبي الله ّ َ
محبة ِ
ِ
الخلق ٌ
به ّ
أحب عباد الله إلى
الن ّية لوجهه الكريم فقد قال رسول ِ
الله عندما سألهُ ّ
الصحابة عن ّ
الله فكان جوا ُبه( :أحسنُهم ُخلق ًا)((( .ويعادل ُحسن ُ
الخلق درجة الصائم القائم :قال
الص ِائ ِم الق َِائ ِم)((( وفي
والسالم ِ(إ ّ َن
َ
المؤمن َل ُي ْد ِر ُك ِب ُح ْس ِن ُخ ُل ِ
ِ
قه َد َر َجَ��ة ّ َ
عليه ّ
الصالة ّ
هذا الحديث ٌ
واضح على ِرفعة ذوي ُ
الخلق وتم ّيزهم عن باقي النّاس بدرجات ُتعادل
دليل
ٌ
والسالم  -بيت ًا في الجنّة
الصيام والقيام مع ًا كما ضمن ال ّرسول ِ -
درجات ّ
عليه الصال ُة ّ
ألفضل النّاس وأحسنُهم ُخلق ًا.
حينما نتحدث ع��ن ال�ن��وخ��ذة التاجر محمد ب��ن حمد علي المخانجي((( البريكي
العازمي الملقب بالحميدة رحمه الله ،فنجد أنه كان يتمتع باألخالق الحسنة والخصال
الحميدة ،وكان الناس من حوله يشهدون له بذلك.
وقد أكسبته تلك الصفات الحميدة والخصال الحسنة واألخالق الطيبة محبة الناس،
فقد ك��ان رحمه الله حلو اللسان ،وال يتلفظ بما يضايق الناس ،ويصل ما يريد قوله
بأعذب الكلمات ،كما أنه كان صبورا وكان يتحمل الكثير ،وكان يساعد الناس ويسعدهم
( )1رواه الترمذي.)2005 ،2004( ،
( )2رواه الترمذي.)2003( ،
( )3رواه الترمذي ،)1162( ،وأبوداود (.)4682
( )4رواه ابن ماجه.)4259( ،
( )5رواه أبوداود.)4798( ،
( )6اخملاجني :تأتي من (اخلاجنية) ويعني أحد أنواع الغوص على اللؤلؤ في أحد مواسم الغوص.
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لمرضاة الله عز وجل دون أن ينتظر منهم المقابل ،وكان متعاون ًا جد ًا مادام في قدرته أن
يفعل هذا ،وكان ِمقدام ًا على فعل الخير دون تأخير أو تردد.
وم��ن الصفات الجميلة األخ��رى التي كانت تميز النوخذة الحميدة أن��ه ك��ان صادق ًا
أمين ًا في حديثه أيض ًا ،وكان قليل الكالم ال يتكلم كثير ًا بل يفعل كثير ًا ،ولم يكن يقول
غير الحق.
وكان الحميدة رحمه الله يعرف من وقف جانبه ويشكره على ما فعله ويرد له الجميل
والمعروف ،وك��ان يتلهف لفعل الخير كما أنه كان كتوم ًا ال يجاهر بالسر وال يخبر به
أحد ًا.
ي��روي ال�ب��اح��ث األس �ت��اذ ط�لال الرميضي ف��ي كتابه (أعالم
الغوص عند العوازم) أن محمد الحميدة رحمه الله كان يملك
دكان ًا في السوق الداخلي سوق بن دعيج قرب مسجد العوازم
مقابل دكان القضاع قرب مكتبة الرويح ،وكان الحميدة رحمه
الله يبيع المواد الغذائية كالتمر والعيش والسكر وخالفه من
م��واد التموين ،وع��رف رحمه الله بالكرم المحمود والمواقف
الطيبة وكان يرجع إليه في المشورة ببعض األمور وعرف عنه
ال�ص�ي��ت ال�ح�س��ن وال�ت�ع��ام��ل ال��راق��ي م��ع الجميع وك ��ان يحترم
الرجل الكبير ويعطف على الصغار.

طالل الرميضي

ويذكر الرميضي أن المرحوم محمد الحميدة ك��ان على صلة قوية بالشيخ أحمد
الجابر الصباح رحمه الله ،وكثير ًا ما كان وسيط خير مع العامة في أصعب الظروف
والمواقف ،و كان عنده حملة حج على اإلبل في الثالثينيات وكان يقوم بنقل الحجاج
الفقراء معه بالمجان والذين ال يملكون تكاليف الحج.
ويوضح الرميضي أنه قد اشتهر بأنه كان يساعد الناس في قضاء ديونهم والتصدق
على الفقراء واألرامل واليتامى حتى عرف بلقب محمد الدقيسي(((.
ويضيف ط�لال الرميضي ب��أن النوخذة الراحل محمد الحميدة رحمه الله ك��ان قد
( )1الدقيسي :معناها في اللهجة الكويتية ذلك الشخص الذي يعبر عنه من حوله بأنه طيب خدوم محب لآلخرين
يسعى في مصالح الناس ويتفانى في ذلك.
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ركب البحر كنوخذة غوص ،وكان رحمه الله ذا باع طويل
في معرفة مواقع الهيرات والمغاصات البحرية ،وركب
معه عدد من الغاصة والسيوب من أهل الكويت الذين
شهدوا له بحسن الخلق والرجولة والحكمة في تعامله
معهم أثناء موسم الغوص ،ولهذا فقد وفقه الله وفتح
عليه ورزقه الخير الكثير.
ويتابع الرميضي :لقد كان النوخذة الحميدة رحمه
الله يدخل الغوص خالل موسمه في فصل الصيف،
أم��ا ف��ي فصل الشتاء فكان يباشر ت�ج��ارة التمور في
دكانه الواقع في سوق التمر ال��ذي اشتهر من خالله
ش�ه��رة واس�ع��ة لتعامله م��ع أه��ل ال�ب��ادي��ة ال��ذي��ن كانوا
يقصدون دك��ان��ه لثقتهم الكبيرة بشخصه بسبب تعامله الطيب وأخ�لاق��ه الحسنة
وطيب معشره.
ويتضح مما سبق أن الراحل محمد الحميدة كان ذا خلق نبيل ال تجده في كثير من
األشخاص ،لذلك كان محبوب ًا بسبب تلك الخصال الحميدة التي ذكره الناس بها خالله
حياته وبعد مماته  ..رحم الله التاجر النوخذة محمد الحميدة.
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التاجر سليمان محمد اللهيب يتميز بالحنكة والذكاء
في قراءة السوق والتخطيط للمستقبل
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إن من أهم عوامل النجاح الفطنة والحنكة وحسن التصرف حتى إتمام العمل ،وق ّلما
نجاح بغير حسن تدبير وتخطيط جيد ،وق ّلما ينتهي التخطيط وحسن اإلدارة
يأتي
ٌ
ألن الدراية بمجريات األمور وثقل الخبرات من أهم مقومات االستمرار في
بغير نجاحّ ،
العمل التجاري ،ومن المعلوم أن الناجحين كانوا أناس ًا عاديين ولكنهم تحلوا باقتناص
الفرص والتخطيط السليم وحسن التصرف في المواقف التجارية المختلفة التي
واجهتهم ،فكان لهم التوفيق والنجاح والتميز.
ومن المعلوم للقاصي والداني أن من أهم شمائل النبي ص َّلى الله عليه وس َّلم رجاحة
عقله الشريف ص َّلى الله عليه وس َّلم على سائر العقول ،ودليل ذكائه وحنكته التجارية
صلوات ربي وسالمه عليه أنه كان على دراية تامة بمجريات السوق فتاجر وباع واشترى،
وكسب ورب��ح ،وك��ان صلى الله عليه وسلم سبب ًا في بركة ونماء م��ال خديجة رض��ي الله
عنها.
ولما اشتهر صلى الله عليه وسلم بالصدق واألم��ان��ة ،أض��ف إل��ى ذل��ك رجاحة عقله
الشريف صلى الله عليه وسلم ،ودراي�ت��ه الواسعة بأمور التجارة ك��ان ذل��ك سبب ًا في أن
يجعل كل صاحب مال يتمنى أن يحوز قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في
ماله أو الخروج في تجارته وأن يعطون من األجر ضعف ما يعطون غيره لصدقه وأمانته
وفطنته وذكائه صلوات ربي وسالمه عليه.
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر سليمان اللهيب رحمه
الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي ،والتي
من أهمها رجاحة العقل وحنكته وذكائه في قراءة أحوال السوق
وحسن التخطيط للمستقبل.
وج��اء فيها أن التاجر سليمان اللهيب رحمه الله عمل في
تجارة العقارات في فترة األربعينات والخمسينات من القرن
الماضي وكان  -في زمانه  -أحد المراجع العقارية فيحدد السعر
في السوق العقاري ويرجعون إليه لحل الخالفات العقارية،
والحكم في النزاعات التي تنشأ في سوق العقار في ذلك الوقت،
وقد ساعدت هذه الخبرات المتعددة في سوق العقار على ثقل
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عبدالله العثمان

مهارات التاجر سليمان اللهيب رحمه الله ،األمر الذي جعلهم يختارونه عضو ًا في لجنة
التثمين آنذاك.
وجاء في ثنايا قصة التاجر سليمان اللهيب رحمه الله أنه في عام 1944م اشترى أرض ًا
من عبدالله العثمان تبلغ مساحتها حوالي  30ألف متر مربع مقابل سينما الحمراء
(موقع فندق الراية حالي ًا) بنحو  13ألف روبية ،وكان لعملية الشراء والبيع هذه صدى
واسع عند التجار وأهل الكويت في ذلك الوقت.
وفي عام 1947م اشترى التاجر سليمان اللهيب رحمه الله بيت ًا بمساحة  3آالف متر
في منطقة الصالحية مقابل مبنى البلدية الحالي بقيمة  160أل��ف روب�ي��ة ،وه��و رقم
خيالي في ذاك الوقت ،ولم يكن أحد سبقه في ذلك أو تعامل بهذا الرقم ،ما دفع بحاكم
الكويت آنذاك الستدعائه وسؤاله عن مغزى هذا السعر المرتفع جد ًا ،ليجيب بالقول:
«عندي نظرة لمستقبل الكويت» ،فبارك له تلك الخطوة وهنأه على شجاعته وجرأته
وتمنى له الخير.
وهكذا توسعت دائ��رة أعمال التاجر سليمان اللهيب رحمه الله ،والسيما في مجال
العقار ،وساعدته خبرته وفطنته ونظرته المستقبلية على التوسع في االمتالك وااليجار،
وخاصة في األماكن التي تنبأ لها بمستقبل واعد فيما بعد ،ولما توسعت تلك األعمال
بشكل كبير في األربعينيات ذهب التاجر سليمان اللهيب إلى البصرة لفتح اعتمادات
بنكية هناك لعدم وجود بنوك في الكويت في تلك الفترة.
وهكذا تمتع أهل الكويت في كويت الماضي بالكثير من الصفات الجليلة التي سطرها
التاريخ في حقهم ،وخاصة من امتهن منهم مهنة التجارة فامتازوا بالفطنة والذكاء
وحسن التخطيط للمستقبل ،فكانوا قدوات حسنة لمن جاء من بعدهم حتى يسيروا
على دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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مواقف في حياة التاجر هالل فجحان المطيري
بين الكرم والحكمة
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اإلسالم دين األخالق الحميدة ،دعا إليها ،وحرص على تربية نفوس المسلمين عليها،
وقد مدح الله تعالى نبيه ،فقال{:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(((.
كما جعل الله سبحانه وتعالى األخ�ل�اق الفاضلة سب ًبا للوصول إل��ى أعلى درجات
الجنة ،حيث يقول الله تعالى{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ}(((.
وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التحلي بمكارم األخ�لاق ،فقال( :ات��ق الله
الناس ُ
بخ ُلق َح َسن)(((.
وخالق
حيثما كنتَ  ،وأتبع السيئ َة الحسن َة َت ْم ُحها،
َ
ِ
فعلى المسلم أن يتجمل بحسن األخالق ،وأن تكون قدوته في ذلك رسول الله صلى
الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقً ا ،وكان خلقه القرآن.
ه�لال فجحان المطيري المولود ف��ي ع��ام 1855م ،تاجر لؤلؤ كويتي ،ول��د ف��ي بادية
الحجاز وبالتحديد بـالجريسية بالقرب من مهد الذهب ثم أستوطن مدينة الكويت
في شبابه ،عمل في التجارة حتى أصبح من كبار تجار اللؤلؤ في الخليج ولقب «بملك
اللؤل» ،وتوزعت أمالكه في الكويت والبحرين والهند والبصرة حتى بلغت ثروته أكثر من
 8ماليين روبية هندية.
وق��د اشتهر ه�لال المطيري بالكرم ،وب��ذل المال ،ومساعدة أبناء عمومته ،وك��ل من
يقصده طالب ًا مساعدته ،بدون َم ّن وال أذى.
ي��روى عنه ذات ي��وم أن��ه ق��ام ب��زي��ارة ل��دي��وان محمد عيسى العصفور ،ال��ذي ك��ان أكبر
تاجر لؤلؤ في الكويت وكان ديوانه يكتظ بكثرة ال��زوار والجلساء ،وحينما دخل هالل
على محمد عيسى العصفور لم يجد عنده أحد ًا في الديوان ،ألنه أصبح فقير الحال
وال يملك المال فقد انفض عنه زائ��روه ،فقال له هالل «أفا»  -وهي كلمة كويتية تعبر
عن األسف والحسرة  -كيف الناس تغيروا ،وجلس لبرهة من الزمن ثم غادر الديوان،
وبعد أن تركه بساعتين فإذا بكمية من األرز والدهن والتمر والعدس كلها تصل إلى ابن
عصفور.
( )1سورة القلم اآلية (.)4
( )2سورة آل عمران اآلية (.)134-133
( )3رواه الترمذي.)1988( ،
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هذا هو هالل المطيري اإلنسان الذي يحمل كل مشاعر الحب واإلخالص والتعاون
من أو إحراج.
والمساندة لكل من يرى أنه بحاجة إلى الوقوف بجانبه دون ٍّ
ومما يروى أيض ًا عن هالل المطيري ،أنه كان من أكبر العبي الدامة الذين عرفتهم
الكويت ،وك��ان يسمع أن أخ��ا لحمد الصايغ من الالعبين المتميزين في ه��ذه اللعبة،
فطلب حضوره الى مجلسه ،وعند مجيئه طلب منه أن يلعب معه ،وعندما لعب هالل
ث�لاث م��رات مع أخ��ي حمد ك��ان في كل م��رة يغلبه ،فالتفت ه�لال إليه وق��ال« :ان��ت اللي
يقولون عنك من أعظم العبي الدامة؟! وين شقك؟ وين فنك؟ وين براعتك؟» .فقال له
أخو حمد« :أم العيال ميتة من الجوع وقاعد أفكر في أكلة العيال الليلة وبكره» .فقال له:
«عجيب ،أثراك جوعان وأنا ما أدري ،على العموم إنتقابل بكرة ونشوف شغلك» ،وعندما
كان هالل يتكلم مع أخي حمد أوصى مساعديه بأن يوصلوا إلى بيته كيسين من األرز
وكيس حب قمح و«قلتين» من التمر وكيس عدس (وعكة قربة) دهن ،وعندما اطمأن هالل
لتلك الترتيبات قال ألخي حمد« :روح بيتك واللقاء بكرة» .عندما وصل أخو حمد إلى
البيت ورأى هذه الماجلة (المأكول) فرح وعلم أنها من هالل.
ف�ه��ذا ه��و ه�لال المطيري الديحاني الكويتي أك�ب��ر ت��اج��ر ل��ؤل��ؤ ف��ي ال�ك��وي��ت ،الرجل
العصامي الذي ابتدأ حياته من الصفر وترك ثروة ومكانة وسمعة له في تاريخ الكويت،
وك��ان من أوائ��ل من ملكوا سيارة في أوائ��ل القرن العشرين ،وق��د ُرزق ه�لال من األبناء
بحمد وم�ش��اري وفجحان ،و ُرزق مشاري ه�لال ابن ًا سماه على اس��م وال��ده أصبح في ما
بعد وزير ًا للتجارة في الكويت ،وكان لهالل أصغر ابنائه فجحان سماه على اسم والده،
وفجحان ه�لال المطيري :هنا هو ال��ذي ول��د سنة 1933م خريج تجارة 1960م ،ومدير
دائرة التشريفات في الديوان األميري 1961م ،ووكيل مساعد في ديوان المحاسبة 1964م،
واستقال سنة 1966م ،وأسس مؤسسة المرزوق الصحفية سنة 1965م ،وذلك دعم ًا لزوجته
من عائلة المرزوق الكريمة .وفي النهاية ،فهذه قصة حياة هالل المطيري الذي ولد في
منتصف القرن التاسع عشر وتوفي في منتصف القرن العشرين ،وترك مكانة وسمعة له
في تاريخ الكويت ،ستظل جزء ًا من تاريخ هذه البالد الطيبة بأهلها.
ومن المواقف األخرى في حياة التاجر هالل فجحان المطيري ،أنه ذهب في ذات مرة
إلى أحد الحالقين في مدينة البصرة ،وجلس كغيره ينتظر دوره ،وألنه يحمل الشكل
البدوي فلم يعره الحالق اهتمام ًا وقام بالحالقة لمن جاء بعده حتى فرغ من الجميع
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مشاري هالل املطيري

بندر هالل املطيري

حمد هالل املطيري

فجحان هالل املطيري

ثم حلق له ووجهه يحمل مشاعر االهتزاء والسخرية ،وعندما انتهى منه أعطاه هالل
المطيري ليرة ذه��ب ،فاستغرب وتعجب الحالق وب��دأ يعتذر بكل أن��واع االعتذار وطلب
السماح منه لمعاملته السيئة ،وظل يكرر االعتذار حتى غادر هالل دكان الحالق.
وبعد فترة قاربت الشهور الثالثة عاد هالل المطيري إلى الحالق نفسه ،فقام الحالق
بطرد جميع زبائنه وأقفل المحل لحساب هالل المطيري ،وقام بخير استقبال واهتمام
ل��ه ،ولما انتهى ال�ح�لاق م��ن عمله ق��ام ه�لال المطيري وأع�ط��اه ق��ران ع��راق��ي ،أي مبلغ
زهيد ،فجن جنون الحالق وقال :لماذا هذا المبلغ الزهيد؟ ،فأجابه هالل المطيري :هذا
القران أجر الحالقة السابقة ،واعتبر الليرة الذهب عن هذه المرة.
هذه حكمة هالل المطيري ،فكان درس ًا للحالق لن ينساه ،فالناس ال ُتعامل بمظهرها
بل بجوهرها ،واالحترام واجب للفقير والغني ،وال يجب التعامل مع الناس بحسب ما
تملك من حطام الدنيا الفانية.
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النوخذة إبراهيم المشعل
مثال للحكمة وحسن التصرف
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لمعان عدة تدل في مجملها على الرشاد والقدرة على موازنة
الحكمة كلمة جامعة
ٍ
األمور واختيار أفضلها ،ويعد حسن التصرف ضرب ًا من ضروب الحكمة ،ومن ذلك قول
الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}((( ،يقول بعض المفسرين في تفسير
هذه اآلية الكريمة أن المقصود بالحكمة :هي اإلصابة في القول والفعل يؤتيها الله من
يشاء من عباده.
واألمثلة التي توضح حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه كثيرة جد ًا؛
نذكر منها ما جاء في صحيح اإلم��ام مسلم في رواي��ة شروط صلح الحديبية ما يثبت
«اش َت َر ُطوا َع َلى الن َِّب ِّي َص َّلى
حكمته وحسن تصرفه صلوات ربي عليه ،وفيها أن المشركينْ :
ال َّلهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم أَ ْن َم ْن َجا َء ِم ْن ُك ْم َل ْم ن َُر َّد ُه َع َل ْي ُك ْمَ ،و َم ْن َجا َء ُك ْم ِمنَّا َر َد ْد ُت ُمو ُه َع َل ْينَاَ ،فقَا ُلوا:
ول ال َّل ِه ،أَ َنكْ تُ ُب َهذَا؟ َق َ
َيا َر ُس َ
الَ :ن َع ْمِ ،إنَّهُ َم ْن َذ َه َب ِمنَّا ِإ َل ْي ِه ْمَ ،فأَ ْب َع َد ُه ال َّلهُ َو َم ْن َجا َءنَا ِم ْن ُه ْم
َس َي ْج َع ُل ال َّلهُ َل��هُ َف َر ًجا َو َم ْخ َر ًجا»((( .والسبب ال��ذي أزع��ج المسلمين هو عدم المساواة
في المعاملة ،فالعدل يقتضي أن يتعامل الطرفان على حد سواء ولكن الرسول الكريم
الله صلى الله عليه وسلم وضح لهم الحكمة من الموافقة علي ذلك؛ بأن الذي يذهب
من المسلمين إلى الكفار ال يكون إال مرتد ًا ،ومثله ال خير فيه ،فذهابه ذهاب شر عن
ً
صادقا في إيمانه فلن
المسلمين ،وأما من جاء إلى المسلمين من المشركين ،فإن كان
يضره فتنة القوم ومحاولة صرفه عن دينه ،وسيكون للمسلمين بمثابة العين يخبرهم
أخبار القوم ،ويقف على ما يدبرون للمسلمين من الدسائس والمكائد ،ولن يتركه الله
ومخرجا.
فرجا
ً
تحت رحمة هؤالء الظالمين ،بل سيجعل له ً
ومن القصص التي تبين تح ّلي أهل الكويت بهذه الصفات الطيبة هذه القصة الواقعية
والتي تحمل لنا الكثير من معاني الحكمة وس��داد ال��رأي وحسن التصرف ،وبطلها هو
النوخذة إبراهيم المشعل رحمه الله تعالى ،وهو من نواخذة البحر القالئل الذين جمعوا
مهن البحر بشقيه الغوص والسفر الشراعي ،وقد كان البحر هو شريان االقتصاد ألهل
الكويت؛ فتارة يذهبون إلى الهند لبيع ما رزقهم الله به من لؤلؤ وشراء ما يحتاجون إليه
من بضائع وسلع ،وتارة أخرى يصطحبون رجاالت البحر وفرسانه معهم حيث يبحرون
( )1سورة البقرة اآلية (.)269
( )2رواه مسلم.)3343( ،
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إلى مغاصات اللؤلؤ في فصل الصيف حين يعودون من الهند ،لذا اتسعت خبرة هؤالء
النواخذة وعرفوا طبيعة البحر وتعلموا منه الحكمة والصبر.
أما عن أحداث هذه القصة والحادثة العجيبة فيروي الكاتب األستاذ سعود الديحاني
أحداثها في مقالة بعنوان «النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل خ��اض أه��وال البحر
بشقيه الغوص والسفر الشراعي» ق��ائ� ً
لا« :ف��ي صيف ع��ام 1939م ك��ان النوخذة إبراهيم
المشعل رحمه الله في إح��دى رحالته البحرية متجه ًا إلى الهند ،وبينما هو ورجاالته
في وس��ط البحر إذ هبت عليهم عاصفة موسمية شديدة ج��د ًا جعلت السفينة الكبيرة
المسماة «يسر» كأنها علبة كبريت تتقاذفها األمواج ،وسيطرت روح الهلع على معظم من
بالسفينة ،ودبت روح الرعب في قلوب البحارة الذين أخذوا يهللون ويكبرون طالبين النجاة
والسالمة ،وكانت السفينة محملة بأطنان كثيرة من التمور ،وهنا تظهر معادن الرجال،
وتتجلى والحكمة والشجاعة في تصرف األبطال ،وفي ذلك الموقف الرهيب ظهر ثبات
النوخذة إبراهيم المشعل ،وجاء سداد رأيه وحرصة على نجاة بحارته ،فأخذ يهدئ من
روع الجميع ،وأمرهم باإلسراع بإلقاء جزء من الحمولة في البحر ،وبالفعل أخذ البحارة
ينفذون ما أمرهم به بسرعة ،ألنهم يثقون به وبحكمته وسداد رأيه وخبرته في مثل هذه
المواقف الصعبة ،وبالفعل ألقوا ما يقارب من ثلث الحمولة من التمور في البحر ،وقد
كانت الحكمة تقضي ذلك ،لكي يخف حمل السفينة وال يستطيع البحر الهائج ابتالعها
ومن فيها ،وبالفعل نجح بتوفيق الله له وسداد رأيه وحكمته في نجاة السفينة ووصولها
برجالها وباقي حمولتها إلى مقصدهم بسالم وأمان».
ومن المواقف التي يذكرها التاريخ أيض ًا عن النوخذة إبراهيم المشعل رحمه الله
تعالى أنه كان في أحد رحالته إلى مسقط ،حينها اندلعت أحداث الحرب العالمية الثانية،
ووسط هذا الخوف الذي عاشته المنطقة بأسرها ،أبحر النوخذة إبراهيم المشعل عائد ًا
بسفينته إلى الكويت ،وعلى الرغم من أن كون الحرب مشتعلة أوصالها بالقرب منه ،إال
أنه لم يعبأ بذلك ،بل توكل على ربه واستعان به ،وقاد سفينته عائد ًا إلى الكويت ،فأعانه
الله على حمل األمانة والحفاظ على بضائع مواطنيه فأوصله الله سبحانه وتعالى
بسالم إلى أرض الكويت ،في موقف يشهد له بالجرأة والشجاعة.
وعن تلك الصفات الحميدة للنوخذة إبراهيم المشعل رحمه الله ينقل الكاتب سعود
الديحاني في نفس المقال قول األستاذ محمد أحمد الرشيد عنه« :النوخذة إبراهيم
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المشعل رج��ل ف��اض��ل ،خبير ب��أم��ور ال�س�ف��ر ال�ش��راع��ي والرياح
وال�م�ج��اري ال�ب�ح��ري��ة ،وه��و حكيم وص��ائ��ب ال ��رأي ،وه��و نوخذة
جريء ،وكان النواخذة يستشيرونه أثناء رحالتهم البحرية لما
يتمتع به من سمعة وخبرة».
وهكذا عكست لنا هذه القصة حكمة النوخذة إبراهيم المشعل
رحمه الله وحسن تصرفه ،وهناك أمثلة عديدة وقصص أخرى
لبحارة ونواخذة الكويت الكرماء الذين قدموا أروع األمثلة في
محمد أحمد الرشيد
الحكمة والصالبة وحسن التصرف ،ولكن بعض هذه القصص
تم توثيقه وروايته عبر األجيال فعرفنا أبطاله وشخوصه ،والبعض اآلخر لم يتم توثيقه
مع األس��ف ،أو ظل طي الكتمان فلم نتعرف على أبطاله ،والعبرة الحقيقية من هذه
القصص أن ندرك وبكل فخر أن نواخذة وتجار الكويت قديم ًا كانوا أصحاب شجاعة ورأي
سديد وحكمة ،والسيما عندما يتعرضون ألخطار وأهول تعرض أرواح بحارتهم للخطر،
وأموال وبضاعة مواطنيهم للهالك والضياع.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد
والمصارحة دون مجاملة
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موضوعنا هذه المرة حول التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن
ال��راش��د رحمه ال�ل��ه ،ك��ان ه��ذا الرجل إنسان ًا متدين ًا كريم ًا
واث�ق� ًا بنفسه منذ الصغر ،حيث نشأ متشبع ًا بقيم بيئته
م��ن ال�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى م �ب��ادئ اإلس �ل��ام وال �ت �خ �ل��ق بأخالقه
الفاضلة ،وھ��ذه الصفات جعلته محبوب ًا بين الناس الذين
كانوا يثقون به وبأمانته فأصبح ذا عالقات واسعة كونها بين
الناس الذين أحبهم وأحبوه ،وكانت أعماله الخيرية يشهد
لها القاصي والداني داخل الكويت وخارجها ،حيث كان قد
أوصى قبل مماته أن تكون هذه األعمال والمشاريع الخيرية
التي تكفل بنفقتها المالية  -بحيث تكتسب صفة الديمومة
واالستمرارية لتكون بمثابة صدقة جارية بعد مماته ،وذلك تطبيق ًا لقول الرسول الكريم
محمد صلى الله عليه وسلم« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية،
أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له»(((.
وكان الراحل عبدالعزيز الراشد جريئ ًا صريح ًا يميل إلى قول الصدق ،وال يجامل أحد ًا
على حساب مصلحته أو مصلحة بالده ،فكان ال يخشى في الحق لومة الئم ،ومما يدل
على ذلك ما رواه الكاتب حمد عبدالمحسن الحمد في كتابه (الكويت والزلفي  -هجرات
وعالقات وأسر) أن أحد رجال األعمال الكويتيين المعروفين يقول إن عبدالرحمن عارف
الزعيم العراقي ال��ذي حكم العراق في الفترة من أبريل ع��ام 1966م وحتى يوليو عام
1968م قام بزيارة رسمية للكويت ،وطلب أثناء الزيارة لقاء رجال األعمال والفعاليات
االقتصادية الكويتية ،وتم ترتيب له ما أراد.
وع�ن��دم��ا اج�ت�م��ع م��ع ت�ج��ار ال�ك��وي��ت وك ��ان منهم عبدالعزيز
الراشد ،وراح يتكلم عارف ،وقدم دعوة لتجار الكويت لالستثمار
ف��ي ال �ع ��راق ،وه �ن��ا رد ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��راش��د ال�م�ش�ه��ور بحكمته
وص��راح�ت��ه على ال��زع�ي��م ع��ارف ق��ائ� ً
لا« :م��ن يضمن دراهمنا؟»
بمعنى :من يضمن حاللنا وأموالنا إذا استثمرنا في العراق؟،
فرد عارف وهو يضرب بكفه على صدره« :أنا أضمنكم» ،فأجاب
حمد عبداحملسن احلمد

( )1رواه مسلم.)1613( ،
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عبدالعزيز الراشد« :وأنت من يضمنك؟» ،فاستغرب الرئيس العراقي صراحة عبدالعزيز
الراشد ،وفعال لم تمض فترة إال وأزيح عارف عن حكم العراق.
وي ��روي ن��اص��ر ال��راش��د أن وال ��ده ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��راش��د ك��ان ق��د ق��ال ل�ل��زع�ي��م العراقي
عبدالرحمن ع��ارف أيضا( :دبابة جابتك تجيب غيرك) ،في إش��ارة منه لعدم استقرار
الحكم في العراق لكثرة االنقالبات والثورات هناك.
يتضح مما سبق أن عبدالعزيز الراشد رحمه الله كان لديه حس التاجر العملي الجاد
الذي يدرس األمور من جميع جوانبها ،فإذا بدأ أي عمل تجاري فإنه يبدؤه بالطريقة
الصحيحة وبدراسة السوق دراسة جيدة متأنية واعية حتى يحقق المكاسب المرجوة
ويبتعد عن الخسائر ،فكان ذل��ك مبدأه في التجارة ،وق��د حقق نجاحات ملموسة في
أعماله التجارية،
ومما ذكرته عنه من قبل في كتابنا «محسنون من بلدي» أن ذلك الرجل كان عصام ًّيا
بدأ حياته العملية من الصفر ،حينما التحق بالعمل لدى أحد التجار الذين يتعاملون
ب�ت�ج��ارة ال�خ�ض��ار ،ب�ع��دھ��ا ش ��ارك ت��اج��ر ًا آخ��ر يعمل ف��ي ت �ج��ارة األق�م�ش��ة ب�ت�ج��ارت��ه ،وبدأ
ھمه األول ش��راء بيت يؤويه ھو ووالدته
يتوسع في أعماله التجارية شيئ ًا فشيئ ًا ،وك��ان َّ
وإخوانه ،وقد عمل جاھد ًا لتحقيق ذلك ،إلى أن َّ
وفقه الله إلى شراء البيت الواقع في
منطقة القبلة ،ق��رب مسجد اب��ن حمد ،وت�ع��ددت مجاالت أنشطته وواص��ل العمل بكل
وتحد للظروف القاسية التي عاشها الناس في ذلك الوقت ،فلم تكن ھناك
جد ومثابرة
ٍّ
موانىءالستیراد البضائع حيث كانت تنقل بالسفن الشراعية من موانئ الخليج أو الهند
إلى الكويت ،كما لم تكن تتوافر وسائل لالتصال بالخارج ،والبريد لم يكن منتظم ًا ،ألنه
يمر بعدة دول قبل أن يصل إلى الكويت ،وكذلك عندما يرسل منها إلى الخارج .وكانت
حركة التحويالت المالية لنقل قيمة البضائع تشكل صعوبة لرجال األعمال ،وقد واجه
عبدالعزيز عبدالمحسن ال��راش��د ك��ل ه��ذه الصعوبات ،وتغلب عليها بالصبر والجهد
والمثابرة واستنباط الحلول للتغلب على الصعاب المتعلقة باالتصاالت ،ونقل البضائع
وإجراء التحويالت ،وذلك عن طريق استخدام العديد من الموانىء والمدن التي كانت
في ذلك الوقت من المراكز التجارية المزدهرة مثل ميناء عدن والبصرة وغيرهما من
الموانئ القريبة.
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لم تنحصر إسهاماته الخيرية في بناء المساجد وإخ��راج الزكاة والصدقات فقط،
وانما امتدت لتشمل مجاالت عديدة في المجتمع ،وانتشرت لتتجاوز ح��دود الكويت
إلى مناطق عديدة من العالم اإلسالمي ،ذلك ألنه أوصى قبل وفاته بوصية ذات مدلول
مؤسسي لها نصوص وضوابط ،ولها صفة الديمومة في اإلنفاق على األعمال الخيرية
وفق قرارات مجلس الوصية التي حددها في وصيته .وتنوعت هذه األعمال بين إنشاء
المدارس والمستشفيات والمساجد والمراكز اإلسالمية والمعاهد ،ومراكز التدريب على
الح َرف  ...وجاء إنشاء كل مشروع بعد دراسة لحاجة المجتمع الذي أقيم فيه وهو ما
ِ
ينم عن وعي ودراية بأولوية الحاجة لدى المجتمعات ،ويمثل نضوج ًا في العمل الخيري،
من الله عليه
لدى المحسن عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ومجلس وصيته وبعد أن ّ
بسعة الرزق وشرف المكانة ،أه َّلته شخصيته القوية ،وعالقاته الطيبة مع الناس ،وحبه
لتبوئ العديد من المناصب في الدولة ،حرص من خاللها على خدمة
الخير للجميعُّ ،
وطنه وأهله بكل ما يستطيع  ...رحم الله التاجر عبدالعزيز الراشد.
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لقد حثنا الله تعالى على طلب الحالل وأال نأكل إال طيبا  ،يقول الله تعالى { :ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}((( ،وعن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  -عن النبي  -صلى الله عليه وسلم « :من أكل طيب ًا
وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه ( يعني شره ) دخل الجنة»(((  ،ومن األقوال المأثورة:
«إن في طلب المكاسب وصالح األموال سالمة الدين  ،وصون العرض  ،وجمال الوجه ،
ومقام العز »...
لقد كان التاجر عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع – رحمه الله – حريص ًا على
تحري المال الحالل في تجارته  ،وكان ال يقبل الحرام وكذلك كان إيمانه كبير ًا بالله ال
يتزعزع ،ثابت ًا ال يجزع إذا تعرض لخسارة ،فقد كان يثق أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه
خير ًا ويعلم تمام العلم أن أي خسارة تحدث له ما هي إال اختبار وابتالء منه عز وجل.
كان  -المغفور له بإذن الله تعالى  -عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع ذو نظرة
ثاقبة في اختيار الشخصيات األمينة الصادقة لتعمل معه في المجال التجاري  ...فقد
كان أكبر إخوته وكي ًال لوالده في إدارة أمواله  ،وبعد وفاة والده رحمة الله عليه وحفاظ ًا
على التركة فقد عهد عبد العزيز العلي المطوع إلى أخيه األصغر منه سن ًا  -المغفور
له ب��إذن الله  -عبد الله علي عبد ال��وه��اب المطوع ب��إدارة الشركة وثلث الخيرات ...
فكانت نظرته في محلها حيث ازدهرت األعمال وأصبحت شـــــركــــــــــــــــة علي عبد الوهاب
من الشركات الرائدة في دولة الكويت لها استثمارات عقارية وتمثل العديد من الوكاالت
العالمية .
كذلك أوكل أعماله التجارية الخاصة في الكويت إلى يوسف المير  ،وإلى المغفور له
بإذن الله تعالى أحمد بزيع الياسين (مؤسس بيت التمويل الكويتي)  ...وفي المملكة
العربية السعودية  ،أوكل إدارة أعماله هناك إلى الشيخ رشيد محمد الرشيد رحمة الله
عليه .
لقـــد كـــان عبد العـــزيـــــز العــلي المطــــوع  -رحمه الله  -رجـ ًال مصــرفــيــ ًا من الدرجة
األولى ( )1st Class Bankerوله نظرة مصرفية ذكية ومتميزة  ...كانت له نشاطات بنكية
( )1سورة البقرة اآلية (.)172
( )2رواه الترمذي.)2522( ،
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متميزة ،فكان يشتري الريال السعودي بالروبية في الكويت،
ومن ثم يبيع الريال السعودي لشركة أرامكو لحاجتهم للريال
لتغطية مصاريفهم ويستلم منهم دوالر أمريكي بالمقابل ...ثم
يقوم بشراء الذهب بالدوالر من لبنان ويبيعه مقابل الروبية
وي� �ع ��اود ت �ك��رار ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ي��ع وال� �ش ��راء م��ن ج��دي��د ع �ل��ى نفس
المنوال.
كما استثمر  -المغفور له بإذن الله تعالى  -عبد العزيز العلي
المطوع في مصر  ،ومن ضمن هذه اإلستثمارات أنه كان على رأس بعض المستثمرين
الكويتيين الذي قاموا بشراء البنك البلجيكي في أوائل الستينيات من القرن الماضي،
إال أنه بعد فترة وجيزة من شراء البنك تم تأميم كافة البنوك األجنبية في مصر ومن
ضمنها البنك البلجيكي الذي تحول إسمه إلى بنك بورسعيد ومن ثم تم إدماجه في
بنك مصر ليصبح أحد فروع بنك مصر والواقع في  45شارع قصر النيل بالقاهرة.
أحمد عبدالعزيز املطوع

روى السيد أحمد عبد العزيز علي المطوع« :عندما قام السيد حمد مساعد الصالح
بزيارة وال��دي بعد تأميم البنك البلجيكي مباشرة ليواسيه على خسارته ،رآه ضاحك ًا
على الرغم من حادثة التأميم ويروي الصالح أنه سأل الوالد  :هل استطعت النوم بعد
سماعك خبر التأميم ؟ فرد عليه الوالد  :يا أبا مـؤيــد  -لقد أخذت ورقة وقلم وحسبت ما
لي وما علي فوجدت ولله الحمد أنني لست مدين ًا ألحد ...فوضعت رأسي ونمت بسالم
وطمأنينة ...ومع أن والدي رحمه الله قد وضع أغلب رأسماله في البنك البلجيكي إال
أن هذه الخسارة الكبيرة لم تثنه عن نشاطه البنكي».
بعد قيام الثورة في مصر وتغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري بدأت الكثير من
الجاليات األجنبية بمغادرة مصر مثل الجالية اليونانية واإليطالية واليهودية ،وبسبب
مغادرتهم قاموا ببيع إستثماراتهم العقارية ،وحفاظ ًا على اإلقتصاد المصري أصدرت
الحكومة المصرية ق��رار ًا بتجميد حصيلة بيع عقارات األجانب في مصر والتي بلغت
ماليين الجنيهات .
يقول أحمد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع  :هنا إبتكر والدي  -رحمه الله -
معادلته المصرفية (ِ )All win Situationالتي تستفيد منها كافة األطراف  ...الحكومة
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المصرية والجاليات األجنبية المجمدة أموالها وشخصه كرجل مصرفي.
ت�ق��دم المغفور ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعالى  -عبد ال�ع��زي��ز العلي ال�م�ط��وع إل��ى رق��اب��ة النقد
المركزية لمنحه رخ�ص��ة تخوله ب�ش��راء األم ��وال المجمدة ف��ي ال�ب�ن��وك المصرية من
الجاليات األجنبية  -على أن يسدد المقابل للجاليات األجنبية أصحاب هذه الحسابات
بالدوالر وفق إتفاقه معهم  ،وفي الوقت نفسه إتفق مع الحكومة المصرية على أن يسدد
لها مقدم ًا نسبة بالدوالر عن كل جنيه مجمد يتم اإلفراج عنه لصالحه وفق الرخصة
الممنوحة له.
بــذلك يكــون عبد العزيز العلي المطوع  -رحمة الله عليه  -قد رفــع عن الحكومة
المصرية ع��بء اإلل�ت��زام ب��رد األم��وال المجمدة إل��ى أصحابها ،كما وحققت بالمقابـــل
دخـــــــ ًال بالدوالر ،وبالنسبة لألجانب المجمدة أموالهم بالجنيه فقد استلموا مقابلها
بالتراضي مبالغ بالدوالر .
وتماشي ًا مــع قـــــرار الحكومة المصرية بحماية اإلقتصاد المصري ،تعهد  -المغفور
له بإذن الله تعالى  -عبد العزيز العلي المطوع لرقابة النقد المركزية أن حصيلة شرائه
من األموال المجمدة بالجنيه يتم صرفها تحت إشراف رقابة النقد المركزية والبنوك
المصرية داخ��ل جمهورية مصر العربية في مجاالت السياحة واإلستثمارات العقارية
للعرب .
ب��ذل��ك أص�ب��ح المغفور ل��ه عبد العزيز العلي المطوع أك�ب��ر م��ورد للجنيه المصري
السياحي والعقاري ألكبر شركات الصيرفة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل شركة
الراجحي في المملكة العربية السعودية ،شركة عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني في
الكويت ،شركة الفردان في قطر ،وشركة محمد حسن المحروس في البحرين ،حيث كان
يبيع لهم الجنيه السياحي والعقاري بأسعار مــمــيــــزة عن أسعار الصرف الرسمية في
البنوك المصرية.

111

24

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب المطوع
يحسن اختيار وكالئه

112

ي �ق��ول ال �ل��ه ت�ع��ال��ى{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}((( .إذا رضي الله سبحانه وتعالى على عبد فإنه
يمن عليه من فضله وقد يؤتيه الله الحكمة التي تشتمل الخير الكثير عليه في الدنيا
ُّ
واآلخرة.
لقد كان التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب المطوع حكيم ًا في التعامل مع الناس،
ويحسن معاملتهم ،لذلك فقد أحبه الناس لسمعته الطيبة وتعامله الحسن معهم ،لقد
كان ذا حكمة وبصيرة في األشخاص الذين يتعامل معهم ،فكان يحسن اختيار وكالئه
ومن يعملون معه وقد كان ذلك سبب ًا في نجاحه وازدهار تجارته.
ي��روي نجله عبدالرحمن عبدالعزيز العلي ال�م�ط��وع ق��ائ� ً
لا :أخ�ب��رن��ي أح��د التجار
الكويتيين ويدعى داوود حمود المطوع ،وال يزال على قيد الحياة « -أطال الله عمره»-
حيث يبلغ  94عام ًا ،وقد كنت من الحريصين على حضور ديوانيته كل خميس ،حيث
ق��ال لي وق��د ك��ان صغير ًا وك��ان أب��ي تاجر ًا كبير ًا« :ك��ان الوالد عبدالعزيز المطوع رحمه
الله يعطينا الذهب ألجل التجارة به في الهند ،ويؤكد داوود المطوع أن التجار الذين
يقع عليهم االختيار من قبل الوالد رحمه الله كانوا يعودون بمربح وفير وبخير كثير
من الهند ،بينما التجار اآلخ��رون كان ال يحققون ربح ًا بقدر ما يحققه التجار الذين
اختارهم الوالد لتجارة الذهب.
ويستطرد عبدالرحمن المطوع ق��ائ� ً
لا :ك��ان العم داوود المطوع يسأل وال��دي :كيف
تختار ه��ؤالء التجار لتجارة الذهب في الهند وأن��ت ال تعرفهم ،وأج��اب��ه ال��وال��د قائ ًال:
أليسوا كويتيين؟ وتبين لي فيما بعد أن والدي رحمه الله كان لديه وكيل أعمال يدعى
يوسف المير كانت مهمته اختيار التجار وانتقاءهم من ذوي السمعة الطيبة واألمانة
والمعروفين بالسيرة الطيبة بين ال�ن��اس ،فلم يكن االختيار يأتي بالصدفة أو بشكل
عشوائي ،وبسبب ذلك كان هؤالء التجار بفضل الله أو ًال وبفضل حنكة وخبرة أبي ،كانوا
يحققون ربح ًا عظيم ًا وكانوا أمناء في التعامل مع الوالد رحمه الله».
ومما يرويه عبدالرحمن عبدالعزيز العلي المطوع أن والده رحمه الله لم يكن تاجر ًا
فحسب ،ولكنه كان على اطالع كبير على العلوم الدينية ،حتى وصفه أحد كبار العلماء
في مصر بالقرآني ،حيث لم يكن الوالد رحمه الله تعالى يجيب على أي مسألة دينية إال
( )1سورة البقرة اآلية (.)269
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من كتاب الله عز وجل ،فكان يشير إلى حل أي مسألة فقهية أو شرعية باألدلة النقلية
من اآليات القرآنية من كتاب الله عز وجل ،ناهيك عن أعماله الخيرية الكثيرة التي لم
نكن نعلمها نحن أبناءه...فذات مرة كنت قد ذهبت إلى مقر بنك فيصل بالقاهرة لصرف
علي بأن
مبلغ من المال وأخبرني موظف البنك بأنه ال بد من إحضار أوراق معينة ،وأشار َّ
أذهب إلى مدير البنك ،وقلت له :أنا عبدالرحمن عبدالعزيز العلي المطوع ،فقال لي:
أأنت ابن عبدالعزيز العلي المطوع ،قلت له :نعم ،فقال لي :لقد كان لوالدك أعمال خير
كثيرة في السر والعلن ،وكان يخصص ريع ًا من أمواله لإلنفاق في العديد من مصارف
الخير المتعددة ،وق��ام مدير البنك بالموافقة على صرف المبلغ المالي لما علم بأن
عبدالعزيز العلي المطوع رحمه الله والدي .وما أود أن أوضحه أيض ًا أنه ال تزال للوالد
رحمه الله أعمال خير ال نعلمها حتى اآلن ،وك��ان حكيم ًا حريص ًا على إخفاء أعماله
الخيرية حتى ينال األجر والثواب من الله عز وجل وأن تكون هذه األعمال خالصة لوجه
الله ال يشوبها رياء أو تفاخر.
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الحاج سالم علي بوقماز
(((
نموذج لإلبداع في الشركات التجارية

( (1ولد احلاج سالم بوقماز في فريج بجوار مدرسة مديرس  ...وفي شرق كان يقع منزله وديوانه وعمارته التي تقع
حتديد ًا بني عمارة الصقر ودائرة الصحة سابق ًا (مبنى البنك املركزي احلالي).
كان احلاج سالم بوقماز أحد زعماء مهنة «الطواشة» أي جتارة اللؤلؤ وحقق منها دخ ًال كبيراً ..اشتغل غواص ًا في
بداية حياته ،ثم امتلك بعد ذلك مركب ًا شراعي ًا وتوسع في أعماله التجارية فيما بعد وحقق أعلى إيرادات في
جتارة اللؤلؤ وكان يلتزم بدفع الضرائب للشيخ مبارك الصباح ..ولم يكن طواش ًا فحسب بل عمل في مجاالت
جتارية عديدة.
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قلما يعيش إنسان على هذه األرض ال يستخدم مفهوم الشراكة ولو جزئي ًا في حياته،
فال تكاد تخلو حياة الفرد من عدة شراكات مع اآلخرين بعضها طويل األجل وبعضها
قصير كما تقتضيه الحاجة ،ولذلك يعيش اإلنسان مع أمثاله من البشر في تجمعات
مدنية لحاجته إلى صنع الشراكات لتبادل المنافع ولسد حاجة النفس التي تعجز عن
سدها منفردة من أجل أال تفوت عليها تلك المصالح ،وتتكون الشراكة بين اثنين أو أكثر
بعقود مبرمة بين جميع األط��راف بعضها يكون لفظي ًا مشافهة والبعض اآلخ��ر يكون
مكتوب ًا موثق ًا بشروط معينة متفق عليها بين الشريكين.
قال الله تعالى { :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ}(((.
وقد أمرت اآلية الكريمة المخاطبين بالتعاون على الخير بصيغة الجمع مما يدل
على أن الشراكة مأمور بها ،ولم تذكر ُ
اآلية المتعاونَ معه ،مما يدل على شمولها لجميع
َمن يريد التعاون على الب ّر والتقوى مع قطع النظر عن دينه وفكره وأيديولوجيته وأمرت
اآلية بالبر واإلحسان في جميع األعمال ومنها الشراكة التجارية التي يجب أن تكون
قائمة على البر والتقوى واإلحسان.
ولذلك ف��إن الشراكة من محاسن اإلس�لام ،وه��ي سبب لحصول البركة ونماء المال
وتحقيق الفائدة والمنفعة للمتشاركين ،إذا قامت الشراكة على الصدق واألمانة ،واألمة
بحاجة إليها خاصة في المشاريع الكبرى التي ال يستطيعها الشخص بمفرده كالمشاريع
الصناعية ،والعمرانية ،والتجارية ،والزراعية ونحوها.
قديم ًا ،كان التجار من أهل الكويت يقيمون شراكات تجارية فيما بينهم ،أو فيما بينهم
وبين النواخذة ،وذلك للعمل على زي��ادة الربح وتحقيق المنفعة للجميع ،ومن هؤالء
الذين توسعوا في تلك الشراكات التجارية الحاج سالم علي بوقماز -رحمه الله – إذ كان
الحاج بوقماز تاجر ًا ونوخذة وطواش ًا يبيع اللؤلؤ ،وكان لديه رأسمال كبير وكان يشرف
على أسطول كبير من السفن الكويتية ،وكان يتابع بنفسه لـ «الماجلة» وهي قوت السفينة
أو المواد الغذائية المحملة عليها مثل ماجلة السفن المتوجهة من الكويت إلى جنوب
شرق آسيا ،كالذاهبة إلى «كاليكوت» و»مومباي» و»كراتشي» ،وقد توسعت تجارته أيض ًا في
بيع المواد الغذائية والسكر والشاي وغيرها
( )1سورة املائدة اآلية (.)2
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كان الحاج سالم بوقماز  -رحمه الله  -خ ِّير ًا بطبعه يحب أن يفيد غيره ويستفيد
من خالل تلك الشراكات ليعم الخير على الجميع ملتزم ًا في ذلك بشروط الشراكة
التجارية في اإلسالم القائمة على الصدق واألمانة والتقوى والعدل والبعيدة كل البعد
عن كل ما يغضب الله عز وجل وكذلك البعيدة عن الربا والقائمة على إعطاء كل ذي
حق حقه.
كان الحاج بوقماز بمثابة مصرف ممول للنواخذة الذين لم يكونوا يملكون المال
الكافي للعمل التجاري ،فكان يدخل في شراكات تجارية معهم حيث كان يوفر رأس المال
والنوخذة بدوره يوفر السفينة والبحارة ويقوم بمهمة نقل البضائع التجارية ،بعد ذلك
يتم اقتسام الربح بين الطرفين (الحاج بوقماز وشريكه النوخذة أو الطواش).
وقد بينت الوثائق األرشيفية ألسرة بوقماز أن شراكات الحاج سالم بوقماز كانت عديدة
مع التجار والطواويش وبعض نواخذته الذين كانوا يقودون محاملهم «سفنهم» ،ومن
قراءة وثائق أرشيف األسرة يتبين أن الحاج سالم كان يحاول أن يتوسع في تجارته وأن
يستفيد من عالقاته التجارية مع هؤالء التجار والنواخذة والطواويش المقربين له ،إذ
يبدو أنه إلى جانب تجارته الخاصة كان يستثمر بعض ًا من األموال من خالل مشاركته
في صفقات تجارية لبضائع في سفن لم تكن ملكه خصوص ًا وأنه كان تاجر ًا يملك رأس
مال ،وهي ميزة كانت تنقص الكثيرين من النواخذة أو حتى في بعض األحيان أصحاب
السفن ،فتكون الشراكة أح��د الحلول المناسبة لالستثمار التجاري آن��ذاك ،فيتقاسم
الطرفان األرباح بحيث تكون كلفة البضاعة على التاجر (أي الحاج سالم بوقماز) وكلفة
ومسؤولية إيصال البضاعة على النوخذة.
وقد تكون أيض ًا المشاركة بين النوخذة والطواش في بعض األحيان على الربح المالي
الذي يجنى من الرحالت البحرية للغوص على اللؤلؤ ،وعلى سبيل المثال توضح إحدى
الوثائق التي ترجع لعام 1349ه �ـ1930 -م شراكة مصاريف السنبوك ،بين الحاج سالم
بوقماز وال�ح��اج ال�ن��وخ��ذة ب��ن محمد ب��ن ي��اق��وت ،وه��ذا يدلل على أن ال��رب��ح العائد من
البضاعة التي على متن السنبوك كان مشترك ًا بينهما ،وتوضح عدد من الوثائق مشاركة
الحاج راشد بن سالم بوقماز نفس النوخذة لرحلة غوص في عام 1355هـ1936 -م كما أن
الحاج راشد بن سالم بوقماز قام بمشاركة يعقوب طاهر قيمة الربح من التمر المحمل
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على إح��دى السفن التي ك��ان ال�ح��اج محمد ب��ن جاسم ن��وخ��ذة عليها ف��ي ع��ام 1366هـ-
1947م.
ونظر ًا ألن الحاج سالم بوقماز كان يتعامل في شراكته التجارية بالعدل واإلنصاف
مع شركائه ،ونظر ًا ألنه كان يسير على مبادئ الصدق واألمانة والخوف من الله وابتغاء
مرضاته عز وجل في تلك الشراكات؛ فقد منحه الله تعالى من كرمه ورزق��ه من أوسع
أب��واب ال��رزق وفتح له أب��واب الخير الكثير ،فكان يساعد الفقراء والمحتاجين وله من
أعمال الخير الكثير..رحم الله الحاج سالم علي بوقماز.
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الورع والتقوى
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التاجر خالد عبداللطيف الحمد مثال لالحتساب
والصبر والتفاؤل وعدم اليأس عند المصائب
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الصبر صفة مهمة من صفات المؤمنين الصادقين ،وهو خلق إسالمي رفيع ،وهو
ركيزة أساسية ومعين أساسي في تقبل قدر الله والرضا بقضائه ،وبفضله يعيش
المسلم راضي ًا محتسب ًا ،وقد جعله المولى سبحانه وتعالى من درجات اإلحسان،
فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}(((،
وجاء من وصايا لقمان البنه وهو يعظه وصيته له بالصبر ،وذلك في قوله سبحانه
وت�ع��ال��ى{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}((( ،يقول الشيخ السعدي
«لما علم أنه البد أن يبتلى إذا أمر ونهى ،وأن األمر
رحمه الله في تفسير هذه اآليةَّ :
والنهي مشقة على النفس؛ أمره بالصبر على ذلك فقال{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} أي من األمور التي يعزم عليها ويهتم بها وال يوفق لها إال أهل
العزائم»(((.
واآليات الكريمة التي ِّ
ترغب في الصبر وتبين ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده
الصابرين من األجر الجزيل في الدنيا واآلخرة وكذلك السنة النبوية الشريفة التي
وردت فيها أحاديث ع��دة في فضل الصبر وأهمية االحتساب ،والتي ال يتسع المقام
لذكرها ،والتي تبين فضل الصبر وعلو مكانة االحتساب والرضا بقضاء الله سبحانه
وتعالى ،وما أحلى الصبر عندما يصاحبه احتساب ،وما أجمل الصبر عندما يعقبه
تفاؤل.
وحول هذه المعاني الجليلة نورد هذه القصة التي تبين ما تحلى به أهل الكويت
الكرام من صفات الصبر والرضا واالحتساب والحكمة والتفاؤل وعدم اليأس ،وهي عن
التاجر خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله ،يقول راوي القصة حمد عبدالمحسن
الحمد« :في أحد األيام وصلت لمكتب العائلة برقية من عدن ،وبما أنها كانت عاجلة
فقد أخذها الموظف المسئول من المكتب وذهب بها مسرع ًا إلى منزل العم التاجر
خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله ف��ي فترة الظهيرة ،وك��ان��ت ه��ذه فترة قيلولته
المعتادة ،ولم يعبأ بذلك الموظف نظر ًا ألهمية ما تحتويه البرقية من وجهة نظره،
( )1سورة هود ،اآلية.)115( :
( )2سورة لقمان ،جزء من اآلية.)17( :
( )3عبدالرحمن بن ناصر السعدي« .تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان» .الرياض :مكتبة دار السالم
للنشر والتوزيع2002 ،م – 1422هـ ،ص (.)597
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فطرق الباب إلبالغه بمضمون ما جاء فيها ،ولكن زوجته أبلغته أن العم خالد نائم،
وطلبت منه أن يأتي في وقت آخر ،لكنه أبلغها أن األمر ضروري وعاجل ،والبد من إبالغ
العم خالد به اآلن ،وهنا أبلغت بدورها العم التاجر خالد الحمد رحمه الله ،وخرج
للقاء م��ن ط��رق ال�ب��اب ،وهنا أبلغه الموظف ع��ن خبر البرقية التي ج��اءت م��ن عدن،
والتي تخبرهم أن جميع أمالكهم في عدن تم احتجازها حيث أممتها حكومة عدن بعد
الثورة ،وهنا فاجأه التاجر خالد الحمد رحمه الله بقوله« :زين أممت أمالكنا الحكومة
شنهو بيدي .هل أقدر أسوي شيء؟ ورد العم خالد الحمد يكمل قيلولته وكأن األمر ال
يعنيه».
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر القول المأثور والمعروف عن التاجر
خالد الحمد رحمه الله تعالى والذي يبين جميل طبعه ورضاه بقضاء الله وتفاؤله
وع��دم يأسه من ناحية ،وحبه لهذا البلد الطيب المبارك ودع��اءه للكويت وأهلها من
ناحية أخرى؛ حيث كان يقول« :استثماراتنا وأمالكنا في مصر راحت بعد ثورة 1952م،
واستثماراتنا وأمالكنا في العراق راحت بعد الثورة عام 1958م ،واستثماراتنا وأمالكنا
في ع��دن راح��ت بعد ث��ورة ع��دن ،ول��م يتبقَّ لنا إال استثماراتنا وأمالكنا في ه��ذا البلد
المبروك ،يعني الكويت».
ومن العجيب والمدهش أن العم التاجر خالد عبداللطيف الحمد رحمه الله يتحدث
عن فقد تلك األموال واألمالك بطريقة سهلة وبسيطة وبقدر كبير من الرضا والصبر
كأنه لم يفقد شيئ ًا ،أو أن حديثه عن شخص آخر هو الذي فقد تلك األموال واألمالك
الكثيرة في تلك البلدان ،وهذا شيء والله يحسد عليه لما يترك في النفس من أثر
في بيان كيف كانت حالة هؤالء التجار األفذاذ في التعامل مع أقدار الله ،وكيف كان
رضاهم وصبرهم وتسليمهم األمر لله.
وهنا تحضرني العديد من القصص المشابهة ألهل الكويت الكرام ،والسيما تجارها
الذين مروا بظروف مشابهة ومواقف شديدة مثل التي مر بها التاجر خالد عبداللطيف
الحمد رحمه الله ،وكان لهم  -ولله الحمد  -ردود فعل مشابهة له تمام ًا ،وأذكر من ذلك
على سبيل المثال ال الحصر موقف التاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي رحمه الله
تعالى حين أخبروه بغرق إحدى سفنه الكبيرة وهي محملة بالبضائع وعائدة من الهند
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في عرض البحر ،فما كان منه إال أن تقبل األمر بروح عالية ،ولم يجزع ولم يتضجر بل
أكمل مجلسه مع أصحابه كأن شيئ ًا لم يكن.
وهناك قصص أخ��رى عديدة لبحارة ون��واخ��ذة الكويت الكرماء الذين قدموا أروع
األمثلة في الصبر والرضا وعدم اليأس ،ولكن بعض هذه القصص تم توثيقه وروايته
عبر األجيال فعرفنا أبطاله وشخوصه ،والبعض اآلخر لم يتم توثيقه  -مع األسف -
أو ظل طي الكتمان فلم نتعرف على أبطاله ،والعبرة الحقيقية من هذه القصص أن
ندرك وبكل فخر أن تجار ونواخذة الكويت قديم ًا تمتعوا بتلك األخالق الكريمة من
الصبر والرضا واالحتساب والتفاؤل وعدم اليأس.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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غضبة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
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الوقت ،إنه الشيخ
حديثنا هذه المرة عن عالم فاضل جليل وتاجر متمرس في نفس
ٍ
يوسف بن عيسى القناعي  -رحمه الله -الذي يعد بحق أحد أبناء الكويت المخلصين،
ينطبق عليه قول الله تعالى{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ}((( ،فكان  -رحمه الله -
تقي ًا يخشى الله عز وجل ولم يكن يقوم بأي عمل إال لمرضاة الله عز وجل ولخدمة وطنه
الكويت ،لذلك فقد سلك طريق العلم ،يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :من سلك
طريق ًا يلتمس فيه علم ًا ،سهل الله له طريقا إلى الجنة»((( .من حبه لبلده الكويت ،لم
يكن يبخل عليها بالعمل في أي منصب دون أن يتقاضى لقاء ذلك راتب ًا أو أج��ر ًا ،لقد
أعطى وطنه كل ما يملك من خبرة أو علم ،كان يسعد كثير ًا حين يتم تكليفه بأي مهمة
وطنية ،فكان أحد المخلصين الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل تاريخ
ٍ
فضل أال يتقاضى أي أجر من أي مهمة وظيفية تسند إليه من حكومة الكويت
الكويتَّ ،
وقيادتها السياسية ،فكانت له تجارته التي تغنيه وتكفيه.
كان للشيخ يوسف  -رحمه الله  -تجارة كبيرة بالسوق القديم،
وك��ان��ت تلك التجارة ت��در عليه دخ� ً
لا ج�ي��د ًا تكفي احتياجاته
وأس��رت��ه وتفيض ،ك��ان  -رح�م��ه ال�ل��ه -ق��د س��اف��ر م��ع وال��ده في
عدة رح�لات تجارية إلى الهند وتع َّلم أم��ور التجارة من والده
إلى جانب سلوكه طريق العلم ،فكان على دراية بأمور التجارة
على الرغم من أنه كان تربو ًّيا وشيخ ًا فاض ًال ،عالوة على ترؤسه
منصب قاضي الكويت حيث كان ذلك باالتفاق مع حاكم الكويت
في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله ولكن
الشيخ أحمد اجلابر الصباح
لفترة مؤقتة على أال يتقاضى أي أجر لحين تعيين من يشغل
هذا المنصب ،لذلك رفض رفض ًا قاطع ًا أن يتسلم م��ا ًال أو يتقاضى أج��ر ًا لقاء عمله
بالقضاء ،كي ال ينظر إليه على أنه َق ِب َل منصب قاضي الكويت ألجل طلب المال ،ولم
يكن في حاجة إلى هذا المال ألن تجارته كانت تغنيه عن أموال المناصب ،وقد َّ
وطن
نفسه للعلم وتأليف الكتب وكانت له أياد بيض في التعليم الكويتي فكان مربي ًا فاض ًال
له بصمات خالدة في التعليم الكويتي ،وقد ترأس المدرسة المباركية ،وكان من أوائل
من دعوا إلى نشر التعليم النظامي بالكويت.
وعلى الرغم من أنه كان يقوم بمهام جسام من خالل المناصب أو الوظائف التي خدم
بها الكويت إال أنه كان يرفض أخذ راتب على هذا العمل أو تلك الوظيفة ،وعلى الرغم
( )1سورة فاطر اآلية (.)28
( )2رواه مسلم.)2699( ،
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من أن��ه ك��ان يستحق أج��ر تلك الوظائف وه��ذه األع�م��ال إال أن��ه لم يكن في حاجة إلى
ففضل أن يخدم بلده بخبراته في المجاالت السالفة الذكر
أجرها ،فكانت تجارته تغنيهَّ ،
دون أن يتقاضى راتب ًا.
يروى السيد عبدالعزيز المطوع ما كان من «غضبة» الشيخ
يوسف بن عيسى القناعي حين كان يعمل مساعد سكرتير في
دائ��رة المحاكم عندما أراد تسليمه مظروف ًا به رات��ب عن فترة
عمله ،إذ كان الشيخ يوسف يتولى سدة القضاء بعد اتفاق بينه
لتبوئ هذا المنصب مؤقت ًا إلى
وبين القيادة السياسية وقتها ُّ
حين اإلتيان بمن يشغله ،شريطة أن يعمل بال أجر.
وع ��ن ذل ��ك ي �ق��ول ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �م �ط��وع« :أرس �ل �ن��ي سكرتير
المحكمة (الشيخ عبدالله ال �ن��وري) بمظروف لتسليمه إلى
عبد العزيز عبدالرزاق املطوع
الشيخ يوسف وه��و على منصة ال�ق�ض��اء ،وعندما تسلمه مني
وفتحه وج��د ب��ه م��ا ًال ،فقال ل��ي :م��ا ه��ذا؟ ،فأخبرته بأنه رات��ب الشهر ،فلم أدر إال وهو
أجر مقابل عمله قائ ًال :لقد اشترطت لتولي هذه
يقذف المظروف ،رفض ًا منه لتقاضي ٍ
المهمة أال أتقاضى أي مقابل من أي نوع ،فكيف بكم اآلن تحاولون نقض هذا الشرط؟
وترك المحكمة وخرج منها متوجه ًا إلى سيارته ،فأسرعت إلى النوري ،وأخبرته بما كان،
فأسرع خلفه لثنيه عن ترك المحكمة ،فلم يستطع ،وبعد أن غادر إلى منزله تم التواصل
معه لشرح سبب ما تم ،وهو عدم العلم بما كان من اتفاق بينه وبين حاكم الكويت آنذاك
الشيخ أحمد الجابر الصباح ،فعدل عن قراره بترك العمل ،وعاد إلى منصة القضاء».
واستمر الشيخ يوسف بن عيسى في عمله قاضي ًا ،حتى جاء القاضي المصري محمد
كامل الشمسي وتسلم منه هذا المنصب ،في حين تولى القناعي منصب المميز الرسمي
للكويت ،فكان المطوع يحمل إليه األحكام التي يصدرها القضاء فقط في القضايا التي
لم يرض عنها أحد الخصوم ،ليقوم بمراجعتها وتمييزها من دون أن يستدعي أطرافها،
إال فيما ن��در ،فقد ك��ان الشيخ يوسف يصلح بين المتقاضين وقلي ًال ما ك��ان ي��رى عدم
صحة بعض األحكام التي توصلت إليها المحكمة.
مما سبق يتبين لنا كيف سلك الشيخ يوسف القناعي طريق العلم في الوقت الذي
كان ُم ِل ّم ًا فيه بأعمال التجارة ،فما أعظم أن يجمع اإلنسان بين العلم والتجارة ،وكان
الشيخ يوسف القناعي قد وظف علمه لخدمة بلده ،وكان ال يتوانى عن مد يد العون إلى
بلده وأبناء بلده ..رحمك الله يا شيخ يوسف.
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إن ت�ك��ن ت�ق�ي� ًا أم�ي�ن� ًا ص��ادق � ًا م�خ�ل�ص� ًا ت�خ��اف ال �ل��ه ،وتحسن
المعاملة م��ع ال�ن��اس ف��إن ال�ل��ه سبحانه وتعالى حتما سيقف
ب�ج��ان�ب��ك وس�ي�س��ان��دك وي � ��ؤازرك ،وسيحميك م��ن ال��وق��وع في
المخاطر وسيجنبك األذى ،وس�ي��رزق��ك الخير الكثير ألنك
ص ��ادق م��ع ال�ل��ه وم��ع نفسك وم��ع ال �ن��اس ،وه ��ذا م��ا ح��دث مع
النوخذة النوخذة مساعد عبدالمحسن راش��د العجيل ،وهذا
يتوافق مع قول الله عز وجل{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ}((( .لذلك فإن الشخص التقي الورع
يـدفع الله عنـه المضرة ،بما يجعلـه لـه من المخرج ،ويجلب له
مـن المنفعـة ،وبما ييسـره له مـن الرزق ويفتح له أبواب الخير
الكثير .ويتبين ذلك من الموقف التالي الذي سأرويه لكم:
كان أهل الكويت يتاجرون بالذهب حيث كانت تجارة الذهب
منظمة ،وكان صغار التجار والمواطنون يجمعون ذهبهم عند
تاجر معين كي يتاجر لهم فيه ويعطيهم ربحهم منه ،ومن أشهر
ه��ؤالء التجار الذين كانوا يجمعون الذهب عبدالعزيز حمد
الصقر ،ومحمد عبدالمحسن ناصر الخرافي.

