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المستشار  /حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -سيرة ومسيرة

ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه و�سلم وبعد ..

فقد ودعت الكويت وجمعية الإ�صالح االجتماعي ابنا بارا من �أبنائها الربرة فقدت برحيله رجل دعوة وتربية وقانون
و�إ�صالح  ،فقد كان حامد الياقوت يرحمه اهلل يف م�سريته الدعوية مثا ًال للبذل والعطاء بال حدود ومثاال حياً حل�سن
اخللق وطيب املع�شر.
عمل يرحمه يف جمعية الإ�صالح فكان نعم معني لإخوانه يف جمل�س الإدارة يحمل هم تطوير اجلمعية ويتابع معهم بقلق
امل�شروعات الدعوية والرتبوية للجمعية حتى وهو يف �أ�شد �ساعات مر�ضه رحمه اهلل  ،وا�ستطاع بف�ضل اهلل ثم بجهود
�إخوانه يف قطاعات عمل اجلمعية ويف جمل�س الإدارة  والإدارة التنفيذية �أن يقودوا  م�سار الدعوة من خالل هذه اجلمعية
املباركة بهدوء و�أمان .
لقد كان الياقوت �سمحاً  ،ومن يجل�س معه �أو يحاوره يعلم مدى الهم الذي كان يحمله  -رحمه اهلل  -جتاه �أمته ودعوته
ووطنه وامل�ؤ�س�سة الدعوية التي حت ّمل قيادتها.
ن�س�أل اهلل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ويجزيه خري اجلزاء على ماقدم لدينه ووطنه ودعوته  ..اللهم �آمني ..

حمود حمد الرومي -

رئي�س جمعية الإ�صالح االجتماعي

لهذه الدعوة رجال اختارهم اهلل حلمل ر�سالته فهنيئا لهم هذا االختيار ونعم الطريق الذي ي�سريون فيه ونعم الوقت الذي ينفقونه يف تبليغ الر�سالة .
من ه�ؤالء حامد الياقوت الذي منذ �أن عرفته وجدت فيه الهمة العالية والأخذ بالأ�سباب لتطوير العمل الإ�سالمي مبا يجعل تبليغ ر�سالة ربنا �أمرا
مي�سورا ولها �أثر يف املجتمع .
كان رحمه ومنذ عامني م�ضوا ي�صر على �إخوانه با�شراك املجتمع يف �أن�شطة اجلمعية ويحث �أع�ضاء اجلمعية على تقدمي املبادرات يف جمال ال�شراكة
املجتمعية  ..قاد عملية ا�صالح داخليه الحداث مثل هذه النقلة وحتمل يف �سبيل ذلك الكثري .
ك � � ��ان ح ��ري� ��� �ص ��ا ع � �ل ��ى ت� �ف� �ق ��د �إخ � � ��وان � � ��ه وت� �ل� �ب� �ي ��ة دع� ��وت � �ه� ��م وك � � � ��ان رح � �م � ��ه اهلل ي� �ت� ��� �ص ��ل ب � ��ي ي� �ط� �ل ��ب م ��راف � �ق � �ت ��ه يف م � �ث ��ل ه � � ��ذه ال� � ��زي� � ��ارات
قبيل ا�صابته باملر�ض كنا يف �أحد ليايل رم�ضان املا�ضي خرجنا من مبنى اجلمعية وتوقفنا يف مواقف ال�سيارات حتدثنا وكان رحمه اهلل يحمل هم �أمرين
�شغال تفكريه وقد �أ�شفقت عليه حينها وحاولت �أن �أخفف اثرهما عنه فقال اهلل يكتب اللي فيه اخلري  ..وكان هذا �آخر لقاء يل معه يف اجلمعية .
توا�صلت معه يف اليوم التايل ومل يرد ثم ات�صل بي يف اليوم التايل يخربين ب�أنه تعر�ض لوعكة �صحية و�سيدخل امل�ست�شفى لعمل الفحو�صات وكانت بداية
�صراعه مع املر�ض .
كان يتابع معنا تفا�صيل العمل �أوال ب�أول وي�شاركنا الر�أي تابع معنا احتفالية اجلمعية مبرور  ٥٠عاما حلظة بلحظة وكم كان �سروره عظيما حني حملت له
معي جهاز �أيباد فيه توثيق لالحتفالية زرته �أثناء مر�ضه يف امريكا ووجدت �أن املر�ض قد �أنهكه وبدا عليه الهزال وحتدثنا طويال ل�ساعات حتدثنا كثريا
ووجدته ذلك الرجل مل يتغري فال يزال يحمل هم الدعوة  ..رجوته �أن يخرج من بع�ض املجموعات يف الوت�س اب حيث �أن التوتر ي�ضر �صحته وا�ستجاب
رحمه اهلل على م�ض�ض .
قبل يوم من �سفري و�أثناء وقويف معه عند ال�سيارة الودعه قال يل وهو يبت�سم ما �صورنا مع بع�ض قلت له الأيام القادمه
باذن اهلل حني ترجع بال�سالمة .
كان متفائال رغم �شدة املر�ض ذو روح عالية التعرف الي�أ�س رحمه اهلل رحمة وا�سعه وجزا اهلل خريا �أبناءه الربره يو�سف
وبدر وخليفه وحممد وزوجته الوفية ال�صابرة �أم يو�سف الذين كانوا حوله ومل يفارقوه للحظة  ..و�أ�س�أل اهلل ان يخلفنا
ويخلفهم يف م�صيبتنا خريا.

