
من إجنازاته
لم يقتصر جهد احملسن عبد الله الفدا على 
بناء البرك فحسب, بل ش��ارك في العديد 
من األعمال األخرى املهمة في دولة الكويت 

ومنها:
- بناء مسجد الساير القبلي بجبلة, من 
أم���وال األخ��وي��ن عبد الله وم��ب��ارك الساير 

)رحمهما الله(.
- بناء العديد من منازل أهل الكويت في 

جبلة وشرق وغالبية مناطق الكويت. 
- املشاركة في بناء س��ور الكويت بعد 

معركة اجلهراء.

أوجه اإلحسان في حياته 
اإلحسان سمة من سمات املؤمنني الصادقني, 
ومن يبخل فإمنا يبخل على نفسه, والله غني 

عن العاملني, قال تعالى في كتابه العزيز:
»َهاأَنُتْم َه��ُؤالء ُت��ْدَع��ْوَن ِلُتنِفُقوا ِفي َسِبيِل 
ا َيْبَخُل َعن  َ ن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفإمِنمَّ اللمَِّه َفِمنُكم ممَّ
ْفِسِه َواللمَُّه اْلَغِنيُّ َوأَنُتُم اْلُفَقَراء َوإِن َتَتَولمَّْوا  نمَّ
َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُث��ممَّ ال َيُكوُنوا أَْمَثاَلُكْم 

)38(« سورة محمد.
ولذلك فقد تعددت أوجه اإلحسان في حياة 

املرحوم عبد الله الفريح )رحمه الله( ومنها: 
وصيته ت��ع��ددت ص��ور صلة ال��رح��م لدى 
احملسن عبد الله الفريح )رحمه الله( فقد كان 
حريصاً على صلة رحمه والبر بأهله في حياته 
وبعد مماته, ولذلك فقد أوصى - رحمه الله - 
قبيل مماته بجزء من ماله ألقاربه وذوى رحمه, 
راغباً في ثواب الله تعالى وعطائه الذي وعد 
به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: »َمْن 

دمَّ َلُه ِفي ُعْمِرِه َوأَْن ُيَزاَد َلُه ِفي ِرْزِقِه  أََحبمَّ أَْن ُيَ
َفْلَيَبرمَّ َواِلَدْيِه َوْلَيِصْل َرِحَمُه« رواه أحمد في 
املسند. كما أوصى بألف روبية ألخيه إبراهيم, 
وألخته مبائتي روبية, ولبناتها املتزوجات 
مبائتني, ولغير املتزوجات ستمائة روبية. أما 
أخوه عثمان الذي توفي قبله, فقد أوصى عبد 
الله الفريح )رحمه الله( بأضحيتني كل سنة, 

واحدة له وألخيه عثمان والثانية ألبيه.

ثلثه اخليري
وقد ترك احملسن عبد الله الفدا ثلثاً خيرياً, 
وأوصى به ابنه فريح لينفق منه في كل ما 
يعود عليه )رحمه الله( باألجر والثواب, 
وقد بارك الله تعالى في هذا الثلث وحتقق 
م��ن خالله ع��دد م��ن امل��ش��روع��ات اخليرية, 
مت تنفيذها بواسطة الهيئات واجلمعيات 
اخليرية العاملة ف��ي دول��ة الكويت, وقد 
تنوعت ه��ذه األن��ش��ط��ة اخل��ي��ري��ة وشملت 
وطنه الكويت وع��دد من ال��دول اإلفريقية 
واألسيوية, نسأل الله تعالى أن يجعلها 
صدقة جارية له, مصداقاً ملا أخبر به الصادق 
األمني صلى الله عليه وسلم, َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة 
َرِضَي اللمَُّه َعْنُه أَنمَّ َرُسوَل اللمَِّه َصلمَّى اللمَُّه َعلَْيِه 
َوَسلمََّم َقاَل: »إَِذا َماَت اإلِْنَساُن اْنَقَطَع َعَملُُه إال 
ِمْن ثالٍث َصَدَقٌة َجاِرَيٌة َوِعْلٌم ُيْنَتَفُع ِبِه َوَوَلٌد 

َصاِلٌح َيْدُعو َلُه«رواه الترمذي.

