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محمد صالح العجيري

إعداد:
مازن خرابة

«1306م – 1399هـ 1888 /م – 1979م»
يعد العمل اخليري واإلحسان لآلخرين
سمة ب��ارزة 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 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 واحمل��ن 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 اآلفاق ،ونحن في «الوسط» سنقوم
بنشر سير بعض احملسنني العطرة في 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 وت��ذك��رة بأعمالهم اخل��ي��رة،
وتخليدا ً لذكراهم العطرة .وسنتوقف
في ه��ذه احللقة مع سيرة محمد صالح
العجيري.

ك��ان م��ر ب��ي�� ًا ر ح��ي��م�� ًا ب��أ ب��ن��ا ئ��ه و ط�لا ب��ه وا ت��ب��ع أ س��ل��وب ا ل��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى س��ر ع��ة ا حل��ف��ظ وا ل��ت��ع��ل��م
ج�����������ع�����������ل ا ل�������������������درا س�������������������ة م������������ج������������ا ن������������ ًا ف���������������ي م������������در س������������ت������������ه ل���������ل���������ت����ل����ا م���������ي���������ذ ا ل�����������ف�����������ق�����������راء
ق������ام ب���ت���أ س���ي���س م���س���ج���د ي���ن ف�����ي ا ل����ك����و ي����ت ق������رب دا ئ��������رة ا ل����ب����ل����د ي����ة و ف������ي ح�����ي ا ل���ص���ا حل���ي���ة
بئر ،كان قد حفره في هذه املنطقة،
ويصبه في احلوض فتأتي البهائم
العطشى في هذه املنطقة لتشرب
منه وقد استمر على ذلك يوميا،
يرجو الثواب واألجر من الله.
وص��دق رس��ول الله صلى الله
عليه وسلم إذ يقول“ :في كل كبد
رطبة أجر” متفق عليه.

تفريج كرب املعوزين
ك��ان احملسن محمد بن صالح
ال��ع��ج��ي��ري سخيا ك��رمي��ا ،وف��ي
آخر أيامه كان موسرا يلجأ إليه
الكثيرون م��ن ط�لاب احل��اج��ات
ال��ف��ق��راء ،وإذا طلب أح��ده��م أن
يقرضه م��اال فإنه ال يقرضه بل
يهبه ما يفك به عسرته ،ويرسله
إل���ى أه���ل اخل��ي��ر م��ن أص��ح��اب��ه
ليكملوا له ما يحتاجه.
إطعام الناس
كان محمد العجيري ال يجلس
إل��ى ط��ع��ام ال��غ��داء إال بحضور
ضيف ملشاركته الطعام ،وإذا لم
يوجد ضيف كان يطلب من أوالده
أن يذهبوا إل��ى الطرق املجاورة
ليأتوا مبن يشاركه طعامه ،كما
لم يكن يأكل إال والباب مفتوح.

مشروع اآلنة

مسجد الغربللي

املولد والنشاة

ولد الشيخ محمد بن صالح بن
عبد العزيز العجيري عام 1306
– 1888م في مدينة بريدة إحدى
مدن القصيم في اململكة العربية
السعودية ،قدم إلى الكويت عام
1336هـ 1918 -م واجت��ه إلى
ال��ب��ح��ر ليعمل ف��ي ال��غ��وص ثم
امتهن ال��زراع��ة وصيد السمك،
ث��م التحق بالعمل ف��ي مدرسة
املباركية فصاحب م��درس��ة ،ثم
عمل موظفاً في دائ��رة البلدية ثم
كدالل في العقارات.
وفي أثناء عمله في املباركية
تعلم القراءة والكتابة واحلساب
وكان في أول مجيئه إلى الكويت
ي��ع��رف بالعييري ذل��ك أن أهل
القصيم ال يستعملون اجليم بل
يبدلونها ياء .كان الشيخ محمد
العجيري محبا للعلم والعلماء،
وكان من محبي الشيخ عبد الله
خ��ل��ف ال��دح��ي��ان ع��ال��م الكويت
امل��ع��روف وك���ان يقصده يومياً
ليقضي له حوائجه ليتفرغ للعلم،
كما سافر إلى العراق لتلقي العلوم
الشرعية واللغة العربية.
أوجه اإلحسان في حياته
له كثير من أوجه اإلحسان في
مجاالت احلياة ونعرض فيما يلي
بشيء من التفصيل ملا أسهم به
خدمة لبلده وأهله في سبيل الله
تعالى.