يوسف علي عبد الرحيم -
المستشار  /حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -سيرة ومسيرة

�أمني عام جمعية الإ�صالح االجتماعي
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من كلمات قيادات جمعية اإلصالح في الياقوت يرحمه اهلل

�أ��س��أل اهلل  جل وع�لا �أن يتغمد �أخ��ي الكرمي
العزيز ال�صابر املحت�سب املجاهد �أب��و يو�سف
الياقوت بوا�سع رحمته  ،ون�س�أل اهلل �أن يكون
من ال�شهداء و�أن يح�شر معهم بف�ضله وكرمه
وجوده .
عرفناه يرحمه اهلل داعية مرب ًيا يحمل هم
ال��دع��وة ليل نهار  ،ويعطي لق�ضية الرتبية
خا�صا  ،حر�ص على اجلوانب
�أولوية واهتمامًا ً
الرتبوية مع �إخوانه ومن عملوا منذ �أن بد�أ
م�سرية العمل الدعوي �إىل �أن و�صل �إىل موقع
امل�س�ؤولية  ف�أح�سن اهلل �إليه يف �أبنائه فكانوا
خري �أبناء خلري الآباء   ،وجمع اهلل عليه قلوب
�إخوانه وحمبيه  فر�أيناهم يتوا�صون جميعا
بالدعاء له  �أن ي�شفيه مما ابتاله من مر�ض ،
ور�أينا من يذهب للعمرة ويدعوا له يف رحاب
احل ��رم  ،ور�أي �ن��ا م��ن ي��ذه��ب �إل �ي��ه ل�ي�ع��وده يف  
�أمريكا �أثناء رحلة العالج  ،وهكذا يكون احلب
يف اهلل وهكذا تكون الدعوة .
الشيخ الدكتور جاسم
مهلهل الياسين
رئي�س جمل�س �إدارة الرحمة العاملية

رح��م اهلل �أخ��ان��ا امل�ست�شار ح��ام��د ال�ي��اق��وت
عرفناه منذ ال�سبعينيات من �شباب جمعية
الإ�� �ص�ل�اح ت�ق�ي��ا ورع ��ا رق �ي��ق ال�ق�ل��ب �سريع
الدمعة ي�ؤمنا يف ال�صلوات بتالوته ال�شجية،
يع�شق ال��دع��وة والن�صح للنا�س وب��د�أه��ا يف
امل�ساجد �أواخ��ر ال�سبعينيات ث��م ع�لا منرب
اخل �ط��اب��ة يف م �� �س �ج��د امل� ��� �ش ��اري مب�ن�ط�ق��ة
ال�ي�رم ��وك ،وق ��د ع��رف��ه اجل�م�ي��ع بب�شا�شة
الوجه وطيب املع�شر وكرم النف�س ،ب�صماته
يف ن�شاط اجلمعية وا�ضحة جلية حيث �أ�س�س
ق�ط��اع ال�صحبة ل��رع��اي��ة ال�شباب يف ال�سن
ال �ث��ان��وي وت �خ��رج ع�ل��ى ي��دي��ه ورف �ي��ق درب��ه
املرحوم خالد اجل�يران �أجيال من الدعاة،
ويف ال�سنوات الأخرية توىل م�س�ؤولية العمل
يف اجلمعية وانتقل بها اىل طور جديد من
االن�ف�ت��اح وال���ش��راك��ة املجتمعية وه ��ذا �أم��ر
يلم�سه كل مراقب

اللهم ارحم �أخي حامد الياقوت توفاه اهلل وكل
ه�م��ه واه�ت�م��ام��ه �أن ت��رت�ق��ي جمعية اﻻ��ص�لاح
ب ��أدواره��ا ال��دع��وي��ة واملجتمعية لتكون منارة
للعمل اخلريي والدعوي.
�أخ��ي احلبيب �أب��ا يو�سف همتك العالية در�س
بليغ �سيكون خالدا يف قلوبنا � ,أ�شهد اهلل انك
ك�ن��ت ن�ع��م ال��داع �ي��ة ون �ع��م الأخ ون �ع��م امل��وج��ه
وال�ن��ا��ص��ح  ,و�أ� �س ��أل اهلل �أن يجعلك م��ن �أه��ل
الفردو�س الأعلى.
د.عيسى ناصر الظفيري
رئي�س قطاع الدعوة والتثقيف ال�شرعي

يحيى سليمان العقيلي
الأمني العام للرحمة العاملية
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الإ�صالح االجتماعي

�أول رح�ل��ة ح��ج يل ك��ان��ت ب��راً وك��ان��ت مع
املربي الداعية الأخ حامد الياقوت رحمه
اهلل كم كانت هذه الرحلة يل من معاين
اذك ��روا �شيخنا ( اب��ا يو�سف ) بدعواتكم
واو�صوا اخوانكم بذلك ..علها توافق قلباً
حمباً �صادقاً و�ساعة قبول و�إجابة ..
 ..تنفعه يف حل�ظ��ات��ه ه��ذه وه��و �أق ��ل فعل
ا ُ
حل��ر  ..فكم انتفعنا من �أوق��ات��ه وكلماته
وعزماته  ..رحمه اهلل وجمعنا به يف عليني
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�أبا يو�سف حامد الياقوت التقينا بك ..
عاي�شناك  ..وتعاملنا معك وا�ستمعنا
لتوجيهاتك
ت�أملنا وحزنا ملر�ضك � ،صرت حتت الرثى
ودعينا لك
رحلة ق�صرية ن�سال اهلل لقياك يف اجلنة .

