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صالح فضالة علي الفضالة

احللقة

13
يعد العمل اخليري واإلح��س��ان لآلخرين سمة
ب��ارزة في الكويت ،فمنذ القدم جبل أهل الكويت
على حب اخلير و حرصوا على اإلحسان لآلخرين،
ملساعدة احملتاجني ،وتقربا ً إل��ى الله ع��ز وج��ل.
فكانوا يفرحون بحب الناس ،ودعواهم لهم باخلير
وال��ف�لاح .فقدم ه��ؤالء من��اذج رائعة في األعمال

اخليرية داخ��ل 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

عمل اخلير و بذل املعروف ،فأنفقوا على الفقراء
واملساكني وذوي القربى وأبناء السبيل ،وبنوا
املساجد وامل��دارس واملعاهد واملستشفيات ودور
األي��ت��ام وح��ف��روا اآلب���ار ،فمألت سيرهم العطرة
اآلف��اق ،ونحن في «ال��وس��ط» سنقوم بنشر سير
بعض احملسنني العطرة عبر هذا الشهر الفضيل

محسنون من الكويت
إعداد:
مازن خرابة

عبر حلقات يومية ،اقتباسا ً من كتاب « محسنون
من بلدي» .ويعد الكتاب الذي أصدره بيت الزكاة
على عدة أجزاء حملة وفاء ،وتوثيقا ً لسير احملسنني
وتذكرة بأعمالهم اخليرة ،وتخليدا ً لذكراهم العطرة.
وسنتوقف في هذه احللقة مع سيرة صالح فضالة
علي الفضالة.
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مسجد املرحوم صالح الفضالة في «املرقاب»

املولد والنشأة

هو صالح فضالة علي الفضالة ،املولود
في منطقة الشرق مبدينة الكويت عام  1272ه
املوافق عام  1855م .ينتمي إلى أسرة كرمية
هي أس��رة الفضالة من النصر السلیطي من
قبیلة متیم في قطر .التحق بالكتّاب منذ صغره،
فحفظ فیه ما شاء الله له أن يحفظ من القرآن
ال��ك��رمي ،وتعلم ال��ق��راءة والكتابة ،ومبادئ
احلساب.

صفاته وأخالقه
ح��رص احمل��س��ن ص��ال��ح الفضالة على أن
يتخلق باألخالق احلسنة واخلصال الكرمية
التي أوصى بها نبینا الكرمي.
وق��د عمل (رحمه الله) في مجال الغوص
على اللؤلؤ في سن مبكرة ،فمَنَّ الله علیه برزق
وفیر من هذا العمل ،وذاع صیته في هذه املهنة،
وأصبح من النواخذة املعروفنی في ذلك الوقت.

حیاته االجتماعیة
تزوج احملسن صالح الفضالة مرتنی وكانت
الزوجة األول��ى من العداوين ،وه��ي السیدة
منیرة العدواني ،وقد رزق منها بولديه فضالة
وصقر .وكانت زوجته الثانیة هي السیدة
س��ارة املطیرات ،وق��د أجنبت له ثالثة ذكور
هم علي ويوسف ،وكذلك فهد ال��ذي توفي في
شبابه ،كما رزق منها ببنتنی.
ومن أحفاده النائب صالح والدكتور فهد،
والعقید عبدالرحمن ،والعقید صقر ،ومحمد
صقر الفضالة العضو السابق مبجلس إدارة
الهیئة العامة للقصر ،وك��ذل��ك صالح علي
الفضالة ،وفیصل وص�لاح محمد الفضالة،
وفضالة علي الفضالة.
وق��د ك��ان احملسن صالح الفضالة صديقاً
شخصیا ً للمرحوم الشیخ مبارك الصباح ،وهو
أول مدير للجمارك آنذاك وكان يسمى «الودي»،
وكان هو املسؤول عن استضافة أهل البادية
القادمني من البر أي مبعنى مسؤول الضيافة
في احلكومة.

أوجه اإلحسان في حیاته
اإلحسان إلى الناس واإلنفاق على الفقراء
واملساكنی خلق إسالمي كرمي ،وسلوك إنساني
عظیم ،بهما تسود الرحمة املجتمع ،وينتشر
احلب بنی الناس جمیعا ً ،ولهذا أمرنا الله تعالى
بهما في كتابه الكرمي.
ولذلك حرص احملسن صالح الفضالة على
العمل بهذا التوجیه الرباني ،فكان يؤدي حق
الله علیه في ماله الذي رزقه الله إياه من عمله
في مجال الغوص على اللؤلؤ ،حیث كان العمل

في هذا املجال يدر رزقا ً وفیرا ً آنذاك.
أوجه اإلحسان في حياته:
وق��د ت��ع��ددت أوج���ه اإلح��س��ان ف��ي حیاته
(رحمه الله)ونذكر منها ما يلي:

عمارة املساجد

نیل ثواب الصدقة اجلارية فقد أوقف احملسن
صالح الفضالة (رح��م��ه ال��ل��ه) م��ن��زالً وع��دة
دكاكنی بجوار املسجد ال��ذي أسسه مبنطقة
املرقاب (مسجد الفضالة) وذلك خلدمة اإلمام،
واإلنفاق على املسجد ،حتى يظل مؤدياً دوره
كمنارة هداية وموطن عبادة ،ومحطاً ألفئدة
املؤمننی املشتاقنی للقاء رب العاملنی.

