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 العم خالد يوسف المرزوق 
 ماذا ميكنني ان اكتب عن أسطورة مرت في احلياة الدنيا كنسمة جميلة 
مثل نور الشـــمس في مشرقها اجلميل مثل قطرة الندى، مثل ضوء القمر 
فـــي متام البدر، ماذا ميكنني ان أقول عن أســـطورة فـــي الكرم، في حب 
الناس في حب عمل اخلير، في حب الفقراء واحملتاجني، في حب مســـاعدة 

املعوزين واملساكني.
  أسطورة في جمال النفس البشرية الرائعة كالبحر ال بل كاحمليط تنظر 
اليـــه فيمتد بصرك بعيدا وال تصل الى نهايته، البحر في هدوئه ثم تنظر 
الى ما حتت السطح جتد اخلير واحلب واحلنان ثم متتد الى األعماق جتد 

الآللئ واملرجان واملعادن النفيسة في عمق هذه األسطورة الرائعة.
  كان كاجلبل االشم دائما كبيرا، دائما عاليا، دائما شامخا إن أردت الوصول 

إليه يدنو منك ما دمت محبا، عاشقا، ميتلئ قلبك ونفسك بحب اخلير.
  ماذا ميكنني ان اكتب عن أسطورة عشت في كنفها ٤٠ عاما منذ ان سعدت 
بانتمائي الى هذه األســـرة الكرمية منذ ٤٠ عاما وأنا أعيش معهم وبينهم، 
عشـــت معهم باحلب بالود باأللفة باالنتماء، حتس وأنت بينهم بأنك فرد 
من العائلة، من أين هذه املشـــاعر والصفات، من أين اكتسب جميع أفراد 
العائلة هذه الصفات، البد من نبع فياض، البد من نهر جار باحلب، البد من 

شمس مشـــرقة بالنور تعطي الدفء واحلنان، ال تتعب نفسك في البحث 
واخليال هناك خالد املرزوق النهر والشمس والنور.

  يـــا أبا الوليد، جمعتنا جميعا كل محبيك كل العائلة كبارًا وصغارًا كل 
أصدقائك ومعارفك جميعا حولك دائما في يوم اجلمعة، دائما كان يوم عيد 
لنا جميعا ونحن نلتف حولك كالشـــهب بالبدر أو كاجلند بالعلم وانت يا 
حبيب الكل توزع ابتســـامتك وحبك ينال منه اجلميع وال يفرغ الوعاء – 

القلب يتجدد فيه احلب الدائم للجميع.
  وفي األعياد وفي املناســـبات وفي كل يوم نلتقي بك عيد لنا ألنك حتب 

اجلميع وحتب احلب واخلير للجميع.
  يا أبا الوليد، في كل مناسبات الكويت الرسمية واخليرية ميتلئ منزلك العامر 

بكل ضيوف الكويت، ومثل املنزل ميتلئ قلبك الكبير بكل من يحب الكويت.
  وكل من جاء محبا للكويت كنت دائما كرميا – سخيا – معطاء وحولك 
شموع تضيء املكان هم أبناؤك وأحفادك، ويرحبون ويوزعون االبتسامات 
والتحيـــات من القلب ومن النفس، دماؤك تســـري في عروقهم، وأفكارك 
وحبك للناس تسري في قلوبهم وأجسادهم، هي الشجرة الكرمية ال تنبت 

إال كرما وسخاء.

  يا أبا الوليد، كنت كاجلبل في صبرك  وصمتك عندما تبلغك نبأ حزين 
اختزنت صبرك في نفســـك ودموعك في عروقـــك ثم تكرر النبأ واالبتالء 

فصبرت وجتلدت وحتملت، هذه شيمة العظماء والكبراء.
  يا أبا الوليد، لن أكتب كثيرا عن خيراتك التي مألت أرجاء الدنيا، فأنت ال 
حتب أن نقول أعطيت ومنحت ولكن عطاءك كان يتحدث عنك وال نتحدث 
نحن عنه في مصر في الســـودان في أفغانستان في باكستان في املغرب، 
في كل أنحاء الدنيا، لك مبدأ ال حتيد عنه، ال تعلم ميناك ما أنفقت يسراك 

