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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 ساري مناور الثومير الرشيدي
ــاور الثومير  ــن مسجد ســـاري م
ــاري  الــرشــيــدي بــنــي عــلــى نــفــقــة  س
الرشيدي عام 1423 هجرية املوافق 
2002 مــيــالديــة  ويــقــع فــي منطقة 
الفروانية ويحتوي على مئذنة واحدة 
وله ثالثة أبــواب تخدم هذه االبواب 
مداخل املسجد حيث يوجد املسجد 
في منطقة مكتظة بالسكان وتقام فيه 
صالة اجلمعة والصلوات اخلمس كما 
يشهد املسجد عددا كبيرا من االنشطة 
الدينية التي تقام فيه على مدار السنة 
وكــذلــك املــنــاســبــات الدينية كشهر 
رمضان حيث يحتضن املسجد حلقات 
ــرآن الــكــرمي واألنشطة  ــق حتفيظ ال
الدينية كاملسابقات الدينية وغيرها  

من االنشطة 
ويــحــتــوي املــســجــد عــلــى مسجد 
لــلــرجــال ومصلى للسيدات ولكل 
منهما مكان للوضوء خــاص به كما 
يحتوي املسجد على قبلة ومنبر 
ثــالثــي يتوسطه القبلة املزخرفة 
بالرخام وتعلوها الواجهة الرخامية 
ــات من  الكبيرة التي نقش عليها آي
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 وكــذلــك املصاحف 
بأحجام مختلفة ويقام في املسجد 
صــالة اجلمعة والــصــلــوات اخلمس 

»تصوير: محمد صابر« وكذلك صالة التراويح. مسجد ساري مناور الثومير الرشيدي        


