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أشكر كل من ساهم يف دعم مادي من أجل إخراج هذا الكتاب ، وهم :
- رشكة اجلزيرة للعطور .                             

- وصية العم عبد اهلل املطوع.
- العم زبن الزبن .             

- السيد خالد عباس النومس .             
-   السيد دعيج العنزي .     

-  السيد يوسف راشد اخلياط.     
-  السيد فهد العناز.         

- السيد أسعد السند.
- السيد عبد اهلل ارشيد القفيدي.

- السيد غازي عبد اهلل الصقعبي.
- فواز عباس املناور.

* * *
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إصدار خاص بمناسبة مرور )50( عامًا عىل االستقالل و)20( عامًا عىل التحرير 
و)5( أعوام عىل تويل أمري البالد مقاليد احلكم. 
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أمرنا اهلل – سبحانه وتعاىل -  بالتسابق إىل فعل اخلريات، ومتابعة احلسنات، والعناية بام من 
شأنه أن يعود نفعه عىل األمة اإلسالمية، ويسهل عليهم أداء عباداهتم، ويكفل هلم أداء واجباهتم 

الدينية بكل يرس وطمأنينة. 
وإن أهم العبادات التي فرضها اهلل علينا بعد توحيده، وإخالص العمل له الصالة التي هي 
صلة بني العبد و ربه، وإقامتها تتم  باملساجد، ومن ثم كان بناء املساجد من أجل العبادات وأفضل 

القربات، مصداقا لقوله تعاىل: 
زب ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻرب  ]التوبة:  18[. 

وقوله سبحانه:
  زب مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  رب
  ]النور: 36 - 37 [
ويف »الصحيحني« من حديث عثامن بن عفان – ريض اهلل عنه – قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
بنى مسجدا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له بيتا يف اجلنة «. ويف رواية عند اإلمام أمحد يف »املسند«  بإسناد 

صحيح: »من بنى هلل مسجدا ولو كمفحص قطـــاة يسعها لبيضها بنى اهلل له بيتا يف اجلنة«.
وقد كان أول عمل عمله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينام وصل إىل املدينة يف هجرته املباركة بناء مسجده 
الرشيف، وجعل الصحابة -  ريض اهلل عنهم - من املهاجرين واألنصار يبنون بأيدهيم، وساهم 
ملسو هيلع هللا ىلص يف بنائه أعظم مسامهة بتوجيهه، وإرشاده، وعمله بيده الرشيفة، فلقد فكان ينقل احلجارة، 
وحيمل اللبن عىل عاتقه ملسو هيلع هللا ىلص طلبا لألجر والثواب، وتشجيعًا ألصحابه، وليتأسى به من بعده من 

أمته. 
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وعىل هذه السنة النبوية الكريمة، وحتقيقا ملقاصدها العظيمة تسابق املسلمون جيال بعد جيال، 
وعرصا  تلو عرص عىل بناء املساجد، وعامرهتا، فال خيلو بلد من بالد املسلمني، بل ويف املجتمعات 

الغربية – بفضل اهلل – إال ولبناء املساجد فيها قصص مؤثرة، ومواقف معربة.
بناء  إىل  يتسابقون  نشأهتا  ومنذ  أهلها،  فإن  املتعاقب،  اخلري  هذا  من  جزء  الكويت  ودولة 
املساجد، وعامرهتا، فال تكاد جتد حيا من أحياء الكويت القديمة إال واملساجد مبنية يف كل جانب 

من جوانبه، وتتسع مساحته تبعا للحاجة أحيانا، أو للمبلغ املتربع به أحيانا أخرى.
ومل يكن املسجد عند أهل الكويت قديام للصالة فقط، بل كان جامعة علمية ينهل الطالب، 
والناس من علوم العلامء، ومكانا لالجتامع والتشاور، وحمال لاللتقاء، ومتابعة أخبار أهل املسجد، 

أال فرحم اهلل أولئك الرجال، وبارك يف ذرارهيم.
ولقد أخذت عامرة املسجد يف الكويت أشكاال خمتلفة تبعا الختالف الزمان، وطبيعة احلياة، 

وتزايد السكان، وتغري مواد البناء.
فقديام يتفق أبناء احلي )الفريج( عىل بناء مسجد هلم يقومون بجمع تكاليف بنائه، ويتوىل ذلك 
من يتوسمون فيه الثقة، واملكانة االجتامعية، والتدين، ويتم احلصول عىل مصادر بناء املسجد من 
التي جيود هبا أهل اخلري، وأيضًا من ثلث املتوىف، حيث دأب  عدة مصادر، من أمهها التربعات 
كثري من أهايل الكويت يف الوصية قبل وفاهتم يف ختصيص ثلث اإلرث لعمل اخلري وبناء املساجد، 
وقد تكون تكاليف بعض املساجد من مسامهات فردية من املحسنني، والذين كانوا يتسابقون يف 

املسامهات اخلريية.
ويالحظ أن معظم مساجد مدينة الكويت القديمة اختذت أسامءها ممن قام وبذل مساعيه يف 
أو من وقوع  فيه،  الذي يؤم  إمام املسجد  أو من  بالدفع،  أكثر  أو من تطوع  البناء،  مجع تكاليف 
املسجد يف حي )فريج( معني وهكذا، ومل يكن املحسنون قديام يبالون بالتسمية، فاملهم عندهم 
للصالة،  املسلمني  اجتامع  من  حيصل  الذي  العميم  اخلري  وإدراك  املسجد،  عامرة  يف  السعي  هو 
واخلري فيه، بل إن دائرة األوقاف ملا قامت بعد ذلك بتنظيم املساجد، وزيادة العناية هبا، وإطالق 
التسميات عليها، مل يبال كثري من أولئك املحسنني بأي اسم محله ذلك املسجد، ولو كان هو نفسه 
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املتربع له لوحده – رحم اهلل اجلميع، وكتب هلم األجر والثواب -.
لقد اختذت مساجد الكويت القديمة الطابع الرشقي البسيط، و كانت بسيطة البناء، وتؤدي 
الغرض املقصود، وكان الذي يقوم ببناء املساجد البناءون الكويتيون، وكان كثري منهم ال يتقاىض 

