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عبد الله اخللف السعيد

احللقة

10
يعد العمل اخليري واإلحسان
لآلخرين سمة بارزة في الكويت،
فمنذ القدم جبل أهل الكويت على
حب اخلير و حرصوا على اإلحسان
ل�لآخ��ري��ن ،مل��س��اع��دة احملتاجني،
وتقربا ً 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

محسنون من الكويت
إعداد:
مازن خرابة

ي��وم��ي��ة ،اق��ت��ب��اس �ا ً م��ن ك��ت��اب «
محسنون من بلدي».
ويعد الكتاب الذي أص��دره بيت
الزكاة على عدة أج��زاء حملة وفاء،
وتوثيقا ً لسير احملسنني وتذكرة
بأعمالهم اخليرة ،وتخليدا ً لذكراهم
العطرة .وسنتوقف في هذه احللقة
مع سيرة احل��اج عبد الله اخللف
السعيد.

عبد الله اخللف السعيد

كان شديد اإلحساس مبصائب الناس وآالمهم ويسارع إلى التخفيف عنهم مبا يستطيع
ا ع�ت��اد ع�ل��ى س��داد ا ل��د ي��ون ا مل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى ا مل�ع�س��ر ي��ن وا حمل�ت��ا ج�ين ت�ف��ر ي�ج� ًا ل�ك��ر ب�ه��م و س�ت��ر ًا ل�ه��م مل��ا آ ل��ت إ ل�ي��ه أ ح��وا ل�ه��م
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إحصان الشباب وصلة الرحم

ول���م تقتصر م��س��اع��دات��ه ع��ل��ى ال��ف��ق��راء
املعوزين وامل��ك��روب�ين ،وإمن��ا اتسعت إلى
الشباب الراغب في ال��زواج إعانة لهم على
اإلح��ص��ان وال��ع��ف��اف ،ومساهمة منه في
تأسيس األسر املسلمة الطاهرة.

إكرام املسافرين وعابري السبيل

حرص احملسن عبد الله السعيد (رحمه
الله) على نقل املسافرين (العبرية) -أي
عابري السبيل -بسيارته على الطريق،
بني اجلهراء والكويت دون مقابل ،ومن
الطريف أن املسافرين إلى مدينة الكويت
وال ميلكون أجرة االنتقال بالسيارة معه
ميشون بعد صالة الفجر راجلني على
طريق الكويت ،وذلك قبل موعد انطالقه
بقليل ألنهم يعلمون على سبيل اليقني أنه
سيقف ليحملهم بسيارته دون أن يحاسبهم
لعلمه أنهم لو كانوا ميلكون أجرة النقل
اللتحقوا به من بداية الطريق في مدينة
اجلهراء ،وكان املسافرون من اململكة
العربية السعودية الشقيقة ومدينتي
البصرة والزبير في جنوبي العراق يقيمون
في ديوانه ومزرعته باجلهراء أيضا ً دون
مقابل ولكن كرما ً منه ،وكان يقيم لهم
الوالئم سواء أكان يعرفهم أم ال يعرفهم.

همزة الوصل

مسجد عبد الله اخللف السعيد في اجلهراء القدمية

املولد والنشأة
هو عبدالله بن خلف بن حمد بن عثمان
ب��ن عبداللطيف السعيد ،ول��د ف��ي منطقة
اجل��ه��راء ف��ي دول���ة الكويت ع��ام 1317هـ
امل��واف��ق 1899م حيث نشأ وال���ده وج��دّه،
ينتمي إل��ى أس��رة السعيد وه��ي م��ن األس��ر
الكويتية العريقة التي هاجرت من جند في
اململكة العربية السعودية إلى الكويت من
منطقة (أوشيقر) قبل أكثر من مائتي عام.
توفي وال��ده وهو لم يتع ّد السنة األولى
من عمره ،فتولّى جده حمد تنشئته ،وأحسن
تربيته وتعليمه ،حتى تعلم القرآن الكرمي
والكتابة وم��ب��ادِئ احلساب ،وه��و التعليم
املتاح في ذلك الوقت .وكثمرة لهذه التربية
اإلميانية ظل عبدالله السعيد منذ الصغر
مستقيما ً محافظا ً على أداء الصلوات اخلمس
في
ثم بدأ رحلة العمل واجلد في احلياة وهو
في سن صغيرة ،فعمل في مزرعة عمه في
اجلهراء ،ثم في التجارة وقد رزقه الله منها
رزقا ً واسعا ً مباركا ً.
أوج��ه اإلحسان في حياته :وبعد أن مَنَّ

