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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..

مسجد فهد ولولوه عيسى العثمان
ال��وس��ط تواصل تسليط الضوء
خ�لال الشهر ال��ك��رمي على مساجد
أن��ش��أت على نفقة فاعلني خير وما
اكثرهم بالكويت حيث امتدت يد اخلير
الكويتي الى جميع أنحاء العالم ولكن
الوسط ستسلط الضوء خالل شهر
رم��ض��ان على املساجد ال��ت��ي بناها
صناع اخلير من الكويتيني في ديرتهم
الكويت جزاهم الله خير عما قدموه
مع التحدث عن كل مسجد مبحتوياته
وطريقة بنائه
امل���رح���وم ف��ه��د ول���ول���وه عيسى
ال��ع��ث��م��ان أس��س��ه وال��ده��م��ا عيسى
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ث��م��ان ف���ي رب��ي��ع
االول ع��ام  1437هجرية امل��واف��ق
يناير  2016ميالدية على نفقتة
وي��ح��ت��وي على مئذنتني بني على
التراز االس�لام��ي وأرب��ع اب��واب من
االلوميتال العالي وبني على التراث
االس�لام��ي احل��دي��ث حيث استخدم
في بنائه الطوب احلجري االبيض
وال��رخ��ام امل��زخ��رف ويحتوي على
مسجد للرجال ومصلى للسيدات
ولكل منهما مكان للوضوء خاص به
كما يحتوي املسجد على قبلة ومنبر
ث�لاث��ي يتوسطه القبلة املزخرفة
بالرخام وتعلوها الواجهة الرخامية
الكبيرة التي نقش عليها آي��ات من
كتاب الله كما صمم ثقف املسجد على
شكل بيوت من النور يحتوي كل بيت
على ثريا من الكريستال الطبيعي
كما يحتوي املسجد على مكتبتني
حتتويان على الكتب واملراجع الدينية
وكتب التفاسير وك��ذل��ك املصاحف
بأحجام مختلفة ويقام في املسجد
صالة اجلمعة والصلوات اخلمس.
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