
املولد والنشأة
لم تتوافر معلومات كافية عن تاريخ مولد 
احملسنة ل��ول��وة عبد احملسن املهيني، نظراً 
لضعف وندرة أدوات التوثيق في ذلك الوقت، 
وكذلك ن��درة املهتمني بسير احملسنني الذين 
قدموا أعماالً جليلة خلدمة اإلسالم واملسلمني، 

في وطنهم الكويت أو الدول األخرى.
وبالرغم من ذلك، فإنه خالل سيرتها الطيبة 
وأعمالها وأوقافها اخليرية، ميكن أن نرجح 
أن تكون قد ول��دت )رحمها الله( في النصف 
الثاني من القرن العشرين، وحتديداً في الفترة 
من 1850 إلى 1875م، نظراً ألن وقفها اخليري 
قد مت توثيقه في السابع عشر من احملرم عام 

1327ه� )أي حوالي عام 1909م(.
ويرجع أصل احملسنة لولوة املهيني )رحمها 
الله( كما تروي حفيدتها موضى عبد احملسن 
ج��اس��م الشايجي، إل��ى إقليم جن��د باململكة 
العربية السعودية الشقيقة، حيث قدم أهلها 
مع بداية نشأة الكويت، وك��ان��وا يشتغلون 
بالتجارة، ولديهم من اخلير الكثير بفضل الله 
تعالى، وقد ُعرف عنهم كثرة أعمالهم اخليرية، 

ثم نقلوا جتارتهم إلى الكويت.
وقد تأثرت احملسنة لولوة املهيني )رحمها 
الله( في سلوكها بجودهم وكرمهم وإنفاقهم في 
سبيل الله تعالى، فإذا استقام األصل استقام 
الفرع، وهذا األمر ليس مبستغرب، حيث إننا 
كثيراً ما جند أن أسراً وعائالت وقبائل بأكملها 
قد زكت سيرتها وطاب عطاؤها، وكثر جودها 
وكرمها، وعمت شهرتها اآلف���اق، وي��ت��وارث 
األبناء واألحفاد سير وأخالق اآلباء واألجداد، 
ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه  يَّ قال تعالى:«ُذرِّ

َسِميٌع َعلِيٌم )34(« آل عمران.

تعليمها
كان التعليم في ذلك الوقت - كما هو معروف 
- قاصرا على الكتاتيب، التي يتم فيها تعليم 
احل��روف األبجدية، واملبادئ األولية للقراءة 
والكتابة واحلساب، وبالفعل ذهبت احملسنة 
لولوة )رحمها الله( إلى الُكّتاب وتعلمت فيه 
ق��راءة ال��ق��رآن الكرمي على الوجه الصحيح، 
وحفظت الكثير من آياته املباركات، فكانت 

نبراساً لها في حياتها بعد ذلك.

أسرتها وأوالدها
تزوجت احملسنة لولوة املهيني )رحمها 
الله( من محمد الشايجي ورزقها الله تعالى 
منه بابن واحد هو جاسم، ورزق جاسم بأربعة 
أوالد هم: عبد احملسن وشيخة وفلوة ومنيرة. 
وقد كانت ألوالدها وأحفادها نعم األم واملربية، 
إذ عملت على تعليمهم ما تعلمته من كتاب الله 

العزيز.

صفاتها وأخالقها
حتلت احملسنة لولوة )رحمها الله( 
بالعديد من الصفات الطيبة واألخ��الق 
احلسنة التي رفعت ذكرها وأعلت شأنها 
وعطرت سيرتها بني الناس، مصداقاً 
لقول ال��رس��ول الكرمي صلى الله عليه 
ِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه  وسلم: »إِنَّ امْلُْؤِمَن ُي��دْ
َهاِر« رواه  َدَرَج��اِت َقاِئِم اللَّْيِل َصاِئِم النَّ

أحمد في املسند.