وخربات ا�ستفدتها منه .
رحمك اهلل يا �أبايو�سف حامد الياقوت
ون�س�أل اهلل عزوجل لك الفردو�س الأعلى
ن�ستودعك اهلل وال نقل وداعاً بل �إىل لقاء
يف جنان ربي يكون اللقاء .

سالم مساعد العبد الجادر

خالد المال

عبد الرحمن عبد العزيز المطوع

رئي�س قطاع ال�صحبة ال�صاحلة

رئي�س القطاع الأوربي بالرحمة العاملية

مدير العالقات العامة والإعالم
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من تغريدات حامد الياقوت يرحمه اهلل
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حامد الياقوت (سيرة و مسيرة) بأقالم أصدقائه ومحبيه

حامد محمد عبداهلل الياقوت :شهادة للعائلة وجمعية اإلصالح
يف هذه ال�شخ�صية �شهادة للكويت �أو ًال التي وفرت البيئة احلرة احلية اخلريية البراز مثل هذه ال�شخ�صيات
الفذة  ،و�شهادة لعائلة الياقوت الكرمية انطالقا من والديه الكرميني حل�سن تربيتهما له  ،وجلمعية الإ�صالح
االجتماعي التي �ساهمت يف تكوين �شخ�صيته ،ثم رد لها اجلميل بتكوين �شخ�صيتها.
فقد عا�ش منذ �أن بلغ �سن احللم يف �أجوائها الرتبوية و�شهد له من �سبقه يف ميدان الدعوة ب�أنه و�أخوه الأكرب
عبداهلل كانا من ال�سباقني �إىل امل�سجد وبرامج حفظ القر�آن الكرمي ومن الرواد يف بر الوالدين و�صلة الرحم
حتى حلظ والدهما انعكا�س ح�سن التوجيه على املمار�سة العملية يف برهما وااللتزام بتوجيهاتهما حتى عربا
بالت�صريح املبا�شر لل�شكر والثناء على هذا التوجيه ،ف�ضال عن ال�شعور بالواجب االجتماعي جتاه املجتمع
وتقدمي الأ�سوات احل�سنة لفتيانه و�شبابه على ال�سواء.
وملا ا�ستوى حامد على عوده رد اجلميل جلمعية الإ�صالح االجتماعي متدرجا من �أ�صغر جلانها اىل �شغله
من�صب نائب رئي�س جمل�س الإدارة وال�ساعد الأمين للعم حمود الرومي رئي�س اجلمعية.
�أما مر�ضه فكان هو الأخري عربة وعظة جتلى فيه �صربه واحت�سابه وحتمله ال�شديد للداء الع�ضال الذي
�أمل به ،فكان قدوة للمر�ضى وغريهم على ال�سواء ،وكم كان يتابع بهم قلق امل�شروعات الدعوية والرتبوية
للجمعية يف �أ�شد �ساعات مر�ضه رحمه اهلل.

د .عبداملح�سن اجلاراهلل اخلرايف

�أحر التعازي لأهله وحمبيه وامل�ستفيدين من ح�سن توجيهه ولعائلة الياقوت الكرام وجمعية الإ�صالح االجتماعي ..رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
جريدة القب�س 2015/6/21

رحل المبتسم حامد الحامد
عرفت امل�ست�شار حامد حممد الياقوت رحمه اهلل منذ �أكرث من  30عاما ،مل �أره فيها �إال مبت�سما ،ودائم البدء
بالتحية وال�سالم ،واملبادرة بال�س�ؤال عن �أحوال الأهل والأبناء ،حتى عندما زرته يف بيته قبيل �سفره الأخري
اىل �أمريكا ،بادر بنف�س التحية وال�س�ؤال الدائم عن الأهل والأوالد ،على الرغم مما هو فيه من مر�ض �شديد،
وكان دائم احلمد على ما هو فيه ،فكان بالفعل حامد احلامد.
حري�صا على راحة الآخرين ،م�ضيافاً كرمياً ح�سن اخللق وال�سجية ،ينتقي �أطايب
عرفته متوا�ض ًعا حبي ًبا،
ً
الكالم ملحدثيه .وحتى وهو يف رحلة العالج املغرتبة يف �أمريكا ،ويف �أ�شد حاالت املر�ض ،كان يبعث بر�سائل
�إيجابية لأحبابه واخوانه ،تدعو للتفا�ؤل والعمل والعطاء ،والوحدة الوطنية ،وحب هذه الأر�ض ،واالخال�ص 
يف العمل ،وال�صرب على البالء.
رحم اهلل �أخانا احلبيب حامد الياقوت ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،وج��زاه اهلل خري اجل��زاء على ما قدم لوطنه
ودعوته ودينه و�أحبابه ،وعظم اهلل اجر �أهله وحمبيه ،انا هلل وانا اليه راجعون.
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د.ع�صام عبداللطيف الفليج
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بصمات “حامد” ..يرحمه اهلل
يف ربيع منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،ويف �أحد املخيمات الربيعية جلمعية الإ�صالح االجتماعي
والتي مر بها الآالف من �شباب الكويت ،التقيت ب�شاب حديث ال�سن ولعله كان يف �أوائل املرحلة الثانوية ا�سمه
«حامد الياقوت» ،وما �شدين يف �شخ�صية هذا ال�شاب �أنه �شاب حديث ال�سن ولكن مبوا�صفات رجل ،ودائماً
تكون �صفات الرجولة يف ال�صغر تعرب عن م�ستقبل م�شوب بالتفوق والعطاء والتقدم ،ومرت �سنوات و�سنوات،
ويف عام  2009م كان هذا ال�شاب رج ً
ال يقود �أكرب م�ؤ�س�سة دعوية يف الكويت وهي جمعية الإ�صالح االجتماعي
التي ملأ ن�شاطها املجتمع الكويتي �آفاقاً رحبة من العمل االجتماعي واملجتمع الكويتي والعمل اخلريي
والدعوي ،وكانت خري �سفري للكويت يف رحاب العمل الإ�سالمي والدعوي واخلريي يف العامل.
لقد كانت حلامد ب�صمات كثرية �أهمها ب�صمته يف الريادة وحتمل م�س�ؤولية �أمانة عمل �إ�سالمي دعوي وقيادة
جمعية �إ�سالمية رائدة حني �ضن الكبار وال�شيوخ يف الدعوة عن تويل تلك امل�س�ؤولية والريادة.
�إذن فالب�صمة الثانية هي يف النقلة االجتماعية الكبرية التي و�ضعت م�سار الدعوة يف �إطارها االجتماعي
احلقيقي واملنفتح على املجتمع ،وت�أطري كل اللجان العاملة يف هذا املجال املهم حتت �سقف اجلمعية الرائدة
والتاريخية يف الكويت.

