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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..

نستعرض ف��ي ه���ذه احللقة
مسجد الشيخ عبدالوهاب عبدالله
ال��ف��ارس ،حيث بني ه��ذا املسجد
في العام 1967م واطلق عليه
اسم الشيخ عبدا لوهاب عبدالله
الفارس املولود في الكويت سنة
1320هـ «1902م» ف��ي منزل
ع���رف اه��ل��ه بتدينهم ال��ش��دي��د
وال��ت��زام��ه��م ال��ش��رع��ي وحبهم
للعلوم الدينية.
تتلمذ في البداية على يد والده
الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز
الفارس ،والشيخ عبدالله اخللف
الدحيان رحمهما الله .وواصل
تلقي العلم على يد شيوخ اخرين
حتى حتصل على درج��ة علمية
اهلته ليكون في مصاف علماء
الدين في الكويت.
ع�ين ام��ام��ا ملسجد الفهد عام
 1926وهو شاب ،وظل فيه ملدة
ثمانية وأربعني عاما .كان يعقد
حلقات الوعظ والفقه في مسجد
ال��ف��ه��د وك���ان ي���درس ف��ي كشك
الصقر خمسة ايام في االسبوع..
سافر الشيخ عبدا لوهاب الى
القدس بصحبة الشيخ عبدالله
النوري والسيد سليمان الرميح
في عام 1961م.
واع���ت���ذر ع���ن ت��ق��ل��د منصب
القضاء عندما ع��رض عليه عام
 1944وتوفي رحمه الله بتاريخ
1975/7/26م .وقد هدم مسجد
ع��ب��دال��وه��اب عبدالله ال��ف��ارس
في يونيو  2008إلع��ادة بنائه
بالكامل.
ومت���ت اع����ادة ب��ن��اء املسجد
ع����ام 1430هجرية 2009
ميالدية وتتميز ابوابه بالطابع
ال��ت��راث��ي الكويتي ال��ق��دمي ال��ذي
			
مسجد الشيخ عبدالوهاب عبدالله الفارس
يحمل اللون البني الداكن تعلو
اب��واب��ه التصميمات الزخرفية
االسالمية ويحتوي على مئذنتني
م��ن ال��ط��اب��ع األن��دل��س��ي ال��ق��دمي
وكذلك مصلى للرجال ومصلى
للحرمي ومكان للوضوء للرجال
والنساء ويحيط باملسجد عدد
من النخل واألشجار والقصيرة
وكذلك يحتوي على مكتبة كبيرة
وطاوالت للقراءة ،املكتبة حتتوي
ع��ل��ى ك��ت��ب��ا دي��ن��ي��ة وم��ص��اح��ف
بجميع االح��ج��ام وك��ذل��ك كتب
التفسير ،كذلك يحتوي املسجد
على عدد من الثريات التي تأخذ
الطابع االسالمي ،يقام في املسجد
ص�ل�اة اجل��م��ع��ة ب��ج��ان��ب جميع
الصلوات وكذلك صالة التراويح،
املسجد أل��وان��ه الداخلية تتميز
بالبساطة ويحتوي على منبر
ثالثي احمل��ت��وى تتوسطه قبلة
مزخرفة من الرخام األسود.
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