بناء املساجد
أي��ق��ن ورث���ة امل��رح��وم ع��ب��د ال��ل��ه الفريح 
والقائمون على وصيته أهمية إعمار بيوت الله 

تعالى وعظم قدرها في اإلس��الم, وكذلك عظم 
األجر والثواب الذي سيعود على الواقف وهو 
والدهم عبد الله الفريح )رحمه الله( من أجر 
بناء املساجد التي قال الله تعالى فيها: »ِفي 
ُبُيوٍت أَِذَن اللمَُّه أَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح 

َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل )36(« سورة النور. 
ولهذا قاموا - بفضل الله تعالى - ببناء 
عدد من املساجد واملراكز اإلسالمية بناًء على 
وصيته – رحمه الله – وقد أش��رف على هذه 
األع��م��ال امل��ب��ارك��ة ابنه فريح )ال��وص��ي على 
الثلث(, جعل الله تعالى له من أجرها نصيباً 

موفوراً, ومن هذه األعمال ما يلي: 
مسجد عبد الله الفريح الفدا بالنقرة: وقد 
تأسس هذا املسجد املبارك في منطقة النقرة 
مبحافظة حولي على شارع شرحييل املعروف 
بكثافته العمرانية وكثرة أس��واق��ه, وق��د مت 
بناءه في يوم 20 محرم عام 1403ه� املوافق 
للسادس من نوفمبر عام 1982م, وهو مسجد 
جامع يشغل مساحة كبيرة من األرض أشرف 

على بناءه وجتهيزه ابنه فريح.
املواصفات العامة للمسجد:

- املساحة الكلية للمسجد 1506 متراً 
مربعاً.

- مساحة مصلى النساء 416 متراً مربعاً.
 , - يتسع مصلى الرجال ألكثر من 900 مصلٍّ

بينما يتسع مصلى النساء لعدد 140 مصلية.
- توجد مكتبة عامرة مساحتها 70 متراً 

مربعاً
- يبلغ ارتفاع مئذنته 32 متراً. 

- بني املسجد على الطراز العادي احلديث.
وال يزال هذا املسجد قائماً بفضل الله تعالى 
يرفع من فوق مئذنته نداء »الله أكبر«, وتنطلق 

بني جدرانه تكبيرات املؤمنني, وتسبيحات 
املصلني, ودع��وات الراكعني الساجدين بخير 
اجلزاء للمحسن الكرمي - رحمه الله - وذريته 

املباركة, فتعطر األجواء وتطهر القلوب. 
مسجد بالفلبني: حيث إن املسلمني أقلية 
في هذا البلد الذي تعتنق أغلبيته النصرانية, 
وكانوا في حاجه إلى هذا املسجد يوحدون فيه 
ربهم وي��ؤدون صلواتهم, ق��ام فريح - جزاه 
الله خيراً – ببناء مسجد بالفلبني, من ثلث 
املرحوم وال��ده, وقد نفذ املشروع في الفلبني 
مركز الشباب املسلم, بالتعاون مع بيت الزكاة 
ال��ذي أش��رف على تنفيذ امل��ش��روع ومتابعته 
حالياً, وقد مت بناء هذا املسجد بعد حترير دولة 
الكويت مباشرة, وه��و مسجد جامع تأسس 
على مساحة كبيرة من األرض, في جامعة 
مسلم مندناو بالفلبني, ويضم املسجد مصلى 

للنساء وله مئذنة.
مستوصف عبد الله الفريح بالفلبني:

وقد تأسس هذا املستوصف خلدمة املسلمني 
في الفلبني أيضاً بجوار املسجد في جامعة 
مسلم مندناو, وقد نفذه أيضاً مركز الشباب 
املسلم بالفلبني بالتنسيق م��ع بيت الزكاة 
الكويتي, من ثلث املرحوم احملسن عبد الله 

فريح الفدا.