الله عليه بسعة الرزق وشرف املكانة حرص
على أن يبذل م��ن أم��وال��ه الكثير ملساعدة
احملتاجني وإغاثة امللهوفني من أبناء الكويت
والبالد األخ��رى ،كما ساهم في العديد من
مجاالت اإلحسان كما يلي:

تفريج الكرب
ك��ان احمل��س��ن عبدالله اخل��ل��ف السعيد
شديد اإلحساس مبصائب الناس وآالمهم،
ويسارع إلى التخفيف عنهم مبا يستطيع،
فعندما انهار جليب (بئر م��اء) في إحدى
مزارع اجلهراء على أحد الشباب وتوفي على
الفور ،حزنت أم��ه عليه حزناً ش��دي��دا ً ،ولم
تتوقف عن البكاء ،وعلم بذلك احلاج عبدالله
اخللف ،فبادر بزيارتها ومواساتها ،وقدم
إليها أربعمائة روبية مساعدة لها على حتمل
أعباء احلياة.

سداد ديون املعسرين
كما اعتاد (رحمه الله)على سداد الديون
املستحقة على املعسرين واحملتاجني تفريجا ً

لكربهم وس��ت��را ً لهم مل��ا آل��ت إليه أحوالهم
تطبيقا مل��ا حفظه ووع���اه م��ن ق��ول النبي
صلى الله عليه وسلم« :املسلم أخو املسلم:
اليظلمه ،واليٌسلمه .من كان في حاجة أخيه،
ك��ان الله في حاجته ،وم��ن ف �رّج عن مسلم
كربة ،فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم
القيامة ،وم��ن ستر مسلما ستره الله يوم
القيامة» رواه البخاري ومسلم.

مساعدة الفقراء واحملتاجني

كان احملسن عبد الله اخللف السعيد يتفقد
أصحاب احلاجات ،ويتعرف على أماكن
سكناهم ،ويترك لهم املساعدات العينية
ليالً أمام األبواب ،فإذا أصبح الصباح
وفتحوا أبواب بيوتهم وجدوها أمامهم،
وكان ال يخشى ضياع هذه املساعدات ألن
املجتمع الكويتي كان ينعم في ذاك الوقت
باألمن واألمان وللّه احلمد واملنة.
كان ال يرد سائالً ،ولم يتوقف عن البذل
والعطاء للمحتاجني والفقراء واملساكني،
فقد كان يستقبلهم في أي وقت بصدر رحب
ووجه بشوش.

ك��ان في شبابه ميثل همزة الوصل بني
منطقة اجل��ه��راء وأه���ل الكويت بزياراته
ولقاءاته مع الشيوخ واحلكام واملسؤولني،
إذ كان أول من امتلك سيارة في املنطقة عام
1927م ،وك��ان دائ��م التنقل ب�ين اجلهراء
والكويت لنقل البضائع واملنتجات الزراعية،
وبعد ذلك امتلك سيارات كبيرة لنقل الركاب
والبضائع بني الكويت والسعودية ،كما كان
ميلك م��زارع عدة للنخيل واخلضراوات في
اجلهراء.

هالل رمضان وعيد الفطر
لم يترك احملسن عبدالله السعيد طريقاً
للخير إال وسلكه؛ لذلك فقد أخذ على عاتقه
مسؤولية إعالم أهالي اجلهراء برؤية هالل
شهري رمضان وش��وال ،فيمكث في املدينة
(ال��ك��وي��ت) منتظرا ً حتى يتم اإلع�ل�ان عن
رؤية الهالل ،ثم يسرع إلى منطقة اجلهراء،
متحمالً مشاق الطريق وخطورتها في هذا
الوقت املتأخر من الليل ،وعندما يصل يطلق
من بندقيته عدة طلقات اعتاد الناس على
سماعها كل ع��ام إي��ذان�اً ببدء شهر رمضان
ونهايته .فلم تكن هناك إذاع��ة أو تلفاز في
البالد في ذلك الوقت ،كما أن املساجد لم يكن
بها مكبرات للصوت.

