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محسنون من الكويت

فاطمة محمد عبد العزيز امليلم

احللقة

9
يعد العمل اخليري واإلحسان لآلخرين سمة بارزة
في الكويت ،فمنذ القدم جبل أهل الكويت على حب
اخلير و حرصوا على اإلحسان لآلخرين ،ملساعدة
احملتاجني ،وتقربا ً إلى الله عز وجل .فكانوا يفرحون
بحب الناس ،ودعواهم لهم باخلير والفالح.
فقدم ه��ؤالء من��اذج رائعة في األع��م��ال اخليرية

داخل الكويت وخارجها أبرزها عمارة العديد من
املساجد  ،وكفالة األيتام ،وتأسيس عدد من املدارس
اإلسالمية.
فأهل اخلير واإلحسان في الكويت أكثر من أن
نحصيهم ونعدهم ،وبخاصة في الشدائد واحملن
التي ظهر فيها معدنهم األصيل ،إذ تنافسوا في

إعداد:
مازن خرابة

عمل اخلير و بذل املعروف ،فأنفقوا على الفقراء
واملساكني وذوي القربى وأب��ن��اء السبيل ،وبنوا
املساجد وامل��دارس واملعاهد واملستشفيات ودور
األيتام وحفروا اآلبار ،فمألت سيرهم العطرة اآلفاق،
ونحن ف��ي «ال��وس��ط» سنقوم بنشر سير بعض
احملسنني العطرة عبر هذا الشهر الفضيل في حلقات

يومية ،اقتباسا ً من كتاب « محسنون من بلدي».
ويعد الكتاب ال��ذي أص��دره بيت الزكاة على عدة
أج��زاء حملة وف��اء ،وتوثيقا ً لسير احملسنني وتذكرة
بأعمالهم اخل��ي��رة ،وتخليدا ً ل��ذك��راه��م العطرة.
وسنتوقف في هذه احللقة مع سيرة فاطمة محمد
عبد العزيز امليلم.
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على الرجال فحسب ،بل شمل كذلك وال يزال
النساء وهن نصف املجتمع ومصانع الرجال.
والله جل وعال ال يضيع أجر احملسن ذكرا ً كان أم
أنثى ،قال تعالى:
ُضيعُ عَ َم َل عَ ا ِم ٍل
َاستَجَ ابَ َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أَنِّي الَ أ ِ
«ف ْ
ض (»)195
ضكُم مِّن بَعْ ٍ
مِّنكُم مِّن َذ َك ٍر أ َوْ أ ُنثَى بَعْ ُ
سورة آل عمران.
ومن��وذج اإلحسان ال��ذي سنتحدث عنه في
هذه الصفحات ،إمنا هو الم��رأة كرمية ضربت
في مجال اإلحسان والبذل والعطاء بسهم وافر
وعطاء زاخ��ر .فكثيرا ً ما كانت احملسنة فاطمة
امليلم تقرأ أو تسمع عن ثواب احملسنني وجزائهم
العظيم ،وم��ا أع��ده الله تعالى لهم من واسع
فضله وعظيم عطائه ،قال تعالى «إ ِ َّن ُه مَن َيتَّقِ
ني (»)90
ُضيعُ أ َجْ َر المْحُ ْسِ ِن َ
ِص ِب ْر َفإِنَّ اللّ َه الَ ي ِ
َوي ْ
سورة يوسف.
وم��ن هنا تطلعت نفسها شوقاً إل��ى ولوج
هذا الباب العظيم ،باب البِر واإلحسان ،لتكتب
اسمها في هذا السجل املشرف.

بناء مسجد في البحرين

صالة امليلم لألفراح في العديلية

املولد والنشأة

هي فاطمة بنت محمد بن عبد العزيز بن فهد
امليلم ،املولودة مبنطقة القبلة في مدينة الكويت
في الثمن عشر من شهر صفر ع��ام 1362هـ،
امل��واف��ق للثالث والعشرين م��ن فبراير عام
1943م.
نشأت (رحمها الله) في كنف أسرة كويتية
كرمية ،محافظة على العادات والتقاليد كما هو
الشأن في األسر الكويتية بصفة عامة فتشربت
القيم احلميدة ،وت��رب��ت على م��ائ��دة األخ�لاق
العربية والقيم اإلسالمية األصيلة ،وعلى
رأسها اجلود واحلياء والعفة وتقديس احلياة
الزوجية ،وغيرها من األخالق الفاضلة .وكان
لها خمسة أشقاء وشقيقتان.
وقد نالت حظاً من التعليم مكنها من إجادة
القراءة والكتابة ،وكان هذا يعد مرحلة جيدة
آنذاك ،حيث لم يكن نطاق التعليم قد اتسع كما
هو حادث اآلن ،ال سيما في وسط الفتيات.