عبدالعزيز حمد الصقر

محمد عبداحملسن ناصر اخلرافي

وذات يوم تم تجميع  5آالف تولة ذهب عند عبدالعزيز الصقر ،والتولة وحدة قياس
الذهب المعروفة آن��ذاك ،فكان الصقر يبحث عن نوخذة جيد موثوق ذي مهارة بحرية
وعلى دراية بهذه التجارة ،فوقع االختيار على النوخذة مساعد العجيل وذلك النضباطه
والتزامه ودقته ومهارته البحرية وأمانته ،وكونه نوخذة مجرب ًا ،فوضع النوخذة العجيل
(توالت الذهب) في عبوات مثل رصاصات البنادق مفرغ ًا منها البارود ،لكن موضوع داخلها
الذهب ،ثم وضع العجيل هذه العبوات في حزام وقام بارتدائه تحت مالبسه كما كان يفعل
التجار الكويتيون المسافرون للهند ،وهناك تستقبلهم سفن صغيرة تأخذ منهم الذهب
إلدخاله إلى الهند تفادي ًا من حمالت التفتيش الشديدة من قبل الحكومة البريطانية
التي كانت تستعمر الهند في ذلك الوقت ،ولو رأى البريطانيون هذه الكميات من الذهب
خالل دخولها للهند لفرضوا عليها ضرائب بمبالغ مالية خيالية تفقد التجارة قيمتها،
لذلك قام العجيل بوضع الذهب في حزام تحت مالبسه.
( )1سورة الطالق اآلية (.)3-2

129

يروي لي ابنه المستشار أحمد مساعد العجيل أن الكويتيون
كانوا ال يريدون أن يخسروا ذهبهم ،فلجأوا إلى هذه الطريقة
إلدخال الذهب إلى الهند ،فقيل لمساعد العجيل حينما يصل
الهند :سيأتيك قارب صغير عليه بحار هندي مع طفلين ،وسوف
يخبرك البحار بعالمة معينة متفق عليها إلعطائه الذهب،
ولكن عن طريق مصادر التجار الكويتيين وصلت برقية إلى
عبدالعزيز الصقر بأنه قد حصلت إخبارية على سفينة النوخذة
املستشار أحمد مساعد العجيل
العجيل بأنها تحمل ذهب ًا ،فأخبروا العجيل بأن يلقي الذهب
في البحر ،وق��د نستغرب حينما يقومون بمثل ه��ذا التصرف ب��دون أي��ة بدائل ،ألن��ه لو
قبض على النوخذة العجيل سوف يخضع لتحقيق شديد من قبل السلطات البريطانية،
ويتم الضغط عليه في التحقيق ل�لإدالء بأسماء من يعطونه الذهب ،وبالتالي سوف
يخضع لمراقبة شديدة وتفرض عليه ضرائب كبيرة ،وبناء على قاعدة أخف الضررين،
اختار تجار الكويت أن يلقي العجيل بالذهب في البحر -وهذا عرف مقبول لدى التجار-
وأن يسلم بنفسه وببحارته وبسفينته لكي ال ت�ص��ادر ،ولكن العجيل ظل يفكر ويفكر
وطرأ على باله ما يتكبده الكويتيون من خسائر فادحة لو تم رمي هذا الذهب في البحر،
فعقد العزم على أن يخ ِّبئ الذهب ب��د ًال من أن يرميه في البحر ،وأحيان ًا في البساطة
يكون الفوز العظيم ،فكان العجيل عفوي ًا في التفكير ،ولم يخبئ الذهب في المخابئ
السرية كما كان يفعل غيره من النوخذة ،ولكنه رفع حبال المرساة الضخمة السميكة،
وخبأ كمية الذهب تحت هذه الحبال الضخمة ،فلما أقبل على ميناء بومباي ،جاءت
الدورية البريطانية وفتشت السفينة تفتيش ًا دقيق ًا ،حتى فصلوا ألواح ًا من الخشب
من جسم السفينة عن بعضها البعض ظ ّنًا منهم أن هناك ذهب ًا مخب ًأ بين هذه األلواح
أو تحتها ،ولكن الله تعالى قد أعماهم عن رفع حبال المرساة التي قاموا بتذويب جزء
منها ليتأكدوا أنها غير مجوفة من الداخل وبالتالي يتم تهريب الذهب داخلها ،ويبدو أن
لديهم خبرة في ذلك من خالل تفتيشهم سفن ًا أخرى مماثلة في مرات سابقة.
وسبحان الله كان الذهب قريب ًا منهم جد ًا ،ولكم نتخيل األمانة العظمى من النوخذة
العجيل وبحارته األوفياء المخلصين وقدرتهم جميع ًا على ضبط النفس وكأنه لم يبد
عليهم شيء من االرتباك أو الخوف من التفتيش ،وهذا إن دل فإنما يدل على شجاعة
العجيل وبحارته وأمانتهم وعدم قيامهم بالنأي بالنفس أو الوشاية بأسماء تجار الذهب،
فظلوا متماسكين.
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والشاهد في ذلك أن العجيل وبحارته نجحوا في إيصال الذهب إلى الهند بسالم على
الرغم من المخاطر التي واجهتهم ،ولمهارتهم وخداعهم المفتشين الهنود المصاحبين
للسلطات البريطانية فحينما يطلب منهم المفتشون بأن يأتوا إليهم بعينة من التمر
الموجود ف��ي بعض الصناديق ،فيقوم البحارة بجلب صفائح ال�م��اء لهم ،حيث كانوا
يتظاهرون بأنهم ال يجيدون الهندية على الرغم من أنهم يفهمونها جيد ًا ،وكان ذلك
تصرف ًا ذك ًّيا من البحارة الكويتيين المصاحبين للنوخذة العجيل ،حتى سئم المفتشون
منهم ونزلوا من السفينة ولم يكملوا التفتيش دون أن يضبطوا الذهب.
وحينما ن��زل العجيل وب�ح��ارت��ه م��ن السفينة أوك��ل إل��ى بعض ال�م�ص��ادر م��ن معارفه
الصيادين والبحارة الهنود األمناء الذين كان يتعامل معهم ،فجاءت (المشوة) أي القارب
الصغير ووضعوا فيه البضاعة ،التي أوصلوها إل��ى تجار الكويت هناك بالهند الذين
أوصى بهم التاجر عبدالعزيز الصقر النوخذة العجيل لكي يعطيهم الذهب ،وتم بيع
الذهب بمبلغ كبير جد ًا يصل إلى ماليين الروبيات ،وقد ربح النوخذة العجيل من وراء
ه��ذه الصفقة ربح ًا كثير ًا ،ع�لاوة على ذل��ك فقد تم توزيع الربح على أصحاب الذهب
األصلي بالنسبة والتناسب حسب الكمية ،ولما عاد العجيل وبحارته المهرة إلى الكويت
وأخبر التجار وأه��ل الكويت بما حصل معه في الرحلةُ ،ذه��ل أه��ل الكويت من توفيق
الله تعالى وحفظه للنوخذة العجيل وبحارته األمناء المخلصين ،عالوة على ذلك فقد
رفض العجيل أن يأخذ أية مكافأة إضافية على أجره المستحق.
والطريف أن أح��د ال��وك�لاء واج��ه العجيل ب��أن هناك تولة ذه��ب ناقصة م��ن مجموع
التوالت البالغ عددها  5آالف ،فغضب العجيل غضبا شديد ًا ليس لنقص التولة ولكن
للدقة التي لم تتجاوز ثمن التولة مقابل المجازفة العظيمة التي قام بها ،ورغم تذمره
من ذلك أخبر العجيل رئيس البحارة حول التولة الناقصة ،وطلب منه ضرورة البحث
جيد ًا في السفينة إليجاد التولة الناقصة ،وبالفعل بحثوا فوجدوا أن أحد العبوات فارغة
بسبب أن فأرا جر تولة الذهب منها ولم يستطع أكلها ،ووجدوا تلك التولة في مكان ضيق
بالسفينة فاكتشفوا مكان التولة وأرجعوها إلى الوكيل بكل أمانة ليرجعها إلى أصحابها،
وهذا إن دل فإنما يدل على دقة النوخذة العجيل وأمانته ،على الرغم من أنه كان يستطيع
أن يقول ضاعت مني أو ألقيتها في الماء خوف ًا من التفتيش أو أن يخفيها ليأخذها له،
وكانت أي حجة من تلك الحجج ستكون مقبولة جد ًا ،ولكنه كان تقي ًا ورع ًا أمين ًا ضابط ًا
فسلم بالغنيمة الكبيرة بحمد الله.
لنفسه من أي وسواس شيطاني في هذه المجالِ ،
رحم الله مساعد عبدالمحسن راشد العجيل النوخذة التقي الصادق األمين.
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اتصف المؤمنون الصالحون الذين كتب الله تعالى لهم الفالح بالدنيا واآلخرة ،بأنّهم
يرعون أمانات غيرهم ،ويحفظونها ويؤدونها حقّ األداء؛ حيث وصفهم الله في كتابه،
فقال{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}(((.
وتشمل األمانة جميع مجاالت الحياة ،وليس ذلك فحسب؛ وإنّما تشمل ما يتع ّلق
بأمور اآلخرة ،فاألمانة تتمثّل بأداء الحقوق والمحافظة عليها ،فالمسلم الذي يتصف
وجه ،ويحفظ جوارحه من الوقوع في
بخلق األمانة ،يؤدي عباداته تجاه ر ّبه على أكمل ٍ
ٌ
وتعد األمانة ٌ
وعظيم من أخالق
جليل
خلق
الحرام ،ويؤدي ما للناس عليه من الحقوقّ ،
ٌ
اإلسالم ،وافق اإلنسان أن يحملها ،بينما رفضت السماوات واألرض أن يحملنها ،ودليل
ذل��ك ق��ول الله تعالى{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ}(((.
ٌ
صفة اتصف بها األنبياء والمرسلون ،فكان ّ
كل منهم يب ّين لقومه بأنّه
أن األمانة
كما ّ
ٌ
أمين بعثه الله إليهم ،وأعظم من اتصف باألمانة من الرسل النبي محمد ص ّلى
رسول ٌ
الله عليه وس ّلم؛ فكان معروف ًا حتى بين أع��دائ��ه ،وف��ي أش� ّ�د مواقف معاداتهم ل��ه ،بأنّه
وحسن
الصادق األمين ،وجعل رس��ول الله االتصاف باألمانة دلي ًال على إيمان المرءُ ،
حجة الوداع ،وبالتالي فقد أخبر
ُخلقه ،كما ّ
وصى رسول الله باألمانة في خطبته ،أثناء ّ
ٌ
عالمة على اقتراب الساعة.
أن نزع األمانة من قلوب الناس،
ّ
كثير من تجار الكويت كانوا يتصفون باألمانة وحفظ حقوق الغير وتحري العمل
والرزق الحالل ومخافة الله عز وجل من الوقوع في الحرام ،ومن هؤالء التجار التاجر
محمد صالح سليمان الصبيحي رحمه الله الذي كان يخشى
أن يتعدى على حقوق اآلخرين حتى في أبسط األشياء مخافة
ال�ل��ه ع��ز وج ��ل ،ف�ك��ان أم�ي�ن� ًا ع�ل��ى ح �ق��وق اآلخ��ري��ن ال يتعدى
عليها.
يروي لنا األخ خالد الصبيحي أن والده محمد صالح سليمان
الصبيحي رحمه الله كان قد اشترى مزرعة في منطقة بريدة
في المملكة العربية السعودية ،وكانت مساحة تلك المزرعة 35
( )1سورة املؤمنون اآلية (.)8
( )2سورة األحزاب اآلية (.)72
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خالد محمد صالح الصبيحي

ألف متر مربع ،وكانت تلك المزرعة مجاورة لمزرعة كبيرة مماثلة لمرزعة وال��دي في
المساحة ،وكان يفصل بين مزرعة والدي وتلك المزرعة الشاسعة سور من الشبك.
ولما أراد وال��دي أن يبني س��ور ًا م��ن ال�ط��وب واإلس�م�ن��ت المسلح مكان س��ور الشبك
الفاصل بين المزرعتين ،وجد أن على الحد الفاصل بين المزرعتين بالوعة أو مصرفا
للصرف الصحي ،كان هذا المصرف يرتفع بمقدار  10سنتيمتر عن سطح األرض ،وكان
هذا المصرف مربعا والجزء األكبر منه داخ��ل في مزرعة وال��دي بينما الجزء األصغر
داخل في المزرعة المجاورة ،ولم يكن هناك أي ضرر على مزرعة الجار إذا قام والدي
ببناء السور ،لذلك أراد والدي أن يسـتأذن صاحب المزرعة المجاورة في بناء هذا السور
الذي لن يؤثر على أي شيء في مزرعة الجار.
لقد حرص التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي رحمه الله على أن يبلغ الجار
ويستأذنه في بناء السور وأن يريه مكان المصرف (بالوعة الصرف) التي كان جزء ًا بسيط ًا
منها داخل على أرض الجار ،وأراد والدي ان يستأذن الجار حرص ًا منه على حسن الجيرة
وعدم التعدي على حقوق اآلخرين ومخافة الله عز وجل أن يساءل على هذه البالوعة،
وأخبر التاجر محمد الصبيحي جاره أنه يريد بناء السور وأن يعطيه سعر هذه البالوعة
المشتركة في الحدود بين المزرعتين.
يقول خالد الصبيحي :لقد كنت ش��اه��د ًا على ه��ذا الموقف ،وك��ان ال�ج��ار مستغرب ًا
متعجب ًا من طلب وال��دي بشراء البالوعة المشتركة الواقعة على الحد الفاصل بين
المزرعتين والتي من صغر حجمها تكاد ال تذكر مقارنة بمساحة المزرعتين اللتين
تبلغان عشرات اآلالف من األمتار ،لذلك فإن حرص الوالد رحمه الله على معاملة الله
تعالى قبل معاملة اآلخرين وحرصه على تحري الحالل والبعد عن الحرام ،فأتى بالجار
صاحب المزرعة لكي يريه البالوعة على أساس أن يعطيه سعر تلك البالوعة.
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ما أجمل أن تفعل الخير البتغاء مرضاة الله عز وجل وطلبا لألجر والثواب
والمغفرة والعفو ،يقول الله تعالى{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ}(((.
وما أروع أن ينفع الشخص مجتمعه ويساهم في رفعته ،فخير الناس أنفعهم للناس
مصداق ًا لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم« :أحب الناس إلى الله أنفعهم،
وأحب األعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ،أو تكشف عنه كربة ،أوتقضي
عنه دين ًا ،أوتطرد عنه جوع ًا ،وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن
أعتكف في المسجد شهر ًا ،ومن كف غضبه ستر الله عورته ،ومن كظم غيظ ًا ،ولو شاء أن
يمضيه أمضاه ،مأل الله قلبه رضى يوم القيامة ،ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته
حتى يثبتها له ،أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل األقدام ،وإن سوء الخلق ليفسد العمل،
كما يفسد الخل العسل»(((.
نتحدث هنا عن التاجر محمد عبدالرحمن البحر  -رحمه الله  -الذي يعد علم ًا من
أعالم الكويت ومن رجاالتها الذين أسهموا في بناء نهضتها وتحقيق نموها ورفعتها،
لقد كان حريص ًا في الوقت ذات��ه على فعل الخيرات والمساهمة في جميع أوج��ه البر،
والتبرعات لتنفيذ المشاريع الخيرية التي تنفع الفرد والمجتمع مثل إنشاء المساجد
داخل الكويت وخارجها ،واإلنفاق على األسر المحتاجة وكفالة األيتام في معظم بالد
العالم العربي ..لقد كان مثا ًال للتاجر األسوة في جميع تعامالته ،كان سمح ًا في تجارته
وكان يحرص على أن يستفيد أبناء مجتمعه من بضاعته دون أي استغالل أو جشع أو
طمع ،كان مثا ًال للتاجر الكريم الشريف ،ولم يكن يرغب في تحقيق المكسب الوفير على
حساب أبناء بلده.
ي��روي النائب األس�ب��ق ورئ�ي��س ات�ح��اد الجمعيات التعاونية األس�ب��ق علي سالم أبو
حديدة في مقال له نشر بجريدة األنباء« :خالل فترة الثمانينيات وحينما كنت رئيس ًا
التحاد الجمعيات التعاونية ،ال زلت أذكر ذلك الموقف الذي جمعني بالتاجر محمد
عبدالرحمن البحر ،فوقعت عقد ًا مع شركة البحر لبيع أحد أنواع الشاي في جمعيات
الكويت التعاونية ،لكن المفاجأة حدثت بعد أيام قليلة جد ًا من توقيع العقد ،عندما
( )1سورة املزمل اآلية (.)20
( )2رواه ابن أبي الدنيا في قضاء احلوائج ،)36( ،وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ،رقم (.)906
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ضربت العالم موجة غالء في أسعار الشاي تحديد ًا ،فارتفع
ثمنه بشكل مفاجئ ،وألن االتحاد يدفع الضرر عن التاجر كما
يدفعه عن المستهلك ،ويقوم بمهمة حفظ أموال الطرفين،
فقد طلبت من الزمالء معي االتصال بشركة البحر ليحضر
م��ن يمثلها إلع��ادة النظر ف��ي العقد ،حضر مدير المبيعات
آنذاك عبدالله أبوعيسى وهو من اإلخوة األردنيين ،فأخبرته
أن االت�ح��اد سيعيد النظر ف��ي العقد ال��ذي ت��م توقيعه معكم
علي سالم أبو حديدة
ن�ظ��ر ًا للغالء العالمي ال��ذي ض��رب ال�ش��اي ،وه��و م��ا سيصيب
الشركة بضرر لو اشترت الشاي بالسعر الجديد ،وباعته لالتحاد بالسعر القديم ،لذلك
فإن االتحاد يعتبر العقد السابق كأنه لم يكن وهو مستعد لتوقيع عقد جديد ،يناسب
الحالة السعرية الجديدة ،فخرج األخ عبدالله ابوعيسى من مكتبي مبتهجا ،وال ألومه
في ذلك ،ألن الخبر سيضمن للشركة الربح الذي كانت تبحث عنه ،ويجنبها الخسارة
األكيدة».
ويستطرد أب��و حديدة« :ذه��ب مدير المبيعات ونقل للعم محمد البحر ما تم بيني
وبينه ،لكنه عاد في اليوم التالي ليقول لي :إن العم محمد يبلغك السالم ويقول لك إن
المستهلكين هم أهلي وأبنائي من أهل الكويت ،وال يسعدني أن أزيد ربحي على حسابهم،
ل��ذل��ك ف��إن االت �ف��اق سيبقى كما ه��و ،وي�ب�ش��رك ب��أن ال�ش��رك��ة أص�لا ق��د اش�ت��رت الكميات
المطلوبة لالتحاد بالسعر القديم قبل موجة االرتفاع ،وستبيعه بسعره القديم .وبقدر
ما فاجأني الرد ،فإن خلق العم محمد كتاجر شريف وأصيل لم يفاجئني ،فهو مثل كثير
من تجار الكويت المجبولين على الكرم ،والعفة والتجارة الكريمة التي تخلو من الطمع
واقتناص المواقف على حساب الناس».
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يرا
اإلح� َ�س� ِ
ام َلهُ اللهُ َ -ت َعالى ِ -ب ِم ِثل ِهَ ،ت ِ
�انِ ،إ َّال َع َ
َما َع َ
ام َل ُم ِ
يس ً
سل ٌم أَخَ ��ا ُه ِب َشيءٍ ِم� َ�ن ِ
اج ٍة ِب ِم ِثل َهاَ ،ق� َ
بحا َنهُ { :ﯟ
ِبت ِ
�ال ُس َ
يجَ ،و ِإ َعان ًَة ِب ِإ َعان ٍَةَ ،و َق َضا َء َح َ
فر ً
يجا ِبت ِ
َيس ٍيرَ ،و َت ِ
َفر ٍ
ال َج َّل َو َعال { :ﰀ ﰁ ﰂﰃ}((( َو َق َ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}((( َو َق َ
ال َص َّلى اللهُ َع َل ِيه
ام ِة،
ؤم ٍن ُكر َب ًة ِمن ُك َر ِب ُّ
الق َي َ
َو َس َّل َمَ :
وم ِ
س َعن ُم ِ
الدن َيا ،نَفَّ َ
«من نَفَّ َ
س اللهُ َعنهُ ُكر َب ًة ِمن ُك َر ِب َي ِ
سل ًما َس َت َر ُه اللهُ في
عس ٍر َي َّس َر اللهُ َع َل ِيه في ُّ
َو َمن َي َّس َر َع َلى ُم ِ
اآلخ َر ِةَ ،و َمن َس َت َر ُم ِ
الدن َيا َو ِ
ون أَ ِخ ِيه» (((َ .و َق َ
ال َص َّلى اللهُ َع َل ِيه
بد َما َكا َن ال َع ُ
ُّ
بد في َع ِ
اآلخ َر ِةَ ،واللهُ في َع ِ
ون ال َع ِ
الدن َيا َو ِ
اج ِت ِه»(((َ .و َق� َ
�ال َ -ص َّلى اللهُ َع َل ِيه َو َس َّل َم:
َو َس َّل َمَ :
اج ِة أَ ِخ ِيه َكا َن اللهُ في َح َ
«من َكا َن في َح َ
رح ُموا َمن في َ
الس َماءِ »(((.
«الر ِ
رض َي َ
حم ُنِ ،ا َ
اح ُمو َن َي َ
الر َ
األ ِ
رح ْم ُكم َمن في َّ
رح ُم ُه ُم َّ
َّ
الدن َيا،
حس َن ِإل��ى ِإخ� َو ِان� ِ�ه في َه� ِ�ذ ِه ُّ
إن الله سبحانه وتعالى كريم ال ُي ِض ُ
يع أَج� َر َمن أَ َ
يقول سبحانه{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}((( َوأَنَّهُ ُي َع ِّج ُل َلهُ ِفي َها شَ يئًا ِمن َم ُثو َب ِت ِه،
ِح ً
�در ِهَ ،و َقد
َصراَ ،و ِس َع ًة في ِر ِزق� ِ�ه َو َد َر ًك��ا ِل َح َ
فظا َلهُ َون ً
اج ِت ِهَ ،و ِلينًا في َق ِلب ِه َو َس َع ًة في َص� ِ
وف ُم َعانٌ
المعنى َل َدى ال َع ِار ِف َ
عر ِ
ين ِب ِ
الله َو ُسن َِن ِه في خَ ِلق ِهَ ،و َع ِل ُموا أَنَّ َف ِاع َل َ
َتق ََّر َر َهذَا َ
الم ُ
حف ٌ
ولَ ،م ُ
ِمن َر ِّب� ِ�هَ ،م ُ
أس ال َي� ِ�ذ ُّل َوال َيخزَى؛
رف ُ
وظ ِمن خَ ِال ِق ِهَ ،م ُ
ير َم�خ��ذُ ٍ
نصو ٌر َغ ُ
وع ال� َّ�ر ِ
نص ُر
ين أَ َح� ٍ�د َو َب َ
يس َب َ
الله َو ِاس َط ٌة َوال ُقربىَ ،وال َو ِ
ين ِ
نص ُر اللهُ َو َي��رز ُُق َمن ال َي ُ
الله ال َي ُ
َل َ
ينَ ،ق َ
لله أَق َو ًاما
ين َو ُي ِع ُ
َاج َ
المستَض َع ِف َ
ال َص َّلى اللهُ َع َل ِيه َو َس َّل َم«ِ :إنَّ ِ
ين ِع َيا َلهُ ُ
ِع َبا َد ُه ُ
المحت ِ
نهم،
وهاَِ ،ف��إ َذا َمن َُع َ
يهم َما َب َذ ُل َ
وها َنز ََع َها ِم ُ
َيخت َُّص ُهم ِبال ِّن َع ِم ِل َمن َِاف ِع ِ
الع َب ِادَ ،و ُي ِق ُّر َها ِف ِ
َف َح َّو َل َها ِإلى َغ ِير ِهم»(((.
حديثنا في هذا الموضع عن التاجر والنوخذة محمد الناصر األحمد الحمدان ،ذلك
الرجل الذي كان محب ًا لفعل الخير ومساعدة أهل بلده واإلحسان عليهم والتفريج عمن
ال يملك المال ،كان يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل وطمعا في نيل رضاه وثوابه
عز وجل ،لذلك أحبه الناس على صنيعه وكان ينشدون فيه الشعر لكرمه وحسن خلقه
وتسامحه مع الناس.
( )1سورة الرحمن اآلية (.)60
( )2سورة اجملادلة اآلية (.)11
( )3رواه مسلم.)2699( ،
( )4رواه البخاري.)2442( ،
( )5رواه الترمذي ،)1925( ،وأبو داود (.)4941
( )6سورة الكهف اآلية (.)30
( )7رواه ابن أبي الدنيا في قضاء احلوائج ،)5( ،والطبراني في األوس��ط ،)5295( ،وحسنه األلباني في السلسلة
الصحيحة.)21692( ،
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ي ��روي نجله أ .د .ج��اس��م ال �ح �م��دان ق��ائ�ل ً�ا« :ك��ان��ت بداية
عمل والدي في النقل البري (نقل الركاب) ،حيث قام بشراء
أول سيارة لوري في منطقة الفنطاس عام 1946م ،ولم يكن
يتقاضى أجرة من الركاب الذين ليس معهم نقود كان يتسامح
معهم وكان بعضهم يقول له (من عسرك إلى يسرك) ،ومن
تقدير أح��د الركاب الذين م� َ�ن الله عليهم الحق ًا أن أحضر
له خروفين عرفان ًا وتقدير ًا لمعروفه عندما كان ال يستطيع
أ .د.جاسم محمد الناصر األحمد احلمدان
أن يدفع أجرة الركوب وكان ذلك في حقبة الخمسينات ،كما
سطر ذلك الموقف الشاعر فالح الرقام في قصيدة له عام 1949م هذه أبيات منها:
ك � � ��ل م� � ��وت� � ��ر غ� � �ي � ��ر م � ��وت � ��رن � ��ا نعوفه غ �ي��ر اب � ��ن ح� �م ��دان ش � ��وق الغشمرية
راع � � � � ��ي امل � � � �ع� � � ��روف ن � �ث � �ن� ��ي مب � �ع� ��روف� ��ه م� � ��ا جن� � � � ��ازي ال � �ط � �ي� ��ب ب � �ع � �ل� ��وم ردي� � ��ة
ي � ��ا ب � ��ن ن� ��اص� ��ر ط �ي �ب �ك��م ك� � � ٍ�ل يشوفه أول احمل� � � � � � � � ��دار ك � � ��روت� � � �ن � � ��ا ع � �ط � � َي� ��ه
وتقدير ًا لمسامحته ألحد الركاب قال أحدهم:
ال � � � � �ل� � � � ��ه ي � � �خ � � �ل� � ��ي ل � � � �ن� � � ��ا س� � �م� � �ح � ��ان ي � � �ق � � �ف � ��ي وي� � � �ق� � � �ب � � ��ل ع� � � �ل � � ��ى ال� � � ��دي� � � ��ره
ي � � � �س� � � ��وق� � � ��ه م� � � �ح� � � �م � � ��د احل � � � � �م� � � � ��دان وال � � � �ل� � � ��ي ع� � �ل � ��ى ال� � � � � � � ��درب ي � � ��وم � � ��ي له
وإذا ان � � �ط � � �ل� � ��ق ك � � �ن� � ��ه ال � �ش � �ي � �ه � ��ان ال � � � � � �ل� � � � � ��ه ي � � � � �س � � � � � ِّل� � � � ��م م � � �ح� � ��اص � � �ي � � �ل� � ��ه
ويضيف اب�ن��ه د .ج��اس��م ق��ائ� ً
لا« :ك�م��ا أن العمال ومسؤوليهم اإلنجليز عندما كانوا
يرجعون من إجازاتهم التي كانت في الديرة ،فال يرجعون إلى األحمدي إال مع الحمدان
حتى لو ما كان دوره في (السري) التحرك من الكويت (حيث كان السائقون يحملون
الركاب بالدور) ،وذلك بسبب أنه في مرة أتى المسؤول اإلنجليزي للعودة إلى األحمدي
وأخذ السائقون يرمونه بكالم غير مناسب وأوص��اف غير مقبولة ،فنهرهم والدي وقال
لهم إن كالمكم هذا عيب ألنه المسؤول اإلنجليزي ال يفهم لغتكم ،فأراد هذا المسؤول أن
يركب مع أبي في سيارته ،وقال أصحاب السيارات إن الدور ليس له ،ولكن اإلنجليزي أصر
على أن يركب مع والدي وأخرجه من الدور ،وفي الطريق تفاجأ والدي بأن اإلنجليزي
يعرف العربية واللهجة الكويتية ،وقال للوالد« :أنت رجال زين ،وما تتكلم كالم خربوطي،
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وما راح نركب إال معك» .وعند وصولهما إلى األحمدي أراد اإلنجليزي زيادة األجرة له
من باب اإلكرام له ،ولكن الوالد رفض ولم يأخذ إال ما تم االتفاق عليه ،وهذا إن دل فإنما
يدل على أن حسن الخلق يجلب الرزق».
وموقف آخر يرويه أ .د .جاسم الحمدان قائ ًال« :في عام 1957م أنشأ وال��دي مخبزا،
وقام بتأجيره ،وفي بداية عمل المخبز كانت العادة أن كثيرا من البيوت يصنعون خبزهم
في بيوتهم لذلك كان مدخول المخبز ضعيفا ألن اإلقبال على الشراء كان ضعيف ًا ،لهذا
السبب كان والدي رحمه الله يتسامح مع مستأجر المخزن في تقاضي اإليجار الشهري،
وظل يرفض تقاضي اإليجار حتى تحسن دخل مستأجر المخبز».
ويستطرد نجله ق��ائ� ً
لا« :حينما عمل أب��ي ف��ي مجال النقل البحري ،وك��ان نواخذة
ويمتلك سفينة ،كان ينقل بها البحارة الذين يمتهنون مهنة الغوص ،فكان رحمه الله
يتسامح معهم حينما ال يتمكنون من دفع الديون التي عليهم له» ...بعد ذلك قام أبي
بإنشاء كراج لغسيل السيارات في منطقة الفحيحيل في عام 1962م وال يزال هذا الكراج
موجود ًا إلى اآلن ،وقام بتأجيره ،وكان والدي رحمه الله شديد التسامح مع المستأجرين
للكراج لذلك ك��ان ال يتقاضى منهم اإلي�ج��ار خ�لال فترة شهر رمضان تقدير ًا للشهر
الكريم وحب ًا في عمل الخير ،بعد ذلك أنشأ والدي مؤسسة لتعليم قيادة السيارات ،وكان
يعفي الكثير من المتدربين الذين ال يستطيعون دفع األج��رة ،وكان رحمه الله يسمح
بتعليم من يعرفهم بالمجان ،أما المدربون فكان يترك لهم دخل تدريب يوم الجمعة
لهم ،وقد أعطاهم ذلك حافزا للتفاني في العمل بقية أيام األسبوع».
وث�م��ة م��وق��ف آخ��ر يتحدث عنه أ .د .ج��اس��م ال�ح�م��دان ع��ن وال ��ده محمد الحمدان:
«ك��ان أب��ي رحمه الله يتسامح ف��ي ال��دي��ن م��ع الشخص المدين ل��ه بمبلغ اقترضه منه
وال يستطيع هذا المدين السداد ..وكان أثناء االحتالل العراقي للكويت  -كان يساهم
من ماله الخاص لدعم األهالي ،وبعد ذلك أرسلت له حكومة دولة الكويت أثناء وجوده
في الطائف أم��وا ًال ليوزعها على أهالي الفنطاس المتواجدين بالطائف خ�لال فترة
االحتالل ،فكان والدي رحمه الله معروفا بأمانته وسمعته الطيبة.
ويتضح مما سبق أن التاجر النوخذة محمد الناصر الحمدان كان مثاال لحسن الخلق
والكرم والتسامح مع الناس لذلك أكرمه الله وفتح عليه من أوسع أبواب الخير ..رحم
الله التاجر محمد الحمدان.
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ال �م ��ال ن�ع�م��ة م ��ن ن �ع��م ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه ي� ��رزق ب ��ه عباده
ويختبرهم فيه فقد يغنيهم من المال لينظر هل يؤدون
حقه ،وقد يقدر عليهم رزقهم منه لينظر هل يصبرون على
قلته ،فقد يتعرض المؤمن البتالء وخسارة كبيرة في ماله
حيث يختبر الله إيمانه ورض��اه وص�ب��ره بالمصيبة التي
وقعت عليه والخسارة التي لحقت به ،فإن صبر واحتسب
عند الله عز وج��ل عوضه الله الخير الكثير ،وفتح عليه
من أوسع أبواب الرزق وجعل له من بعد العسر يسرا ومن
الهم فرج ًا ،وه��ذا ما ح��دث للتاجر سليمان إبراهيم
بعد ّ
عبدالله بن صباح الصباح
ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل  -رح�م��ه ال�ل��ه  -ال ��ذي ص�ب��ر ع�ل��ى مصيبته
وخسارته بسبب غرق سفنه في سنة (الطبعة) التي كانت مصدر رزقه ،وعلى الرغم من
ذلك فلم يتوقف العبدالجليل عن فعل الخير ومساعدة الناس وكفالة غير القادرين
والتصدق واإلنفاق في سبيل الله .إن ما أصاب هذا التاجر السمح من هم وحزن على
ذهاب ماله مأجور عليه بإذن الله وقد يكفر الله به خطاياه ،وصح عنه صلى الله عليه
وسلم أنه قال« :ال يصيب المؤمن هم وال غم وال حزن وال مرض ،حتى الشوكة يشاكها إال
كفر الله بها من خطاياه»(((.
وقد َّ
عظم النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الجود والكرم واإلنفاق وب َّين القرآن
ال�ك��ري��م ذل��ك ،فيقول سبحانه{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}((( ،وقال
تعالى { :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}(((.
وما نود أن نوضحه في هذا الموقف أن سنة الطبعة كانت من السنوات المؤلمة التي
مرت على الكويت عام ١٨٧١م في عهد الشيخ عبدالله الثاني بن صباح ،أ َرخها الكويتيون
من ضمن السنوات المهمة وأصبحت تستخدم في لهجتهم للداللة على قدم الحدث
«من سنة الطبعة» ،والطبعة تعني الغرق ،طبعت السفينة أي غرقت.
( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،)5640( ،ومسلم.)2572( ،
( )2سورة البقرة اآلية (.)261
( )3سورة البقرة اآلية (.)272
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في هذه السنة وقعت خسائر كبيرة ألسطول السفن الكويتي ،وغرقت العشرات من
السفن بما عليها م��ن بشر وبضائع ،بعد ح��دوث أعاصير وط��وف��ان وك ��وارث بحرية في
جدا.
المحيط الهندي وبحر العرب ،وكانت خسائر مالك السفن كبيرة ًّ
من المعروف أن عائلة العبدالجليل كانت من أكبر مالك السفن الشراعية السفارة
وخصوص ًا سفن البغلة ،وكانت لهم نقعة وتجارة رائجة ونشاط تجاري واسع في الكويت
وخ��ارج�ه��ا م��ن خ�لال مكاتبهم التجارية ونشاطهم ال�ت�ج��اري م��ع الهند واليمن وشرق
أفريقيا.
في تلك السنة «سنة الطبعة» غرقت لعائلة العبدالجليل تسع سفن من نوع البغلة كما
هو معروف عند جيل ال��رواد وعند المؤرخين ،منهم الدكتور يعقوب الحجي الذي ذكر
ذلك في كتاب «نواخذة السفر الشراعي في الكويت» ،وكانت هذه السفن محملة بالبضائع
والبشر ،ووص��ل الخبر إل��ى الكويت وبالتحديد إل��ى سليمان بن ابراهيم العبدالجليل
المسؤول عن تجارة العائلة بعد والده النوخذة والوجيه ابراهيم العبدالجليل.
يروي لي عنه األستاذ فهد غازي العبدالجليل أنه كان يأكل طعام الغداء ،فدخل عليه
بعض رجاله وأبلغوه بالخبر الحزين ،فرفع يديه عالي ًا وقال «الحمد لله والشكر له قدر
الله ما شاء فعل» وأغلق عليه حجرته وكان ال يغادرها اال ألداء الصالة.
سليمان بن ابراهيم العبدالجليل رحمه الله بالرغم من الخسارة الجسيمة التي
تعرضت لها عائلته ،إال أنه كان مؤمن ًا بقضاء الله وقدره ،ولم يتوقف عن فعل الخير فقد
أسقط جميع ديون بحريته الذين غرقوا على جميع السفن ،وزيادة على ذلك قام برعاية
أسر بحريته الذين غرقوا مع السفن ولم يكن يوجد معيل ألسرهم كما جبل أسالفه في
عمل الخير واالحسان من قبله ،فكان ذلك سبب ًا أن فقد العبدالجليل الكثير من ماله
في تلك السنة .ولكن عمل الخير ال يضيع وال�ج��زاء من جنس العمل ،فبدأ سليمان
العبدالجليل وإخوانه في تعويض خسائرهم ،فعوضوا ما غرق من سفنهم ،كما أسسوا من
فضل الله عليهم وتوفيقه عام ١٨٨٥م نقعتهم الثالثة ،والتي كانت تعد أكبر نقع الكويت
بعد أن وهبهم إياها الشيخ عبدالله بن صباح الثاني إثر ازدهار التجاره بالكويت وازدحام
مينائها القديم بالسفن الوارده اليها وسفن العبدالجليل الكثيرة وبعض تجار الكويت
آنذاك ،فغادرت سفنهم نقعتهم التي كانت بجانب الميناء ،ليقوم سليمان وإخوانه بتعمير
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النقعة الثالثة الواقعة في منطقة اليسرة بالحي القبلي ،ونقلوا
أسطول سفنهم إليها لتخفيف الضغط والزحام على الميناء،
لذلك فتح الله على هذا الرجل وذريته من أوسع أبواب الخير
ورزقه وأبناءه الخير الكثير ،كما زادت أمالكهم من العقارات من
بيوت وعمائر وبخاخير ودكاكين.
ويتبين مما سبق أنه كلما كان العبد صابر ًا على ابتالء الله
له ،وكلما كان سباق ًا لفعل الخير ومعتاد ًا على اإلحسان واإلنفاق
فهد غازي العبداجلليل
طلبا لمرضاة الله عز وجل فإن الله يبسط إليه الرزق ويضاعف
له الخير ويرزقه من حيث ال يحتسب ويعطيه من واسع فضله وكرمه ..رحم الله التاجر
سليمان إبراهيم العبدالجليل.
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ً
الحالل ،بل إنّه عبادة
للرزق
وسيلة من وسائل المسلم
�لام إتقانَ العمل
عتبر اإلس ُ
ِ
ِ
َي ُ
خالصة؛ فالدين اإلسالمي يدعو المسلم إلى العمل واالنطالق ،وعدم الفتور والكسل،
فعلى المسلم أن يكون إنسان ًا إيجاب ّي ًا ينطلق في هذه الدنيا نشيط ًا طالب ًا ال��رزق من
المتواصل ،وأن يستشعر
الله مخلص ًا متقن ًا لعمله ،وه��ذا الخير ال يأتيه إال بالعمل ُ
المسلم ُمراقبة الله تعالى في كل خطوة يخطوها في عمله ،وأن ُيؤ ّدي العمل الذي بين
أتم وجه وأحسن حال ،وقد أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
يديه على ّ
وج��اءت عدة أحاديث نبوية تب ِّين أهمية إتقان العمل ،ومن تلك األحاديث الشريفة ما
(إن الل َه
روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ ّ :
تق َنهُ )((( ،وفي هذا الحديث توجيه نبوي كريم لكل
تعالى ُي ِح ُّب إذا ِ
عم َل ُ
كم عم ًال ْ
أن ُي ِ
أحد ْ
صاحب مهنة أو حرفة أن يتح ّرى الدقّ ة واإلتقان في عمله ،وأن يقوم بعمله على الوجه
إن قام بها وأ ّداها
األكمل ،كما أنه من المعلوم أن إتقان العمل عبادة ُيؤجر عليها المسلم ْ
بحقّ ها ،وأخلص في عمله بكل ما آتاه الله من ق ّوة وعزيمة صادقة.
وق��د ض��رب أه��ل الكويت ال�ك��رام أمثلة رائ�ع��ة ف��ي أداء العمل
بأمانة وإت�ق��ان ،وه��ذا ال��وازع الديني نابع م��ن الضمائر الحية
لذلك الجيل المبارك ،فكانت الرقابة الذاتية والتقوى ديدن
هؤالء األفذاذ.
وهذا ما سوف نستعرضه في هذه المواقف الواقعية ،والتي
توضح تحمل التاجر فهد عبدالرحمن البلوشي  -رحمه الله
تعالى  -للمسئولية وح��رص��ه على أداء عمله ب��إت�ق��ان ،والتي
سليمان فهد البلوشي
يرويها التاجر سليمان فهد البلوشي بنفسه عن والده التاجر
فهد البلوشي  -رحمه الله تعالى -في مقابلة معه بجريدة األنباء الكويتية فيقول« :كان
الوالد فهد البلوشي نوخذة في سفن السفر الشراعي وهو من كبار النواخذة في زمنه،
وكان  -رحمه الله  -يأخذني معه ويعلمني فنون البحر وأدواته كي أصبح نوخذة ماهر ًا
مثله ،وك��ان وال��دي نوخذة في سفن الصقر ومنها البوم «تيسير» ،كما ك��ان نوخذة في
سفينة فالح الخرافي ،وما لبث الوالد إ َّال أن اشترى سفينة ملك ًا له ،وصار هو النوخذة
فيها ،وصرت معه سكوني((( مع اثنين من السكونية».
( )1تقدم تخريجه مراراً.
( )2السكوني :هو ماسك سكان السفينة ،وللسفينة اخلاصة باألسفار ثالثة سكونية يتناوبون العمل ،وللسكوني
حصة ونصف (قالطة ونصف) من أرباح السفينة لكل سفرة.
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ويستطرد التاجر سليمان فهد البلوشي روايته قائ ًال« :وآخر سفرة للوالد كانت عام
1951م ،وكان معنا سنيار((( النوخذة حمود العيسى في سفينتهم «البدري» ،والنوخذة
نجم العبدالله في سفينة براك العجيل ،وقد انكسر في دمنة في الهند وكانت مستعمرة
برتغالية تتبع (قوه) ،وكنا قد خرجنا من الهند ثالث سفن سنيار متبعين النوخذة حمود
العيسى والنوخذة علي القصار  -رحمهما الله تعالى  -وشاءت األقدار أن تنكسر سفينة
ال��وال��د ال��ذي ك��ان يشاهد بالدربيل((( وق��ال ل��ي« :ارك��ب بالماشوه((( وش��وف م��اذا حصل
للسفينة وخبرني» ،وشاهدت السفينة مكسورة من التفر((( ،وعندما رأى الوالد ذلك أمرنا
باالنطالق إلى سفينتي النوخذة حمود العيسى والنوخذة علي القصار ،وتبعنا الوالد
مساء ،ومن حسن الحظ أن السفينتين كانتا
بالماشوه الصغيرة الخاصة بالنوخذة نجم
ً
واقفتين ،ومكثنا عندهما حتى الفجر ،وأخ��ذ الوالد منهما الذهب والمبالغ النقدية
التي معهم».
وقبل استكمال رواي��ة العم سليمان البلوشي ع��ن ح��رص وال��ده وب��راع�ت��ه ف��ي إخفاء
الذهب ونقله بكل حرفية من الهند إلى الكويت ،نشير إلى أمر مهم في هذا السياق وهو
أن الحكومة الهندية قد منعت  -في ذلك الوقت  -إخراج الذهب خارج أراضيها ،وقررت
بناء على ذلك القرار قيامها بمصادرة ما تجده من ذهب على متن
السلطات الجمركية ً
السفن المسافرة من أراضيها.
ونستكمل حديث العم سليمان البلوشي حيث يستطرد ق��ائ� ً
لا« :ب��رع الكويتيون في
ابتكار طرق عجيبة وصعبة إلخفاء الذهب في أجزاء من السفينة؛ حيث كان المجتمع
الكويتي آن��ذاك ال يستغنى عن جلب الذهب من الهند لمكانته التجارية كسلعة لها
قيمتها السوقية واالقتصادية وما تحققه تجارة الذهب من أرباح كبيرة ألصحابها ،هذا
باإلضافة إلى استخدامه بصورة كبيرة في زينة النساء في ذلك الوقت.
ويستأنف العم سليمان البلوشي حديثه قائ ًال« :أذكر ذات مرة أن الوالد  -رحمه الله -
( )1السنيار :تعني التتابع ،وكانت تستخدم كثير ًا في رحالت الغوص ،ويقال :عندما تخرج سفن الغوص أو السفر
متتابعة؛ بأنها خرجت «سنيار» ،وذلك ألغراض متعددة منها وجود حاجة ماسة لسفينة معينة للدعم اللوجستي
لعطل ما أو نقص في الطاقم الفني مثل املعلم املتخصص بتحديد اجتاهات السفينة.
( )2الدربيل :اسم يطلق على املنظار ا ُمل َق ّرب ،واجلمع درابيل.
( )3املاشوه :زورق النجاة ُيحمل في السفينة أو يربط في آخرها.
( )4التفر :اجلزء اخللفي من السفينة.
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وضع الذهب في القوطي((( وأخفاه في السريدان((( ،وبعد الوصول بحثوا عن القوطي
فلم يجدوه ،ونسي الوالد مكان القوطي ،وبعد م��رور أرب��ع سنوات ،وأثناء ذه��اب الوالد
إلى الهند في إحدى رحالته ،طلب منه الطباخ تجديد سريدان السفينة ،فوافق الوالد
على طلبه ،وبدأ الطباخ يفكك السريدان من قطع الحديد القديم ،وفي أثناء ذلك ظهر
قوطي الذهب الذي نسيه الوالد ،وفرح ذلك الطباخ األمين بما وجده ،بل إنه صرخ من
شدة الفرح ،وذهب مسرع ًا وسلم القوطي والذي فيه للوالد بعد أربع سنوات كاملة من
فقده ونسيانه».
وهكذا أظهرت تلك الرواية مدى حرص التاجر فهد البلوشي  -رحمه الله  -وإتقانه
الشديد في إخفاء الذهب حتى ال يستطيع أحد الوصول إليه مطلق ًا ،حتى أنه نفسه
لم يستطع الوصول إليه ولم يتذكر مكانه ،وهذا إن دل على شيءٍ فإنما يدل على تح ِّلي
أهل الكويت في كويت الماضي بالحرص وإتقان العمل ،كما أظهر الموقف النبيل األمانة
والصدق من الطباخ فهو في النهاية أحد البحارة على ظهر السفينة.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.

( )1القوطي :الصندوق املعدني أو العلبة املعدنية.
( )2السريدان :هو املكان اخملصص للطبخ في مقدمة السفينة.
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حب الخير لآلخرين
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التاجر فرحان فهد الخالد
مثال رائد للعمل الخيري

155

إن العمل الخيري هو مسلك الصالحين وسمة من سمات المتقين ،وه��و الطريق
إلى نيل المغفرة والتمتع بجنات النعيم .والعمل الخيري في الكويت ارتبط بنشأة هذه
البالد ،والذي يمثل وصفً ا حقيق ًيا لطبيعة أهل الكويت الذين جبلوا على حب الخير
ومساعدة الضعفاء والمحتاجين من إخوانهم المسلمين من مختلف البالد.
والخير من القيم والمثل العليا التي دعانا الله تعالى إلى االلتزام بها ،يقول تعالى:
{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}((( .وصدق الله تعالى إذ يقول{ :ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ}((( .ويقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم« :كل معروف صدقة»(((.
حديثنا في هذا المقال عن التاجر فرحان فهد الخالد((( ،الذي يعتبر أول مؤسس
لجمعية كويتية خيرية في الكويت عام 1913م حيث أنفق جميع أمواله لتحقيق أهدافه
الكبرى في هذه الجمعية ،وهو اإلصالح والقضاء على األمراض والجهل لخدمة الكويت
والمواطنين والغرباء ،وقد قامت الجمعية بأعمال طيبة في مجاالت «المستوصف -
الوعظ  -المكتبة  -تعليم األميين  -توفير الماء  -تجهيز الموتى ،وتعمير المساجد»
أيضا باألخذ بيد الضعيف.
كما اهتمت ً
جاء في كتاب األمالي الكويتية لمؤلفه د يعقوب يوسف الغنيم رواية لألستاذ سليم
بن سالم حينما كان يملي معلومات على تالمذته حول تأسيس أول جمعية خيرية كويتية
بنظام مؤسسي تعنى بشؤون الفقراء ومن هم في حاجة إلى المساعدة ،ولهذا فقد نشأت
الجمعية الخيرية في الكويت عام 1913م ،ودعا إلى إنشائها وساهم في تأسيسها التاجر
فرحان فهد الخالد ..يقول األستاذ سليم مملي ًا على تالمذته« :التفت الكويتيون في
وقت مبكر من حياتهم إلى ضرورة التعاون فيما بينهم وعرفوا أن المجتمع السليم هو
( )1سورة الليل اآلية (.)11-5
( )2سورة آل عمران اآلية (.)11
( )3رواه البخاري.)6021( ،
( )4هو فرحان بن خالد بن خضير بن علي بن فيصل ،من قبيلة عنزة ،ولد عام (1296هـ 1878 -م) من أسرة عريقة
األصل ،لها أعمالها الطيبة وهي أسرة «آل خالد» فنشأ متدينًا مح ًبا للخير سخي اليد ،وأحب العلم والعلماء.
ولم تكن الثروة التي كان ميلكها والده لتدفع به إلى الكسل ،بل دفعته للسعي واجلد والتعلق بالفضيلة ،فكان
كرميا في عطائه ،فانطبع على حب اخلير للجميع والعناية باجلميع وملصلحة اجلميع،
متواضعا بني الناس
ً
ً
وكان يرى أنه ال خير في املال الذي حباه الله إياه إذا كان املال والنعمة ال يستفيد منهما اجملموع ،فاملال وسيلة
يجب إنفاقه في العمل املفيد.
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الذي يعيش أبناؤه وكأنهم أسرة واحدة متحابة متعاونة ،وأول
ما يمثله التعاون وال�ت��آزر هو أن يعطف الكبير على الصغير،
وال�غ�ن��ي ع�ل��ى ال�ف�ق�ي��ر ،وه ��ذا م��ا دف��ع آب��اؤن��ا األوائ� ��ل إل��ى أولى
الخطوات المؤدية إلى إحياء المجتمع المدني الذي ينادي به
الناس في هذه األيام».
ويضيف األس �ت��اذ سليم« :ك��ان م��ن أه��م م��ا فكر فيه أولئك
الرجال في ذلك الوقت هو تعميم أعمال الخير في المجتمع
د .يعقوب يوسف الغنيم
ال�ك��وي�ت��ي ال ��ذي ك��ان م�ف�ت�ق��ر ًا إل��ى م��ن ي�ق��وم ب��ال�خ��دم��ة العامة
للمرضى والمحتاجين ،ويسد حاجات الناس ويعالج كل خلل يتم بينهم ،ولم يجدوا
آن��ذاك أفضل من قيام جمعية خيرية تتولى كل ذلك وتعين المحتاج وت��داوي العليل،
وتقوم بكثير من األعمال التي لم يكن في إمكان الحكومة  -قديم ًا -القيام بها نظر ًا
إلى الظروف المادية التي كانت صعبة للغاية بحيث ال مجال للصرف الحكومي على
مثل هذه الحاالت ،ولقد قام عدد من النشطين من األهالي بالدور المطلوب لخدمة
مجتمعهم ووطنهم ،فبرزت إلى الوجود الجمعية الخيرية األولى في البالد».
ويتابع« :كان أبرز من دعا إلى إنشاء هذه الجمعية وحث الناس على االنضواء تحت
لوائها ومؤازرتها بما يعاونها على أداء مهمتها الكريمة هو المرحوم فرحان الخالد ،وذلك
في سنة 1913م ،وكان لهذا الرجل الفضل الكبير في كثير من المشروعات االجتماعية
والصحية والتعليمية التي نشأت في تلك الفترة من تاريخ الكويت ،والتي كان المجتمع
خاللها في أمس الحاجة إلى مثل هذا النشاط لسد النقص في كثير من نواحي هذه
الحياة االجتماعية وخاصة بين المحتاجين من أبناء البالدس.
ويستطرد األستاذ سليم قائ ًال« :من حيث أغراض الجمعية ،فإننا وجدنا إجما ًال لها
في خطاب االفتتاح ال��ذي ألقاه المرحوم فرحان فهد الخالد ووجدنا وصف ًا لها على
الطبيعة تحدث به الناس ونشرته كتب التاريخ ،وفي منشور صادر عن الجمعية بثته من
أجل الدعاية لها وجمع القلوب حولها ورد ذكر لألعمال التي تزمع القيام بها لخدمة
الناس جميع ًا ،فكان من ذلك :إرسال طالب العلوم الدينية إلى الجامعات اإلسالمية في
البالد العربية الراقية ،وبذل ما يقتضى لهم من مصروفات في فترة تحصيلهم العلمي
م��ن ص�ن��دوق الجمعية ،ع�ل�اوة على استضافة واع��ظ ف��اض��ل على علم ب��أم��ور الشريعة
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اإلسالمية والدين الحنيف ليعظ الناس ويرشدهم إلى الصراط المستقيم ،إضافة إلى
جلب طبيب وصيدلي اشترطت الجمعية أن يكونا حاذقين مسلمين ،وذلك من أجل عالج
الفقراء مجان ًا مع صرف ال��دواء لهم ،كما استهدفت الجمعية أيض ًا العمل على توزيع
المياه على المحتاجين ،وك��ان الماء من أهم حاجات الفقراء في ذلك الوقت ،إضافة
إلى تجهيز وتكفين أموات المسلمين الفقراء والغرباء .وقد فاض خير هذه الجمعية
وفضلها على غير المسلمين ،حتى إنه قد أسلم بعد افتتاحها جماعة من اليهود ومن
النصارى المقيمين في الكويت.
يقول الباحث نعيم السالموني في دراسة نشرت له عام 2013م في مجلة الوعي اإلسالمي
التي تصدرها وزارة األوقاف الكويتية« :صاحب السبق في هذه المؤسسة النافعة الشاب
التقي المبرور «فرحان الفهد الخالد» فهو أول من أخذ يفاتح الناس بأمرها ،ويحسن
كبيرا من المواطنين
لهم القيام بمشروعها ،ولقد لقي رحمه الله آذانًا مصغية
ً
وتشجيعا ً
لما له من المكانة السامية بينهم ،ولما له من الجاه والسمعة الحسنة واالستقامة ،وكان
الغرض من تأسيسها ،ابتعاث الطالب للدراسة في البالد العربية الراقية كمصر وبيروت
ودمشق وغيرها ،وبذل ما يقتضي لهم من المصاريف في مدة تحصيلهم من صندوق
الجمعية .وقد افتتحت الجمعية في ربيع اآلخ��ر سنة 1331ه �ـ ،وألقى ببعض الخطب
في حفل افتتاحها بعض الفضالء ،من بينهم العالم الفاضل الشيخ عبدالله الخلف
الدحيان ،والمرحوم فرحان الفهد الخالد».
وتذكر ال��دراس��ة اآلنفة الذكر أن التاجر فرحان الخالد كانت قدمه تؤلمه ،وبسبب
انشغاله بالجمعية الخيرية الكويتية أهمل قدمه ،ولم يفكر في عالجها ،وبينما كان
خارجا من الجمعية سقط على األرض فتأثرت قدمه ،حتى إنه قرر السفر خارج
فرحان
ً
الكويت لعالجها ،ويقول سالم الخالد :إن المرض الذي أصاب فرحان سرطان في قدمه،
وتعالج في الكويت ولم يحصل على فائدة ،واستفحل الداء حتى إن الطبيب الذي عالجه
قال له :البد من قطع قدمك محافظة على حياتك ،إال أن حالته الصحية قد ساءت،
فلم ير فائدة من قطع قدمه ،وفي أكتوبر (1331هـ1913 -م) سافر إلى الهند للعالج ،وقد
رافقه في سفره علي إبراهيم الكليب ،أحد أقربائه ،وظل هناك للعالج مدة شهر ونصف،
مبكرا ربما
دون جدوى ،حيث إن الداء استشرى في بدنه فصعب عالجه ،ولو أنه عالجه
ً
كثيرا وصبر على مرضه بسبب انشغاله بالجمعية الخيرية،
زال المرض ،ولكن تأخر
ً

158

ولما ازداد المرض عليه وأقعده في الفراش قرر أن يعود إلى الكويت ،ليرى أهله وأصحابه
قبل أن يموت ،وليموت في وطنه ،وك��ان مرافقه في رحلة العالج علي إبراهيم الكليب
الذي عني به عناية فائقة ..وبعدما غادرت الباخرة بومباي انهارت صحته وأصبح على
وشك الموت ،وعندما وصلت الباخرة ميناء بندر عباس أحد موانئ الخليج العربي قرب
مضيق هرمز ،توفي فرحان على سطح الباخرة وه��و في ريعان شبابه ،ول��م يتجاوز 35
عاما ،وقد رأى علي الكليب أن يدفن الفقيد في ميناء بندر عباس غري ًبا عن أهله ووطنه،
ً
ويقول عنه الشيخ الفاضل عبدالمحسن بن إبراهيم أباطين قاضي الزبير سابقً ا« :فكان
رحمه الله هو أول شاب في الكويت دفعت به غيرته الدينية إلى تأسيس جمعية خيرية
في الكويت ،بذل ما في وسعه من مال وج��اه وصحة» .لقد كانت حياة فرحان الخالدة
مليئة بجالئل األعمال مفعمة بالرجولة والشهامة وال�ك��رم ،وكانت صفحة مثيرة في
سجل رجاالت الكويت الخالدين ...رحم الله فرحان الخالد أحد أعمدة العمل الخيري
في الكويت.
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التاجر جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
مثال للمبادرة في عمل الخير

160

إن الله سبحانه وتعالى يضاعف األجر لمن يحرص على فعل الخير ويحرص على
مساعدة اآلخ��ري��ن ويتصدق لنيل ال�ث��واب من الله تعالى س��ر ًا حتى ال تعلم شماله ما
أنفقت يمينه مخافة الرياء ،يقول تعالى في كتابه العزيز{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ }((( ،ويقول الله سبحانه وتعالى أيض ًا { :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ}((( .
وابتغاء
وأوج��ه الخير كثيرة منها بناء المساجد طلبا لمرضاة الله ع��ز وج��ل
ً
لفضله وني ً
ال لألجر والثواب وتكفير الذنوب وطلبا للهداية ،يقول تعالى{ :ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}(((.
لذلك فإن من يبني مسجد ًا لله ،يبني الله له بيت ًا في الجنة مصداق ًا لقوله
طاة أو أصغر بنى الله له
مسجدا ِ
صلى الله عليه وسلم« :من بنى لله
ً
فحص َق ٍ
كم َ
بيتً ا في الجنَّة»(((.
حديثنا في هذا المقال عن التاجر ،اإلنسان جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
 رحمه الله  -ال��ذي أحبه الصغير والكبير وك��ان مثا ًال لإلنسان الحكيم الصبور،
الخلوق البشوش ،المحب العطوف المتواضع ،وكان إذا وعد أوفى وإذا اقتنع دعم،
وإذا غضب تسامح ،وإذا فرح أفرح من حوله ،هكذا عرفه الجميع ،كان يساعد الفقراء
والمساكين وال يتكلم عن أعماله الخيرة ألنه كان يحرص على أن تبقى سر ًا حتى
ال يدخلها الرياء فيذهب أجرها ،فتراه يسعى ويجتهد في الصدقات حتى يرتاح
قلبه.
يروي الكاتب د.عصام عبداللطيف الفليج في إحدى مقاالته بجريدة الوطن والذي
نشر بعنوان «حكاية تاجر كويتي في متجر إنجليزي»  -موقفا ُي َع ُّد مثا ًال ُيحتذى عن
( )1سورة البقرة اآلية (.)271
( )2سورة البقرة اآلية (.)261
( )3سورة التوبة اآلية (.)18
( )4رواه ابن ماجه.)738( ،
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التاجر جاسم الخرافي حيث يقول« :منذ أكثر من عقدين من
ال��زم��ن ،دخ��ل رج��ل أعمال كويتي سوق ًا مركزي ًا (سوبر ماركت)
صغير ًا في بريطانيا ،وعندما اتجه الى الصندوق لدفع حساب
مشترياته ،وج��د عند (ال�م�ح��اس��ب) الكاشير ص�ن��دوق� ًا صغير ًا
مكتوب ًا عليه «تبرع لبناء المسجد» ،فسأل البائعة اآلسيوية عن
المسؤول عن المسجد ،فأوصلته به مباشرة عبر الهاتف ،فطلب
منه التاجر الكويتي أن يطلعه على مكان المسجد ،وذهبا في
د .عصام عبداللطيف الفليج
الموعد المحدد الى األرض المخصصة لبناء المسجد ،وعرض
عليه المسؤول كافة المخططات والتراخيص الالزمة ،وذكر له التفاصيل والمعلومات
الشاملة ،وأخير ًا التكلفة االجمالية للبناء ،والتكلفة التفصيلية للمرافق ،على اعتبار
انه قد يساهم بجناح او مكتبة أو غير ذلك من مرافق المسجد ،فقال له جاسم الخرافي
رحمه الله« :أنا سأتكفل ببناء المسجد كام ًال» ،فوقع ذلك الخبر كالصاعقة المفرحة
على المرافقين اآلسيويين ،و ُبني المسجد بحمدالله .ذلك الرجل الذي طلب عدم نشر
المعلومة في وقتها ،وطلب مني عدم ذكرها في برنامجي التلفزيوني هو العم جاسم
محمد عبدالمحسن الخرافي رحمه الله».
هذا الرجل تعددت أعماله الخيرية داخل وخارج الكويت ،وكثير منها مشاريع نوعية
وليست تقليدية ،ولديه ادارة خاصة فقط لألعمال الخيرية ،فجزاه الله خير ًا على كل
ما قدم لنفسه ،ألن ما قدمه لآلخرين سيعود عليه بالخير الوفير والثواب الجزيل بإذن
الله تعالى  ..نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته خالد ًا فيها مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين..إنه سميع مجيب الدعاء.
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التاجر منصور عبدالكريم حسين بو الملح
مثال لتشجيع التجار الشباب
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ما أجمل التكافل والتراحم والتسامح والمعاملة الطيبة في جميع مجاالت الحياة،
وم��ا أعظم أن يقف الكبير بجانب الصغير وأن يساعد الغني الفقير ويساند القوي
الضعيف!؛ حتى يعم الخير على جميع فئات المجتمع ،يقول رس��ول الله صلى الله
عليه وسلم« :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ،إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى»((( .ويقول تعالى{ :ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ}(((.
ول�ق��د دع��ان��ا ديننا اإلس�لام��ي الحنيف إل��ى السماحة ف��ي البيع وال �ش��راء ف��ي األخذ
والعطاء وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بالسماحة بالرحمة ،حيث
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :رحم الله رج ًال سمح ًا إذا باع وإذا اشترى وإذا
اقتضى»((( ،فالسماحة في البيع والشراء نوع من العالقة الربانية بين البائع والمشترى
ال تقف عند حدود تحقيق المنفعة المادية المتبادلة ،هذه العالقة يمكنها أن تثمر خير ًا
ُّ
احة ،وحسن
كثير ًا يعم على المجتمع ،والحديث اآلن��ف الذكر فيه
الس َم َ
الحض على َّ
المعاملة ،واستعمال معالي األخالق ومكارمها ،وترك المشاحة والرقة في البيع ،وذلك
سبب إلى وجود البركة فيه؛ ألن النَّبي عليه السالم ال يحض أمته إال على ما فيه النفع لهم
في الدنيا واآلخرة ،وكذلك فإن التسامح في المعامالت التجارية ينشر المودة والمحبة
بين أفراد األمة ويجعل منهم أمة متماسكة مترابطة بين الدين والدنيا ،األخالق فيها
بالمعامالت ،فالدين ليس عبادات فقط ،إنما الدين المعاملة.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :أتى الله بعبد
ً
حديثا
من عباده آتاه الله ما ًال ،فقال له :ماذا عملت في الدنيا؟  -قال وال يكتمون الله
أتيسر على
 قال :يا رب آتيتني مالك ،فكنت أبايع النَّاس ،وكان من خلقي الجواز ،فكنت َّالموسر ،وأنظر المعسر .فقال الله :أنا أحق بذا منك ،تجاوزوا عن عبدي»(((.
وقد دعا اإلسالم إلى التسامح مع الغير في المعامالت المختلفة ويكون ذلك بتيسير
األمور والمالينة فيها التي تتجلى في التيسير وعدم القهر ،وسماحة المسلمين التي تبدو
في تعامالتهم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من أصحاب الديانات األخرى.
( )1رواه مسلم.)2586( ،
( )2سورة القصص اآلية (.)77
( )3رواه البخاري.)2076( ،
( )4رواه البخاري.)2077( ،
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ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
يم ْب ِن ِحز ٍَام َر ِض َي ال َّلهُ َعنْهُ َق َ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّلهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم« :ا ْل َب ِّي َع ِان
عن َح ِك ِ
ِبال ِْخ َي ِار َما َل ْم َي َت َف َّر َقاَ ،ف ِإ ْن َص َد َقا َو َب َّينَا ُب ِور َك َل ُه َما ِفي َب ْي ِع ِه َماَ ،و ِإ ْن َكت ََما َو َك َذ َبا ُم ِحق َْت
َب َر َك ُة َب ْي ِع ِه َما»(((.
وع ْن ِإ ْس َم ِاع َ
اع َة َع ْن أَ ِب ِيه َع ْن َج ِّد ِه أَنَّهُ خَ َر َج َم َع الن َِّب ِّي صلى الله عليه
يل ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن ِر َف َ
َ
َّاس َي َت َبا َي ُعونَ َفق َ
ول
است ََجا ُبوا ِل َر ُس ِ
وسلم ِإ َلى ال ُْم َص َّلىَ ،ف َرأَى الن َ
َالَ :يا َم ْع َش َر التُّ َّج ِارَ ،ف ْ
ال َّل ِه صلى الله عليه وسلم َو َر َف ُعوا أَ ْعنَا َق ُه ْم َوأَ ْب َصا َر ُه ْم ِإ َل ْي ِه َفق َ
َال«ِ :إنَّ التُّ َّجا َر ُي ْب َع ُثونَ َي ْو َم
ام ِة ُف َّجار ًاِ ،إ َّال َم ِن ا َّتقَى ال َّل َه َو َب َّر َو َص َدقَ »(((.
ال ِْق َي َ
وع ْن َق ْي ِس ْب ِن أَ ِبي َغ� َر َز َة قال :كان صلى الله عليه وسلم يقولَ « :يا َم ْع َش َر التُّ َّج ِار ِإنَّ
َ
الص َد َق ِة»(((.
ا ْل َب ْي َع َي ْح ُض ُر ُه ال َّل ْغ ُو َوال َ
ْح ِل ُفَ ،ف ُشو ُبو ُه ِب َّ
حديثنا في هذا الموضع عن التاجر اإليجابي منصور عبدالكريم حسين بوالملح
السمح في تجارته والمتميز بمعاملته الطيبة مع كل من يعرفه ،حيث لم تطغ عليه
األثرة وحب الذات ،بل كان سمح ًا.
ويعد التاجر منصور بو الملح مثا ًال للتاجر األس��وة في دعم الشباب والوقوف إلى
جانبهم وتعليمهم من خبراته في العمل التجاري.
يروي التاجر أحمد عبدالرحمن الشايع موقف ًا رائع ًا ومؤثر ًا
مع التاجر منصور بوالملح :في سنة 1977م كنت موظفا في
أحد البنوك وكان عمري حينها  19عام ًا ،كنت أجد نفسي مقيد ًا
بالوظيفة وبطبعي كنت أح��ب العمل الحر ،ك��ان البنك بجوار
سوق المناخ وكنت أتردد على هذا السوق في وقت الراحة الذي
يتخلل العمل ،وكان في السوق مكتب التاجر منصور بوالملح،
هذا الرجل له فضل كبير علي لن أنساه طيلة حياتي.