كان احملسن صالح الفضالة  -رحمه الله
 م��درك�اً ألهمیة املسجد البالغة ،ورسالتهالسامیة ومب��دى حاجة الناس إلیه ،وكذلك
كان طامحاً في ثواب بناء بیت لله رب العاملنی
لینال الوعد الذي جاء في قول رسول الكرمي
َّاس أ َ َّن ُه
رضي الله عنه الذي رواه عنه ابنْ عَ ب ٍ
ص قَطَ ا ٍة
قَالَ « :مَن َبنَى ِل َّل ِه مَسجْ دًا وَ َل ْو َك َمفْحَ ِ
جل َّنةِ»رواه أحمد
ْضهَا َبنَى اللَّ ُه لَه بَیتاً فِي ا ْ
ِل َبی ِ
في املسند .وملا كانت منطقة املرقاب مأهولة
بالسكان الذين يأتون إلیها لقضاء حوائجهم،
س���وا ًء م��ن أه��ل جن��د أو م��ن أه��ل ال��ب��ادي��ة ،وملا
كانت شبه خالیة من املساجد آنذاك ،فقد سارع
املرحوم صالح الفضالة إلى أن يبني بیتاً لله
تعالى بجوار منزله الكائن في هذه املنطقة،
وقد أمت بناء هذا املسجد اجلامع وجتهیزه في
مدة وجیزة  -عام  1318ه
1890م فكان من أوائل املساجد التي بنیت
في هذه املنطقة بعد مسجد (العتیقي) والذي
مت إنشاؤه عام  1310ه (  1892م) ،املشهور
باسم (مسجد املطران).
وقد كانت تقام في مسجد الفضالة صالة
اجلمعة وص�لاة العید ،حیث ك��ان م��ن أكبر
املساجد في منطقة املرقاب.
ولقد أع��اد امل��رح��وم صالح الفضالة بناء
املسجد عام  1326ه (  1908م) بعدما تهدم
بسبب تزاحم الناس ملشاهدة إحدى اجلنائر،
وقد كان توفیقه في هذا العمل من عظیم منّ
الله تعالى وسعة عطائه له ،وقد جددته دائرة
األوقاف العامة عام  1372ه.
املواصفات العامة للمسجد:
 املساحة الكلیة للمسجد  1000متر مربع. يتسع املسجد ل  650مصلیا ً. ارتفاع املئذنة  18مترا ً . بني املسجد على ط��راز مساجد الكويتالقدمية - .يقع مبنطقة جتارية قرب املنطقة
التجارية التاسعة.

ك��ان احمل��س��ن ص��ال��ح الفضالة يبحث عن
أب��واب اخلیر املختلفة كي يطرقها ،ويتحرى
ط��رق��ه لیسلكها ،وك���ان يعلم أهمیة السكن
وضرورته ألي إنسان ،فحرص احملسن صالح
الفضالة على أن يساهم في إسعاد الفقراء غیر
القادرين على ش��راء بیوت أو دف��ع إيجار
املسكن ،وذل��ك بأن قام ببناء عدة مساكن في
مدينة الكويت وجتهیزها لبعض الفقراء
وخاصة الذين قاموا بخدمته أو خدمة أوالده
وتربیتهم.

الوقف اخلیري

إطعام الطعام

الوقف عمل خیري ،دائم الثواب ،وشجرة
وارفة دائمة اإلثمار ،يجري ثوابه على صاحبه
طوال حیاته وبعد مماته .عَ نْ أَبِي هُ َر ْي َر َة رضي
َسولَ اللَّ ِه قَالَ « :إِذَا مَاتَ اإلِنْسَ انُ
الله عنه أ َنَّ ر ُ
ص َد َق ٍة جَ ا ِر َي ٍة أ َوْ عِ ْل ٍم
َالث َ
ا ْنقَطَ عَ عَ َملُ ُه إ ِال مِن ث َ
صالِحٍ َيدْعُ و َلهُ» رواه مسلم.
ُي ْن َت َف ُع ِب ِه أ َو َو َل ٍد َ
ال بتلك املعاني السامیة ورغبة في
وعم ً

ك��م م��ن غ��ري��ب تتقطع ب��ه السبل فیشعر
باجلوع ويبحث عن لقیمات يقمن صلبه ،وكم
من فقیر أو مسكنی ينفد ماله ويجوع عیاله،
وق��د مي��د ي��ده إل��ى ال��ن��اس م��ن أج��ل إطعامهم
وتلبیة حوائجهم .ولهذا رقت قلوب املؤمننی
ال��ذي��ن فتح الله علیهم ب����األرزاق وحرصوا
على إطعام الطعام الذي هو من أفضل األعمال