وال يعلم يسراك ما أعطت ميناك.
  يا أبا الوليد لن أتكلم كم املشـــروعات واإلنشاءات التي أعطيتها جهدك 

وعمرك ودمك ألنك كنت محبا شغوفا بالعمل.
  يا أبا الوليد، أنت في القلب والعروق ينبض ويدق وفي النفس هواء يعطي 
رائحة اخللود، ستظل يا أبا الوليد في كل شيء نحسه ونسمعه ونراه وال نقول 
إال انك انتقلت الى جوار اهللا يسبقك كل خير عملته في الدنيا، وكل دعوة من 

القلب الى اهللا أن يجمعنا بك في جنة اخللد يا أبا الوليد.
  د.محمد الشربيني
 

 راشد الحماد: نشاطركم 
األحزان بوفاة المرحوم 

  خالد يوسف المرزوق
  بعث املستشـــار راشد عبداحملســـن احلماد نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء للشـــؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشـــؤون االسالمية ببرقية 
تعزية جاء فيها: نشاطركم االحزان في وفاة املرحوم 
خالد يوســـف املرزوق تغمده اهللا بالرحمة وألهمكم 

الصبر والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 فاضل صفر: نشاطركم 
  خالص العزاء والمواساة 

  في مصابكم الجلل
  بعث وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ببرقية تعزية جاء فيها: نشاطركم 
خالص العزاء واملواساة في مصابكم اجللل وان يتغمده 
اهللا جلت قدرته بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه 
جنات الفردوس االعلى ويلهمكم جميل الصبر وحسن 

العزاء. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 ناصر صباح األحمد:
   أحّر التعازي القلبية وصادق المواساة بهذا المصاب

  بعث الشيخ ناصر صباح األحمد وزير شؤون الديوان األميري ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: (يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) تلقينا ببالغ احلزن واالســـى نبأ وفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى خالد يوســـف املرزوق وال يســـعنا في هذا املقام اال ان نتقدم لكم بأحر التعازي القلبية 
وصادق املواســـاة بهذا املصاب متضرعني الى اهللا القدير ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه فسيح جناته 

ويلهمكم الصبر والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 نواف بن محمد بن عبداهللا آل سعود: نشاطركم األحزان
   في مصابكم الجلل وننعى أحد رجاالت الكويت المخلصين

  بعث رئيس االحتاد العربي السعودي أللعاب القوى األمير نواف بن محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعود 
ببرقية تعزية ومواســـاة جاء فيها: الســـادة أبناء الشيخ خالد بن يوســـف املرزوق األفاضل، السالم عليكم ورحمة 
اهللا وبركاته، تلقينا ببالغ األســـى واحلزن نبأ وفاة والدكم الشـــيخ خالد بن يوسف املرزوق (يرحمه اهللا) ونحن 
إذ نشـــاطركم األحزان في مصابكم اجللل فإننا ننعى أحد رجاالت الكويت املخلصني والذين ســـاهموا في تأسيسها 
وتطويرها ودعم نهضتها التنموية في كافة املجاالت، راجني من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم واألسرة الكرمية الصبر والسلوان وأال يريكم مكروها في عزيز لديكم.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 عبداهللا آل ثاني: 
  نسأل المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

  بعث الشيخ عبداهللا بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لالتصاالت ببرقية تعزية 
جاء فيها: تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره نبأ وفاة فقيدكم الغالي رحمه اهللا تقبلوا تعازي ومواساتي لكم 

وألسرة الفقيد الكرمية.
   ســـائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ورضوانه ويســـكنه عز وجل فسيح جناته ويلهمكم 

جميل الصبر والسلوان. 

