
املولد والنشأة
ولد احملسن عبد الله فريح عثمان الفدا 
عام 1297 هـ املوافق لعام 1879م في قرية 
اجلنوبية مبنطقة السدير فــي إقليم جند 
باململكة العربية السعودية الشقيقة. وهو 
أكبر إخوته سناً، ويليه أخوه عثمان ثم أخته 

منيرة ثم أخوه إبراهيم.

حتمله املسؤولية مبكرًا
عندما توفي والده )رحمه الله ( كان عبد 
ــزال فــي ســن الشباب، ولكنه كان  الله ال ي
على قدر املسؤولية وعند حسن ظن إخوته 
ووالدته وجميع أقاربه ومعارفه، فقد أحسن 
حتمل املسؤولية، بل تعَود عليها فقوي عوده 
واشتد ساعده، وتعلم كيف ينهض بها دون 
كلل أو ملل، وهكذا تصنع الشدائد الرجال، 
وعند البالء تظهر معادن الناس، وما أحسن 

قول طرفة بن العبد:
إذا القوم قالوا من الفتى خــلــت       أنني 

ُعنيت فلم أكسل ولم أتبلِِّد

 تعليمه
لم ينل احملسن عبد الله فريح الفدا حظاً 
وافراً من التعليم، إذ لم يكن التعليم شائعاً 
في ذلــك الوقت كما هو مــعــروف، فقد كان 
مقتصراً على تعليم قراءة القراَن الكرمي في 
الكتاتيب وحفظه، وكانت القراءة والكتابة 
تشكل صعوبة، ولكن عبد الله كان محباً 
للقرآن الــكــرمي محافظاً عليه ومتمسكاً 
بتعلمه وقراءة ورده منه يومياً، حرصاً على 

حتصيل ثواب تالوته، عامالً في ذلك بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: »َمْن َقَرأَ َحْرًفا 
َسَنُة ِبَعْشِر  ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َفلَُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَ
أَْمَثاِلَها ال أَُقــوُل الم َحْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف 

َوالٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف » رواه الترمذي.
رحلته من جند إلى الزبير ثم الكويت: 
قضى احملسن عبد الله فريح الــفــّدا فترة 
طفولته وصباه ومطلع شبابه في جند، 
وظــل بها حتى القرن العشرين امليالدي، 
ــان عمره حــوالــي 21 عــامــاً، ونــظــراً ملا  وك
أصــاب جند من جفاف في تلك الفترة، فقد 
انتقل إلى منطقة الزبير بالعراق مع والدته 
وإخوته الثالثة، سعياً وراء الرزق الالل، 
وعمالً بقولة تعالى: »َوَمن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل 
الّلِه َيِجْد ِفي األَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة 

)100(« سورة النساء.
وبعد أن وصل إلى الزبير، بقي فيها فترة 
من الزمن، عمل خاللها في مجال البناء، 
حتى أصبح أستاذاً في هذا املجال، إلتقانه 
لعمله بكل مــا يستطيع وإخــالصــه فيه، 
واجتهاده في حتصيل الرزق بهذا الطريق 

الالل.
وبينما كان احملسن عبد الله فريح مقيماً 
بالزبير، مقباًل على حياته فيها، متقناً 
عمله راضياً مبا قسم الله له، سمع عن أهل 
الكويت، وعــن سماحتهم وطيب مقامهم 
وحــســن عشرتهم، فــقــرر هــو ومجموعة 
األســاتــذة الــذيــن يعملون معه التوجه 
إلــى الكويت؛ سعياً وراء الـــرزق الــالل 
ومــجــاورة ألولــئــك الــقــوم الطيبني الذين 

سمعوا عنهم خيراً كثيراً. 
وفي الكويت أقام مبنطقة القبلة )جبلة(، 

وبدأ العمل بها وتعرف على أهلها وكان من 
بينهم السيد داود املرزوق البدر، الذي ملس 
فيه اإلخالص في العمل وحسن إتقانه له، 
واستراح هو أيضاً له، فاتخذ قراراً باملكوث 
في الكويت هو وأهله، خاصة بعدما طلب 
منه السيد داود املــرزوق اإلقامة في منزل 
خصصه له وألهله، بعدما ملس فيه الكثير 

من الصفات الطيبة واألخالق الميدة.