أحمد عبدالرحمن الشايع

ويضيف أحمد الشايع :ط��وال شهر كامل شهر أت��ردد على المحل (المكتب) داخل
السوق ،وكان هناك دلاَ ل (أي سمسار أسهم) اسمه أحمد كنت أتحاور معه يوميا بشأن
العمل في البورصة ،وحينما كان يدخل العم منصور بوالملح المكتب أقوم مسرعا وأسلم
( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،)2079( ،ومسلم.)1532( ،
( )2رواه الترمذي ،)1210( ،وابن ماجه.)22146( ،
( )3رواه الترمذي ،)1208( ،وأبو داود.)3326( ،
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عليه ،وذات مرة سألني العم منصور بوالملح :من أنت؟ فعرفته بنفسي؟ وسألني :ماذا
تريد؟ أخبرته أنني أريد أن أتعلم شغل البورصة وتجارة األسهم .فاستفسر :هل لديك
مال؟ قلت له سأعتمد على معاشي (راتبي) ،فابتسم لي ولم يعلق.
ويستطرد :ذات مرة دخل العم التاجر منصور بوالملح مكتبه بسوق المناخ منشرح ًا
تبدو على وجهه عالمات السعادة ،ووجدني أجلس مع أحمد الدالل (السمسار) ،فنادى
على أحمد وق��ال ل��ه :سجل ألحمد الشايع في البورصة  200أل��ف من أسهم إسمنت
الشارقة آج ً
ال لمدة ثالثة أشهر ،فقلت له :عمي منصور ليس لدي مال كي أتاجر في
أسهم البورصة ،فقال لي :سأقرضك باآلجل على أن تعطيني نقودي بعد ثالثة أشهر،
فقلت له :وم��اذا لو خسرت؟ فقال لي في غاية التشجيع والثقة :سأسامحك ،فقلت
ل��ه :وإذا رب�ح��ت؟ فقال ال��رب��ح م��ن حقك ،فوافقت على ه��ذا ال�ع��رض وس�ع��دت بذلك
كثيرا وسررت بتسامح العم منصور بوالملح ومرونته وتساهله معي وتعامله الطيب
وتشجيعه لي ،فقمنا بتسجيل اإليصاالت وأخذت إيصالي ،وشكرت العم منصور كثير ًا
على دعمه ومساندته لي ووقوفه بجانبي ..وانصرفت من المكتب.
ويكمل أحمد الشايع قائ ً
ال :أخذت إجازة من وظيفتي بالبنك ،وذهبت في سفرة إلى
أوروبا برفقة صديقي عبدالكريم السمحان لمدة ثالثة أيام كانت بدايتها هولندا وكان
الجو شديد البرودة ففضلنا االنتقال إلى بلجيكا ،وبينما نحن في الفندق اتصلت على
أحمد الدالل فقال لي :أين أنت؟ ،فأخبرته أنني في رحلة إلى أوروب��ا ،فقال :لي لقد
ارتفعت أسهمك التي سجلتها في البورصة ،وسألني :هل أبيع األسهم؟ فقلت له :بعها
ولم أكن أعرف شيئ ًا عن األسعار ولم تكن لي الخبرة الكافية في تجارة األسهم وكانت
نيتي طيبة والحمد لله ،فباع أحمد الدالل أسهمي وإذا بي أربح مبلغ  70ألف دينار،
وحينما عدت من أوروبا إلى الكويت ،جهز لي أحمد الدالل شيك ًا مصرفي ًا بالمبلغ بعد
سداد مبلغ القرض للعم منصور بوالملح ،وقررت أن أبدأ بما ربحته تجارتي وعملي
الخاص ،وبعدها ولله الحمد فتح الله علي ورزقني الخير الكثير ،وال أنسى بعد الله
تعالى فضل العم بومشعل في بداياتي االستثمارية.
م��ا ن��ري��د أن ن��وض�ح��ه أن ال�ت��اج��ر م�ن�ص��ور ب��وال�م�ل��ح ك��ان سمحا ف��ي تعامله وبيعه
وشرائه ،وكان يقف بجانب الشباب الكويتيين المقبلين على العمل التجاري ،كان ال
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يبخل عليهم بماله أو خبرته أو أي شيء يطلبونه ،وبذلك يضرب بهذا التاجر المثل
الجميل لقيم سامية أبسطها :حب الخير للغير ،وعدم سيطرة األنا واإليثار وتشجيع
الجيل الصاعد الجاد طالما عرف فيه النجابة واإلرادة وتفرس فيه الرغبة الواضحة
بالنجاح.
وهكذا هو حال معظم تجار الكويت في الماضي كانوا متسامحين محبين لفعل
الخير داخل وخارج الكويت ،لذلك فتح الله عليهم من أوسع أبواب الخير ،ومنحهم
من فضله وكرمه وجاد عليهم بنعمه.
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التاجر محمد عبدالله السعد المنيفي
مثال للنية الحسنة لنفع اآلخرين
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النية الحسنة الطيبة ُيجلب معها الخير دائم ًا وت��زرع في نفوس اآلخرين الراحة
واالطمئنان ،وتتمثل النية الطيبة ف��ي سالمة ال�ق��ول والفعل النابع م��ن ال��داخ��ل دون
تجمل أو مبالغة ،فالنية الطيبة لن يكفيها أقوال وحكم ولن تعبر عنها الكلمات ولكن هي
مصدر راحة وشعور بالسعادة لك ولآلخرين فيكفيك سالمة نيتك ،فحين تكون نيتك
طيبة يشعر اآلخرون بذلك ويكون من نابع تعاملهم معك ومعرفتك معرفة جيدة.
ولذلك فإن النية الطيبة وقعها على اآلخرين نابع من تعاملهم معك ومعرفتهم لك
معرفة جيدة وعلى يقين بمدى سالمة وحسن وطيبة نيتك تجاههم ،فالطيبة أو النية
الطيبة هي هبة من عند الله عز وجل تنشأ عليها وتكون ناتجة من تربية وتنشئة سليمة،
فحب الغير وتلقائية الحديث والبعد عن النفاق والكراهية هما أساس التربية ،وعلى
الجانب اآلخر بعض الناس يحبون النفاق والكذب وينفرون من ذي النية الطيبة الصادق
في القول وغير المجامل ،ولكن يظل الناس يفرقون بين الخبيث والطيب ويشعرون
بمدى صدق القول ومدى طيبة نيتك.
يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم«ِ :إن ََّما َ
األ ْع َم ُ
ال ِبال ِّن َّي ِاتَ ،و ِإن ََّما ِل ُك ِّل
ام� ِ�ر ٍئ َما َن� � َوى » .....الحديث((( ،وال بد أن يكون العمل الصالح من مساعدة اآلخرين
ْ
والسعي إلى نفعهم مصحوب ًا باإلخالص لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته عز وجل،
يقول الله تعالى{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}((( ،ويقول أيض ًا{ :ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}(((.
ما أجمل وما أروع أن تكون نيتك طيبة خالصة لوجه الله تعالى في مساعدة اآلخرين
ونفعهم ابتغاء لألجر والثواب ،ولقد جبل كثير من تجار الكويت على فعل الخير ،وكان
حسن نواياهم وإخالصهم مع الله لنفع غيرهم سبب ًا في أن يمن الله عليهم بفضله
وكرمه وسعة رزقه ،والمواقف على ذلك كثيرة منها موقف التاجر الراحل العم محمد
عبدالله السعد المنيفي  -رحمه الله  -مع أح��د الحدادين الوافدين في أح��د أسواق
الكويت ،ورغ�ب��ة العم محمد السعد المنيفي ونيته الطيبة ف��ي تقديم ال��دع��م والعون
والمساعدة لذلك الحداد البسيط.
( )1رواه البخاري ،)1( ،ومسلم.)155( ،
( )2سورة البينة اآلية (.)5
( )3سورة الليل اآلية (.)20-19
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يروي العم عبدالرحمن األحمد السعد المنيفي  -وقد نقل لي
عنه ابنه األكبر خالد هذه الرواية ،حيث قال خالد :-كان هناك
ح��داد واف��د ف��ي ال �س��وق ،وه��ذا ال �ح��داد يشتري م��ا يحتاجه من
الحديد الخام من السوق المحلي ويقوم بتصنيعه وإعاده بيعه،
فلما رأى العم محمد أن هذا الحداد مع الجهد والتعب بالكاد
يحصل على رأس ماله أراد العم محمد السعد المنيفي أن يوفر
عليه تكلفة المواد الخام بشكل يجعله يستفيد مالي ًا ،فاجتهد
بأن يشتري لهذا الحداد كمية من الحديد كبيرة ،فأخبره الحداد
عبدالرحمن األحمد السعد
بأنه ال يستطيع أن يستوعب كمية الحديد كلها ،فقال له العم
محمد السعد :خذ ما يكفيك ،فأخذ الحداد حاجته من الحديد ،وكانت رغبة العم محمد
السعد أن يفتح باب ًا للرزق لهذا الحداد وأن ينفعه ،ولم يكن من المرحوم محمد السعد
إال أن باع الكمية من الحديد في السوق ،ليأخذ رأس ماله ويعطي أرباحها للحداد حسب
نيته ،وسبحان الله كانت األرباح مكتوبة للحداد منذ أن نشأت النية لدى المرحوم محمد
السعد وانعقدت في قلبه من الوهلة األول��ى ،وكأن لسان حاله يقول :لقد استهدفت من
وراء شراء صفقة الحديد إفادة الحداد ،فإن لم يستفد منها بشكل تشغيلي سأفيده منها
بشكل مصرفي.
وهكذا كان العم محمد السعد مخلص ًا مع نفسه ومع الناس
ومع الله ،ولنيته الطيبة في مساعدة الناس ونفعهم فقد أكرمه
وم َّن عليه من فضله ورزقه خير ًا وفير ًا ..
ّ
ولم تكن أياديه البيض متوقفة على تلك المظاهر التقليدية
لإلحسان على من حوله ،بل نجده يحرص على المبادرة بفعل
الخير لغيرهم.
فحين ُيقدم إلى الكويت بعض معارفه وأقربائه من الزلفي
وبقية م��دن القصيم ك��ان يستضيفهم ف��ي بيته ساكنين آكليل شاربين مستقرين حتى
يجدون فرصة عمل فينصرفون راشدين إلى شراء أو تأجير بيوت لهم يستقرون فيها.
فض ًال عن كونه يطلب كشف الديون المستحقة له في موعد سنوي معين ف ُيسقط من
هذا الكشف ما شاء الله له أن ُيسقط ممن يتبين له أنهم فقراء ،ومستحقين المساعدة.
خالد عبدالرحمن األحمد السعد

رحم الله العم محمد السعد المنيفي واسكنه فسيح جناته.
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التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي
مثال لإليثار وحب الخير للغير

171

اإليثار وحب الخير لآلخرين خلق من محاسن األخالق اإلسالمية ،إنه مرتبة راقية
من مراتب البذل والكرم ،ومنزلة عظيمة من منازل العطاء والسخاء ،خلق يبعث على
المودة والرحمة ،ويدل على الصفاء والنقاء ،أثنى الله عز وجل على المتصفين به :وب ّين
أنهم المفلحون في الدنيا واآلخرة؛ فقال سبحانه{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}(((.
المرء غي َره على نفسه في َجلب النفع له ودفع الضر عنه ،ويعني
قدم
واإليثار أن ُي ّ
ُ
كف اإلنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذلها لمن يستحقها.
اإليثار كذلك ّ
الدين ّية ،وذلك
الدنيو ّية رغبة في الحظوظ ّ
وتقديم الغير على النّفس في حظوظها ّ
والصبر على المشقّ ة.
ينشأ عن ق ّوة اليقين وتوكيد المح ّبةّ ،
ٌ
ٌ
قلوب
رحمة أسكنها الله
رحمة من الله الكريم الغفار،
إن اإليثار وحب الخير لآلخرين
َ
وضحت لوجه الله رب العالمين ،كما يحمل اإليثار صاحبه على البذل
المؤمنين ،فبذلت
ّ
والعطاء ،والكرم والسخاء ،مما تحبه النفس من الكنوز واألموال ،قال الله تعالى { :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}(((.
اإليثار؛ ِذل ُكم ُ
الخ َلقُ الذي يدل على صفاء النفس ونقائها من البخل والشح واألنانية.
فلصاحب اإليثار نفس تواقة إلى الخير ،مسرعة إلى اإلحسان.
إنه اإليثار؛ الذي به تحصل الكفاية االقتصادية والمادية في المجتمع ،فطعام الواحد
يكفي االثنين ،وطعام االثنين يكفي الثالثة ،والبيت الكبير الذي تستأثر به أسرة واحدة
مع سعته يكفي أكثر من أسرة ليست لها بيوت تؤويها .وهكذا..
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
روى البخاري ومسلم َع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي ال َّلهُ َعنْهُ  ،أَنَّهُ َق َ
ول ال َّل ِه َص َّلى اللهُ
ال َث ِة َك ِافي َ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :
ال َث ِةَ ،و َط َع ُام ال َّث َ
«ط َع ُام الاِ ثْ َن ْي ِن َك ِافي ال َّث َ
األ ْر َب َع ِة»(((.
إنه اإليثار؛ الذي يزرع في النفوس المودة والمحبة ،والرأفة والرحمة ،وينزع من القلوب
الكراهية والبغضاء ،فإن القلوب مجبولة على تعظيم صاحب اإليثار ومحبته ،كما أنها
مجبولة على بغض البخيل المستأثر ومقته ،يقول أحد الشعراء:
( )1سورة احلشر اآلية (.)9
( )2سورة آل عمران اآلية (.)92
ٌ
متفق عليه ،رواه البخاري ،)5392( ،ومسلم.)2058( ،
()3
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امل � � � � � � ��ال ل � � �ل� � ��رج� � ��ل ال� � � � �ك � � � ��رمي ذرائ � � � � � � � ٌ�ع

ي� � �ب� � �غ � ��ي ب � � �ه� � ��ن ج � �ل ��ائ� � � ��ل األخ � � � �ط� � � ��ار

وخيرهم
اخل �ل��ال
وال� �ن ��اس ش �ت��ى ف ��ي ِ
ُ
م � � � ��ن ك � � � � ��ان ذا ف� � � �ض � � � ٍ�ل وذا إي � � �ث� � ��ار
في ُخلق اإليثار قال اإلمام ابن القيم رحمه الله :األولى :أن تؤثر الخَ لْق على نفسك
فيما يرضي الله ورسوله ،وهذه هي درجات المؤمنين من الخلق والمحبين من خلصاء
الله .والثانية :إيثار رض��اء الله على رض��اء غيره وان عظمت فيه المحن ،ول��و أغضب
الخلق ،وهي درجة األنبياء وأعالها للرسل عليهم صلوات الله(((.
الموقف الذي بين أيدينا يوضح لنا كيف كان التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي
رحمه الله رج ًال ذا إيثار ،وكان يحب الخير لآلخرين.
ي �ق��ول خ��ال��د ال�ص�ب�ي�ح��ي إن وال� ��ده م�ح�م��د ص��ال��ح سليمان
الصبيحي رحمه الله كان له صديق يسمى براك الشيتان يعمل
في العقار ،قابله والدي ذات مرة وطلب منه أن يعمال سو ًّيا في
مجال تجارة العقارات ،فقال وال��دي للعم ب��راك الشيتان :أنا
وأنت نعمل في مجال العقارات ،فما رأيك أن نتشارك ونؤسس
محفظة أو ش��رك��ة ع�ق��اري��ة؟ ،وك��ان وال ��دي وب ��راك يجلسان في
خالد محمد صالح الصبيحي
مقهى ،فوافق العم ب��راك ولم يتردد لحظة واح��دة ألنه يعرف
وال��دي ج�ي��د ًا ،وات�ف��ق وال��دي م��ع العم ب��راك ب��أن يضع كالهما مبلغ ًا لتأسيس الشركة
العقارية ،وكان األمر مجرد كالم ومجرد فكرة لم يتم تنفيذها بعد ،ولم يتم التأسيس
الفعلي للشركة ،لكنهما كانا متفقين من حيث المبدأ على تأسيس الشركة.
وبعد أسبوع تقريب ًا من إتمام االتفاق «الشفوي» ذهب التاجر محمد صالح سليمان
الصبيحي إلى صديقه براك الشيتان ومعه مبلغ من المال ،وقال لبراك :هذا المبلغ
قيمته ألفا دينار وهذا حقك ونصيبك ،لقد بعت عقار ًا باألمس وربحت فيه ولله الحمد
وه��ذا المبلغ يمثل نصف الربح وه��و من حقك ونصيبك ،وه��م التاجر الصبيحي أن
يعطي صاحبه مبلغ األلفي دينار ،لكنه اعتذر عن أخذ المبلغ وق��ال للصبيحي :كيف
( )1ابن القيم ،مدارج السالكني.)28512( ،
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أحصل على نصف ال��رب��ح م��ن بيع ه��ذا العقار وأن��ا ل��م أدف��ع ل��ك شيئ ًا ،ول��م نكتب عقد
الشراكة أص ًال ،فقال التاجر الصبيحي للبراك :نحن اتفقنا على أن نكون شريكين في
جلستنا الماضية ،ونيتي أنه إذا بعت أول عقار أن تشاركني في نصف مربحه ،لقد ربحت
أربعة آالف دينار لك منهما ألفا دينار حقك ونصيبك ،تفضل مبلغ األلفين ،فاختلف
الشريكان الصبيحي وبراك ،فالصبيحي كان ُم ِص ًّرا على أن يعطي صاحبه المبلغ على
أس��اس نيته وأن��ه اتفق كالم ًّيا مع شريكه ،ومن ناحيته كان العم ب��راك ُم ِص ًّرا على أ ّال
يأخذ المبلغ على اعتبار أنه لم يدفع شيئ ًا للصبيحي ولم يكتبا عقد ًا بينهما.
وه �ك��ذا ك��ان ال�ت��اج��ر محمد ص��ال��ح سليمان الصبيحي م �ث��ا ًال ل�لإي�ث��ار وح��ب الخير
لآلخرين ،كان حريص ًا على أصدقائه وأحبائه يحب الخير والنفع لهم كما كان التاجر
براك الشيتان مثا ًال للعفاف وإنكار الذات ،كل ذلك طلب ًا لمرضاة الله عز وجل وطمع ًا
في رضاه  ..رحم الله التاجر الصبيحي.
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39

التاجر حسن علي الشطي مع صاحبه
والتاجر عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن السند
مع التاجر علي محمد البسام أمثلة رائعة في
اإليثار وحب الخير للغير
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أكد ديننا اإلسالمي الحنيف ورغَّ ب في فضيلتي اإليثار وحب الخير للغير ،واإليثار
وحب الخير لآلخرين ُخلقان كريمان من أسمى المراتب التي رغبت الشريعة اإلسالمية
السمحاء فيهما ،وذلك إنما يرجع في المقام األول إلى أنهما يسموان بالنفس البشرية
عن األنانية وحب ال��ذات ،ويحثانها على تقديم حاجة الغير على الحاجة الشخصية،
على الرغم من حاجتها لها هذا في المقام الثاني.
ولقد ج��اءت اآلي��ات الكريمة ف��ي غير موضع م��ن م��واض��ع ال�ق��رآن الكريم تحث على
تلك الفضيلتين العظيمتين وترغب فيهما ،ومن ذلك قول الحق سبحانه تعالي واصف ًا
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من األنصار وما فعلوه في استقبال المهاجرين
رض��ي الله عنهم أجمعين بقوله تعالى جل شأنه{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ}((( .وعلى ذلك كان الفالح والنجاح
جزاء مباشر ًا لهذا الخلق الكريم ،كما ضرب لنا النبي الكريم صلى الله عليه
حليفهم
ً
وسلم أروع األمثلة في اإليثار والعطاء والكرم ،فقد كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس
وأجود الناس وخير من أحب الخير لجميع البشر صلوات ربي وسالمه عليه.
وقد ضرب أهل الكويت الكرام أروع األمثلة في اإليثار وحب الخير للغير تطبيق ًا لهذا
األم��ر اإلل�ه��ي ،واتباع ًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ال�ك��رام رض��ي الله
عنهم ،وهذا ما سوف نستعرضه في أحداث هذين الموقفين الواقعيين:
الموقف األول  :وي��روي��ه لي د .سليمان علي الشطي والتي دارت أحداثها بين أحد
تجار و وجهاء الكويت والذي ال تسعفه ذاكرته باسمه لصغر سنه آنذاك وعدم معرفته
بأسماء أصحاب ج��ده بالتفصيل وبين ج��ده التاجر حسن علي الشطي رحمهما الله
تعالى ،وفيها يقول« :كنا نملك عمارتين بحريتين في فريج سعود في منطقة القبلة،
وكانت العمارة األولى جنوبية متصلة ببيتنا ،والعمارة الثانية شمالية على البحر مباشرة
بجوار المدرسة األحمدية.
وفي أوائل الخمسينات قرر جدي النوخذة حسن علي الشطي بيع إحدى العمارتين،
وه��ي العمارة الشمالية المطلة على البحر ،والمالصقة للمدرسة األحمدية ،وتقدم
لشرائها أحد تجار و وجهاء الكويت في ذلك الوقت  -وال أذكر اسمه اآلن  -وتم االتفاق
بينهما على مبلغ البيع  -فيما أذكر أنه كان بين السبعين والثمانين ألف روبية  -وبالفعل
( )1سورة احلشر اآلية (.)9
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استلم جدي النوخذة حسن علي الشطي  -رحمه الله  -العربون
على أن يتم التسجيل وإتمام عملية البيع فيما بعد عند سداد
باقي المبلغ المتفق عليه كام ًال».
ويستطرد د .سليمان الشطي في وصف ذلك الموقف قائ ًال:
«وب�ع��د بضعة أي��ام ج��اء المشتري إل��ى ج��دي ،وك��ان ف��ي عمارته
الجنوبية المالصقة للبيت ،وسلم عليه ودار بينهما حوار سمعته
بنفسي وفهمت منه آن ��ذاك أن المشتري ي��ري��د أن ي�ت��راج��ع عن
د.سليمان علي الشطي
الصفقة ،وتساءل جدي عن السبب في ذلك التراجع المفاجئ،
وعرض على المشتري أن يقسط المبلغ إذا كان سبب التراجع هو عدم توافر المبلغ المتفق
عليه كام ًال معه ،ولكن المشتري شكره على تلك المبادرة ،وأوضح لجدي أن ذلك ليس هو
السبب في تراجعه عن إتمام الصفقة ،ولم يذكر السبب الذي دعاه إلى التراجع عن إتمام
عملية الشراء ،وطلب من جدي وألح عليه في إلغائها واسترجاع المبلغ الذي دفعه كعربون
لتلك الصفقة ،وبعد نقاش طويل دار بينها ،وأمام إصرار جدي  -رحمه الله  -على أن يعرف
السبب الحقيقي وراء ذل��ك التراجع ،أفصح المشتري عن السبب قائ ًال« :ي��ا أب��و علي أنا
راجعت البلدية واطلعت على مخطط العمارة ،وعرفت أنها مدرجة ضمن خطة التثمين،
وهو في الغالب سيكون أكثر من المبلغ الذي بعتني به العمارة ،وأرى أنك أحق بهذا المبلغ
مني ،فالوضع اختلف اآلن ولم يعد السعر المتفق عليه بيننا منصف ًا لك».
ويستكمل د .سليمان الشطي ذكر موقفه بقوله« :تعجب جدي  -رحمه الله  -كثير ًا من
هذا الصنيع ،وكيف أن هذا التاجر آثره على نفسه وتراجع عن الصفقة حتى يستفيد
ج��دي من الفارق في السعر بعد التثمين ،فما ك��ان من ج��دي في مقابل ه��ذا الموقف
النبيل إ َّال أن��ه أص��ر على إتمام الصفقة والبيع بنفس السعر المتفق عليه قائ ًال« :أنا
أخ��ذت حقي وه��ذا السعر يرضيني ،وأي رزق يأتي بعد ذل��ك ج��راء عملية التثمين هو
حاللك ومبارك عليك» ،ودار بينهما جدل ونقاش طويل ،يريد ٌ
كل منهما أن يؤثر اآلخر
على نفسه لكي يستفيد من ف��ارق السعر الجديد بعد التثمين ،ولكن المشتري أصر
على رأيه بإلغاء الصفقة واسترداد العربون ،وأمام هذا اإلصرار العجيب لم يجد جدي
النوخذة حسن علي الشطي  -رحمه الله  -بد ًا من االنصياع لطلبه وإعطائه العربون
الذي دفعه منذ أيام قليلة.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد فترة وجيزة تم تثمين العمارة بالفعل بمبلغ مائة ألف
روبية وكان هذا المكسب والفارق في السعر من نصيب جدي رحمه الله تعالى».
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الموقف الثاني  :ويرويه لي األخ أسعد عبدالعزيز السند عن
والده عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن السند رحمه الله والذي
ح��دث له موقف جميل جمع بين المبادرة التجارية واللمسة
االجتماعية الحانية وإنكار الذات وتقوى الله سبحانه وتعالى
وذلك في الستينات من القـــــرن الماضي حــــين كــــان في بدايات
مســـيرته ال�ت�ج��اري��ة ف��أش�ت��رى ع �ق��ار ًا م��ن التــاجر ع�ل��ي محمد
البسام ليسجله باسم زوجته المخلصة لولوة عبدالله العمران
ليكون لها ذخر ًا وسند ًا في قابل األيام ثم ذهب لتسجيله كالعادة
عبدالعزيز عبدالله السند
ف��ي بلدية الكويت ليكتشف هناك أن البيت واق��ع ف��ي منطقة
مطروحة للتثمين حيث التعويض الجيد ألص�ح��اب البيوت
المثمنة ،فعاد مسرع ًا إل��ى التاجر علي البسام وه��و تاجر له
وزن��ه في السوق العقاري آن��ذاك فطلب منه أن يعيد إليه ماله
ويسترجع أرضه فاستغرب منه علي البسام متسائ ًال باستغراب
من أسباب عدوله عن الرغبة في الشراء وبهذا الشكل المفاجئ
فألح عليه عبدالعزيز السند بسرعة استالمه للمبلغ لتبرئة
ذمته من هذه النقود  ،ولكن علي البسام أبى أن يستلم المبلغ
أسعد عبدالعزيز السند
المدفوع مسبق ًا منه حتى اضطر السند لمصارحته بالسبب
الحقيقي لهذا اإلع��راض المفاجئ عن الشراء  ،وهو اكتشافه حين ذهب لتسجيله في
البلدية أن هذا البيت مدرج ضمن خطة التثمين التي ستشمل هذا البيت قريب ًا  ،ليعود
األصل إلى صاحبه  ،ويستفيد التاجر البسام من عدم البيع قبل التثمين.
كان هذا موقف ًا جمي ًال من التاجر األسوة في كويت الماضي التاجر عبدالعزيز السند،
وال يقل جما ًال عن موقف صاحبه علي البسام حين رفض وبشدة هذه الفرصة الذهبية
لالستفادة المادية المضمونة قائ ًال« :لقد كتبه الله لك ،ولن أرجع في بيعي».
وهكذا ضرب لنا هذا الجيل الفريد من أهل الكويت الكرام المثل والقدوة الحسنة في
اإليثار وحب الخير للغير ،واتضح لنا من بين ثنايا هذا الموقف الرائع أن هذه األخالق
الجليلة والفاضلة من تضحية وإيثار وح��ب الخير لآلخرين كانت متأصلة في آبائنا
الكرام من التجار األوائل الذين تربوا عليها وتأصلت فيهم جي ًال بعد جيل.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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وثيقة شراء العقار

179

وثيقة بيعه على احلكومة ممثلة في وزارة املالية (التثمني)
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الكرم والبذل
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التاجر يوسف حمد بودي مثال للكرم والعطاء
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اإلسالم دين العطاء والكرم والبذل؛ لذلك وصف الله سبحانه وتعالى نب ّ َيه صلى الله
عليه وسلم بالكرم ،فقال سبحانه تعالى في كتابه العزيز{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}((( ،فكان وصف المولى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه
وآله سلم بالكرم دون غيره من أخالقه الجليلة والعظيمة التى تحلى بها النبي صلوات
ربي وتسليمه عليه ،ألنها صفة مميزة له صلى الله عليه وسلم ،كما أنها من أهم الصفات
التي تحلى بها العرب في الجاهلية واإلسالم ،فالكل يعرف للكرم قدره وقيمته ،كما أن
ً
معروفا
معظم األخالق النبوية العظيمة قائمة على الكرم والبذل والسخاء ،وهو ما كان
به صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الشريفة.
وقد كانت حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كلها تطبيق ًا عملي ًا لما يؤمن به
ويقوله ،وقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل األعلى في الكرم والعطاء؛
فقد جاءه صلى الله عليه وسلم ُ
مال البحرين  -وكان أكثر ما ُأتي به رسول الله صلى
الله عليه وسلم  -فقال صلى الله عليه وسلم« :ا ْن ُث ُرو ُه ِفي ال َْم ْس ِج ِد»((( ،ومن يستطيع
أن يجود بمثل هذا الجود؟ ومن يستطيع أن يكرم المسلمين بمثل هذا الكرم؟ إنه أكرم
الخلق صلى الله عليه وآله سلم ،فقد كان رسول الله دائم ًا ما يبدأ بالعطاء قبل السؤال،
وكان يسعد غاية السعادة بإدخال السرور على المسلمين.
(((
وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر يوسف حمد بودي
رحمه الله تعالى لتؤكد جملة من الصفات الحميدة التي اتسم بها التاجر الكويتي في
كويت الماضي ،والتي من أهمها مراعاة ظروف الفقراء المحتاجين واإلحسان إليهم
وحب بذل الخير والعطاء لآلخرين.
( )1سورة احلاقة اآلية (.)41-40
( )2أخرجه البخاري ،)411( ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى.)12807( ،
( )3ولد التاجر يوسف حمد بودي في الكويت ١٨٧٠م ،وهو أحد أبناء عائلة بودي التي تنتمي لقبيلة بني خالد الذين
كانوا يقيمون في الدرعية ،ثم نزحوا الى العيينة ،ومنها انتقلوا إلى اإلحساء ،وباإلحساء انقسمت العائلة الى
قسمني :قسم استقر باإلحساء ،وقسم انتقل إلى الكويت واستوطنوها بها ،كان ذلك في القرن الثامن عشر
امليالدي ،بدأ يوسف حمد بودي حياته تاجر ًا بسيط ًا ،وسرعان ما أفاض الله عليه بالرزق احلسن الوفير جزاء
نيته الطيبة وعمله الصالح ،فأصبح من جتار الكويت املعروفني ،وملا رأى حاجة أهل الكويت إلى ماكينة لطحن
احلبوب ،سافر إلى الهند وجلب معه ماكينة لطحن احلبوب عام 1914م ،وكان ذلك خالل حكم الشيخ سالم
املبارك رحمه الله ،وساعده وج��ود تلك املاكينة على مساعدة الفقراء واحملتاجني من أهل الكويت ومن أهل
البادية ،وكانت له مواقف كثيرة في العطاء والبذل ما زال أهل الكويت يذكرونها له بكل خير ،وقد توفي رحمه
الله عام 1965م رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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يروي لي هذه القصة حفيده األستاذ حمد عبدالله يوسف
ب��ودي قائ ًال« :ك��ان جدي التاجر يوسف حمد ب��ودي رحمه الله
هو أول من جلب ماكينة لطحن الحبوب من الهند إلى الكويت،
وال �ت��ي ح�ل��ت م�ح��ل اآلل ��ة ال �ي��دوي��ة ال�م�س�ت�خ��دم��ة ف��ي الطحن
والمعروفة باسم ال��رح��اة ،وق��د استوردها التاجر يوسف حمد
بودي رحمه الله في عام 1914م واستمرت في العمل ألكثر من
ثالثين عام ًا وتم بيعها الحق ًا ،ثم استقدم ماكينة أخرى جديدة
حمد عبدالله يوسف بودي
في األربعينيات ،وهي التي كانت موجودة في فريج بودي بالقرب
من قيصيرية الرشدان الواقعة قرب مسجد السوق الكبير (ساحة البورصة حالي ًا) ،وقد
استمرت في العمل هناك إلى حوالي عام 1955م عندما بدأت الحكومة باستيراد الدقيق
الجاهز من أستراليا(((.
ويستطرد األستاذ حمد عبدالله يوسف بودي قائ ًال« :استمر جدي يوسف حمد بودي
رحمه الله في تشغيل ماكينة الطحين ،يساعده في ذلك بعض أبناء آل اليحيى الكرام،
وقد اتخذها رحمه الله مهنة للكسب الحالل ،يطحن عليها باألجرة ،فكان يقصده أهل
البادية وأهل الحاضرة على حد سواء ،حيث كانوا يطحنون على تلك الماكينة كل أنواع
الحبوب وأهمها الشعير والقمح والقهوة ،وكان أحيان ًا يستورد هو الحبوب ويقوم ببيعها
مطحونة لمواطنيه من أهل الكويت وألهل البادية أيض ًا.
ومن المواقف التي ال ُتنسى للجد رحمه الله والتي تبين كريم أخالقه؛ أنه كان يقدم
خدماته مجان ًا لمن ال يستطيعون دفع أجرة الطحن ،ومن المواقف المؤثرة له أيض ًا
أن غير المقتدرين من أهل البادية وأه��ل الكويت كانوا يضعون الخياش((( الفارغة
عند باب محله ،وكان هو من يعبأ لهم تلك الخياش بالطحين ويعيدها مكانها على
الباب ،حيث يأتي كل واحد منهم ويأخذ خيشته التي وضعها ،وكانت الخياش معروفة
بعالمات يعرفها أصحابها دون عناء أو مشقة ،وك��ان يوسف حمد ب��ودي رحمه الله
يتعمد تركها بالخارج حتى ال يتحرج أصحابها عند مرورهم ألخذها ،وم��ن سخاء
نفسه أيض ًا أنه كان يزيد طحين ًا من عنده للفقراء والمحتاجين الذين كانوا يأتون
( )1وردت هذه القصة أيض ًا في كتاب« :تاريخ العالقات الكويتية الهندية :املوسوعة الكاملة واملصورة 1895م 1965 -م».
 إعداد وجمع وتوثيق /حصة عوض احلربي  -ط - 1أكتوبر 2017م.( )2خياش :جمع خيشة ،وهو كيس كبير خشن من الكتان يستخدم في حفظ ونقل احلبوب والطحني وما شابهها.
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بخياش الحبوب وبها كميات قليلة من الحبوب ،فكان ي��درك بذكائه حاجتهم إلى
المزيد ،ويقوم بمضاعفة هذه الكميات لهم دون أن يطلب أحد منه ذلك ،فكان يساوي
الخياش الصغيرة بمثيالتها الكبيرة لتطيب خواطر الفقراء والمحتاجين ويسعدوا
بذلك سعادة عظيمة».
وهكذا تمتع أهل الكويت في كويت الماضي بالكثير من الصفات الجليلة التي سطرها
التاريخ في حقهم ،فتحلوا بالكرم والسخاء على إخوانهم داخل الكويت وخارجها ،كما
ضربوا أروع األمثلة في ب��ذل الخير والمعروف وع��دم تكليف الضعفاء والفقراء ما ال
يطيقون ،فكانوا نماذج رائعة وق��دوات حسنة لمن ج��اء من بعدهم حتى يسيروا على
دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا وأسكنهم فسيح جناته.
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ن�س�ت�ع��رض ه�ن��ا ج��ان �ب � ًا م��ن أع �م��ال ال�خ�ي��ر ل�ل�ت��اج��ر ال �ك��ري��م ال�م�ع�ط��اء ب ��در السالم
العبدالوهاب المطوع  ...يروي ابن عمه السيد عبدالعزيز المطوع حين أشار إلى باب
خير آخر جمعه ببدر سالم المطوع ،فبعد شهرين من واقعة المشاركة في بناء مسجد
منطقة فنخروال بإسبانيا ع��اد إل��ى الكويت فالتقاه ،وسأله التاجر ب��در المطوع عما
إذا كان لديه مشروع خيري آخر للمساهمة فيه على شاكلة مسجد فنخروال ،فأجابه
عبدالعزيز المطوع بالقول« :نعم هناك مشروع عن طريق بيت ال��زك��اة ،وه��و مشروع
كبير يكلف مبالغ طائلة» في إش��ارة إلى كبر المبلغ المطلوب إلنجازه ،فقال التاجر
بدر المطوع« :خير ًا إن شاء الله ،أنا مستعد» .فقال له عبدالعزيز المطوع« :غد ًا آتيك
بتفاصيله» .وذهب إليه في اليوم التالي في محله بسوق التجار ،وعرض عليه مشروع ًا
كان يكلف ما يعادل أربعة أو خمسة ماليين جنيه مصري ،وهو عبارة عن مشروع خيري
في منطقة النوبة المصرية ،يضم مسجد ًا ومدرسة ومستوصف ًا ومصنع ًا للتدريب على
النجارة .فوافق على تبنيه وذكر أنه ال يريده أن يكون باسمه بل باسم زوجته حفصة
البدر ،فراجع عبدالعزيز المطوع مسؤولي بيت الزكاة ،وأبدوا استعدادهم للسير قدم ًا
معه في ه��ذا المشروع ،مع ض��رورة أن يذهب المتبرع للمشروع مع ممثلين من بيت
الزكاة لمعاينة الموقع قبل البدء فيه ،فلم يستطع السيد بدر الذهاب ،وانتدب ابنيه
غازي وطارق للسفر إلى هناك ،وذهبا مع ممثلي بيت الزكاة يرافقهم السيد عبدالعزيز
المطوع إل��ى النوبة عبر طريق طويل بالسيارة ،استنزف الكثير من الوقت والجهد
وعندما وصلوا استقبلهم أهل النوبة استقبا ًال حاف ً
ال كريم ًا ،وتمت معاينة الموقع ثم
عادوا إلى الكويت.
وفي االفتتاح وفق ما يرويه العم عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع (بوصافي) ،طلب
مسؤولو بيت ال��زك��اة من السيد ب��در السالم المطوع المشاركة في االفتتاح ولكنه لم
يستطع ك��ذل��ك ،ف��أرس��ل نجليه غ��ازي وط��ارق ليح َ
ال محله ف��ي االف�ت�ت��اح ،وبالفعل تم
افتتاح المشروع بالنوبة وسط احتفال رسمي وشعبي بين حكومتي الكويت ومصر.
لم تنقطع متابعة عبدالعزيز المطوع للمشروع الخيري في النوبة فقد كانت اتصاالته
مع القائمين عليه لمعرفة مدى يسر وسهولة تقديم المشروع لخدماته وتذليل أية
عقبات تعترض سبيل االنتفاع به ،ونتيجة لذلك علم أن االستفادة القصوى لألهالي
من ه��ذا المشروع تستدعي وج��ود وسيلة لنقل المستفيدين من موقع إقامتهم إلى
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مرافق المشروع ،فسعى لتوفير ذلك عبر التواصل مع السيد بدر المطوع الذي كان
كريم ًا جد ًا في هذا الجانب.
وي��روي عبدالعزيز المطوع قصة تعكس ال�ح��رص الشديد م��ن السيد ب��در السالم
المطوع على فعل الخير بكل جوانبه ،من خالل توفير وسيلة نقل لسكان النوبة بالقول:
«بعد أن عدنا إلى الكويت كنا نتواصل مع القائمين على تشغيل مرافق المشروع ،وقد
جاء وجهاء النوبة إلى الكويت ليشكروا بدر المطوع ومعهم هدية تذكارية تقدير ًا منهم
لجميل صنعه ،ومعهم صور توثق افتتاح المشروع وتشغيله ،وخالل الحديث معه بينوا
أن أوالده��م يعانون لبعد المسافة نوع ًا ما عن مساكنهم في إش��ارة إل��ى حاجتهم إلى
حافلة لنقلهم ،فأخبرت بدر السالم المطوع عن ذلك فتحاور مع أوالده وقال :أخشى
أال تكون الحافلة كافية ،فربما يصيبها عطب في أي وقت فيعوق ذلك وصول الطلبة
إلى المدرسة ،فلنوفر لهم حافلتين حتى إن توقفت واح��دة عملت األخ��رى ،فاستغرب
الوجهاء ذلك الكرم الكبير ،إذ أنه طلبوا حافلة واحدة فجاءتهم اثنتان» .وإن دل ذلك
فإنما ي��دل على ك��رم ه��ذا التاجر المعطاء وسخائه وج��وده في فعل الخير ومساعدة
اآلخرين ،أكرمه الله وجزاه كل الخير على صنيعه.
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اإلسالم دين الكرم والسخاء ،وتقوم دعوته المباركة على تشجيع المسلمين على اإلنفاق
في سبيل الله؛ فرض ًا وتطوع ًا ،سر ًا وجهر ًا ،أغنياء وفقراء ،بل إن هذا الدين الحنيف قد
حث أهل اإلس�لام على ارتقاء أعلى مراتب الكرم والجود والسخاء ،لذا فالمسلم جواد
بما ُجبل عليه بطبيعته اإلسالمية ،حتى أنه حين يعطى ال ُيبقى لنفسه شيئًا ،وإنما هو
واقتداء بنبيه الكريم صلى
يأتمر في ذلك بأمر دينه وعقيدته ،وطواعية لقرآنه ودستوره،
ً
الله عليه وسلم.
ومما ال شك فيه أن الكرم وال�ج��ود سبيل للفالح والنجاح في الدنيا واآلخ��رة ،وفي
ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ}(((.
ومن المعلوم بالضرورة أن الكرم والسخاء يأسران القلوب ويطيبان النفوس ،ف َع ْن
أَن ٍَس ،أَنَّ َر ُج ًال َسأَ َل الن َِّب َّي َص َّلى اللهُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َغن ًَما َب ْي َن َج َب َل ْي ِنَ ،فأَ ْع َطا ُه ِإ َّيا ُهَ ،فأَ َتى َق ْو َمهُ
الله ِإنَّ ُم َح َّم ًدا َل ُي ْع ِطي َع َط ًاء َما َيخَ ُ
َفق َ
اف ا ْل َف ْق َر»((( ،فكان لهذا
َال« :أَ ْي َق ْو ِم أَ ْس ِل ُمواَ ،ف َو ِ
السخاء النبوي أفضل األثر على قلب هذا الرجل وفاتحة خير عليه وعلى قومه جميع ًا،
ومن دالئ��ل أنه من أخ�لاق النبوة أيض ًا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم
ثم ال تجدوني
حنين« :أعطوني ردائي ،فلو كان عدد هذه ِ
الع َض ِاه َن َع ًما ،لقسمته بينكمَّ ،
بخي ًال ،وال كذو ًبا ،وال جبانًا»(((.
ولله در القائل:
َو ُي � ْ�ظ �ه ��ر ع �ي� َ�ب امل� ��رء ف ��ي ال �ن ��اس بخ ُله وت � �س � �ت � ��ره ع� �ن� �ه ��م ج� �م� �ي� �ع� �ـ� � ًا س� �خ� �ـ ��اؤه
َت� � � � َغ � � � ّ َ
�ط ب� ��أث � �ـ � �ـ� ��واب ال� �س� �خ� �ـ� �ـ ��اء فإنني أرى ك� � ��ل ع � �ي� ��ب وال � � �س � � �خ � ��اء غ � �ط� ��اؤه
وحول تلك المعاني الجليلة نورد هذه المواقف الواقعية((( والتي توضح لنا مثا ًال
( )1سورة احلشر اآلية (.)9
( )2رواه مسلم.)2312( ،
( )3رواه البخاري.)3148( ،
( )4طالل الرميضي« .أعالم الغوص عند العوازم خالل قرن» .الكويت1002 .م .ص( ،)451 -351عدنان سالم الرومي
وص��ال��ح خالد املسباح ود.خ��ال��د يوسف الشطي« .ح�م�لات احل��ج الكويتية على اإلب ��ل» .الكويت :مكتبة املنار
اإلسالمية – دار اقرأ للنشر والتوزيع 6241 ،هـ5002 -م .ص (.)371
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ونموذج ًا مميز ًا لصاحبها التاجر محمد الحميدة المخانجي العازمي((( رحمه الله
تعالى ،وفيها« :أنَّ التاجر محمد الحميدة رحمه الله قد ِ ُع َ
رف بالكرم المحمود والمواقف
الطيبة ،وك��ان يرجع إليه الكثير من الناس للمشورة في ِّ
جل أمورهم لما تمتع به من
الحكمة ،كما عرف عنه أيض ًا الصيت الحسن والتعامل الراقي مع الجميع ،وكان يحترم
ال��رج��ل الكبير ويعطف على الصغير ،وي��ذك��ر بأنه ك��ان على صلة قوية بالشيخ أحمد
الجابر الصباح طيب الله ثراه ،وكثير ًا ما كان وسيط خير مع العامة في أصعب الظروف
والمواقف».
أما عن مواقف كرمه وسخائه وابتكاره لهذا النوع الجديد من صور العمل الخيري
الممزوج بصور متعددة من النفع منها الصدقة والبر والكرم والجود والمروءة وغيرها
جملة من الصفات النبيلة ،فمنها أن التاجر محمد الحميدة رحمه الله باإلضافة إلى
نشاطه التجاري الكبير كان له حملة حج على اإلبل في الثالثينيات من القرن العشرين،
وك��ان يقوم بنقل الحجاج الفقراء معه بالمجان ،وك��ان رحمه الله يتحرى ويبحث عن
الذين يرغبون في أداء هذه الفريضة العظيمة والذين ال يملكون تكاليفها ،فكان يتحمل
هو تكاليف التحاقهم بالحملة ،ويتكفل بما يحتاجونه طوال الرحلة تقرب ًا لله عز وجل،
ورجاء لما عنده سبحانه وتعالى من األجر العظيم والثواب الجزيل.
ً
وهنا تجدر اإلش ��ارة إل��ى ه��ذا الجانب المميز م��ن ال�ب��ذل وال�ع�ط��اء ،وذل��ك ال�ن��وع من
الصدقة التي اختارها التاجر محمد الحميدة رحمه الله ورغبته في وصول الصدقة الى
مستحقيها الحقيقيين ،فض ًال عن ضمان استغاللها في أعمال الطاعة والبر والخير
(أداء فريضة الحج) ،أضف إلى ذلك إشرافه بنفسه على ذلك األمر من اصطحاب غير
القادرين معه وتحت رعايته ،وبذلك فقد جمع رحمه الله في هذا العمل صنوف ًا كثيرة
من اإلحسان والبر وفعل الخيرات وبإذن الله الثواب الجزيل في الدنيا واآلخرة.
( )1هو املرحوم بإذن الله محمد بن حمد بن حمد بن علي اخملاجني البريكي العازمي املولود عام 1875م بفريج
العوازم في مدينة الكويت القدمية ،ولقب والده بـ (احلميدة) ولهذا اللقب رواية مشهورة وهي أن والده ولد بعد
وفاة أبيه بأشهر قليلة فسمي باسمه وأطلقوا عليه أهله وذووه هذا اللقب الذي حمله أبناؤه وأحفاده من بعده،
وكان للتاجر محمد احلميدة رحمه الله تعالى دكان في السوق الداخلي «سوق بن دعيج» قرب مسجد العوازم،
مقابل دك��ان القضاع ،يبيع امل��واد الغذائية كالتمر والعيش والسكر وخالفه من م��واد التموين ،توفى التاجر
محمد احلميدة بعد حياة مليئة بالعطاء والكرم واجل��ود سنة 1953م ،رحمه الله رحمة واسعة وجعل مثواه
جنات النعيم.
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ومن جميل ما اشتهر به أيض ًا بجانب هذا العمل الخيري المميز؛ أنه كان يساعد
الفقراء والمحتاجين ف��ي قضاء ديونهم ،وك��ان كثير التصدق واإلن�ف��اق على الفقراء
واألرامل واليتامى ،حتى عرف بلقب «محمد الدقيسي»(((.
وهكذا نرى أن هذه القصة عن التاجر محمد الحميدة المخانجي رحمه الله تعالى
قد كشفت عن أوجه العطاء والكرم المتأصلة عند أهل الكويت الطيبين وعند تجارها
الكرماء ،فال تزال ذكراهم الطيبة حاضرة بيننا بعد مضي سنوات طويلة على رحيلهم
وذلك لطيب أفعالهم وجميل إحسانهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.

الب ْئ َر :أي َم َ
أل َها ،وهي كناية عن الكرم واجلود.
( )1يقال َد َق َ
س ِ
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األمانة وتحري
الكسب الحالل
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التاجر محمد العبدالله المتروك
مثال للقناعة واألصالة عند التاجر الكويتي
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تعرف القناعة في أبسط معانيها بأنها الرضا بالموجود وترك التشوف إلى المفقود،
وكما قالوا قديم ًا القناعة هي االستغناء بالحالل الطيب عن الحرام الخبيث.
فما أجمل القناعة ،وما أسعد أهلها! لو تحلى بها الناس؛ لزالت من قلوبهم الضغائن
فإن ما يقع فيه الناس من خالف وشقاق سببه
واألحقاد ،وسادت بينهم األلفة والمودةّ ،
الدنيا والتنافس عليها ،وضعف القناعة والرضا في القلوب.
فعن علي ب��ن أب��ي طالب رض��ي الله عنه أن��ه ق��ال« :ال ��رزق رزق ��ان :ف��رزق تطلبه ،ورزق
يطلبك ،فإن لم تأته أتاك»(((.
وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى«ِ :م ْن أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطر ًا القناعة،
�يء أرو َح للبدن من الرضا بالقضاء ،والثقة بالق َْسم ،ولو لم يكن في القناعة
وليس ش� ٌ
الواجب
ضل ،لكان
ُ
خصلة تحمد إال الراحة ،وعدم الدخول في مواضع السوء ِلطلب ال َف ِ
على العاقل أال يفارق القناعة على حالة من األحوال» (((.
وح ِر َم من الرضا بما رزقه الله وآتاه ،وحينئذ ال ُيرضيه
فمن ُع ِدم القناعة ازداد سخطهُ ،
َ
طعام ُيشبعه ،وال لباس يواريه ،وال مركب يحمله ،وال مسكن يؤويه.
وق��د ض��رب أه��ل الكويت ال�ك��رام أروع األمثلة في اتصافهم بالقناعة وال��رض��ا بالربح
القليل ،وتوضح هذه القصة الواقعية مثا ًال ونموذج ًا لصاحبها التاجر محمد العبدالله
المتروك رحمه الله تعالى ،وكان أحد التجار المعروفين بقناعته ورضاه بالربح القليل،
كما عرف عنه التزامه التام باألعراف والمواثيق التي أصلها تجار الكويت في كويت
الماضي.
ولد التاجر الحاج محمد العبدالله المتروك في منطقة في دولة الكويت عام 1302
هـ1885 /م ،واشتغل منذ صغره بالتجارة مع والده التاجر عبدالله المتروك الذي كان له
مكتب في الكويت ومكتب آخر كبير في مدينة البصرة ،واكتسب من والده خبرة واسعة
مكنته من االنتشار المحلي واالقليمي ،وتوسعت معامالته التجارية حتى شملت الهند
وباكستان ودول الخليج ،وكانت بداية تجارة التاجر المتروك في استيراد وتصدير الفحم
( )1ابن عبدربه ،العقد الفريد( ،ج - 3ص.)169
( )2ابن حبان ،روضة العقالء ،ص (.)149
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والقهوة ،وتطورت الحقا إلى أن شملت المواد الغذائية واالقمشة والمواد االستهالكية
وال�ع�ق��ارات ،وق��د مكن ه��ذا االنتشار االقليمي للتاجر المتروك من تكوين العديد من
الشراكات التجارية الشهيرة ومنها شراكته مع كبار تجار الكويت في ذلك الوقت ،ومن
أهم تلك العالقات والشراكات؛ شراكته مع التاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي رحمه
الله تعالى ،والتي كانت هي األطول واألشهر ،وكانت من الشراكات التي يضرب بها المثل
في االخالص والثقة المتبادلة ،توفي التاجر محمد العبدالله المتروك رحمه الله تعالى
في البصرة في العاشر من رمضان سنة  1377هجري الموافق  1958ميالدي ،رحمه الله
تعالى وأسكنه فسيح جناته.
تعد هذه الرسالة إحدى الوثائق المهمة التي تحتفظ بها عائلة المتروك الكريمة،
والتي تعد ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق والرسائل التاريخية الضخمة ضمن ممتلكات
األس��رة ،والتي ال تسطر التاريخ التجاري المشرف لهذه العائلة الكريمة فحسب ،بل
تسطر أحداث ًا مهمة ،وصفحات خالدة ،وصور ًا متنوعة؛ من الحياة في مختلف مناحيها
في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي في حقبة مهمة جد ًا من تاريخ تلك المنطقة،
وهي القرنان الثامن والتاسع عشر المالديين.
وفيها يروي األستاذ محمد ضرغام المتروك عن جده التاجر
محمد العبدالله المتروك رحمه الله تعالى قائ ًال« :جاء أحد
التجار إل��ى ج��دي التاجر محمد العبدالله المتروك وعرض
عليه ش��راء سلعة م��ن السلع ال �ن��ادرة ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،وعرض
عليه بيعها ع�ل��ى أه��ل ال�ك��وي��ت بضعف س�ع��ره��ا األص �ل��ي ،وأن
ذلك سوف ُي� ِ�د ُّر عليه أرباح ًا كثيرة وعائد ًا ضخم ًا ،فكتب إليه
التاجر محمد العبدالله المتروك برسالة تسطر كلماتها بماء
محمد ضرغام املتروك
الذهب؛ حيث كتب له فيها( :إن ك��ان سمعت بن متروك شاف
سلعة تحصل العشرة عشرين وش��راه ،إع��رف إن��ي ماني خ��وش إنسان ،وأرج��و الله حسن
التوفيق ،علينا االجتهاد وعلى الله التوفيق) ،وبهذه الكلمات الدقيقة وتلك الرسالة
الحاسمة أنهى التاجر محمد العبدالله المتروك الموقف رافض ًا هذا العرض الذي كان
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من الممكن أن يغري غيره من التجار ،ولكنه وبكل حزم رفض أن يبيع السلعة بالضعف
على مواطنيه».
ويستطرد الراوي محمد ضرغام المتروك قائ ًال :لقد ذكر لي العم النوخذة مساعد
أحمد اليعقوب (أبو زياد) رحمه الله تعالى هذا الموقف لجدي محمد المتروك رحمه
الله تعالى ،ووضح لي السر من وراء تلك الرسالة قائ ًال« :إن جدك غضب غضب ًا شديد ًا
من هذا التاجر رافض ًا عرضه ألنه في أيامنا عيب إنك تشتري بضاعة وتبيعها على أهل
الضعف).
الكويت دبل»( .أي ِ
وهكذا عكست لنا هذه القصة هذا الخلق الطيب من التاجر محمد العبدالله المتروك
رحمه الله ،وكيف أنه تحلى بالقناعة والرضا بالمكسب القليل ،ورفض المكاسب الكبيرة
على حساب ضرر مواطنيه ،وكيف أثبت لنا من خالل هذا الموقف الطيب ما تحلى به
التاجر الكويتي في كويت الماضي من أصالة وشهامة ،وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام
بالقناعة والرضا ،وقدموا لنا تلك النماذج المشرفة التي تدل على تحليهم بالمروءة
وحب الخير للغير.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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التاجر علي الشويب
والتعويض اإللهي عن نية الكسب الحالل
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مما ال شك فيه إن طلب الحالل وتحريه أمر واجب ،وحتم الزم ،فلن تزول قدما عبد
يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه .فما أروع الكسب الحالل
الطيب ولو كان قلي ًال فسيبارك الله فيه وسيزيده بإذنه تعالى ،يقول سبحانه{ :ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}((( .وجاء
�ال َر ُس� ُ
�الَ :ق� َ
يح ُم ْس ِل ٍم َع ْن أَ ِب��ي ُه َر ْي َر َة َر ِض� َ�ي ال َّلهُ َعنْهُ َق� َ
�ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّلهُ َع َل ْي ِه
في َص ِح ِ
َّاس ِإنَّ ال َّل َه َت َعا َلى َط ِّي ٌب لاَ َي ْق َب ُل ِإلاَّ َط ِّي ًبا»((( ،ويقول الله تعالى أيض ًا في
َو َس َّل َم« :أَ ُّي َها الن ُ
كتابه العزيز وهو أصدق القائلين{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ }(((.
عد
نتحدث في هذه السطور عن التاجر الكويتي علي الشويب  -رحمه الله -الذي ُي ُّ
خير مثال على التاجر السمح الصالح الذي يتحرى الحالل وال يقترب من الحرام مهما
كانت الظروف ومهما تعددت المغريات والمكاسب ،ذلك الرجل الذي التزم البيع والشراء
والمتاجرات في ح��دود ما ش��رع الله سبحانه وتعالى ،فكان مبدؤه أن التجارة النزيهة
هي خير المكاسب ،ك��ان ه��ذا الرجل يجتنب الكسب ال�ح��رام ،معتبر ًا أن الحالل غنية
عن الحرام ،كان يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع الناس وكان يريد أن يكون مطعمه
ألبنائه من حالل ،لذلك كان يرفض التأمين على أي صفقة من صفقاته التي يبرمها
مع أي شركة أجنبية .وما يدل على ذلك ما أورده الكاتب حمد عبدالمحسن الحمد في
كتابه (الكويت والزلفي ...هجرات وعالقات وأس��ر) حيث أورد رواي��ة يحكي فيها طالل
علي الشويب عن والده علي الشويب وحبه للتجارة والبحث عن أسباب الرزق الحالل،
فيذكر حكاية والده عندما استورد إط��ارات سيارات من اليابان لبيعها في الكويت ،وقد
اشترطت الشركة التي سترسل اإلطارات بإحدى السفن أن يقوم بالتأمين على الشحنة،
إال أن والده لرغبته في الكسب الحالل استفتى في قضية التأمين وعرف أنه محرم ،لهذا
رفض التأمين وتوكل على الله ،ولكن قبل أن تصل الشحنة إلى الكويت حلم بأنه يسقط
من علو إلى األرض ،وتخوف خوف ًا شديد ًا من ذلك الحلم الذي رآه في منامه ،ووصلته
( )1سورة البقرة اآلية (.)172
( )2رواه مسلم.)1015( ،
( )3سورة النساء اآلية (.)29
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األخبار بعد ذلك بأن السفينة المحملة بشحنة اإلطارات قد غرقت ،وخسر أمواله لعدم
التأمين عليها ،ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
ولكن المال الحالل ال يضيع وال يذهب سدى فبعد عدة سنوات جاء من يطرق عليه
ال�ب��اب ،ويسلمه كامل المبلغ ال��ذي خسره في صفقة اإلط ��ارات ،وهنا ع��رف أن الشركة
األجنبية قد قامت من جانبها بالتأمين على الشحنة ،لذلك فقد ردت الشركة اليابانية
للشويب المبلغ المالي الذي دفعه لشراء اإلطارات.
ولذلك لما خسر الشويب ماله في تلك الصفقة ،لم يجزع واحتسب ذلك عند الله
تعالى بقلب مؤمن ،حيث كان يدرك تمام ًا أن الله تعالى لن يتركه أو يتخ ّلى عنه عم ًال
بقول الله تعالى{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}((( .ونظر ًا ألنه كان
يتحرى الرزق الحالل والعمل الحالل وكان يبتعد عن الشبهات والمحرمات ،فرجع إليه
ماله بعد مرور عدة سنوات ،فحالله لم يذهب ،بعدها فتح الله عليه من الخير والبركة في
ومن عليه سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ألنه كان من الصالحين المخلصين..
رزقه َّ
رحم الله التاجر علي الشويب.

( )1سورة البقرة اآلية (.)156-155
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التجار سيد علي سيد سليمان الرفاعي
ومحمد المدعج وعلي العليمي((( أمثلة للتعامل الطيب
وحسن اختيار الجار قبل الدار

( )1لم تتوفر لنا وال لذريته ص��ورة شخصية ل��ه ،وك��ذا احل��ال في بعض الشخصيات ال��واردة في ه��ذا الكتاب ،حيث
اجتهدنا ما وسعنا االجتهاد في توفير الصور للشخصيات الواردة في املواقف املذكورة من رواتها لنا.
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جميل جد ًا أن تحرص على المعاملة الطيبة مع اآلخرين ،وأن تتمسك باألخالقيات
الفاضلة والقيم النبيلة التي حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف ،وما أجمل فعل الخير
والحرص على مساعدة الناس ونفعهم ،واآليات القرآنية واألحاديث النبوية الدالة على
الثواب العظيم من وراء فعل الخير ونفع الناس.
حديثنا في هذا الموضع عن التاجر سيد علي سيد سليمان الرفاعي الذي كان يعد
من رجاالت االقتصاد المشهورين في الكويت في العشرينيات والثالثينيات من القرن
العشرين ،وكانت له أعمال جليلة في النهضة االجتماعية في الكويت ،فكان وزمالؤه من
أعضاء مجلس المعارف يلبون طلبات المدرسة المباركية األحمدية بكل ما يتواجد
من مال وتوجيهات ،وكان من تجار الكويت الكبار الذين تذكر محاسنهم الجمة ومن
أفضلهم منطقا وحجة ورأيه كان مسموع ًا ،وقد شارك في توزيع المساعدات المالية
إلى األشقاء في فلسطين ،وإلى بعض الدول العربية المنكوبة ،وبهذه المناسبة طلب
أحد المتنفذين من التاجر سيد علي مبلغ ًا من المال عن طريق وسيطه ،فكان رده
على الوسيط« :رح قل لعمك سيد علي ال يدفع إتاوة وال ض��اره» ،فذهب الوسيط ولم
يرجع.
نذكر قصة حدثت للسيد علي وهي أنه لما علم المرحوم محمد المدعج أن السيد
علي السيد سليمان اشترى بيت ًا مجاور ًا لبيته ،فزاره في متجره ولما رآه السيد علي قام
مرحب ًا به قائ ًال :أه ًال بقدومك يا بومدعج (وعسى حاجتك عندنا ونقضيها؟) وكانت
هذه الكلمة معروفة بين الكويتيين عندما يزورهم ذو المكانة الذي لم يتعود زيارتهم.
فقال محمد المدعج :أي والله فإني قد سمعت أنك اشتريت البيت المجاور لبيتي.
فهل ستسكنه وهذا الذي أريده وأتمناه ،أم أنك ستستثمره مأجور ًا وهذا ما أخاف منه..
ألني أخاف من جار السوء .وأرجو إن كان الثاني أن يبيعني البيت بالفائدة التي تريد.
مسج ًال
فضحك السيد علي وقال :ال .إن مجيئك لي هو الفائدة الكبرى واعتبر البيت
ّ
باسمك.
وعلم المرحوم علي العليمي وهو من خيار الناس بما جرى بين السيد علي ومحمد
المدعج ،وق��ال له :إنني أبحث عن دار وج��ار وقد حصل الجوار ال��ذي أتمناه وال��ذي هو
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أفضل من ال��دار فهل تبيعني البيت بالفائدة التي تريد؟ فقال محمد المدعج :اعتبر
البيت قد سجل باسمك وال أريد عليه فائدة أكثر من جوارك.
ومما يلفت النظر أن السيد سليمان علي قدم الكثير من المال والجهد في سبيل
الخير ،ومنذ ك��ان ف��ي ب��داي��ة حياته التجارية وه��و ينفق بقدر إمكاناته ،وأس�ه��م آنذاك
بترميم بعض المساجد وتكفل برواتب أكثر من إمام ومؤذن فيها ،وكانت له أعمال أخرى
فيما بعد عن طريق اإلقبال على أوجه الخير المختلفة ،سواء أكان ذلك في الكويت أم
خارجها.
ومما رواه األخ الكريم محمد ابن السيد علي أن والده كانت له أعمال خيرية متعددة
في الهند وأفريقيا منها على سبيل المثال دور األيتام التي كان يحرص على تشييدها
ودعمها بالمال وتهيئة الوسائل المريحة لمن ينضوي تحت جناحها من األيتام الذين
لم يجدوا المأوى بسبب وفاة والديهم.
ومن أهم أعماله توصيته بعدة أعمال خيرية تقام بعد وفاته بثلث تركته حيث إنه لم
يتمكن من القيام بكل ما يأمل القيام به أثناء حياته ،فآثر أال يتوقف عمله الخيري
بعدها .وم��ن أه��م ال��دالئ��ل على مباشرة ورث�ت��ه بالقيام بتنفيذ م��ا وص��ى ب��ه مورثهم
المسجد الكبير القائم اآلن بمنطقة السالم في جنوب السرة وهو مسجد يقع على
مساحة خمسمائة والفين متر مربع ،يتسع لعدد كبير من المصلين ،ويضم مكتبة
يؤمها طالب المعرفة.
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لقد أم��رن��ا ربنا ب��االل�ت��زام باألمانة والمحافظة على ال�م��ال ال�ع��ام وتنميته ،فالله
سبحانه وتعالى رقيب على عباده{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}((( ،ولقد استخلف الله عز
وج��ل بعض األف��راد على المال ،كما استخلف الناس جميع ًا على بعض المال ،وإذا
ك��ان ال�ف��رد يبذل جميع م��ا ف��ي وسعه للمحافظة على ه��ذا ال�م��ال أي�ض� ًا ،ف��إن الناس
جميع ًا مكلفون بالمحافظة على المال العام ،حيث إن نفعه يعود عليهم جميع ًا دون
أن يستأثر أحد به لنفسه ،يقول تعالى{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}(((،
ويقول تعالى { :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ}((( ،وق��ال الله تعالى على لسان يوسف عليه السالم{ :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}(((.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استغل وظيفته ليكسب بها لنفسه ،حينما
جاء بما جمع من الصدقات المفروضة ،واحتجز لنفسه الهدايا التي قدمت إليه« :هال
جلس في بيت أبيه وأمه؛ حتى ينظر أيهدى إليه أم ال»((( .وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم« :أ َّد األمانة لمن ائتمنك ،وال تخن من خانك»(((.
دعت كل النصوص القرآنية واألحاديث النبوية السابقة إلى الحفاظ على المال العام
وعدم خيانة األمانة ليحصل كل ذي حق على حقه ..وإذا نظرنا إلى المجتمع الكويتي
لوجدنا في كل العصور أن��اس� ًا شرفاء يخافون الله تعالى أمناء يحافظون على أموال
الناس وكذلك على األموال العامة ،ديدنهم التقوى وال ينظرون إلى ما حرم الله تعالى.
وإذا نظرنا إلى كويت الماضي لوجدنا من أبناء الكويت األمناء الشرفاء الكثيرين الذين
يحبون بلدهم ويحافظون عليها وعلى مكتسباتها ومالها العام ،ومن هؤالء التاجر سعد
محمد سعد المنيفي رحمه الله ،فقد كان أول وكيل في الكويت ألشهر ماركات األقالم
الحبر والجاف مثل «الباركر» و«الشيفر» ،وتعد هاتان العالمتان التجاريتان (الماركتان)
من أشهر وأفخم األقالم الموجودة في ذلك الوقت ،فجاءه في يوم من األيام وفد من إدارة
المشتريات بوزارة التربية ،وكان ممثلو الوفد يريدون أن يشتروا أقالم ًا لتوزيعها كجوائز
( )1سورة النساء اآلية (.)1
( )2سورة النساء اآلية (.)58
( )3سورة آل عمران اآلية (.)161
( )4سورة يوسف اآلية (.)55
( )5صحيح البخاري.)6979( ،
( )6سنن أبي داود.)3534( ،

208

على طلبة المدارس الفائقين والفائقات وذلك وفق ما رواه لي
حفيده األخ حمد عبدالله سعد المنيفي ،فطلبوا شراء كمية
من األقالم الفاخرة ،فسأل التاجر سعد المنيفي أعضاء الوفد:
لماذا تشترون كل ه��ذه الكمية من األق�ل�ام؟ فأجابوه :للطلبة
الفائقين وال�ف��ائ�ق��ات ،فقال لهم :ه��ذه األق�ل�ام ف��اخ��رة وتصلح
للمسؤولين الكبار ،وال يقدرها قدرها األوالد الصغار ،فال ينبغي
لكم أن تشتروها ،لقد ق��ال لهم ذل��ك على الرغم من أن��ه يعلم
حمد عبدالله سعد املنيفي
أنه سيربح من بيع هذه األقالم الفاخرة والباهظة الثمن مبلغ ًا
كبير ًا ،فقالوا له :لسنا من سيدفع ثمن هذه األقالم ،وزارة التربية سوف تتحمل تكاليف
هذه األقالم ،فقال لهم :حتى لو كانت الحكومة ستدفع ثمن هذه األقالم ،فاألولى أن يتم
توفير هذا المبلغ ،ورفض بيع األقالم الفاخرة لهم رفض ًا قاطع ًا طالما كانت للطالب،
وقال :إن هذه األقالم ال تصلح إال للمسؤولين ،وباعهم األقالم العادية إلعطائها للطالب
تكريم ًا لهم على تفوقهم.
وعلى الرغم من أن التاجر سعد المنيفي قد ف� َوت على نفسه فرصة الربح الوفير
من صفقة بيع األق�لام الفاخرة ،إال أن��ه ك��ان موضوع ّي ًا وأمين ًا وحريص ًا على الحفاظ
على المال العام ألنه كان يخشى الله عز وجل ويتقيه ،وك��ان يبتغي مرضاته سبحانه
ويبتعد عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى ،كان يتحرى الكسب الحالل وإن قل ،ويبتعد
عن الكسب الحرام وإن كثر ،ومما ينعكس على عالم الواقع من تقواه و ورع��ه أن��ه كان
يلزم نفسه بهامش معقول من الربح على مبيعاته ال يتعداه رغم كونها في حينها من
أشهر الماركات العالمية ألقالم الحبر واألقالم الجافة من ماركتي «شيفر» و «باركر» ورغم
ارتفاع هامش الربح عند كثير من التجار في سائر السلع في زمانه .
فض ًال عن كونه دقيق ًا جد ًا لصالح الزبائن على حساب نفسه  ،فعندما يأتي أحدهم
لتبديل رأس ريشة قلمه الحبر المكسور طرفها وهي مصنوعة من مادة ذهبية لها قيمتها،
فكان يعرف هذه القيمة مبدئي ًا  ،و يخصمها من حساب الزبائن الذين يشترون أقالم ًا
جديدة عوض ًا عن أقالمهم المكسورة  ،ألنه يعلم سلف ًا بأنه سوف يجمعها فإذا بلغت في
مجموعها وزن ًا معين ًا أخذها للبيع بسعرها كما هي  ،فهو بذلك يسابق الزمن ليخصم
السعر المتوقع لبيعها ليستفيد منها فقط بما مقابل ما خفضه للزبائن من تكلفة
متوقعة لريشة كل قلم مكسور فلله دره من تاجر أمين .
رحم الله التاجر سعد المنيفي وجزاه على صنيعه خير الجزاء.
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إن لعمل الخير ف��وائ��د عظيمة للفرد والمجتمع على ح� ّ�د س��واء ،ففيه كسب رضا
ّ
الرحمن ،ونيل محبة الناس ،وازدياد األلفة والوئام بين صفوفهم ،وتشجيع على التعاون
اإليجابي ،كما فيه إغاثة المحتاجين ،والتخفيف على الملهوفين ،وإنقاذ المضطرين،
وفيه كذلك رقي المجتمع وتقدمه ،وتحقيق نهضته واستقراره ،فعمل الخير هو الصورة
المشرقة ،التي تعبر عن إيجاب ّية العالقة التي تربط بين أبناء المجتمع الواحد والفهم
السليم لرسالة إسالمنا العظيم ،في إذكاء روح التعاون ،وإرساء أسسه ،والتشجيع عليه؛
كمثل
وتراح ِمهم
وتعاطفهم
توادهم
لقوله صلى الله عليه وسلم« :م َث ُل
َ
المؤمنين في ِ ّ
ِ
ُ
ِ
والس َه ِر»(((.
الجسد
سائر األعضاءِ
عضو تداعى َلهُ
الواحد إذا اشتَكى منْهُ
ِ
ِ
ٌ
َّ
بالحمى ّ َ
ُ
وقد أمرنا الله تعالى بأن نتعاون على فعل الخير والبر حيث يقول{ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}((( ،ويقول صلى الله
«أحب النّاس إلى الله أنفعهم للنّاس»(((.
عليه وسلم:
ّ
نتحدث في هذا الموضع عن الشيخ أحمد الجابر الصباح((( ،الذي كان مح ًّبا لعمل
الخير ،وحريص ًا على تقديم الدعم والعون والمساعدة ألبناء وطنه ،كان حريص ًا على
نفعهم ،يسعد لسعادتهم ويتألم أللمهم ويحزنه أن يرى أحد ًا من أبناء وطنه في ضائقة،
ولعل أب��رز ال�م��واق��ف التي تؤكد ذل��ك م�ب��ادرت��ه إل��ى التبرع م��ن ماله ال�خ��اص لمساعدة
المتضررين من أبناء الكويت ممن تهدمت بيوتهم في سنة «هدامة» 1934م بسبب األمطار
الغزيرة التي تعرضت لها الكويت و أدت إلى هدم الكثير من البيوت المبنية من الطين
( )1رواه مسلم.)2586( ،
( )2سورة املائدة اآلية (.)2
( )3أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء احلوائج (ص ،47رقم  )36وحسنه األلباني (صحيح اجلامع.)176 ،
( )4الشيخ أحمد اجلابر الصباح:
أمير الكويت العاشر ،حكم الكويت م��ن 23م��ارس1921م حتى وفاته في  29يناير 1950م وهو ابن الشيخ جابر
املبارك الصباح من زوجته شيخة عبدالله بن صباح الصباح.
أب��رم ف��ي ع�ه��ده معاهدة العقير ع��ام 1922م لترسيم احل ��دود ب�ين ال�ع��راق وال�س�ع��ودي��ة وال�ك��وي��ت ،وك��ان��ت بداية
الدميقراطية في الكويت في عهده ،إذ أنشأ مجلس الشورى وال��ذي يعد أول عمل يقوم به بعد توليه ملقاليد
احلكم بشهر أبريل 1921م بعد وفاة عمه الشيخ سالم املبارك الصباح ،لكن أعمال اجمللس لم تستمر طوي ًال بسبب
عدم تفرغ أعضائه لشئونه لذلك أنهى أعماله بعد شهرين من إنشائه .وأسس بعام 1938م اجمللس التشريعي
والذي يسمى اجمللس التشريعي األول والذي حل بنهاية عام 1938م ودعى النتخاب أعضاء اجمللس التشريعي
الثاني والذي كانت نهايته دموية.
صدر بسبب احلرب العاملية الثانية ،ومت تصدير أول شحنة
اكتشاف النفط في عهده بعام 1938م ،إال أنه لم ُي َّ
نفط في يوم  30يونيو 1946م.
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وتضرر حوالي  18.000شخص ،حيث شهدت الكويت في 1934م (غرة رمضان  1353هـ)
هطول أمطار غزيرة بلغت كميتها حوالي  300وهي ثالثة أضعاف ما يهطل خالل عام
واحد في الكويت .وأدت هذه األمطار إلى تهدم أكثر من  500بيت ،وكانت المنطقة األكثر
تضرر ًا هي الواقعة بين دروازة عبدالرزاق وقصر نايف ،وبلغ عدد المنكوبين حوالي 18.000
نسمة اضطروا إلى ترك منزلهم واللجوء للمدارس والمساجد والمباني الحكومية ،كما
لجأ البعض إلى بيوت أسرهم .وبلغ عدد المصابين الذين سجلوا رسمي ًا في دائرة الصحة
 11مصاب ًا توفي منهم اثنان.
الموقف السابق رواه األستاذ سالم الخشتي في كتاب «األمالي
الكويتية» للدكتور يعقوب يوسف الغنيم حيث كان يملي على
تالمذته أح��داث سنة هدامة ع��ام 1934م وموقف الشيخ أحمد
الجابر الصباح والتجار في تقديم الدعم والعون والمساعدة
لمن هدمت بيوتهم حيث ق��ال مخاطب ًا تالمذته« :ك��ان انتشار
األمطار واسع ًا في تلك السنة بحيث تعدت حدود العاصمة إلى
د.يعقوب يوسف الغنيم
ما حولها ،وعندما توقف السحاب وانزاح الغيم فرح الناس لكي
يقوموا بتفقد حاجاتهم التي ألم بها المطر فأتلفها ،وكان وصف هذه الحالة وصف ًا يدل
على حجم المصاب».
ويضيف« :كانت األمطار شديدة في هذا العام ،و كانت ميزانية الكويت ضعيفة جد ًا
فلم يكن النفط قد تم استخراجه من األراضي الكويتية ،وكان األهالي يعانون من نقص
األموال بسبب تراجع موسم الغوص والسفر ،وكانت الخسائر التي نجمت عن األمطار
الكاسحة في ه��ذه السنة لم يقابلها ما يقيم أود الناس ،ويعوضهم ويصلح مساكنهم
ويعيد إليهم حياتهم السابقة بسرعة».
ويضيف الخشتي :طار البريد إلى خارج الكويت مبلغ ًا بما حدث ،ففي الوقت الذي
جرى فيه ما جرى من األمطار ،كان المرحوم حمد الخالد عميد أسرة الخالد في البصرة
العراقية يتابع بعض أعمال ه��ذه األس��رة ،وق��د كتب إليه ابنه المرحوم مهلهل الحمد
الخالد رسالة مطولة شرح له فيها كل ما جرى في البالد وبين آثار األمطار على أماكن
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كثيرة في البالد ،وكانت الرسالة مكونة
م ��ن ث �ل�اث ص �ف �ح��ات م �ك �ت��وب��ة بخط
اليد وقد حرص كاتبها على أن يرسل
معلومات كاملة عن كل األحداث التي
جرت ومن ذلك ذكره لألمطار وآثارها
ع�ل��ى ال �ب�لاد ،وأش ��ار إل��ى أن التدمير
شمل كثيرا م��ن المساكن ،وأن��ه شرد
الناس».