مركز إسالمي مبالوي
كما قام فريح ببناء مركز إسالمي في ماالوي 
نفذته جلنة مسلمي إفريقيا, بتكلفة قدرها 
200 ألف دينار كويتي, أنفقها احملسن الكرمي 
عبد الله الفدا في سبيل الله تعالى بكل سخاء 
ودون تردد؛ لعلمه بأنه سينال أجرها أضعافاً 
مضاعفة عند الله تعالى القائل ف��ي كتابه 
َثُل المَِّذيَن ُينِفُقوَن أَْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل  العزيز: »ممَّ
اللِّه َكَمَثِل َحبمٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبلٍَة 
ٍة َوالّلُه ُيَضاِعُف مِلَن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع  َئُة َحبمَّ مِّ

َعلِيٌم )261(« سورة البقرة.
وقد أش��رف الدكتور عبد الرحمن السميط 
أمني عام جلنة مسلمي إفريقيا على تنفيذ هذا 
املركز ال��ذي ال ي��زال قائماً شاهداً على مواقف 
أهل الكويت األبرار وإحسانهم وامتداد عطائهم 
إلى مناطق شتى من أنحاء العالم شرقاً وغرباً 
وشماالً وجنوباً. وي��زاول املركز نشاطه منذ 
افتتاحه في عام 1999م, في خدمة املسلمني 
هناك ودع��وة غير املسلمني إلى اإلس��الم, كما 
يحتوي املركز على مشاريع كبيرة ذات أهمية 
خاصة, ويعتبر كل مشروع منها عمالً خيرياً 
ب��ذات��ه, وه���ي: مسجد, م��رك��ز ت��دري��ب مهني, 
مدرسة, سكن مدرسني, سكن طالب ومختبرات 
علمية. وزي��ادة في اخلير وحرصاً على تقدمي 
أكبر الفائدة للطلبة وامل��درس��ني املقيمني في 
هذا املركز فقد مت إنشاء حظيرة صغيرة تضم 
أب��ق��اراً حالبة تكفي بفضل الله تعالى لسد 
ح��اج��ة ه���ؤالء م��ن احلليب ومنتجاته. بئر 
ارتوازي في السودان: كانت اآلبار - وال تزال 
- تشكل املصدر الرئيس للشرب في كثير من 
املناطق لندرة األمطار من ناحية, وقلة اجلداول 
واألنهار ومصادر الشرب الطبيعية من ناحية 
أخرى, ولذا طلب فريح حفر بئر ارت��وازي في 
السودان, وقد تأسس هذا البئر في عام 1989م 
في إح��دى املناطق التي حتتاج بشدة للماء, 

وهي منطقة الدروشاب.
وهذا البئر يتكون من مضخة رئيسة وخزان 
للمياه, وهو ال يزال موجوداً شاهداً على بر هذا 
الرجل وإحسانه وج��وده وكرمه, نسأل الله 
تعالى أن يجعله صدقة جارية له وملن ساهم 
في بنائه, فسقي امل��اء من أفضل الصدقات, 
مصداقاً حلديث الرسول صلى الله عليه وسلم, 
َعْن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َقاَل: »ُقلُْت َيا َرُسوَل اللمَِّه أَيُّ 
َدَقِة أَْفَضُل َقاَل َسْقُي امْلَاِء« رواه ابن ماجة  الصمَّ

في سننه. 

وقف عقاري في جنوب إفريقيا
وقد نفذت هذا املشروع أيضاً جلنة مسلمي 
إفريقيا, حيث مت بناءه في مدينة جوهانسبرج 
بدولة جنوب إفريقيا, على نفقة احملسن الكرمي 
عبد الله فريح الفدا )رحمه الله( وهذا التبرع 
الكرمي جاء من ثلثه اخليري على يد ابنه فريح, 
وبلغ إجمالي تكاليف بناء وجتهيز هذا العقار 
44 ألف دينار كويتي, جعلها الله تعالى في 

ميزان حسناته.