صفاتها وأخالقها

كانت احملسنة فاطمة امليلم (رحمها الله)
حسنة األخالق ،هادئة الطباع ،كرمية السجايا،
قليلة الكالم ،كثيرة الصمت ،عفيفة اللسان،
محبة لعمل اخلير ،ساعية في قضاء حوائج
الناس .كما كانت (رحمها الله) زاهدة في ملذات
الدنيا ،حريصة على فعل اخلير وبذل الصدقات،
خاصة في السر ،ال حتب املباهاة وال املفاخرة،
وقد عاشت في أهلها ووسط جيرانها في هدوء
وسكينة ال ت��ؤذي أح���دا ً ،وال تسيء إل��ى أحد،
حتى رحلت عن دنيانا بنفس القدر من الهدوء
والسكينة ،ولم يُسمع عنها غير ذلك.
ولم يكن غريباً أن تتشرب أخ�لاق احملسنة
فاطمة امليلم هذه الصفات الكرمية ،وهي الفتاة
التي نشأت في وسط طيب كرمي ،وبيئة صاحلة
ومنبت أصيل ،وقد اتسمت حياتها (رحمها الله)
بحب اخلير واملسارعة إليه وكان لها من أوجه
اإلحسان الكثير.

أنشأت فاطمة امليلم صالة لألفراح واملناسبات االجتماعية على نفقتها اخلاصة

حياتها االجتماعية

ت��زوج��ت احملسنة فاطمة امليلم م��ن السيد
شعيب إبراهيم العلي (رحمه الله) وكانت
تتمنى أن ت��رزق ب��أوالد يلبون عاطفة األمومة
الفطرية لديها ،ولكن الله تعالى قدر غير ذلك،
حلكمة يعلمها سبحانه القائل في كتابه العزيز:
ْض يَخْ لُقُ مَا يَشَ اء َيهَبُ
« ِللَّ ِه ُملْكُ السَّ مَاوَاتِ وَاألَر ِ
َشاء ال ُّذكُورَ( )49أ َوْ
َشاء إِنَاثًا وَ َيهَبُ لمِ َن ي َ
لمِ َنْ ي َ
َشاء عَ قِيمًا
ُيزَوِّ جُ ُه ْم ُذ ْكرَانًا وَ إِنَاثًا وَ يَجْ عَ ُل مَن ي َ
إ ِ َّن ُه عَ لِي ٌم َقدِيرٌ( »)50سورة الشورى.
وما كان منها (رحمها الله) إال أن رضيت بقدر
ربها ،واستسلمت حلكمه جل وعال ،إدراكاً منها
الصا ِبرُونَ أ َْجرَهُ م
لقوله سبحانه « :إ مَِّنَا ُي َوفَّى َّ
بِغَ ْي ِر حِ سَ ابٍ ( »)10سورة الزمر.