حمد اخلالد

مهلهل احلمد اخلالد

وع��رج بعد ذل��ك الخشتي على التحرك األهلي والحكومي لمواجهة ما ح��دث ،وفي
هذا الشأن أورد قوله« :لقد فكر (الجماعة) في القيام بشيء يخفف أعباء الكارثة على
الناس ،وذلك بجمع بعض األموال على سبيل اإلعانة (العانية) وذهبوا إلى الشيخ أحمد
الجابر الصباح فتبرع بخمسة آالف ربية افتتح بها التبرعات ،وقد تدافع القادرون من
األهالي وأكثرهم من التجار إلى مبنى بلدية الكويت لكي يتبرعوا كل بحسب قدرته ،وكان
المبلغ الذي قدمه الشيخ نواة طيبة رفعت من مقدار تبرعات الناس ،وقد جرى توزيع
ما تم الحصول عليه من أموال التبرعات على المتضررين كل بحسب الضرر الذي ناله،
وتم إعادة إنشاء البيوت مرة أخرى».
إن الموقف السابق إن دل فإنما يدل على تعاضد أهل الكويت في السراء والضراء،
وتوجه الناس إلى الشيخ أحمد الجابر يدل على ثقتهم فيه رحمه الله وحبهم له ،فما كان
منه  -رحمه الله -إال أن هب لنجدتهم ،وفزع إلغاثتهم وكانت مبادرته بالتبرع مشجعة
لكل التجار والقادرين من أه��ل الكويت على التبرع إلغاثة المتضررين ممن تهدمت
بيوتهم بسبب تلك األمطار الغزيرة.
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الشيخ جابر األحمد الصباح  -رحمه الله -
األمين الحريص على تنمية بلده
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م��ا أروع أن يكون الشخص ال�م�س��ؤول مح ًّبا لوطنه يسعى لرفعته وتقدمه ويسارع
ويعد هذا الفعل
بتنفيذ أعمال يستفيد منها المجتمع وتعود بالنفع على أبناء وطنه،
ُّ
م��ن ص�ف��ات األت�ق�ي��اء وينطبق عليه ق��ول ال�ل��ه تعالى{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
المتّقي لر ّبه حريص على اغتنام فرص عمل الخير في الحياة لما
ﭢ}((( .فالمسلم ُ
الجمة الكثيرة على الفرد والمجتمع .جميل أن يسعى اإلنسان لنيل
يعلم من فوائدها
ّ
رضا الله بنفع مجتمعه فيحبه الله ويضع محبته في قلوب أبناء وطنه ،يقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم« :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد
الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى»(((.
ْحقُ ال ُْمؤ ِْم َن ِم ْن َع َم ِل ِه َو َح َسن َِات ِه َب ْع َد
ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا«ِ :إ ّ َن ِم ّ َما َيل َ
َم ْو ِت ِه ِعل ًْما َع ّ َل َمهُ َون ََش َر ُه َو َو َل ًدا َص ِال ًحا َت َر َكهُ َو ُم ْص َحفً ا َو ّ َر َثهُ أَ ْو َم ْس ِج ًدا َبنَا ُه أَ ْو َب ْيتً ا لاِ ْب ِن
ْحقُ هُ ِم ْن َب ْع ِد
يل َبنَا ُه أَ ْو ن َْه ًرا أَ ْج َرا ُه أَ ْو َص َد َق ًة أَ ْخ َر َج َها ِم ْن َم ِال ِه ِفي ِص ّ َح ِت ِه َو َح َي ِات ِه َيل َ
الس ِب ِ
َّ
(((
َم ْو ِت ِه» .
حديثنا في هذا الموضع عن الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل
 رحمه الله  -الذي كان يملك عقلية تجارية بعيدة المدى إلى جانب حنكته السياسية،فقد كان  -رحمه اللهُ -مح ًّبا ألبناء وطنه فأحبوه ،كان يسعى لنفع الفرد والمجتمع ككل،
وبرزت عقليته التجارية ورؤيته االقتصادية من خالل تخطيطه إلنشاء منطقة الشعيبة
الصناعية التي نقلت اقتصاد الكويت نقلة نوعية ونشط فيها النشاط التجاري.
يروي رئيس غرفة التجارة والصناعة العم علي محمد ثنيان
الغانم موقف ًا يؤكد فيه العقلية التجارية للشيخ جابر ،حيث
يقول الغانم« :بعد تخرجي في العام 1961م ،وعودتي من ألمانيا
إلى الكويت ،كانت تربطني عن طريق بعض األخوة عالقة مع
المرحوم الشيخ جابر ،وكان بيننا اتصال أسبوعي ،وكانت لدي
قناعة ب��أن الشيخ جابر األحمد من الشخصيات المميزة في
الكويت ،وعقليته سوف تلعب دور ًا أساسي ًا في تطوير الكويت».
ويضيف ب�ق��ول��ه« :وم ��ن ال�ن�ق��اط المهمة ال�ت��ي أود ذكرها
( )1سورة املؤمنون اآلية (.)61
( )2رواه ابن ماجه.)242( ،
( )3رواه األلباني.
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علي محمد ثنيان الغامن

أن الشيخ جابر رحمه ال�ل��ه ،وأث�ن��اء توليه وزارة المالية في
ال �ع��ام 1960م ،ق��ام بتأسيس لجنة اس�ت�ش��اري��ة م��ال�ي��ة ،وهذه
اللجنة مكونة من شخصيات عالمية مميزة منها ،لوجين
ب�لاك رئ�ي��س البنك ال��دول��ي ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،والبروفيسور
أبس ،وهو من الشخصيات االقتصادية األلمانية المشهورة،
ورئيس مجلس إدارة بنك الدوتشه ،وهو أكبر بنك في ألمانيا،
ورئيس مجلس إدارة  UBSوهو من أكبر بنوك سويسرا ومعهم
يوجني بالك
الدكتور فخر شهاب ،وكانت هذه اللجنة تجتمع من  3إلى 4
مرات سنوي ًا مع الشيخ جابر ،وتعطيه بعض اآلراء االقتصادية ومنها هيئة االستثمار،
والصندوق الكويتي للتنمية العربية ،واقترحت أن يقوم بإنشاء منطقة صناعية
خاصة بالصناعات النفطية في الكويت وهي منطقة الشعيبة الصناعية ،وأمور كثيرة
قامت بها هذه اللجنة».
ويستطرد الغانم بقوله« :في أحد األيام استدعاني سكرتير الشيخ جابر األحمد
رحمه الله عندما ك��ان وزي��ر ًا للمالية ،وق��ال لي بأنه يريد تأسيس منطقة صناعية
على مستوى عالمي ،وأنه قد استدعى شخصية عالمية في صناعة البتروكيماويات
وه��و الدنماركي هالدر توبسو ،وق��ام السيد توبسو بعمل تصميم لمنطقة صناعية
(الشعيبة) وقام الشيخ جابر رحمه الله بتكليفي بمتابعة تلك المنطقة الصناعية
على الرغم من صغر سني وحداثة تخرجي في الجامعة ،وأظهر دعم ًا كبير ًا لي ما
حفزني على القيام بتلك المهمة ،وبعد موافقتي على القيام بذلك ،قلت له رجاء
لدي بعض المالحظات ،فإنني أتمنى أن تأخذ تلك المؤسسة الصناعية صفة تختلف
عن مؤسسات الدولة ،فتكون كمؤسسة تملكها الحكومة لكنها قطاع خاص ،أي كهيئة
مستقلة ال تخضع للروتين الحكومي ،وكانت ت��دار من قبل مجلس إدارة مكون من
 15شخصية كويتية ،وط�ل��ب مني الشيخ ج��اب��ر رح�م��ه ال�ل��ه أن أك��ون رئ�ي��س مجلس
اإلدارة ،فاقترحت بأن يكون الشيخ جابر رئيس مجلس اإلدارة ،وأن أكون عضو ًا منتدب ًا
متفرغ ًا ألعمال اإلدارة ،ألن نجاح مؤسسة الشعيبة مرتبط بأن يكون على رأسه قيادة
مهمة بحجم الشيخ جابر ،وأصبح الشيخ جابر رئيس مجلس اإلدارة ،وكانت القرارات
تؤخذ من مجلس اإلدارة وال تؤخذ بصفة فردية من رئيس مجلس اإلدارة ،وكان ذلك
تأسيس ًا للمبدأ الديموقراطي واإلداري الصحيح في اتخاذ القرارات ،وبدأنا بالعمل
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في منطقة الشعيبة الصناعية ،وأصبحت مثا ًال على مستوى دول الخليج».
ويكمل بقوله« :كان الهدف من المنطقة كلها هو تنمية صناعة البتروكيماويات ،وفع ًال
قمنا بإنشاء أول مصنع لألسمدة الكيماوية في الكويت ،ثم بدأنا في بناء إحدى أكبر
محطات الكهرباء في الشعيبة ،وأيض ًا بناء الميناء حيث بدأ البناء في العام 1962م،
وانتهى في العام 1968م ،وأثناء مراحل البناء كانت الكويت معتمدة على ميناء الشويخ،
في حين كان العراق في نهضة ،ويعتمد اعتماد ًا شبه كلي على ميناء الشويخ ،ومع هذا
الضغط الكبير على ميناء الشويخ م��ن السفن ،وانتظار السفن العراقية ق��ام رئيس
الوزراء العراقي في ذلك الوقت بزيارة لمناقشة مشاكل الميناء ،واجتمع مع الشيخ جابر
علي ،وأف��اد بأنه ال يمكن أن
الصباح ،واتصل بي الشيخ جابر لزيارته وط��رح المشكلة ّ
تستوعب طاقة ميناء الشويخ كل تلك السفن المتجهة إلى الكويت بالبضائع العراقية،
وكان الحل هو ميناء الشعيبة ،ومع طول فترة إنجاز الميناء طلب الشيخ جابر رحمه
الله أن يتم إنجاز الميناء في فترة ثمانية أشهر لحل مشكلة الضغط على ميناء الشويخ،
فوعدته بالمحاولة والرد بعد االجتماع مع اللجنة المسؤولة عن الميناء واالستشاريين
والمقاول وكانت شركة ألمانية».
ويتابع الغانم قائال« :ك��ان رد المقاول أن��ه يستطيع ذل��ك ،ولكن تواجهه مشكلة في
الحفر ،ولكن في حال تعويضه ،سيستطيع جلب حفارات أكثر إلنجاز المشروع في وقت
أقل ،وطلبت منه أن يعطيني عرض سعر بالزيادة المطلوبة إلنجاز المشروع ،وبعد ثالثة
أي��ام طلب  250أل��ف دي�ن��ار ف��ي ال�ع��ام 1964م وه��و م��ا ق��د ي�ع��ادل  50ال��ى  60مليون دينار
اليوم ،وشرحت للشيخ جابر الوضع ،ورؤية المقاول وأجابني بالموافقة شريطة أن يتم
إنجاز المشروع في الوقت المطلوب ،بعد ذلك تم إنجاز المشروع في الوقت المحدد،
وتم تشغيل ميناء الشعيبة ،وتدفقت السفن خاصة العراقية على الميناء ،ونتيجة لهذا
التدفق ازدادت األرباح على الميناء بما يوافق تقريب ًا  600ألف دينار في هذه الفترة ،وهو
أكثر من ضعف ما صرفناه».
الموقف السابق إن دل فإنما ي��دل على أن الشيخ جابر رحمه الله على الرغم من
أنه كان أحد أعضاء األسرة الحاكمة ،وقبل أن يمسك زمام الحكم في الكويت ،فقد كان
شيخ ًا مهن ّي ًا عبقر ّي ًا يفقه في مجال التجارة وكان يسعى إلى نفع وطنه ومجتمعه فأحبه
الجميع ،وهذا من فضل الله عليه  -رحمه الله.
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النوخذة عيسى أحمد بشارة والتاجر خالد صالح الغنيم
مثاالن للمبادرة والمسئولية االجتماعية

221

إن سقيا الماء من أفضل أعمال البر ،ومن أعظم الصدقات ،لقول النبي صلى الله
عليه وسلم« :أفضل الصدقة سقي الماء»((( ،ولقد أنزل الله الماء من السماء ،وامتن
على أهل األرض بما يشربون ،يقول سبحانه{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ }(((.
ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقي الماء ،وحث عليهَ ،و َرغَّ � َ�ب فيه ،وسابق
سبب من أسباب
إليه ،ولذلك فإن سقيا الماء عمل يسير ،وفي الميزان جليل ،هذا العمل ٌ
وباب من أبواب البر والفالح ،وقد رغَّ ب  -صلى الله عليه وسلم -و َر ِغ َب في هذا
النجاةٌ ،
العمل في يوم الحج األكبر ،ومع رغبته فيه إال أنه تركه ،وما تركه  -صلى الله عليه وسلم-
إال خشية أن ُيقت َدى به في ذلك الموضع ،وفي ذلك مشقة ألهله ،ومنازعة لهم.
إن الله  -عز وجل -عذَّ ب أهل النار بحرمانهم من الماء حيث يقول{ :ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ}((( .قال اإلم��ام القرطبي رحمه الله :إن في هذه اآلي��ة دلي ًال على أن سقي
الماء من أفضل األعمال.
جاء سعد بن عبادة  -رضي الله عنه -إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم -فقال :يا
رسول الله ،إن أمي ماتت ،أفأتصدق عنها؟ قال «نعم» ،قلت :فأي الصدقة أفضل؟ قال:
«س ْق ُي ال َْماء» (((.
َ
إن عمل البر ت��زداد مرتبته وأج��ره إذا زادت الحاجة إليه ،وال شك أن سقيا الماء في
الحر من أعظم أعمال البر ،جاء في تفسير القرطبي قول بعض التابعين« :من كثرت
ذنوبه فعليه بسقي الماء».
أال وإن من فضائل سقي الماء على الظمأ أن يكون جزاؤه أن يسقيه الله من الرحيق
المختوم في الجنة ،يقول  -صلى الله عليه وسلم -في الحديث الحسن« :أَ ّي َما ُم ْس ِل ٍم
يق ال َْم ْختُ وم»(((.
الر ِح ِ
َسقَى ُم ْس ِل ًما َع َلى َظ َمأ َسقَا ُه ال َّلهُ ِم َن َّ
( )1رواه أبو داود.)1679( ،
( )2سورة الواقعة اآلية (.)70-68
( )3سورة األعراف اآلية (.)50
( )4انظر :تفسير القرطبي.)21517( ،
( )5رواه أبو داود ،)1682( ،والترمذي.)2451( ،
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وحديثنا في ه��ذا المقام ح��ول اثنين من رج��االت الكويت
اللذين كانا حريصين على فعل الخير ومساعدة أهل بلدهما
ف��ي حقبة ال�ث�لاث�ي�ن��ات لنيل األج ��ر وال �ث��واب م��ن ال�ل��ه تعالى
وابتغاء رضاه عز وجل ،لقد حرصا متطوع ْين على جلب وتوزيع
المياه على أهل الكويت خالل فترة أزمة المياه بالبالد..جاء
في كتاب (األمالي الكويتية) للدكتور يعقوب يوسف الغنيم
رواية للمهندس عبدالرحمن خالد الغنيم حيث يقول« :منذ
م.عبدالرحمن خالد الغنيم
بدأت الكويت وهي تعيش على مياه األمطار النادرة واستخدام
اآلب��ار(ال �ق �ل �ب��ان) وال �ب��رك م��ن أج��ل ح�ف��ظ ال�م�ي��اه وخ�ص��وص� ًا ف��ي ال�ب�ي��وت .وف��ي بداية
الثالثينات ومع ازدهار بناء السفن الكبيرة للسفر ونقل البضائع والتمور من الكويت
إلى الهند وأفريقيا والبصرة في العراق ،فكر بعض التجار الكويتيين في بناء سفن
كبيرة فيها أحواض مياه لنقل المياه من شط العرب في البصرة والفاو ،وفع ً
ال تم ذلك،
وكانت هناك سفينتان كبيرتان لنقل الماء من البصرة إلى الكويت ،ولقد سمى المالك
هاتين السفينتين بالجيرماني والجاباني ،كناية عن عظمة اليابان وألمانيا ،وكان من
جدا معرفة المد والجزر لدخول هذه السفن المحملة بالماء وتفريغها بسرعة
المهم ًّ
فائقة؛ حتى يمكنها الخروج والذهاب مرة أخرى لجلب الماء».
ويستطرد الغنيم قائ ً
ال« :كان خالد صالح الغنيم في إبان شبابه وعمره في الثامنة
عشرة قد كلف ب��أن يقوم بمهمة تفريغ هاتين السفينتين حيث ك��ان يجلب الحمارة
(ناقلي وموزعي المياه) والكنادرة ويشرف شخص ًّيا على جلبهم ومحاسبتهم ،وكانت
جدتي رحمة الله عليها تقوم بتوصيله من بيتنا (بيت الغنيم الكبير) في فريج غنيم
ال��ذي ال يبعد غير عدة خطوات عن موقع النقع المخصصة لهذه األب��وام (السفن)،
مساء لمساعدته على حفظ المبالغ المحصلة من أج��ل تسليمها إلى
وكانت تأتي
ً
أصحابها.
ويكمل بقوله« :لقد حدثني النوخذة الكبير عيسى أحمد بشارة أطال الله في عمره
حيث قال« :مع بداية الحرب العالمية الثانية فرض االحتالل اإلنجليزي حصار ًا على
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مدينتي البصرة والفاو ومنع دخول السفن مهما كان نوعها وفرض رقابة عليها ،ولهذا
جدا بهذا المنع ،ولقد طلب منه أحد التجار أن
فقد منع جلب المياه وتأثرت الكويت ًّ
يذهب إلى شط العرب بصورة خاصة حيث أنه  -أي النوخذة عيسى  -لم يكن يعمل
على أب��وام الماء ألنه نوخذة في أب��وام السفر ،لهذا ونظر ًا لظروف الكويت وشح الماء
فقد تطوع جزاه الله خير ًا بأن يركب كنوخذة على بوم الماء ويذهب إلى شط العرب
وف��ي ال�ظ�لام الحالك ب��دأ يأخذ ال�م��اء الحلو م��ن ب��داي��ة ال�ش��ط ،وك��ان��ت هناك مراقبة
ودوري��ة إنجليزية ،لكنه تمكن من ملء الخزانات ( التوانكي) بالماء وأن يخفيه وغادر
إلى الكويت تحت الظالم ،ويقول :إنه قبل طلوع الفجر وقبل أن يدخل النقعة وجد عند
مدخلها على الصخر شخص ًا جالس ًا في عز الشتاء يغطي نفسه في مزويته (نوع من
البشت الثقيل) ،ولما قربنا منه قام وهو يؤشر له بالدخول إلى النقعة (المرفأ) ويحدد
وصو ُّت عليه ،فقال :أنا خالد الغنيم ،ومع
لهم المكان المناسب ويقول النوخذة :قمت
َّ
محاذاة جدار المرفأ ،أوصلنا إلى المكان المناسب ،وكان حاضر ًا في انتظارنا الحمارة
وناقلي المياه إلفراغ السفينة وتوزيع المياه على أهل البلد الذين كانوا بأشد الحاجة
لهذه المياه وهذه كانت السفرة األولى واألخيرة للنوخذة عيسى بشارة لجلب المياه من
شط العرب».
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التاجران يوسف اإلبراهيم ويوسف البدر
مثاالن للوالء للوطن
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إن فضل اإلن�ف��اق بغرض مد يد العون للمجاهدين في سبيل الله ثوابه عظيم،
يقول تعالى{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ}((( ،وعن زيد بن خالد
غازيا في سبيل الله،
جهز ً
الجهني قال :قال رسول الله  -صلى الله عليه وسلمَ :
«من َّ
فقد غزا»(((.
نعرض في هذا المقام الموقف المشرف للتاجرين يوسف اإلبراهيم ويوسف البدر
عندما هب كالهما للفزعة لتجهيز جيش دولة الخالفة اإلسالمية في حربه القائمة
ضد روسيا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ،وكانت دولة الخالفة تحتاج إلى
معونات تمدها بها أقاليم الدولة من كل جهة حيث كانت تئن من األثقال التي كلفها
بها من تقلدوا الخالفة أو ُق ِّلدوها وكان الحال من س ِّييء إلى أسوأ.
وفي يوم من أيام سنة 1295هـ ،استلم األمير الشيخ عبدالله
بن الصباح أمير دولة الكويت في ذك الوقت رسالة من رئيس
وزراء الخليفة المسمى يومئذ بالصدر األع�ظ��م ،وف��ي هذه
الرسالة يطلب الصدر بأمر من الخليفة عبدالحميد الثاني
معونة من أمير الكويت مقدارها أربعة آالف ليرة عثمانية
لتجهيز جيوش السلطنة المقاتلة في سبيل الله دفاع ًا عن
كلمة ال�ل��ه وع��ن ك�ي��ان دول ��ة ال �خ�لاف��ة ،واه �ت��م األم �ي��ر الشيخ
اخلليفة السلطان عبداحلميد الثاني
عبدالله الصباح  -رحمه ال�ل��ه -بهذه ال��رس��ال��ة ،ول��م يستطع
إغفالها ،فأرسل األمير يجمع مجلس شوراه ليشيروا عليه ،ألن األمير لم يكن يملك
هذا المبلغ وال حتى أقل من نصفه ،وكان األهالي في تلك السنة قد ابتلوا بنقص في
األموال بعواصف أغرقت كثير ًا من سفنهم المحملة ببضائع وأموال أخسرت كثيرين
وأفقرت كثيرين.
ولكن يوسف اإلبراهيم وك��ان من األث��ري��اء البارزين في اإلم��ارة ،تعهد بجمع هذا
المبلغ كما تعهد بتكملته إن نقص ،وافتتح قائمة االكتتاب بألف ليرة ذهبية عثمانية
ثم أخذها متوجها بها إلى يوسف البدر ،ويوسف البدر هو الوجيه الحسيب الغني
( )1سورة النساء اآلية (.)95
( )2رواه البخاري ،)2834( ،ومسلم.)1895( ،
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الكريم التقي ،عرفه قومه بهذه الصفات وج��دي��ر ه��و بأكثر
منها ألن صدقاته الخفية لم تعرف إال بعد موته.
لقد كان يوسف اإلبراهيم وافر الغنى ،ولكنه لم يعرف صفة
التكبر ،فكان متواضع ًا ،وك��ان ج��واد ًا ولم يطلب بجوده الذكر،
كان إذا أعطى أعطى مستحق ًا ،وربما إذا أخفى العطاء بحيث
ال يعرف المعطي من أعطاه ،كان ينفق كثير ًا وكان يحتسب هذا
اإلنفاق حتى إنه يجتهد بإخفاء صدقاته بحيث ال تعلم شماله
ما أنفقت يمينه ،وكم من بيت عمره ،وكم من شاب أنهضه وأحيا
فيه مواهبه.

عبدالله بن صباح الصباح

وجلس يوسف اإلبراهيم إل��ى يوسف البدر يحدثه حديث الرسالة بأمر من األمير
ومن أهل ش��وراه ،ولكن يوسف البدر لم يستحسن فكرة االكتتاب وقال لمحدثه :يا ابن
إبراهيم إن أهل الكويت قد أضرتهم العواصف ،واألولى بي وبك أال نكلفهم بقليل هذا
األمر دون كثيره ،بل ننهض به وحدنا ،وأنت يا أخي قد تبرعت بألف وجزاك الله خير ًا ،ثم
أخذ الورقة وكتب فيها ألفين وقال :وهذان ألفان مني ،وقم إلى الشيخ عبدالله الصباح
ليكمل عن الكويتيين الباقي ،وكان األولى بنا أن نعطي هذه المساعدة للمنكوبين من
أبناء بلدنا ،ولكنها إن ذهبت إلى غيرهم فهي سبيل الله وثوابها ثابت إن شاء الله إن
صدقت نيتنا مع الله.
فرح األمير الشيخ عبدالله الصباح بما قاله يوسف البدر وبما فعله بعد أن حدثه
يوسف إبراهيم بما كان بينهما وقال :لقد صدق والله ابن بدر ،واألقربون أولى بالمعروف،
ولكن ال حيلة لنا في هذا األمر ،وأكمل األمير المبلغ المطلوب وبعث به إلى دولة الخالفة
في عاصمتها ،وعلم الكويتيون بما قاله يوسف البدر وبما فعله ،وظلوا يشكرونه ،وما زال
التاريخ يتحدث عن يوسف البدر ويوسف اإلبراهيم ،وتحدث عن ذلك شاعر الحدباء في
بيته المشهور:
ب��ال �ي��وس �ف�ي�ن م� �ك ��ان األجن� � ��م الشهب

إن ال� �ك ��وي ��ت ح� �م ��اه ��ا ال � �ل ��ه ق� ��د بلغت

ويقصد الشاعر باليوسفين يوسف البدر ويوسف اإلبراهيم ،وهكذا ضرب اليوسفان
المثل الرائع في حب الوطن واالنتماء إليه بمساهماتهما من مالهما في سبيل الله.
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التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب المطوع
يجعل المسئولية االجتماعية منطلق ًا في صرف أمواله

228

ما أروع أن يكون اإلنسان المسلم حريص ًا على خدمة دينه في أي مكان من منطلق
التعامل مع اآلخر ما يوضح حقيقة أن اإلسالم دين المعاملة الطيبة والتسامح والسالم،
ولقد حرص على ذلك التاجر الراحل عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع  -رحمة الله
عليه  -فقد جعل المسئولية االجتماعية منطلق ًا في عمله التجاري سواء داخل الكويت
أو خارجها ،ففي بريطانيا كان الراحل أحد أوائل المؤسسين لمركز أكسفورد للدراسات
اإلسالمية في إنجلترا ،وكان ذلك بهدف خدمة المسلمين في بريطانيا وتكريس تعلم
الدراسات اإلسالمية في هذا المركز البريطاني.
يقول أحمد عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع في روايته
لقصة إن�ش��اء مركز أكسفورد ل�ل��دراس��ات اإلس�لام�ي��ة ...ق��ال لي
مدير عام المركز وهو الدكتور /فرحان نظامي أنه عندما كان
طالب دكتوراه في جامعة أكسفورد وتخرج من الجامعة  -كانت
له عالقة بأحد أساتذته وهو الدكتور ديفيد ،حيث قال نظامي
للدكتور ديفيد :إن الغرب ال يفهم اإلسالم على حقيقته ،نريد أن
أحمد عبدالعزيز املطوع
نكون جسر ًا علمي ًا وثقافي ًا للشعب البريطاني والغرب ليفهموا
اإلسالم على حقيقته وليس كما ينقل بعض الناس عن اإلسالم من كالم مشوه ومسيء
لهذا الدين.
فقال د .ديفيد :كالمك جميل ،ولكن م��اذا علينا أن نفعل؟ فقال نظامي وه��و من
الرجال األذك�ي��اء وال ي��زال مدير ًا حتى اليوم بمركز أكسفورد :لنبدأ بتأسيس صندوق
لجمع التبرعات إلنشاء مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية .وكانت البداية حيث دفع
كل واحد منهما أي د .ديفيد و د .نظامي خمسة جنيهات إسترليني لتكون البداية في
تأسيس هذا الصندوق بعشرة جنيهات إسترليني ،فسأل دكتور ديفيد الدكتور نظامي
قائ ًال :وما قيمة العشر جنيهات هذه؟ فقال د .نظامي :إنها قيمة المكالمات الهاتفية
لالتصال على بعض األفراد الذين نعتقد أنهم سيساندون فكرة تأسيس مركز أكسفورد
للدراسات اإلسالمية ،وكان المغفور له بإذن الله تعالى  -الوالد عبدالعزيز علي المطوع
ضمن قائمة األسماء المرشحة لدعم إنشاء المركز ،وأعرب الوالد فور ًا عن تأييده لهذه
الفكرة ،وكان الوالد في إسبانيا عندما هاتفه د .نظامي.
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وقد رحب بالفكرة عدد من اإلخوة
ال �خ �ل �ي �ج �ي �ي��ن وآخ� � � ��رون م ��ن ال � ��دول
اإلس�لام �ي��ة ،وق ��ام د .ن�ظ��ام��ي برحلة
م�ك��وك�ي��ة م �س��اف��ر ًا م ��ن ل �ن��دن لجمع
ال �ت �ب��رع��ات ل �ل �م��رك��ز ،وب � ��دأ باإلخوة
الخليجيين ال ��ذي ت�ع�ه��دوا بالتبرع
وف��ي ط��ري��ق ع��ودت��ه م��ن الخليج إلى
مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية
لندن مر بالقاهرة ،كان وال��دي يقيم
بمصر وقابل وال��دي وق��ال للوالد رحمه الله :ال أخفي عليك
«مستر م�ط��وع» إن المركز ق��د يضطر لغلق أب��واب��ه ألن الذين
تعهدوا بالتبرع منهم من هو مشغول ومنهم من كان مسافر ًا ،ولم
نجمع المبالغ المطلوبة إلكمال المشروع ،فكان رد  -المغفور
له تعالى  -والدي :لن يغلق المركز أبوابه أبد ًا ما حييت إن شاء
الله وتناوال الغداء سوي ًا.
يقول الدكتور نظامي مبتسم ًا :تناولنا الغذاء سوي ًا ولم أجد
إال الكالم الطيب ،ولم يعطني عبدالعزيز المطوع  -رحمه الله
 شيئ ًا ...وبعدها عدت إلى لندن ،وبعد مرور شهرين تقريب ًا جاء الوالد إلى أكسفورد،فقابلته ومعي الدكتور ديفيد وعرضنا عليه أن نذهب ألحد المطاعم ،فقال لنا أنتم
ف��ي ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى دع��م ال�م��رك��ز ،علينا أال ن��ذه��ب لمطعم ف��اخ��ر فيكفي ت�ن��اول أحد
سندويتشات الهامبرغر في مطعم عادي غير مكلف ،وبالفعل ذهبنا إلى أحد المطاعم،
وبعد تناول الطعام تحدث الوالد  -رحمه الله  -بلغة إنجليزية ضعيفة للدكتور ديفيد
ود .نظامي بعدما أخرج دفتر شيكاته وقال :اكتبا ما تحتاجان إليه من ميزانية سنوية
لدعم مركز أكسفورد.
د.فرحان نظامي

هكذا وبشكل واثق من عطائه ويقينه بهذا العطاء ،وبموضوعيتهما ومصداقيتهما في
هذا السبيل النبيل.
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وقام العم عبدالعزيز المطوع بدعم المركز منفرد ًا لثالثة
أع� ��وام ت �ق��ري �ب � ًا ،وت �ل��ك ك��ان��ت ب��داي��ة ت��أس�ي��س م��رك��ز أكسفورد
ل�ل��دراس��ات اإلس�لام�ي��ة على ي��د ال��راح��ل عبدالعزيز المطوع
 رحمه ال�ل��ه ...وق��ام األمير ال��راح��ل الشيخ جابر األحمد -رحمه الله  -بإنشاء مكتبة الكويت وبرنامجها العلمي في
المركز من خالل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي كان
يترأس مجلس إدارت�ه��ا الشيخ جابر  -رحمه الله  -في ذلك
الشيخ جابر األحمد الصباح
الوقت وساهمت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
المتحدة وكذلك دول إسالمية أخرى بمساهمات سخية لدعم هذا المركز اإلسالمي
العالمي (مركز أكسفورد).
واعتراف ًا ب��دور الوالد عبدالعزيز المطوع  -رحمه الله  -ق��ام المركز بتخليد اسمه
وإطالقه على أحد المقاعد العلمية بالمركز تكريم ًا لمساهمات الوالد ودعمه للمركز
وخصوص ًا في أهم مرحلة من مراحله وهي مرحلة التأسيس.
جدير بالذكر أنه من المتعارف عليه وج��ود كنيسة صغيرة ( )Chapelفي كل كلية من
جامعة أكسفورد ،لذلك طالب مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية بالحصول على ترخيص
إلقامة مسجد ،وبالفعل قد تم تشييد مسجد داخل المركز ليقيم فيه المسلمون صالتهم.
ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ي �ق��وم أس��ات��ذة ال�م��رك��ز ب��ال�ت��دري��س ف��ي ال �ف��روع ال�ت��ال�ي��ة لجامعة
أكسفورد:
•علم السياسة والعالقات الدولية
•االقتصاد والدراسات التنموية
•الفلسفة والدراسات اإلسالمية
•األنثروبولوجيا
•التاريخ الحديث
•التعليم المستمر
ومن بين المؤتمرات الدولية التي تولى مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية رعايتها:
•حياة اإلمام البخاري وعصره  -في مدينة سمرقند
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•االتحاد األوروبي ودول جنوب شرق آسيا  -في كوااللمبور
•دول الخليج في القرن الحادي والعشرين في قصر ليدز  -في مقاطعة كنت اإلنكليزية
•اإلسالم وأفريقيا في أكسفورد

صورة ألعضاء مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية خالل زيارتهم إلى حضرة صاحب السمو أمير
البالد حفظه الله ورع��اه في قصر السيف العامر خالل العام  2012فيما يلي أسماء أعضاء مجلس األمناء كما
يظهرون في الصورة من اليمين إلى اليسار :
 )1السيد  /أنتوني سميث ( )Mr. Anthony Smithرئيس كلية ماجدلين  -أكسفورد .
 )2السفير  /ريتشارد ماكبيس ( )Ambassador Richard Makepeaceرئيس السجل .
 )3الدكتور  /باسل مصطفى  -أمين الصندوق .
 )4الدكتور  /علي الشمالن  -الكويت .
 )5الدكتور  /فرحان نظامي ( - )Dr. Farhan Nizamiمدير مركز أكسفورد .
 )6معالي الشيخ  /محمد الصباح  -الكويت .
 )7الدكتور  /عبد الله عمر ناصيف  -رئيس مجلس إدارة  -المملكة العربية السعودية .
 )8حضرة صاحب السمو أمير البالد  /الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  -حفظه الله ورعاه .
 )9الشيخ  /خالد علي رضا  -المملكة العربية السعودية
 )10سمو األمير  /تركي الفيصل  -نائب رئيس مجلس إدارة  -المملكة العربية السعودية .
 )11سلطان نظرين شاه ( )Sultan Nazrin Shahحاكم بيراك  -ماليزيا
 )12السيدة  /رجاء القرق  -اإلمارات العربية المتحدة .
 )13السيد  /أحمد عبد العزيز المطوع  -الكويت
 )14أحمد سارجي ( - )Tun Ahmad Sarjiماليزيا
 )15المهندس  /علي السحيمات  -المملكة األردنية الهاشمية .
 )16السفير  /صادق أرسالن  -تركيا
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األمير تركي الفيصل

د .محمد صباح السالم الصباح

محمد عبدالعزيز المطوع

ينسق المركز مؤتمرات دولية سنوية في «ديتشلي بارك» بالقرب
من مدينة أكسفورد ،توفر ملتقى رفيع ًا لتحليل العالقات بين
العالمين اإلسالمي والغربي ...وقد استقطبت هذه المؤتمرات
منذ ع��ام 1994م كبار األع�ض��اء من الحكومة ،واإلع�ل�ام ،والحياة
األكاديمية ،والصناعة ومنظمات المجتمع المدني لتطوير حوار
بين اإلسالم والغرب ،وقامت المؤتمرات األخيرة لبحث مواضيع
مثل «الواليات المتحدة والعالم اإلسالم والتعليم والتربية والنمو
البشري في المجتمعات العربية».

األمير تشارلز نجل الملكة اليزابيث

د .علي عبدالله الشمالن

وأود أن أوض��ح المغفور له ب��إذن الله تعالى  -وال��دي عبدالعزيز المطوع ك��ان عضو ًا
مؤسس ًا ف��ي مجلس أم�ن��اء م��رك��ز أك�س�ف��ورد ل�ل��دراس��ات اإلس�لام�ي��ة حتى م��رض��ه وم��ن ثم
وفاته ...بعد ذلك تم انتخاب أخي /محمد عبدالعزيز المطوع ،وبعد تقاعده تم انتخابي
عضو ًا في مجلس األمناء عضو ًا في مجلس األمناء مع األمير /تركي الفيصل ،والشيخ
الدكتور /محمد صباح السالم الصباح ،والدكتور /علي عبدالله الشمالن باإلضافة إلى
كثيرين ،ولقد كان  -وال يزال  -ولي عهد بريطانيا صاحب السمو الملكي األمير تشارلز
نجل الملكة إليزابيث راعي ًا للمركز ،وال��ذي ذك��ر أن��ه حقق منذ إنشائه كمعهد مرتبط
بجامعة أكسفورد إنجازات كثيرة تجاه تطوير فهمه للعالم اإلسالمي وتصويبه.
ويتضح مما سبق دور العم  -المغفور له بإذن الله تعالى  -عبدالعزيز العلي المطوع
كأحد التجار الكويتيين في العمل على دعم هذا المركز الذي ساهم بصورة جلية في
تصحيح صورة اإلسالم لدى الغرب والتقريب بين اإلسالم وبين الديانات األخرى ،فكان
ذلك استثمار ًا أخروي ًا فيه أجر كبير من رب العالمين  -إن شاء الله  -فجعل ذلك التبرع
خالص ًا لوجه الله تعالى ،فكان ق��دوة لتجار الكويت في اختيار استثماراتهم ...وأحد
التجار الموفقين الذين تركوا بصمة ،وكان قدوة في اختيار أولوياته.
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إن سقيا ال �م��اء م��ن أف�ض��ل ال�ص��دق��ات ال�ج��اري��ة ع�ن��د ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ،وق��د روي عن
الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه قال :قلت« :يا رسول الله :إن أمي
ماتت ،أفأتصدق عنها؟ قال :نعم ،قلت :فأي الصدقة أفضل؟ قال :سقيا الماء» ،وقد
تقدم ذكره مرار ًا.
وقد غفر الله تعالى لرجل ذنوبه ،حينما رأى كلب ًا اشتد به العطش فسقى له حتى
روي ،وإن هذا األجر يتضاعف بال شك إذا كان سقيا الماء إلنسان اشتد به العطش.
وتتجلى أهمية صدقة الماء في أن الماء تظهر قيمته وحاجة الناس إليه عند اشتداد
الحر ،فمن بذله ومنحه للناس كان باذ ًال لشيء فيه حياة الناس وبقاء الجنس البشري،
وف��ي المقابل ف��إن في منع ه��ذا الماء عن الناس سبب ًا من أسباب هالكهم ،وق��د حذرت
الشريعة اإلسالمية المسلمين من منع فضول الماء عن إخوانهم ،ذلك أن الناس كما
بين النبي الكريم شركاء في ثالثة أمور هي الماء والكأل والنار.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد
موته علم ًا علمه ونشره وولد ًا صالح ًا تركه ومصحف ًا ورثه أو مسجد ًا بناه ،أو بيت ًا البن
السبيل بناه ،أو نهر ًا أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد
موته»(((.
الموقف ال��ذي بين أيدينا يتحدث عن التاجرين الكويتيين عبدالله دخيل الشايع
وعلي عبدالرحمن العلي اللذ ْين يعتبران مثا ًال رائع ًا لإلحسان
والمسئولية االجتماعية ،حيث اش�ت��رى كالهما ب�ئ��ر ًا للمياه
الصالحة للشرب بغرض أن تكون صدقة جارية لتكون سبي ًال
للمارة في ه��ذه المنطقة ،كما قاما بشراء األرض التي حول
البئر في منطقة الفروانية وبالتحديد في المساحة الكبيرة
التي يشغلها استاد جابر حالي ًا وما حولها ،وتم تسجيل هذه
البئر في وثيقة وقفية ورفض كال التاجرين المطالبة بحقهما
( )1رواه ابن ماجه ،)242( ،وانظر :صحيح ابن ماجه.)198( ،
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من تثمين األرض التي حول البئر ابتغاء لمرضاة الله ولحرصهما على ثواب الصدقة
الجارية من هذه البئر.
وخالصة ما جاء في هذه الوثيقة الوقفية أن شخص ًا من سكان المنطقة قام بحفر
بئر للمياه في منطقة بالفروانية قريبة من المساحة التي يشغلها استاد جابر حالي ًا،
كانت تلك المنطقة بعيدة وخارج نطاق العمران الكويتي ،وكان الناس يذهبون إلى التنزه
في البر فأتى التاجران عبدالله دخيل الشايع وعلي عبدالرحمن العلي ومعهما عدد من
أصحابهما في مجموعة تسمى «المطاوعة» وهي مجموعة من رجاالت الكويت المتدينين
الذين يخرجون سويا للتنزه في البر وكانوا يحافظون على الصلوات ويحافظون على
تعاليم الدين ،وهم في حياتهم بشكل عام متدينون حتى أطلق عليهم لقب «المطاوعة»
(جمع مطوع) وهو الشخص المتدين ،وقد وجد هؤالء المطاوعة ذلك الشخص وهو يبيع
الماء في تلك المنطقة الصحراوية باعتباره أجاز لنفسه بيع الماء على أساس أنه بذل
مجهود ًا كبير ًا في حفر بئر الماء ،وهذا خالف العرف المعتاد أن الماء سبيل وهو نابع من
األرض ،لكن ربما أجاز الرجل لنفسه بيع الماء بسبب ما بذله من جهد في حفر البئر.
وم��ا ك��ان من التاجرين الشايع والعلي إال أن اشتريا بئر الماء التي حفرها بمبلغ
قيمته  90روبية إضافة إلى المنطقة المحيطة بالبئر بما في ذلك ما يسمى الصياهد
(والصيهد هو المساحة التي قد ترتفع قلي ًال) ،فتم شراء البئر والمساحات الشاسعة
التي حولها ،واشترط التاجران الشايع والعلي عليه بأن يبقى في المكان وأن يوزع الماء
على عابري السبيل ليخدمهم في سقيا الماء دون أن يتقاضى منهم أية مبالغ مالية.
ويعد هذا الموقف نموذج ًا رائع ًا لإلحسان والمسئولية االجتماعية ،والشيء بالشيء
يذكر أنه لما وصل التنظيم لتلك المنطقة التي تقع فيها بئر الماء وتم تثمينها وما
حولها من مناطق ،لم يطالب الشايع والعلي بتثمينها وعفت نفوسهما عن المطالبة
تقرب ًا لله
بثمن تلك المنطقة والذي تم تقديره فيما بعد التثمين بأموال طائلة وذلك ُّ
وحرص ًا على الحفاظ على ثواب الصدقة الجارية ،فلم يتجها إلى المحاكم خصوص ًا
وأن لديهما صكّ ًا يحفظ لهما حقهما في استمالك تلك األرض ،جعل الله ذل��ك في
ميزانهما ،وجزاهما خير الجزاء.
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وهكذا رف��ض التاجران عبدالله الشايع وعلي العلي المطالبة بحقهما في تثمين
منطقة البئر رغبة منهما في نيل ثواب وأجر الصدقة الجارية من سقيا الماء بئر السبيل
التي اشترياها في تلك المنطقة ورغبة في رضا الله تعالى عسى أن يكون ذلك في ميزان
حسناتهما يوم القيامة ،فجزاهما الله خير الجزاء على صنيعهما.
وقد جاء في نص وثيقة الصك ما يلي:
«وج ��ب ل�ت�ح��ري��ره ه��و أن��ي أق��ر ح�ق� ًا وأع �ت��رف ص��دق � ًا ق��د ب�ع��ت جليبي (أي قليبي)
الموهوبة لي من قبل سيدي الشيخ أحمد الجابر الصباح الواقعة شمال غربي جليب
الشيوخ المحدودة بالصياهد من الجهات األربع على عبدالله دخيل الشايع وعلي بن
عبدالرحمن العلي بثمن قدره وعدده تسعون روبية ،وقد قبضت المبلغ بتمامه وكماله،
فصارت الجليب وما بينها من كباره وزرع وغرب ومحال ملك ًا للمذكورين يتصرفان بهما
بما شاؤوا وليس لي الحق أن أحفر جليب ًا بحدود الجليب المبتاعة ،وللبيان حررت لهما
هذه الورقة لتكون حجة بعدهما عند اللزوم ،وأذنت لمن شهد والله خير شاهد ودليل...
حرر في  24ربيع أول 1362هـ ،والجليب المذكورة هي التي على درب الصريمة».
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ح َّثنا دي� ُن�ن��ا اإلس�لام��ي العظيم على التحلي ب��األخ�لاق الكريمة ،وم��ن أس�م��ى تلك
األخالق وأفضلها :اإلحسان إلى الناس عموم ًا ،وتقديم الخير والنفع لآلخرين بشتى
السبل ومختلف الوسائل ،كما جاءت الشريعة اإلسالمية الغراء بترغيب المسلم بأن يكون
نافع ًا لمجتمعه ووطنه ،وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح المسئولية االجتماعية
تعدي النفع لآلخرين واإلحسان إليهم وتقديم المساعدة لهم كلما
وما يحمله من معنى ِّ
تيسر ذلك.
ومن مظاهر حرص الدين اإلسالمي على المسئولية االجتماعية ورود العديد من
النصوص القرآنية التي جعلت الضمير اإليماني والمسئولية االجتماعية والوازع نحو
فعل الخير لنفع الناس ،والتعاون معهم على البر والتقوى؛ من أهم مميزات المجتمع
المسلم ،ومن األمثلة على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ}((( ،وفي هذه اآلية الكريمة توجيه قرآني وإرشاد إلى ضرورة
القيام بمصالح األمة والتعاون على ما فيه النفع وبذل الخير للمجتمع.
وتوضح هذه المواقف الواقعية مثا ًال ونموذج ًا حسن ًا للمسئولية االجتماعية والدور
االجتماعي المبتكر الذي قام به التاجر عبدالعزيز المبيلش  -رحمه الله تعالى  -نحو
مجتمعه الصغير والكبير من إحسان وتعاون على البر والتقوى.
يروي أحداث هذه المواقف الكاتب طالل سعد الرميضي فيقول« :ولد التاجر الفاضل
عبدالعزيز بن فرحان المبيلش بالكويت وذلك في عام 1890م ،وترجع أصول أسرته إلى
نجد حيث سافر أحد أجداده إلى الكويت ليستقر فيها ،ونشأ نشأة طيبة في كنف والديه
مع أخويه عبدالله وعلي ،وعمل منذ صغره بالتجارة في دك��ان وال��ده الواقع في سوق
الدهن الذي ُتباع فيه المواد الغذائية كالعيش والتمر والقهوة والدهن العداني ،وحصد
الدكان سمعة طيبة بين الكويتيين الذين أحبوا التعامل مع المرحوم فرحان المبيلش
وابنه عبدالعزيز».
ويستطرد قائ ًال« :بعد وفاة والده استمر التاجر عبدالعزيز المبيلش  -رحمه الله  -في
عمله بالتجارة ليكمل ما بناه أبوه من بناء ،حيث كان يقصده الكثيرون لشراء حوائجهم
( )1سورة املائدة اآلية (.)2
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وع��رف التاجر المبيلش بأنه كان كريم ًا
من المواد التموينيةُ ،
وأمين ًا في تعامالته مع الناس ،ويشهد له كل من عاصره بأنه كان
سمح ًا مع زبائنه في تحصيل ديونه ،ويعطيهم المدد الطويلة
حتى يتمكنوا من سداد قيمة بضاعته لديهم بدون عسر ،وهذا
ما يرويه عنه ابنه خالد ويوثقه األستاذ طالل الرميضي.
وف ��ي م�ط�ل��ع األرب �ع �ي �ن��ات م��ن ال �ق��رن ال�م��اض��ي ع�م��ل التاجر
خالد املبيلش
ع�ب��دال�ع��زي��ز المبيلش ب�ت�ج��ارة األب� ��واب وال�ش�ب��اب�ي��ك ال�ت��ي كان
يستوردها من الهند وحققت له أرباح ًا طيبة؛ ألن حركة العمارة والبنيان في الكويت
بدأت تنشط في تلك الفترة ،كما عمل بالصرافة وفتح دكان ًا آخر في سوق الدهن لممارسة
تلك المهنة».
ويستكمل الكاتب طالل الرميضي مواقف التاجر عبدالعزيز المبيلش قائ ًال« :ومن
م��آث��ره  -رحمه الله  -أن��ه ك��ان يملك جهاز رادي��و أث�ن��اء ال�ح��رب العالمية الثانية ،وكان
الكويتيون يتابعون أخبار الحرب عبر أجهزة ال��رادي��و التي كانت باهظة الثمن ونادرة
الوجود ،وك��ان التاجر المبيلش  -رحمه الله  -يضع جهاز المذياع في شباك ديوانيته
ويرفع صوته حتى يتمكن الناس من سماع آخ��ر األخبار التي تبث باللغة العربية في
المحطة األلمانية بصوت المذيع الشهير يونس بحري ،وه��ذا إن دل على شيء فإنما
يدل على شهامته ومروءته وتعدي خيره لآلخرين في أسلوب سهل بسيط يجسد شعوره
بالمسئولية االجتماعية وكيف يكون إيجابي ًا نافع ًا لغيره وبأسلوب سهل بسيط دون أن
يجرح شعور أحد من جيرانه وأصدقائه».
وهكذا ضرب لنا التاجر عبدالعزيز المبيلش  -رحمه الله تعالى -مثا ًال حي ًا يحتذى به في
كيفية تعدي الخير لآلخرين وتقديم النفع للجيران واألقران ،واتضح لنا من هذه المواقف
الطيبة أن هذه األخالق الجليلة والفاضلة من التعاون وحب الخير للغير كانت متأصلة في
آبائنا الكرام من التجار األوائل الذين تربوا على اإلحسان والتعاون على البر وبذل الخير،
مقتدين في ذلك بنبيهم ومصطفاهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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الحلم والصبر خلقان عظيمان من أخالق المسلمين ،وما أجمل أن يزينهما اإلحسان
إلى الخلق ،وقد جمعت اآلية الكريمة مجموعة من الصفات الحميدة منها كظم الغيظ
والعفو عن الناس وأن يزين ذلك باإلحسان إلى الناس ،وذل��ك في قول الحق سبحانه
وتعالى { ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ}((( ،أي :إذا ثار بهم الغيظ كظموه ،بمعنى :كتموه فلم يعملوه ،وعفوا
مع ذلك عمن أساء إليهم.
واألمثلة التي توضح سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه ورأفته بالناس جميع ًا
كثيرة جد ًا تكاد ال تعد وال تحصى ،كما أن وصياه بالتحلي بالصبر والحلم بمن أخطأ
أو جهل متعددة وكثيرة ،منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه
الص ْر َع ِةِ ،إن ََّما َّ
س َّ
َض ِب»(((.
يد ا َّل ِذي َي ْم ِل ُك َنفْ َسهُ ِع ْن َد ا ْلغ َ
الش ِد ُ
الش ِد ُ
يد ِب ُّ
وسلم ،قالَ « :ل ْي َ
ومن القصص التي تبين هذه األخالق الكريمة هذه القصة الواقعية والتي تحمل لنا
الكثير من معاني الصبر والحلم ،وحسن معاملة المملوك أو الخادم والرفق به إذا أخطأ
معان أخرى جليلة منها الحكمة وحسن التصرف ،وتأتي أحداث
أو جهل ،باإلضافة إلى
ٍ
القصة في أحد الرحالت البحرية للتاجر هالل فجحان المطيري رحمه الله ،والذي كان
من أوائل تجار الكويت المهرة في تجارة اللؤلؤ ،حيث كان يسافر إلى بومباي لبيع اللؤلؤ،
وجاءت أحداث هذه القصة العجيبة على ظهر الباخرة وهو في طريقه إلى بومباي في
إحدى رحالته لبيع اللؤلؤ.
وفيها أن التاجر هالل فجحان المطيري رحمه الله كان على ظهر إح��دى البواخر
في طريقه إلى الهند ويرافقه مملوك له يخدمه ،فقام التاجر هالل فجحان المطيري
بإخراج ما كان معه من الآللئ وأخذ يقلبها مع ًا كبير ًة وصغير ًة على قطعة من الخام
يستعملها التجار والطواشون في فرز اللؤلؤ ،وأخذ يفرز الآللئ على البساط فجعل كومة
للحصبات الكبيرة وأخرى للصغيرة ،وعندما انتهى من عملية الفرز نادى على مملوكه
وأشار إلى البساط وطلب من مملوكه إعادة الآللئ الصغيرة مرة أخرى إلى المياه ظن ًا
منه أن ذلك هو المجال الجيد لنموها من جديد ،وبالتالي االنتفاع بها عندما تصبح
( )1سورة آل عمران اآلية (.)134
( )2رواه الشيخان :أخرجه البخاري ( ،)6114وأخرجه مسلم (.)2610
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حصبات كبيرة ،فأخذ المملوك البساط وفعل عكس ما أمره به التاجر هالل فجحان
المطيري حيث احتفظ بالآللئ الصغيرة وتخلص من الحصبات الكبيرة في البحر وهو
ال يعلم أنه فعل عكس ما طلب منه التاجر هالل فجحان المطيري رحمه الله.
ولما عاد التاجر هالل فجحان المطيري وعلم ما فعله مملوكه ،سكت ولم يضربه ولم
يعنفه ولم يزجره إطالق ًا ً
رأفة بحاله ،إنما قال له :ال تخبر أحد ًا بما فعلت ،وهذا من كمال
عقله وحلمه وصبره ،وعندما وصل إلى بومباي اشترى مجموعة من الآللئ من التجار
الذين يعرفهم ،ولحسن حظه أنه بعدما اشترى الآللئ ارتفع السعر ارتفاع ًا كبير ًا فباعها
فربح ربح ًا وافر ًا ،وعندئذ أخبر أصحابه ومعارفه بما حدث له في الباخرة ،فتعجبوا كل
العجب لسكوته ،وعدم سماعهم النبأ ،أتدرون ماذا قال لهم؟ قال :لو علمتم بما حدث لي
لما بعتموني اللؤلؤ ،ولكن الله سبحانه وتعالى رزقني من حيث ال أحتسب.
وهذه رواية مشهورة عند أهل الكويت قديم ًا وحديث ًا ،وقد ُرويت
بطرق عدة عن أكثر من تاجر من تجار الكويت في قديم الزمان،
فكان بطل القصة في إحداها التاجر هالل فجحان المطيري،
وكان بطلها في رواية أخرى التاجر محمد بن عصفور ،وال ضير
طبيعي جد ًا
في ذل��ك ب��أن تكرر القصة ألكثر من بطل ،بل هو
ٌ
خاصة بأن ذلك األمر  -فرز حصبات اللؤلؤ  -أثناء الرحالت إلى
بيعها أمر طبيعي ويكاد يتكرر في كل رحلة مع تجار ونواخذة
الكويت في ذلك الزمن.

محمد بن عيسى العصفور

وأي ًا كان الشخوص ،وأي ًا كانت األحداث ،فما يهمنا منها هو رد الفعل الجميل من تجار
الكويت وما يحمل في طياته من حلم وإحسان إلى الخدم والمرؤسين والصبر عليهم
مهما أخطأوا أو جهلوا ،لنستقي من ذلك العبرة والعظة من تلك المواقف العجيبة من
أهل الكويت عامة ،ومن تجارها خاصة.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد
مثال للمغامرة واقتناص الفرص
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دعانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى اغتنام الفرص وحسن استغاللها،
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف« :اغْ ت َِن ْم خَ ْم ًسا َق ْب َل
خَ ْم ٍس :شَ َبا َب َك َق ْب َل َه َر ِم َكَ ,و ِص ّ َحت َ
َك َق ْب َل َسق َِم َكَ ,و ِغن َ
َاك َق ْب َل َف ْق ِر َكَ ,و َف َر َ
اغ َك َق ْب َل
ُشغُ ِل َكَ ,و َح َيا َت َك َق ْب َل َم ْو ِت َك»((( ،وفيه توجيه نبوي كريم ودعوة مباركة إلى حسن استغالل
ما يتاح من الفرص أمام العبد ،وإن كان المقصود في مثل هذه التوجيهات المباركة من
النبي صلى الله عليه العمل لآلخرة واالستعداد ليوم الحساب ،إال أن ذلك ال يمنع البتة
من أن يجمع المسلم الفطين بين األمرين؛ سعادة الدنيا وسعادة اآلخ��رة  -رزقنا الله
وإياكم السعادة في الدارين.
أما المغامرة فهي من أهم مميزات العمل التجاري ،فالتجارة تعزز في النفس حب
المغامرة ،بل إنها تجعلها تكتسب الملذات من خوض المخاطرات ،فما إن تكتسب النفس
الطمأنينة من مغامرة وتجني ثمارها؛ إال وتشتاق إلى خوض تجربة أخرى والرغبة في
اجتيازها والنجاح في جني ثمارها ،وهلم ج ًّرا.
وح��ول تلك المعاني الجليلة ن��ورد ه��ذه القصة الواقعية((( والتي توضح لنا مثا ًال
ونموذج ًا مميز ًا لصاحبها التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد رحمه الله تعالى،
وفيها« :أنَّ التاجر المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ك��ان جالس ًا ذات ي��وم في
دكانه ،فحضر أحد معارفه من قبيلة العجمان من البادية للسـالم عليه ،وكان معه بندقية،
وطلب منه وضعها في الدكان ريثما يعود من الصالة ،فأخذها منه.
مر بعض تجار األسلحة من عرب إيران ،وشاهدوا البندقية ،فقالوا« :نريد
وبعد قليل َّ
مجموعة من هذه ،إذا كان لديكم» فوعدهم خير ًا ،وقال لهم« :غد ًا إن شاء الله أرد عليكم
وأعطيكم األسعار» وكان المطلوب ستين بندقية ،وفي التو ذهب إلى المرحوم عبدالله
المفرج وك��ان من تجار األسلحة المعروفين حينذاك واتفق معه على تأمين البنادق
والسعر.
«املستد َرك».)306 /4( ،
( )1أخرجه احلاكم في
ْ
( )2د .عبداحملسن عبدالله اجلارالله اخلرافي« .القبس من سير أهل الكويت الطيبني» .الكويت :املؤلف2016 ،م،
ص ( .)219 – 212مت نشر املقال في جريدة القبس بتاريخ 2005/8/28م .حتت عنوان« :قصة جناح عبدالعزيز
عبداحملسن الراشد في دفاتري القدمية».
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وف��ي ال�م��وع��د ال�م�ق��رر ق��اب��ل ال�ت�ج��ار أم��ام مسجد اب��ن بحر،
فاتفق معهم على األسعار ،وكان شرطهم استالمها في عرض
البحر على ساحل بنيد القار ،مقابل موقع األبراج حالي ًا ،وكان
نقل األسلحة في ذلك الوقت مغامرة ما بعدها مغامرة ،وأمر ًا
ف��ي غاية الصعوبة ،إال أن ذل��ك كله ل��م يفت ف��ي ع�ض��ده ،ولم
يضعف من عزيمته ،فاتفق مع التجار على الموعد واإلشارة
للتفاهم.