ولهذا العقار أه��داف سامية, حيث ينفق 
ريعه على كفالة ورعاية األيتام املقيمني في 
مركز عبد الله الفدا اإلسالمي في مالوي الذي 
سبق وأشرنا إليه آنفاً, وذلك رغبة منه في نيل 
رضى الله تعالى, وعمالً بقول رسوله الكرمي 
صلى الله عليه وسلم: »َمْن َمَسَح َرأَْس َيِتيٍم أَْو 
َسْحُه إاِل ِللمَِّه َكاَن َلُه ِبُكلِّ َشْعَرٍة َمرمَّْت  َيِتيَمٍة َلْم َيْ
َعلَْيَها َيُدُه َحَسَناٌت َوَمْن أَْحَسَن إَِلى َيِتيَمٍة أَْو 
نمَِّة َكَهاَتنْيِ َوَقَرَن  َيِتيٍم ِعْنَدُه ُكْنُت أََنا َوُهَو ِفي اجْلَ

َبنْيَ أُْصُبَعْيِه« رواه أحمد في املسند.

حفظ الله ورعايته له
 واج��ه احملسن عبد الله الفريح )رحمه 
الله( مواقف مميتة؛ لوال حفظ الله تعالى له 
مبا فعله من خيرات جعلها الله تعالى جميعاً 
في ميزان حسناته يوم القيامة. وقد صدق 
الله سبحانه القائل في كتابه العزيز: » َوَمن 
َيتمَِّق اللمََّه َيْجَعل لمَُّه َمْخَرًجا )2( َوَيْرُزْقُه ِمْن 
ْل َعلَى اللمَِّه َفُهَو  َحْيُث ال َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكمَّ
ِه َقْد َجَعَل اللمَُّه ِلُكلِّ  َحْسُبُه إِنمَّ اللمََّه َباِلُغ أَْم��رِ

َشْيٍء َقْدًرا )3(« سورة الطالق.

قصته مع احلية
بينما كان عبد الله الفريح صبياً في جند, 
يرعى الغنم ذات مرة وهو متحزم باحلبل 
على وسطه - كما هي عادة كثير من الرعاة 
في ذلك الوقت - أحس بشيء بارد ثقيل داخل 
ثوبه يالمس ظهره فعرف أنها حية, فألهمه 
الله ال��ه��دوء والسكينة رغ��م كونه صغير 
السن قليل اخلبرة مبثل هذه األم��ور, فحرك 
يديه بهدوء باجتاه الريح ليدخل الريح من 
كمه اآلخر, فلما أحست احلية ببرودة الهواء 

خرجت من كمه دون أذى. 

وأخرى مع الذئاب
بعدما انتهى ذات ي��وم من رع��ي األغنام 
أيضاً, قبيل الغروب, جمع القطيع, وشرع 

في التوجه إلى بيته وبينما هو عائد مع غنمه 
جتمعت مجموعة من الذئاب حوله وحول 
غنمه, وكان فتى صغيراً ال خبرة له, وكأنى 
ب��ه توجه إل��ى الله بالدعاء أن يفرج عنه 

ويصرف هذا البالء, قائالً:
��ن ُيِجيُب امْلُْضَطرمَّ إَِذا َدَع��اُه َوَيْكِشُف  »أَممَّ

وَء ... )62(« سورة النمل. السُّ
فمرت - بفضل الله تعالى - دون أن متسه 
أو متس غنمه بأي ضرر, وهكذا أحاط الله 
ه��ذا الغالم الصغير بعنايته, وه��و تعالى 
أعلم مبا في نفسه من خير وما في قلبه من 

بر, فنجاه في الشدة وفرج عنه الكربة.)(

دوره الوطني
 كان )رحمه الله( محباً لوطنه الكويت, 
وقد رسخ حب هذا الوطن في قلبه وأصبحت 
الكويت جزءاً منه, فكان مشاركاً ألهلها في 
أفراحهم وأتراحهم, في العسر واليسر, ومن 
مواقفه الوطنية املشهودة مشاركته في بناء 
سور الكويت بعد معركة اجلهراء, بالرغم 
م��ن أن��ه ل��م مت��ض على زواج���ه س��وى أي��ام 
قالئل, وهكذا فقد قدم نداء الوطن وواجبه 

على مصاحله الشخصية وسعادته الذاتية.