 محمد الرومي: 
  الفقيد جّسد معنى الوطنية بكل معانيها وأعبائها

  بعث محمد حمد صالح الرومي ببرقية تعزية ومواســـاة جاء فيها: لقد تلقينا نبأ وفاة اخ عزيز علينا 
وهذا قضاء اهللا وقدره فقد كان رحمه اهللا يجسد معنى الوطنية بكل معانيها واعبائها التي ال ينهض بها 

اال اولو العزم من الرجال.
   ونقدم لكم العزاء في مصابكم اجللل ونسأل املولى عز وجل ان ينزل عليكم سكينته وان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ونرجو ان تتقبلوا منا خالص 

العزاء.
   انا هللا وانا اليه راجعون. 

 علي الجابر األحمد: 
  نشاطركم األحزان 

  بوفاة الفقيد
  بعث محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر األحمد 
ببرقية تعزية جاء فيها:  نشاطركم االحزان بوفاة فقيدكم 
سائلني املولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.. 

إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 عبدالرضـا خورشـيد: ببالغ 
الحزن واألسـى ننعـى فقيدنا 

الغالي خالد يوسف المرزوق
  

  بعث عبدالرضا خورشيد ببرقية تعزية جاء فيها: 
ببالغ احلزن واالسى ننعى فقيدنا الغالي خالد يوسف 
املرزوق املغفور له باذن اهللا تعالى سائلني املولى عز 
وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا اهللا 

وإنا إليه راجعون.
  نعتذر لوجودنا خارج البالد. 
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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 جواد بوخمسين: 
  بمزيد  من الحزن واألسى 
  تلقيت نبأ  وفاة المرحوم 

  خالد يوسف المرزوق
  ارسل جواد بوخمسني برقية تعزية جاء فيها: مبزيد من 
احلزن واألسى تلقيت نبأ وفاة املرحوم باذن اهللا تعالى 
خالد يوسف املرزوق وال يسعني ازاء مصابكم األليم اال ان 
اتقدم اليكم بخالص العزاء واملواساة، تغمده اهللا بواسع 
رحمته واسكنه فســـيح جناته، وألهمكم جميعا الصبر 

والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 أمل صباح السالم: أحر التعازي 
القلبية وصادق المواساة بهذا 

المصاب الجلل
  أرسلت الشيخة أمل صباح السالم املبارك الصباح ببرقية 
تعزية جاء فيها: بقلوب يعتصرها احلزن واألسى تلقينا 
نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى ونتقدم بأحر تعازينا 
القلبية وصادق مواساتنا لهذا املصاب اجللل ونتضرع الى 
املولى جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان. 

 بدرية صباح السالم:
   بقلوب يعتصرها الحزن واألسى 

تلقينا نبأ وفاة الفقيد
  بعثت الشيخة بدرية صباح السالم املبارك الصباح ببرقية 
تعزية جاء فيها: بقلوب يعتصرها احلزن واألسى تلقينا 
نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى نتقدم بأحر تعازينا 
القلبية وصادق مواساتنا لهذا املصاب اجللل ونتضرع الى 
املولى جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان. 

 فواز السمار: نعزيكم
   بوفاة المغفور له 

  ونسأل اهللا  له الرحمة
  بعث فواز املسار ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: السالم 
عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. نعزيكم بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى، خالد يوسف املرزوق ونسأل اهللا العلي القدير 
ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان 

يلهمكم الصبر والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 وليد الحميضي: نشاطركم 
األحزان في وفاة الفقيد الغالي

  
  أرسل وليد عبدالعزيز احلميضي ببرقية تعزية جاء فيها: 
نشـــاطركم االحزان في وفاة فقيدكم الغالي، ســـائلني اهللا ان 
يســـكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان. انا هللا وانا 

اليه راجعون. 

 عادل الجسار: نسأل المولى 
  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

  بعث عادل دخيل اجلسار ببرقية مشاركة عزاء جاء فيها: 
أتقدم بأحر التعازي القلبية مبواساتكم بوفاة املرحوم خالد 
يوسف املرزوق ســـائلني اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ويسكنه فســـيح جناته ويلهم أهله الصبر 

والسلوان.
 