ناصر أحمد اجلحمة

وبادر من فوره إلى االتصال بأحد معارفه ،وهو المرحوم ناصر الجحمة (أبو أحمد)،
وطلب منه تأمين الدواب ،لكن أبو أحمد لم يكن متحمس ًا لهذه المهمة ،وأبدى اعتراضه
عليها ،مخافة تعرضهما للهالك ،إال أن المرحوم ال��راش��د أبلغه أن��ه ق��رر تنفيذ هذه
المهمة ،مهما كانت النتائج ،ودعاه إلى مشاركته في هذا األمر ،بعد التوكل على الله
فقبل.
وبدأت أولى الخطوات ،حيث قاما بعد منتصف الليل بوضع السالح على ظهور الدواب،
وتابعا سيرهما حتى وصال إلى المكان المقرر ،وأعطيا اإلش��ارة المتفق عليها ،وكانت
إشعال عود من الثقاب ،وما هي إال دقائق معدودة ،حتى حضر التجار وعددهم ثمانية
على ظهر قارب صغير ،ونظر ًا ألن المرحوم كان يخشى الغدر ،قال لهم« :لن أنزل حتى
ينزل الجميع إلى أرض القارب» (الخن) ،فاعترضوا ،فهددهم وأشهر مسدسه غير مبال
بالموتُ ،مصر ًا على أال يس ِّلم األسلحة إال وفق شروطه ،فلما رأوا إصراره وتحديه نزلوا
عند رغبته ،وسلموه قيمة السالح ،فعاد إلى الشاطئ برفقة أحدهم ،وكان الربح وفير ًا،
وكانت صفقة العمر ،حيث لم يكن المرحوم الراشد في تلك الفترة يملك إال قلي ًال من
المال.
وبفضل الله تعالى ،بدأ نجم المرحوم في الصعود ،بعد هذه المغامرة ،فترك تجارة
األقمشة ،وافتتح مح ًال ف��ي س��وق المناخ القديم لبيع ال�م��واد الغذائية ،وك��ان يجاوره
ف��ي المحل ال�م��رح��وم الشيخ ي��وس��ف ب��ن عيسى القناعي ،وال�م��رح��وم سليمان ابراهيم
المسلم».
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والمتأمل في هذه القصة يستطيع
أن يتعرف على الكثير م��ن الصفات
القيادية المميزة التي كان يتحلى بها
التاجر عبدالعزيز الراشد رحمه الله،
وال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل ف��ي ال �ج��رأة واإلق � ��دام،
وال�ث�ق��ة بالنفس ،واق�ت�ن��اص الفرص،
وع � ��دم ال� �ت ��ردد ف ��ي م��واج �ه��ة األم � ��ور،
سليمان إبراهيم املسلم
يوسف بن عيسى القناعي
كما تعكس حسن االس�ت�ع��داد ،وسرعة
المبادرة ،والحذر من تقلبات األحوال ،وتلك بال شك هي صفات التجار الناجحين.
وهكذا تمتع أهل الكويت في كويت الماضي بالكثير من الصفات الجليلة التي سطرها
التاريخ في حقهم ،وخاصة من امتهن منهم مهنة التجارة فامتازوا بالشجاعة والذكاء
وحسن التصرف ،فكانوا ق��دوات حسنة لمن ج��اء من بعدهم حتى يسيروا على دربهم
ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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النوخذة مساعد عبدالمحسن راشد العجيل
مثال للشجاعة وحسن التوكل على الله
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كان تقي ًا مخلص ًا صادق ًا أمين ًا ،وشجاع ًا في الوقت ذاته ،دائم ًا يرمى حموله على الله
عز وج��ل ويأخذ باألسباب ،ولنيته الحسنة التي يبتغي من ورائ�ه��ا قصد أب��واب الرزق
وم��رض��اة الله ع��ز وج��ل فقد أك��رم��ه الله وفتح عليه م��ن أوس��ع أب��واب الخير ،ك��ان يترك
أموره وهمومه وتوفيقه على الله وفي هذا حسن التوكل على الله مع األخذ باألسباب..
إنه النوخذة والتاجر مساعد عبدالمحسن راشد العجيل ذلك الرجل الشجاع المقدام
الواثق في نفسه وفي ربه ،دائما كان يأخذ بأسباب السعي لطلب الرزق ،فكان يدرك تماما
أن الله تعالى لن يخذله ولن يخيب رجاءه عم ًال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
«ل��و أنكم تتوكلون على الله حق توكله ،لرزقكم كما ي��رزق الطير ،تغدو خماص ًا وتعود
بطان ًا»(((.
والموقف الذي سأرويه يوضح لنا ما سبق ،فقد كان النوخذة مساعد العجيل رحمه
الله ،قد ذه��ب مع بحارته إل��ى الهند وك��ان عددهم  50ب�ح��ار ًا تقريب ًا ،في ب��وم كبير (أي
سفينة كبيرة) ،وكان عدد البحارة يعكس حجم هذا البوم والطاقم الذي يحتاجه النوخذة
لمساعدته في عملية اإلبحار كرفع األشرعة وسحب ما يسمى البورة (المرساة) ،وتفريغ
المياه المتسربة ألن تلك السفن كانت خشبية ،فالبد من نزح المياه المتجمعة في قعر
السفينة.
جدا
وكانت هذه الرحلة خالل أحداث الحرب العالمية الثانية وكانت الحركة خطرة ًّ
في المحيط الهندي لوجود الغواصات األلمانية التي كانت تقتنص البوارج البريطانية
وكانت الهند مستعمرة بريطانية ،وبالتالي فإن كل السفن المتجهة إلى الهند في هذا
الوقت كانت محسوبة على البحرية اإلنجليزية.
ونظر ًا ألحداث هذه الحرب ،فقط طال المقام بالنوخذة مساعد العجيل وبحارته في
ميناء بومباي الهندي ،ولم يستطع أن يتحرك ،وبدأت ميزانيته المالية تنفد في تلك
الفترة ،وبدأ التململ منه ومن بحارته ،فأخذ العجيل يبحث عن مخرج لهذه األزمة فذهب
إلى مدير الميناء وكان هند ًّيا ،ولكنه تابع لإلدارة البريطانية ،وأخبر المسؤول الهندي
النوخذة العجيل بأنه ال يستطيع مساعدته أو يقدم له شيئ ًا ،وقال للعجيل :نحن نعاني
( )1أخرجه الترمذي.)2344( ،
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نفس ظروفكم من المقاطعة والحصار البحري كما تعانون ،لكنني سأعرض عليك أمر ًا،
وهو إذا نجوت من ضربات الغواصات األلمانية سوف تنجو بصفقة تجارية عظيمة وتربح
منها الكثير ،وأخبره المسؤول الهندي بأن لديه مائة برميل بنزين وسفينتان صغيرتان
يستخدمهما الجيش البريطاني ،وال توجد بوارج بريطانية كافية لنقل هذه البضاعة،
قائال للعجيل« :فما رأيك أن تنقل هذه البراميل إلى سيالن؟» حيث كانت سيالن مستعمرة
بريطانية أيض ًا ،وبالتالي يذهب العجيل جنوب ًا بهاتين السفينتين في المحيط الهندي،
فقال له العجيل :لقد تعودنا على بحار كراتشي وبنغلور وبومباي ،وهذه المواني ضمن
السواحل الغربية للهند ،حيث كانت السفن الكويتية تصل لتلك الموانئ في الجانب
الغربي من ه��ذه السواحل ،فشاور العجيل بحارته باعتبارهم شركاءه في القيام بهذه
الرحلة المحفوفة بالمخاطر ،فقال لهم :نحن لو بقينا هكذا سنموت فنقودنا وزادنا قد
نفدوا ،وال بد علينا أن نتحرك ونترك هذا المكان على الرغم من الخطورة ،ونفذوا ما
يسمى بمصطلح الهروب إلى األمام ..فعقدوا العزم وحملوا الـ 100برميل من البنزين أو
ما يسمى الدرام وهي باإلنجليزية  ،DRUMويعد هذا نحت ًا للكلمات اإلنجليزية التي
ُعربت.
ورموا حمولهم على الله مدركين أنه سبحانه وتعالى سيكون عون ًا وخير حافظ لهم،
فقاموا بتحميل البراميل على السفينتين وتم تغطية البراميل بالطوربال وهو غطاء
بالستيكي إلخفائها بين سطح وقعر السفينة ،وتحركوا في البحر تابعين لقافلة من
السفن اإلنجليزية ،وق��در الله أن الغواصات األلمانية قد اقتنصت ع��ددا من البوارج
اإلنجليزية ،ولما رأى األلمان القابعون في المحيط الهندي السفينيتين الخشبيتين
ال�ب�س�ي�ط�ت�ي��ن وال �ل �ت �ي��ن ي�س�ت�ق�ل�ه�م��ا ال �ع �ج �ي��ل وب� �ح ��ارت ��ه فقد
استصغروهما ول��م يطلقوا عليهما ال�ن��ار ،فسلمت السفينتان
من ضربات هؤالء األلمان ،ووصل العجيل وبحارته بسفينتيه
سالمين إلى سيالن.
وم�م��ا ي��روي��ه ل��ي اب�ن��ه ال�م�س�ت�ش��ار أح�م��د م�س��اع��د العجيل
أن م�ي�ن��اء ك��ول��وم�ب��و ك��ان خ�ط��ر ال�ت�ض��اري��س وم�ل�ي�ئ� ًا بالشعاب
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املستشار أحمد مساعد العجيل

المرجانية الكثيرة التي يطلق عليها باللهجة الكويتية (القصاصير :جمع قصار)،
جدا التي تقع دون مستوى سطح البحر فال يتم رؤيتها
والنتوءات الصخرية الخطرة ًّ
بالعين المجردة ،ولم تكن ثمة أجهزة تجسس ورادارات في ذلك الوقت ،ويتم تدارك
الشعاب (القصاصير وال�ن�ت��وءات الصخرية) ب�ن��اء على خ�ب��رة ال�ب�ح��ارة وك�ث��رة مروره
بمثل هذه المناطق ،فتعاون العجيل مع البحار المصاحب له في قياس عمق المياه،
وبحمد الله وتوفيقه دخل العجيل وبحارته الميناء ،فذهل مدير الميناء البريطاني،
مستغرب ًا من وصولهم بدون مرشد أو دليل يخرج إليهم بقارب صغير عند دخولهم
الميناء يوجههم ليسيروا في المجاري اآلمنة كي ال يصطدموا بالشعاب أو الصخور
أو (الفشوت :جمع فشت ،وهي أيض ًا تلك الصخور التي ُي��رى بعضها في قاع البحر
والبعض اآلخر ال ُيرى) .ففرح مدير الميناء البريطاني فرح ًا كبير ًا بذلك اإلنجاز من
العجيل وبحارته ،وأعطاهم أجرتهم وكانت ُمجزية ،حيث كان مدير ميناء قد أخبرهم
من قبل تحركهم إل��ى كولومبو بأنها ستكون صفقة العمر بالنسبة لهم ..وتقاضى
العجيل مبلغ ًا كبير ًا نظير هذه الصفقة التي أحاطت بها الخطورة خالل رحلة الذهاب
وحتى عند الوصول ،ودائما تكون هذه الصفقات بأسعار عالية ج� ًّ�دا خالل الحروب،
فلم يكن نقل هذه البضاعة ذات الطابع العسكري باألمر البسيط ،واستحق العجيل
على هذه الصفقة مبلغ ًا كبير ًا من المال.
وقال المدير البريطاني للعجيل :اريد أن أكرمك بصفقة أخرى ،وهي أن تقوم بتحميل
سفينتك بالشاي السيالني لتعود بها إلى بلدك الكويت ،وتبيعها خالل الموسم ،فإذا
بعت هذه الحمولة كاملة فأرجع لي رأس المال ولك الربح كام ًال ،فتردد العجيل قلي ًال،
وأب��رق إلى الكويت ألخيه األكبر النوخذة ب��راك عبدالمحسن العجيل ،وك��ان ب��راك من
النواخذة المشهورين ،وك��ان ب��راك يكبر أخ��اه مساعد ًا بعامين ،فلما استلم أخ��وه براك
رحمه الله البرقية رد عليه ببرقية مماثلة مشجع ًا أخ��اه مساعد ًا تشجيع ًا كبير ًا ،الن
أسعار السلع ومنها الشاي كانت مرتفعة ج� ًّ�دا وق��ت الحرب ،وبالفعل ع��اد العجيل مع
بحارته إلى الكويت سالم ًا غانم ًا بصفقة الشاي ،وربح في هذه الصفقة ربح ًا وفير ًا طيب ًا،
فكان ربحه م��ن تلك السفرة م��ن صفقة نقل براميل ال��وق��ود أو ًال ث��م م��ن بيع الشاي
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ثالثة لكوك( :جمع لك ،واللك يبلغ  100ألف روبية ،ألنه لم يكن هناك استخدام لوحدة
المليون) ،وبالتالي حصل النوخذة مساعد العجيل على  300ألف روبية ،فكان نصيبه من
هذا المبلغ طيب ًا ،وكذلك كان نصيب بحارته الخمسين طيب ًا أيض ًا ،وحقق الجميع ربح ًا
مرضي ًا ،وبالتالي جزاه الله على شجاعته وصدقه وبسالته في اقتحام ميناء كولومبو
دون دليل ،ولنيته الطيبة فقد أنقذه الله من الظروف المناخية بالمحيط الهندي والتي
(الغبة) بمعنى أن الذي يدخل هذا المحيط فقد اغتب حيث كان يقال إن
يطلق عليها ِ
الداخل للمحيط الهندي مفقود ،والخارج منه مولود.
يتضح لنا من هذا الموقف أن اإلنسان طالما كان يسعى بنية خالصة لله عز وجل في
طلب الرزق ،فإن الله تعالى سيرزقه وسيفتح له أبواب الخير ،وهذا ما حصل مع النوخذة
العجيل فقد رزقه الله تعالى على الرغم من المحن والمخاطر التي تعرض لها خالل
رحلته التجارية إلى الهند ،وحفظه الله تعالى وعاد سالم ًا بفضل الله إلى أرض الوطن..
رحم الله النوخذة مساعد العجيل.
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النوخذة عباس بن نخي
مثال للشجاعة وحسن التصرف
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ووصف نبيلَ ،يحمل النفس على التح ِّلي بالفضائل ،و َيحرسها
إن الشجاعة ُخ ُلق كريم ْ
والخصال الحميدة ،وهي من أع ِّز
من اال ِّتصاف بالرذائل ،وهي ينبوع األخالق الكريمة ِ
أخ�لاق اإلس�ل�ام ،وأَف�خ��ر أخ�لاق ال�ع��رب ،وه��ي اإلق��دام على المكاره ،و َث�ب��ات الجأش على
المخاوف ،وعنها يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه« :إنَّ الشجاعة
والجبن غرائز في الرجال»(((.
ُ
وم��ا أجمل الشجاعة عندما يصاحبها فطنة وذك��اء ،وعندما تقويها الحيلة وحسن
التصرف وقت الشدائد والمحن ،فحينما تجتمع هذه الصفات الجليلة في شخص ما،
حينها يكون قد حاز على خير كثير ،وعندما تجتمع المغامرة والمجازفة وتحدي األهوال
فإن هذا شيء رائع ،يدل بال شك على شجاعة ومروءة منقطعا النظير.
وم �م��ا ت �ج��در اإلش� ��ارة إل �ي��ه ق�ب��ل ال �ش��روع ف��ي رواي� ��ة مغامرة
ال�ن��وخ��ذة ع�ب��اس ب��ن نخي أن ن��وض��ح للقارئ الكريم أن حاكم
الكويت الشيخ مبارك الصباح رحمه الله تعالى ك��ان له عدة
تجار يتعامل معهم في توريد السالح إلى الكويت ،وأن تجارة
السالح في الكويت وغيرها من بلدان الخليج العربي كانت من
األمور العادية وغير المحظورة ،بل كانت تتم بكل سهولة ويسر،
بل إن بيع وشراء األسلحة كان أمر ًا معتاد ًا جد ًا كما هو الحال
الشيخ مبارك الصباح
في بيع وشراء السلع التجارية كافة ،وليس أدل على ذلك من
وجود سوق السالح في منطقة المباركية (ما زال بنفس االسم حتى اآلن) ،فهذا دليل
واضح على انتشار تجارة السالح ووجودها بطريقة عادية في تلك الحقبة من التاريخ.
وتبرز هذه القصة الواقعية((( الكثير من معاني الشجاعة والفطنة والذكاء ،وحسن
التصرف ،واستخدام الحيلة للنجاة وحفظ النفس والمال.
وي��روي أح��داث ه��ذه القصة األستاذ عبدالله خالد الحاتم رحمه الله تعالى قائ ًال:
«قبيل الحرب العالمية األول��ى حيث كانت (مسقط) قاعدة مهمة تنطلق منها تجارة
( )1سنن الدارقطني ،رقم (.)3807
( )2عبدالله خالد احلامت« .من هنا بدأ الكويت» .ط .2الكويت :املؤلف1980 ،م ،ص (.)301 - 300
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األسلحة من كل نوع ،ومركز ًا تجاري ًا كبير ًا ،يتواله ويرعاه تجار
وعمالء فرنسيون وجدوا من هذه التجارة مكسب ًا عظيم ًا ومورد ًا
ضخم ًا للثروة.
أم��ا بريطانيا فإنها ك��ان��ت تنظر إل��ى تفشي ه��ذه التجارة
في بلدان الخليج وبقية البلدان العربية بعين القلق والحذر
الشديد ،ولكنها في الوقت نفسه ال تستطيع أن تفعل شيئ ًا،
عبدالله خالد احلامت
خوف ًا من إغضاب حليفتها فرنسا ،وليس أمامها من عمل سوى
أن تترصد للسفن المحملة في عرض البحر ومصادرة شحناتها وفرض الغرامات على
أصحاب هذه السفن.
أف��اق تجار وع�م�لاء ه��ذه التجارة ف��رأوا أنفسهم أم��ام ه��ذا ال��وض��ع المضاد الجديد،
فخشوا أن تضعف هذه التجارة ،ويعتريها الوهن والكساد ،فالبد إذ ًا من أن يفعلوا شيئ ًا
إلنقاذ هذه التجارة من التدهور ،فلم يجدوا خير ًا من أن يأمروا أصحاب هذه السفن
برفع العلم الفرنسي فوق سفنهم ليتفادوا اعتراض األسطول البريطاني لهم.
وق��د رأت بريطانيا في آخ��ر األم��ر أن تقدم على عملية ش��راء واسعة لهذه األسلحة
بسعر البيع ،شريطة أن تتوقف هذه التجارة نهائي ًا ،فكان لها ما أرادت ،وعلى أثر ذلك
أصدرت السلطات البريطانية أمر ًا بمنع المتاجرة باألسلحة من أي نوع منع ًا بات ًا ،وقد
حدث عند صدور هذا القرار وجود سفينة شراعية كويتية محملة باألسلحة قادمة من
مسقط ،وقائدها هو النوخذة الحاج عباس بن نخي ،راسية في الميناء بحمولتها وهي
على أهبة اإلبحار فخشي ربان السفينة أن يشمله هذا المنع وأن تعمد السلطات هناك
إلى تفريغ حمولتها ومصادرتها وربما مصادر السفينة ،فرأى أن الفرصة سانحة لإلبحار
والهروب بسفينته.
وما كادت السلطات البريطانية تعلم بأمر السفينة حتى أرسلت طراد ًا يقتفي أثرها
ويعود بها إلى الميناء ،فأدركها الطراد في عرض البحر ،وكان الوقت لي ًال شديد الظالم،
فحاصرها في أحد الجيوب البحرية ،ولما شعر ربان السفينة بالخطر المحدق بسفينته،
عمد إلى حيلة لم تخطر ببال أحد ،فقد أشعل سراج ًا وشده إلى لوح كبير من الخشب
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وأن��زل��ه على سطح البحر ،ثم واصلت السفينة سيرها تحت جنح ال�ظ�لام ،أم��ا الطراد
البريطاني فظل في مكانه يراقب ما كان يعتقد أنه السفينة التي يطاردها والتي لم
تكن سوى خشبة عليها سراج ،وبهذه الحيلة البارعة التي تفتق عنها ذهن هذا البحار
الجريء تمكنت السفينة من اإلفالت والهرب والنجاة من الطراد ووصلت إلى الكويت
بحمولتها سالمة».
وهكذا ض��رب لنا النوخذة عباس بن نخي مث ًال رائ�ع� ًا في استخدام الحيلة للنجاة
من األعداء ،والتخطيط السليم وقت المصاعب واألهوال ،وتطويع الفطنة والذكاء في
سبيل السالمة والنجاة بالنفس والمال.
رح��م الله أج��دادن��ا وآب��اءن��ا تجار ون��واخ��ذة الكويت الشجعان األب�ط��ال رحمة واسعة
وأدخلهم فسيح جناته.
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التاجران حمد الصالح الحميضي وأحمد الحمد
مثاالن للمبادرة واقتناص الفرص
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التجارة مغامرة ومخاطرة ومبادرة وحسن تصرف مصحوبة بالتوكل على الله واألخذ
باألسباب ،وكثير من المشاريع الناجحة بدأت بهذا الشكل ،فما على التاجر إال أن يعقلها
بالتوكل عليه وحده ،فالتوكل
ويتوكل على الله تعالى ،وأمر الله سبحانه وتعالى العب َد
ِ
على الله عز وجل هو ِس ُ
مة العبد الصادق ،وبه أمر الله األنبياء والمؤمنين ،والتوكل :هو
صدق اعتماد قلب المسلم على الله سبحانه في استجالب المصالح ،ودفع الضرر من
أمور الدنيا واآلخرة ،وتوكيل جميع أموره إليه ،وإيمان العبد إيمان ًا جازم ًا بأ َنّه ال ُيعطي
إال الله ،وال َيمنع إال الله ،وال َينفع غيره سبحانه ،وال َيضر س��واه .فالتوكل على الله
ُ
قلبه ،وهو اعتراف العبد الكامل بربوبية الله ،وتسليمه
صحة إيمان
دليل
العبد وصالح ِ
ِ
ِ
ألحواله ،صغيرها
أموره ،والمدبر الوحيد
بجميع
للخالق الواحد ،المتصرف
كل أموره
ِ
ِ
ِ
ِ
وكبيرها .قال تعالى{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}(((.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم
كما يرزق الطير ،تغدو خماص ًا وتروح بطان ًا».
بمجرد أن دخل كل من التاجرين أحمد الحمد وحمد صالح الحميضي في بغداد
مقهى برازيليا ُيطهى كل شيء فيه على البخار ،جاءتهما فكرة افتتاح مقهى مثيل له في
الكويت ،وما إن عادا إلى الكويت قاما بالتوكل على الله عز وجل وبادرا على الفور بتنفيذ
فكرة هذا المشروع الجديد من نوعه .فكان التاجر أحمد الحمد أو شخصية كويتية
تفتتح أول مقهى نموذجي داخل السوق األميري وبالقرب من المدرسة المباركية ،وذلك
في عام 1940م بشراكة التاجر حمد الصالح الحميضي وأطلق على هذا المقهى الذي
كان يعد جديد ًا من نوعه في ذلك الوقت «القهوة البرازيلية».
وتأتي قصة افتتاح «المقهى البرازيلي» في الكويت حينما سافر التاجر أحمد الحمد
إل��ى بغداد واستقر بأحد الفنادق ،وك��ان قد رأى في قاعة الفندق التاجر حمد صالح
الحميضي ،ورحب كل منهما باآلخر ،كانا كويتيين بالغربة ،فما لهما إال أن توجها لإلفطار
في أحد المقاهي التي كانت قديما يدار بها الغداء وشرب الشاي ،فكان حظهما يسوقهما
لإلفطار في أحد المقاهي النموذجية في شارع الرشيد ببغداد ،فعندما دخال المقهى
( )1سورة آل عمران اآلية (.)122
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تعجب ًا من نظامه وم��ا ي��دار به عن طريق طهي طعام اإلف�ط��ار ،وطهي األطعمة وعمل
المشروبات كانت تتم كلها عن طريق البخار ،فسأال صاحب المقهى لماذا ال تستخدمون
طاقة الفحم مثل المقاهي األخرى ،كما استفسرا عن األواني المستخدمة في المقهى،
فأجابهم صاحب المقهى عن جميع استفساراتهم وأخبرهم أن المقهى يطلق عليه
«المقهى البرازيلي» ،وكان ذلك عام 1938م.
وم��ا ك��ان من حمد الصالح الحميضي إال أن ق��ال لصديقه أحمد الحمد ،ما رأيك
في فتح مقهى برازيلية في الكويت؟ ،ف��رد عليه أحمد الحمد :أن��ا تحت أم��رك ،وفع ًال
عندما عاد كالهما إلى الكويت ،قاما على الفور بتنفيذ هذا المشروع وافتتحا المقهى
البرازيلي في الشارع األمير بالسوق الداخلية جنوب مسجد السوق الذي يسمى بسوق
األمير ،واألصح بموقع المدرسة المباركية ،وعينا لهذا المقهى من العمال الذين يقدمون
الحليب والشاي عن طريق الطبخ على البخار (بطريقة السماور على البخار) ،ونجح
المشروع نجاح ًا باهر ًا ،وكان المقهى يمتلئ بالزبائن طوال اليوم ،وحقق التاجران أحمد
الحمد وحمد الحميضي مكاسب رائعة من خالل هذا المشروع الجديد من نوعه في
الكويت في ذك الوقت.
من يتأمل هذا المشروع يجد أن الكويتيين قديم ًا لم يكن لديهم مصدر للرزق وهم
قابعون ببلديهم ،كانوا مغامرين وصادقين مع أنفسهم وغيرهم ،فلقد ظهر بالكويت رجال
عظماء كمثل حمد الحميضي ،فمنه المال ،وأحمد الحمد منه اإلدارة وقاما بتنفيذ هذا
المشروع الجديد بروح المبادرة والمغامرة ونقل التجربة من البلدان األخرى ،وفتح الله
عليهما من أوسع أبواب الرزق وذلك ألنهما توكال على الله حق توكله وأخذا باألسباب
ودرسا هذا المشروع دراسة جيدة ،وألن هذا المشروع كان يعد األول من نوعه في الكويت
وكان فكرة جديدة ،فقد حقق نجاح ًا ملحوظ ًا وأدر ربح ًا وفير ًا على كل من الشريكين
أحمد الحمد وحمد صالح الحميضي.
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التاجر عبدالعزيز المبيلش
من أوائل من ابتكروا نظام ًا دفتري ًا أرشيفي ًا
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مدعو إلى التخلق بأخالق وصفات النبي الكريم صلى
المسلم بحكم إيمانه وإسالمه
ٌّ
الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين ،ومطلوب منه أن يسعى قدر
الطاقة كي يتحلى بمعاني االبتكار واإلبداع كما فعل المسلمون األوائل ،فقد أثبت الرسول
الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أنهم مبتكرون متجددون فع ًال وعم ًال ،وليس
أدل على ذلك من تنوع أساليب الدعوة والترغيب في دين الله عز وجل على اختالف
المواقف واألشخاص ،ولعل من أهم األمثلة على التجدد واالبتكار ما قام به الرسول
الكريم صلى الله عليه وآل��ه وسلم من إط�لاق للطاقات اإلبداعية والتحفيز لالبتكار،
حيث أتاح الفرصة لصحابته الكرام رضي الله عنهم إلعمال العقل والفكر حين جعل ك ًال
منهم قائد ًا متميز ًا في مجاله ،يستشعر أعلى درجات المسئولية ،ويشارك ويبدع ويبادر
بتقديم أفكاره ورأيه دون أن ُيطلب منه ذلك ،وهذا ما فعله الصحابة الكرام بالفعل في
غزوتي بدر والخندق من تشاور وإبداء الرأي في فنون التخطيط العسكري في الغزوتين؛
فكانت المبادرة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ،وكان التوفيق والسداد من الله عز
وجل والتأييد بالنصر والتمكين في كال الغزوتين.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
متجددة تدعو إلى التفكر
حديثة
قديمة
إسالمية
روح
فاإلبداع واالبتكار والمبادرة ٌ
وإعمال العقل وتقديم الحلول للمشكالت التي قد تواجه الفرد ليستفيد هو منها أو ًال
ثم يقدمها لمن حوله لتعم الفائدة على الجميع.
وع��ن روح اإلب��داع واالبتكار يأتي الحديث عن التاجر عبدالعزيز المبيلش  -رحمه
ال�ل��ه تعالى  -وع��ن سجله ال�ت�ج��اري ال�ق��دي��م؛ تلك الوثيقة التاريخية المهمة ،والتي
يتحدث عنها األستاذ طالل سعد الرميضي فيقول« :تفضل األخ األستاذ الفاضل خالد
عبدالعزيز المبيلش بتزويدنا بدفتر حسابات قديم لدكان وال��ده الواقع بسوق الدهن
ً
وثيقة
بالكويت ويعتبر هذا الدفتر الذي يقارب عمر صفحاته الخامسة والسبعين عام ًا؛
ً
نواح عديدة من تاريخ األجداد العطر».
تاريخية مهمة للوطن تمكننا من التعرف على ٍ
ويستطرد ق��ائ� ً
لا« :ك��ان للتجار ق��دي�م� ًا س�ج�لات ت�ج��اري��ة خ��اص��ة لتسجيل العمليات
التجارية التي يقومون بإجرائها وتعرف بمسك الدفاتر ،ويذكر أن هناك نوعين من
السجالت أو الدفاتر التجارية قديما لدى التجار؛ فالنوع األول :هو دفتر اليومية وهو
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الذي يقيد فيه الكراني (هو الشخص الذي يعمل محاسب ًا لدى
سواء بالنقد أو
التاجر) كل عملية تجارية جرت من بيع وشراء
ً
باألجل خالل اليوم الواحد ،أما النوع اآلخر فهو :دفتر الجاري
(هو الدفتر الذي يقوم الكراني في نهاية كل يوم بنقل حسابات
المشترين باألجل إليه) ،ويحتفظ لكل عميل في صفحة خاصة
من ذلك الدفتر ،تسجل فيها جميع مشترياته بالدين بعد أن
يتم التأشير عليها بدفتر اليومية ،مما يعني نقلها من دفتر
اليومية إلى دفتر الجاري بصفحة المشتري المدين.

خالد عبدالعزيز املبيلش

والدفتر ال��ذي بين أيدينا ه��و (دف�ت��ر ال �ج��اري) وه��و دفتر قديم ضخم تتجاوز عدد
صفحاته المائتين ورقة ،وقد بدأ التسجيل في هذا الدفتر اعتبار ًا من السادس من شهر
صفر من عام ألف وثالثمائة وإحدى وخمسين من التاريخ الهجري ،الموافق العاشر من
شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة واثنين وثالثين من التاريخ الميالدي.
ويحتوي الدفتر على سجالت المدينين الذين أخذوا بضائع من التاجر عبدالعزيز
المبيلش ولم يسددوا قيمتها في الحال إنما باألجل ،وقد ُعرف رحمه الله تعالى بسمعته
الطيبة لدى الناس وحبهم له ،حيث اشتهر شهرة واسعة بين أهل الكويت قديم ًا بحيث
أن الكثير من الكويتيين أخذوا منه بضائع بالدين ،ونستدل على ذلك من كثرة أسماء
العمالء لديه وتنوع مساكنهم.
ويشير األستاذ طالل الرميضي إلى أن هذا السجل التاريخي كشف لنا جوانب قيمة
من الحياة االقتصادية واالجتماعية بالكويت في الزمن الماضي كأنواع البضائع التي
كانت تباع وتشترى في األسواق الكويتية قديم ًا؛ باإلضافة إلى أسعارها وكمياتها ،وإبراز
دور الثقة واألمانة بين التاجر الكويتي وعمالئه ،وهي خصال كريمة نكتشفها في عملية
تسليم التاجر لبضاعته بكل ثقة وسكينة لشخص كويتي ال يعرف سوى اسمه أو كنيته،
ويعيش في بادية الكويت متجو ًال ال مقر دائم له ،وال مورد رزق مؤكد لديه.
والجميل باألمر أيض ًا أن المشتري المدين يأتي بعد عدة أشهر ليسدد دينه بالتمام
والكمال دون نقصان لروبية واحدة.
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وقد اح �ت��وى ه��ذا ال�س�ج��ل ال�ت�ج��اري الكبير ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ت��اري�خ�ي��ة قيمة بخالف
المعلومات المتعلقة بديون العمالء التجارية ،حيث احتوت بعض صفحاته على بيانات
مهمة تتعلق بوضع بعض العمالء وأماناتهم لدى دكان التاجر المبيلش  -رحمه الله
 ال��ذي اتصف باألمانة والثقة ل��دى أه��ل الكويت من حاضرة وب��ادي��ة ،ل��ذا فالكثير منالكويتيين يقصده لوضع األم��ان��ة لديه ،وق��د سجلها  -رحمه الله  -في دفتر الجاري
خشية الضياع والنسيان ،وإيمان ًا بأن أداء األمانات ألصحابها واجب شرعي عليه ،وعادة
ما تحفظ األمانة لديهلمدة موسم أو موسمين ثم يأتي صاحبها الستردادها.
كما احتوى دفتر الجاري لحسابات التاجر المبيلش  -رحمه الله  -على معلومات حول
االقتراض (السلف) الذي يقدمه التاجر لبعض أصحابه ،كما تضمنت بعض صفحاته
بيانات حول تجارة بيع األبواب والشبابيك التي قام بها المرحوم عبدالعزيز المبيلش
وأرقام المبيعات التي قام بها وأسعارها وأنواعها.
وع��ن بعض عمالء التاجر عبدالعزيز المبيلش يستأنف األس�ت��اذ ط�لال الرميضي
حديثه ق��ائ�لا« :ت�ن��وع ع�م�لاء ال�ت��اج��ر المبيلش م��ن ق��رى ال�ك��وي��ت وب��ادي�ت�ه��ا ،وم��ن خالل
قراءتنا لهذا السجل التجاري القديم نجد أن التاجر المبيلش  -رحمه الله  -كان لديه
عمالء وزبائن من أحياء مختلفة من داخل السور يتعاملون مع دكانه عبر سنوات طويلة،
كما نجد أن لديه عمالء من عدة قرى خارج السور كان أبناؤها يأتون إلى السوق ألخذ
حوائجهم من زاد وخالفه ويعودون إلى قريتهم ،ومن عمالئه من قرية الفحيحيل الذين
وردت أسماؤهم في هذا السجل المهم نجد حمود الدبوس وصالح بن عويهان ،وممن
وردت أسماؤهم من أه��ل قرية الفنطاس فهد الرشيد وحمود بن عبهول وآخ��رون ،كما
نجد له عمالء من قرية الدمنة (السالمية) ممن كشف السجل عن أسماءهم عبدالله
األذينة ومبارك الرميضي وحمود وسعد الونده ومحمد منصور األذينة وغيرهم ،ومن
أهل الشامية القدامى نجد أسماء الكثيرين من عمالئه ومنهم محمد بن حماد ومبارك
وسلمان الغوينم وسالم الرميضي ومرضي بن غنام وآخرون ،كما كان له عمالء من أهل
قرية الجهراء منهم محمد أب��و قذيلة ومرشد الشمري حيث ورد في إح��دى صفحات
هذا الدفتر التجاري عبارة (بيان حساب مرشد الشمري وربعه من أهل الجهراء) ألن
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أهل القرى إذا أراد أحدهم الذهاب إلى الكويت (المدينة) تقوم جماعته بطلب بعض
األغراض والحاجات التي تنقصهم لكي يجلبها لهم أثناء عودته».
وهكذا ضرب لنا التاجر عبدالعزيز المبيلش رحمه الله نموذج ًا يحتذى به في اإلبداع
واالبتكار ،حيث تعدى رحمه الله ن ُُظ َم ذلك العصر التي كانت تعتمد على الذاكرة  -في
معظمها  -أكثر ما تعتمد على التدوين والتسجيل؛ فأرسى أسس هذا النظام الدفتري
المنظم ،ليكون نظام ًا رائد ًا في ذلك الوقت سابق ًا لعصره ،يحفظ به األمانات وينظم به
العمل ويدون به ماله من حقوق وأموال عند زبائنه ومرتاديه من مختلف أنحاء الكويت-
حاضرتها وباديتها ،ومالهم لديه من أمانات ،وقد حل محله العمل في عصرنا الحالي
النظم اآللية والمحاسبية المختلفة التي تم تطبيقهما مؤسسي ًا على نطاق واسع ويتم
تحديثها واالبتكار فيها بوم ًا بعد يوم.
وهكذا ق��دم لنا تجار الكويت في الماضي تلك النماذج الرائعة وال�ق��دوات المميزة
الذين أصبحوا نبراس ًا لمن جاء من بعدهم ،ونماذج فريدة يحتذى بها حتى يسيروا على
دربهم ويسلكوا نهجهم.
رحمهم الله جميع ًا رحمة واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج
يسد ديون المقترضين

(((

( (1احلاج يوسف عبدالعزيز الفليج كان من الرعيل األول الذين جبلوا على العطاء وعرف عنه حبه للخير وأياديه
البيض ،كما كان أحد رواد االقتصاد الكويتي حيث كان عضو ًا ب��ارز ًا في الكثير من املؤسسات االقتصادية في
الكويت وشغل مناصب عدة باإلضافة الى عضوية مجلس ادارة الوطني منها :نائب رئيس غرفة جتارة وصناعة
الكويت ،عضو مجلس ادارة شركة ناقالت النفط الكويتية ،عضو مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي ،رئيس
شركة السينما الكويتية ،عضو مجلس إدارة جمعيــة الهــالل األحمر الكويتية ،وأيض ًا عضويته لغرفة التجارة
والصناعة اإلسالمية ،حيث ظل نبع ًا ال ينضب للعطــاء حتى وفاته عن عمر ناهز الـخمسة وتسعني عام ًا.
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إن السعي في تفريج الكربات وقضاء الحاجات من أعظم الطاعات والقربات وسبب
لنيل الرضى من الله سبحانه والمحبة من ال�ن��اس ،فاإلنسان بطبعه كائن اجتماعي
ومصالحه ال تتم إال بالتعاون مع اآلخرين ،فاحتياجاته كثيرة وكرباته عديدة.
واألمر في حساب المؤمنين ال يقتصر على الدنيا دون اآلخرة ،فأهوال الموت والقبور
واآلخرة والميزان والصراط وتطاير الصحف ..أهوال عظام ومن أعظم أسباب الخالص
منها السعي في تفريج كربات اآلخرين ،فعن عبدالله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب
غريما له فتوارى عنه ،ثم وج��ده فقال :إن��ي معسر .فقال :آلله؟ ق��ال :آلله .ق��ال :فإني
ً
سمعت رس��ول الله صلى الله عليه وسلم يقول« :من س��ره أن ُينجيه الله من ك��رب يوم
معسر أو يضع عنه»(((.
فلينفّ س عن
القيامة ُ
ٍ
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :المسلم
فرج
أخو المسلم ال يظلمه وال ُيسلمه ،ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ،ومن َّ
مسلما ستره الله
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ،ومن ستر
ً
عن مسلم كربة َّ
يوم القيامة»(((.
فمن سعى في تفريج كربات اآلخرين يسعى  -في واقع األمر وحقيقته  -في تفريج
كربة نفسه ،قال تعالى{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ}((( .وقال{ :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ
ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ}(((.
كان التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج رحمه الله من كبار تجار الكويت في زمانه،
لا فاض ً
عرفه الناس رج� ً
ال صاحب أي� ٍ�اد بيض يحبه الصغير والكبير ،كما ك��ان شهم ًا
ابتغاء لوجه الله عز وجل ،وطلبا لرضاه
صاحب مروءة ونخوة ،حريص ًا على فعل الخير
ً
ورحمته وعفوه ،كان يشعر بظروف الناس وآالمهم ،وخاصة المعسرين منهم ،فيفزع
على الفور لمساعدة ه��ؤالء المعسرين وتفريج كرباتهم وإزال��ة معاناتهم والتخفيف
عنهم في محنتهم.
( )1رواه مسلم.)1563( ،
وتقدم مراراً.
( )2رواه البخاري ومسلم،
َّ
( )3سورة اإلسراء اآلية (.)7
( )4سورة فصلت اآلية (.)46
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وحينما كان التاجر عبدالعزيز الفليج عضو ًا في مجلس إدارة
بنك الكويت الوطني ك��ان يبحث عن المقترضين المعسرين
من أبناء بلده فيقوم بسداد القروض عنهم من ماله الخاص
على ال��رغ��م م��ن أن��ه ال ي�ع��رف الكثير م��ن ه��ؤالء المقترضين
المعسرين.
وحول ذلك الموقف يروي وليد عبداللطيف النصف رئيس
وليد عبداللطيف النصف
تحرير ج��ري��دة القبس الكويتية حالي ًا حينما ك��ان ع�ض��و ًا في
مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ،أنه حينما تنعقد اجتماعات مجلس إدارة البنك تأتي
اإلدارة التنفيذية للبنك بكشف المتعسرين في سداد قروضهم ليأخذوا موافقة مجلس
اإلدارة على اتخاذ اإلج��راءات القانونية بحق ه��ؤالء المقترضين المتعسرين  ..فكان
الحاج يوسف الفليج يأمر بسداد قروضهم كاملة من أمواله الخاصة  ..وتكرر مثل هذا
الموقف مرار ًا وتكرار ًا.
يقول وليد النصف :لقد سألت الحاج يوسف الفليج « :ياعم هل تعرف كل هؤالء
المقترضين المعسرين؟» ،فرد عليه العم يوسف الفليج قائال :كال ،ال أعرف أحد ًا منهم،
فقال له النصف :ول�م��اذا تسدد عن كل ه��ؤالء؟ فقال يوسف الفليج :لو كانوا يملكون
المال لسددوا قروضهم ،وهؤالء خلفهم عوائل وهم في حاجة ،والله أمرنا بتفريج كربات
المسلمين.
وهكذا كان الحاج يوسف عبدالعزيز الفليج يتمتع بالعديد من الصفات الجليلة التي
سطرها التاريخ في حقه ،فكان تاجر ًا شريف ًا مح ّب ًا للخير ومساعدة اآلخرين والتفريج
عنهم كرباتهم ،وتميز بالشهامة وال�م��روءة وال��وف��اء ،فكان ق��دوة حسنة لمن ج��اءوا من
بعده ..رحم الله التاجر الحاج يوسف عبدالعزيز الفليج.

275

61

التاجر علي النقي بن حجي بن علي النقي
مثال للتسامح
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ال شك أن أي عمل تجاري يحتاج إلى تدوين وتسجيل كل شيء في الدفاتر المحاسبية،
حيث يتم تسجيل المبيعات والمشتريات والمصروفات ورواتب الموظفين وما إلى ذلك
من عمليات تجارية محاسبية ،إال أن التاجر علي النقي  -رحمه الله  -لم يكن يدون أو
يسجل كل شيء في دفاتره وكان يتساهل مع زبائنه والتجار المتعاملين معه سواء من
الكويت أو من خارجها من أهل الجزيرة العربية ،وك��ان يتغاضى عن مبالغ متبقية له
عندهم ،لذلك فتح الله عليه من أوسع أبواب الخير ،وضاعف له في ماله ،ورزقه الخير
الكثير ،وم� َّ�ن عليه من فضله وكرمه بسبب تساهله مع الناس ومساعدته لهم مراعاة
لظروفهم ،إن تلك األفعال تتطابق مع قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم:
«رحم الله رج ًال سمح ًا إذا باع ،وإذا اشترى ،وإذا اقتضى»(((.
وبسبب ذلك فقد أكسبه الله محبة الناس ألنه كان يتعامل معهم على مبادئ الثقة
واألم��ان��ة ،وهكذا ك��ان ح��ال معظم تجار الكويت في الماضي ،حيث كانت كلمتهم ثقة،
وتغني عن تسجيل وكتابة األوراق التي تحفظ الحقوق.
يروي عنه مجموعة من أصدقائه التجار أنه كان يتغاضى عن مبالغ متبقية له عند
بعض التجار والعمالء ،وكانت هذه المبالغ مدونة في دفاتره ،إال أنه كان يتغاضى عنها
ويتنازل لهم مراعاة لظروفهم وكان يؤكد أن المبالغ قد سلمت وانتهى الموضوع ،وكان
يتعامل بالثقة مع الناس ،حيث يذكر التاجر عبدالعزيز الدعيج بأنه اشترى منه ذات مرة
عقار ًا دون أن يدفع له مبلغ العقار ،وقد بادر المرحوم علي النقي بتسجيل العقار باسم
المشتري (عبدالعزيز الدعيج) قبل أن يستلم منه قيمته مع أن المبلغ كان ضخم ًا.
وللتاجر علي النقي حادثة تدل على على أصالته ،وهي أنه خالل نشاطه في مزاولة
تجارة المواد الغذائية ،كان يتعامل مع الكثير من تجار أهل الجزيرة (المملكة العربية
السعودية) الذين كانوا يترددون على الكويت لشراء احتياجاتهم ،وكان الدفع غالب ًا نقد ًا،
تكف المبالغ التي معهم لسداد قيمة ما
وعندما ينقصهم شيء يشترونه منه وإن لم ِ
يشترونه ،كان يتعامل معهم بمبدأ الثقة واألمانة ،ولم يكن يدون أو يسجل ما يتبقى له
من أموال عند هؤالء التجار ويطلب منهم بأن يسددوا المبالغ له المتبقية عليهم في
الرحلة القادمة.
( )1رواه البخاري.)2067( ،
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وحصل أن أحد هؤالء التجار قد صارت له بعض الظروف وتغيرت عليه األمور فتأخر
عن الحضور لمدة ست سنوات وكان عليه مبلغ من المال للمرحوم علي النقي ،وعندما
عاد للكويت بدأ باالعتذار للمرحوم علي النقي ،وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئ ذلك
وهم الرجل بأن يعطي
التاجر بأن المرحوم علي النقي لم يدون هذا المبلغ في دفاترهَّ ،
المبلغ المتبقي عليه للتاجر على النقي إال أن المرحوم علي النقي رفض أن يأخذ هذا
المبلغ ،ألنه لم يجد ذكر ًا لهذا المبلغ في دفاتره ،ومع إصرار الطرفين :التاجر السعودي
ُم َصر على دفع المبلغ ألنه في ذمته ،والمرحوم علي النقي يمتنع عن استالم المبلغ
معتبر ًا أنه ليس من حقه ،فتدخل أهل السوق منهم عبداللطيف الجسار والمرحوم فهد
الياقوت ،وحكموا على االثنين :التاجر السعودي والمرحوم على النقي بأن يدفع التاجر
السعودي نصف المبلغ للمرحوم علي النقي وارتضي الطرفان بحكم أهل الحكمة.
لقد كان للمرحوم علي النقي مساهمات كثيرة في أعمال البر والخير واإلحسان ،فقد
تبرع إلنشاء عدد من المساجد في الكويت ،وكان ممن تبرعوا لدعم الثورة الجزائرية في
الخمسينات من القرن الماضي ،كما كان يتبرع من ماله أيضا لدعم القضية الفلسطينية،
وكان قد شارك في اللجنة الشعبية للتبرعات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الكويت ،كما
كان يتبرع إلنشاء عدد من المساجد والمدارس والمؤسسات الخيرية في الهند وباكستان
وكشمير وسوريا وإيران وعدد من الدول اإلفريقية ،وقد أوصى بالتبرع بعد مماته بثلث
حالله لإلنفاق على األعمال الخيرية لبناء المساجد والمدارس ،وكان الوصي على ذلك
ابنه محمد.
كما ك��ان ال�م��رح��وم علي النقي كريم ًا ال ي��رد السائلين ع��ادة ،وك��ان يتكفل باإلنفاق
على بعض األس��ر المتعففة وي�س��أل ع��ن أحوالهم واحتياجاتهم ،كما ك��ان يرسل لهذه
األس��ر مساعدات شهرية م��ن ال�م��واد الغذائية ،وق��د رأى أهله بعد مماته ب��أال يقطعوا
تلك المساعدات وض��رورة إيصالها إلى مستحقيها حتى تكون صدقة جارية في ميزان
حسناته.
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التاجر سليمان محمد اللهيب
مثال للتسامح وإنكار الذات
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كان التاجر سليمان محمد اللهيب((( مكافح ًا منذ طفولته ،فكان يعمل وعمره لم
يتجاوز تسع سنوات؛ حيث عمل في مزرعة في منطقة نجد بالسعودية لشخص يدعى
سليمان أيض ًا ،وكان يعطيه ريا ًال واحد ًا كل ثالثة أشهر ،فكانت معاناة تضاف إلى معاناته
كل ي��وم ،هكذا وج��د سليمان نفسه يرتمي بين أم��واج أي��ام وأعاصير ليال أفنت الكبير
وأشابت الصغير.
وبعد مضي األشهر الثالثة األوائل طلب سليمان من صاحب المزرعة راتبه الشهري
المتفق عليه والذي يقدر بريال واحد ،فما كان من سليمان صاحب المزرعة إال أن صفع
سليمان الصغير على وجهه ،فكانت صفعة يقابلها كالم حطم كل معنى األمل في الحياة
إذ قال سليمان لصاحب المزرعة« :عمي أبي معاشي» ،فقال له صاحب المزرعة لسليمان
الصغير« :باألمس أكلت عشائي..اذهب ليس لك شيء عندي» ،وصفعه على وجهه ،ولم
يعطه راتبه ،وعاد سليمان إلى البيت باكي ًا حزين ًا يسير بخطى متثاقلة ليرمي نفسه في
حجر أمه التي تحسرت على ولدها بسبب ما القاه من أذى صاحب المزرعة المتجبر.
لقد كانت صفعة هذا الرجل وتنكره لالتفاق حول األجر هي األقسى في حياة سليمان
اللهيب حيث تركت في نفسه شعور ًا بالمذلة والمهانة وما صاحبها من طرد دون سبب
يذكر سوى التجني ،لكن ذلك لم يمنع سليمان من المضي قدم ًا في مواجهة التحدي مع
الحياة فض ًال عن أن هذه الحادثة خلقت في نفسه إنسان ًا ُيحسن التعامل مع الضعفاء
والفقراء.
وتوالت األحداث في حياة سليمان اللهيب من صفعة إلى أخرى ،وقدر الله أن توفيت
والدته عام 1904م بعد أن داهمها المرض العضال ،حيث توفيت بعد وف��اة وال��ده بعام،
فمر سليمان بظروف صعبة قاسية منذ طفولته ،وتمضي األي��ام والحال من س ِّيئ إلى
أسوأ ،فقد بات وهو يفكر ماذا يفعل وما الذي ينتظره في األيام المقبلة ،عاد به شريط
( )1ولد التاجر سليمان محمد اللهيب رحمه الله في جند عام 1893م ورحل إلى الكويت وهو في العاشرة من عمره،
حيث حل ضيفا على أخويه علي وعبدالعزيز وجدته ألمه وعمل لفترة في مجال الغوص ثم دخل مجال جتارة
األقمشة واشتهر بأنه أول كويتي يستورد األقمشة من اليابان ،وخلبرته وحنكته كان يلجأ إليه في حل اخلالفات
واملنازعات العقارية لذلك مت اختياره كعضو في اللجنة احلكومية لتثمني العقارات ،كما كان عضوا في مجلس
أمانة األوقاف منذ كان الوقف يدار بصفة غير رسمية عام 1923م وله مساهمات خيرية ووطنية عديدة.
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الذكريات ليتذكر وفاة والديه ثم تتضارب األفكار في الطريق الذي سيسلكه وبات يتساءل
مع نفسه هل أرحل إلى الشام؟ أم العراق؟ حتى جاءه بشير بخبر سعيد مفاده أن قافلة
ستتتجه إلى الشام عما قريب ،فعزم لالنضمام إلى القافلة ،وحينما وصل إلى أصحابها
قالوا له« :العيشة صعبة بالشام ،وما لك عيشة» ،فتركهم واتجه إلى قافلة أخرى متوجهة
صوب العراق ،فجاءه نفس الرد من أصحاب القافلة ،فعاد أدراجه وهو صغير في السن
فجزع وخاف من الذهاب إلى العراق.
لم ييأس سليمان وحاول مرار ًا وتكرار ًا التوجه للقوافل التي تجوب الصحراء ..هنا
أخبره شخص بأن قافلة متجهة إلى الكويت فذهب مسرع ًا بخطى تجرها اللهفة لمعرفة
وضع المعيشة في الكويت ،فكان رد أصحاب القافلة أن أهل الكويت طيبون ،فشد رحاله
م��ع القافلة ليتوجه إل��ى الكويت عله يجد ح� ًّ�ظ��ا أوف��ر مما ه��و عليه ،وم��ا شجعه على
الرحيل إلى الكويت أن جدته ألمه في الكويت وفيها يعيش أخوه علي فرحل مع القافلة
في العام 1905م في عهد الشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت آنذاك.
وبالفعل رحل سليمان اللهيب مع القافلة إلى الكويت ،وقطع
مسافة تصل إلى  600كيلومتر من نجد إلى الكويت ،وكانت رحلة
ش��اق��ة خصوص ًا أن��ه ل��م يكن معه زاد ،ووص��ل سليمان الكويت
واستطاع أن يجمع المال خالل اشتغاله في الجص والبحر ،وأن
يسدد الدين الذي كان في ذمة والده ،ومن َث َّم قام بجمع المال
اليسير ،فجمع ثماني روبيات أي (ستمائة فلس عند استبدال
الروبية بالدينار الكويتي بتاريخ 1أبريل عام 1961م ،فالروبية
الشيخ مبارك الصباح
الواحدة آن��ذاك تعادل  75فلس ًا كويتي ًا) ،وأودع سليمان النقود
عند زوجة أخيه علي ،ولم يستدن سليمان خالل فترة اشتغاله بالغوص والطواشة ،بعد
ذلك اتجه سليمان إلى التجارة وكانت أول بدايات عمله في التجارة قيامه بشراء ببضاعة
بسيطة في سوق قيصرية «خليل القطان» ،وبعدها جمع مبلغ ًا من المال وق��ام بفتح
دكان صغير لتجارة األقمشة في نفس السوق ،وبدأ ذلك الدكان يكبر يوم ًا بعد يوم ،وقام
باستيراد األقمشة من اليابان وكانت له الريادة حيث كان أول كويتي يتعامل مع اليابان.
وتطورت تجارته وفتح الله عليه من أوسع أبواب الرزق.
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وتزوج سليمان بعد أن استتبت له األمور في حياته واشترى
بيت ًا بجانب بيت أخيه في المرقاب وابتسمت له الحياة ،وعاش
مع زوجته حياة سعيدة هنيئة  ..ودارت األيام وبالصدفة يالقي
سليمان اللهيب الرجل صاحب المزرعة الذي ظلمه وأكل ماله
وصفعه على وجهه وهو صغير.
ي ��روي م�ح�م��د س�ل�ي�م��ان ال�ل�ه�ي��ب ع��ن وال� ��ده ق��ائ�لا :ك ��ان أبي
محمد سليمان محمد اللهيب
سليمان اللهيب يسير في السوق متجه ًا للدكان فوجد حما ًال
يسير في السوق فناداه :يا حمال تعال« ..وطلب منه نقل بعض البضائع من المخزن
المجاور للدكان ،وبالفعل قام الرجل الحمال بتنفيذ ما طلب منه وذه��ب إلى الدكان
َّ
وظل واقف ًا ينظر من بعيد للزحمة التي عند وال��دي في الدكان ،هنا
حام ًال البضاعة،
يظهر المشهد التالي الذي حمل المفاجأة ويتمثل ذلك في أن سليمان اللهيب ما أن فرغ
من الزبائن قبل دخول صالة المغرب نادى الحمال قائ ًال له :يا سليمان تعال ،فاستغرب
الحمال من معرفته ومناداته باسمه ،فقال« :يا عم ،هل تعرفني؟» ،فقال :نعم أعرفك،
أنا صبيك سليمان اللهيب الذي كنت أعمل لديك وأنا صغير ،وقد ضربتني وأكلت حقي
وهو أول معاش لي عندك كنت أنتظره منك ألنفق على عائلتي ..أتتذكر إهانتي وطردي
من مزرعتك ،فبكى الحمال من هول الموقف الذي جمعه بالرجل الذي كان يعمل لديه
وكيف أصبح.
ويكمل محمد سليمان اللهيب :كان أبي طيب ًا رحيم ًا لم يقصد اإلساءة للحمال بقدر
توصيل رسالة ودرس ليتعظ منه ذلك الرجل الحمال فأعطاه خمس روبيات بعد أن رق
له ،ومن بعد ذلك الوقت لم ير والدي ذلك الحمال في السوق أو أي مكان آخر.
وكانت لسليمان اللهيب مساهمات خيرية كثيرة تمثلت في مساهمات وطنية ،حيث كان
من ضمن الكويتيين الذين شاركوا في بناء السور عام 1920م ،وكان من ضمن المؤسسين
لشركة المياه وشركة الكهرباء ،وهما شركتان مساهمتان من قبل التجار قبل أن تقوم
الحكومة بشرائها ،وك��ان عضوا في لجنة تثمين ال�ع�ق��ارات ،كما تم اختياره عضو ًا في
مجلس أمانة األوقاف.
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وكانت له أعمال خيرية عظيمة منها أنه كان بار ًا بأهله وبأخيه علي الذي اشترى منه
بيت ًا من دون سند وتم تثمين ذلك البيت بعد ذلك بستين ألف دينار من قبل الحكومة،
فأصر على إعطاء مبلغ الستين ألف كام ًال إلى ابن أخيه علي الذي توفاه الله.
وذكر عبدالله صالح المطر أن سليمان اللهيب كان حريص ًا على فعل الخير ومساعدة
اآلخرين ،وذات مرة كان أحد الكويتيين قد فقد ماله في سوق الصناديق وكان مبلغ ًا كبير ًا
قيمته  18ألف روبية ،ففزع سليمان اللهيب بالتبرع لذلك الرجل مع عدد من التجار
وجمعوا المبلغ للرجل.
كما اشتهر سليمان اللهيب بورعه ومد يد العون للقريب والغريب بما تجود به نفسه،
كما تبرع لشراء طائرة حربية للحكومة ،وكان من أبرز المتبرعين للجنة فلسطين ..رحم
الله التاجر المكافح سليمان محمد اللهيب.
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تتنازل عن ديونها للبحارة في السفر والغوص
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إسقاط الدين عن اآلخرين أو قضاؤه عنهم أو المسامحة فيه من أعظم أبواب الخير،
وهو فعل له مكانة عالية في اإلس�لام ،والكثير من اآلي��ات القرآنية واألح��ادي��ث النبوية
تؤكد عظمة فعل الخير وفضله ،وأن مساعدة اآلخرين من أعظم القربات لله ع ّز ّ
وجل،
أيضا:
ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم{ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}((( ،وقوله ً
{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}(((.
وكذلك ما قاله الرسول ص ّلى الله عليه وس ّلم في الحديث الشريف« :المسلم أخو
المسلم ،ال يظلمه وال يسلمه ،من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ،ومن فرج عن
مسلما ستره الله يوم
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ستر
ً
القيامة»(((.
وأجمع العلماء أن قضاء الدين عن شخص متعسر فيه تفريج للكربات وإدخال السرور
على قلب المدين وأهله ،ومن المعلوم أن من أحب األعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله
على مسلم ،كما ورد في الحديث الشريف.
اج ٌر ُي َد ِاي ُن
وورد عن رس��ول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريفَ « :ك��انَ َت ِ
َّاس َف ِإ َذا َرأَى ُم ْع ِس ًرا َق َ
ال ِل ِف ْت َي ِان ِهَ « :ت َجا َوزُوا َعنْهُ َل َع َّل ال َّل َه أَ ْن َيت ََجا َو َز َعنَّاَ ،فت ََجا َو َز ال َّلهُ
الن َ
(عزَّ َو َج َّل) ن َْح ُن أَ َح ُّق ِبذ َِل َك ِمنْهُ َ ،ت َجا َوزُوا َعنْهُ »(((.
َعنْهُ » ،وفي رواية أخرى« :قال ال َّلهُ َ
الموقف الذي بين أيدينا يتحدث عن قيام عائلة القضيبي بالتنازل عن ديون البحارة
التي كانت مقررة عليهم خالل رحالت الغوص أو السفر ،وكانت عائلة القضيبي حريصين
على مساعدة بحارتهم العاملين على سفنهم من خالل إسقاط ديون هؤالء البحارة أو
المسامحة في ه��ذه الديون والتغاضي عنها ،وذل��ك بدافع فعل الخير وتقديم الدعم
والعون والمساعدة لغير القادرين من هؤالء البحارة ،فكانوا يحرصون على الذهاب إلى
القاضي ليتم إسقاط الديون بشكل رسمي موثق كتاب ًّيا حتى ال يطالب أحد من ذرية
القضيبي أو ورثتهم فيما بعد بتلك الديون التي كانت مقررة على البحارة.
( )1سورة البقرة اآلية (.)195
( )2سورة يوسف اآلية (.)56
( )3متفق عليه ،تقدم تخريجه مراراً.
( )4رواه البخاري ومسلم ،تقدم مراراً.
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ي��روي ل��ي ع �ب��دال��رزاق غ��ان��م القضيبي أن م��ن ه��ؤالء الذين
أس�ق�ط��وا دي ��ون ب�ح��ارت�ه��م :ج��اس��م عبدالله القضيبي ،وأحمد
عبدالله القضيبي ،وخليفة عبدالله القضيبي ،وغ��ان��م صقر
ال �ق �ض �ي �ب��ي((( ،وإب��راه �ي��م ع �ب��دال �ل��ه ال�ق�ض�ي�ب��ي ،وس �ع��ود صقر
القضيبي.
وك��ان من ع��ادة النوخذة «رب��ان» السفينة بالكويت أن يعطي
بحارته العاملين معه ُسلفة يشترون بها ما نسميه «الماجلة»
وهي المأكوالت التي يقوم البحارة بتخزينها طوال العام في
بيوتهم مثل األرز والسكر وال�ش��اي وال�ح�ب��وب وم��ا يحتاجونه
لتأمين المواد الغذائية في بيوتهم ليكفوا أهلهم عن الحاجة.

عبدالرزاق غامن القضيبي

وبمجرد أن يتم تحصيل أية مبالغ مالية من العمل بالسفينة ،فإن سلفة البحارة أو
دينهم هو أول ما يتم استقطاعه منهم ،وما يزيد عن ذلك فيدخل في بند األرباح ،وإذا
لم تأت رحلة السفينة سواء كانت للغوص على اللؤلؤ أو القيام بأعمال تجارة البضائع أو
السفر  -إذا لم تأت بمحصول أو مربح جيد فإن تلك السلفة أو ذلك الدين يظل قائم ًا
على البحارة العاملين على السفينة ،وإذا لم يتم سداده خالل الرحلة فإنه يتم ترحيله
إلى الرحلة القادمة أو الموسم المقبل ،وإذا توفي أحد البحارة انتقل الدين إلى أحد
أبنائه للقيام بسداده للنوخذة أو صاحب السفينة صاحب الدين ،وكانت هناك حاالت
جد ًا يتم فيها بيع بيت أحد البحارة لسداد ديونه للنوخذة ،وعادة ما يحدث ذلك
قليلة ّ
مع البحارة الذين ال يحسنون التصرف بسلفتهم وذلك بإنفاقها في غير ما تمت من
أجله وهو تجهيز بيته وتموين أهله.
( )1كان لغامن صقر القضيبي ولدان هما :صقر ومحمد وكان لديهما سفينتا سفر يطلق عليهما «إرشيد» و«فتح
اخلير» وكان يطلق على تلك السفينتني «خشبتني» و«اخلشبة» بتسكني اخلاء هي السفينة ألنها مصنوعة من
اخلشب ،وكذلك لدى العائلة «سنبوكان» وهو مثنى «سنبوك» ويطلق على السفينة املستخدمة في الغوص وكان
لدى صقر ومحمد «بوم» لنقل املاء والبوم يطلق على السفينة املستخدمة لنقل املاء وكان يطلق على هذه البوم
أو السفينة اسم «إحمسه» ويعني السلحفاة ،وكان هناك نوع آخر من السفن يطلق عليه اسم «جالبوت» ،وكان
كبير «الطواشني» أحمد عبدالله القضيبي يستخدم هذا اجلالبوت ،كما كان النوخذة سعود إبراهيم القضيبي
يستخدم السنبوك ،وكان السنبوك أو البوم يحمل تقريب ًا حوالي  35غواص ًا وبحار ًاً.
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وال � �ش� ��اه� ��د م� �م ��ا س� �ب ��ق أن عائلة
ال �ق �ض �ي �ب��ي ق ��د ت� �ن ��ازل ��وا ع ��ن جميع
ديونهم للبحارة العاملين على سفنهم
العاملة في الغوص والسفر ،حتى أن
عائلة القضيبي ق��د ذه�ب��وا للقاضي
وأعطوه دفتر ًا يحتوي أسماء البحارة
ال �م��دي �ن �ي��ن ل �ه��م إلب � ��راء ذم ��ة هؤالء
محمد غامن القضيبي
صقر غامن القضيبي
المدينين حتى ال يأتي أحد من ورثة
عائلة القضيبي من بعدهم ويطالب ه��ؤالء البحارة بتلك ال��دي��ون ،وق��ال��وا :نحن نبرئ
ذم َة ِّ
أحد من ذريتنا
كل َم ْن ورد اسمه في هذا السجل من سداد أية دي��ون ،فال يطالبن ٌ
بأية ديون على البحارة ،وكان ذلك إجماع ًا من هؤالء على فعل الخير ومساعدة الناس
وتقديم الدعم والعون لهم.
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الوفاء
وااللتزام األدبي
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التاجر عوض راشد الشنفا ..
مثال للوفاء وااللتزام األدبي
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إن تقديم العون والنصرة والمساعدة لمن يحتاج إليها سلوك إسالمي أصيل ،وخلق
رفيع تقتضيه األخوة الصادقة ،وتدفع إليه المروءة ومكارم األخالق .وقد كانت حياة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى في كل شيء ،وال سيما إغاثة
الملهوف ،وتقديم العون لكل من يحتاج إليه ،حتى لقد عرف بذلك قبل بعثته صلى
الله عليه وسلم.
إن أصحاب النجدة وال�م��روءة ال تسمح لهم نفوسهم بالتأخر أو التردد عند رؤية
ذوي الحاجات؛ فيتطوعون بإنجاز وقضاء حوائجهم طل ًبا لألجر وال�ث��واب من الله
فر هار ًبا من بطش
تعالى .وانظر إلى الشهم الكريم نبي الله موسى عليه السالم ،حين َّ
فرعون ،وقد أصابه اإلعياء والتعب ،فلما ورد ماء مدين ووج��د الناس يسقون ،وجد
امرأتين قد تنحيتا جان ًبا تنتظران أن يفرغ الرجال حتى تسقيا ،فلما عرف حاجتهما
لم ينتظر منهما طل ًبا ،بل تقدم بنفسه وسقى لهما{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ }((( .وهكذا أصحاب النجدة وال�م��روءة يندفعون دفع ًا نحو
المكرمات ومنها إغاثة الملهوفين وذوي الحاجات.
والموقف ال��ذي بين أيدينا خير مثال للمروءة والشهامة والمبادرة لفعل الخير
حيث ي��روي سعد راش��د عوض الشنفا موقف ًا حكاه له وال��ده راش��د عوض الشنفا عن
ج��ده ع��وض الشنفا رحمهما الله ،حيث يقول سعد حفيد ع��وض الشنفا« :ف��ي سنة
من السنوات كالعادة عندما يريد جدي عوض الشنفا صاحب حملة الشنفا للحج
أن يتحرك بحملته قاصد ًا نقل الحجاج إل��ى بيت الله ال�ح��رام ،ك��ان يأتيه رج��ل من
السعودية ومعه سيارته (حافلته) الكبيرة ليؤجرها للحملة لنقل أغ��راض الحجاج
ولتنطلق هذه الحافلة الكبيرة وك��ان عوض صاحب الحملة يركب هذه السيارة وكل
قافلة الحملة خلفه ،وفي سنة من السنوات وهم في الطريق أصابهم مطر كثير فأغلقت
( )1سورة القصص اآلية (.)24-23

292

أغلب ال�ط��رق وم��ع معرفة ع��وض الشنفا بالطرق إال أن��ه لم
يجد طريق ًا لكثافة السيول ،وك��ان ذل��ك قبل تعبيد الشوارع
باألسفلت .وك��ان عوض يعرف أمير منطقة ال��رس فذهب له
مع الحملة ،فوجد بعض الحمالت الكويتية أمامه تعاني من
نفس المشكلة ،فقال أمير الرس لرجل يعرف الطرق ِ(دليلة):
فتحركت
«ارك��ب مع ع��وض الشنفا ودلهم على طريق نافذ»،
ّ
سعد راشد الشنفا
الحملة وركب (الدليلة) مع جدي عوض رحمه الله في صدر
الرس أرادوا االلتفاف ،فخرجت لهم فجأة حافلة
الحافلة ،وعند خروجهم من منطقة ّ
أخرى وصدمتهم وجه ًا لوجه ،وأصيب جدي والسائق والدليل الذي معهم ،وتحطمت
الحافلة ،فقام أصحاب السيارة األخرى وسكبوا عصر (الكلونيا) على كرسي السائق
ليقولوا ألمير ال��رس عندما يذهبون إليه أن السائق ك��ان يشرب ول��م يكن في حالة
طبيعية وهو من تسبب في الحادث».
ويكمل سعد الشنفا حديثه عن جده قائ ً
ال« :وذهبوا ألمير الرس وقالوا له إن أصحاب
السيارة هم من تسببوا بالحادث ألنهم كانوا بحالة غير طبيعية ،فغضب عليهم أمير
ال��رس غضب ًا ش��دي��د ًا وق��ال ع��وض :أعرفه رج� ً
لا صالح ًا وذاه�ب� ًا للحج ومعه صاحبي
(الدليلة) ،أنتم تفترون عليهم ،ووبخهم توبيخ ًا شديد ًا».
واستطرد بقوله« :فتركوا السيارة المحطمة في الصحراء وأخذوا معهم صاحبها
الذي خسر رأس ماله وهي هذه الحافلة التي كانت مصدر دخله ،ولما وصلوا لمكة
أخبر جدي عوض أصحاب الحمالت الكويتية بما حصل وأخبرهم برغبته بالتبرع
ل�ه��ذا ال�س��ائ��ق ال��ذي خسر م�ص��در دخ�ل��ه ،ول��م يقصر معه أح��د وت�ب��رع الجميع حتى
الحجاج الكويتيون ولم يخبر جدي السائق ،ولما رجعوا الكويت قال له :أريد شراء
سيارة وأنت تعرف السيارات جيد ًا ،وذهبا مع ًا لشركة فورد آنذاك ،واختار السائق سيارة
كبيرة جديدة لجدي أفضل من سيارته القديمة ،وبعد أن اختار قال له جدي عوض:
ه��ذه السيارة هدية لك عوضك الله خير ًا من ال��ذي فقدت ،فتعجب الرجل ودهش
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ولم يكن يصدق ،وبعدها ذهب جدي معه بالسيارة إلى مصنع حديد ،وركب له أيض ًا
فسر الرجل وشكر لعوض الشنفا وأهل الكويت هذه
حديد ًا
ً
جديد كالحواجز الكبيرةّ ،
الهدية.
وي�ت�ض��ح م�م��ا س�ب��ق أن ال�ت��اج��ر ع��وض ال�ش�ن�ف��ا ك��ان يتميز ب�ص�ف��ات ف��اض�ل��ة وخصال
طيبة أبرزها الشهامة والمروءة والمبادرة إلى فعل الخير ومساعدة اآلخرين ونجدتهم
وتعويضهم عن خسارتهم ،وتلك هي صفات الرجال العظماء ...رحم الله التاجر عوض
الشنفا.
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بحارة الكويت ..أمثلة رائعة للوفاء
واإلخالص وإنكار الذات
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ال��وف��اء واإلخ�ل�اص وإن�ك��ار ال��ذات م��ن أخ�ل�اق اإلس�ل�ام ال��راق�ي��ة ،وم��ن ص�ف��ات النفوس
األب � ّي��ةُ ،خ � ُل� ٌ�ق إذا انتشر بين ال�ن��اس م�لأ حياتهم ص�ف��اء ون �ق��اء ،وظللهم ب��روح المودة
واإلخ��اء والمحبة واأللفة ...يقول تعالى{ :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ}((( .ويقول سبحانه أيضا في موضع آخ��ر{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}(((.
الموقف الذي بين أيدينا يوضح مدى اإلخالص والوفاء وإنكار الذات بين عدد من
بحارة الكويت الذين ذهبوا لطلب ال��رزق إلى سيالن الهندية حيث كان الغوص مصدر
رزق رئيس في الكويت ،وأكثر الناس كانوا يعملون به في موسمه ،حتى التاجر والعامل
والموظف ،وحتى بعض المدرسين يتركون أعمالهم طلب ًا للرزق فيه ،والغوص إذا نجح
صاحبه كان محظوظ ًا عند الناس ،منظور ًا إليه بعين االحترام.
وكان المالحون في سفن الغوص أربعة أقسام :النوخذة وهو ربان السفينة ،والغائص
وهو الذي ينزل إلى األعماق ،والسيب وهو الذي يتولى خدمة الغائص ،والرضيف وجمعه
رضفة بحار مساعد وهو صبي ،وأكثر الرضفة صبيان لم يبلغوا الحلم ،وأحيانا يطلق
على الرضيف اسم تباب بتشديد الباء األولى.
وموسم الغوص في الكويت كان يبدأ في  21مايو وينتهي  23سبتمبر أي أربعة أشهر
كاملة .وعندما كانت سيالن مستعمرة بريطانية فتحت للناس باب الغوص فيها ،ولكن
في فترات متباعدة ،وكانت الفترة قد بدأت في رجب سنة 1343هـــ مارس 1925م ومدتها
أربعون يوم ًا.
وخرج لها من الكويت أكثر من ثالثمائة طالب رزق ،أكثرهم غائصون ومنهم التاجر
باللؤلؤ ،ويسمى في عرف الكويت (طواش) بتشديد الواو ،وخرج في هذا العدد أصدقاء
عقدوا شركتهم في الكويت بالنية والقول ،من غير أن يكتبوا هذا العقد أو يشهدوا عليهم
فيه شاهد ًا.
ووصلوا إلى المغاص ،وبدأ العمل وبدأ وباء التيفوس يفتك في المنطقة ،والوباء ال
يعرف جنسية وال لون ًا ويأتي معه الموت غالب ًا ،وأصيب من الشركاء الخمسة سليمان،
( )1سورة األنعام اآلية (.)152
( )2سورة البقرة اآلية (.)177
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وتأخر واحد من األربعة لتمريضه ،لكن سليمان ثقل في اليوم الثاني ،وفي الليل فاضت
روحه إلى الله بين رفاقه األربعة.
عمل سليمان مع شركائه خمسة أيام فقط ،وواصل أصحابه العمل بعد وفاته ورزقه
الله رزق ًا حسن ًا ،ولما كان اليوم األخير من موسم الغوص في سيالن وهو اليوم العاشر
من نيسان حضر األصدقاء األربعة وأحضروا من الباقين في منطقة الغوص شهود ًا من
أهل العدالة ،وقالوا أمام الشهود« :خرجنا من الكويت ونحن خمسة ،عقدنا الشركة فيما
بيننا على أن نعمل شركاء بأبداننا ،ولكن الله أراد ألحدنا الرحمة فانتقل إلى جوار ربه،
إال أن روحه كانت معنا ،وكنا نوينا بقاء هذه الشركة حتى نهاية الموسم ،وقد رزقنا الله
من فضله بهذه النية ،وتحاسبنا فيما بيننا وأخرجنا حصة شريكنا سليمان منذ بدء
العمل حتى اليوم ،وهو خمس المكسب وكأنه لم يمت ،وقد بلغت كذا من الدراهم عد ًا،
وإننا نشهد الله ونشهدكم على ذلك.
شكر الشهود الشركاء ،وترحموا على سليمان ،ورجع الناس إلى الوطن ،وشارع الخبر
بين المواطنين ،ول��م تكن الحكاية غريبة بين أه��ل الكويت ألن أم�ث��ال ه��ؤالء يومئذ
كثيرون».
وهكذا أثبت هؤالء البحارة من أبناء الكويت أنهم على العهد باقون ،كما أثبتوا أنهم
أوفياء بحق لصديقهم سليمان الذي توفاه الله ،وعلى الرغم من أنه توفي ولم يشارك
معهم في العمل إال خمسة أيام فقط ،إال أنهم حفظوا له نصيبه من المكسب وذلك ألن
الخير فيهم محفور في أفئدتهم ومتربع في قلوبهم وه��ذا هو دي��دن أهل الكويت منذ
القدم الذين جبلوا على فعل الخير والوفاء وإنكار الذات والمحبة فيما بينهم.