أوجه اإلحسان في حياتها
ت��ع��ددت أوج���ه اإلح��س��ان ف��ي حياة 
احملسنة الكرمية لولوة املهيني )رحمها 
الله( وشملت عدة مجاالت؛ سعياً منها 
إل��ى نيل رض��ا ال��ل��ه تعالى وغ��ف��ران��ه، 
وتيقناً منها ب��أن ما عند الله ب��اٍق وأن 

أجره عظيم.
مساعدة الناس وقضاء حوائجهم: 
كانت )رحمها الله( محبة للناس، باذلة 
للخير واملعروف، ساعية إلى مساعدتهم 
وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم، ولهذا 
فقد خصصت ع��دداً من بيوتها خلدمة 
ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني وذوي احل��اج��ات، 
مما يدل على رقة قلبها ورهافة حسها 
وم��ش��اع��ره��ا، وق��د ص��دق النبي صلى 
اِحُموَن  الله عليه وسلم الذي قال: »الرَّ
ْحَمُن، اْرَحُموا أَْه��َل األَْرِض  َيْرَحُمُهْم الرَّ

َماِء« رواه أبو داود. َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ
وقد كان هؤالء الفقراء يسعدون بذلك 
ويدعون لها بسعة الرزق وطول العمر، 
وقد أخلفها الله خيراً كثيراً في الدنيا، 
ونسأله تعالى أن يخلف عليها في اآلخرة 

مبا فعلت وقدمت في سبيل الله تعالى.
م��س��اع��دة ذوي ال��ق��رب��ى واإلح��س��ان 

إليهم:
كانت احملسنة لولوة )رحمها الله( 
واصلة للرحم، محسنة إلى ذوي القربى، 
وليس هذا مبستغرب على امرأة حفظت 
القرآن العظيم، وآمنت بقول الرسول 
الكرمي صلى الله عليه وسلم: »ِديَناٌر 
أَْنَفْقَتُه ِفي َسِبيِل اللَِّه َوِديَناٌر أَْنَفْقَتُه ِفي 
ْقَت ِبِه َعَلى ِمْسِكنٍي  َرَقَبٍة َوِديَناٌر َتَصدَّ
َوِديَناٌر أَْنَفْقَتُه َعلَى أَْهلَِك أَْعَظُمَها أَْجًرا 

الَِّذي أَْنَفْقَتُه َعلَى أَْهلَِك« رواه مسلم.
ل��ذا كانت تعني أقاربها وت��ب��ذل لهم 
امل��ال واملساعدات العينية وخاصة في 
مناسباتهم امل��ه��م��ة، فكانت تقرضهم 
ذهبها في أفراحهم وتعطيهم كذلك ما 
يحتاجون إليه من حاجات عينية ومادية 
من مقتنياتها وممتلكاتها، وكذلك في 
املناسبات احلزينة حيث كانت عوناً لهم، 

وفق ما ورد عنها من أخبار.

جودها وكرمها
كما عرف عن احملسنة لولوة املهيني 
)رحمها الله( أنها كانت ميسورة احلال، 
ورث��ت عن أهلها خيراً كثيراً، وق��د كان 
لها أمالك في الكويت واململكة العربية 
السعودية الشقيقة منها مزارع في حفر 
الباطن وغيرها، وكانت ج��وادة كرمية 
معطاءة، م��ؤدي��ة حل��ق الله تعالى في 
هذا املال من زكاة وصدقات وتبرعات، 
وكانت أعمالها كلها في سبيل الله تعالى 
وابتغاء مرضاته، وعمالً بقوله تعالى: 
»...َوَم��ا ُتنِفُقواْ ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل الّلِه 
ُي��َوفَّ إَِلْيُكْم َوأَن��ُت��ْم الَ ُتْظلَُموَن )60(« 

سورة األنفال.

حتفيظ القرآن الكرمي
أدركت احملسنة لولوة املهيني )رحمها 
الله( قيمة العلم، وأهمية أال يكتم أهله ما 
آتاهم الله تعالى من فضله، وخاصة إذا 
ارتبط هذا العلم بالقرآن الكرمي، مصداقاً 
لقوله صلى الله عليه وسلم: »َخْيُرُكْم َمْن 

َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه« رواه الترمذي.
ولذلك فقد خصصت فصاًل تعليمياً 
)ك��ّت��اب��اً( ف��ي بيتها الكائن ف��ي منطقة 
املرقاب بالقرب من سوق الدعيج لتعليم 
القرآن الكرمي وحتفيظه ألبناء وبنات 
احل��ي الراغبني في التعلم، وق��د كانت 
تساعدها في ه��ذه املهمة أختها حصة 
وصديقة لها تدعى أم مرشد، جعل الله 
تعالى هذه األعمال في ميزان حسناتهن 

جميعاً.
وق��د امتأل قلب ه��ذه امل��رأة الصاحلة 
بحب تعليم القرآن الكرمي فاستأجرت 
بيتاً آخر لتفتتح فيه مدرستها الصغيرة 
هذه، وذلك عندما قامت بعمل ترميمات 
ف��ي منزلها ال���ذي م��ّث��ل ه��ذه امل��درس��ة، 
وحولت البيت الذي استأجرته إلى ُكّتاب 
تعلم فيه ال��ق��رآن ال��ك��رمي، وظلت هكذا 
طوال حياتها مرتبطة بكتاب الله العزيز 

ومؤدية حلقه تعالى عليها.