أوجه اإلحسان في حياتها
لم يقتصر اإلحسان في بلدنا احلبيب الكويت

كانت احملسنة فاطمة امليلم (رحمها الله)
متطلعة طوال حياتها ،إلى بناء بيت لله تعالى،
يذكر فيه اسمه بالغدو واآلصال ،ويكون قربة
لها عند ربها ،ويجري لها ثوابه بعد موتها ،ال
سيما وقد داعب سمعها كثيرا ً حديث الرسول
َسجِ دًا مِنْ مَا ِل ِه
صلى الله عليه وسلم« :مَنْ َبنَى م ْ
َبنَى ال َّل ُه َل ُه َب ْيتًا فِي الجْ َ َّنةِ» رواه ابن ماجه في
سننه.
وقد حتقق لها هذا األم��ل في حياتها ،وقرت
عينها وسعد قلبها برضا ربها جل وعال عندما
أم��رت ببناء ه��ذا املسجد ف��ي دول��ة البحرين
الشقيقة «مملكة البحرين حالياً» ،ولكن قضاء
الله تعالى عاجلها قبل أن يتم البناء ،فقام
أوصياؤها بتحقيق رغبتها بعد وفاتها ومن حُ ِّر
مالها ،داعني الله تعالى أن يجعل هذا العمل في
ميزان حسناتها ،وأن يجزيها عنه خير اجلزاء
يوم ال ينفع مال وال بنون ،إال من أتى الله بقلب
سليم .ويقع املسجد في مدينة احملرق مبملكة
البحرين الشقيقة ،وقد تأسس في عام 1420هـ
(1999م) ،حيث مت االنتهاء من بنائه وجتهيزه
بإشراف إخوانها ،ومت افتتاحه في الرابع من
شهر رج��ب ع��ام 1421هـ امل��واف��ق ل�ل�أول من
أكتوبر عام 2000م.

املواصفات العامة للمسجد
 املساحة الكلية للمسجد  250مترا ً مربعا ً. يضم املسجد مصلى للنساء ،باإلضافةلصحن املسجد الرئيس.
 -يبلغ ارتفاع املئذنة  20متر تقريبا ً.

صالة امليلم لألفراح بالعديلية
كانت فاطمة امليلم (رحمها الله) حريصة
على أن ميتد عطاؤها ويتنوع أوج��ه بذلها
وبِ��ره��ا ،وكانت تسعد مبشاركة الناس في
أفراحهم ،لذا فكرت في أن تساهم في عمل يخدم
الناس بعد أن كثروا وزاد عددهم ،وضاقت
امل��ن��ازل ع��ن أفراحهم ومناسباتهم ،فقامت
(رحمها الله) بإنشاء صالة امليلم لألفراح
واملناسبات االجتماعية مبنطقة العديلية،
حباً منها لفعل اخلير ،ومتني من الله تعالى
أن يجعلها صدقة جارية لها (رحمها الله)،
وأن تكون ممن حتقق فيهم حديث النبي صلى
الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي
َات
الص َدق ِ
الله عنه قال« :إ ِنَّ اللَّ َه عَ َّز وَجَ َّل َي ْق َب ُل َّ
َحدِكُ ْم َكمَا ُي َربِّي
ْخذُهَ ا ِب َيمِي ِن ِه َف ُي َربِّيهَا أل َ
وَ َيأ ُ
َصيلَ ُه حَ تَّى إ ِنَّ ال ُّل ْق َم َة
أ َحَ ُد ُك ْم ُم ْه َر ُه أ َوْ َفلُ َّو ُه أ َوْ ف ِ
َصي ُر ِم ْث َل أ ُحُ دٍ».. .رواه البخاري.
َلت ِ
وقد حرصت (رحمها الله) على أن يتم هذا
العمل على أحسن وجه ،مهما تكلف من نفقات،
ومهما استغرق من وقت وجهد ،ليكون صرحا ً
من صروح اخلير ،وعالمة مضيئة على أصالة
م��ع��ادن أه��ل الكويت رج���االً ون��س��اءً ،شيبة
وشبابا ً.
وقد مت اختيار املكان وجتهيزه وبناءه من
مالها اخلاص ،بعد أن اشترت األرض وأمرت
ببدء العمل فيها أثناء حياتها ،ولكنها توفيت
في عام 1993م (رحمها الله) قبل أن تشاهد
البدء في البناء هذا العمل الطيب املبارك عام
1994م ،الذي أكمله إخوانها ،وقد مت بحمد
الله تعالى افتتاح هذه الصالة عام 1996م.
وم��ا زال��ت ه��ذه الصالة قائمة حتى اآلن،
ت��ت��وارد عليها األج��ي��ال ،وتتذاكر ب��ذل هذه