297

66

التاجر عبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز المرشد
مثال يحتذى في صلة الرحم

(((

( )1عبداحملسن عبدالله عبدالعزيز املرشد :ولد في املرقاب عام ١٩٢٧م ،ودرس في مدرسة املباركية ،وفي عام ١٩٤٣م
(أي في سن السادسة عشرة) أرسله وال��ده عن طريق البحر إلى أوالد خالته صالح وعبداللطيف الشايع في
الهند ،وعمل هناك لفترة ثم عاد للكويت وعمل في مجاالت جتارية عدة حتى فتح الله عليه في جتارة العقار
وتنقل بني الكويت ودبي والبحرين وفي عام 1985م استقرت جتارته في الكويت إلى وفاته رحمه الله في الثاني
عشر من شهر أكتوبر عام 1989م.
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ال شك أن المجتمع الذي يحرص أفراده على التواصل والتراحم يكون حصن ًا منيع ًا،
وقلعـة صامدة ،وتنشأ عن ذلك أسر متماسكة ،وبناء اجتماعي متين يمد العـالم بالقادة
والموجهين والمفكرين والمعلمين والدعـاة والمصلحين الذين يحملون مشاعل الهداية
ومصابيـح النور إلى أبناء أمتهم ،وإلى الناس أجمعين.
الرحم من من أعظم وسائل القرب من الله تعالى وخشيته ومخافته
ولذلك فإن ِصلة َّ
سبحانه وتعالى ،حيث يقول في كتابه العزيز{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}(((.
وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال« :إن الله خلق الخلق
العائذ بك من القطيعة .ق��ال :نعم أما
مقام
قالت الرحم هذا
ُ
ِ
حتى إذا فرغ من خلقه ِ
واقطع من قطعك؟ قالت :بلى يا رب .قال :فهو لك»(((.
ترضين أن أصل من وصلك
ُ
وع��ن أ ِّم المؤمنين عائشة رض��ي الله تعالى عنها ق��ال��ت :قال رسول الله صلى الله
ُ
حم مع َّل ٌ
ومن قطعني قطعه
قة بالعرش
تقولَ :من وصلني وصله اللهُ َ ،
«الر ُ
عليه وسلمَّ :
اللهُ »(((.
عالوة على ذلك فإن صلة الرحم سبب في دخول الجنة ،ففي الحديث المتفق عليه
أن رج ًال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار؟
ُ
تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة
«تعبد الله ال
فقال صلى الله عليه وسلم:
ُ
وتصل الرحم»(((.
وق��ال صلى الله عليه وسلم« :ي��ا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا
األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم»(((.
وتدل صلة الرحم على ق��وة اإلي�م��ان بالله وال�ي��وم اآلخ��ر ،حيث ق��ال صلى الله عليه
وسلم« :من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليصل رحمه»(((.
( )1سورة الرعد اآلية (.)21
( )2رواه البخاري ،)4830( ،ومسلم.)2554( ،
( )3رواه مسلم.)2555( ،
( )4رواه البخاري ،)5983( ،ومسلم.)13( ،
( )5رواه الترمذي.)1984( ،
( )6رواه البخاري.)6138( ،
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سبب لزيادة العمر وبسط الرزق،
وتعتبر أيضا ًصلة الرحم ٌ
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :من أحب أن يبسط
له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»(((.
والمرء إذا زاره قريبه فرد له زيارته ليس بالواصل ،ألنه يـكافئ
الزيارة بمثـلها ،وكذلك إذا ساعده في أمر وسعى له في شأن ،أو
قضى له حاجه فر ّد له ذلك يمثله لم يكن واص ًال بل هو مكافئ،
التاجر عبداحملسن عبدالله املرشد
فالواصل حق ًا ه��و ال��ذي يصل م��ن يقطعه ،وي��زور م��ن يجفوه
في شبابه
ويحسن إلى من أساء إليه من هؤالء األقارب ،وعن عبدالله بن
عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :ليس الواصل بالمكافئ،
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»(((.
حديثنا في هذا المقال عن التاجر عبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز المرشد «بو
براك» رحمة الله عليه ،كان الراحل -رحمه الله  -شخصية مميزة من تجار الكويت الذين
يحتذى بهم في أخالقهم وشهامتهم وفزعتهم في مساندة أقربائهم ومساعدتهم ابتغاء
وج��ه الله الكريم دون انتظار المقابل ،فكان محب ًا ألهله حريص ًا على صلتهم وودهم
ودعمهم والوقوف إلى جانبهم في األف��راح واألت��راح ،كان مثا ًال يحتذى للتاجر األسوة،
ودفع ما أمكن
أمكن من
وكان حريص ًا على اإلحسان إلى ذويه وإيصال ما
َ
ِ
الخير إليهم ِ
َمن الشر عنهم .ولم يسيء ألحدهم قط.
في عام ١٩٤٣م (أي في سن السادسة عشرة من عمره) أرسله والده عن طريق البحر
إلى أوالد خالته صالح وعبداللطيف العلي الشايع في الهند ،وكانوا يعملون في تجارة
(الرز) ونقله إلى الخليج العربي ،فعمل في المخزن فتعلم مسك الدفتر (الحسابات)
لتسجيل كميات الرز المستلمة والمصروفة.
ونظر ًا لتطلعه للعمل في مجاالت أفضل وطموحه للعمل في مجاالت أخ��رى قد
تكون أكثر دخ ًال ،انتقل من هذه الوظيفة وعمل مؤقت ًا لدى عائلة هندية مقابل بعض
( )1رواه البخاري ،)5986( ،ومسلم.
( )2رواه البخاري.)5991( ،
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ال��ر ّب � ّي��ات ح�ت��ى ي�ج��د وظ�ي�ف��ة أخرى،
لكن أبناء خالته قلقوا عليه وسألوا
ع �ن��ه ف ��ي ت �ج �م �ع��ات ال �ك��وي �ت �ي �ي��ن في
بومبي ،وعندما عثروا عليه حجزوا
ل��ه وأع � ��ادوه إل ��ى ال �ك��وي��ت ،وف ��ي هذا
نجد ح��رص أق��رب��ائ��ه (أوالد خالته)
عبداللطيف علي الشايع
صالح علي الشايع
عليه ومحبتهم له فقرروا إعادته إلى
ال �ك��وي��ت ،ب�ع��ده��ا ع�م��ل ف��ي مجاالت
ع��دة حتى استقر ب��ه المقام ف��ي ت�ج��ارة العقار متنق ًال ه��و وأش�ق��اؤه بين الكويت ودبي
والبحرين ،وفتح الله عليه من أوسع أبواب الخير ورزقه رزق ًا طيب ًا وفير ًا ،بعدما تعرض
لعدة كبوات ،ونظر ًا لصبره وإيمانه بالله تعالى فقد عوضه الله خير ًا بعد هذه الكبوات
والخسائر التي تعرض لها في تجارته ،فكان يدرك جيد ًا أن الصبر مفتاح الفرج ،وأن
بعد العسر يسر ًا ،فما أعظم أن يجود الله تعالى عليك فتجود على أقربائك ،وهكذا
كان يفعل المرحوم عبدالمحسن المرشد مع أقربائه فكان يجود على أهله وأقربائه
مما رزقه الله تعالى وإخوانه عبدالعزيز وناصر وخالد من الخير ،حيث يقول نفر من
أهله كنا نفرح إذا رجع أبو براك إلى الكويت حيث كان يوزع على أبناء المرشد جميعهم
مبلغ عشرين فلس ًا للشخص الواحد كل يوم اثنين ،وكان ذلك في الستينيات من القرن
الماضي ،حين كانت العشرون فلس ًا لها قيمة شرائية جيدة.
كان أبو براك من تجار الكويت األخيار الذين عملوا في مجاالت عدة وخاصة العقار،
وكان يتميز بحس مرهف وعاطفة اجتماعية طيبة سواء تجاه أهله وأصدقائه في الكويت
أو أبناء عمومته من عائلة المرشد في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتحديد
في منطقة سدير وتوابعها (عودة سدير) ،فكان في الستينيات والسبعينيات من القرن
الماضي دائم التعهد ألبناء عمومته الذين كان حالهم المادي متواضع ًا ،فكثيرا ما كان
يتعهدهم بالمساعدات مث ًال عن نفسه وإخوانه في الكويت لفك ديونهم أو إلعطائهم
مساعدات في بناء بيوتهم أو تزويج أبنائهم أو المساهمة في الحاجات المهمة والملمة
التي تطرأ عليهم ،وكان ال يتوانى عن نجدتهم والفزعة من أجلهم.
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وك ��ان أب��و ب ��راك رح�م��ه ال�ل��ه ح��ري�ص� ًا ع�ل��ى ح�ض��ور االجتماع
السنوي لعائلة المرشد في الرياض ألجل التواصل مع أعضاء
العائلة والتشاور معهم في جميع أمورهم وأحوالهم...يروي أحد
وجهاء العائلة في الرياض خ�لال اجتماعهم السنوي ألحمد
نجل ال�م��رح��وم عبدالمحسن ال�م��رش��د ،وك��ان ال��رج��ل ق��د أشار
إلى جميع الجالسين من أبناء العائلة وقال لهم بصوت عال
أحمد عبداحملسن املرشد
مرتفع وأم��ام الجميع :إن كل هؤالء يا أحمد يدينون بالفضل
ألبيك رحمه الله ألنه قد ساعدهم جميع ًا ،ولم يثبت أن أحد ًا من الجالسين صحح هذه
المعلومة أو عارضها ،ولم ينكر أحد ذلك.
في يوم من األي��ام كان أبو ب��راك  -رحمه الله  -يتفقد أحد أبناءعمومته واألكبر منه
س ّنًا وهو فيما بعد أصبح عميد ًا للعائلة ،ولكن لم يجده في منطقة «عودة سدير» ،فأخبره
أقرباؤه بأن ابن عمه ذهب إلى الرياض ،فلما ذهب أبو براك إلى الرياض وسأل وتحرى عن
ابن عمه (عميد العائلة) ،وجده في منزل متواضع وصغير جد ًا مكون من غرفة واحدة
يعيش فيه هو وزوج��ه وأبناؤه ،فلما سأله أبوبراك عن سبب هذا الوضع  -وك��ان ابن عمه
متعفف ًا  -واستنكر عليه أبو براك ذلك ألنه لم يخبره ،فقال ابن عمه :ماذا أعمل؟ كان هذا
(الديانة) وهذه لفظة كويتية تعني (الدائنين) وكان يعمل كتاجر خضراوات،
هروبا من َّ
فتأثر التاجر عبدالمحسن المرشد لذلك ،وتألم لذلك كثير ًا خاصة أن أحد أبناء عمومته
وهو أحد وجهاء العائلة قد وصلت به الحال إلى هذا الوضع ،لذلك تأثر أبو براك تأثر ًا
شديد ًا لكون ابن عمه يعيش في مسكن متواضع فقرر أبو براك فور ًا أن يساعده.
وذه��ب أب��و ب��راك وع��اد إل��ى بيت اب��ن عمه بعد يومين وك��ان ق��د اش�ت��رى ل��ه بيت ًا كبير ًا
واسع ًا يليق به كعميد لعائلة المرشد وسلمه ورقة ملكية البيت (الصك) وقال له وفر
قيمة إيجار الغرفة لدفع الديون التي عليك  ،وعندما غاد التاجر عبدالمحسن المكان
تفاجأ ابن عمه أن البيت مسج ًال بإسمه فتأثر كثير ًا وبكى ،إلى أن وقف ابن عمه على
أقدامه مرة أخرى وراجت معه تجارة الخضراوات ،وأصبح مردودها جيد ًا معه ،فاشترى
بيت ًا ملك ًا ل��ه ،ولما تضاعفت معه األم��وال ب��اع ذل��ك البيت واش�ت��رى آخ��ر ،ثم فتح الله
عليه وتوسع في تجارة الخضار ،وكذلك تجارة العقار ،فتحسنت أحواله وامتلك ابن عمه
كثير ًا من العقارات التي حققت له المكاسب الطيبة ،والشاهد في ذلك أن جميع أبناء
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عائلة المرشد كبيرهم وصغيرهم ،رجالهم ونسائهم ،كانوا يشهدون للمرحوم أبي براك
بالفضل عليهم حيث لم يترك أحد ًا منهم إال وقد ساعده.
ولم يكن العم عبدالمحسن المرشد رحمه الله يساعد رجال العائلة فقط ،بل كان
حريص ًا على مساعدة نسائها أيض ًا ،فكان يكرم نساء عائلته ممن يأتين من المملكة
العربية السعودية إلى الكويت ،للتبضع من أسواق الكويت التي كانت في الخمسينيات
والستينيات أسواق ًا رائجة وكانت المصدرة للجزيرة العربية ونجد والمنطقة كلها ،وكان
أهل المملكة يأتون إلى الكويت لشراء البضائع منها.
ف��إذا جاء نساء العائلة إلى الكويت كن يذهبن إلى بيت العم عبدالمحسن المرشد
وكان يستقبلهن أحسن استقبال ويرحب بهن أجمل ترحيب ،وقبل أن يذهبن إلى أسواق
الكويت يضع في أيديهن مبالغ مالية ،كن يفرحن بها فرح ًا شديد ًا وذلك ب ًّرا بهن وشهامة
منه تجاه نساء عائلته.
ولم يكن التاجر عبدالمحسن المرشد وإخوانه رحمهم الله جميع ًا إال نموذج ًا رائعا
من النماذج التي يحتذى بها في التواصل االجتماعي الكبير بين أهل الكويت وذويهم
في نجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويعكس ذل��ك كله ح��رص أب��ي ب ��راك ال��دائ��م والمستمر على صلة ال��رح��م والشعور
بالمسئولية األدبية تجاه أهله وعشيرته ،وتفقد أحوالهم ،ودعم الفقراء منهم ،وتكوين
عالقة طيبة يشعر فيها اإلنسان تجاه أقاربه والمحيطين به ،فكان يرى أن األقربين أولى
بالمعروف.
وانطالق ًا من هذه القيم الطيبة في صلة االرحام ،نشأت كثير من صناديق العائالت
التي يشارك فيها تجار الكويت إخوانهم وأبناء عمومتهم في المملكة العربية الشقيقة
بالتحديد في منطقة نجد ،وم��ن خ�لال ه��ذه الصناديق يرعون فيها المريض وطالب
العلم والمسافر في بعثة أو المقبل على الزواج والمتعفف أو الذي يسافر لطلب العالج،
وهذه كلها امتدادات لهذا التميز والتواصل االجتماعي.
نسأل الله التوفيق وأن يرحم التاجر عبدالمحسن المرشد رحمة واسعة وأن يسكنه
فسيح جناته ويلهم شبابنا التوجه الصحيح لكل المشروعات الخيرية االجتماعية التي
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تكونت من خاللها صناديق العائالت التي تبنى على التراحم والتكافل والتي يجود بها
الغني على الفقير.
وقد تفاعل الشاعر إبراهيم المرشد مع طيب المرحوم بإذن الله عبدالمحسن المرشد
بهذه القصيدة الجميلة المعبرة عن الواقع للذكر الجميل له في نفوس أهله وجماعته.
ت � �ب� ��ي ت� � �ع � ��رف م � �ن� ��ي ع� � �ل � ��وم اجل� �م ��اع ��ة

ت ��اري� �خ� �ن ��ا م� � � ��دون ب ��ري� �ش ��ة وق� ��رط� ��اس

إس � � ��أل ف� �ي ��اف ��ي جن � ��د م � ��ن ه � ��ي سباعه

وم ��ن ه ��م س�ل�ال��ة ن ��اس ل �ل �ج��ود نبراس

ح ��دي� �ث� �ه ��م ل � ��و ط� � ��ال ح � �ل� ��و استماعه

ووق� � ��ت احل �م �ي ��ه ط �ب �ع �ه��م ش � ��دة وب� ��اس

وم� � � ��ر اجل � � �ف� � ��ا خ � ��ذن � ��ا ع� �ل� �ي ��ه امل� �ن ��اع ��ة

أج� ��دادن� ��ا امل ��اض�ي�ن ه ��م ع �ص �ب��ة ال� ��راس

وص� � � � ��ل وت � � � ��راب � � � ��ط وارث� � � �ي� � � �ن � � ��ه وداع� � � � ��ة

وم ��ن ال �ت�ل�اح��م ق �ص��رن��ا راس� ��خ الساس

م� �ن� �ه ��م ورث � � �ن � ��ا ال � � �ص � ��دق س � ��ر وإذاع � � � ��ة

وم �ن �ه��م ورث �ن ��ا ال �ط �ه��ر وال� �ع ��رق دساس

ي� � � ��وم ادب� � � � � ��رت ب� �س� �ن�ي�ن جن� � ��د اجمل� ��اع� ��ة

وت �ب��دل��ت م ��ن روض� �ه ��ا جل� ��دب واف �ل�اس

ج� ��ا ال �ش �ي ��خ اب � ��و ب� � � ��راك ت �س �ل��م ذراع � ��ه

�ان ون � �س � �ن� ��اس
مي� � ��ده� � ��ا ي� � ��رج� � ��ي ج� � � �ن � � � ٍ

ل � ��م اجل � �م� ��اع� ��ه واه � �ت � �ن � ��وا باجتماعه

ش �ي� ٍ�خ ج �ل �ي��ل وه �ي �ب �ت��ه م ��ا ل �ه��ا اجناس

م� � ��ا أح � � � � ٍ�د ي � ��وق � ��ف ه� �م� �ت ��ه وان� ��دف� ��اع� ��ه

م��اض��ي ب �ف �ع��ل اخل �ي��ر مي�ل�ا ب ��ه الكاس

ال �ش �ي��خ ع �ب��داحمل �س��ن ط �ي��ب وشجاعة

راي� � ��ه س ��دي ��د وح �ك �م �ت��ه م ��ال �ه ��ا قياس

اجن � � ��ال ع� �ب ��دال� �ل ��ه خ � � ��ذوا م� ��ن طباعه

م �ن �ظ��وم��ة ت �ك �م��ل وه � ��ج ع �ق ��د األمل � ��اس

ن� �ف� �خ ��ر ب � �ه ��م وال � �ص � �ي� ��ت زاد اتساعه

ف�ي�ه��م رف �ع �ن��ا ال � ��راس م��ن ب�ي�ن هالناس

ال � �ل� ��ه أم� � ��ر ب ��ال ��وص ��ل ون � �ب� ��ذ القطاعة

ون � �ع� ��وذ ب� ��ه م� ��ن ش� ��ر وس � � � ��واس خناس

س� �ه ��م آل م� ��رش� ��د م �س �ت �م��ر ارتفاعـه

ح �ي��ث األم � ��ل ب��ال �ل��ه وب ��ال ��ذك ��ر نوماس
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لقد أمرنا الله تعالى ببر الوالدين في حياتهما بطاعتهما واإلحسان إليهما وعدم
اإلساءة إليهما وكذلك بعد وفاتهما بالدعاء إليهما واالستغفار لهما وصلة الرحم التي
ال توصل إال بهما وإك��رام صديقهما ..يقول الله تعالى{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ
ﯞ}(((.
وفي الحديث الشريف «دخل ٌ
رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :يا رسول
الله ،هل بقي علي من شيء لوالدي أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه
وسلم :نعم ،الصالة عليهما ،واالستغفار لهما ،وإنفاذ عهدهما من بعدهما ،وصلة الرحم
التي ال توصل إال بهما ،وإكرام صديقهما من بعدهما»(((.
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال« :إن أبر
البر أن يصل الرجل و َّد أبيه»(((.
الموقف ال��ذي بين أيدينا فيه وصية من األب ألبنائه ب��أن يبروا صديق َْي والدهما
الحميمين بعد وفاته ،وأن يسألوا عليهما دائم ًا ويقوموا بودهما ،ونظر ًا ألن االب كان
يعلم مدى إخالص صديقيه له وحبهما له حيث كانت عالقة الصداقة بين ثالثتهم أكثر
من عالقة األشقاء ببعضهم البعض ،فقد أوصى األب أبناءه بأنه في حالة إذا احتاجوا
أي شيء أن يذهبوا ألي من هذين الصديقين..
الكالم اآلنف الذكر ينطبق على التاجر أحمد إبراهيم الهبدان الذي توفاه الله وكان له
صديقان حميمان وهما :التاجران محمد أحمد الراشد ،وحمود جاسم الدبوس عليهم
رحمة الله جميعاَ.
يروي لي عبدالعزيز أحمد إبراهيم الهبدان عن والده التاجر أحمد الهبدان ،أن والده
ك��ان يوصي أب�ن��اءه أن��ه إذا ج��اءه األج��ل المحتوم وت��وف��اه الله ب��أن يذهبوا إل��ى صديقيه
التاجرين محمد أحمد الراشد ،وحمود جاسم الدبوس ،دون أن يعلم ه��ذان التاجران
( )1سورة اإلسراء اآلية (.)24-23
( )2رواه أبو داود.)5142( ،
( )3رواه مسلم.)2552( ،
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بتوصية التاجر الهبدان ألبنائه بهذه الوصية ،كما أوصاهما
أيضا ببر صديقيه وزيارتهما والسؤال عليهما من حين آلخر.
لقد توفي التاجر أحمد إبراهيم الهبدان عام 1984م ،واستمر
أبناؤه في إدارة ش��ؤون تجارة أبيهم بعد وفاته ،وكانوا يعكفون
على إكمال بناء المجمع التجاري الذي بدأ أبوهم في إنشائه
قبل أن يتوفاه الله بفترة وجيزة في منطقة أب��و حليفة وهي
منطقة ساحلية على الخليج العربي ،وكان أبوهم قد اقترض عبدالعزيز أحمد إبراهيم الهبدان
مبلغ ًا مالي ًا من بيت التمويل الكويتي إلنشاء المجمع التجاري ،حيث كان بيت التمويل
يصرف مبلغ القرض على دفعات ،وقدر الله أن يأتي موعد صرف دفعة من المبلغ ،وكانت
قيمتها نصف مليون دينار كويتي ،فإذا ببيت التمويل الكويتي يمنع صرف تلك الدفعة
المالية حتى يتم االنتهاء من اإلجراءات التي تتعلق بالميراث في وزارة العدل التي تقوم
بدورها بإبالغ بيت التمويل الكويتي بانتهاء إجراءات الوراثة.
لقد وقع أبناء التاجر أحمد إبراهيم الهبدان في إشكالية كبيرة وأزمة مالية خانقة،
وكانوا في حاجة شديدة للمبلغ لصرفه للشركة المنفذة للمجمع التجاري وفي الوقت
ذات��ه اش�ت��رط عليهم بيت التمويل ض��رورة االن�ت�ه��اء أو ًال م��ن إج ��راءات ال��وراث��ة ث��م بعد
ذلك مبلغ النصف مليون دينار ،فذهب عبدالعزيز االبن األكبر للتاجر أحمد إبراهيم
الهبدان إلى إدارة بيت التمويل ،وق��ال لهم :خ��ذوا من نصيبي في تركة وال��دي كضمان
لمبلغ القرض ،ولكن البنك رفض وأوقف صرف المبلغ ،وشعر عبدالعزيز الهبدان بحرج
شديد ،ولم يكن يعلم ماذا يفعل أو أين يذهب؟ ،وتذكر كالم والده رحمه الله ،فذهب إلى
صديق وال��ده محمد أحمد الراشد في مقر شركته ولم يذهب له في الديوان ،وحينما
نظر محمد الراشد إلى عيني عبدالعزيز فأدرك أنه يحتاج شيئا ،فقال محمد الراشد
لعبدالعزيز الهبدان :يا بني ،م��اذا تحتاج؟ فشعر عبدالعزيز بحرج شديد ،فألح عليه
محمد أحمد الراشد فذكر له األمر ،وطلب عبدالعزيز الهبدان من صديق والده محمد
الراشد أن يتحدث مع مسؤولي بيت التمويل لتسهيل صرف دفعة النصف مليون دينار،
لكن محمد أحمد الراشد فاجأ عبدالعزيز الهبدان ،وقال له :لن ننتظر مخاطبة البنك،
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فاستل محمد الراشد دفتر شيكاته وكتب شيكين كل شيك منهما قيمته ربع مليون دينار
باسم عبدالعزيز الهبدان ليصرف أحدهما من بيت التمويل واآلخ��ر من أحد البنوك
األخ��رى ،ليستوفي عبدالعزيز مبلغ النصف مليون دينار لكي يعطيه للشركة إلكمال
إنشاء المجمع التجاري ،فتأثر عبدالعزيز تأثر ًا شديد ًا من ردة فعل صديق والده محمد
أحمد الراشد الذي لمح عيني عبدالعزيز تفيض بالدموع.
واستغرب عبدالعزيز من إقدام محمد أحمد الراشد على الفور ومن دون تردد أو تفكير
على إعطائه مبلغ النصف مليون دينار بدون ضمانات أو عقود أو شهود ،ولما علم محمد
أحمد الراشد من عبدالعزيز بوصية صديقه المتوفى أحمد إبراهيم الهبدان ألبنائه بأن
يذهبوا إليه (أي محمد أحمد الراشد) وكذلك بأن يذهبوا إلى صديقه والدهم اآلخر
حمود جاسم ال��دب��وس إذا احتاجوا شيئا بعد وف��اة وال��ده��م ،بكى محمد ال��راش��د أيض ًا
وفاضت عيناه بالدموع فكان موقف ًا مؤثر ًا ج��د ًا ،وتماسك كل منهما بعد ه��ذا البكاء،
وثمن
وأعرب عبدالعزيز عن خالص شكره وامتنانه لصديق والده محمد أحمد الراشد َّ
عالي ًا موقفه الشهم النبيل.
وذهب عبدالعزيز الهبدان إلى بيت التمويل وتقابل مع مدير اإلدارة القانونية بالبنك
في آنذاك محمد ضيف الله شرار وهو وزير سابق ،فرأى شرار عبدالعزيز مهموم ًا ،وكان
شرار قد علم بأمر عبدالعزيز ،وأخبر عبدالعزيز أنه لم يكن يعلم باألمر من اإلدارات
األخ��رى بالبنك التي كانت تعطل ص��رف المبلغ ،وأك��د لعبدالعزيز أن��ه يمكنه صرف
المبلغ من تركته (أي نصيبه في ميراث والده) بعدما شرح ضيف الله شرار األمر لمدير
ع��ام بيت التمويل وقتها وه��و ب��در المخيزيم ،فوافق وت��م ص��رف مبلغ النصف مليون
دينار لعبدالعزيز الذي كان معه شيكان آخران قيمتهما نصف مليون دينار ،ولما صرف
عبدالعزيز مبلغ النصف مليون دينار من نصيبه في تركة والده ،فلم يعد بحاجة إلى
الشيكين اللذين كتبهما له محمد أحمد الراشد ،فرجع إلى الراشد ورد له الشيكين،
فسأله الراشد :لماذا لم تصرف الشيكين؟ فأجابه عبدالعزيز :لقد فتح الله علي ووافق
البنك على صرف مبلغ النصف مليون دينار بعد تسوية أمر التركة ،وكان هذا الموقف
مؤثر ًا جد ًا.
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ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ك��ان الصديق اآلخ��ر ل��وال��د عبدالعزيز
الهبدان وهو حمود جاسم الدبوس كان يرقد في المستشفى،
وقام عبدالعزيز بزيارة حمود الدبوس ،ودار بينهما حوار حيث
قال الدبوس لعبدالعزيز :لقد سمعت أنك وأشقاءك في ضائقة
مالية بسبب إنشاء المجمع التجاري ،وعلمت أن الشركة المنفذة
للمشروع تريد دفعة مالية من مستحقاتها إلكمال المشروع،
فالتفت حمود جاسم ال��دب��وس إل��ى ابنه أحمد ال��دب��وس ،وكان
أحمد من الدعاة الصالحين ،في الكويت والمنطقة العاشرة،
وقال ألحمد :عبدالعزيز إبراهيم الهبدان مثل أخيك وهو ابن
أح��د أع��ز أص��دق��ائ��ي أح�م��د ال�ه�ب��دان رح�م��ه ال�ل��ه ،س��اع��ده وقف
بجانبه وأعطه كل ما يحتاجه فهو عزيز ابن عزيز.
وح َّلت المشكلة وذهبت األزمة بفضل الله
وانقضت المسألة ُ
تعالى ،وبني المجمع حتى أصبح واح��د ًا من أه��م المجمعات
ال�ت�ج��اري��ة ال�ن��اج�ح��ة وال�ش�ه�ي��رة ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة ال �ع��اش��رة بـ«أبو
حليفة».

بدر عبداحملسن اخمليزمي
الرئيس التنفيذي في «بيتك» آنذاك

محمد ضيف الله شرار
مدير اإلدارة القانونية في «بيتك» آنذاك

وأدرك عبدالعزيز الهبدان أن والده رحمه الله كان له صديقان
من أفضل الناس خلق ًا وإخالص ًا ووفاء لوالده حتى بعد مماته..
رحم الله األصدقاء الثالثة أحمد إبراهيم الهبدان ومحمد أحمد الراشد وحمود جاسم
الدبوس الذين كانوا مثا ًال رائع ًا لألصدقاء المخلصين األوفياء.
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التاجر أحمد الجارالله مثال للوفاء بالعهد
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يروي علي حسن الهنيدي مسؤول تثمين العقارات في بيت التمويل الكويتي موقف ًا
م��ؤث��ر ًا للتاجر الكويتي العم أحمد حسن الجارالله في ع��ام  2008تقريب ًا ،حيث قال:
علي معاملة في بيت التمويل وأنا أعمل بإدارة العقار المحلي بالبنك ،وكانت تلك
مرت َّ
المعاملة خاصة ب��ورث��ة حسن الجارالله ،ولما تفحصت المعاملة لفت انتباهي اسم
جدي يوسف الجارالله حسن الجارالله ،ومن خالل اطالعي على البيانات والمعلومات
ال��واردة عرفت أن المعاملة خاصة ببيع عقار للمرحوم حسن الجارالله بإحدى مناطق
الكويت ،ومن خالل التدقيق في البيانات تأكدت أن العقار قد تم بيع بسعر أرخص من
سعر السوق في ذلك الوقت بـحوالي مائتي ألف دينار ،حيث تم تثمين العقار بأربعمائة
وثالثين ألف دينار في حين أن قيمته تساوي أكثر من  600ألف دينار طبقا لتثمين إدارة
العقار المحلي ببيت التمويل.
وعلم علي الهنيدي أن كبير الورثة هو العم أحمد الجارالله،
ورأى أنه من الصواب أن يخبر الورثة بهذا األمر ،ظ ّن ًا منه أنهم
ال يعلمون السعر الحقيقي للعقار وأن��ه ق��د ي�ك��ون المشتري
خدعهم في سعر األرض واشترى منهم بسعر بخس وبأقل من
سعر السوق بمبلغ كبير يصل إلى  200ألف دينار ،فرأى الهنيدي
أن من الواجب عليه أن يخبر الورثة بهذا األمر وأن المشتري
جد ًا عن سعر السوق ،فذهب
قد اشترى منهم العقار بسعر قليل ّ
يوسف جارالله احلسن اجلارالله
علي الهنيدي إلى العم أحمد الجارالله وصلى معه في المسجد
وبعد الصالة تحدث معه وق��ال الهنيدي للعم أحمد الجارالله :لقد بعتم عقار ًا بسعر
أقل بكثير من سعر السوق ،وإذا لم تكونوا تعلمون فمعنى ذلك أن المشتري قد بخس
سعر العقار ،وعلى هذا األساس فإنه بإمكانك إلغاء عملية البيع ،فرد عليه العم أحمد
الجارالله قائال :إن هذا العقار يعد شراكة بيني وبين إخوتي ،وكانت وثيقته ضائعة بعد
ذلك وجدناها للتو ،وقد فاجئني الدالل((( بعرض السعر وهو متحمس لبيعه لصالحنا
كورثة.
( )1الدالل (بتشديد الدال وفتحها) :سمسار بيع العقار وشرائه.
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وح� � � �ك � � ��ى ال� � � �ع � � ��م أح � �م� ��د
ال �ج��ارال �ل��ه ل�ل�ه�ن�ي��دي قصة
البيع ق��ائ� ً
لا :كنا نجلس في
الديوانية وكان يجلس معنا
أح � ��د ال ��دالل� �ي ��ن ف ��ي مجال
ت �ج��ارة ال �ع �ق��ار ،ف�س��أل�ت��ه عن
سعار العقار فأجابني الدالل
ب��أن س�ع��ره تبلغ قيمته 430
أل��ف دي�ن��ار ،وسألني الدالل:
هل توافق على هذا السعر؟
من اليمين العم حسن جارالله الحسن الجارالله رحمه الله ثم أحمد
جارالله الحسن الجارالله أطال الله عمره في طاعته
ف��واف �ق��ت ع �ل��ى ال �ب �ي��ع بهذا
ال �م �ب �ل��غ...ف �ق��ال الهنيدي
للعم أحمد الجارالله :ولكن
س �ع��ر ال �ع �ق��ار ت �ب �ل��غ قيمته
أك �ث��ر م��ن  600أل ��ف دينار؟
ف �ق��ال ل �ع �ل��ي :ل �ق��د أعطيت
ال � � � ��دالل ك� �ل� �م ��ة ي � ��ا ول� � ��دي،
فقال الهنيدي للعم أحمد
الجارالله :أنت لم تكن تعلم
السعر الحقيقي ،ونحن في
من اليمين سليمان جارالله الحسن الجارالله ثم أحمد الجارالله
إدارة ت�ث�م�ي��ن ال �ع �ق��ار ببيت
ثم يوسف الجارالله
التمويل نقدر سعر العقار
بأكثر من  600ألف دينار ..فقال الجارالله للهنيدي :هل ترضى يا ول��دي أن يقال عن
أحمد الجارالله أنه غير كلمته بعد هذا العمر؟ فغير مقبول أن أتراجع عن البيع بعدما
اعتزم الدالل شراء العقار ..فلن أغير كلمتي حتى لو كانت هناك خسارة في عملية البيع،
ورفض العم أحمد الجارالله إلغاء عملية البيع حفاظا على كلمته مع المشتري.
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يقول علي الهنيدي :لقد احترمت موقف جدي أحمد الجارالله وشكرته على نبل
أخالقه وحفاظه على كلمته ووعده الذي قطعه على نفسه للدالل على الرغم من بيعه
العقار بالخسارة.

راوي القصة علي حسن الهنيدي في حفل استقبال المكرمين بجائزة الوشاح في العمل الخيري
ويظهر إلى يسار الصورة معالي وزير الشئون االجتماعية سعد الخراز
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العصامية واالعتماد
على النفس
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النوخذة التاجر حمود الجارالله الخرافي((( شاهد على
سرعة استيعاب أهل نجد للمهنة التجارية الجديدة

( )1أوردن��ا في كتابنا «الوصول إلى األص��ول  ...أوراق كويتية  ...في سياق السيرة العائلية لعائلة اجلارالله اخلرافي» قصة
تسمية اجلارالله باخلرافي و الصادر عام  2007ثم ملا عكفنا عام  2019إلصدارنا اجلديد «مراسالت و وثائق عائلة اجلارالله
اخلرافي في الكويت وأبناء عمومتهم في الزلفي» وقفنا على العديد من املراسالت الواردة والصادرة عن النوخذة حمود
بن جارالله اخلرافي منذ ما يزيد عن مائة وخمسة وعشرون عام ًا تستخدم هذه التسمية «اجلارالله اخلرافي» مما يؤكد
تفسيرنا املشار إليه القتران التسميتني.
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ي �ق��ول ال �ل��ه ت �ع��ال��ى{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ}((( ،ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال
أن يتقنه»((( ،ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا« :لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله،
لرزقكم كمام يرزق الطير ،تغدو خماص ًا وتعود بطانا».
حينما نتحدث عن حمود الجارالله الخرافي ،فنجد أنه كان يحب العمل وسرعان ما
يتعلمه بسرعة ثم يتقنه ،وكان دائم ًا يتوكل على الله وفي انتظار أي فرصة عمل يكسب
من الله عليه من فضله ،وفتح عليه من أوسع أبواب الرزق،
منها الرزق الحالل ،لذلك َّ
ورزقه الخير الكثير ألنه كان مخلص ًا في عمله متقن ًا له.
فتى صغير ًا يافع ًا من منطقة
ومن ينظر إلى بداياته ،فسيجد أنه أتى إلى الكويت ً
الزلفي بهضبة نجد في المملكة العربية السعودية ،ليعيش عند خاله ناصر عبدالمحسن
الخرافي ،ووالدته كانت رقية عبدالمحسن الخرافي شقيقة ناصر ،كانت الحال في بائسة
في منطقة الزلفي يسيطر عليها الفقر الشديد ،ما جعل كثير ًا من أهل الزلفي يهاجرون
ليستقروا في الكويت خاصة الشباب والقادرين على العمل بأنفسهم بسبب حالة الفقر
المدقع التي كانت تعيشه منطقة الزلفي في تلك الفترة التي هاجر فيها حمود الجارالله
الخرافي.
وكانت الكويت تعد رئة تجارية لمنطقة نجد خصوص ًا ،وشبه الجزيرة العربية عموم ًا،
وسواحل الخليج ،بما ملكت من أسطول بحري من السفن الشراعية التي زادت عن 800
سفينة في فترة من الفترات ،وقد أحيت الكويت منطقة الخليج بما كانت تستقدمه من
بضائع تجارية من الهند وجنوب شرق آسيا وبما كانت تصدره من تمور شط العرب إلى
الهند وإفريقيا.
نعود لحمود الجارالله الخرافي الذي أقام في بيت خاله ناصر حتى إذا أكل وشرب
واستقر في بيت خاله ،فكر بأهله وفكر بأن يعتمد على نفسه وأن يشتغل بما يمكنه من
العودة لدعم أهله وإعالتهم ،فما كان من حمود إال أن يبحث عن عمل ،ولكنه لم يجد
( )1سورة الكهف اآلية (.)30
( )2أخرجه الطبراني في املعجم الكبير (.)776
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عم ًال فتعمد أن يفتعل موقف ًا مؤثر ًا يجعل خاله يأخذ موضوع البحث له عن عمل مأخذ
الجد ليجد له وظيفة أو مهنة يعيش منها.
كان عيب ًا عند بعض العائالت والشرائح االجتماعية في الكويت أن يعمل أبناؤها في
المهن الحرفية اليدوية ،وكانت هذه العائالت تحث أبناءها على العمل في التجارة التي
يكون فيها الشخص مستق ًال بذاته ال يعمل عند أحد ،كأن يعمل في الغوض على اللؤلؤ
أو األعمال األخرى المرتبطة بالتجارة ،لذلك ذهب حمود الجارالله الخرافي إلى سوق
الخضرة المقارب له سوق الخرازين (الذين يخرزون النعال وكل البضائع الجلدية)،
وكان سوق الخرازين يصنع الحرفيون فيه نوع ًا من النعال الجلدية المزركشة باأللوان
المختلفة والمميزة عن النعال األخرى وتسمى النعال النجدية ،فقام حمود بشراء واحد
من تلك النعال النجدية ،وتظاهر أنه يعمل إسكاف ًّيا أي صانع ًا لألحذية مع (الخرازين)،
وكانت تلك المهنة مستنكرة عند خاله ناصر وال ينبغي له أن يمتهن تلك الحرفة حيث
يرى خاله وكثير من العائالت أنه ال يجب العمل في مثل تلك المهن اليدوية واألفضل
من وجهة نظرهم العمل التجاري المستقل ،فتعمد حمود أن يظهر نفسه لخاله وفي
يده ذلك النعل النجدي ،لكن خاله لم يكن ينتبه إليه ،فقال له حمود :السالم عليكم،
مرحب ًا خالي؛ كي ينتبه خاله وكانت بيده النعال وكأنه يعمل إسكاف ًّيا لكنه لم يكن كذلك،
فقال له خاله :ما ال��ذي أت��ى ب��ك؟ وم��اذا تفعل؟ فقال حمود لخاله :أجبرتني الحاجة
واضطرتني الظروف ألن أعمل في هذه المهنة مع الخرازين ألصلح النعال ،فما كان
من خاله ناصر إال أن نهره وطرده من سوق الخرازين ،وأخبره بأال يأتي إلى هذه المكان
مرة أخ��رى ،فذهب ناصر الخرافي إلى بيته ،وتناول طعام الغداء ولم يستطع أن ينام
فترة القيلولة كعادته ،فكان مهموم ًا بهذا الولد (حمود) الذي ينبغي-من وجهة نظره-
أن يلتحق بمهنة مناسبة غير تلك المهن اليدوية ،فذهب ناصر الخرافي مباشرة في
ذلك اليوم بعد صالة العصر إلى سوق الجمال فاشترى بعير ًا لحمود واشترى له كيس ًا،
وكان يطلق على هذا الكيس ما نسميه (قلة) تمر أي حقيبة أو مكيال يوضع به الوزن
المناسب من التمر وقسم الكيس إلى قسمين :قسم به أرز واآلخر به تمر ،وانتظر ناصر
الخرافي إح��دى الحمالت أو القوافل الراحلة إل��ى الزلفي ،وق��ال لحمود« :اذه��ب وابق
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عند أهلك» ،فكانت فرصة لحمود أنه حصل على جمل وأرز وتمر ليهديهم إلى أهله في
الزلفي ،وبالفعل رجع حمود إلى الزلفي مع تلك القافلة واستفاد أهله من البعير واألرز
والتمر.
وأقام حمود في بيت أهله أيام ًا قالئل وانتهز فرصة قدوم إحدى القوافل من الكويت
إلى الزلفي فرجع مع تلك القافلة مرة أخرى إلى الكويت ،وذهب إلى بيت خاله ناصر،
فلما رآه ناصر ق��ال ل��ه :ما ال��ذي أت��ى بك م��رة أخ��رى إل��ى الكويت ،فقال حمود لخاله:
أتريدني أن أكون مثل أخواتي البنات أجلس في البيت بال عمل؟ أال تريدني أن أعمل
بالحالل في أي عمل تجاري ،وكانت الكويت مزدهرة من الناحية التجارية في ذلك
الوقت ،بينما كانت هضبة نجد وما حولها من مناطق كالزلفي وغيرها تعاني الفقر
المدقع ،وبالتالي رح��ل حمود إل��ى الكويت لتوافر ف��رص العمل فيها ،فقال له خاله:
«دواك عندي» ،وأخبره بأنه سيختار له عم ًال شاق ًا لكنه مربح ،فذهب ناصر الخرافي
بابن أخته حمود إلى أحد نواخذة البحر ،وقال للنوخذة :خذ حمود ًا ليعمل معك ،وكان
ناصر يظن أن حمود ًا لن يقدر على تحمل مشقة هذا العمل ،ولكن كان معروف ًا أن أهل
نجد لديهم صفة مميزة وهي سرعة التكيف على الظروف الجديدة ،رغم أن نجد ال
تطل على البحر ولم يكن حمود يجيد السباحة إال أنه تكيف بشكل سريع واختار من
المهن البحرية أفضلها.
ومعروف أن الغواص سهمه (وه��و ما يسمى قالطة) ضعف سهم السيب ال��ذي يجر
بالحبل ،وعلم حمود من العاملين في المهن البحرية أن أجر الغواص مرتفع ،فسرعان
ما تعلم السباحة وأخذ يتعلم الغوص إلى أن أتقنه وعرف مهام النوخذة في وقت سريع،
وخ�لال ث�لاث أو أرب��ع رح�لات «ط��رش��ات» بالسفينة أو ما يسمى «طرشة» أو «ردة» وه��و ما
يعني الرحلة ،فأعجب النوخذة بحمود إعجاب ًا كبير ًا ،فلما رجعوا من إحدى الرحالت
إلى الكويت ،كان ناصر الخرافي يسأل النوخذة عن أحوال حمود معه في العمل ،فيرد
عليه النوخذة قائ ًال :لو عندي ثالثة مثل حمود لكفاني في السفينة (المحمل) ،حيث
كان يطلق على السفينة (محم ًال) ،وكان البحارة يمتدحون حمود ًا ويشيدون بجهوده في
العمل على الرغم من أنه جديد في هذا المجال ،فقد كان كغيره من أهل نجد يتعلمون
بشكل سريع ويتقنون ما يقومون به من أعمال.
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لما الحظ ناصر الخرافي جدية حمود ومهارته واعتماده على نفسه ونجاحه وإصراره
على الكسب الحالل ،ز ّوج��ه (أي ناصر) ابنته حصة ،وه��ذا دليل على ثقته الكبيرة في
اب��ن أخته حمود ..وتوالت األي��ام وك��ان لحمود عمله المستقل فامتلك سفينة وأصبح
نوخذة ماهر ًا وكان له ما كان من عمل تجاري قام بتنميته فيما بعد ،وفتح الله عليه بعد
ذلك من رزقه الواسع ومنحه خيرا عظيم ًا ،فهذا جزاء من يتقن عمله ويطور نفسه في
مجاله.

أحد اخلطابات املوجهة إلى النوخذة حمود بن جارالله اخلرافي من نسيبه عبداحملسن ناصر اخلرافي
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حينما تكون صادق ًا أمين ًا مع الله ومع نفسك ومع الناس ،وحينما تكون جاد ًا،
نشيط ًا آخ��ذ ًا باألسباب متوك ًال على الله  ،فحتم ًا سيجعل الله تعالى لك من كل هم
فرج ًا  ،ومن كل ضيق مخرج ًا  ،وسيرزقك من حيث ال تحتسب ..وهذا ما حدث في قصة
التاجر عبد الله دخيل الشايع الذي عمل لدى تجار آخرين وخالل ثالث سنوات أصبح
ومن عليه من فضله
بفضل الله تعالى تاجر ًا وفتح الله تعالى عليه من أوسع أبواب الرزق َّ
وكرمه؛ ولعله لما كان عليه من إخالص واجتهاد في العمل.
أراد عبد الله دخيل الشايع أن يبني نفسه ،بعد أن أنهى دراسته في مدرسة المباركية
فسافر في بداية شبابه إلى الهند  ،وعمل لمدة سنة لدى أقاربه من عائلة الشايع ،وبعدها
عمل سنتين لدى أحد التجار الكويتيين ،فكان يقوم بإنهاء وإنجاز المعامالت في البنوك
والموانئ والبريد واستالم وتسليم البضائع ،وكان ماهر ًا في أشياء كثيرة ،ونشيط ًا يتمتع
بطاقة جبارة  ،فكان باستطاعته إنجاز من عشرة مهمات الى خمسة عشر مهمة من مهام
العمل خالل اليوم الواحد.
يروي لي ابنه عبدالعزيز((( أنه كان لدى هذا التاجر عادة في التعامل مع عبد الله
دخيل الشايع حيث كان يك ّلفه بمهام كثيرة من العمل بحيث ال يحصل على فراغ طوال
اليوم  ،وإذا رآه متفرغا لبعض الوقت ك ّلفه بإحدى المهام أو المأموريات الخاصة بالعمل
 ،وفي السنة الثانية من العمل لديه  ،وهي السنة الثالثة له في
الهند اعتذر عبد الله الشايع عن العمل لديه  ،فتأثر األخير
ت��أث��ر ًا ك�ب�ي��ر ًا :فقال ل��ه :ل�م��اذا تتركني ي��ا عبدالله ،ه��ل قصرت
معك في ش��يء؟ فأجابه عبد الله دخيل الشايع ( وك��ان يحبه
وي �ق� ّ�دره) ق��ائ�لا :وال�ل��ه ي��ا ع��م إن��ك م��ا ق�ص��رت  ،لكنك تعطيني
في اليوم الواحد مهام عمل كثيرة تبلغ من عشرة مهمات الى
خمسة عشر مهمة وعلى الرغم من ذلك أقوم بإنجازها ،وتكلفني
عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع
( )1سبحان الله ،فالتاريخ يعيد نفسه ،فهذا ابنه عبدالعزيز ينهض جتاري ًا في بدايات عمله باستثمار الفرص
التجارية في الكويت وخارجها مستفيد ًا من عامل املبادرة واخملاطر ،فنعم التاجرين الصاحلني :الوالد والولد،
ولألمانة فإن هذان النموذجان متكرران في اجملتمع الكويتي من خالل حسن التربية الوالدية من جهة وحسن
االقتداء والتميز الولدي من جهة أخرى حتى بارك الله في توارث العائالت التجارية عناصر النجاح.
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بالمزيد من العمل إذا رأيتني فارغ ًا من إنجاز كل المهام  ،واقترح عبد الله دخيل الشايع
على التاجر بأن يكتب له األخير مهام العمل المطلوبة خالل اليوم الواحد بحيث يكون
هناك تنظيم أكثر للعمل ،ويترك للشايع الحرية في إنجازها خالل اليوم ،مشترطا عليه
أال يكلفه بمهام أخرى حتى لو رآه متفرغ ًا  ..وهذا ما يسمى «اإلدارة باألهداف»  ،وقد
انتبه عبد الله الشايع وبشكل عفوي إلى مفهوم إداري وهو «اإلدارة باألهداف» والذي
ُي َّدرس اآلن في أكبر كليات اإلدارة في العالم ،ال سيما أن صاحب الشركة لن يستفيد من
موظف يداوم ست ساعات ال ينجز خاللها إال مهمة أو مهمتين فقط  ،فتلك إذن بطالة
مقنعة  ،والعكس صحيح إذا أراد صاحب الشركة أن يحقق أهداف الشركة ،فمن الحوافز
للموظف األجير أن تجعله مرتاحا خالل وقت العمل .
قبل التاجر بشروط عبد الله دخيل الشايع وحقق له ما أراد وارتحل معه الى الهند
والتزمنا بطريقة العمل المتفق عليها وهناك وبعد مدة حدث ما لم يكن في الحسبان
خالل العام الثالث من وجود عبد الله دخيل الشايع في الهند الذي بفضل الله تعالى
بعده تحول إلى تاجر مستقل صاحب تجارة مستقلة ورأس مال خاص به.
فحين يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرزق عبده من حيث ال يحتسب ييسر له أمور ًا ال
تخطر على البال ،ففي يوم من األيام وفي وقت فراغه من العمل كان يسير في أحد أسواق
بومباي  ،فناداه تاجر هندي هندوسي غير مسلم ،وقال له :يا عربي ،يا عربي (عرب ساب)
تعني باللغة الهندية :يا أيها العربي ،وكان التاجر الهندي ال يعرفه من قبل  ،لكنه تفرس
فيه الجدية ،في مشيته وهيئته وسمته ،فقال له تعال :لدي بضاعة من األقمشة أريد أن
أبيعها لك ( وكانت غير مطلوبة في الهند ويرغب التاجر الهندي ببيعها لخارج الهند)،
ونظر ًا لطبيعة عمله تكونت لدى عبد الله دخيل الشايع خبرة في األقمشة ،يعرف منها
الغالي والرخيص ويعلم النادر والمتيسر والمتوفر بل والمبتذل ،فعرض عليه التاجر
الهندوسي عينة من البضاعة وهي نوع من القماش كان مطلوبا في الكويت وغير متوفر
في أسواقها.
يقول عبد الله دخيل الشايع  :لقد وجدت نوعية نادرة لطيفة جميلة من األقمشة،
أعرف أن لها إقبا ًال كبير ًا في السوق الكويتي ،وبعدما عرض التاجر الهندي البضاعة على
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عبد الله دخيل الشايع  ،قال له األخير :أشكرك على هذا العرض ،ولكنني ال أملك ثمن
هذه البضاعة التي تعرضها علي ،فقال له التاجر الهندي :لقد توسمت فيك الجدية
واألمانة ،خذ البضاعة وبعها ،وسدد لي إذا بعت ،فقال له الشايع :أنت ال تعرفني فقد آخذ
البضاعة وال أرجع لك وأرد ثمنها ،فقال له التاجر الهندي :أعلم أنك شخص صادق ،فأنا
أعرف الناس من وجوهها وهيئاتها ،فأنت ستبيع البضاعة وسترجع لي.
ووافق عبد الله دخيل الشايع على عرض التاجر الهندي وأشترى منه البضاعة باآلجل
بسعر تم االتفاق عليه على أن يسدد ثمنها للتاجر الهندي بعد أن يبيعها.
وف��ي المساء وبعد تناول العشاء ق��ال الشايع للتاجر ال��ذي يعمل لديه :يا عم أريد
أن أريك شيئا اشتريته اليوم ثم عرض عليه عينة من هذه البضاعة ،فأعجبته إعجاب ًا
شديد ًا ،فسأله بكم اشتريتها فأبلغه بسعر الشراء فعرض عليه أن يشتري منه البضاعة
بضعف ثمنها ،ويبدو أن��ه ك��ان يعلم بجودة البضاعة ،فلم يستعجل الشايع في بيعها
للتاجروقال له :معتذر ًا ،إننى أرغب بشحنها إلى الكويت وبالفعل باع عبد الله دخيل
الشايع تلك البضاعة بالكويت ورب��ح فيها نحو أربعة آالف روبية  ،بعدها سدد القيمة
األصلية للبضاعة للتاجر الهندي بال تأخير ،ثم أصبح لديه من هذا الربح رأس مال
يجعله تاجر ًا مستق ًال ،وكانت هذه بداية مبكرة لعبدالله الشايع في العمل التجاري وهو
لم يبلغ العشرين من عمره  ،حيث تحول بفضل الله إلى تاجر خالل ثالث سنوات عمل
قضاها بين الهند و الكويت  ،وأصبح يدير عمله بنفسه وبارك الله له في تجارته وتبعه
بهذه المهارة والحنكة التجارية أوالده من بعده ولله الحمد.
وه�ك��ذا نتعلم م��ن ه��ذه القصة ع��ددا م��ن ال ��دروس المستفادة ،وه��ي :اإلع�ت�م��اد على
النفس ،والعصامية ،والمبادرة  ،وإستغالل الفرص  ،وتيسير الله وجزاؤه الطيب بنيته
الطيبة ،وثقة التاجر األجنبي بالتاجر الكويتي ،وأن الله سبحانه وتعالى جعل في عبد
الله دخيل الشايع القبول لدى الناس نظر ًا لصدقه وأمانته التي جعلت التاجر الهندي
يثق فيه ويتيقن من مصداقيته دون سابق معرفة بينهما.
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قد تواجه اإلنسان منا تحديات عديدة ،فيستطيع بذكائه وحسن تصرفه أن يواجهها
ويتغلب عليها ..هذا الكالم ينطبق على التاجر الكويتي عبدالمحسن عبدالله السعد
المنيفي رحمه الله الذي كان يدير جزء ًا من تجارة شقيقه األكبر محمد عبدالله السعد
المنيفي رحمه الله في الهند ،حين تعرض لموقف محرج استطاع التعامل معه بنجاح.
يقول الله تعالى{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}((( ،ولذلك فإن الذي يتقي
الله يدفع عنه المضرة ويجعل له مخرج ًا من أي كرب وضيق ويجلب له المنفعة بما
ييسره له من الرزق ،وقد روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال« :لو أخذ
الناس بهذه اآلية لكفتهم»(((.
وتبدأ هذه القصة التي رواها لي ابنه األوسط منصور حينما
كان التاجر عبدالمحسن عبدالله السعد المنيفي صغير ًا ،وكان
قد ذهب إلى الهند بمعية أخيه األكبر محمد عبدالله السعد
المنيفي ،ويعد األخير من وجهاء الكويت وتجارها البارزين
آن ��ذاك  ..وك��ان للتاجر عبدالمحسن المنيفي دور طيب في
أن تكون لشقيقه األكبر التاجر محمد المنيفي أسبقية في
منصور عبداحملسن السعد املنيفي
الحصول ك��ل شحنات التجارة اآلت�ي��ة إل��ى الكويت ،حيث كان
التجار الكويتيين يشترون بضاعتهم مما اكتسبوه من مبالغ مالية نظير بيعهم التمور،
وكانت رحلتهم تبدأ من شط العرب ليصلوا إلى سواحل الهند ،حيث كانوا يشترون بضائع
من أنواع عديدة وأصناف مختلفة كالسكر والشاي والتوابل ومواد البناء والحبال وكذلك
األخشاب لبناء السفن الجديدة وغيرها من ألوان البضائع األخرى.
وكان للتاجر عبدالمحسن المنيفي طريقة ذكية تعتمد على معرفة خط سير البضائع
لشحنها ،حيث كانت تمر السفن جنوب ًا إلى كاليكوت في الهند ،وشماال إلى كراتشي في
باكستان ،وكان ذلك قبل التصنيف السياسي وانفصال باكستان عن الهند ،وكان من ذكائه
المتقد لتصريفه لبضائع أخيه األكبر التاجر محمد المنيفي أنه كان يسافر ويذهب
إلى كاليكوت جنوب ًا ويدفع رسوم الشحن إلى شركات الشحن ويأخذ أسبقية في ترتيب
( )1سورة الطالق اآلية (.)3-2
( )2انظر :سنن الدارمي.)2725( ،
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البضائع ،ألن��ه من المعروف آن��ذاك أن الباخرة أو السفينة ال
تتحرك وال تبحر من الميناء إال إذا امتألت بالبضائع ،وبعدها
تأتي السفينة التالية التي ال ترسو إال بعد أن تتحرك سابقتها،
األمر الذي قد يسبب التأخير للبضائع للتجار الذين لم يدركوا
السفينة األولى وبالتالي يفوز التجار األوائل باألسعار الجيدة
واألفضل ،وتكون لهم األسبقية في البيع حتى باألسعار العادية
ويضمنون ألنفسهم وجود المشترين في سوق العمل.

شقيقه األكبر محمد عبدالله
السعد املنيفي

وق��د أث��ار ذل��ك حسد بعض التجار وأغاظهم ،فقام بعضهم
غفر الله له بوشاية التاجر عبدالمحسن المنيفي إل��ى أخيه األكبر صاحب البضائع
(الحالل) ،وكان أخوه األكبر حكيم ًا فأراد أن يبعده عن جو المشاكل من األساس ،وطلب
من عبدالمحسن أن يبتعد عن ه��ذه التجارة ،فحزن عبدالمحسن لتلك الوشاية من
األقرباء ،وتال على أخيه محمد هذه اآلية{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}((( ،إال أن أخاه محمد ًا أصر أن يغلق باب
المشاكل ،فعندما أيقن بذلك التاجر عبدالمحسن وعزم أخيه األكبر من وقف نشاطه
التجاري ،استأذنه بتأدب ولم تأخذه العزة باإلثم ولم يقابل إيقاف أخيه األكبر لعمله
التجاري بأي إساءة ،بل طلب منه بأن يعمل في التجارة بمفرده ،وبالتالي ال يتأثر بهؤالء
الوشاة وبالفعل استغل مهارته وخبرته في شحن البضائع وصار وكي ًال للتجار في شحن
أغراضهم حتى أغدق الله عليه بالرزق الوفير من الكسب الحالل بسبب نشاطه الدؤوب
ودينامكيته في العمل ،فأصبح غني ًا بشكل واضح وكبير ،األمر الذي جعله من رواد هذا
الشحن التجاري في كل من كاليكوت وكراتشي.
لذلك استفاد التاجر عبدالمحسن من حنكته وذكائه وحسن تصرفه في االستقالل
بذاته في عمله التجاري ..لقد نصره الله على من آذوه ووشوه وفرج همه وأزال ضائقته
ورزقه من حيث ال يحتسب وأتاه خير ًا كثير ًا ،فحول بذلك المحنة إلى منحة ،والنقمة
إلى نعمة.
( )1سورة احلجرات اآلية (.)6
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التفاعل اإليجابي لتجار الكويت
وراء إنشاء أول بنك وطني في الكويت
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جميل أن يشعر اإلنسان المسلم بأبناء بلده ،فيتألم آلالمهم،
ويفرح ألفراحهم ،ويبذل ما يستطيع لتفريج ُك ُرباتهم ،يقول
الله تعالى{ :ﯜ ﯝ ﯞ}((( ،وعن أبي موسى  -رضي الله
عنه  -ق��ال :قال رس��ول الله  -صلى الله عليه وسلم« :المؤمن
بعضا»(((.
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ً
ومن يستشرف تاريخ الكويت يستطيع أن يدرك مدى الترابط
والمحبة والتآخي والتعاون بين أبناء الوطن ،وال أدل على ذلك
من تفاعل تجار الكويت وتعاونهم إلنشاء أول بنك كويتي وهو
بنك الكويت الوطني حينما رف��ض البنك البريطاني للشرق
األوسط  -وهو البنك األوحد في تلك الفترة بالكويت  -فتح
اعتماد تجاري للتاجر خليفة الغنيم ،فكان هذا الموقف بمثابة
الفزعة من تجار الكويت أن اعتزموا تأسيس أول بنك وطني
بالكويت وعاونهم في ذلك الشيخ عبدالله السالم رحمه الله.
يروي الباحث في التراث الكويت د يعقوب يوسف الحجي
في كتاب (محمد عبدالمحسن الخرافي ..كبير رحل) أنه:
«في عام 1952م كان التاجر مشعان الخضير يجتمع مع ثلة
من كبار أهل الكويت وتجارها مثل خالد الحمد وسيد علي
سيد سليمان وخليفة الغنيم ومحمد عبدالمحسن الخرافي،
فقال خليفة الغنيم مخاطب ًا ه��ؤالء الرجال إن��ه ذه��ب إلى
البنك البريطاني للشرق األوس��ط وهو البنك الوحيد في
الكويت آنذاك يطلب فتح اعتماد تجاري فطلب منه البنك
أن ُيحضر ل��ه م��ن يكفله قبل ذل��ك االع�ت�م��اد ،فكبرت تلك
الحادثة في نفسه وهو من أهل الكويت المعروفين ،فعرض
شكواه هذه على هذا الجمع من الرجال باعتبار أن ما حدث
له من الممكن أن يتكرر معهم».
( )1سورة احلجرات اآلية (.)10
( )2متفق عليه ،البخاري ،)481( ،ومسلم.)2585( ،

الشيخ عبدالله السالم الصباح

خليفة خالد الغنيم

محمد عبداحملسن اخلرافي

مشعان اخلضير
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ويضيف الحجي« :حينما انتهى من عرض شكواه على هذا
الجمع من التجار قال التاجر خالد عبداللطيف الحمد :لهم:
«ليش احنا صابرين على هالبنك البريطاني ،ليش ما نأسس
بنك لنا؟» فلقي ه��ذا االق�ت��راح استحسان ًا منهم ،وف��ي الحال
انتدبوا ك ًّ
ال من التاجر محمد عبدالمحسن الخرافي والتاجر
خليفة الغنيم للمرور على التجار والجماعة في السوق للعمل
ع�ل��ى االش �ت��راك ف��ي ت��أس�ي��س ه��ذا ال�ب�ن��ك ،إال أن ب�ع��ض تجار
الكويت منهم من قال عن هذا البنك عبارة عن ربا ،فهو حرام
وامتنعوا عن االشتراك فيه ،وقال آخ��رون إن المشروع «عدل»
ولكنهم ال يودون أن «يجمدوا» فلوسهم في مشروع كهذا ،غير
أن العديد من تجار الكويت استحسن الفكرة ودفع بما لديه
م��ن رأس م��ال حتى جمع م��ا قيمته  11مليون روب�ي��ة ،لكنهم
كانوا يريدون جمع  13مليون روبية كحد أدنى لرأس المال هذا
البنك ،فاقترح خالد الحمد أن يقابلوا أمير الكويت آنذلك
الشيخ عبدالله السالم رحمه الله لعرض األم��ر عليه ألخذ
سلفة قيمتها مليونا روبية لكي يكملوا مبلغ تأسيس البنك
وقيمته  13مليون روبية ،وبالفعل وافق الشيخ عبدالله السالم
وتم تجميع المبلغ بالكامل».
ويتابع الحجي قائ ًال :ما إن تم جمع المبلغ المطلوب حتى
أوصى المؤسسون ك ًّ
ال من محمد عبدالمحسن الخرافي وخليفة
الغنيم  -رحمهما ال�ل��ه -بالسفر إل��ى ل�ن��دن للتعاقد م��ع مدير
إنجليزي لهذا البنك( .ول�م��ا علم مدير البنك البريطاني في
الكويت حاول عرقلة وصول هذا المدير إلى الكويت ،وقاوم إنشاء
ه��ذا البنك الوطني ،ولكن المؤسسين لم يكترثوا لمعارضته،
ونجحت مساعي ٍّ
كل من محمد عبدالمحسن الخرافي وخليفة

خالد عبداللطيف احلمد

سيد علي سليمان الرفاعي

خالد الزيد اخلالد

أحمد سعود اخلالد
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الغنيم في إحضار أول مدير لهذا البنك
ال � ��ذي أط� �ل ��ق ع �ل �ي��ه اس� ��م «ب� �ن ��ك الكويت
الوطني» ،وكان اسم هذا المدير اإلنجليزي
آالن م��دل�ك��وت .أم��ا مجلس إدارت ��ه والذي
تشكل ع��ام 1952م فقد ك��ان برئاسة خالد
ال��زي��د ال �خ��ال��د ،وع �ض��وي��ة ك��ل م��ن أحمد
عبدالعزيز حمد الصقر
س�ع��ود ال�خ��ال��د (ن��ائ�ب��ا ل�ل��رئ�ي��س) ،ومحمد
عبدالمحسن الخرافي ،وخليفة خالد الغنيم ،وسيد علي سيد
سليمان ،وعبدالعزيز حمد الصقر ،ويوسف عبدالعزيز الفليج،
ويوسف أحمد الغانم ،وكذلك خالد عبداللطيف الحمد أعضاء،
وب��دأ البنك عمله في مقره الكائن في الشارع الجديد أو شارع
الشيخ عبدالله السالم.