الوقف اخليري
يعبر الوقف عن تآخي املجتمع املسلم 
وترابطه وحب أبنائه للخير وعطفهم 
على بعضهم ال��ب��ع��ض، فيكونون في 
النهاية كاجلسد الواحد، كما قال الصادق 
األمني صلى الله عليه وسلم: »امْلُْؤِمُنوَن 
َكَرُجٍل َواِحٍد، إِْن اْشَتَكى َرأُْسُه َتَداَعى َلُه 
َهِر« رواه  ى َوالسَّ مَّ َسِد ِباحْلُ َساِئُر اجْلَ

مسلم.
وإمي��ان��اً منها )رح��م��ه��ا ال��ل��ه( بهذه 

امل��ب��ادئ، فقد أوقفت بيتاً لها في فريج 
)حي( عبداللطيف اجلسار على الفقراء 
واحمل��ت��اج��ني، وج��ع��ل��ت ال��ن��اظ��رة على 
الوقف أختها حصة، ومن بعدها ذريتها 
وذري��ة ذريتها، وقد وثق هذه الوقفية 
الشرعية الشيخ محمد ب��ن عبد الله 
العدساني قاضي الكويت آن��ذاك، وجاء 
في شروط الوقف: »وقف على عشيات 
وضحايا لها ولوالديها، تعود باألجر 

والثواب عليهم«.
وكلنا يعلم القيمة املادية للعشيات 
والضحايا في ذلك الوقت، وتفصيل ذلك 

أنه لم يكن متيسراً للجميع.

وفاتها
قضت احملسنة لولوة عبد احملسن 
املهيني)رحمها الله( حياتها في البذل 
والعطاء في سبيل الله تعالى مادياً 
ومعنوياً، ول��م تتوقف ع��ن العطاء 
حتى جاء أجلها، ولم ُيعلم بالضبط 
تاريخ وفاتها، وإن كان من املؤكد أنه 
حدث في الفترة التالية لتوثيق الوقف 

اخل��ي��ري املسجل ف��ي السابع عشر 
من احملرم عام 1327ه� املوافق لعام 
1909م، أي في الربع األول من القرن 

العشرين. 
نسأل الله تعالى أن يتقبل بذلها 

وعطاءها وأن يجزل لها الثواب وأن 
يسكنها الفردوس األعلى من اجلنة، 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيني 
الصديقني وال��ش��ه��داء والصاحلني 

وحسن أولئك رفيقاً.

يعد العمل اخليري واإلحسان لآلخرين سمة بارزة 
في الكويت، فمنذ القدم جبل أهل الكويت على حب 
اخلير و حرصوا على اإلحسان لآلخرين، ملساعدة 
احملتاجني، وتقرباً إلى الله عز وجل. فكانوا يفرحون 

بحب الناس، ودعواهم لهم باخلير والفالح. 
فقدم ه��ؤالء من��اذج رائعة في األع��م��ال 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 األص��ي��ل، إذ تنافسوا في 

عمل اخلير و ب��ذل امل��ع��روف، 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، اقتباساً من كتاب » محسنون من بلدي«.
ويعد الكتاب ال��ذي أص��دره بيت الزكاة على عدة 
أج��زاء حملة وف��اء، وتوثيقاً لسير احملسنني وتذكرة 
بأعمالهم اخل��ي��رة، وتخليداً ل��ذك��راه��م العطرة. 
وسنتوقف في هذه احللقة مع سيرة احملسنة لولوة 

عبد احملسن املهيني

لولوة عبد احملسن املهيني

حي املرقاب
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محسنون من الكويت 

س لنا ا بني  تها  سير ت  عطر و نها  شأ علت  أ و ها  كر ذ فعت  ر لتي  ا حلسنة  ا ق  خال أل ا و لطيبة  ا ت  لصفا ا من  يد  لعد با حتلت 
وغفرانه تعالى  الله  رضا  نيل  إلى  منها  سعيًا  مجاالت  عدة  وشملت  حياتها  في  اإلحسان  أوجه  تعددت 

خصصت فصاًل تعليميًا في بيتها الكائن مبنطقة املرقاب لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه ألبناء وبنات احلي 

الكتاتيب هو مكان التعلم سابقاً