السيدة الكرمية وعطاءها ،وبِرها وسخاءها،
وحتقق لها طموحها بأن تنال – هي وإخوانها
وكل من ساهم بجهده ووقته في العمل – األجر
الكبير والثواب اجلزيل ال��ذي عناه الرسول
الكرمي صلى الله عليه وسلم في قوله :إِذَا
جهَا كَانَ َلهَا أ َْج ٌر
ْت زَوْ ِ
َت المْ َ ْ��رأ َ ُة مِنْ َبي ِ
َص َّدق ْ
ت َ
ُص
َولِلزَّوْ جِ ِم ْث ُل َذلِكَ َو ِللْخَ ازِنِ ِم ْث ُل َذلِكَ وَال َي ْنق ُ
ش ْيئًا لِلزَّوْ جِ
اح ِب ِه َ
ص ِ
اح ٍد ِم ْن ُهمَا مِنْ أ َْج ِر َ
كُلُّ وَ ِ
بمِ َا كَسَ بَ َو َلهَا بمِ َا أ َ ْن َفقَتْ » أخرجه النسائي.
وتبلغ مساحة الصالة  1555مترا ً مربعاً،
وهي صالة كبيرة معدة لالستقبال وبها صالة
للطعام ومطبخ رئيس ومكاتب إلدارة الصالة
واخلدمات أخرى.

ديوان العزاء
استكماالً لنهج اخلير الذي سلكته احملسنة
فاطمة امليلم (رحمها الله) وال��ذي ركز على
خدمة الناس ومشاركتهم في مناسباتهم
االجتماعية والتعاون معهم قدر إمكانها عمالً
باحلديث النبوي الشريف الذي رواه النّعْ مَان
صلَّى ال َّل ُه عَ لي ِه
َس��ولُ ال َّل ِه َ
َشيرٍ ،قَ��الَ ر ُ
بْن ب ِ
َاح ِم ِه ْم وَ َتوَادِّهِ ْم
ني فِي َتر ُ
سلّمَ « :ترَى المْ ُ ْؤ ِم ِن َ
وَ َ
ضوً ا
اش َتكَى عُ ْ
س ِد إِذَا ْ
اط ِف ِه ْم كَ َمثَلِ الجْ َ َ
وَ تَعَ ُ
ِالس َه ِر وَالحْ ُ مَّى» رواه
سا ِئ ُر جَ سَ ِد ِه ب َّ
َتدَاعَ ى َل ُه َ
البخاري.
ولذا فقد قامت ببناء قاعة للعزاء في منطقة
العديلية أي��ض��اً بالقرب م��ن صالة امليلم،
حيث ق��ام بهذا العمل إخوتها على نفقتها
بعد وفاتها ،ومت افتتاح تلك القاعة في عام
2001م ،وما زالت تؤدي خدماتها للمواطنني

الراغبني في ذلك .نسأل الله تعالى أن يجعل
هذا العمل في ميزان حسناتها
ب���دأ ال��ع��م��ل ف��ي ال��ق��اع��ة س��ن��ة 1421هـ
(2000م) ،ومت االنتهاء منها وافتتاحها
سنة 1422هـ (2001م) ،وتبلغ مساحتها
 700مترا ً مربعاً ،وهي تشمل ديوان رئيس
لالستقبال وخدمات أخرى.

وفاتها
ك��ان��ت احملسنة فاطمة امليلم تتمنى لو
تطول بها احلياة وميتد بها العمر ،ليس حباً
في الدنيا وهي الراغبة عن متعتها وملذاتها،
ال��زاه��دة فيها ،الساعية لرضا الله تعالى
بل لإلكثار من فعل اخليرات ،واالزدي��اد في
الباقيات الصاحلات ،فها هي حتى وفاتها تلح
على إجناز املسجد والصالة بأسرع ما يكون،
أمالً منها في أن تراهما قبل موتها ،إال أن أجل
الله تعالى وافاها فرحلت إلى بارئها جل وعال
بنفس الهدوء والسكينة اللتني عاشت بهما
بني الناس.
وفي  14صفر عام 1414هـ املوافق للثاني
من أغسطس ع��ام 1993م ،رحلت عن عالم
احلياة الفانية إلى احلياة الباقية ،ولم تكن قد
جاوزت اخلمسني إال ببضعة أشهر.
جزى الله احملسنة فاطمة امليلم خير اجلزاء
على م��ا ق��دم��ت ،وج��ع��ل أعمالها ف��ي ميزان
حسناتها ،وأعقبها في أهلها خيرا ً ،وأحلقها
مبن سبقها من عباده املؤمنني الذين أنعم
عليهم م��ن النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا ً.