يوسف عبدالعزيز الفليج

يوسف أحمد الغامن
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التاجر أحمد بزيع الياسين
وفكرة تأسيس «بيت التمويل الكويتي»
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كان العم أحمد بزيع الياسين  -رحمه الله -من الناس الذين يمثلون قدوات حسنة
في زماننا وزمانهم ،لقد أحببناهم بدون أن نراهم ،لقد كانت جوازات سفرهم إلى قلوبنا
عمل الخير واإليثار والمواطنة الحقة والتكافل االجتماعي الحقيقي ،وحب وطنهم،
فأحبهم الجميع ،كان غيور ًا على بلده ودينه ،حريص ًا على تطبيق الشريعة اإلسالمية،
لذلك جاءته فكرة تأسيس بنك إسالمي لالبتعاد عن الفوائد الربوية التي حرمها الله
عز وجل وتشرع لها البنوك األخرى.
كان أبو مجبل رحمه الله مثابر ًا مخلص ًا ،كانت الفكرة تراوده من حين إلى آخر ،وصبر
صبر ًا كثير ًا في العمل على إنجاح هذه الفكرة ،واعتمد على الله وعزم عزم ًا أكيد ًا وأصر
على تنفيذها ،وكان بحمد الله النجاح حليفه ،لقد كان من المجتهدين المثابرين في
تأسيس بداية االقتصاد اإلسالمي عبر تأسيس بنك إسالمي غير ربوي ،حيث ساهم في
تقديم نموذج إسالمي اقتصادي في الكويت والعالم ،فكان أحد المرابطين الذين أثبتوا
أن اإلسالم منهج حياة يصلح لكل زمان ومكان.
وعلى الرغم من أن العم أحمد بزيع الياسين لم يكن تاجر ًا ،إال أنه كان عضو ًا في غرفة
تجارة وصناعة الكويت حيث انضم إليها ع��ام  1970م ،وكذلك ك��ان عضو ًا ف��ي مجلس
إدارة بنك الكويت المركزي منذ تأسيسه ،وقد طرح في إحدى جلسات المجلس موضوع
ضرورة إنشاء مصارف إسالمية في ذلك الوقت .وبعد مناقشة مستفيضة وافق المجلس
على ذلك ،إال أن الموضوع أجل إلى الجلسة التالية ،ولم يذكر في المحضر ما تم بهذا
الخصوص ،حيث لم تكن الفائدة البنكية من اختصاص البنك المركزي في ذلك الوقت،
وعندما ُأسند إليه تحديد سعر الفائدة البنكية اعتزل العم أبومجبل العمل فيه؛ حتى
ال يكون من المسؤولين عن تحديد الفائدة المحرمة ،وكان شغله الشاغل العمل على
ضرورة تأسيس بنك يعمل بالطريقة اإلسالمية.
وفي سبعينات القرن الماضي عمل العم أحمد بزيع الياسين في جمعيات النفع العام،
رئيس ًا في بعضها وعضوا في البعض اآلخ��ر ،وفي تلك الفترة سعى إلى تأسيس شركة
أو بنك يسير على النهج اإلسالمي ،فقد راجع عام 1956م أحد البنوك الوطنية لحثه
على تقديم خدمات خاصة لمن يرغبون في التعامل بالصفة المشروعة إال أنه لم يجد
استجابة فأحزنه ذلك كثير ًا.
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وظلت الفكرة تراود أبا مجبل رغم مرور السنين تلو السنين إلى
أن زار الكويت المرحوم د .عيسى عبده إبراهيم ف��ي السبعينات،
فطرح فكرة تأسيس بيت تمويل إسالمي مع بعض اإلخوة األفاضل
أمثال :عبدالله سليمان العقيل ،ويوسف جاسم الحجي وزير األوقاف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة آن��ذاك وغيرهما ،فاستحسن الفكرة السيد
عبدالرحمن سالم العتيقي وزير المالية وقتها وقد كانت للعتيقي
جهود متميزة في هذا العمل وقد قابل وزير التجارة للحصول على
الترخيص ،فعلم العم أحمد بزيع أن ال��دول��ة تعمل على تأسيس
شركة مشابهة لشركته ،وقد استدعت عدد ًا من الخبراء المصريين
إلعداد دراسة أو تصور عن هذه الشركة .كما شارك بعض الكويتيين
ووزارة المالية في تأسيس بنك دبي اإلسالمي ،وبعدها مباشرة تم
تأسيس بيت التمويل الكويتي ،الذي كلف العم أحمد بزيع بالعمل
فيه ورئاسة مجلس إدارته.

د .عيسى عبده إبراهيم

املستشار عبد الله سليمان العقيل

وه�ك��ذا وبفضل الله ت��م التأسيس ع��ام 1977م ،وب��دأ العمل في
رمضان الموافق  28أغسطس عام 1978م ،وكان رأس مال البيت في
ذلك الوقت  10ماليين دينار كويتي بنسبة  %49للمؤسسات الرسمية
و %51للقطاع الخاص .وقد بدأ العمل بربع رأس المال( ،مليونين
ونصف المليون دينار كويتي).
وعن البدايات يقول العم أحمد بزيع الياسين« :لم نجد عقبات
ت��ذك��ر ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،وال�ح�م��د ل�ل��ه ف�ق��د ك��ان ال�ش�ع��ب الكويتي
متعطش ًا لخدمة مصرفية ومالية شرعية ،وعلى الصعيد الرسمي
ك��ان صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ جابر األح�م��د الصباح -
رحمه الله -خير معين وأكبر مساند لهذه الفكرة وه��ذا المنهج
لعالقته الوثيقة بالعقيدة اإلسالمية ،فجزاه الله عن ذلك خير
الجزاء».
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يوسف جاسم احلجي

عبدالرحمن سالم العتيقي

وك��ان على بيت التمويل الكويتي في مرحلة التأسيس تثقيف
الموظفين بالثقافة االقتصادية اإلسالمية ،وبدورهم كان عليهم
تثقيف المتعاملين معهم بهذه الثقافة ،ففاقد الشيء ال يعطيه
وع �ل��ى ال�ب�ي��ت أو ًال أن ي�ق�ن��ع ع �م�لاءه ب�س�لام��ة الخلفية الشرعية
ألع �م��ال��ه ..وب�ف�ض��ل ال�ل��ه نجحت ال�ف�ك��رة وح�ق��ق ال�ب�ن��ك إنجازات
هائلة.

الشيخ جابر األحمد الصباح

نتبين مما سبق أن أي فكرة وليدة إذا لم تجد من ينفذها ويسعى إلى تطبيقها على
أرض الواقع فإنها تندثر وتختفي ،وقد أصر واجتهد العم أبو مجبل على تنفيذ فكرته
في تأسيس أول بنك إسالمي بالكويت ،وبالفعل كان النجاح حليفه وتأسس البنك بفضل
الله تعالى ثم جهوده والمخلصين من حوله ،وأصبح لبيت التمويل عشرات األفرع في
داخل الكويت وخارجها ..رحم الله أبا مجبل العم أحمد بزيع الياسين.
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جاسم محمد العلي الوزان
التاجر الطموح المغامر
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نستعرض في هذا المقال الحديث عن التاجر جاسم محمد العلي الوزان -رحمه الله-
الذي كان طموح ًا مغامر ًا ،كما كان يتصف  -رحمه الله  -باألمانة والصدق واإلخالص،
وكان يتحاشى الغش في جميع معامالته ،كان سمح ًا في تجارته ،فكان يعتمد على كلمته
وشرفه التجاري ،وينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم« :رحم الله
رج ًال سمح ًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».
كان رحمه الله ُمح َّبا لوطنه وأبناء وطنه ،يفرح لفرحهم ،ويحزن ألحزانهم ،كان حريص ًا
على إفادتهم وكان يحب الخير للجميع ،كانت لديه العزيمة والتصميم لتحقيق هدفه،
وال يرتاح له بال إال بعد أن يصل إلى مبتغاه ،من حبه إلى بلده كان حريص ًا على تعزيز
أمنها الغذائي من خالل شركاته المتخصصة في صناعة المواد الغذائية التي نجحت
نجاح ًا باهر ًا ،وغزت السوق الكويتية منتجاته المتميزة بالجودة واإلتقان في صناعتها
لذلك ُأطلق عليه لقب (صانع الجودة) ،وكان سبب هذا النجاح إخالصه وأمانته وحرصه
على تحقيق المكسب المشروع ،كان يحرص على أن يربح جميع التجار الذين يبتاعون
بضاعته ليستفيد منها الجميع ،فقد كان لديه فكر التاجر الحريص على الدخول في
عالقة مع المستهلك تقوم على الربح المشترك للطرفين ،وكانت لديه رغبة صادقة في
المساهمة في تحقيق األم��ن الغذائي في بلد ذي
طبيعة صحراوية ،كما كان  -رحمه الله  -حريص ًا
على أصدقائه محب ًا لهم ،وكان يسعى لما فيه الخير
لهم فكان يشاركهم في مشروعات تجاري ومن ذلك
شراكته مع صديقه الحميم خالد يوسف المطوع
رحمه الله.
يروي عبدالله نجل المرحوم خالد المطوع قصة
الشراكة بين والده والتاجر جاسم الوزان رحمه الله
قائال« :في مدينة الكويت ،وفي إحدى محال البقالة
ال�ت��ي ي�ت��ردد عليها ال�غ��رب�ي��ون ال�ع��ام�ل��ون ف��ي مجال
النفط وقف شابان بلغ فارق العمر بينهما  17عام ًا،
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خالد يوسف املطوع

فارق تم ردمه بالمعرفة العميقة والطموح ،يمد كل منهما يده
إل��ى معلبات لم يلمحا مثلها في منازل ذويهما ،علبة كتبت
عليها (جام) أي مربى ،وتلك علبة حساء ال تحتاج غير الماء
الساخن حتى تصبح جاهزة ،وهذه صلصلة الطماطم تغنيك
عن تقطيع الطماطم وهرسها ،ربما كان الشابان اليافعان ال
ي�ج��والن بنظرهما ح��ول العلب المعدنية مختلفة االشكال
واألحجام بقصد الشراء ،وربما لم يدر في باليهما أن تكون
هذه المعلبات سبب ًا في أن تكون هناك عالقة جديدة بينهما
غير الصداقة ،تلك العالقة هي الشراكة التجارية.

عبدالله خالد يوسف املطوع

ويضيف عبدالله المطوع بقوله« :بحكم وظيفة والدي كمدير إلدارة االيتام وبحكم
أن جاسم ال ��وزان رحمه الله ك��ان يرعى ش��ؤون القصر ،أصبحت هناك وسطية حركية
طبيعية بين والدي والمرحوم جاسم الوزان حيث كان أوالدهما يرتادون نفس المدرسة
في اإلسكندرية ،وتقابال هناك ،تحدثا بخصوص التجارة وتعرفا على منتج شركة (قها)
وأتت فكرة تأسيس شركة توزيع المعلبات المحفوظة برأس مال قدره  200ألف دينار كويتي
بين الراحل جاسم ال��وزان رحمه الله ،والمرحوم خالد يوسف المطوع ،وكانت الوكالة
األولى التي حظيت بها الشركة في رحلة التقى فيها الوزان بشريكه في اإلسكندرية حيث
يدرس أبناؤهما هناك ،كان للشركة امتياز توزيع منتجات خاصة بشركة النصر لألغذية
المحفوظة (مصر) هي منتجات شركة (قها) الغذائية المتعددة كالمربى والخضراوات
المعلبة وصلصة الطماطم ،ولعل من أشهر منتجات (قها) والتي ح��ازت على شعبية
كبيرة في أوساط المستهلكين في الكويت عصير مانجا (قها) ذو العلبة المعدنية».
ويتابع عبدالله المطوع قائ ًال« :استمرت الشركة في نشاطها وأصبحت تستورد المواد
الغذائية بأنواعها حتى غير المعلب منها كالمواشي والبيض والفواكه الطازجة وتقوم
في العقد الالحق (السبعينات) بخطوة رائدة على مستوى الخليج».
ي��روي الباحث ط�لال ال��وزان« :على المستوى الشخصي ق��ام المرحوم جاسم الوزان
أراض
بخطوة هامة ال تخلو من العواقب والمصاعب والمغامرة ،ففي عام 1968م استثمر ٍ
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زراعية أولها كانت في منطقة الصليبية ثم أمغرة ثم العبدلي في العام 1979م بقصد
استزراعها وتربية الماشية .وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة في الكويت
إال أنه تمسك بحلمه الذي اكتمل وصار واقع ًا اعتماده على أحدث اآلليات وطرق الري
الحديثة .وقد صنفت مجلة المزارع جاسم الوزان كأكبر مربي أبقار وأغنام في منطقة
العبدلي».
ويكمل طالل الوزان قائ ًال« :نجح الراحل في حصد المحاصيل الزراعية كالبطاطس
والطماطم والخيار والبطيخ والفراولة ،وتربية المواشي كاألبقار واألغنام وإنتاج األلبان
رغم الصعوبات في استصالح التربة ،وتوفير الماء الذي كان يعبأ يومي ًا عبر (تناكر) دون
وجود شبكة أنابيب ورعاية بيطرية متكاملة من المال الخاص لجاسم الوزان رحمه الله،
إال أن العمل توسع ببيع الخضراوات في األسواق وتوزيع منتجات األلبان في السوق عبر
(الشركة الكويتية لأللبان) ،ليكون ه��ذا الجزء تمهيد ًا لما هو أه��م في العقد المقبل
(السبعينات)».
ويتابع« :كانت لخيرات الطبيعة حيز من اإلنتاج في مزارع المرحوم الوزان والتي جزأها
بشكل تصنيعي إلى مناطق وأجزاء عدة ،منها ما يتم فيها تجفيف الخضراوات ،ومصنع
لتخضير اللحوم الحمراء ،ومصانع أخرى لمنتجات األلبان واأليس كريم .وخصصت
أجراء من المزارع والعلف وتربية المواشي واألبقار والعجول ،سواء المخصصة للذبح
أو االستفادة من منتجاتها كاأللبان ومزارع نموذجية للتهجين والوالدة ،وبهذا المزيج
من المزيج من ال��زراع��ة والتصنيع والرعاية يتضح أن الراحل ال��وزان هو أول من أقام
نظام تكامل غذائي ،موازن ًا بين ما هو زراعي وحيواني وتصنيعي .ومن أجل تدعيم األمن
الغذائي الكويتي قام المرحوم الوزان بامتالك مزرعة أبقار وجواميس شاسعة المساحة
في جمهورية الهند بغرض التحسب ألي نقص طارئ في السوق الكويتية».
ويستطرد طالل الوزان« :جاء عقد السبعينات بزخمه وصخبه لتترسخ فيه خطوات
المرحوم جاسم الوزان ويحصد ثمار ما زرعه من قبل ،فأصبحت للشركات القديمة آفاق
ومنتجات جديدة ،كانت أولى الخطوات مع شركة توزيع المعلبات المحفوظة ،ومع تزايد
النمو السكاني والطلب على اللحوم وارتفاع أسعار االستيراد ،وبفكر التاجر الحريص
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على ال��دخ��ول ف��ي عالقة م��ع المستهلك تقوم على ال��رب��ح المشترك للطرفين ،ورغبة
صادقة في المساهمة في تحقيق األم��ن الغذائي في بلد ذي طبيعة صحراوية كدولة
الكويت اجتمع جاسم الوزان صاحب الفكرة مع شريكه وصديقه الراحل خالد المطوع
داعم ًا له وجاء االتفاق على إنشاء مصنع محلي للحوم األبقار واألغنام يوفر المنتجات
الحديثة بأشكالها وأنواعها المختلفة وفق أساليب مدروسة تقلص تكاليف االستيراد،
وذات ج��ودة عالية تحقق الفائدة وبالفعل تأسس المصنع تحت اس��م «خ��زان» ليحمل
الحرف األول من اسم خالد المطوع ،والثالث أحرف األخيرة من اسم «الوزان» ،وقد تعاون
جاسم الوزان مع الحكومة الكويتية التي رغبت في تحقيق األمن الغذائي للمستهلك
فأنشأت شركة نقل وتجارة المواشي وتمت االستعانة بخبرات المرحوم جاسم الوزان
كونه صاحب الريادة في هذا المجال الحيوي وأثمر ذلك تعميم الفائدة على المجتمع
الكويتي بأكمله».
من تلك المواقف السابقة يتبين لنا أن التاجر جاسم الوزان  -رحمه الله -يعد مثاال
ًيحتذى لألجيال الحالية في الطموح والمغامرة وتصميمه وكفاحه لتحقيق هدفه،
لذلك حقق العديد من النجاحات ،ونظرا ألنه كان سمح ًا محب ًا لوطنه وأبناء وطنه
وأصدقائه يسعى لتحقيق الفائدة والخير للجميع ،فقد رزقه الخير الوفير ومنحه من
فضله وكرمه  ..رحم الله صانع الجودة التاجر جاسم الوزان.
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مثال للشهامة والعطاء
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يقول الله تعالى { :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ}((( ،ويقول سبحانه
أي�ض� ًا{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ}(((،
لذلك فإن من يرحل عن وطنه طلب ًا للرزق متوك ًال على الله حق توكله فإن الله يبسط
له الرزق ويرزقه الخير الكثير ،وهذا ما حدث مع التاجر عبد العزيز علي عبد الوهاب
المطوع رحمه الله الذي سافر إلى العراق وبدأ تجارته بمال قليل جد ًا ،بعدها فتح الله
عليه من واسع رزقه.
ي ��روي نجله ع�ب��د ال��رح�م��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز ع�ل��ي ع�ب��د الوهاب
المطوع أن المغفور له بإذن الله تعالى والده كان يساعد جده
في تجارته ،وعندما أراد وال��ده اإلستقالل في العمل عن جده
بدأ نشاطه التجاري في العراق في بداية األربعينيات من القرن
من الله عليه بالتوفيق وحقق أرباح ًا وصلت إلى
الماضي ،وقد َ
سبعين ألف دينار عراقي والذي يعتبر مبلغ ًا ضخم ًا آنذاك.
ويضيف عبد الرحمن المطوع« :ب��دأ المغفور له ب��إذن الله
ت�ع��ال��ى وال� ��دي ف��ي ش ��راء األراض � ��ي وال �ع �ق��ارات ب��دول��ة الكويت،
تحديد ًا منطقة السالمية ،وق��ام بتوزيع هذه العقارات على بعض المقربين من أفراد
أسرته ومنهم أرض للمغفور له بإذن الله تعالى العم عبد الله علي عبد الوهاب المطوع
والتي تم تثمينها بعد فترة بمبلغ كبير  ،وكان هذا المبلغ هو نواة رأس ماله الذي جنى
منه بفضل من الله تعالى ثروة طائلة».
عبدالرحمن عبدالعزيز العلي املطوع

وفي أواخر األربعينيات وأوائل الخميسنيات من القرن الماضي ،شرع المغفور له بإذن
الله تعالى عبد العزيز العلي المطوع بشراء بعض العقارات في مصر وأسس مشاريع
تجارية كانت ن��واة لعمله ال��ذي ال زال قائم ًا ه�ن��اك ...ويقول نجله أحمد عبد العزيز
المطوع أنه كان من ضمن العقارات التي إشتراها والده  -رحمه الله  -فيال في منطقة
بوالق الدكرور في محافظة الجيزة بمصر  ،إشتراها من شخص أجنبي هاجر بعد الثورة،
( )1سورة العنكبوت اآلية (.)62
( )2سورة امللك اآلية (.)15
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وكانت فيال فخمة جد ًا تحيط بها أرض شاسعة
بها حمام سباحة ونوافير مطعمة بالفسيفساء
والموزاييك ،وأشجار مثمرة كأشجار الحمضيات
والمانجو.
ي��ذك��ر أح�م��د عبد ال�ع��زي��ز ال�م�ط��وع أن�ه��م كانوا
ي��ذه�ب��ون إل��ى ه��ذه ال�ف�ي�لا خ�ل�ال ع �ط�لات نهاية
اإلسبوع يتجولون في ردهاتها المليئة بالتحف
وال�س��اع��ات الكبيرة والميداليات المعروضة في
الفترينات ( أي الدواليب الزجاجية ) كما كانت
ت��وج��د غ��رف��ة ب �ه��ا م�لاب��س م�خ�ص�ص��ة للحفالت
التنكرية.
بحضور الشيخ جابر الصباح رحمه الله رئيس جمهورية
مصر العربية األسبق محمد حسني مبارك يستقبل املرحوم
عبدالعزيز العلي املطوع

وعندما أصدرت الحكومة المصرية قانون ًا
ال ي �ج �ي��ز ل �غ �ي��ر ال �م �ص��ري ت �م �ل��ك األراض � ��ي
الزراعية تم تأميم الفيال باألرض المحيطة
بها ،فقمنا برفع قضية إلثبات أحقية والدي في إمتالك األرض  ،وقمنا بتوكيل أحد كبار
أساتذة القانون في مصر في ذلك الوقت  -وهو الدكتور نور الدين رجائي  -وظلت القضية
متداولة لعدة سنوات وكان أول حكم قضائي قد صدر باإلفراج عن الفيال واإلبقاء على
األرض إال أنــــه بعد جهد جهيد حكمت المحكمة حكم ًا نهائي ًا بإعادة األرض لوالدي
رحمة الله عليه.
بعد تسلمنا األرض والتي كانت شبه خاوية  ،تفاجئت بذهاب والدي لمقابلة رئيس
حي منطقة ب��والق ال��دك��رور ليبلغه رغبته في التبرع للحي ب��األرض التي أعيدت إليه
ملكيتها  ،كما وسأله عما يحتاجه أهالي المنطقة وقام بالفعل بالتبرع باألرض كما أنشأ
عليها مدرسة حرفية ومعهد ديني لخدمة أهالي المنطقة كطلبهم  ...وتم تكريم والدي
 رحمه الله  -لهذا العمل الخير بـــوشــاح جمهوري مــــــن الطبقة األولى.بذلك ضرب المغفور له بإذن الله تعالى عبد العزيز العلي المطوع مثا ًال للشهامة
والعطاء ،فهو رجل مبدأ ،ومع إصراره على إثبات أحقيته في ملكية األرض وتداول األمر
في القضاء سنوات عدة إال أنه بعد إستردادها سرعان ما آثر أن يهبها في مجال الخير.
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وسام االستحقاق من الطبقة األولى

وسام االستحقاق من الطبقة األولى في  ١٤اكتوبر ١٩٨٢

وسام اجلمهورية من الطبقة األولى في  ١٥مارس ١٩٨٨

وسام اجلمهورية من الطبقة األولى
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ومسلم محمد الزامل مثاالن للثقة وااللتزام
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الثقة كلمة ذات معان عميقة وكبيرة ،وتمثل إح��دى القيم االجتماعية النبيلة ذات
المدخلية في تقوية األواص��ر وبناء العالقات اإليجابية والمثمرة ،ورب�م��ا؛ ال يختلف
اثنان ،على أن الثقة من عوامل التقدم في أي مجتمع ،كلما توفرت بنسب أكثر ،كانت
فرص التطور والتقدم أكثر ،وهذه الحقيقة.
وتأتي الثقة نتيجة النتشار األخالق الحسنة في المجتمع والتي تعد المعيار والضابط
الذي ُيقاس به سلوك اإلنسان بشكل عام ،وهو الذي يساعده على كسب رض��وان الله -
تعالى -في اآلخرة ،أما في دار الدنيا ،فهو سبب لرقي اإلنسان إلى مستوى الكمال ،فلما
جاء رسول الله ،وح ّول مجتمع الجزيرة العربية ،من الجاهلية والفساد واالنحالل ،إلى
ذروة الكمال من خالل زرعه الثقة بينه وبينهم ،ونتيجة لهذا أصبح المسلمون يسلمون
للنبي ،صلى الله عليه وسلم ،أموالهم و أرواحهم وما يملكون من أجل أن يبادلوا رسول
الله ،هذه الثقة التي زرعها فيهم ،والسبب في ذلك يعود إلى االخالق التي يتحلى بها،
ومن أجل ذلك جاء الثناء اإللهي في القرآن الكريم{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(((.

ويقول الله تعالى أيض ًا{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}(((.
لقد جبل كثير من تجار الكويت على األخالق الطيبة والتراحم
والفزعة والتكافل فيما بينهم ،ونتج عن ذلك بناء جسور من الثقة
في تعامالتهم ،وكانت كلمتهم ووعودهم المبنية على هذه الثقة
ه��ي العقد ال��ذي يتم ب��ه إب��رام الصفقات وإت�م��ام البيع والشراء،
ومنحتهم هذه الثقة سمعة طيبة سواء داخل الكويت وخارجها.

يروي لي عيسى عبدالرحمن السرحان عن أنه في ذات يوم من
عيسى عبدالرحمن السرحان
األيام طلب من تاجر العقار باسم السنعوسي في أواخر التسعينات
وبالتحديد ع��ام 1997م ب��أن يشتري أرض � ًا لشريكه مسلم محمد ال��زام��ل ،وكانت قطعة
األرض قيمتها  150ألف دينار ،وكان مبلغ ًا قيم ًا في ذلك الوقت والقيمة الشرائية لذلك
( )1سورة القلم اآلية (.)4
( )2سورة البقرة اآلية (.)110
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المبلغ تضاعفت اآلن ،ولسبب أو آلخر حصل ظرف لمسلم الزامل (المشتري) فتأخر،
فقال الوسيط عيسى عبدالرحمن السرحان وه��و شريك مسلم ال��زام��ل لتاجر العقار
باسم السنعوسي :أنا أضمن لك هذا المشتري (مسلم الزامل) ،وطلب منه بأن يتمم
عملية شراء األرض ،فما كان من باسم السنعوسي إال أن دفع سعر األرض كام ًال وهو مبلغ
 150ألف دينار من جيبه الخاص للبائع ،وكان هذا المبلغ كبير ًا ،وبالتالي أخذ مخاطرة
ألن البائع كانت لديه ارتباطات وكان يجب أن ينصرف ولم يرد السنعوسي أن يفرط في
ه��ذه البيعة وق��ام بتسجيل األرض في الجهات الرسمية باسم شخص آخ��ر غيره وهوه
مسلم الزامل ،وليس هذا موضع الثقة المطلقة والكبرى ،بل العجيب أنه لم يسجلها
باسمه ليضمن البيعة ثم يحولها لمسلم الزامل ،بل وثق السنعوسي ثقة كبيرة في كل
من عيسى السرحان حضوري ًا ،ومسلم الزامل غيابي ًا ،وقام السنعوسي بتسجيل األرض
باسم مسلم الزامل على الرغم من أنه لم يتقاض سعر األرض الذي دفعه من جيبه.
ولو رفض مسلم الزامل مث ًال دفع ثمن األرض التي سجلت باسمه وق��ال إنها ملكي
ومسجلة باسمي  -ال سمح الله  -لخسر السنعوسي  150ألف دينار ،وكان وضع عيسى
السرحان محرج ًا ،لكن الدنيا بخير ،فما كان من مسلم الزامل إال أن حضر في اليوم
التالي ودفع ثمن األرض لباسم السنعوسي وشكره على موقفه وثقته وتفصيل ذلك من
الناحية الفنية أن البائع سجل وكالة عقارية غير قابلة للعزل واإللغاء باسم مسلم الزامل
(الشاري غير الحاضر) واستلم المبلغ المذكور بواسطة شيك مسحوب من حساب باسم
السنعوسي ،وعند حضور مسلم الزامل كتب شيك ًا بنفس المبلغ للسنعوسي وشكره على
ثقته الكبيرة.
وهكذا كان التعامل بين أبناء الكويت َم ْبن ًّيا على الثقة التي جاءت نتاج نشأة طيبة
وتربية حسنة مبنية على األخالقيات الحسنة والمعاملة الطيبة والسلوكيات الفاضلة
التي اكتسبوها من آبائهم وأجدادهم.
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الشهامة والمروءة والنخوة من مكارم األخالق الفاضلة ،ومن صفات الرجال العظماء
الذين يحبون الخير لغيرهم ،ومن يتصف بهذه األخالقيات محب لغيره ،يسعى دائم ًا في
تحقيق منفعة الناس ويفزع لنجدتهم ،ويسرع لمساعدتهم بمد يد العون لهم ودعمهم
بكل ما يملك ،هكذا هو الشخص الذي يتصف بالشهامة والمروءة والنخوة التي تشيع
المحبة في النفوس وتزيل العداوة بين الناس وفيها حفظ األع��راض ونشر األمن في
المجتمع ،إن تلك المكارم عالمة على علو الهمة وشرف النفس.
تنكره َّ
الشريعة ،وإنَّ ِمن حقِّ المسلم
أمر ِ
وفي المقابل إن خذالن المسلم ألخيه المسلم ٌ
جميعا؛
على المسلم ألاّ يخذله  -وهو إن ح َدث  -يعد ذلك ذريعة لخذالن المسلمين
ً
الخاصة على مشاركة
وحب الذَّ ات ،وإيثار الراحة والمصلحة
حيث تنتشر عدوى األنانية ِّ
َّ
الغير آالمهم وآمالهم.
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
وفي الحديث الذي رواه اإلمام مسلم َع ْن أَ ِبي ُه َر ْي َر َة رضي الله عنه َق َ
ول
ال َت َدا َب ُرواَ ،و َ
اغ ُضواَ ،و َ
َاج ُشواَ ،و َ
اس ُدواَ ،و َ
ال َّل ِه صلى الله عليه وسلمَ « :
ال َت َب َ
ال َي ِب ْع
ال َتن َ
ال َت َح َ
ال َي ْظ ِل ُمهُ َ ،و َ
إخ َوانًا ،ال ُْم ْس ِل ُم أَ ُخو ال ُْم ْس ِل ِمَ ،و َ
ال
َب ْع ُض ُك ْم َع َلى َب ْي ِع َب ْع ٍضَ ،و ُكونُوا ِع َبا َد ال َّل ِه ْ
ال َيكْ ِذ ُبهُ َ ،و َ
َي ْخذُ ُلهُ َ ،و َ
ير إ َلى َص ْد ِر ِه َث َ
ام ِر ٍئ
ال َي ْح ِق ُر ُه ،الت َّْق َوى َه ُ
اهنَاَ ،و ُي ِش ُ
الثَ َم َّر ٍاتِ ،ب َح ْس ِب ْ
ِم ْن َّ
الش ِّر أَ ْن َي ْح ِق َر أَخَ ا ُه ال ُْم ْس ِل َمُ ،ك ُّل ال ُْم ْس ِل ِم َع َلى ال ُْم ْس ِل ِم َح َر ٌامَ :د ُمهُ َو َما ُلهُ َو ِع ْر ُضهُ  ،وقد
ذكرناه مرار ًا».
لقد ُع��رف تجار الكويت قديما بالشهامة والنخوة والمروءة مع أهل بلدهم وذويهم
وح�ت��ى م��ع ال�غ��رب��اء ،وم��ن ه��ؤالء التجار بو محمد وه��و م��ن عائلة كويتية كريمة وقد
احترمنا رغبته بعدم ذكر اسمه.
ي��روي ل��ي األخ الفاضل نبيل يوسف الشايع ع��ن أح��د التجار
الشباب ف��ي منطقة ال��روض��ة ف��ي دول��ة الكويت وه��و «ب��و محمد»
قائ ًال« :بعد التحرير ُعرضت ٌ
أرض للبيع في المزاد العلني ،وكان
مبني ًا عليها بيت في منطقة الروضة وكان ورثة األرض اضطروا
لبيع بيتهم ب��ال�م��زاد العلني وذل��ك بهدف ت��وزي��ع تركة المرحوم
وال��ده��م عليهم ،فلما اش�ت��رى ب��و محمد قطعة األرض بما فيها
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البيت المبني عليها بعد أن رس��ا عليه المزاد ودف��ع ثمن األرض ،فوجئ بورثة صاحب
البيت يقولون له :نحن مرتبطون عاطفي ًا ونفسيا بهذا البيت وسنستمر بالبقاء فيه
ول��ن نهدمه وق��د تضطر أن��ت لهدمه أو بيعه لمن يهدمه ،لذلك نحن نريد أن نستمر
في السكن في هذا البيت الذي تربينا بين جدرانه ونشأنا بين أركانه ،وفيه كل حياتنا
وذكرياتنا وتاريخنا ،لذلك فإننا سوف نتألم كثير ًا لو تركنا هذا المنزل ،فقال لهم بو
محمد :طيب أخبروني بماذا تأمرون؟ قالوا :نأمل منك أن تبيعنا البيت بنفس السعر
الذي اشتريته به.
ومن المعروف في السوق أنه إذا اشترى التاجر عقار ًا أو سلعة ال بد أن يربح منها ولو
جزء ًا بسيط ًا بعد عملية البيع ،ومن الممكن أن يرتفع سعر السوق بشكل طبيعي فيمكنه
بذلك أن يبيعهم البيت بنفس سعر ال�س��وق ،ولكن لشهامته ونخوته وأصالته وإنكاره
لذاته ورغبته في إسعاد هؤالء الورثة بأن يستمروا في السكن ببيت والدهم الذي تركه
لهم ،وافق بو محمد على بيع البيت لهم بنفس السعر الذي اشتراه به من المزاد ،فأصبح
مخ ِّلص ًا لهم من الحالة القضائية التي هم فيها وفي الوقت نفسه أتاح لهم بأن يبقوا في
نفس البيت الذي سكنوا فيه.
وهكذا ضرب بو محمد مث ًال رائع ًا في النخوة والمروءة والشهامة ،فكان بإمكانه أخذ
البيت وإخ��راج أهله منه والقانون يسمح له بذلك من أوس��ع األب��واب ،لكنه أب��ى إال أن
يدخل السرور على ورثة هذا البيت وباع لهم البيت مرة أخرى بنفس سعره الذي اشتراه
به من المزاد ،ولم يربح من وراء هذا البيت شيئ ًا في سبيل أن يسعد هؤالء الورثة وأال
يخرجهم من بيتهم الذي بناه لهم أبوهم ونشأوا وتربوا فيه.
فالحمد لله رب العالمين ،حيث ال تزال نزعة الخير موجودة بل متأصلة في المجتمع
الكويتي عموم ًا ،ولدى التاجر األسوة خصوص ًا.
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عندما تكون نقي ًا من الداخل ،يمنحك الله نور ًا من حيث ال تعلم ،يحبك الناس من
حيث ال تعلم ،وتأتيك مطالبك من حيث ال تدري ،صاحب النية الطيبة هو من يتمنى
وغناهم لن ينقص
الخير للجميع دون استثناء ،فسعادة اآلخرين لن تأخذ من سعادتكِ ،
من رزق��ك ،وصحتهم لن تسلبك عافيتك ،واجتماعهم بأحبتهم لن يفقدك أحبابك.
دائم ًا كن الشخص الذي يمتلك النية الطيبة.
فقط أخلص النية ستأتيك المثوبة م��ن عند الله تعالى ،وسيمنحك الله األجر
والفضل العظيم ،يروى أن ابن عباس -رضي الله عنه -كان معتكفً ا في المسجد النبوي،
فجاءه رجل يستعين به على حاجة له فخرج معه فقالوا له كيف تخرج من المعتكف
فقال :لئن أخرج في حاجة أخي خير ًا لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم شهر ًا كام ًال.
كن دائم ًا في حاجة إخوانك في الله تعالى ،فهم بلسم حياتك ،وعنوان الوفاء ،ودعاة
الخير يسيرون معك لتحقيق األمنيات ،يقول الداراني« :إني ألضع اللقمة في فم أخي
فأجد طعمها في فمي».
جميل جد ًا أن تكون كالشامة بين الناس بأفعالك وأقوالك وحرصك على عمل الخير،
جميل جد ًا أن تكون مبادر ًا في الخيرات ،تسعى لعمل الخير في كل مكان تسير إليه ،إنها
الحديقة الجميلة الرائعة التي تزرع فيها كل ألوان الخير ،وكل أزهار األجر الذي يتنامى
عند الملك ال��دي��ان ف��ي صحائف أعمالك ف��ي ي��وم ال ينفعك فيه إال عملك الصالح،
وأفعال الخير التي كنت تحرص على القيام بها في الدنيا ،هكذا هو اإلنسان همه الدائم
أن تكون بينه وبين الله تعالى خبيئة ال يعلمها إال الله ،يذكرها كلما تداعت عليه خطوب
الدهر.
اس��ع في الخير ون��وع طرقه حتى ال تمر عليك لحظة إال وأن��ت منشغل فيه ،وتذكر
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني« :إن صدقة السر تطفىء غضب
ال��رب ،وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء ،وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتقي
الفقر»(((.
( )1رواه الطبراني في املعجم الكبير.)8014( ،
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ي��روي األخ التاجر مسلم محمد الزامل أنه كان يريد ش��راء قطعة أرض في منطقة
بنيد القار للتجارة ،وكانت نية الزامل أن يدخل أحد أقربائه شريك ًا معه بنسبة الثلث في
قطعة األرض رغم أنه لم يستلم منه أي مقابل مادي لذلك بعد ،وعلى أمل مساهمته
المادية الحق ًا.
ولعل الله بارك هذه النية الطيبة فقد ارتفع سعر العقار في أواخر التسعينات وتم بيع
األرض وحققت عملية البيع مربح ًا قيمته  100ألف دينار ..لم يكن مسلم الزامل أنان ًّيا
وقام بتوزيع الربح عليه وعلى قريبه الذي نواه بنسبة الثلث ،رغم أن قريبه هذا أخبره
بأنه ال يستحق هذا الربح ألنه لم يكن قد دفع شيئ ًا في مبلغ الشراكة ،ولكن لنيتهما
الطيبة هو وقريبه فقد تحقق ربح عظيم من وراء بيع هذه األرض انتفع به االثنان من
وراء هذه الشراكة الطيبة.
ولقد كان عدم سداد قريبه الثلث بسبب سفره خارج البالد وبعد عودته بعد اكثر من
اسبوع ارتفع سعر األرض فاتخذ مسلم الزامل قراره الفوري بالبيع القتناص الفرصة
وتحقيق الربح الممتاز خالل فترة قصيرة حيث كان متأكد ًا بأن قريبه سيفرح بهذا الربح
غير المتوقع.
وهكذا كانت النية الطيبة سبب ًا في أن م� َّ�ن الله تعالى عليه بربح طيب وخير وفير
وفضل عظيم من الله تعالى وحسن صلة وبر بالرحم.
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لقد أمرنا الله تعالى بالسعي إلى الرزق في شتى أنحاء وبقاع األرض ،يقول سبحانه:
{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ}((( ..توضح
لنا تلك اآلية أن الله أمر عباده بالسفر والترحال في أقطار األرض وأن يترددوا على
أقاليمها وأرجائها لطلب الرزق في أنواع المكاسب والتجارات ،والله سبحانه وتعالى
يقدر لكل إنسان رزقه وييسره له في أي مكان في األرض من حيث ال يدري وال يحتسب،
طالما أن اإلنسان يأخذ بأسباب السعي ويبذل األسباب ويتوكل على الله سبحانه
تعالى.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم
كما يرزق الطير ،تغدو خماص ًا وتعود بطان ًا»(((.
من المعروف أن التاجر أحمد الشايع كان كثير الترحال والتجوال في مختلف البالد
واألصقاع وذلك نظر ًا لطبيعة عمله التجاري ،فهو يسافر كثير ًا لعقد الصفقات التجارية،
من الله عليه وأصبح لديه
وقد اشتهر بتجارة العطور والعود والبخور في الكويت ،وقد َّ
العديد والعديد من متاجر العطور داخل الكويت ناهيك عن مجاالت التجارة األخرى..
كان هذا الرجل نشيط ًا مح ّب ًا للتجارة ،موهوب ًا في عقد الصفقات وإتمامها وإنجازها.
يروي التاجر أحمد عبدالرحمن الشايع في مقابلة تلفزيونية إلحدى القنوات الكويتية
الخاصة أنه سافر ذات مرة إلى سنغافورة ،وأثناء هذه السفرة كان يتجول في أسواق العود
والبخور والعطور في سنغافورة ،ودخل أحد محالت العود والبخور بسنغافورة ،وكان هذا
المحل لرجل صيني ،وسبحان الله حدث ما لم يكن في الحسبان ..فقد اشترى الشايع
كمية كبيرة من البخور من هذا التاجر الصيني بسهولة ويسر ودون كثير مفاصلة وفي
اللحظة نفسها وفور إتمام البيعة ودفع سعرها للتاجر الصيني دخل خليجيان المحل
وقاما بشراء كمية البخور من الشايع بسعر مضاعف.
والطريف أن هذا التاجر الصيني كان ال يضيف الزبائن إال بعد أن يبتاعوا من عنده،
فإذا اشترى منه شخص يقدم له كوب ًا من القهوة أو الشاي.
( )1سورة امللك اآلية (.)15
( )2رواه الترمذي ،)2344( ،وابن ماجه.)4164( ،
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ويتابع بقوله :حينما دخلت محل التاجر الصيني وكان لديه كمية كبيرة من البخور
تبلغ  60كيلو غرام ًا ،فسألته عن ثمن الكيلو ،فقال لي 160 :دوالر ًا سنغافوري ًا للكيلو
الواحد ،أي ما يعادل  120دوالرا أميركي ًا ،فقلت له :سأشتري الكمية كلها ،وبالفعل دفعت
له ثمن الستين كيلو غرام ًا من البخور ،وبعدها قمنا ب��وزن الكمية وتمت تعبئتها في
ثالثة صناديق (كراتين) ،فطلب لي الشاي ،ولكن وسبحان الله في نفس هذه اللحظة
دخل المحل رجالن خليجيان ،وكأن الله قد أرسلهما لي لشراء هذه الكمية من البخور
ألربح فيها ربح ًا فور ًّيا ...وسأالني :نحن نريد شراء هذه الكمية من البخور ،هل تبيعها؟
سندفع لك ما تريد؟ فوافقت على بيع البخور ،وبحمد الله تعالى بعت هذه الكمية في
نفس لحظة شرائها بضعف الثمن الذي اشتريته بها وربحت فيها مربح ًا جيد ًا بحمد
الله ،كل هذا حدث في دقائق معدودة أمام عيني التاجر الصيني ،حيث كان رافض ًا لبيع
البخور وبدت عليه عالمات الغضب واحمر وجهه ..فكان معي خالل هذا الموقف مترجم
يدعى محمد صديق يفهم اللغة الصينية وكان رج ًال صادق ًا أمين ًا ،وال تزال تربطني به
عالقة قوية حتى اآلن ،فقال هذا المترجم للتاجر الصيني :لماذا أنت غاضب؟ لقد
اشترينا منك البخور ،وأنت قبضت ثمنه ،أعتقد أنه ليس هناك ما يغضبك ..قال لي
التاجر الصيني :يجب أن أحصل منك على عمولتي من هذه الصفقة ،وطلب مني أني
يتقاضى عمولة قدرها  %5من الربح ،وقد وافقت ،وقلت لنفسي :لقد منحني الله تعالى
ضعف ما اشتريت به كمية البخور ،فلماذا أبخل على ه��ذا التاجر؟ وبالفعل أعطيته
عمولته التي طلبها رغم أنه ال حق له بها!
لقد فرح الشايع كثيرا بهذه الصفقة ،وحمد الله تعالى أن رزقه ضعف ما اشترى به
صفقة البخور ،فكانت نيته صادقة مع الله وكان يأخذ بأسباب التوكل على الله ،لذلك
رزقه الله تعالى من حيث ال يحتسب ..وعلى الرغم من أن التاجر الصيني لم يكن له
الحق في هذه العمولة إال أن التاجر الشايع أعطى هذا التاجر مما أعطاه الله لكي
تطيب نفسه ويهدأ.
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الشيخ المطيري والتاجر القصيمي
مثاالن لألمانة التي تفضي إلى البركة والنماء

361

ال يوجد أجمل من الوضوح والصدق واألمانة عند التعامل مع اآلخرين ،خاصة في
األمور والنواحي المادية ،ولذلك فإن التزام جميع الناس وعلى رأسهم التجار بالصدق
واألمانة يساعد في الحفاظ على المعروف ونشر الخير في المجتمع.
ومن حسن أخالق المسلم حفظ المعروف ورد الجميل ،ومقابلة اإلحسان باإلحسان
وم�ك��اف��أة ال�م�ع��روف بمثله أو أح�س��ن منه وال��دع��اء لصاحبه ،ق��ال ال�ل��ه تعالى{ :ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ}((( ،وق��ال تعالى{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}((( ،وقال
أيض ًا{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}(((.
وعن ابن عمر قال ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :من استعاذ بالله فأعيذوه،
ومن سألكم بالله فأعطوه ،ومن استجار بالله فأجيروه ،ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه،
ف��إن ل��م ت�ج��دوا ف��ادع��وا ل��ه حتى تعلموا أن ق��د كافأتموه ..وف��ي رواي��ة :م��ن سألكم بالله
فأعطوه ،ومن دعاكم فأجيبوه ،ومن أهدى لكم فكافئوه ،فإن لم تجدوا ما تكافئوه ،فادعوا
الله»((( ..ويقول الشاعر:
وم� ��ن ُي� � ْ�س � � َد م� �ع ��روف� � ًا إل� �ي ��ك ف �ك��ن له

ضائع
ش� � �ك � ��ور ًا ي� �ك ��ن م� �ع ��روف ��ه غ� �ي ��ر
ِ

وال تبخلن بالشكر وال �ق��رض فاجزه

ت� �ك ��ن خ� �ي ��ر م� �ص� �ن ��وع إل � �ي� ��ه وص� ��ان� � ِ�ع

الموقف الذي بين أيدينا يوضح قصة حقيقية يرويها شيخ كبير من قبيلة مطير،
وتؤكد هذه القصة تعزيز المعروف بين الناس ،وكيف أن التاجر القصيمي أغاث الشيخ
المطيري وجماعته.
يقول الشيخ المطيري :كنا في ح��دود عام 1370ه �ـ ،رع��اة إبل نجوب الصحراء وقدر
الله لنا ذات رحلة أن اقتربت مؤونتنا من النفاد ،ونحن آنئذ بالقرب من مدينة عنيزة،
( )1سورة القصص اآلية (.)77
( )2سورة الرحمن اآلية (.)60
( )3سورة النحل اآلية (.)91
( )4مسند أحمد.)6106 ،5365( ،
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كنا مجموعة رعاة ولم يكن مع أحد منا ريال واحد وأيض ًا لسوء الحظ لم يكن معنا ما
نقايض به ،كأن نشتري تمر ًا بسمن أو أقط.
اتفق الجميع على أن أنزل وحدي إلى عنيزة ،وأن أتلمس أحد ًا من تجارها ،يقرضنا
إلى حين ميسرة ،فالناس للناس من بدو ومن حضر بعضهم لبعض.
نزلت سوق عنيزة وبدأت أتفرس وجوه أصحاب الدكاكين ،بحث ًا عن تاجر أتوسم
فيه ال�م��روءة ف��ي ذل��ك ال��زم��ن الشحيح ،هفت نفسي إل��ى رج��ل منهم ،توسمت فيه
ال�م��روءة ،فسلمت عليه ثم قصصت عليه خبري وخبر جماعتي ،ق��ال التاجر :لو
كنت وحدك ألعطيتك ما يكفيك ولكنكم جماعة تحتاج إلى ما ال يقل عن أربعين
ريا ًال ،وهذا يضر بتجارتي ،فض ً
ال عن أني ال أعرفك ،احترت ما أقول له فحجته قوية،
وال يرضيني أن أضر به وأنا بدوي تقذفني الصحراء من فج إلى فج ،وال أدري متى
سأعود إليه.
عندئذ ألهمني الله أن أذك��ر محزم ال��رص��اص ال��ذي كنت ألبسه؛ فقلت ل��ه :خذ هذا
ال�م�ح��زم ،فيه عشرة أمشطة ت�س��اوي أربعين ري ��ا ًال ،ه��ي ل��ك ،بعها إن ل��م أع��د بعد شهر
إليك.
ارتاحت نفس التاجر ،فقال لي :خذ بقيمة  40ريا ًال ما شئت من التمر ،وموعدنا بعد
شهر :إن عدت وإال بعت هذا المحزم واستوفيت ثمني منه.
أخذت التمر وعدت إلى رفاقي ثم  -كما العادة  -دفعتنا الصحراء إلى بطنها؛ فمضى
األجل الذي بيننا ولم أستطع الذهاب إليه ،فقلت في نفسي :الرجل أخذ حقه ،فلتطب
نفسي.
تقلبت بي الحياة ظهر ًا لبطن ،فتركت البداوة وعملت سائق ًا في شركة أرامكو ،ثم
صرت سائق ًا يقوم بتوصيل السيارات الجديدة من الميناء إلى وكاالتها.
بعد قرابة  20سنة ذهبت بحملة سيارات من الميناء إلى القصيم إليصال سيارات إلى
وكالة المشيقح ،وكانت السيارات في ذلك الزمن تحتاج إلى التبريد (والتبريد هو أن
تترك السيارة فترة حتى تبرد مع رفع غطاء ماكينتها).
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توقفنا في أط��راف عنيزة لتبريد سياراتنا ونزلت أتريض في بعض بساتينها ،لقد
تغيرت عنيزة ولك أن تتخيل ماذا فعلت الطفرة في المدن السعودية.
فيما أنا كنت في المزرعة إذا بصاحبها يقترب مني ويسلم علي ،فسلمت عليه وأخبرته
أننا مجموعة من السائقين نبرد سياراتنا وأني دخلت أتريض هنا.
فقال صاحب المزرعة القصيمي :قل ألصحابك أال يطبخوا شيئ ًا للغداء وأخبرهم أن
غداءهم عنده في المزرعة ،اعتذرت قلي ًال فألح كثير ًا.
وفيما أن��ا أتريض معه في المزرعة خطرت على بالي قصة محزم ال��رص��اص وذلك
التاجر ،قلت له :يا عم لي عن عنيزة  20سنة ولي فيها قصة هي كيت وكيت.
فقال الشيخ القصيمي :هل تذكر شكل التاجر؟ قلت :ال ،قال :هل تذكر أمارة فارقة
تذكرك به؟ فقلت :بجوار دكانه نخلة.
فقال القصيمي :وصلت وأتى الله بك ،فقد كنت أنتظرك ،وكتبت أمرك في وصيتي،
وذاك أني بعت محزم الرصاص بقيمة  50ريا ًال ،وهذا هو ثمنه الحقيقي ،فأدخلت العشرة
رياالت تلك في تجارتي ،وقد نما لك منها شيء ..ثم سحبني من يدي وأخذني إلى فضاء
واس��ع في المزرعة مليء باألغنام ،فقال لي :هذه األغنام كلها لك يا بني من العشرة
رياالت قبل عشرين سنة.
اعترتني رع�ش��ة م��ن أم��ان �ت��ه((( ،فقلت :ال آخ��ذ شيئ ًا ،ف�ق��ال :وال�ل��ه ال أت��رك��ك ،فقلت:
النصيفة بيننا لترضى ،فقال :كما تريد ،فقد أزاح مجيئك عني هم ًا طوي ًال ..وهكذا كان
التعامل بالصدق واألمانة بين الشيخ المطيري والتاجر القصيمي ،حيث حرص الشيخ
المطيري على إي�ف��اء ح��ق التاجر القصيمي ،وب��دوره ح��رص األخ�ي��ر على االت�ج��ار بما
تبقى للشيخ المطيري من نقود عنده ،بل وكتب في وصيته بضرورة إعطاء حق الشيخ
المطيري حقه في ذلك المال الذي تاجر فيه ،فكان كالهما أمينا صادقا في تعامله مع
اآلخر ،لحرصهما على إرضاء الله ونيل رحمته وابتغاء وجهه الكريم.
( )1ويعلم الله عزيزي القارئ :أنا بدوري اعترتني الرعشة وأنا أنقل إليك هذا املوقف اجلميل في األمانة وتبرئة
الذمة.
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خاتمة السلسلة الطيبة للتاجر األسوة
في كويت الماضي

365

نختتم الجزء الثالث واألخير من هذه السلسلة الطيبة بأن نثبت بعض ما خرجنا به
منها من حقائق مفيدة نحمد الله تعالى على تيسيرها ،وقد تعددت في مظاهر الحمد
الثمانية التالية ولله الحمد والمنة:
•فالحمد لله على تيسيره لسرد ما يربو عن المائتين وأربعين موقف ًا في سياق األسوة
الحسنة للتاجر في كويت الماضي.
كثب العيش مع روعة الماضي وعبق التاريخ الكويتي
•والحمد لله على أن تيسر لنا عن ٍ
بما فيه من إشراقات.
•والحمد لله على ما تيسر لنا من الوقوف على هذه المواقف الجميلة المفيدة من
كويت الماضي.
•والحمد لله على تجديد األمل وتأكيده بوجود األس��وات الحسنة والقدوات الطيبة
لنا وللشباب الصاعد في عالم التجارة خصوص ًا ،وفي عالم العالقات االجتماعية
عموم ًا.
•والحمد لله على تكامل القيم المثلى التي تح َّلى بها التجار الكويتيون في كويت
ال�م��اض��ي ،بما سهل علينا تصنيفها وتبويبها بما يمهد ج�ي��د ًا للخروج بمنظومة
ً
متكاملة عن القيم الحميدة لتخرج بها ً
قشيبة في هذا الكتاب.
حلة
•والحمد لله على تفسير الحقيقة التاريخية النتشار اإلسالم في سائر األصقاع على
يد التجار ال المحاربين ،وذلك من خالل الممارسات الجميلة التي دخلوا بها قلوب
العباد وفتحوا بها البالد.
•وال�ح�م��د لله على التوجيه السليم للبوصلة إل��ى وجهتها الصحيحة ف��ي اختيار
ال�ق��دوات الحسنة بعد أن تاهت بوصلة األس��وة بين نجوم الفن والرياضة ووسائل
التواصل االجتماعي.
•والحمد لله على إثبات الخيرية في المجتمع الكويتي وأنها هي األغلب األعم على
ما قد يبدو من مظاهر سلبية قد ال يسلم منها أي مجتمع فاضل حتى المجتمع
النبوي الشريف.
فالحمد لله رب العالمين
عبدالمحسن
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2
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اخلرافي
مواقف مشرفة يخلدها التاريخ
الفصل الثاني :حسن النية

3

الشيخ محمد عبدالله الفارس يحافظ على ك � �ت� ��اب (م� � ��ن دف � ��ات � ��ره � ��م)  -ف � ��ارس
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األسعار

4

د .ي �ع �ق��وب ي��وس��ف ج��اس��م احلجي
التاجر عبدالله محمد العوضي :حفظ الله
 ال� �ب ��اح ��ث ف� ��ي ال � �ت� ��راث البحريبضاعته جزاء نيته احلسنة
الكويتي

5

عبدالعزيز عبدالرزاق املطوع  ..سيرة
ال �ت��اج��ر ب� ��در ال �س��ال��م ال �ع �ب��دال��وه��اب املطوع
ومسيرة  -د .عبداحملسن اجلارالله
والثواب العاجل
اخلرافي-الكويت 2018

6

التاجر هالل فجحان املطيري :النية الطيبة د .ع�ب��داحمل�س��ن ع�ب��دال�ل��ه اجلارالله
اخلرافي
تغدق عليه اخلير الوفير

7

ال �ع��م ع�ب��دال�ع��زي��ز م�ح�م��د الشايع.
ع��ائ�ل��ة ال �ش��اي��ع :ح�ف��ظ ال�ل��ه بضاعتهم جزاء «أصداء الذاكرة» .ط .1الكويت :ذات
السالسل للطباعة والنشر والتوزيع،
نواياهم احلسنة
2012م .ص 96-94
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أحمد عبدالعزيز العلي املطوع
ال�ن�ي��ة ال�ط�ي�ب��ة ل�ل�ت��اج��ري��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز العلي
و
املطوع وعبدالعزيز املزيني
عبدالرحمن العزيز العلي املطوع
الفصل الثالث :اإليثار
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ال �ت ��اج ��ر خ ��ال ��د ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف احل� �م ��د مثال
للقناعة والرضى بالرزق القليل
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كتاب (محمد عبداحملسن اجلارالله
البصمات اخليرية للتاجر محمد عبداحملسن
اخل� � � ��راف� � � ��ي ..ك� �ب� �ي ��ر رح � � � ��ل1919 -
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إنكار الذات
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التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان مثال
لإليثار وإنكار الذات

حمد عبداحملسن احلمد
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الفصل الرابع :الشهامة واملروءة
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ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ك��رمي ح�س�ين ب��و امل�ل��ح والتاجر
ي��وس��ف عبدالعزيز الفليج م�ث��االن للشهامة السيد منصور عبدالكرمي بو امللح
والوفاء
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ال� �ط ��واش ج��اس��م م �ح �م��د امل �ب ��ارك ��ي والتاجر ال �س �ف �ي��ر ج��اس��م امل �ب ��ارك ��ي ويوسف
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عبدالله العجيل مثاالن للشهامة واملروءة

15

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان يؤصل
منطلق ًا جديد ًا لشراء عقاراته
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عثمان هذا الزمان  -ص 16

الفصل اخلامس :السمعة الطيبة واحلفاظ عليها

16

م�ق��اب�ل��ة ب�ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي��ت للتجار
مشعان اخلضير وعبدالرحمن البحر
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ال� �ت ��اج ��ر س �ل �ي �م��ان م �ح �م��د ال �ل �ه �ي��ب يتميز مقالة للكاتبة عبير مبارك  -جريدة
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للمستقبل

20

مواقف في حياة التاجر هالل فجحان املطيري
بني الكرم واحلكمة

21

سعود الديحاني  -جريدة ال��راي -
حتت ع�ن��وان« :النوخذة عبدالعزيز
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التصرف
بشقيه الغوص والسفر الشراعي».
 5نوفمبر 2010م

22

الكويت والزلفي ..هجرات وعالقات
وأسر)  -حمد عبداحملسن احلمد -
ال� �ت ��اج ��ر ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ب��داحمل �س��ن الراشد
الطبعة األولى  2010م
واملصارحة دون مجاملة
 محسنون من بلدي -د .عبداحملسناجلارالله اخلرافي.
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 أحمد عبدالعزيز علي عبدالوهابالتاجر عبدالعزيز علي عبدالوهاب املطوع :املطوع
 ع �ب��دال��رح �م��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز عليإبداعه املصرفي يعوضه عن خسارته
عبدالوهاب املطوع

24

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع ع �ب��دال��رح �م��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز العلي
املطوع
يحسن اختيار وكالئه
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م �ق��ال (س ��ال ��م ب��وق �م��از أح� ��د أشهر
احل��اج س��ال��م علي ب��وق�م��از من��وذج ل�لإب��داع في جتار اللؤلؤ) منشور بجريدة النهار
الكويتية  -ال �ع��دد 3683ب�ت��اري��خ 16
الشركات التجارية
مايو .2019
الفصل السابع :الورع والتقوى

26

ال �ت ��اج ��ر خ ��ال ��د ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف احل� �م ��د مثال
لالحتساب والصبر والتفاؤل وعدم اليأس عند حمد عبداحملسن احلمد
املصائب
عبدالعزيز عبدالرزاق املطوع  ..سيرة
ومسيرة  -د عبداحملسن اجلارالله
اخلرافي  -الكويت 2018م

27

غضبة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

28

ال�ن��وخ��ذة مساعد عبداحملسن راش��د العجيل اب � �ن� ��ه امل� �س� �ت� �ش ��ار أح � �م� ��د مساعد
العجيل
مثال للتقوى واألمانة واإلخالص

29

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي مثال خ� ��ال� ��د م� �ح� �م ��د ص� ��ال� ��ح سليمان
الصبيحي
لألمانة وحفظ حقوق اآلخرين
الفصل الثامن :األصالة وامليثاق االحترافي

30

ال �ت��اج��ر م �ح �م��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب �ح��ر مثال ال � �ن ��ائ ��ب األس � �ب � ��ق ع� �ل ��ي س� ��ال� ��م بو
حديدة
لألصالة وإنكار الذات
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31

ال �ت��اج��ر ال �ن ��وخ ��ذة م �ح �م��د ال �ن��اص��ر األحمد أ .د .جاسم محمد الناصر األحمد
احلمدان
احلمدان مثال حلسن اخللق والتسامح

32

 «ن� ��واخ� ��ذة ال �س �ف��ر ال� �ش ��راع ��ي فيالتاجر سليمان إبراهيم العبداجلليل مثال الكويت» -الدكتور يعقوب احلجي
 رواية يوسف عيسى العبداجلليل،لليقني وإنكار الذات
وفهد غازي العبداجلليل

33

مقابلة مع العم التاجر سليمان فهد
ال �ت��اج��ر ف �ه��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب �ل��وش��ي مثال
البلوشي ،جريدة األنباء الكويتية،
للحرص واالتقان
بتاريخ 19يونيو 2010م
الفصل التاسع :حب اخلير لآلخرين

34

كتاب األمالي الكويتية  -د يعقوب
ي��وس��ف الغنيم  -ص - 164 - 161
التاجر فرحان فهد اخلالد  ..مثال رائد للعمل الكويت 2018م
اخليري
دراس��ة للباحث نعيم السالموني -
مجلة الوعي اإلسالمي عام 2013م

35

د.عصام عبداللطيف الفليج
ال�ت��اج��ر ج��اس��م محمد عبداحملسن اخلرافي
م�ق��ال صحفي ب�ج��ري��دة ال��وط��ن مت
مثال للمبادرة في عمل اخلير
نشره بتاريخ 2015/6/25

36

ال �ت��اج��ر م �ن �ص��ور ع �ب��دال �ك��رمي ب ��و امل �ل��ح مثال
لتشجيع التجار الشباب

37

التاجر محمد عبدالله السعد املنيفي ..مثال خالد عبدالرحمن األحمد السعد
املنيفي.
للنية احلسنة لنفع اآلخرين

38

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي مثال خ� ��ال� ��د م� �ح� �م ��د ص� ��ال� ��ح سليمان
الصبيحي
لإليثار وحب اخلير للغير
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التاجر حسن علي الشطي مع صاحبه والتاجر
ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ب��دال �ل��ه ع �ب��دال��رح �م��ن السند د .س �ل �ي �م��ان ع �ل��ي ال �ش �ط��ي وأسعد
والتاجر علي البسام أمثله رائ�ع��ة ف��ي اإليثار عبدالعزيز السند
وحب اخلير للغير
الفصل العاشر :الكرم والبذل

40

األس � �ت� ��اذ ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه يوسف
بودي
ك �ت��اب« :ت��اري��خ ال �ع�لاق��ات الكويتية
ال� �ت ��اج ��ر ي ��وس ��ف ح �م ��د ب� � ��ودي م� �ث ��ال للكرم
الهندية :املوسوعة الكاملة واملصورة
والعطاء
1895م 1965 -م» ،إع � � ��داد وجمع
وت��وث�ي��ق  /ح�ص��ة ع ��وض احل��رب��ي -
ط - 1أكتوبر 2017م

41

ال �ت��اج��ر ب� ��در ال �س��ال��م ال �ع �ب��دال��وه��اب املطوع
وعطاؤه الال محدود

42

ط�ل�ال ال��رم �ي �ض��ي »أع �ل��ام الغوص
عند ال �ع��وازم خ�لال ق��رن» .الكويت.
2001م .ص154 -153
 عدنان سالم الرومي وصالح خالدامل�س�ب��اح ود.خ��ال��د ي��وس��ف الشطي.
ال�ت��اج��ر محمد احل�م�ي��دة اخمل��اجن��ي العازمي
«حمالت احلج الكويتية على اإلبل».
مثال للكرم واجلود
الكويت :مكتبة املنار اإلسالمية  -دا
إق � ��رأ ل�ل�ن�ش��ر وال� �ت ��وزي ��ع 1426 ،هـ-
2005م .ص .173
 د .عبداحملسن عبدالله اجلاراللهاخلرافي

عبدالعزيز عبدالرزاق املطوع

الفصل احلادي عشر :األمانة وحتري الكسب احلالل
43

التاجر محمد العبدالله املتروك مثال للقناعة
واألصالة عند التاجر الكويتي
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(الكويت والزلفي ..هجرات وعالقات
التاجر علي الشويب والتعويض اإلل�ه��ي عن
وأس��ر) -حمد عبداحملسن احلمد -
نية الكسب احلالل
الطبعة األولى 2010

45

ش� �خ� �ص� �ي ��ات ك ��وي� �ت� �ي ��ة ومناسبات
ال �ت �ج��ار س �ي��د ع �ل��ي س �ي��د س �ل �ي �م��ان الرفاعي
اجتماعية  -غ��امن يوسف الشاهني
ومحمد املدعج وعلي العليمي أمثلة للتعامل
الغامن  -ص 81 - 80
الطيب وحسن اختيار اجلار قبل الدار
 -موقع ويكبيديا  -املوسوعة احلرة

46

التاجر سعد محمد سعد املنيفي مثال لألمانة
وحفظ املال العام

حفيده حمد عبدالله سعد املنيفي

الفصل الثاني عشر :املسئولية االجتماعية
47

كتاب األمالي الكويتية  -د يعقوب
دور مبادرة الشيخ أحمد اجلابر الصباح وجتار
يوسف الغنيم  -ص  89-85بتصرف
الكويت في استيعاب أضرار سنة الهدامة
 -الكويت 2018

48

الشيخ جابر األحمد الصباح  -رحمه الله -
األمني احلريص على تنمية بلده

49

ال�ن��وخ��ذة عيسى أحمد ب�ش��ارة وال�ت��اج��ر خالد كتاب (األم��ال��ي الكويتية) للدكتور
ص��ال��ح ال�غ�ن�ي��م م �ث��االن ل �ل �م �ب��ادرة واملسئولية يعقوب يوسف الغنيم  -ص 33 :32
 الكويت 2018-االجتماعية

50

ال �ت��اج��ران ي��وس��ف اإلب��راه �ي��م وي��وس��ف البدر ك�ت��اب ح�ك��اي��ات م��ن ال�ك��وي��ت للشيخ
عبدالله النوري
مثاالن للوالء للوطن

51

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع
أحمد عبدالعزيز علي العبدالوهاب
ً
ي�ج�ع��ل امل�س�ئ��ول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة م�ن�ط�ل�ق�ا في املطوع
صرف أمواله

52

التاجران عبدالله دخيل الشايع وعلي عبدالرحمن
العلي مثاالن لإلحسان واملسئولية االجتماعية
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العم علي محمد ثنيان الغامن

عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

53

مقالة للكاتب طالل سعد الرميضي،
نشرتها ج��ري��دة عالم ال�ي��وم بتاريخ
 22مايو  2007م ،حتت عنوان« :سجل
التاجر عبدالعزيز املبيلش مثال للمسئولية
جتاري قدمي ووثيقة تاريخية هامة:
االجتماعية
دف �ت ��ر ح �س��اب��ات ال �ت��اج��ر الكويتي
ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�ب�ي�ل��ش ع �م��ره خمسة
وسبعون عام ًا  -اجلزء األول».
الفصل الثالث عشر :اإلحسان إلى اخلدم واملرؤوسني

54

التاجر ه�لال فجحان املطيري مثال للحلم
والصبر وحسن معاملة اخلادم
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الفصل الرابع عشر :الشجاعة وحسن التصرف
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د .ع�ب��داحمل�س��ن ع�ب��دال�ل��ه اجلارالله
اخل ��راف ��ي« .ال �ق �ب��س م ��ن س �ي��ر أهل
الكويت الطيبني» .الكويت :املؤلف،
التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد مثال 2016م ،ص 219 - 212
مت ن�ش��ر امل �ق��ال ف��ي ج��ري��دة القبس
للمغامرة واقتناص الفرص
بتاريخ 2005/8/28م .حتت عنوان:
«قصة جناح عبدالعزيز عبداحملسن
الراشد في دفاتري القدمية»

56

النوخذة مساعد عبداحملسن راشد العجيل  ..اب � �ن� ��ه امل� �س� �ت� �ش ��ار أح � �م� ��د مساعد
العجيل
مثال للشجاعة وحسن التوكل على الله

57

عبدالله خ��ال��د احل ��امت .ك�ت��اب «من
ه �ن��ا ب ��دأ ال �ك��وي��ت» .ط .2الكويت:
ال �ن��وخ��ذة ع �ب��اس ب ��ن ن �خ��ي م �ث��ال للشجاعة
املؤلف1980 ،م ،ص301 - 300
وحسن التصرف
ك�ت��اب ن��واخ��ذة السفر ال�ش��راع��ي في
الكويت -د .يعقوب يوسف احلجي
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ش� �خ� �ص� �ي ��ات ك ��وي� �ت� �ي ��ة ومناسبات
ال �ت��اج��ران ح�م��د ال�ص��ال��ح احلميضي وأحمد
اج�ت�م��اع�ي��ة  -ص - 93- 90 :غامن
احلمد مثاالن للمبادرة واقتناص الفرص
يوسف الشاهني الغامن
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مقالة للكاتب طالل سعد الرميضي،
نشرتها ج��ري��دة عالم ال�ي��وم بتاريخ
 22مايو 2007م ،حتت عنوان« :سجل
ال �ت��اج��ر ع �ب��دال �ع��زي��ز امل�ب�ي�ل��ش م��ن أوائ � ��ل من
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دف �ت ��ر ح �س��اب��ات ال �ت��اج��ر الكويتي
ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�ب�ي�ل��ش ع �م��ره خمسة
وسبعون عام ًا  -اجلزء األول».
الفصل اخلامس عشر :التسامح وإسقاط الديون
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التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج يسد ديون
املقترضني

وليد عبداللطيف النصف
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التاجر علي النقي ب��ن حجي ب��ن علي النقي
مثال للتسامح

أحمد بن برجس الشمري
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كتاب «ذكريات من املاضي من حياة
التاجر سليمان محمد اللهيب مثال للتسامح س�ل�ي�م��ان م�ح�م��د ال �ل �ه �ي��ب» ،املؤلف
م�ح�م��د س�ل�ي�م��ان م�ح�م��د ال�ل�ه�ي��ب -
وإنكار الذات
الكويت 2019
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عائلة القضيبي تتنازل عن ديونها للبحارة في
السفر والغوص

عبدالرزاق غامن القضيبي

الفصل السادس عشر :الوفاء وااللتزام األدبي
64

ال�ت��اج��ر ع��وض راش��د الشنفا  ..م�ث��ال للوفاء
وااللتزام األدبي

377

حفيده سعد راشد الشنفا
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ح � �ك ��اي ��ات م � ��ن ب � �ل� ��دي  -احلكاية
بحارة الكويت  ..أمثلة رائعة للوفاء واإلخالص
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مركز البحوث التربوية واملناهج
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التاجر عبداحملسن عبدالله عبدالعزيز املرشد
مثال يحتذى في صلة الرحم
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التجار أحمد إبراهيم الهبدان ومحمد أحمد
اب �ن ��ه ع �ب��دال �ع��زي��ز أح �م��د إبراهيم
ال��راش��د وح�م��ود ج��اس��م ال��دب��وس أمثلة رائعة
الهبدان
للوفاء واإللتزام األدبي
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التاجر أحمد اجلارالله مثال للوفاء بالعهد