في مجال التعليم
ف��ي سنة 1340هـ 1922 -م

افتتح مدرسة خاصة في احلي
القبلي من الكويت سماها «تربية
األط���ف���ال» واس��ت��م��رت امل��درس��ة
في العطاء عشر سنوات ،يقول
الشيخ عبد الله النوري عن تلك
امل��درس��ة «وال أب��ال��غ إذا قلت إن
هذه املدرسة جنحت جناحا باهرا
وجمعت بالنسبة إل��ى حجمها
ع��ددا كبيرا من الطلبة كان فيهم
الصغير والرجل».
وك��ان الشيخ محمد العجيري
في تلك امل��درس��ة املربي الرحيم
بأبنائه وط�لاب��ه حتى ص��ارت
امل��درس��ة لهم أح��ب م��ن أي مكان
آخ���ر.ول���م ي��ن��س ال��ش��ي��خ محمد
العجيري أن يلقن طالبه العلوم
الدينية إلى جانب العلوم األخرى
بأسلوب ميسر مقنع حيث كان
ي��ج��م��ع ط�لاب��ه م��رت�ين ك��ل ي��وم
قبل ب��دء ال��دراس��ة ف��ي الفترتني
الصباحية واملسائية ليلقي عليهم
حديثا نبويا ثم يتلوه التالميذ
بصوت جماعي حتى يحفظوه.
كما ات��ب��ع أس��ل��وب التشجيع
على سرعة احلفظ والتعلم فكان
يحرص على تكرمي الطالب الذي
يحفظ اجلزء الثالثني من القرآن
الكرمي بأن يهديه هدية يفتخر بها
بني زمالئه.

تعليم أبناء الفقراء مجان ًا
جعل تكاليف الدراسة في تلك
املدرسة مجاناً للتالميذ الفقراء
وم��ن ل��م يستطع دف��ع ال��رس��وم
يتعهد بدفعها مبوجب سندات

بقيمة امل��ب��ال��غ املستحقة حلني
ميسرة ،وفي موقف إنساني منه
بعد كساد جتارة اللؤلؤ وانعكاس
ذلك على أهل الكويت ،قام محمد
بن صالح العجيري بجمع أبنائه
وطلب من أكبرهم إلقاء السندات
في النار متنازال عنها لوجه الله
تعالى.

لفعل اخلير واإلحسان ،فوعدهم
خيرا وأثناء سفره للحج توجه
إليهم وحفر لهم عينا ثم بنى لهم
مسجدا أوقف عليه بستانا.
وذلك مصداقا لقوله تعالى:
“وما تنفقوا من خير فألنفسكم
وما تنفقون إال ابتغاء وجه الله
وم��ا تنفقوا من خير ي��وف إليكم
وأنتم ال تظلمون” سورة البقرة
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كان محمد بن صالح العجيري
رحمه الله تعالى محباً لصالة
اجلماعة في املسجد ،ورغبة منه
في أن ينال ال��ث��واب العظيم من
الله تعالى قام بتأسيس مسجدين
ب��ال��ك��وي��ت :األول ق���رب دائ���رة
البلدية وق��د ق��ام بنفسه في هذا
املسجد باألذان واإلقامة واإلمامة
واخلطابة والوعظ.
كما قام بحفر بئر بجوار املسجد
لوضوء املصلني وخلدمة سكان
املنطقة املجاورة للمسجد.
أم���ا امل��س��ج��د ال��ث��ان��ي فأسسه
على جزء من أرض ميلكها بحي
الصاحلية بالكويت ،وقد هدم هذا
املسجد عند تنظيم شارع الهالل
عام 1975م.

