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إعداد:

رياض عواد

مساجد الكويت.. بني فن 
العمارة والتراث الشعبي

لقد أمرنا الله بالتسابق إلى فعل اخليرات ومتابعة احلسنات وما يعود نفعه على األمة اإلسالمية ويكفل لهم أداء واجباتهم بكل يسر وطمأنينة، ولذلك كان على رأس األعمال اخليرية بناء املساجد إلقامة الصالة، التي هي من أهم 
العبادات املفروضة علينا من الله بعد توحيده، فهي الصلة بني العبد وربه، ولذلك جاء في الصحيحني »من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في اجلنة«.

وكان أول عمل قام به الرسول لدى وصوله إلى املدينة في هجرته الشريفة أن قام ببناء مسجده الشريف. وانطالقا من هذه السنة النبوية وحتقيقا ملقاصدها فقد تسابق املسلمون جيال بعد جيل وعصرا تلو عصر على بناء املساجد.
نستعرض في هذا امللف الرمضاني عددا من مساجد الكويت ونلقي الضوء على عمارتها وأماكنها ومن قام على رعايتها ونستذكر أعمال التطوع واخلير ومن اسهموا في بنائها  وتشييدها. نصطحبكم معنا ملتابعة احللقات 

تواليا..

مسجد حمد الصقر بالعديلية 
أهــل اخلير واإلحــســان في الكويت أكثر من أن نحصيهم 
ونعدهم، وبخاصة في الشدائد واحملن التي ظهرت فيها جلياً 
فزعة أبناء الكويت اخليرين ومعدنهم األصيل، حيث تنافسوا 
في عمل اخلير وتسابقوا إلــى بــذل املــعــروف، فأنفقوا على 
الفقراء واملساكني وذوي القربى وأبناء السبيل، وبنوا املساجد 
واملدارس واملعاهد واملستشفيات ودور األيتام وحفروا اآلبار، 

فمألت سيرهم العطرة اآلفاق،
تنوعت وجوه العمل اخليري في حياة الصقر ، رحمه الله، 
لتشمل الصحة، وبناء املساجد، والتبرعات املادية، ومساعدة 

الشعوب املنكوبة وغيرها، وهذه أبرزها بإيجاز..
أنشأ مسجد الصقر وهو املسجد الذي أسسه احملسن حمد 
عبدا الله الصقر، رحمه الله، في محلة الصقر  مبنطقة القبلة، 
ثم مت هدمه في إطار التوسع العمراني ملدينة الكويت، ومت بناء 
مسجد الصقر في العديلية ليحل محله، وقد مت استكمال عمارة 
هذا املسجد على نفقة احملسن جاسم حمد الصقر  مبشاركة 
أخيه املرحوم عبدا لعزيز الصقر في غرة ربيع الثاني سنة 
1430هـ، سنة 2009 ويتكون املسجد من مسجد للرجال 
ومسجد للسيدات ويتسع املسجد لعدد 3000 مصلى وبني 
املسجد على نظام الطراز االسالمي حيث يحتوي على عدد 4 
ابواب رئيسية صنعت من اخلشب املزخرف وكذلك قبة املسجد 
وحوائطه كتب عليها ايــات من الــقــرآن الكرمي كما يحتوي 
املسجد على مكتبة للكتب واملراجع الدينية وكذلك حتتوي على 
عدد كبير من املصاحف مختلفة االحجام وسكن للمؤذن ويقام 
في املسجد صالة اجلمعة وصالة التروايح وكذلك تقام فيه 

االنشطة الدينية مثل حلقات حتفيظ القرآن في شهر رمضان . 
ولد جاسم الصقررحمه الله، في منطقة القبلة عام 1337هـ 
املوافق 1918، ونشأ نشأة صاحلة في بيئة طيبة حفزته على 
فعل اخليرات، واإلنفاق في سبيل الله تعالى، في أسرة تتكون 
من خمسة إخوة، وكان ترتيبه الرابع بني إخوته بعد عبدالله 
وعبدالعزيز ومحمد ثم عبدالوهاب، وقــد نهلوا جميعاً من 
معني والدهم احملسن حمد  عبدالله الصقر فتعلموا ما ينفعهم، 
وبــرعــوا فــي حياتهم، وقــد عرفت أسرةالصقر  باإلحسان 
واإلنفاق في سبيل الله تعالى، فقد كان والده وأخوه وعمته 
شاهة الصقر وغيرهم من أبناء العائلة الكرمية من احملسنني 
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