العناية باملساجد
حرص على العناية ببيوت الله وإعمارها
واإلنفاق عليها ،طاعة لله وللرسول صلى
الله عليه وسلم ال��ذي ق��ال« :أح��ب البالد
إلى الله مساجدها ،وأبغض البالد إلى الله
أسواقها» رواه مسلم.

مسجد عبدالله اخللف
في عام 1394هـ املوافق لعام 1974م
شيد احملسن عبدالله اخللف مسجدا ً كبيرا ً
على قطعة أرض مملوكة ل��ه ف��ي منطقة
اجل��ه��راء ال��ق��دمي��ة ،وق��د سمّي ه��ذا املسجد
باسمه ،ويضم إل��ى جانب مصلى الرجال
مصلى للنساء ،ومكتبة عامة حتتوي مراجع
في مختلف العلوم التي تخدم طلبة العلم.
وقد توّلى وحده نفقات هذا املسجد كافة.
وبعد وف��ات��ه (رح��م��ه ال��ل��ه) أصبح هذا
املسجد منارة علمية تُعقد فيها ال��دروس
وال��ن��دوات وامل��س��اب��ق��ات اإلس�لام��ي��ة لنشر
الثقافة اإلسالمية بني األه��ال��ي في منطقة
اجلهراء.
صورة لغالف الكتيب اخلاص بفعاليات مسابقات مسجد عبد الله اخللف

مسجد اجلهراء القدمي

كما س��اه��م احمل��س��ن عبد ال��ل��ه اخللف
السعيد (رحمه الله) في حتمل مصاريف
مسجد اجلهراء القدمي ،وتكفل براتبي اإلمام
واملؤذن ،حتى تولّت إدارة األوقاف العامة،
وم��ن بعدها وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون
اإلسالمية بالكويت رعاية املساجد وحتمل
مصاريفها.
كما ق��ام (رح��م��ه ال��ل��ه) بإنشاء بعض
امل��س��اج��د ف��ي ع���دد م��ن ال����دول العربية
واإلسالمية ،منها مسجد في بلوشستان،
ومسجد آخر في (حمَّانا) في لبنان ،وحفر
العديد من اآلبار في أفريقيا ،وساهم كذلك
في مسجد على نفقته اخلاصة في أفريقيا
وأفغانستان.
وقد حرص على أن يضم مسجده مكتبة
كبيرة ،تضم عددا ً كبيرا ً من الكتب واملراجع
الدينية والعلمية ،التي يحتاجها طلبة
العلم ،كما ساهم في إنشاء املدارس.
مدرسة اجلهراء االبتدائية للبنني
ح��رص احملسن عبدالله اخللف على
دع��م امل��س��ي��رة التعليمية ب��اجل��ه��راء من
خالل الدعوة إلى إنشاء مدرسة اجلهراء
االبتدائية للبنني ،التي بنيت على أرض
مستقطعة من مزرعته ،وكان ذلك على يد
الشيخ ساير بن عبدالله العتيبي ،الذي

تبرع له احملسن عبدالله اخللف بثمانني
روبية شهرياً ،مقابل انتقاله للعمل في
املدرسة واإلشراف عليها ،وهو مبلغ مساو
للراتب الشهري ال��ذي كانت تصرفه له
دائرة املعارف آنذاك.

سور قرية اجلهراء

بعد انتهاء معركة اجلهراء ،شارك احملسن
عبدالله اخللف السعيد في بناء السور،
الذي أمر الشيخ سالم املبارك الصباح حاكم
الكويت حينئ ٍذ ببنائه حول قرية اجلهراء،
ليكون خط الدفاع األول عن الكويت.

وفاته
لقد كان احملسن عبدالله اخللف السعيد
من الرعيل األول الذين ساهموا بدور بارز
في بناء االستقرار السياسي واالقتصادي
للكويت احلديثة ،ول��م تنقطع إسهاماته
ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ح��ت��ى وف��ات��ه ص��ب��اح ي��وم
األحد الثامن والعشرين من ذي القعدة عام
1414هـ املوافق للثامن من مايو عام 1994م
وعمره نحو  95ع��ام�اً ،أسكنه الله فسيح
جنّاته ،وجعل أعماله في ميزان حسناته،
وجزاه عن الكويت وأهلها خير اجلزاء.