إحسانه إلى جيرانه

العناية باملساجد

مسجد الشقة
الشقة قرية في منطقة القصيم
في اململكة العربية السعودية،
وقد كتب أهل هذه القرية للشيخ
محمد صالح العجيري يشكون
قلة امل��اء ،وكانوا قد عرفوا حبه

محسنون من الكويت

كان من عادة محمد بن صالح
العجيري أال يسكن إال بيتا كبيرا
حيث كان يربي أغناما وأبقارا ولم
يبخل على جيرانه من خيراتها،
فكان ي��وزع عليهم اللنب الرائب
بصفة دائمة.
كما ك��ان ي���وزع على جيرانه
ف��ي ك��ل ش��ت��اء أخ��ش��اب��ا للوقود
والتدفئة.

سقاية األنعام
يقول أحمد املنيس رحمه الله:
إن محمد ب��ن ص��ال��ح العجيري
كان يستقل سيارة صغيرة بعد
الغداء كل يوم ويذهب إلى جهة
مجهولة ،فدعاني حب االستطالع
ملعرفة السر في ذلك خاصة وأن
احل��ر ش��دي��د وال ميكن أن يفعل
ذل��ك إال ألم��ر مهم ،فتتبعته ذات
يوم فعرفت أنه يذهب إلى منطقة
“الدوغة” ال��ف��روان��ي��ة حاليا،
وشاهدته يرفع امل��اء بالدلو من

ل��م يكن للفقراء ف��ي الكويت
آن��ذاك مكان محدد يذهبون إليه
ك����وزارة ش���ؤون أو جلنة زك��اة
فكانوا يذهبون يوم اجلمعة إلى
سوق التجار قبل الصالة ميدون
أيديهم إلى صاحب املتجر فيضع
فيها شيئا ً من اخلردة.
وفي سنة 1934م فكر املرحوم
علي إب��راه��ي��م الكليب بتنظيم
ه��ذه العملية ،فصنع صناديق
مقفلة كلف بها محمد بن صالح
العجيري ليسلمها إل��ى بعض
الصبية املتطوعني ،مي��رون بها
على التجار فيضع التاجر بصفة
تطوعية “آنة” وهي تساوي أربع
بيزات بالعملة الهندية ،وحالية
خ��م��س��ة ف��ل��وس وي���ق���وم محمد
العجيري بفتحها وعد النقود ثم
إي��داع املتجمع منها في مشروع
اآلن��ة ال��ذي ك��ان ينفق منه على
الفقراء واحملتاجني،بعد ذلك أمر
حاكم البالد آنذاك بإحالة العهدة
إلى إدارة البلدية لتكون املسؤولة
عن املشروع.
ويدل هذا املشروع على أصالة
العمل اخليري عند أهل الكويت
ق���دمي���ا ،ف��رغ��م ش��ظ��ف العيش
وقسوة احلياة لم ينسوا التفكير
ف���ي امل��ع��وزي��ن وال���ف���ق���راء ممن
حولهم ،وما بيت الزكاة واللجان
اخليرية والوقف اخليري حديثا
إال ام��ت��داد لتلك القيم وامل��ب��ادئ
اإلسالمية التي متسك بها األجداد.

غالف الكتاب

صادق الوعد
عرفه الناس صادقا في قوله
وعمله لم يخلف يوما في معاملة
بيع أو ش��راء حتى ول��و في أشد
ال���ظ���روف ،ول��ه��ذا ن���ال اح��ت��رام
اجل��م��ي��ع وح��ب��ه��م واس��ت��ط��اع أن
يحظى بشخصية مميزة.

وفاته
توفي في العشرين من ربيع
الثاني عام 1399هـ املوافق 19
من مارس عام 1979م.
رح��م ال��ل��ه احمل��س��ن محمد بن
صالح العجيري وأدخله فسيح
جناته.

غالف الكتاب

محمد صالح العجيري