كفالة األيتام
لكفالة الیتیم ثواب كبیر عند الله عز وجل
أال وهو اجلنة ،وقد أكد ذلك الثواب رسول الله
في أكثر من حديث ،ووعد كافل الیتیم بشرف
جواره في اجلنة حنی قال « :أَنَا وَ كَا ِف ُل ا ْل َیتِی ِم
ُصبُعَ ْی ِه يَعْ نِي
ِف��ي اجلْ � َّن� ِة َكهَاتَینْ ِ وَ أ ََش���ا َر ِبأ ْ
ُسطَ ى رواه الترمذي.
السَّ بَّا َب َة وَا ْلو ْ
وم��ن هنا اهتم صالح الفضالة بالیتامى،
حتى إنه تكفل بتربیة أحد األيتام في منزله
فعاش بنی أوالده كواحد منهم.

رعاية الفقراء
ح���ض اإلس���ل��ام ع��ل��ى رع���اي���ة ال��ف��ق��راء
واحملتاجنی ،وجعلهم من املستحقنی للزكاة،
وقد كان احملسن صالح الفضالة قارئاً لكتاب
الله العظیم وحافظا ً الكثیر منه ،فتعلم منه هذه
املعاني السامیة ،فرق قلبه وفاضت مشاعره،
وأراد أن يطبق هذه اآليات ،فتعهد بعض الفقراء
بتحمل كافة نفقاتهم طوال حیاته بل وأوصى
أبناءه بذلك قبل وفاته.

وأثقلها ف��ي م��ی��زان املسلم ،وك��ان م��ن ه��ؤالء
احملسن صالح الفضالة (رحمه الله) الذي
حرص على أن يكون ديوانه مضافة مفتوحة
للجمیع ،وخاصة الفقراء الذين كانوا يقصدون
ديوانه العامر ،فیطعمون ويشربون ،بل كانوا
ميكثون به عدة أي��ام أو أسابیع حتى يقضوا
حوائجهم ،وبعدها ينصرفون سعداء ،داعنی
لهذا احملسن

الكرمي بالقبول وسعة الرزق
كما لعب هذا الديوان دورا ً اجتماعیاً مهماً
حیث اتخذه كثیر من أهل املرقاب مقرا ً اجتماعیا ً
جتتمع فیه األسر الكويتیة لعقد قران أبنائها
وبناتها ،ثم تنطلق منه مواكب األعراس ،حیث
تقوم ثلة من أقرباء وأصدقاء العريس مبرافقته
م��ن مقر ال���زواج إل��ى بیت «ال��زف��ة» ال��زوج��ة،
وتسمى هذه املرافقة باسم اإلصالح بنی الناس.
عُ رف احملسن صالح الفضالة بحب اإلصالح
بنی الناس ،فكان يسعى دائماً إلى جمع الشمل
وتقوية الصف ،وإزال���ة أسباب الشقاق بنی
املتخاصمنی ،وكثیرا ً ما كان يلجأ إلیه أقاربه
وأه��ل احلي ال��ذي يقطنه ،بل األحیاء األخرى
حلل منازعاتهم ،وذلك ملا اشتهر عنه (رحمه
الله) من صالح وتقوى ،فقد كان يدفع من ماله
اخل��اص ما يرضي به املتخاصمنی إذا تعثر
الصلح ،فیخرجون من عنده راض�ین بحكمه
وع��دل��ه ،حتى إن بعض أع��ی��ان ال��ب�لاد كانوا

بناء مساكن للفقراء

صورة قدمية ملسجد الفضالة قبل جتديده

يرسلون إلیه بعض املتخاصمنی لإلصالح
بینهم ،وذلك لعظیم ثقتهم
به ،ولمِ ا يعرفونه عنه من عدل وتقوى.
ولسوف ينال  -إن شاء الله تعالى  -عن
هذه األعمال واجلهود املباركة ،األجر العظیم
والثواب الكرمي من الله تعالى.

وفاته
ب��ع��د ح��ی��اة ام��ت��دت ق��راب��ة خمسة

وسبعنی عاماً ،حرص خاللها احملسن
صالح فضالة علي الفضالة على فعل
اخلیرات قدر استطاعته ،ما بنی إعمار
امل��س��اج��د ،وك��ف��ال��ة األي���ت���ام ،ورع��اي��ة
الفقراء ،وإط��ع��ام الطعام ،واإلص�لاح
بنی الناس ،لقي وجه ربه الكرمي عام
1349هـ ()1930م.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منه أعماله
ويثیبه علیها خیرا ً ،وأن يرحمه رحمة
واسعة ويسكنه فسیح جناته.