صفاته وأخالقه
 اتسم احملسن عبد الله الفّدا بالعديد من 
اخلصال الميدة واألخالق السنة التي 
اكتسبها من خالل قراءته للقراَن الكرمي 
أوالً، ثم من خالل األسرة والبيئة الصالة 
التي نشأ وتربى فيها، فكان خلقه السن 
أحــد أوجــه اخلير واإلحــســان لديه، وهو 
من موجبات اجلنة. فَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: 
ــمَ َما  ِبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســلَّ »ُسِئَل النَّ
نََّة، َقاَل: التَّْقَوى َوُحْسُن  أَْكَثُر َما ُيْدِخُل اجْلَ
اَر َقاَل  ُلِق، َوُسِئَل َما أَْكَثُر َما ُيْدِخُل النَّ اخْلُ

األَْجَوَفاِن اْلَفُم َواْلَفْرُج » رواه ابن ماجه.
ويــأتــي على رأس هــذه الصفات التي 
حــرص – رحمه الله - على التحلي بها 
ــه، التمسك بصالة اجلماعة  إلرضـــاء رب
وحبه للسعي إلى املساجد، دون أن تلهيه 
أعماله وأوالده وجتارته عن أداء حقوق 
ربه عليه وأولها الصالة، مستجيبا لقوله 
ــِذيــَن آَمــُنــوا ال ُتْلِهُكْم  ــَهــا الَّ ــا أَيُّ تعالى: »َي
أَْمَواُلُكْم َوال أَْوالُدُكْم َعن ِذْكِر اللَِّه َوَمن َيْفَعْل 
ــاِســُروَن )9(« سورة  َذِلــَك َفأُْوَلِئَك ُهُم اخْلَ

املنافقون.

إخالصه في عمله وإتقانه له 
»إن الله يحب إذا عمل أحــدكــم عمل أن 
يتقنه«، بهذا املــبــدأ كــان احملسن عبد الله 
الفريح محسناً لعمله متقناً له مخلصاً فيه، 
وهذا ما دعا أهل الكويت إلى حبة واستحسان 
أخالقه، فأحاطوه بالرعاية والب وأغدقوا 

عليه من املودة والوفاء. 
ومما يؤكد إحسانه لعمله وإخالصه فيه، 
تعلمه لطريقة البناء باستخدام الصخر، 
وهي الطريقة التي كانت شائعة االستخدام 
ــة الكويت –آنذاك– وهــي تختلف  فــي دول
عن الطرق التي تعلمها عبد الله الفدا في 
منطقة الزبير التي تعلم فيها أصول البناء 
وأصبح أستاذاً فيه، ولكنه سرعان ما تعلم 
فنون البناء على الطريقة الكويتية، لشدة 
إخالصه وحبه للعمل ورغبته في البقاء 
بهذا البلد الطيب الذي وجد من أهله كل الود 

والترحيب. 
ومن الصفات الواضحة للمحسن عبد الله 
الفريح، اإليجابية واجلدية وذلك الستجابته 
السريعة لتطورات األحداث، وسعيه الدؤوب 
إلى طلب الرزق في أي مكان وزمان، فقد ترك 
ــى الزبير بــالــعــراق، ثــم توجه إلى  جنــد إل

الكويت فيما بعد.

سماحته
ُعــرف احملسن عبد الله الــفــّدا بصفاته 
الطيبة، بــل وسمي بها، فقد أطلقوا عليه 
لقب »أبـــو مــســامــح« داللـــة على سماحته 
ــك بسبب تأصل هــذه اخلصلة  ولينه، وذل
وجتذرها في وجدانه، وبروزها في أخالقه 
ومعامالته، وحرصه )رحمه الله( على نيل 
ــوة النبي صلى الله عليه وسلم  بركة دع
بالرحمة والسماحة في املعاملة، قال صلى 
الله عليه وسلم: »َرِحَم اللَُّه َرُجال َسْمًحا إَِذا 
َباَع َوإَِذا اْشَتَرى َوإَِذا اْقَتَضى« رواه البخاري 

في صحيحه.

حب العلم ومجالسة العلماء
 رغم أن احملسن عبد الله فريح لم ينل قدراً 
كبير من التعليم، إال أنه كان حريصاً على 
مجالسة العلماء والصالني، عماًل بقول 
ُجُل  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الرَّ
َعلَى ِديِن َخلِيلِِه َفْلَيْنُظْر أََحُدُكْم َمْن ُيَخاِلُل« 

رواه أبو داود.
ولــذا حرص )رحمه الله( على مجالسة 
الصالني ومنهم الشيخ عبد الله اخللف 
)رحمه الله( حيث كانت جلساته في ديوانه 

الكائن بالقرب من مسجد البدر. 