حممد �سامل الرا�شد

والب�صمة الثالثة هي يف ا�ستيعاب حالة التدافع والإق�صاء واحلرب الإعالمية الظاملة �ضد التيار الإ�سالمي الدعوي يف الكويت.
�ستبقى كبرياً عند النا�س ويف نفو�س �إخوانك يا «حامد» ،وهذه �شواهدك وب�صماتك ن�شهد بها وي�شهد عليها الدعاة املخل�صون.
لن ين�ساك �إخوانك و�شيوخ الدعوة وحمبوك ..ب�صماتك يف قلوبنا ..رحمك اهلل يا حامد.

رحيل «الياقوت» حامد
عندما تريد �أن تتحدث عن �سرية فقيد الدعوة الإ�سالمية الأ�ستاذ وامل�ست�شار «حامد الياقوت»  -رحمه اهلل -
ال تدري من �أين تبد�أ ويف �أي �شيء تنتهي وتختم.
من يلتق ب�أبي يو�سف يدرك منذ اللحظةالأوىل مدى توا�ضع الرجل و�سماحته ولني جانبه و�سعة �صدره ،ومن
يجل�س معه �أو يحاوره يعلم مدى الهم الذي كان يحمله  -رحمه اهلل  -جتاه �أمته ودعوته ووطنه وامل�ؤ�س�سة
الدعوية التي حت ّمل قيادتها.
ولقد قر�أت ما كتبه الأخوة ممن عا�صروه يف مراحل خمتلفة من حياته الدعوية ،فوجدت الإ�شارة �إىل حمله
ل�صفات الرجولة منذ ريعان �شبابه حني التحق ب�شباب جمعية الإ�صالح ،وقر�أت عن همته العالية وحتمله
لل�صعاب وقدرته على اتخاذ القرار فكان مثا ًال وقدوة يف القيادة والريادة.
عزا�ؤنا يف رحيل فقيد الدعوة �أن اهلل تعاىل قب�ضه �إليه يوم جمعة ،وكما �أخرب النبي عليه ال�صالة وال�سالم
�أن من توفاه اهلل تعاىل يوم اجلمعة �أو ليلتها فقد وقاه اهلل من فتنة القرب ،وعزا�ؤنا بالفقيد تلك اجلموع
الغفرية التي ح�ضرت و�شهدت جنازته ف�ص ّلت عليه ودعت له ،ويف احلديث ال�صحيح« :ما من رجل م�سلم ميوت فيقوم على جنازته �أربعون رج ً
ال ،ال ي�شركون
باهلل �شيئاً� ،إال �ش ّفعهم اهلل فيه».
عبدالعزيز �صباح الف�ضلي

ونقول لكل من �أحب اال�ستاذ حامد  -وخا�صة من �أبناء الدعوة الإ�سالمية � -إن من �صدق حمبتك له �أن تكمل م�سريته ،و�أن حتقق من الإجنازات الدعوية
ما كان يطمح له.
المستشار  /حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -سيرة ومسيرة
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مشوار العمر مع الياقوت
كان �أخي و�صديقي وحبيبي منذ �أن كنا يف ثانوية كيفان ،تزاملنا يف املدر�سة يف نف�س املراحل ،جمعنا م�صلى
املدر�سة ،وترافقنا يف طريق العودة ايل بيوتنا �أياما عديدة لأننا كنا نعود م�شيا علي االقدام و�شنطنا ن�سندها
ب�أيدينا وظهورنا.
لكن الفرق �أين كنت �أ�صل قبله �إىل البيت لأين يف كيفان وهو يف اخلالدية.
التحقنا ب�أن�شطة �شباب جمعية الإ�صالح منذ ال�صف الثاين الثانوي ،وكان معنا يف نف�س الدفعة العديد من
االخوة منهم الأ�ستاذ جمال �شهاب ود� .صالح العبداجلادر.
ثم افرتقنا بعد اجلامعة ف�أنا ذهبت �إىل �أمريكا وهو ا�ستمر يف امل�ساهمة يف �إدارة العمل الرتبوي والقيادي مع
�إخوانه �شباب جمعية الإ�صالح.