 طيبة العمر: نشاطركم
  األحزان في مصابكم األليم

  بعثت طيبة العمر ببرقية مشـــاركة عـــزاء جاء فيها: 
نشاطركم األحزان في مصابكم األليم. للفقيد الرحمة ولكم 

الصبر والسلوان. 

 بدر الصايغ: أحر التعازي
   القلبية بوفاة الفقيد

  بعث بدر حسني الصايغ ببرقية تعزية جاء فيها: نتقدم 
للعائلـــة الكرمية بأحر التعازي القلبيـــة لوفاة فقيدكم 
املرحوم خالد يوســـف املرزوق سائلني اهللا عز وجل ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

الصبر والسلوان. 

 فهد يوسف الصباح: 
  أحر التعازي وخالص المواساة 

بفقيد الكويت الغالي العم 
  خالد يوسف المرزوق

  بعث الشـــيخ فهد يوسف سعود الصباح ببرقية عزاء 
جاء فيها: نتقدم إليكم بأحر التعازي وخالص املواســـاة 
بفقيد الكويـــت الغالي والد اجلميع العم خالد يوســـف 
املرزوق ونسأل املولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته 

وان يلهمكم الصبر والسلوان. 

 إبراهيم الذربان: تعازينا القلبية
  بوفاة الفقيد ونسأل اهللا له 

الرحمة الواسعة
  أرسل ابراهيم صالح الذربان برقية عزاء جاء فيها: تعازينا 
القلبية لوفاة املغفور له والدكم. نسأل اهللا ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، انا 
هللا وانا اليه راجعون. أعتذر عن احلضور شخصيا لتقدمي 

واجب العزاء لتواجدي خارج البالد. 

 يعقوب السيد الرفاعي: 
نشاطركم األحزان في وفاة 

الراحل خالد يوسف المرزوق
  بعث د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي مدير معهد الدراسات 
املصرفية ببرقية تعزية جاء فيها: نشاطركم األحزان في 
وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى والدكم السيد خالد يوسف 
املرزوق، سائلني املولى عز وجل أن  يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويدخله فســـيح جناته ويلهمكم وأفراد االســـرة 

الكرمية الصبر والسلوان، (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

 فواز الصباح: ببالغ الحزن واألسى
  تلقينا نبأ وفاة المغفور له العم 

خالد يوسف المرزوق
  بعث الشـــيخ فواز ناصر الصباح ببرقية تعزية جاء 
فيها: ببالغ احلزن واالســـى تلقينا خبر وفاة املغفور له 
املرحوم العم خالد املرزوق رحمه اهللا واســـكنه فســـيح 

جناته وألهمكم الصبر والسلوان. 

 أحمد الفهد: نسأل اهللا العلي القدير 
  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

  بعـــــث الشـــــيخ أحمد الفهــــــد ببرقية تعزيــة ومواســـــاة جاء فيها: الســـالم عليكـــم ورحمة اهللا 
وبركاته..

  نعزيكم بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى، خالد يوسف املرزوق.
   ونســـأل اهللا العلي القدير ان يتغمده بواســـع رحمته وان يسكنه فســـيح جناته وان يلهمكم الصبر 

والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 عبداهللا المعتوق: أحر التعازي وصادق المواساة 
  بوفاة المغفور له خالد يوسف المرزوق

  بعث رئيس الهيئة اخليرية االســـالمية العاملية عبداهللا معتوق املعتوق ببرقية تعزية جاء فيها: السالم عليكم 
ورحمة اهللا وبركاته.

  أتقدم بالنيابة عني وعن الهيئة اخليرية االســـالمية العاملية إدارة وموظفني لكم بأحر التعازي وصادق املواساة 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى خالد يوســـف املرزوق، داعني املولى عز وجل أن يتغمده بواســـع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته، وان يلهمكم الصبر والسلوان (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 بدر الخرافي: ندعو اهللا 
  أن يسكن الفقيد فسيح جناته

  بعث بدر ناصر اخلرافي ببرقية تعزية جاء فيها: نشاطركم 
األحزان في وفاة فقيد العائلة الكرمية وندعو اهللا ان يدخله 

فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 البنك التجاري: 
  أحر التعازي القلبية بوفاة العم 

خالد يوسف المرزوق
  بعثت ادارة االعالن والعالقات العامة بالبنك التجاري 
ببرقية تعزية جاء فيها: نتقدم اليكم بأحر التعازي القلبية 
واملواســـاة لوفاة املغفور له بـــاذن اهللا تعالى العم خالد 
يوسف املرزوق، سائلني اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 

 فــــي يوم اجلمعة (أفضل األيام)، والســــابع (خير األرقام) من 
يناير اجلاري، والثالث من شهر صفر.. فاجلمعة نهاية األسبوع، 
وبالنسبة له كانت نهاية العمر، كانت تلك اجلمعة لبعض الناس 
راحة واســــتجماما، لكنها كانت لنا بدايــــة حزن وعزاء.. فقد نزل 
خبر وفــــاة العم خالد وقع الصاعقة علينــــا، وكأن روحه فاضت 
وهو بني أيدينا، «إنا هللا وإنا إليه راجعون».. هللا ما أعطى، وهللا 
ما أخذ.. و(أال بذكــــر اهللا تطمئن القلوب).. هدأت روعتنا، وخف 
هول اخلبر، فبدأنا نتســــاءل: كيف؟ ومتــــى؟ وأين؟.. وإذا بآيات 

اهللا تتلى علينا:

   (إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض متوت 

إن اهللا عليم خبير) ڈ، وبعباده رءوف رحيم.
  كانت أول نسمة هواء تدخل رئته، يرحمه اهللا، بالكويت، وآخر 
نفس يخرجه مبصر، إنها إرادة اهللا، يولد بالكويت وميوت مبصر.. 

يرحمك اهللا، حتى مبماتك وفي محبتك كنت عادال.
  اشتقت لتراب الوطن، مثلما اشتاق تراب الكويت لك، ومن شوقه 
وحبه له احتضنه وضمه، وعّنا أبعده. هز موته قلوب الكويتيني 
والعرب.. لم يكن فنانا، أو جنما رياضيا، وال ذا منصب سياسي، 

حيــــث اعتذر عن كل املناصب التي عرضــــت عليه، لقناعته بأنها 
قيود وهو حر يعشق احلرية، يصدر قراراته مبا يقتنع به. يفكر، 
ثم يقترح، ثم يدرس، ثم ينفذ ـ بيده الفكرة وبيده التنفيذ ـ يكره 
التعقيد وسوء الظن واحلسد، يطرق كل األبواب، يتواصل مع جميع 
من يتعرف عليهم، يترك أثرا طيبا، ويزرع حبه في قلوبهم. أحبه 
امللوك واألمراء، وعشــــقه الفقراء والبسطاء، ميلك من الفراسة ما 
يستطيع به أن يتحسس حاجة الفقير فيساعده، وإحباط املجتهد 
فيدعمه، وجندة املضطر فيسنده، ونخوة القريب فيفزع له. كان 
يحتــــرم الصداقة فال يحرجها بطلب، عفيفا بطبعه، ذلك هو العم 

الراحل خالد اليوســــف املرزوق، حن إلى مصر فركب الطائرة مع 
الركاب وقلبه ينبض بحب احلياة، وهو ممنوع من ركوب الطائرة، 
ولكنه الشوق ملصر. وعاد بالطائرة األميرية اخلاصة، التي أمر بها 
صاحب السمو، وكان استقباله رسميا بالفطرة، استقبلته القلوب 
قبل األلقاب، كان تشييعه من أهل الكويت وفاء.  وفي صالتهم عليه 
أكثروا الدعــــاء. وعند دفنه كانت عبرة وبكاء، احتضنت احلبيبة 
حبيبها، والتحف االثنان بتراب الوطن، وســــالت دموع السحاب 
مبطر رّطب ذلك اللحد، وكأن السماء تشاركنا األحزان، إنه يوم ال 

سالم إبراهيم صالح السبيعي
ينسى إلنسان لن ينسى.  

 في يوم الجمعة 