زواجه وأسرته
ملا كبر احملسن عبد الله الفريح وبلغ مبلغ 
الشباب، شرع في البحث عن شريكة له في 
الياة ، تقاسمه اآلمال واآلالم وتكون عوناً 
له على اخلير، ودافعاً إلى البر، ولعل الله 
تعالى يرزقه منها الذرية الصالة التي 
تساهم في إعمار األرض ورفعة شأن الوطن 
العزيز. وقد وفقه الله تعالى إلى الــزواج 
من فتاة طيبة من بلده جند، قبل أن يغادرها 
إلى محل عمله اجلديد بالزبير، وقد رزقه 
الله منها بنتاً واحدة، وقدر الله تعالى لها أن 
تتوفى وهي في سٍن صغيرة لتكون شفيعاً 

له يوم القيامة، بإذن الله.
وبــعــد أن استقر فــي وطــنــه الـــذي أحبه 
)الكويت( تزوج بالثانية ورزقــه الله منها 

بنتاً وولدين هما: فريح وعثمان.
ثم جد له من األمــور ما دعاه إلى الزواج 
بثالثة، ورزق الله منها بنتاً واحدة، وهكذا 
كانت ذريته ولدين وبنتني، كانوا جميعاً 
ًة  يَّ خير خلف خلير سلف، قال تعالى:«ُذرِّ
َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه َسِميٌع َعلِيٌم )34(« 

سورة آل عمران.

عمله في الكويت
 كان )رحمه الله( أستاذاً في البناء، وقد 
زاول عمله بداية في الزبير، ولم يكن يتقن 
البناء بالصخر وهى الطريقة املعروفة للبناء 

عند أهل الكويت  آنذاك. 

ــى الــكــويــت كان  ولكنه عندما انتقل إل
حريصاً على االســتــقــرار بها لطيب أهلها 
وسماحتهم ورغبة في البقاء معهم ، وقد 
حــرص على تعلم البناء بطريقة الصخر 

وإتقانها وإحسانها. 
ومــع مــرور الزمن بــدأت سمعته تنتشر 
شيئاً فشيئاً، وذاع صيته بني الناس، حتى 
ــاذاً مــن الــطــراز األول، خاصة  ــت أصــبــح أس
بني أهــل جبلة، وقــد ازدادت شهرته عندما 
قررت بلدية الكويت استغالل مياه األمطار 
وجتميعها لــالســتــفــادة مــنــهــا كــمــخــزون 

استراتيجي من املياه عند الاجة إليها. 
ولــذا شرعت البلدية في بناء البرك في 
األسواق لتجميع مياه األمطار املتساقطة على 
أسقف شبرات األسواق، فطلبت من احملسن 
عبد الله الفريح )رحمه الله( أن يتولى عملية 
بناء هذه البرك، فقام ببناء واحدة في سوق 
املــنــاخ، وأخـــرى قريبة مــن ســوق الدعيج، 

وثالثه قريبة من سوق »الزل«.
وقــد أجــاد )رحمه الله( بناء هــذه البرك 
الثالثة الستخدامه طريقة خاصة في بناء 
أسقفها، وكــانــت هــي ســر مهنته، حيث لم 
يستخدم في بنائها الديد كما هو شائع 
فــي ذلــك الــوقــت، بــل استخدم طــرقــاً أخــرى 
لسقفها مهما كان حجم تلك البركة، وكان 
متقناً لهذه الطريقة دون غيره من األساتذة، 
وتسمى طريقة »العقادة« مع لفظ القاف 
جيماً قاهرية، وتقوم فكرتها على تشريك 
)تعقيد( الــصــخــور بشكل هندسي ينقل 

أحمالها إلى بعضها، بشكل يضاعف قدرة 
حتملها لألثقال فوقها.