د .وليد الوهيب
لقد اقرتبت منه �أكرث ووجدت فيه الن�ضج واالخال�ص واحلكمة واحلرقة علي العمل والقيادة املتفتحة املتطلعة للتطوير ،والتغيري فبادر وقاد م�ؤمتر
التطوير الأول وقاد عملية التحول اال�سرتاتيجي للعمل يف جمعية اال�صالح من العمل يف اللجان التي تكونت خارج �أطر اجلمعية اىل العمل امل�ؤ�س�سي
الكامل من داخل اجلمعية.
لقد كان دائم التوا�صل مع اخوانه يتابع هموم الدعوة والأمة ويطمئنهم على �صحته رغم �أوجاعه ،ومل ن�سمع منه يف مر�ضه اال ذكر اهلل وحمده و�شكره
وكلمات التفا�ؤل واملودة.
رحمك اهلل يا ابا يو�سف طبت حيا وميتا
ا�سال اهلل ان يتقبلك عنده مع النبيني وال�صديقني وال�شهداء وح�سن اولئك رفيقا.

رحم اهلل أبا يوسف
رحم اهلل �أبا يو�سف ( حامد الياقوت) و�أ�س�أله �أن يتغمده ف�سيح جناته ،فقد كان �أخا و�صديقا ورفيقا منذ
ال�صغر ،ودخلنا كلية احلقوق �سويا فكان هادئا �أمينا عامال لكل ما فيه وجه اهلل ،تخرجنا �سويا وعمل بالفتوى
حتى �صار م�ست�شارا فكان نزيها قويا يف احلق يف �شئون الدنيا كما يف �شئون الآخرة� .إبتاله اهلل باملر�ض مرتني
لأنه من �أخيار النا�س و�أكرثهم �صفاء ليكون ذلك كفارة لذنوبه وليعظم له الأجر لأنه كان م�ؤمنا ورا�ضيا
�صابرا حمت�سبا مدركا �أن �أمر اهلل فيما ق�سم له خري ،ف�أنتقل جلوار ربه وينطبق عليه قول اهلل تعاىل « َيا �أَ َّي ُتهَا
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة َفاد ُْخلِي فيِ عِ َبادِي َواد ُْخلِي َج َّنتِي» رحمك اهلل يا �أبا يو�سف
ال َّن ْف ُ�س المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة ا ْرجِ عِي �إِلىَ  َر ِّب ِك َر ِ

د .حممد عبد املح�سن مقاطع

وجعل منزلتك من النبيني وال�صديقني وال�شهداء وح�سن �أولئك رفيقا.

8

المستشار  /حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -سيرة ومسيرة

بويوسف  ..رجل الدعوة واإلصالح
رحم اهلل اخي احلبيب بويو�سف حامد الياقوت   ..خ�سرنا برحيله رجل دعوة و�إ�صالح من الطراز الأول
منذ عرفته وهو يف �شغل وعمل دعوي يف �سبيل اهلل ال يتوقف وال ميل ..يعمل من �أجل خري جمتمعة ورفعة
بلده وكرامة �أمته  ..بنى ر�صيدا كبريا يف قلوب �إخوانه وحمبيه  ..ور�صيد �أكرب لآخرته. .
عندما وقفت عند قربه يوم وفاته  ..كنت �أدعو  الواحد الأحد و�أقول  يارب اين �أ�شهد ب�أين مل �أر من بويو�سف
منذ عرفته �إال كل خري و�صالح وعمل فى �سبيلك  ..فتقبل منه وارحمه واجعل خامته �أف�ضل مما نعلم و�آجره
عنا وعن م�سرية اال�صالح خري اجلزاء . .واغفر له ف�أنت الغفار الرحيم. .
واقول ملحبيه ان �أف�ضل وفاء وتقدير لفقيدنا العزيز هو �إ�ستكمال ما بد�أه من م�شاريع دعوية يف تطوير العمل
الإ�سالمي . .والدعاء له بظهر الغيب ..
رحم اهلل الفقيد . .و�ألهم ذويه و�إخوانه  ال�صرب وال�سلوان. .

د .بدر النا�شي   

هكذا يرحل الكبار
هكذا �أنت ..كما كنت ..كبري يف كل �شيء ...حتي يف نهاية رحلتك يف احلياة ....عزا�ؤنا  ..ان خامتتك ..يف يوم
اجلمعة!
نعم ..هكذا يرحل الكبار  ...حيث نتذكرهم ..مبواقف  ...ال تكون� ..إال ...ملن وفقه اهلل يف ر�سم لوحه ذكراه
يف عيون حمبيبه.
هنيئا ملن افني وقته يف تربيه الأجيال وقيادة ال�سفينة ايل بر الأمان.
نعم  ...رحل الكبري  بويو�سف الياقوت ..وخلف وراءه ..طموح وجهد وخطط و ر�ؤيا  ...تناطح ال�سحاب.
�أتذكر كلماتك« ..الفرتة القادمة � ...سوف جنني الثمار  ...و�سننتقل من مرحلة اىل مرحلة ..م�شهودة!»
هكذا دعوتنا ..كلما ..ترجل قائد  ...برز قائد .
عزا�ؤنا  ...كما قال الأول�ين» بيننا وبينهم اجلنائز « وها هم حمبوك واخوانك وتالميذك ...ي�سدون
نوافذ قاعه التعزية! ليكون �آخر العهد بينك وبينهم ..الدعاء ...والوفاء.
اللهم جتاوز عنه ..واجزه عنا خري اجلزاء ...انه نعم املوىل ونعم الوكيل.

