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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..

مسجـــــــد فاطمــــــة.. حتفـــة معماريــــة رائعــة! 
ــة  حتفة  ــم ــاط مــســجــد ف
معمارية تستحق احملافظة 
عليه وتسجيل تاريخه ألنه 
مــيــراث لألجيال القادمة. 
ومسجد فاطمة هــو تــراث 
ــال  ــي ـــن حــق االج ــد وم ــغ ال
ــة مــعــرفــة تــاريــخ  ــادم ــق ال
هــذه املسجد ونحن اليوم 
نتحدث عن حتفة معمارية 
فريدة مبتكرة ال يوجد ما 
مياثلها في العمارة العربية 
القدمية واملــعــاصــرة فكل 
مــا فــي هــذا املسجد جديد 
مبتكر وهذا املسجد عبارة 
عــن قبة مخروطية تقوم 
ــالة وهــي  ــص فـــوق بــيــت ال
من البالستيك والبليكسي 
جــالس ورقــبــة القبة هي 
جــــــدار املـــســـجـــد وفــيــهــا 
ابوابه ونوافذه تؤدي إلى 
الطريق. وتؤدي أبوابه إلى 
داخل املسجد والصالة كلها 
فــي بيت الــصــالة الــدائــري 
وفــي املسجد دور علوي 
يوجد فيه مصلى النساء 
 ومكتبه وسكن العاملني.
واملئذنة مبتكرة على شكل 
رأس الشمعة وقــد حقق 
املعماري التوازن بني القبة 
واملئذنة وسائر العناصر 
ــــان هـــذا املــســجــد قبل  وك
افتتاح املسجد الكبير تقام 
ــاالت املختلفة  ــف ــت ــه االح ب
كاالحتفال بالعام الهجري 
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