وفاته
 بعد عمر مديد ناهز االثنني والسبعني 
عاماً, قدم فيه الكثير من أعمال اخلير والبر, 
ولم ينتهي هذا اخلير بعد وفاته ولكن شاء 
الله تعالى أن يجعل في ذريته خير خلف 
خلير سلف وأن يكون ثلثه اخليري الذي 
تركه شجرة مباركة تؤتي ثمارها في كافة 

أوجه اخلير كل حني.
وقد توفي رحمه الله تعالى باملستشفى 
األم��ي��ري ف��ي مدينة الكويت ع��ام 1371ه� 
املوافق لعام 1951م, بعد معاناة وصراع مع 
املرض. رحمه الله رحمة واسعة, وجزاه عما 
فعل خير اجل��زاء, وجعل أعماله في ميزان 

حسناته.

يعد العمل اخليري واإلحسان 
لآلخرين سمة بارزة في الكويت، 
فمنذ ال��ق��دم ج��ب��ل أه���ل الكويت 
على حب اخلير و حرصوا على 
اإلح��س��ان ل��آلخ��ري��ن، ملساعدة 
احملتاجني، وتقرباً إل��ى الله عز 
وجل. فكانوا يفرحون بحب الناس، 

ودعواهم لهم باخلير والفالح. 
فقدم 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 
الكويت 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 
واملدارس واملعاهد واملستشفيات 
ودور األي��ت��ام وح��ف��روا اآلب���ار، 
فمألت سيرهم العطرة اآلف��اق، 
ون��ح��ن ف��ي »ال���وس���ط«  سنقوم 
ب��ن��ش��ر س��ي��ر ب��ع��ض احمل��س��ن��ني 
العطرة عبر هذا الشهر الفضيل 

في حلقات يومية، اقتباساً من 
كتاب » محسنون من بلدي«.

وي��ع��د ال��ك��ت��اب ال���ذي أص���دره 
بيت الزكاة على عدة أج��زاء حملة 
وف���اء، وتوثيقاً لسير احملسنني 
وتذكرة بأعمالهم اخليرة، وتخليداً 
لذكراهم العطرة. ونتابع في هذه 
احللقة مع سيرة عبدالله فريح 

عثمان الفدا.

عبدالله فريح عثمان الفدا.. صاحب الصفات الطيبة )2/2(

مسجد الساير القبلي

عبدالله فريح عثمان الفدا

8alwasat.com.kw3446 األحد 21 رمضان 1440 ه�/ 26 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددSunday 26th May 2019 - 13 th year - Issue No.3446

إعداد:
مازن خرابة

احللقة
18

محسنون من الكويت 

ل���ق���ب���ل���ي  ا ي����ر  ل����س����ا ا م����س����ج����د  ء  ب����ن����ا م����ن����ه����ا  و ي����ت  ل����ك����و ا ف�����ي  ي����ة  خل����ي����ر ا ل  ع�����م�����ا أل ا م�����ن  ي����د  ل����ع����د ا ف�����ي  ك  ر ش�������ا

إحدى بوابات سور الكويت

م���ن���ه ج������������زءًا  ال������ك������وي������ت  وأص������ب������ح������ت  ق����ل����ب����ه  ف�������ي  ال�������وط�������ن  ه���������ذا  ح�������ب  ف������رس������خ  ال�������ك�������وي�������ت..  وط������ن������ه  أح���������ب 

مم������������ات������������ه وب��������������������ع��������������������د  ح����������������ي����������������ات����������������ه  ف�����������������������ي  ب����������������أه����������������ل����������������ه  وال�����������������������ب�����������������������ر  رح��������������������م��������������������ه  ص����������������ل����������������ة  ع����������������ل����������������ى  ح�������������������ري�������������������ص�������������������ًا  ك�������������������������������ان 

ال�����ف�����ري�����ح ال������ل������ه  ع�����ب�����د  امل���������رح���������وم  ح������ي������اة  ف��������ي  اإلح���������س���������ان  أوج������������ه  ت��������ع��������ددت 