د.عدنان احلداد

رح ��م اهلل ح��ام��د ال �ي��اق��وت رح �م��ة وا� �س �ع��ة ت��رف�ع��ه اىل م���ص��اف ال���ص��احل�ين وح���س��ن �أول �ئ��ك رف�ي�ق��ا عرفته
فعرفت فيه ال���ص��دق والإخ�لا���ص لدينه ودع��وت��ه وع��رف��ت فيه الهمة العالية ال�ت��ى يغبطه عليها ال��دع��اة
اللهم �أنت �أعلم ب�سريرته فاغفر له

ال�شيخ الدكتور عجيل الن�شمي
المستشار  /حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -سيرة ومسيرة
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«كل الذين أحبهم رحلوا معك» وداعا حامد الياقوت
ابنك وحبيبك خليفة حامد الياقوت
منذ رحيلك وال�ن��وم يهرب م� ّن��ي ،حتى �ساعات ال�صباح الأوىل دم��وع�اً و�أرق� �اً ،وال �أ�شعر
بالراحة حتى �أتنف�س مالحمك و�صوتك ،ورائحتك التي ال تزال يف كل مكان �أخطو فيه.
منذ رحيلك يا �أبي و�شيء كبري ّيف انك�سر ،والكثري فيني قد انح�سر ،كم هو الفقد م�ؤمل
فكيف لو كان �أبي!..
منذ �أن رحلت يا �أبي و�أنا �أ�سمع �صوتك ،ا�سمك ،ذكراك� ،أثرك يف كل بقعة �أكون فيها �أينما
�أكون واذهب يكون لك �أثر.
�أفتقدك �أكرث من كل �شيء يا �أبي �أكرث من قدرتي حتى على احتمال غيابك !..
كنت يل كل �شيء ،نوراً ي�ضيء دربي وملهماً لأرتقي يف حياتي ،ومثا ًال لأحتذي به و �أطور
من نف�سي وقائداً لأتعامل مع ظرويف و�صديقاً نا�صحاً يل لأف�ضف�ض ما ت�شكو به نف�سي،
وقدو ًة يف كل �شيء بعد الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ..
منذ رحيلك و�أنا اتذكر �شريطا من املواقف يف رحلة العالج معك قبل وفاتك رحمك اهلل
بوا�سع رحمته اتذكر �أنك مل ُ
تن�س ذكر
ت�شك من الأمل يوماً � ،أنك مل تي�أ�س حلظ ًة �أنك مل َ
اهلل ثاني ًة وتذكرنا بكل �شيء حتى يف مر�ضك حتدثنا عن نعم اهلل ،عن االبتالءات تقوينا
وتعطينا الأمل نعم كان يعطينا و يحدثنا عن الأمل!!