ِبركة القصر
وهنا نذكر حادثة وقعت عند بناء قصر 
نايف، إذ إنه بعدما مت بناء بركة كبيرة في 
القصر بإشراف أحد األساتذة، وبعد االنتهاء 
من بناء سقف البركة، وأثناء فك اخلشب 
وإخراجه تهدم السقف على العاملني فيها، 
فقتل من قتل، وجــرح من جــرح، وهنا طلب 
الشيخ عبد الله األحــمــد )رحــمــه الــلــه( من 
املــرحــوم عبد الله الفدا إعــادة بنائها على 
طريقته )العقادة(، فكان له ما طلب، وأدى 
املرحوم عبد الله الفدا املهمة على خير وجه، 
ــه بعد االنــتــهــاء مــن بــنــاء سقف  لــدرجــة أن
ــرور بعير محماًل بعدد  البركة تصادف م
ست قرب ماء على هذه البركة، وعندما هّم 
باملرور فوقها أوقفه الشيخ عبد الله )رحمه 
الله( خوفاً من سقوطها، كما حدث في املرة 
األولى، إال أن املرحوم الفريح طمأن الشيخ 
بــأن البركة تستطيع حتمل سيارة بكامل 
حمولتها، وليس فقط بعيراً واحداً، وبالفعل 
أمر مبرور البعير من فوق البركة، بالرغم 
من وجود ابنه فريح بداخل البركة الذي كان 
يعمل في فك اخلشب، ومر البعير بسالم ولم 
تتأثر به البركة بفضل الله تعالى، مما زاد 
ثقة الناس فيه واقتناعهم بحسن صنعته 

وإتقانه لعمله.

يعد العمل اخليري واإلحسان 
لآلخرين سمة بارزة في الكويت، 
فمنذ القدم جبل أهل الكويت على 
حب اخلير و حرصوا على اإلحسان 
ل��آلخ��ري��ن، مل��س��اع��دة احملتاجني، 
وتقرباً إلى الله عز وج��ل. فكانوا 
يفرحون بحب الناس، ودعواهم 

لهم باخلير والفالح. 
ف��ق��دم ه���ؤالء من���اذج رائ��ع��ة في 

األع��م��ال اخليرية داخ��ل الكويت 
وخارجها أبرزها عمارة العديد من 
املساجد ، وكفالة األيتام، وتأسيس 

عدد من املدارس اإلسالمية.
ف��أه��ل اخل��ي��ر واإلح���س���ان في 
ال��ك��وي��ت أك��ث��ر م��ن أن نحصيهم 
ونعدهم، وبخاصة في الشدائد 
واحمل��ن التي ظهر فيها معدنهم 
األصيل، إذ تنافسوا في عمل اخلير 

و ب��ذل امل��ع��روف، فأنفقوا على 
الفقراء واملساكني وذوي القربى 
وأب��ن��اء السبيل، وب��ن��وا املساجد 
وامل��دارس واملعاهد واملستشفيات 
ودور األي��ت��ام وح��ف��روا اآلب���ار، 
فمألت سيرهم العطرة اآلف��اق، 
ونحن في »الوسط«  سنقوم بنشر 
سير بعض احملسنني العطرة  عبر 
ه��ذا الشهر الفضيل ف��ي حلقات 

ي��وم��ي��ة، اق��ت��ب��اس��اً م��ن ك��ت��اب » 
محسنون من بلدي«.

ويعد الكتاب الذي أص��دره بيت 
الزكاة على عدة أج��زاء حملة وفاء، 
وتوثيقاً لسير احملسنني وتذكرة 
بأعمالهم اخليرة، وتخليداً لذكراهم 
العطرة. وسنتوقف في هذه احللقة 
م��ع سيرة عبدالله فريح عثمان 

الفدا.
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منطقة القبلة التي أقام فيها

عبدالله فريح عثمان الفدا
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إعداد:
مازن خرابة

احللقة
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محسنون من الكويت 

ول���������ي���������ن���������ه س�����������م�����������اح�����������ت�����������ه  ع�������������ل�������������ى  دالل�����������������������������ة  م��������������س��������������ام��������������ح«  »أب�����������������������������و  ل�������������ق�������������ب  ع�����������ل�����������ي�����������ه  أط��������������ل��������������ق��������������وا 

سور الكويت

أه���������ل���������ه���������ا ع������������ل������������ى  وت������������������ع������������������رف  ب������������ه������������ا  ال������������ع������������م������������ل  وب�����������������������������دأ  ال�����������ق�����������ب�����������ل�����������ة  م����������ن����������ط����������ق����������ة  ف������������������ي  أق�����������������������������ام 

الصاحلة والبيئة  األسرة  ومن  الكرمي  للقرَان  قراءته  من  اكتسبها  التي  احلسنة  واألخالق  احلميدة  اخلصال  من  بالعديد  اتسم 