ابنه م .أحمد عبداحملسن املرشد

حفيده علي حسن الهنيدي

الفصل السابع عشر :العصامية واالعتماد على النفس
69

ال �ن��وخ��ذة ال�ت��اج��ر ح�م��ود اجل��ارال �ل��ه اخلرافي
د .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي
شاهد على سرعة استيعاب أهل جند للمهنة
نق ًال عن العم أحمد اجلحالن
التجارية اجلديدة

70

التاجر عبدالله دخيل الشايع مثال للجدية اب �ن��ه ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ب��دال �ل��ه دخيل
الشايع
املفضية إلى التميز
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التاجر عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي
مثال حلسن التصرف وجتاوز التحديات
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كتاب «محمد عبداحملسن اجلارالله
التفاعل اإليجابي لتجار الكويت وراء إنشاء
اخلرافي ..كبير رحل1993- 1919 -م»
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ص 24 - 23
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ك �ت��اب �ن��ا رواد االق �ت �ص��اد اإلسالمي
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املنطلقون من جتربة بيت التمويل
«بيت التمويل الكويتي»
الكويتي (بيتك)
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75

ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز علي
التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب املطوع
ع� � �ب � ��دال � ��وه � ��اب امل � � �ط� � ��وع  -أحمد
يعيد جتارته من الصفر بنجاح
عبدالعزيز علي عبدالوهاب املطوع
مواقف ذات صلة
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ال �ت��اج��ران ب��اس��م س �ع��ود ال�س�ن�ع��وس��ي ومسلم
محمد الزامل مثاالن للثقة وااللتزام

عيسى عبدالرحمن السرحان

77

التاجر بو محمد  ..منوذج للشهامة واملروءة

نبيل يوسف الشايع
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التاجر مسلم محمد الزامل  ..ونيته الطيبة مسلم محمد الزامل
في نفع اآلخرين

79

ال �ت��اج��ر أح �م��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ش��اي��ع مثال
للمبادرة واالستفادة الذكية من الفرص
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امللحق الثاني
عناوين املقاالت الصحفية املشتملة على مواقف من كتاب
«التاجر األسوة في كويت املاضي»
()1
واملنشورة في جريدة القبس الكويتية وتواريخ نشرها
عنوان المقال
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2017 / 3 / 11

6

صنائع المعروف تقي مصارع السوء

2017 /3 / 18

7

حفظ الله بحسن النية (عبدالله العوضي)

2017 / 3 /21

8

عبدالعزيز محمد الشايع حفظ الله بحسن النية

2017 /3 / 25

9

اللطف األلهي بالبعد عن الشبهات عبدالله العلي المطوع

2017 / 4 / 8

10

محمد علي الدخان صدقة السر تقي المكاره 1

2017 / 4 / 15

11

محمد علي الدخان صدقة السر تقي المكاره 2

2017 / 4 / 19

12

حفظ األموال بحفظ النية الشايع والمرزوق

2017 / 4 / 22

13

التجار الردعان والفارس والقفيدي نماذج للثقة

2017 / 4 / 26

14

التاجران بهبهاني والدعيج مثاالن رائعان لإليثار

2017 / 4/ 29

15

فزعة تجار الكويت من أجل العلم والتعلم

2017 / 5 / 1

16

موقف مشابه لبهبهاني والدعيج كنماذج إيجابية

2017 / 5 / 5

17

فزعة تجار الكويت الكرام إلصالح سفن المتضررين

2017 / 5 / 6

18

التاجر راشد ناصر بورسلي صاحب فزعة ومحب لوطنه

2017 / 5 / 12

19

التاجران شمالن بن علي مثال للتآخي

2017 / 5 / 13

( )1تاريخ املقاالت املنشورة طبق ًا ملوقع القبس اإللكتروني.
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20

التجار الخرافي والصقر والخالد يوفرون الماء

2017 / 5 / 16

21

التجار الهمالن والحمد والشايع أمثله رائعة لإليثار

2017 / 5 / 20

22

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان مثال لإلحسان

2017 / 5 / 27

23

التاجر حسين علي آل سيف الرومي نموذج جميل لإليثار

2017 / 6 / 3

24

التاجر علي عبدالوهاب المطوع مثال للمروءة والكرم

2017 / 6 / 5

25

الشيخ احمد الجابر الصباح يكرس دور الدولة في دعم التاجر

2017 / 6 / 10

26

التاجر يوسف العبدالهادي المليم وحفظ السمعة الحسنة

2017 / 6 / 12

27

التاجر روضان حمود الروضان يشتري سمعته بماله

2017 / 6 / 17

28

التاجر برجس محمد البرجس يؤصل الثقة في التاجر الكويتي

2017 / 6 / 24

29

التاجران عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد وحمد المديرس

2017/6/27

30

التاجر صبيح براك الصبيح مثال لالعتماد على النفس

2017/6/28

31

التاجر صالح علي الشايع يجسد فزعة التاجر الكويتي 2/1

2017/6/30

32

التاجر صالح علي الشايع يجسد فزعة التاجر الكويتي 2/2

2017/7/1

33

الشيخ جابر األحمد الصباح والتعاون بين الحكومة والتجار

2017/7/5

34

خالد عبداللطيف الحمد مثال لبناء الذات

2017/7/7

35

النوخذة عبدالعزيز بن عثمان مثال لبناء الذات

2017/7/8

36

التاجر ابراهيم مضف المضف مثال للحكمة والصبر

2017/7/15

37

الحميضي والخميس يؤصالن المرجعية التجارية 2/1

2017/7/17

38

الحميضي والخميس يؤصالن المرجعية التجارية 2/2

2017/7/19

39

التاجر عبدالجليل بن ياسين الطبطبائي مثال للقناعة

2017/7/21

40

التاجران الخرافي والبحر ..وحب الخير للغير

2017/7/22

41

التاجران الخالد والشايع والسمعة الحسنة

2017/7/29

42

التاجر عبدالعزيز زاحم العثمان الزاحم موضع ثقة الجميع

2017/8/5

43

التاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي قدوة

2017/8/7

44

التاجر ناصرعبدالمحسن السعيد مثال لإلبداع

2017/8/8
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45

النوخذة عبداللطيف سليمان العثمان مثال للحكمة

2017/8/9

46

التاجر عبدالمحسن عبدالله سعد المنيفي مثال للسماحة
والتواضع والعفو عن الناس

2017/8/13

47

التاجر محمد برجس البرجس والتوازن التجاري العبادي

2017/8/14

48

التاجر خالد عبداللطيف الحمد مثال للنصح واالخالص 2/1

2017/8/20

49

التاجر خالد عبداللطيف الحمد مثال للنصح واالخالص 2/2

2017/8/21

50

التاجر عبدالله حمود الجارالله الخرافي

2017/8/26

51

التاجران محمد الحمود الشايع وجواد يليبهبهاني

2017/9/5

52

حسن الظن بالله عند التاجر عبدالله بن خالد الخضير

2017/10/21

53

النوخذة عبدالوهاب العثمان والفراسة العجيبة 2/1

2017/11/6

54

النوخذةعبدالوهاب العثمان والفراسة العجيبة 2/2

2017/11/8

55

التاجر جاسم محمد بودي موضوع ثقة

2017/11/11

56

التاجر موسى العبدالرزاق مثال للورع

2017/11/17

57

التاجر المطوع وتقي مثال للورع والتقوى

2017/11/20

58

التاجر محمد بن مدعج مثال لحسن الجوار والمعاملة

2017/11/26

59

األمن واألمانة في تجارة الذهب في كويت الماضي

2017/12/13

60

التاجر جاسم محمد الوزان مثال للمروءة

2017/12/17

61

حاكم الكويت والشهامة مع التاجر الوافد

2017/12/25

62

المواطن الكويتي الجسور يتصدى لدعم الصامدين

2017/12/31

63

التاجر ناصر عبدالمحسن السعيد يحفظ األمانة

2018/1/8

64

انطالقة علي العبدالوهاب المطوع ونجاحه منذ صغره

2018/1/21

65

التاجر عبدالله الخلف السعيد ...وتقدير للعلم والتعلم

2018 / 1 / 23

66

التاجر سلطان البحيري الزعبي مثال للوفاء

2018 / 1 / 29

67

التاجر خالد داوود المرزوق مثال للوفاء

2018/2/2

68

التاجر نايف حمد الدبوس يحافظ على حقوق العاملين معه

2018/2/5
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69

التاجر خالد صالح الغنيم يراعي األصول والقيم

2018/2/13

70

عبداللطيف العبدالرزاق مثال لإلخالص والوفاء

2018/2/18

71

التاجر عبدالعزيز يحفظ حق األيتام ...ويرعى األمانة

2018/2/21

72

التاجر عبدالمحسن محمد الناصر الحمد مثال للمبادرة والمالءمة

2018 / 3 / 4

73

التاجر فرج «جد عائلة الفرج» مثال لألمانة

2018/3/11

74

التاجر مبارك الساير مثال للقناة والمراعاة

2018/3/18

75

التاجر محمد بن عصفور مثال للصبر والحلم

2018/3/23

76

التاجر مشاري عبدالله الروضان يجود لوطنه وأمته

2018/3/25

77

التاجر هالل فجحان المطيري مثال للتواضع واإلحسان

2018/4/1

78

كبار تجار الكويت أسقطوا الديون عن صغار التجار

2018 / 4/8

79

التاجر محمد عبدالله السعد المنيفي

80

النوخذة عبدالعزيز بن عثمان مثال للتميز واإلبداع والتنوع

2018/4/17

81

التاجر يوسف محمد بودي مثال للكرم والعطاء

2018/4/23

82

الشيخ جابر األول والبدر والصبيح والصقر

2018/4/24

83

دعم التاجر محمد ثنيان صغار التجار المعسرين

2018/4/27

84

توثيقات دور التاجر الكويتي في سنة «الهيلك»

2018 / 4 /29

85

شجاعة النوخذة علي النجدي بمواجهة القراصنة

2018/5/11

86

التاجر حمد يرعى حقوق جيرانه ويحسن إليهم

2018/5/14

87

النوخذة عثمان عبدالعزيز العثمان مثال للوفاء

2018/5/15

88

شجاعة النوخذة محمد بن جارالله عبرة للقراصنة

2018/5/27

89

التاجر عبدالله العلي المطوع والميثاق األخالقي

2018 /5/ 29

90

عائلة الشايع تجسد مفهوم المسئولية االجتماعية

2018/5/30

91

المبادرات الشجاعة للتاجر عبدالمحسن ناصر الخرافي

2018/6/17

92

التاجر عباس حبيب مناور مثال للثقة والعطاء

2018/6/19

93

التاجران بوالملح والفليج مثال للشهامة والوفاء

2018/6/24
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2018 / 4 / 13

94

التوفيق اإللهي للتاجر عبدالله يوسف بودي

2018/6/29

95

النوخذة مبارك جاسم المباركي اسقط القروض عن بحارته

2018/7/1

96

النوخذة عبدالعزيز إبراهيم المشعل مثال للشهامة والحكمة

2018/7/3

97

عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم مثال للبطولة وحب الوطن

2018 / 7 / 23

98

التصرف
النوخذة عمر عبدالله الياقوت وحسن
ُّ

2018 / 7/ 27

99

التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد مثال للحنكة

2018/8/12

 100التاجران يوسف الفليج وعلي دخيل يجمعان األمانة والطموح

2018/8/18

 101التاجر حمد بن خالد بن خضير مثال للبذل والعطاء

2018/8/27

 102الشيخ يوسف بن عيسى القناعي تاجر ناجح ومعلم رائد

2018/8/30

 103التاجر علي نقي بن حجي النقي مثال رائع للتسامح

2018/9/3

التاجران فيحان بداح بوردن ومحمد حمد البراك مثاالن للتضحية
104
والوفاء ()2/1

2018/9/4

التاجران فيحان بداح بوردن ومحمد حمد البراك مثاالن للتضحية
105
والوفاء ()2/2

2018/9/6

 106التاجران سعد وإبراهيم النخيالن مثاالن لعزة النفس

2018/9/8

وحسن الظن
 107التاجران النصار والعوضي مثاالن للثقة ُ

2018/9/11

 108التاجر منصور عبدالكريم حسين بوالملح داعم الشباب

2018/10/6

 109التاجر النوخذة محمد الحميدة العازمي

2018/10/8

 110التاجر والنوخذة محمد الناصر الحمدان مثال لحسن الخلق

2018/10/9

 111التاجر عوض راشد الشنفا  ..مثال للشهامة والمروءة

2018 /10/12

 112فهد سليمان الفهد وبصمة على الحدود

2018 /10/26

 113التاجر محمد السعد المنيفي شاهد على الدور اإلقليمي للكويت

2018/12 /11

التاجر عبدالله اللطيف العثمان يؤصل منطلق ًا جديد ًا لشراء
114
عقاراته

2019/3 /9

 115البيع بالنية وحسن الطوية (التاجر عبدالرحمن البحر)
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2019 / 3 / 27

صناعة التاجر يوسف عبدالهادي الميلم للمعروف ونيته
116
الصالحة

2019 / 4 / 3

 117التاجر سليمان محمد اللهيب مثال عجيب للقناعة

2019 / 4 / 11

التاجر عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع يجعل
118
المسئولية االجتماعية منطلقا في صرف أمواله

2019 / 4 / 17

التاجر عبدالله عبدالعزيز الفارس مثال لإلبداع واالبتكار لنظام
119
ائتماني سابق لعصره

2019 / 4 / 24

 120التاجر عيسى حسين اليوسفي مثال للمغامرة واقتناص الفرص

2019 / 5 / 1

 121التاجر حسن الجارالله مثال لألمانة والورع والسمعة الطيبة

2019 / 5 / 8

التاجر عبدالله خالد الدليجان مثال للقناعة والرضا بالرزق
122
القليل

2019 / 5 / 15

 123التاجر محمد العبدالله المتروك مثال للقناعة واألصالة

2019 / 5 / 21

 124النوخذة حمد الزوير مثال للحكمة والفراسة والوفاء لبحارته

2019 / 5 / 28

النوخذة علي إبراهيم المشعل مثال لألمانة والمحافظة على
125
أموال الغير

2019 / 6 / 2

 126التاجر عثمان الغانم مثال للورع والتقوى

2019 / 6 / 9

 127المال محمد صالح العجيري مثال للعفاف والتقوى

2019 / 6 / 10

التاجر حمد بن عبدالله الصقر مثال للشجاعة والعزيمة والثبات
128
عند المخاطر

2019 / 6 / 17

التاجران ابن فارس والعجيري لم تشغلهما التجارة عن تعليم
129
اآلخرين

2019 / 6 / 24

 130التاجر فايز الخميس مثال لألصالة وحسن التصرف

2019 / 7 / 3

 131التاجر شمالن بن علي الرومي يك ّرس جهوده لتعليم أبناء وطنه

2019 / 7 / 10

التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب المطوع يجسد مفهوم القرض
132
الحسن مع الله سبحان

2019 / 7 / 14

 133التاجر محمد بن يعقوب مثال للحكمة والذكاء

2019 / 7 / 21
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 134التاجر محمد بن فرج وابنه عبدالله مثاالن للكرم والجود

2019 / 7 / 30

 135التاجران الجسار والصبيح مثاالن رائعان للقناعة

2019/8/7

التاجر يوسف عبدالمحسن البدر نموذج ًا للوطنية والرأفة بأبناء
136
وطنه

2019/8/15

التجار الشمالن والرومي والشايع والخالد والغانم والحميضي
137
والزاحم والنصف ساعدوا المتضررين وأنفقوا على الفقراء

2019/8/20

 138التاجر صالح أحمد السرحان يراعي حقوق جيرانه ويوفي وعده

2019/8/21

النوخذة عبدالعزيز بن عثمان مثال للتميز في التكيف مع
139
المستجدات

2019/8/28

 140التاجر محمد عبدالرحمن البحر مثال للقناعة والرضا بالقليل

2019/9/1

التاجر حسن الجارالله يبارك الله له في ماله جزاء شهامته مع
141
جاره ونيته الطيبة

2019/9/11

 142التاجر محمد رفيع حسين معرفي والشهامة والحفاظ على السمعة

2018/9/18

 143التاجر أحمد عبدالمحسن الخرافي مثال للطموح والثقة بالنفس

2019/9/23

 144التاجر سيف بن سيف الرومي مثال للشجاعة والذكاء

2019/10/2

التاجران خالد المرزوق وعبدالله الدليجان مثاالن للثقة
145
واألمانة

2019/10/12

التاجر حمد بن عبدالله الصقر مثال للمسامحة والعفو واإلحسان
146
وحب الخير لمواطنيه

2019/10/17

التاجر عبدالله العلي المطوع يؤكد أصالة التاجر الكويتي خالل
147
االحتالل

2019/10/24

االعتزاز بالنجاح والحرص عليه سمة التاجر الكويتي ،التاجر
148
عبدالعزيز محمد الحمود الشايع نموذج ًا

2019/10/30

النوخذة مساعد عبدالمحسن راشد العجيل مثال للشجاعة وحسن
149
التوكل على الله

2019/11/6

التاجر عبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز المرشد مثال يحتذى في
150
صلة الرحم

2019/11/14
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البحار أبو فهد العاصي مثال للشجاعة والعزيمة والثبات عند
151
المخاطر

2019 / 11 /21

ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه دخ�ي��ل ال�ش��اي��ع م�ث��ال للجدية المفضية إلى
152
التميز

2019 / 11 /27

النوخذة أحمد خالد الياقوت :التوفيق الرباني وحسن النية يغدقا
153
عليه الخير الكثير

2019 / 12 /5

التاجر حسن علي الشطي وصاحبه مثاالن رائعان في اإليثار وحب
154
الخير للخير

2019 / 12 /12

 155التاجر عبدالله خالد الدليجان مثال للمغامرة واقتناص الفرص

*

()1

التاجر محمد رفيع حسين معرفي يبدع ويبتكر في مجال تنظيم
156
المعامالت والتشريعات التجارية

*

النية الطيبة للتاجرين عبدالعزيز العلي المطوع وعبدالعزيز
157
المزيني

*

التاجر عبدالكريم حسين بو الملح والتاجر يوسف عبدالعزيز
158
الفليج مثاالن للشهامة والوفاء

*

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي مثال لإليثار وحب الخير
159
للغير

*

الشيخ محمد عبدالله الفارس يحافظ على نيته في سعر البيع
160
حتى ولو بعد ارتفاع األسعار

*

النوخذة التاجر حمود الجارالله الخرافي شاهد على سرعة
161
استيعاب أهل نجد للمهنة التجارية الجديدة

*

دور مبادرة الشيخ أحمد الجابر الصباح وتجار الكويت في استيعاب
162
أضرار سنة الهدامة

*

التاجر عبدالله محمد العوضي :حفظ الله بضاعته جزاء نيته
163
الحسنة

*

 164التاجر بدر السالم العبدالوهاب المطوع والثواب العاجل

*

( )1عالمة * تدل على أنه حتى يوم طباعة هذا الكتاب جميع املقاالت غير املؤرخة هي في طريقها إلى النشر تباع ًا
وبنفس التسلسل املذكور وذلك في جريدة القبس بإذن الله تعالى .
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التاجر هالل فجحان المطيري :النية الطيبة تغدق عليه الخير
165
الوفير

*

 166عائلة الشايع :حفظ الله بضاعتهم جزاء نواياهم الحسنة

*

التاجر خالد عبداللطيف الحمد مثال للقناعة والرضى بالرزق
167
القليل

*

التاجر عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع :إبداعه المصرفي
168
يعوضه عن خسارته

*

البصمات الخيرية للتاجر محمد عبدالمحسن الخرافي قبيل
169
االحتالل وخالله

*

الشيخ جابر األحمد الصباح  -رحمه الله  -األمين الحريص على
170
تنمية بلده

*

التاجر عبدالمحسن عبدالله السعد المنيفي مثال لحسن التصرف
171
وتجاوز التحديات

*

 172النوخذة عيسى عبدالله العثمان مثال لبركة إنكار الذات

*
*

 173التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان مثال لإليثار وإنكار الذات
الطواش جاسم محمد المباركي والتاجر عبدالله العجيل مثاالن
174
للشهامة والمروءة

*

 175التاجر سليمان إبراهيم العبدالجليل مثال لليقين وإنكار الذات

*

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان يؤصل منطلق ًا جديد ًا لشراء
176
عقاراته

*

 177الحجي عنبر نموذج جميل للثقة الكبيرة في التاجر الكويتي

*

التاجر عبدالله عبداللطيف العثمان مثال لاللتزام المفضي إلى
178
السمعة الحسنة

*

 179التاجر النوخذة محمد الحميدة العازمي  ...مثال لحسن الخلق

*

التاجر سليمان محمد اللهيب يتميز بالحنكة والذكاء في قراءة
180
السوق والتخطيط للمستقبل
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*

 181مواقف في حياة التاجر هالل فجحان المطيري بين الكرم والحكمة
 182النوخذة إبراهيم المشعل مثال للحكمة وحسن التصرف
 183التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد والمصارحة دون مجاملة
 184التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب المطوع يحسن اختيار وكالئه
 185الحاج سالم علي بوقماز نموذج لإلبداع في الشركات التجارية

*
*
*
*
*

التاجر خالد عبداللطيف الحمد مثال لالحتساب والصبر والتفاؤل
186
وعدم اليأس عند المصائب

*

 187غضبة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

*

التاجر عبدالعزيز علي العبدالوهاب المطوع يعيد تجارته من
188
الصفر بنجاح

*

النوخذة مساعد عبدالمحسن راشد العجيل مثال للتقوى واألمانة
189
واإلخالص

*

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي مثال لألمانة وحفظ
190
حقوق اآلخرين

*

 191التاجر محمد عبدالرحمن البحر مثال لألصالة وإنكار الذات

*
*
*

 192التاجر فهد عبدالرحمن البلوشي مثال للحرص واالتقان
 193التاجر فرحان فهد الخالد ..مثال رائد للعمل الخيري
التاجر جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي مثال للمبادرة في
194
عمل الخير

*

التاجر محمد عبدالله السعد المنيفي  ..مثال للنية الحسنة لنفع
195
اآلخرين

*

 196التاجر بدر السالم العبدالوهاب المطوع وعطاؤه الال محدود

*
*

 197التاجر محمد الحميدة المخانجي العازمي مثال للكرم والجود

389

 198التاجر علي الشويب والتعويض اإللهي عن نية الكسب الحالل

*

التجار سيد علي سيد سليمان الرفاعي ومحمد المدعج وعلي
199
العليمي أمثلة للتعامل الطيب وحسن اختيار الجار قبل الدار

*

التاجر سعد محمد سعد المنيفي مثال لألمانة وحفظ المال
200
العام

*

 201جاسم محمد العلي الوزان  ..التاجر الطموح المغامر

*

النوخذة عيسى أحمد بشارة والتاجر خالد صالح الغنيم مثاالن
202
للمبادرة والمسئولية االجتماعية

*

التاجران عبدالله دخيل الشايع وعلي عبدالرحمن العلي مثاالن
203
لإلحسان والمسئولية االجتماعية

*

التاجر عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن السند والتاجر علي محمد
204
البسام مثاالن رائعان في اإليثار وحب الخير للغير

*

 205التاجر عبدالعزيز المبيلش مثال للمسئولية االجتماعية

*

التاجر هالل فجحان المطيري مثال للحلم والصبر وحسن معاملة
206
الخادم

*

التاجر عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد مثال للمغامرة واقتناص
207
الفرص

*

 208النوخذة عباس بن نخي مثال للشجاعة وحسن التصرف

*

التاجران حمد الصالح الحميضي وأحمد الحمد مثاالن للمبادرة
209
واقتناص الفرص

*

التاجر عبدالعزيز المبيلش من أوائل من ابتكروا نظام ًا دفتري ًا
210
أرشيفي ًا

*

 211التاجر يوسف عبدالعزيز الفليج يسد ديون المقترضين

*
*
*

 212التاجر سليمان محمد اللهيب مثال للتسامح وإنكار الذات
 213عائلة القضيبي تتنازل عن ديونها للبحارة في السفر والغوص
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 214التاجر عوض راشد الشنفا  ..مثال للوفاء وااللتزام األدبي
 215بحارة الكويت  ..أمثلة رائعة للوفاء واإلخالص وإنكار الذات

*
*

التجار أحمد إبراهيم الهبدان ومحمد أحمد الراشد وحمود جاسم
216
الدبوس أمثلة رائعة للوفاء واإللتزام األدبي

*

 217التاجر أحمد الجارالله مثال للوفاء بالعهد

*

التفاعل اإليجابي لتجار الكويت وراء إنشاء أول بنك وطني في
218
الكويت

*

 219التاجر أحمد بزيع الياسين وفكرة تأسيس «بيت التمويل الكويتي»

*

التاجران باسم سعود السنعوسي ومسلم محمد الزامل مثاالن
220
للثقة وااللتزام

*

 221التاجر مسلم محمد الزامل  ..ونيته الطيبة في نفع اآلخرين

*

التاجر أحمد عبدالرحمن الشايع مثال للمبادرة واالستفادة الذكية
222
من الفرص

*

الشيخ المطيري والتاجر القصيمي مثاالن لألمانة التي تفضي
223
إلى البركة والنماء

*

 224التاجر بو محمد  ..نموذج للشهامة والمروءة

*
*
*

 225التاجران يوسف اإلبراهيم ويوسف البدر مثاالن للوالء للوطن
 226اللمحات المضيئة العشر من تاريخ دولة الكويت
دور التجار الكويتيين خالل فترة االحتالل :مواقف مشرفة يخلدها
227
التاريخ

*

()2

( )2عالمة * تدل على أنه حتى يوم طباعة هذا الكتاب جميع املقاالت غير املؤرخة هي في طريقها إلى النشر تباع ًا
وبنفس التسلسل املذكور وذلك في جريدة القبس بإذن الله تعالى .
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امللحق الثالث
فهرس القيم واملواقف الطيبة في األجزاء الثالثة
م/
عام

م

1

1

اجلزء  /1الصفحة42

2

2

التاجر عبدالله عبدالعزيز العثمان مثال رائع
اجلزء  /1الصفحة 49
للبيع بالنية وحسن الطوية

3

3

ال �ت��اج��ران ال�ش��اي��ع وامل � ��رزوق :ال�ت��وف�ي��ق الرباني
اجلزء  /2الصفحة 33
وحسن النية حفظت أموالهما

4

4

5

5

التوفيق اإللهي للتاجر عبدالله يوسف بودي
اجلزء  /2الصفحة 45
جزاء نيته الطيبة

6

6

النوخذة أحمد بن ياقوت وابن عمه عمر جاسم
اجلزء  /2الصفحة  53الياقوت :التوفيق الرباني وحسن النية يغدقان
عليهما اخلير الكثير

7

7

النوخذة ابن مدعج وبحارته يرزقهم الله رزق ًا
اجلزء  /2الصفحة 275
وفير ًا جزاء نيتهم الطيبة وتوكلهم على الله

القيمة

حسن
النية

اجلزء/الصفحة

املوضوع
ال�ت��اج��ران محمد احل�م��ود ال�ش��اي��ع وج ��واد يلي
مثاالن للنية احلسنة ورد اجلميل

التاجر عبدالرحمن محمد البحر مثال رائع
اجلزء  /2الصفحة 41
للبيع بالنية وحسن الطوية

392

م/
عام

م

8

8

النية الطيبة للتاجرين عبدالعزيز العلي املطوع
اجلزء  /3الصفحة 46
وعبدالعزيز املزيني

9

9

الشيخ محمد عبدالله ال�ف��ارس يحافظ على
اجلزء  /3الصفحة 29
نيته في سعر البيع ولو بعد ارتفاع األسعار

10

10

ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه محمد ال�ع��وض��ي ح�ف��ظ الله
اجلزء  /3الصفحة 32
بضاعته جزاء نيته احلسنة

11

11

اجلزء  /3الصفحة35

ب� ��در ال �س��ال��م ال �ع �ب��دال��وه��اب امل� �ط ��وع والثواب
العاجل

12

12

ع��ائ �ل��ة ال �ش��اي��ع ح �ف��ظ ال �ل��ه ب�ض��اع�ت�ه��م جزاء
اجلزء  /3الصفحة 43
نواياهم احلسنة

13

13

التاجر محمد عبدالله السعد املنيفي ..مثال
اجلزء  /3الصفحة 168
للنية احلسنة لنفع اآلخرين

14

14

ال�ت��اج��ر ه�لال فجحان امل�ط�ي��ري النية الطيبة
اجلزء  /3الصفحة 40
تغدق عليه اخلير الوفير

15

15

التاجر مسلم محمد الزامل ..ونيته الطيبة في
اجلزء  /3الصفحة 355
نفع اآلخرين

16

1

ح �س� ُ�ن ال �ظ��ن ب��ال �ل� ِ�ه ث��م ب��ال �ن��اس ع �ن��د التاجر
اجلزء  /1الصفحة 46
عبدالله بن خالد اخلضير

17

2

القيمة

حسن
الظن

املوضوع

اجلزء/الصفحة

التاجران النصار والعوضي مثاالن رائعان للثقة
اجلزء  / 2الصفحة 37
وحسن الظن عند التاجر الكويتي
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م/
عام

م

18

1

19

2

20

3

التاجر هالل فجحان املطيري مثال للتواضع
اجلزء  /1الصفحة 189
واإلحسان إلى احملتاجني

21

1

ال �ت ��اج ��ر م� �ش ��اري ع �ب��دال �ل��ه ال� ��روض� ��ان صنعه
اجلزء  /1الصفحة 58
للمعروف وقاه مصارع السوء

22

2

23

1

التاجر راشد ناصر راشد بورسلي صاحب فزعة
اجلزء  /1الصفحة 79
ومحب لوطنه

24

2

محب ومخلص
التاجر حمد بن عبدالله الصقر
ٌ
اجلزء  /1الصفحة 204
لوطنه ومبادر لنجدته

25

3

التاجر عبدالله اخللف السعيد خير من يقدر
اجلزء  /1الصفحة 263
ومحب لوطنه
العلم والتعليم
ٌ

26

4

27

5

التاجر جاسم محمد بودي موضع ثقة التجار
اجلزء  /2الصفحة 131
وأسوة حسنة في محبة وطنه

28

6

ال �ت ��اج ��ر خ ��ال ��د ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف احل� �م ��د ناصح
اجلزء  /2الصفحة 174
ملواطنيه ومخلص لوطنه

29

7

التاجران يوسف اإلبراهيم ويوسف البدر مثاالن
اجلزء  /3الصفحة 225
للوالء للوطن

القيمة

اإلحسان
وصدقة
السر

صنائع
املعروف

حب
الوطن

املوضوع

اجلزء/الصفحة

التاجر محمد علي الدخان إحسانه وصدقته
اجلزء  /1الصفحة  53في السر ،جعلت دعاءه مستجاب ًا وحفظت أهله
وماله
ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه عبداللطيف ال�ع�ث�م��ان مثال
اجلزء  /1الصفحة 113
لإلحسان واملروءة

التاجر يوسف عبدالهادي امليلم صنعه للمعروف
اجلزء  /2الصفحة 49
ونيته الصاحلة باركت له في ماله

التاجر عبداحملسن عبدالعزيز اخمليزمي مثال
اجلزء  /1الصفحة 287
للبطولة وحب الوطن

394

م/
عام

م

30

1

31

2

32

3

ال�ت��اج��ران اخل��راف��ي والبحر م�ث��االن رائ�ع��ان في
اجلزء  /1الصفحة 93
اإليثار وحب اخلير للغير

33

4

التاجر حسني بن علي آل سيف منوذج ًا حلب
اجلزء  /1الصفحة 96
اخلير واإليثار

34

5

التاجر عبدالله حمود اجلارالله اخلرافي مثال
اجلزء  /1الصفحة 100
لإليثار والتضحية

35

6

التاجران معرفي والدعيج مثاالن رائعان لإليثار
اجلزء  /2الصفحة 62
والوفاء عند التاجر الكويتي

36

7

ال�ت��اج��ران فيحان ب��داح ع�ب��اس ب ��وردن ومحمد
اجلزء  /2الصفحة 76
حمد البراك مثاالن للتضحية ورد اجلميل

37

8

ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه عبداللطيف ال�ع�ث�م��ان مثال
اجلزء  /3الصفحة  61لإليثار وإنكار الذات

38

9

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي مثال
اجلزء  /3الصفحة  172لإليثار وحب اآلخرين

39

10

التاجر حسن علي الشطي مع صاحبه والتاجر
عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن السند والتاجر
اجلزء  /3الصفحة 175
علي البسام أمثله رائعة في اإليثار وحب اخلير
للغير

القيمة

اإليثار
والتضحية

املوضوع

اجلزء/الصفحة

التاجر شمالن بن علي مثال للتآخي واملؤازرة
اجلزء  /1الصفحة 83
لرفاقه وقت الشدائد
التجار الهمالن واحلمد والشايع أمثلة رائعة
اجلزء  /1الصفحة 89
في اإليثار وحب اخلير للغير

395

م/
عام

م

40

1

التاجر صالح علي الشايع وشهامته ومواقفه
اجلزء  /1الصفحة  105النبيلة مع النوخذة محمد بن جارالله وجتار
اخلليج

41

2

ال �ت��اج��ر م �ح �م��د رف� �ي ��ع ح �س�ي�ن م �ع��رف��ي مثال
اجلزء  /2الصفحة 83
للشهامة واحلفاظ على سمعة التاجر الكويتي

42

3

ال�ش�ه��ام��ة وال �ن �ج��دة ف��ي ح��اك��م ال�ك��وي��ت الشيخ
اجلزء  /2الصفحة  86مبارك الصباح عند استجارة التاجر سعود بن
دهام العازمي به خارج البالد

43

4

44

5

45

6

املروءة والشهامة في حاكم الكويت الشيخ جابر
اجلزء  /2الصفحة  346امل�ب��ارك عند استجارة تاجر مظلوم غريب عن
البالد به وبأهل الكويت

46

7

ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ك��رمي ح�س�ين ب��و امل�ل��ح والتاجر
اجلزء  /3الصفحة  67ي��وس��ف ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ف�ل�ي��ج م �ث��االن للشهامة
والوفاء

47

8

النوخذة عيسى عبدالله العثمان مثال لبركة
اجلزء  /3الصفحة 58
إنكار الذات

48

9

ال �ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�ع�ث�م��ان يجعل
اجلزء  /3الصفحة 74
الشهامة واملروءة منطلقا جديدا لشراء عقاراته

49

10

الطواش جاسم محمد املباركي والتاجر عبدالله
اجلزء  /3الصفحة 71
العجيل مثاالن للشهامة واملروءة

50

11

اجلزء  /3الصفحة  352التاجر بو محمد  ..منوذج للشهامة واملروءة

القيمة

الشهامة
واملروءة
واملواقف
النبيلة

املوضوع

اجلزء/الصفحة

ال �ت��اج��ر ج��اس��م م �ح �م��د ال �ع �ل��ي ال � � ��وزان مثال
اجلزء  /2الصفحة 91
للمروءة والشهامة
ال �ن��وخ��ذة ع �ب��دال �ع��زي��ز إب��راه �ي��م امل �ش �ع��ل مثال
اجلزء  /2الصفحة 94
للشهامة واحلكمة

396

م/
عام

م

51

1

اجلزء  /1الصفحة  110التاجر علي عبدالوهاب املطوع مثال للمروءة والكرم

52

2

دعم التاجر محمد ثنيان الغامن لصغار التجار
اجلزء  /1الصفحة 217
املعسرين في محنتهم

53

3

54

4

التاجر حمد بن خالد بن خضير مثال للبذل
اجلزء  /1الصفحة 225
والعطاء ودعم مشاريع اخلير

55

5

التاجر عباس حبيب مناور مثال للثقة والعطاء
اجلزء  /1الصفحة 228
في عمل اخلير

56

6

موقف إنساني مؤثر للتاجر املال محمد صالح
اجلزء  /1الصفحة 231
العجيري

57

7

التاجر عبدالله العلي العبدالوهاب املطوع يجسد
اجلزء  /2الصفحة 189
مفهوم القرض احلسن مع الله سبحانه

58

8

التاجر يوسف أحمد العبدالله الصقر مثال
اجلزء  /2الصفحة 192
للكرم واجلود

59

9

اجلزء  /2الصفحة  195توثيقات دور التاجر الكويتي في سنة «الهيلك»

60

10

التاجر محمد بن ف��رج وابنه الشاعر عبدالله
اجلزء  /2الصفحة 200
الفرج مثال للكرم واجلود

61

11

مواقف من حياة التاجر هالل فجحان املطيري بني
اجلزء  /3الصفحة  96الكرم واحلكمة

62

12

اجلزء  / 3الصفحة  183التاجر يوسف حمد بودي مثال للكرم والعطاء

63

13

التاجر بدر السالم العبدالوهاب املطوع وعطاؤه
اجلزء  /3الصفحة 187
الالمحدود

64

14

اجلزء  /3الصفحة  190التاجر محمد احلميدة العازمي اخملاجني مثال للكرم واجلود

القيمة

الكرم
والبذل

اجلزء/الصفحة

املوضوع

الشيخ ج��اب��ر األول وال �ب��در والصبيح والصقر
اجلزء  /1الصفحة 221
يطعمون الفقراء أيام «سنة الهيلك»

397

م /عام

م

65

1

اجلزء  /1الصفحة 237

66

2

اجلزء  /1الصفحة 241

األم � ��ن واألم� ��ان� ��ة ع �ن��د جت� ��ار ال ��ذه ��ب والسلع
الثمينة في كويت املاضي

67

3

اجلزء  /1الصفحة 244

التاجر عبدالعزيز يحفظ حق األيتام ويرعى األمانة

68

4

اجلزء  /1الصفحة 247

ال �ت��اج��ران احل ��اج ي��وس��ف الفليج وع �ل��ي دخيل
يجمعان الطموح باألمانة ليكون النجاح

69

5

اجلزء  /1الصفحة 250

ال �ت��اج��ر ن��اص��ر ع �ب��داحمل �س��ن ال �س �ع �ي��د يحفظ
األمانة فيبارك الله له ويحفظ ماله

70

6

اجلزء  /2الصفحة 105

التجار الردعان والفارس والقفيدي أمثلة رائعة للثقة
واألمانة واحلفاظ على السمعة عند التاجر الكويتي

71

7

اجلزء  /2الصفحة 114

التاجر خالد يوسف امل��رزوق والتاجر عبدالله
خالد الدليجان مثاالن للثقة واألمانة

72

8

اجلزء  /2الصفحة 117

التاجر حسن اجلارالله مثال لألمانة والورع والسمعة الطيبة

73

9

اجلزء  /2الصفحة 207

التاجر عبدالعزيز عبداحملسن الراشد يتجنب
اإليداعات املشبوهة ويتعفف عن أموال الغير

74

10

اجلزء  /2الصفحة 210

جزاء على
التاجر عبدالله يرزقه الله رزق ًا وفير ًا
ً
صدقه وأمانته

75

11

اجلزء  /2الصفحة 214

ال�ن��وخ��ذة ع�ل��ي إب��راه�ي��م امل�ش�ع��ل م�ث��ال لألمانة
واحملافظة على أموال الغير

76

12

اجلزء  /2الصفحة 217

التاجر خالد عبداللطيف احلمد مثال لألمانة
واإلتقان في العمل

77

13

اجلزء  /3الصفحة 71

الطواش جاسم محمد املباركي والتاجر عبدالله
العجيل مثاالن للشهامة واملروءة

78

14

اجلزء  /3الصفحة 201

التاجر علي الشويب والتعويض اإللهي عن نية
الكسب احلالل

79

15

اجلزء  /3الصفحة 361

ال�ش�ي��خ امل �ط �ي��ري وال �ت��اج��ر ال�ق�ص�ي�م��ي مثاالن
لألمانة التي تفضي الى البركة والنماء

80

16

اجلزء  /3الصفحة 132

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي مثال
لألمانة وحفظ حقوق اآلخرين

81

17

اجلزء  /3الصفحة 207

التاجر سعد محمد سعد املنيفي مثال لألمانة
وحفظ املال العام

82

18

اجلزء  /3الصفحة 204

ال�ت�ج��ار سيد علي سيد سليمان ال��رف��اع��ي ومحمد
املدعج وعلي العليمي أمثلة للتعامل الطيب وحسن
اختيار اجلار قبل الدار

القيمة

األمانة
وحتري
الكسب
احلالل

اجلزء/الصفحة

املوضوع
التاجر ف��رج (ج��د عائلة ال�ف��رج) مثال لألمانة
وحتري الكسب احلالل

398

م /عام

م

83

1

اجلزء  /1الصفحة 67

84

2

اجلزء  /1الصفحة 71

ال �ت �ج��ار اخل ��راف ��ي وال �ص �ق��ر واخل ��ال ��د أصحاب
فزعات من أجل توفير املاء العذب

85

3

اجلزء  /1الصفحة 75

فزعة جتار الكويت الكرام من أجل إصالح سفن
املتضررين ومنهم محمد ثنيان الغامن

86

4

اجلزء  3الصفحة 238

التاجر عبدالعزيز املبيلش مثال للمسئولية
االجتماعية

87

5

اجلزء  /1الصفحة 257

التاجر محمد عبدالله السعد املنيفي التاجر
األسوة في املسئولية االجتماعية

88

6

اجلزء  /1الصفحة 260

الشيخ يوسف بن عيسى القناعي تاجر ناجح
ومعلم رائد

89

7

اجلزء  /1الصفحة 267

ع ��ائ� �ل ��ة ال � �ش� ��اي� ��ع جت� �س ��د م� �ف� �ه ��وم املسئولية
االجتماعية عند التاجر الكويتي

90

8

املسئولية
االجتماعية اجلزء  /2الصفحة 181

91

9

اجلزء  /2الصفحة 185

س��ائ��ر ال �ت �ج��ار ال�ك��وي�ت�ي�ين س��اع��دوا املتضررين
وأنفقوا على الفقراء

92

10

اجلزء  /2الصفحة 223

صاحب احلملة فهد سليمان الفهد يخدم أبناء
وطنه ويراعي مصاحلهم

93

11

اجلزء  /2الصفحة 227

التاجر شمالن بن علي آل سيف الرومي يكرس
جهوده لتعليم أبناء وطنه

94

12

اجلزء  /2الصفحة 231

ال �ت��اج��ران اب��ن ف��ارس وال�ع�ج�ي��ري ل��م تشغلهما
التجارة عن تعليم اآلخرين

95

13

اجلزء  /2الصفحة 235

الشيخ يوسف بن عيسى القناعي من التجارة
إلى القضاء واإلصالح

96

14

اجلزء  /2الصفحة 238

مبادرة التاجر عبداحملسن ناصر اخلرافي في
استحداث الزي املدرسي

القيمة

اجلزء/الصفحة

املوضوع
ف��زع��ة جت� ��ار ال �ك��وي��ت ال� �ك ��رام م ��ن أج� ��ل العلم
والتعلم

التاجر سليمان محمد اللهيب يراعي ظروف
صغار التجار ويحسن إليهم

399

م /عام

م

97

15

98

16

99

17

اجلزء  /3الصفحة 54

100

18

اجلزء  /3الصفحة 217

الشيخ جابر األحمد الصباح األمني احلريص
على تنمية بلده

101

19

اجلزء  /3الصفحة 221

ال �ن��وخ��ذة عيسى أح�م��د ب �ش��ارة وال �ت��اج��ر خالد
ص��ال��ح ال �غ �ن �ي��م م� �ث ��االن ل �ل �م �ب��ادرة واملسئولية
االجتماعية

102

20

اجلزء  /3الصفحة 228

ال�ت��اج��ر عبدالعزيز علي ال�ع�ب��دال��وه��اب املطوع
يجعل املسئولية االجتماعية منطلقا في صرف
أمواله

103

21

اجلزء  /3الصفحة 197

التاجر محمد العبدالله املتروك مثال للقناعة
واألصالة عند التاجر الكويتي

104

22

اجلزء  /3الصفحة 234

ال � �ت� ��اج� ��ران ع� �ب ��دال� �ل ��ه دخ� �ي���ل ال� �ش ��اي ��ع وعلي
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ع � �ل� ��ي ..م� � �ث � ��االن لإلحسان
واملسئولية االجتماعية

القيمة

املسئولية
االجتماعية

اجلزء/الصفحة

املوضوع

اجلزء  /2الصفحة 350

امل� ��واط� ��ن ال �ك��وي �ت��ي اجل� �س ��ور م �ح �م��د خليفة
السويلم يتصدى للتجارة بال مقدمات لدعم
الصامدين

اجلزء  /3الصفحة 213

دور مبادرة الشيخ أحمد اجلابر الصباح وجتار
الكويت في استيعاب أضرار سنة هدامة
البصمات اخليرية للتاجر محمد عبداحملسن
اخلرافي قبيل االحتالل وخالله

400

م /عام

م

105

1

اجلزء  /1الصفحة 273

106

2

اجلزء  /1الصفحة 276

التجار محمد بن مدعج املدعج وسيد علي سيد
سليمان الرفاعي وعلي العليمي أمثلة حلسن
اجلوار واملعاملة

107

3

اجلزء  /2الصفحة 245

ال�ت��اج��ر ص�لاح أح�م��د ال�س��رح��ان ي��راع��ي حقوق
جيرانه ويوفي وعده

108

4

اجلزء  /2الصفحة 249

التاجر حسن اجلارالله حسن اجلارالله يبارك
الله له في ماله ج��زاء شهامته مع ج��اره ونيته
الطيبة

109

1

اجلزء  /1الصفحة 281

ش �ج��اع��ة ال �ن��وخ��ذة ع �ل��ي ال �ن �ج��دي أن �ق��ذت��ه هو
وبحارته من القراصنة

110

2

اجلزء  /1الصفحة 284

ش �ج��اع��ة ال �ن��وخ��ذة م�ح�م��د ب ��ن ج��ارال �ل��ه عبرة
للقراصنة من االعتداء على السفن الكويتية

111

3

اجلزء  /1الصفحة 287

التاجر عبداحملسن عبدالعزيز اخمليزمي مثال
للبطولة وحب الوطن

112

4

اجلزء  /2الصفحة 255

التاجر حمد بن عبدالله الصقر مثال للشجاعة
والثبات عند اخملاطر

113

5

اجلزء  /2الصفحة 259

التاجر سيف بن سيف الرومي مثال للشجاعة
والذكاء

114

6

اجلزء  /2الصفحة 263

البحار أبو فهد العاصي مثال للشجاعة والثبات
عند اخملاطر

115

7

اجلزء  /3الصفحة 249

التاجر عبدالعزيز عبداحملسن ال��راش��د مثال
للمغامرة واقتناص الفرص

116

8

اجلزء  /3الصفحة 253

ال �ن��وخ��ذة م�س��اع��د ع�ب��داحمل�س��ن راش ��د العجيل
مثال للشجاعة وحسن التوكل على الله

117

9

اجلزء  /3الصفحة 258

النوخذة عباس بن نخي مثال للشجاعة وحسن
التصرف

القيمة

حسن
اجلوار

الشجاعة
والثبات

اجلزء/الصفحة

املوضوع
ال�ت��اج��ر ح�م��د ي��رع��ى ح�ق��وق ج�ي��ران��ه ويحسن
إليهم

401

م /عام

م

118

1

اجلزء  /1الصفحة 297

119

2

اجلزء  /1الصفحة 300

ال� �ت ��اج ��ر ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال � �ع � �ب� ��دال� ��رزاق مثال
لإلخالص والوفاء حتى للخادم

120

3

اجلزء  /2الصفحة 271

النوخذة حمد الزوير مثال للحكمة والفراسة
والوفاء لبحارته

121

4

اجلزء  /3الصفحة 243

ال�ت��اج��ر ه�ل�ال ف�ج�ح��ان امل�ط�ي��ري م�ث��ال للحلم
والصبر وحسن معاملة اخلادم

122

1

مبادر
ال �ت��اج��ر ع �ب��داحمل �س��ن ن��اص��ر اخل���راف���ي
ٌ
اجلزء  /1الصفحة 290
للتطوير في جتارته

123

2

اجلزء  /1الصفحة 305

النوخذة عمر عبدالله الياقوت وحسن التصرف
في استغالل الفرص

124

3

اجلزء  /1الصفحة 308

التاجر عبداحملسن محمد الناصر احلمد مثال
للمبادرة والتكيف مع متغيرات السوق

125

4

اجلزء  /1الصفحة 311

التاجر محمد رفيع معرفي يجيد قراءة السوق
ويخطط جيد ًا ملستقبله

126

5

اجلزء  /2الصفحة 281

م �ب��ادرة علي ال�ع�ب��دال��وه��اب امل �ط��وع منذ صغره
شكلت بداية ثروته

127

6

اجلزء  /2الصفحة 285

النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان مثال
حلسن التصرف واالعتراف بالفضل للبحارة

128

7

اجلزء  /2الصفحة 289

التاجر عبدالعزيز عبداحملسن ال��راش��د مثال
الذكاء وحسن التصرف

129

8

اجلزء  /2الصفحة 293

التاجر عيسى حسني اليوسفي مثال للمغامرة
واقتناص الفرص

130

9

اجلزء  /2الصفحة 297

ال�ن��وخ��ذة عبدالعزيز ب��ن عثمان م�ث��ال للتميز
والتنوع بني ممارسة النشاط البحري والبري

131

10

اجلزء  /2الصفحة 301

التاجر عبدالله خالد الدليجان مثال للمغامرة
واقتناص الفرص

132

11

اجلزء  /2الصفحة 305

التاجر ف��اي��ز اخلميس م�ث��ال لألصالة وحسن
التصرف

القيمة

اإلحسان
إلى اخلدم
واملرؤوسني

حسن
التصرف

اجلزء/الصفحة

املوضوع
التاجر محمد بن علي بن عصفور مثال للحلم
والصبر وحسن معاملة اخلادم

402

م /عام

م

133

12

اجلزء  /2الصفحة 308

134

13

اجلزء  /3الصفحة 108

التاجر عبدالعزيز علي ع�ب��دال��وه��اب املطوع..
إبداعه املصرفي يعوض عن خسارته

135

14

اجلزء  /3الصفحة 112

ال�ت��اج��ر عبدالعزيز علي ال�ع�ب��دال��وه��اب املطوع
يحسن اختيار وكالئه

136

15

اجلزء  /3الصفحة 358

ال� �ت ��اج ��ر أح� �م ��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ش ��اي ��ع مثال
للمبادرة واالستفادة الذكية من الفرص

137

16

اجلزء  /3الصفحة 262

ال �ت��اج��ران ح �م��د ال �ص��ال��ح احل�م�ي�ض��ي وأحمد
احلمد مثاالن للمبادرة واقتناص الفرص

138

17

اجلزء  /3الصفحة 326

ال�ت��اج��ر ع�ب��داحمل�س��ن ع�ب��دال�ل��ه ال�س�ع��د املنيفي
مثال حلسن التصرف وجتاوز التحديات

139

1

اجلزء  /1الصفحة 119

الشيخ أحمد اجلابر الصباح يكرس دور الدولة
في دعم التاجر املعسر

140

2

اجلزء  /1الصفحة 123

الشيخ جابر األحمد الصباح واخلالد والفليج
والشايع يقدمون مثا ً
ال رائع ًا للتعاون املثمر بني
احلكومة والتجار

141

1

اجلزء  /1الصفحة 129

التاجر محمد برجس البرجس يؤصل الثقة
تربوي ًا في ابنه التاجر أحمد البرجس

142

2

اجلزء  /1الصفحة 132

التاجران عبدالعزيز عبداحملسن الراشد وحمد
املديرس مثاالن رائعان للحفاظ على السمعة
والثقة عند التاجر الكويتي

143

3

اجلزء  /1الصفحة 136

التاجر محمد حسني معرفي يؤصل الثقة في
التاجر الكويتي خارج الكويت

144

4

اجلزء  /2الصفحة 83

ال� �ت ��اج ��ر م �ح �م��د رف� �ي ��ع ح �س�ي�ن م �ع��رف��ي مثال
للشهامة واحلفاظ على سمعة التاجر الكويتي

145

5

اجلزء  /2الصفحة 101

ال �ت��اج��ران اخل��ال��د وال �ش��اي��ع ي��ؤص�ل�ان أهمية
السمعة احلسنة للتاجر الكويتي

146

6

اجلزء  /2الصفحة 105

التجار الردعان والفارس والقفيدي أمثلة رائعة
للثقة واألم��ان��ة واحل �ف��اظ ع�ل��ى السمعة عند
التاجر الكويتي

147

7

اجلزء  /2الصفحة 109

ال�ت�ج��ار ال��روض��ان وامل�ي�ل��م واخل�ض�ي��ر يحفظون
سمعة التاجر الكويتي

القيمة

التعاون
املثمر
والبناء
بني
احلكومة
والتجار

السمعة
الطيبة
واحلفاظ
عليها

اجلزء/الصفحة

املوضوع
العم عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي مثال
للفطنة وحسن التصرف

403

م /عام

م

148

8

اجلزء  /2الصفحة 114

149

9

اجلزء  3الصفحة 86

التاجر النوخذة محمد احلميدة العازمي ...
مثال حلسن اخللق

150

10

اجلزء  /2الصفحة 117

التاجر حسن اجل��ارال�ل��ه مثال لألمانة والورع
والسمعة الطيبة

151

11

اجلزء  /3الصفحة 79

احلجي عنبر من��وذج جميل للثقة الكبيرة في
التاجر الكويتي

152

12

اجلزء  /3الصفحة 83

ال�ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه عبداللطيف ال�ع�ث�م��ان مثال
لاللتزام املفضي إلى السمعة احلسنة

153

13

اجلزء  /3الصفحة 349

التاجر باسم سعود السنعوسي ومسلم محمد
الزامل مثاالن للثقة وااللتزام

154

1

اجلزء  /1الصفحة 141

التاجر صبيح ب��راك الصبيح م�ث��ال لالعتماد
على النفس والتواضع

155

2

اجلزء  /1الصفحة 145

النوخذة عبدالعزيز بن عثمان مثال للطموح
واالعتماد على النفس لبناء الذات

156

3

اجلزء  /1الصفحة 149

التاجر خالد عبداللطيف احلمد مثال للكفاح
وحتمل املسئولية لبناء الذات

157

4

اجلزء  /2الصفحة 337

ال��ت��اج��ر أح� �م ��د ع �ب��داحمل �س��ن اخل� ��راف� ��ي مثال
للطموح والثقة بالنفس

158

5

اجلزء  /2الصفحة 341

التاجر ناصر عبدالله الهمالن مثال للكفاح
واملثابرة

159

6

اجلزء  /3الصفحة 317

النوخذة التاجر حمود اجلارالله اخلرافي شاهد على
سرعة استيعاب أهل جند للمهنة التجارية اجلديدة

160

7

اجلزء  /3الصفحة 329

التفاعل اإلي�ج��اب��ي لتجار الكويت وراء إنشاء
أول بنك وطني في الكويت

161

8

اجلزء  /3الصفحة 333

التاجر أحمد بزيع الياسني وفكرة تأسيس بيت
التمويل الكويتي

162

9

اجلزء  /3الصفحة 337

ال�ت��اج��ر ج��اس��م محمد ال�ع�ل��ي ال � ��وزان :التاجر
الطموح املغامر

163

10

اجلزء  /3الصفحة 342

التاجر عبد العزيز علي عبد الوهاب املطوع
مثال للشهامة والعطاء

القيمة

العصامية
واالعتماد
على النفس

اجلزء/الصفحة

املوضوع
التاجر خالد يوسف امل��رزوق والتاجر عبدالله
خالد الدليجان مثاالن للثقة واألمانة

404

م /عام

م

164

1

اجلزء  /1الصفحة 155

165

2

اجلزء  /1الصفحة 164

التاجر حمد الصالح احلميضي والشيخ أحمد
اخلميس يؤصالن املرجعية التجارية املرشدة
ألحكام القضاء

166

3

اجلزء  /1الصفحة 169

ال�ت��اج��ر عبداحملسن ن��اص��ر اخل��راف��ي ق��دوة في
عدم اجلزع من قدر الله تعالى

167

4

اجلزء  3الصفحة 115

احل ��اج س��ال��م ع�ل��ي ب��وق�م��از من ��وذج ل�ل�إب��داع في
الشركات التجارية

168

5

اجلزء  /1الصفحة 172

التاجر ناصر عبداحملسن السعيد مثال لإلبداع
االقتصادي ذي البعد االجتماعي

169

6

اجلزء  /1الصفحة 175

التاجر عبدالعزيز زاحم العثمان الزاحم موضع
ثقة اجلميع

170

7

اجلزء  /2الصفحة 127

التاجر محمد بن يعقوب مثال للحكمة والذكاء
عند التاجر الكويتي

171

8

اجلزء  /2الصفحة 131

التاجر جاسم محمد بودي موضع ثقة التجار
وأسوة حسنة في محبة وطنه

172

9

اجلزء  /2الصفحة 134

التاجر إبراهيم مضف املضف مثال لرجاحة
العقل والصبر عند املصائب

173

10

اجلزء  /2الصفحة 137

النوخذة عبداللطيف سليمان العثمان مثال
للحكمة ورجاحة العقل

174

11

االعتزاز بالنجاح واحل��رص عليه سمة التاجر
اجلزاء  /2الصفحة 141
الكويتي ،التاجر عبدالعزيز الشايع منوذج ًا

175

12

اجلزء  /2الصفحة 144

ال �ت��اج��ر ع �ب��دال �ل��ه ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ف ��ارس مثال
لإلبداع واالبتكار لنظام ائتماني سابق لعصره

176

13

اجلزء  /3الصفحة 93

ال � �ت� ��اج� ��ر س� �ل� �ي� �م ��ان م� �ح� �م ��د ال� �ل� �ه� �ي ��ب يتميز
باحلنكة والذكاء في قراءة السوق والتخطيط
للمستقبل

177

14

اجلزء  /3الصفحة 96

مواقف في حياة التاجر هالل فجحان املطيري
بني الكرم واحلكمة

178

15

اجلزء  /3الصفحة 100

179

16

اجلزء  /3الصفحة 104

القيمة

احلكمة

اجلزء/الصفحة

املوضوع
التاجر النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان
م �ث��ال ل�ل�ف��راس��ة العجيبة ال �ت��ي م �ي��زت التاجر
الكويتي

405

النوخذة إبراهيم املشعل مثال للحكمة وحسن
التصرف
ال� �ت ��اج ��ر ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ع� �ب ��داحمل� �س ��ن ال� ��راش� ��د
واملصارحة دون مجاملة

م /عام

م

180

1

اجلزء  /1الصفحة 62

181

2

اجلزء  /1الصفحة 181

ال� �ت ��اج ��ر م ��وس ��ى ال � �ع � �ب� ��دال� ��رزاق م� �ث ��ال للورع
والتقوى

182

3

اجلزء  /1الصفحة 184

التاجران عبدالعزيز املطوع وأبو صالح مثاالن
للورع والتقوى

183

4

اجلزء  /2الصفحة 149

ال �ت��اج��ر م�ح�م��د ال �ب��رج��س وح �س��ن التخطيط
والتوازن للتفرغ العبادي في رمضان

184

5

اجلزء  /2الصفحة 152

ال�ت��اج��ر عثمان علي ال�غ��امن م�ث��ال ل�ل��ورع وحب
اخلير للغير

185

6

اجلزء  /2الصفحة 155

امل�ل�ا م�ح�م��د ص��ال��ح ال�ع�ج�ي��ري م �ث��ال للعفاف
والتقوى

186

7

اجلزء  /3الصفحة 121

ال� �ت ��اج ��ر خ ��ال ��د ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف احل� �م ��د مثال
لالحتساب والصبر والتفاؤل وعدم اليأس عند
املصائب

187

8

اجلزء  /3الصفحة 125

غضبة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

188

9

اجلزء  /3الصفحة 128

189

1

اجلزء  /1الصفحة 89

التجار الهمالن واحلمد والشايع أمثلة رائعة
في اإليثار وحب اخلير للغير

190

2

اجلزء  /1الصفحة 93

ال�ت��اج��ران اخل��راف��ي والبحر م�ث��االن رائ�ع��ان في
اإليثار وحب اخلير للغير

191

3

اجلزء  /1الصفحة 199

التاجر يوسف عبداحملسن البدر من��وذج حلب
اخلير للناس وتطبيق مفهوم القرض احلسن

192

4

اجلزء  3الصفحة 160

التاجر جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
مثال للمبادرة في عمل اخلير

193

5

اجلزء  /1الصفحة 202

ال �ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ل��ي امل �ط��وع ي�ل�ت��زم امليثاق
األخالقي للتعامل مع املوظفني

194

6

اجلزء  /1الصفحة 207

ال �ت��اج��ر ن��اي��ف ح �م��د ال ��دب ��وس ي �ح��اف��ظ على
حقوق العاملني معه

القيمة

الورع
والتقوى

حب
اخلير
لآلخرين

اجلزء/الصفحة

املوضوع
التحرج م��ن شبهة التأمني التجاري واللطف
اإللهي ببضاعة التاجر عبدالله العلي املطوع

406

ال �ن��وخ��ذة م�س��اع��د ع�ب��داحمل�س��ن راش ��د العجيل
مثال للتقوى واألمانة واإلخالص

م /عام

م

195

7

اجلزء  /1الصفحة 211

196

8

اجلزء  /2الصفحة 65

التاجر محمد عبدالرحمن البحر مثال للقناعة
وحب اخلير ملواطنيه

197

9

اجلزء  /2الصفحة 171

منوذج للوطنية
التاجر يوسف عبداحملسن البدر
ٌ
والرأفة بأبناء وطنه

198

10

اجلزء  /2الصفحة 174

ال� �ت ��اج ��ر خ ��ال ��د ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف احل� �م ��د ناصح
ملواطنيه ومخلص لوطنه

199

11

اجلزء  /3الصفحة 155

التاجر فرحان فهد اخلالد مثال رائ��د للعمل
اخليري

200

12

اجلزء  /3الصفحة 163

التاجر منصور عبدالكرمي حسني بوامللح مثال
لتشجيع التجار الشباب

201

1

اجلزء  /1الصفحة 189

التاجر هالل فجحان املطيري مثال للتواضع
واإلحسان إلى احملتاجني

202

2

اجلزء  /1الصفحة 192

ال �ت��اج��ر خ��ال��د ص��ال��ح ال�غ�ن�ي��م ي��راع��ي األصول
والقيم قبل كل شيء

203

3

اجلزء  /1الصفحة 202

204

4

األصالة
وامليثاق اجلزء  /2الصفحة 161
االحترافي

ال �ت��اج��ر ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ل��ي امل �ط��وع ي�ل�ت��زم امليثاق
األخالقي للتعامل مع املوظفني
ال �ت��اج��ر ع �ب��دال �ل��ه ال �ع �ل��ي امل �ط��وع ي��ؤك��د أصالة
التاجر الكويتي خالل االحتالل

205

5

اجلزء  /2الصفحة 163

ال� �ت ��اج ��ر م �ح �م��د رف� �ي ��ع ح �س�ي�ن م �ع��رف��ي يبدع
ويبتكر في مجال تنظيم املعامالت والتشريعات
التجارية

206

6

اجلزء  /2الصفحة 166

ال�ت��اج��ر ج��اس��م محمد العلي ال ��وزان ق��دوة في
احترام خصوصية منافسيه

207

7

اجلزء  /3الصفحة 137

ال� �ت ��اج ��ر م �ح �م��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب �ح��ر مثال
لألصالة وإنكار الذات

208

8

اجلزء  /3الصفحة 140

ال� �ت ��اج ��ر ال� �ن ��وخ ��ذة م �ح �م��د ال� �ن ��اص ��ر األحمد
احلمدان مثال حلسن اخللق والتسامح

209

9

اجلزء  3الصفحة 148

ال� �ت ��اج ��ر ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب �ل��وش��ي مثال
للحرص واالتقان

القيمة

اجلزء/الصفحة

املوضوع
التاجر مشاري عبدالله الروضان يجود مباله
من أجل وطنه ،ويساند أمته العربية

407

م /عام

م

210

10

اجلزء  3الصفحة 265

211

11

اجلزء  3الصفحة 148

فهد عبدالرحمن البلوشي مثال للحرص
واالتقان

212

12

اجلزء  3الصفحة 322

ال �ت��اج��ر ع �ب��دال �ل��ه دخ��ي��ل ال �ش��اي��ع مثال
للجدية املفضية إلى التميز

213

13

اجلزء  /3الصفحة 144

ال�ت��اج��ر سليمان إب��راه�ي��م العبداجلليل مثال
لليقني وإنكار الذات

214

1

اجلزء  /1الصفحة 317

ال�ت�ج��ار الكليب واخل��راف��ي وآل سيف واخلالد
وال �ص �ق��ر وامل �ط �ي��ري وال� �ب ��در أس �ق �ط��وا الديون
وساعدوا املعسرين من صغار التجار

215

2

اجلزء  /1الصفحة 321

ال�ت��اج��ر م �ب��ارك ال�س��اي��ر م�ث��ال ل�ل��رض��ا بالقليل
ومراعاة حال إخوانه املعسرين

216

3

اجلزء  /1الصفحة 324

ال�ت��اج��ر ع�ب��داحمل�س��ن ع�ب��دال�ل��ه ال�س�ع��د املنيفي
مثال للسماحة والتواضع والعفو عن الناس

217

4

اجلزء  /2الصفحة 315

ال� �ت ��اج ��ر ح� �م ��د ب� ��ن ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ص� �ق ��ر مثال
للمسامحة واإلحسان وحب اخلير

218

5

اجلزء  /2الصفحة 318

التاجر علي نقي بن حجي النقي مثال للسماحة
والعفو عن الناس

219

6

اجلزء  /2الصفحة 322

النوخذة م�ب��ارك جاسم املباركي م��ن أوائ��ل من
أسقط القروض عن البحارة

220

7

اجلزء  3الصفحة 273

ال�ت��اج��ر ي��وس��ف عبدالعزيز الفليج يسد ديون
املقترضني

221

8

اجلزء  /3الصفحة 376

التاجر علي النقي بن حجي علي النقي مثال
للتسامح

222

9

اجلزء  /3الصفحة 279

التاجر سليمان محمد اللهيب مثال للتسامح
وإنكار الذات

223

10

عائلة القضيبي تتنازل عن ديونها للبحارة
اجلزء  /3الصفحة 284
في السفر والغوص

القيمة

التسامح
وإسقاط
الديون

اجلزء/الصفحة

املوضوع

التاجر عبدالعزيز املبيلش من أوائ��ل من
ابتكروا نظام ًا دفتري ًا أرشيفي ًا

408

م /عام

م

224

1

اجلزء  /1الصفحة 331

225

2

اجلزء  /1الصفحة 335

التاجر خالد داود امل��رزوق مثال للوفاء وحفظ
اجلميل لبحارته

226

3

اجلزء  /2الصفحة 62

التاجران معرفي والدعيج مثاالن رائعان لإليثار
والوفاء عند التاجر الكويتي

227

4

اجلزء  /2الصفحة 327

التاجر سلطان البحيري الزعبي مثال للوفاء
وااللتزام األدبي

228

5

اجلزء  /2الصفحة

التاجران سعد وإبراهيم النخيالن مثاالن لعزة
النفس وااللتزام األدبي

229

6

اجلزء  3الصفحة 210

230

7

اجلزء  /3الصفحة 67

231

8

232

9

233

10

234

1

اجلزء  /1الصفحة 160

235

2

اجلزء  /2الصفحة 59

236

3

القيمة

الوفاء
وااللتزام
األدبي

اجلزء/الصفحة

املوضوع
ال �ن��وخ��ذة ع �ث �م��ان ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ع �ث �م��ان مثال
للوفاء وااللتزام األدبي

التاجر أحمد اجلارالله مثال للوفاء بالعهد
التاجر عبدالكرمي حسني بو امللح والتاجر يوسف
عبدالعزيز الفليج مثاالن للشهامة والوفاء

التاجر عوض راشد الشنفا  ..مثال للوفاء
اجلزء  /3الصفحة  291وااللتزام األدبي
بحارة الكويت أمثلة رائعة للوفاء واإلخالص
اجلزء  /3الصفحة  295وإنكار الذات
التجار أحمد إبراهيم الهبدان ومحمد أحمد
اجلزء  /3الصفحة  305الراشد وحمود جاسم الدبوس ..أمثلة رائعة
للوفاء وااللتزام األدبي

الرضا
والقناعة

التاجر عبداجلليل بن السيد ياسني الطبطبائي
مثال للقناعة والرضا وجتنب الربح الفاحش
التاجر سليمان محمد اللهيب مثال للقناعة
وحب اخلير للغير

اجلزء  /2الصفحة 65

التاجر محمد عبدالرحمن البحر مثال للقناعة
وحب اخلير ملواطنيه

237

4

اجلزء  /2الصفحة 69

التاجر محمد العبدالله املتروك مثال للقناعة
واألصالة عند التاجر الكويتي

238

5

اجلزء  /2الصفحة 72

239

6

اجلزء  /2الصفحة 123

240

7

اجلزء  /3الصفحة 51

409

التاجر عبدالله خالد الدليجان مثال للقناعة
والرضا بالرزق القليل
ال��ت��اج��ران اجل��س��ار وال �ص �ب �ي��ح م��ث��االن رائعان
للقناعة والرضا مبا قسم الله
التاجر خالد عبداللطيف احلمد مثال للقناعة
والرضا بالرزق القليل