خليفة حامد الياقوت

كنت �أتفكر يف كالمك كل يوم و�أت�ساءل من هو املري�ض؟ �أنا �أم هو؟
�أ�شتكي من �أمل يف ر�أ�سي ويقول يل ما ت�شوف �شر يا ولدي يا حبيبي خذ دواء وارحت ،وهو الذي يعاين من ال�سرطان والف�شل الكلوي وف�شل الكبد وال�سكر
واجللطات التي نقوم بحقنه �إبراً لكي ت�سيل دمه ،كل ذلك ومل �أ�سمعه قط قد ا�شتكى من الأمل �أو تذمر من املر�ض �أو حتى ت�أوه من حالته ،من غربته ،من
را�ض وهو واثق مبا يقدّره اهلل له يف كل �أمر،
عالجه ،من كل �شيء ،ال �شيء كان ي�شتكي منه  ،ال �أعلم كيف يتح ّمل كل هذا ال �أعلم كيف ينام وهو مبت�سم وهو ٍ
�إحدى املرات رجعت الكويت ب�سبب الظروف وكان اخواين معه يف العالج ،ك َنا نتناوب باجللو�س معه فغبت ملدة �شهر ون�صف ال�شهر ثم رجعت له وقد تغيرّ 
كثريا من �شكله و�صوته وحركته وحتى نظرته ،فر�أيته من ال�صدمة بكيت ،فقال يل ملاذا تبكي � ،ألي�س اهلل هو من يدبر الأمور؟ �أمل تعرف عن �صرب �أيوب؟
الفرج دائماً بعد ال�صرب  ،الفرح دائما بعد املعاناة  ،يا ولدي يا خليفة انا عندي �أمل �أن اهلل ما يتخ ّلى عن عباده ،اهلل رحيم و لطيف وخلك دائماً واثق باهلل
�سبحانه ب�س علينا جنتهد واهلل هو من يي�سر الأمور وانت ال تعلم ما الذي يخبئه القدر ،كان لديه �أمل وتفا�ؤل عجيب منقطع النظري لي�س له حد ،كان كل
ال عظيماً  ،الب�سمة واهلل ال تفارقه يوماً
ال ا�ستثنائياً رج ً
من حوله من �أطباء او مر�ضى �أو انا�س تعامل معهم يحبونه ويفرحون بح�ضوره ووجوده كان رج ً
و كان امل�سباح يف يده دائما حامداً �شاكراً م�سبحاً ما ا�ستطاع.
كنت عندما �أنام عنده يف امل�ست�شفى من �شدة التعب واالرهاق �أحياناً يغلبني النوم ولكن احاول جاهداً ب�أي حركة يقوم بها ا�ستيقظ و�أتفزز لأ�ساعد �أبي،
ف�أحياناً ال �أ�سمع له ح�سا وفج�أة �أراه ذاهبا لدورة املياه وحده وبن�صف الليل وبالأجهزة التي يف يده دون �أن يحاول �إيقاظي ،مع �أن حركته �صعبة جداً وعندما
يرى �أنني قد فتحت عيني او ا�ستيقظت يحزن جداً ويت�أمل من ذلك ،ويقول يل �أنا ا�سف يا خليفة يا ولدي �أيقظتك!! �أنا �آ�سف �أتعبتك!! �أنا �آ�سف مل �أجعلك
ترتاح !! نام �أرتاح يا ولدي !! ارتاح انت ما منت �شي !!
من هول املوقف وال�صدمة من ردة فعله علي �أت�ساءل مع نف�سي و�أنا ابنه و�أبي بهذه الأمرا�ض كلها التي كانت بدايتها ال�سرطان يعاملني هكذا؟ كيف يقول
يل انا �آ�سف �أتعبتك � ،أزعجتك و �أيقظتك ،فذهابي �إىل امل�ست�شفى لأكون بجواره و�أراعيه و�أب ّره و�أقدّم �شيئا لعل اهلل يجعلني باراً بوالديّ و�أحاول جاهداً �أن
�أجعله را�ضياً عني وهو بهذا التعب يقلق �إن كان قد �أرهقني و�أتعبني ويت�ساءل �إن كان هو ال�سبب يف عدم راحتي!!
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ي�ؤملني �أنني يف كل �صورة جتمعنا يا �أب��ي� ،أك��اد �أ�شعر بلم�ستك ورائحتك فيها ،ويف كل مكان لك �أث� ٌر يفوح بك ذك��رىً  ،فكيف بي �أال �أفقدك �أال �أبكي على
رحيلك!..
كيف وذلك ال�شبه الكبري الذي �أ�شعره بيننا ،يف اهتماماتنا بالقانون والكتب والثقافة وحب الدين والأخالق التي ربيتنى عليها ،يا اهلل يا �أبي يا حبيبي كم
ترتبط بك تفا�صيلي.
ٌ
وقليل من عربوا
ري هم الذين عربوا من هنا ورحلوا ن�سياً من�سياً،
ولكن ما ي�صبرّ ين يا �أبي �،إمياين ب�أننا ما نحن على هذه الأر�ض �إال �ضيوف �سائرون ،كث ٌ
وتركوا �أثراً طيباً �أنبت من ال�شجر �أنفعه فال مير به جائع �إال و�شبع من ثمره ،كثري من مروا على الأر�ض ودمروها� ،أو وك�أنهم مل ميروا ،وقليل هم الذين
عمروها كرما وطيبا ،و�أنت �أح�سبك منهم يا �أبي وال �أزكي على اهلل �أحداً .
مل ترتك �أحداً كان فقرياً �أو غنياً� ،صغرياً �أو كبرياً� ،إال وقد تركت يف قلبه وذاكرته طيب الذكر والأثر ،والذين ح�ضروا جلنازتك �أملاً ودمعاً حتى دفنك،
وبقوا جال�سني يف منظر مهيب من كرثتهم يدعون لك ،عرفت حينها �أنني كنت �أعرف �شيئاً قلي ً
ال عن �سريتك وعن طيبتك.
مازال يف الرب مت�سع ومازلنا على العهد باقني� ،سنربك حتى بعد وفاتك ونحافظ على �سمعتك ،ولن نحاول ان نخذلك ونوا�صل م�سريتك� ،سنكون كما
عهدتنا كما ربيتنا ،كما �أنت معنا يا �أبي ،واحلمدهلل �إنك كنت را�ضيا ع ّنا وهو ما يريح قلبي ،و�أ�س�أل اهلل �أن يتغمد روحك اجلنة ويجمعك مع النبيني و
ال�صاحلني ويجمعك بوالديك و�أخي خالد  ،ع�سى اهلل �أن ي�شفع فيه ،فهو طري من طيور اجلنة ان ي�ستقبلك يف عليني..
جريدة الراي

2015/6/17

الكاتب بجوار والده يرحمه اهلل يف �صورة جماعية عائلية
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صور نادرة لمرحلتي الطفولة والشباب
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صور مع العائلة واألصدقاء
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صور في جمعية اإلصالح االجتماعي

يف حفل ا�ستقبال املهنئني بالعيد بجمعية الإ�صالح

يلقي كلمته يف امللتقى الدعوي جلمعية الإ�صالح االجتماعي

يف حفل ا�ستقبال املهنئني بالعيد بجمعية الإ�صالح

يف حفل توزيع جوائز م�سابقة الإ�صالح للأفالم الق�صرية

يف حفل توزيع جوائز م�سابقة الإ�صالح للأفالم الق�صرية

يف حفل ا�ستقباله بعد عودته من رحلة العالج

يف حفل تد�شني كتاب الوفاء ال�صراح لرتاجم رجال الإ�صالح
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يف زيارة ملعايل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل هند ال�صبيح

م�شارك ًا يف �أحد فعاليات اجلمعية

يف امل�ؤمتر ال�صحفي لفعاليات �أحبك يا وطن 2014

برفقة العم حمود الرومي والدكتور عبداهلل العتيقي

يف حفل مرور  30عام على الرحمة العاملية

» من حملة حامد الياقوت يرحمه اهلل لإغاثة ال�شعب ال�سوري ن�س�أل اهلل �أن تكون يف ميزان ح�سناته «
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د .خ������������ال������������د امل������������ذك������������ور

د .ف�����ي�����������ص�����ل حم������م������د م�����ن�����دين

خ����������������ال����������������د ال����������ق���������������������ص����������ار

خ��������ال��������د ��������س�������اي�������ر ال����ع����ت����ي����ب����ي

ف��������������ل�������������اح ال�����������������������������ص��������������واغ

من تغريدات وسم #حامد_الياقوت

ن�������������ا��������������ص�������������ر امل��������ج��������ي��������ب��������ل

ب���������������در ح���������ام���������د ال��������ي��������اق��������وت

������س�����ل�����ي�����م�����ان خ�������ال�������د ال�������روم�������ي

د .ع����������������ادل ال����ـ����ـ����دخم����ـ����ـ����ـ����ي

حم�������������م�������������د ال����������ع����������و�����������ض����������ي

د .حم��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د ف��ـ��ه��ـ��ـ��د ال��ث��ـ��ـ��وي��ن��ـ��ـ��ي

ن�������ب�������ي�������ل ع��������ل��������ي ال������ع������و�������ض������ي

د.ح������������م������������د حم��������م��������د امل������ط������ر

د�������� .ص���ل���اح ال�������ع�������ب�������داجل�������ادر

م���������������������رزوق ف������ل������ي������ج احل�������رب�������ي
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ووفاء وبرًا ألخينا حامد الياقوت يرحمه اهلل تم انشاء هذا المشروع
من حسن الصحبة الوفاء ..
ً

م��ع��ه��د ح���ام���د ال���ي���اق���وت
للدراسات اإلسالمية  -سيرالنكا

يضمن له دوام األجر والثواب وصدقة جارية يمتد أجرها إلى ما شاء اهلل...
والمشروع يهدف إلى :
• زي�������ادة ال����وع����ي ال���دي���ن���ي ون�������ش���ر ال���ع���ل���م ال�����ش��رع��ي • .ب���ن���اء ال�����ش��خ�����ص��ي��ات امل����درب����ة �أخ��ل�اق����ي���� ًا وروح����ي���� ًا.
• ت���خ���ري���ج ج���ي���ل م��ت�����س��ل��ح مب���ع���رف���ة ال�����ق�����ر�آن ال���ك���رمي� • .إ����ش���ه���ار ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ري�لان��ك��ي.
مكونات المشروع • :مبـــنـــى الإدارة والتعــــليــــــــــــم

تكلفة المشروع

• م��رك��ز ال���ب���ح���وث

130,000

• ���س��ك��ن ال��ط�لاب

د.ك

خدمة المتبرعين

1888808
المستشار  /حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -سيرة ومسيرة

يمكنكم التبرع من خالل

khaironline.net
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سيرة المستشار
حامد محمد عبد اهلل الياقوت  -يرحمه اهلل

• ح�صل يرحمه  اهلل على لي�سان�س حقوق – جامعة الكويت . 1982
• حمامي �أمام حمكمة التمييز والد�ستورية العليا .
• ع�ضو جمعية املحامني الكويتية .
• حم�ك��م معتمد يف م��رك��ز ال�ك��وي��ت للتحكيم ال �ت �ج��اري ( متخ�ص�ص 
يف التحكيم يف امل�ن��ازع��ات املتعلقة بالعقود الإ�سالمية التي تربمها
ال�شركات اال�ستثمارية  ،ونزاعات املحافظ وال�صناديق  اال�ستثمارية ) .
• حمكم معتمد يف مركز التحكيم التجاري اخلليجي .
• م�ؤ�س�س جمموعة الياقوت القانونية للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .
• رئي�س الإدارة التنفيذية بجمعية الإ�صالح االجتماعي .
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإ�صالح االجتماعي .
الخبرات العملية:

• م��دي��ر الإدارة القانونية يف بيت التمويل الكويتي منذ تاريخ  
 2008/8/1وحتى 2011/8/1
• م�ست�شاراً قانونيا ل�شركة امل�ستثمر الدويل من  1999/2/1وحتى
تاريخ 2003 /10 / 31
• م�ست�شارا ب��إدارة الفتوى والت�شريع مبجل�س ال��وزراء  ،الفرتة من

• ع�ضو جلنة �صياغة نظام �أهداف و�سيا�سات النظام الرتبوي يف اللجنة
الرتبوية املنبثقة عن اللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال
تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية   .
• تدري�س مقرر القانون التجاري بكلية الدرا�سات التجارية للف�صل
الدرا�سي الثاين العام الدرا�سي    1992/91والف�صل الدرا�سي الأول
للعام الدرا�سي . 1993 /92
• ع�ضو جلنة درا�سة نظام العمل بالفتوى والت�شريع .
• مدير حترير

جملة الفتوى والت�شريع ( . ) 1997

• رئي�س جلنة ترتيب وت�صنيف الفتاوى ال�صادرة عن الفتوى والت�شريع
والإ�شراف على �إدخال بياناتها ب�أجهزة احلا�سب الآيل ( . ) 1997
• تكليف بالقيام مبهام ر�سمية تتعلق بالدعاوى املرفوعة على حكومة
دولة الكويت يف اخلارج   .
• امل�شاركة يف فريق العمل املعني مبمار�سات العقود الدولية املنبثقة عن
جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  ( .الأمم املتحدة ) .
• ح�ضور جل�سات ا�ستماع وحتقيق يف منازعات دولية حلكومة
دولة الكويت .

. 1998/9/21– 1982/9/11

• م�ست�شار ق��ان��وين ل�ل�أم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجنة اال�ست�شارية العليا
للعمل على ا�ستكمال تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الفرتة
من  1992حتى . 1997

وفاته :

• تويف يرحمه اهلل يوم اجلمعة
ح�شد غفري من �أهل الكويت و�أ�صدقائه وحمبيه .
 12يونيو 2015

م  ،وح�ضر جنازته