سوى أجور بسيطة يف بناء املساجد احتسابا لألجر من اهلل.
ويتم بناء املساجد يف املايض من الطني والصخر وأسقفها من )اجلندل(، وهو عبارة عن خشب 
)البواري(،  من  وكذلك  شجر)البامبو(،  جذوع  وهو  )الباسجيل(  ومن  )املنجروف(،  شجرة 
وهي نوعية من احلرصان السميكة، وتستخدم هذه املواد لتسقيف السقف، أما الطني والصخر 

فيستخدمان للبناء بشكل عام .
وتقام الصالة يف فصل الشتاء داخل )اخللوة(، أما يف فصل الصيف فتقام فوق سطح املسجد، 
أو يف حوش املسجد لعدم وجود الكهرباء، ووسائل التكييف يف ذلك الوقت، فالكهرباء مل تدخل 
التي أدخلت عليها الكهرباء هي  الكويت أساسًا إال يف حدود سنة )1937م(، وأول األماكن 
املساجد، واستخدمت يف تلك الفرتة لإلضاءة فقط، أما املراوح )البنكات( فلم تدخل املساجد 

إال يف اخلمسينات.
 لقد كانت مساجد الكويت القديمة صغرية باحلجم مقارنة باملساجد احلالية، وكانت يف غاية 
البساطة بمكوناهتا وفرشها، )فاخللوة( - وهي مكان للصالة بداخل املسجد - تكون مفروشة 
بعدد من األمداد، وهي أنواع من احلرصان - مجع حصري - وقد كانت جتلب من القطيف يف منطقة 
اإلحساء، وبخارج )اخللوة( يكون )الليوان( وهو جزء مسقوف، وأعىل نسبيًا من )احلوش(، أو 
املطر  بالسابق هبا )بركة( لغرض حفظ ماء  الكويت  املسجد، ويالحظ أن مجيع مساجد  صحن 
الذي ينساب من السطح بواسطة مواسري معدنية تعرف )باملزاريم( ومفردها )مزرام(، ويف جزء 
البناء  قواطع من  بعدة  )بالقرو(، وهو مقسم  يعرف  للوضوء، وكان  يكون مكان خمصص  آخر 
ماء  وهو  )اجِلليب(،  البئر  بامء  يمأل  حوض  املتوضئني  وأمام  اآلخر،  عن  متوضئ  كل  حلجب 
)بزبوز(،  )البزابري( مجع  فتحات تسمى  به عدة  يوجد  للوضوء  املخصص  مالح، ومن احلوض 
خمصص  مكان  )الكرو(  بزاوية  ويوجد  القامش،  من  بقطعة  الوضوء  بعد  إغالقها  إحكام  ويتم 
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لالستحامم )السبوح(.
وأما بالنسبة ألعامل املسجد من إمامة، وأذان، وتنظيف، فإن أهايل احلي )الفريج( هم الذين 
يتولون هذه املهام، فبعضهم يؤدهيا احتسابا، وبعضهم يتقاىض أجورا رمزية من ريع  األوقاف 

املوقفة عىل املسجد، أو من تربعات بعض املحسنني.
وملا دخلت مساجد الكويت يف دارة التنظيم، والرعاية احلكومية ممثلة بدائرة األوقاف، ثم يف 
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، تطورت تطورا كبريا يف خمتلف املجاالت اإليامنية، والتثقيفية، 
والتنظيمية، وصارت املساجد اليوم من أمجل الواجهات التي تفخر هبا الكويت عرب اإلنجازات 
العظيمة املرتبة هبذه املساجد، والتي حتققت – بعد توفيق اهلل  تعاىل – بجهود املخلصني العاملني 
املتربعني  واملحسنات  باملحسنني  أو  اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  بوزارة  املختلفة  بالقطاعات 

ببنائها، أو مشاريعها املختلفة، أو بتعاون املواطنني، واملقيمني.
وكان من أعظم معامل هذه النهضة الدينية احلضارية تنافس املحسنني يف بناء املساجد، والعناية 
بناء  الدول  أكثر  من   - وحده  اهلل  بفضل   – الكويت  دولة  صارت  حتى  أنشطتها،  ورعاية  هبا، 
للمساجد فيها، بل من مؤرشات هذا اخلري يف نفوس املحسنني أن هناك قائمة من املحسنني ما 
زالوا ينتظرون أدوارهم يف بناء املساجد لعدم وجود أراض شاغرة خمصصة لبناء املساجد، وهذا 

يكاد يندر وجوده يف غري دولة الكويت  - والفضل هلل أواًل وآخرًا -.
الكويت  يف  املساجد  بناء  عملية  تنظيم  يف  اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  من  وسعيًا 
البناء الصحيحة، وتسهل عىل املحسنني املشاركة يف هذا العمل املبارك،  لتكون موافقة لرشوط 
فقد وضعت بعض اللوائح، واملعايري يف بناء املساجد، وآلية التنفيذ بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
لقطاع  التابعة  اهلندسية  الشئون  إدارة  إدارة خاصة هي  إىل  املهام  املعنية، وأوكلت هذه  األخرى 
– حتى تسليمه، ووضعت  املتربع  – عند رغبة  املسجد  بناء  املساجد، والتي ترشف عىل عملية 

رشوطا يمكن االطالع عليها عند التقدم لبناء املسجد، وهي: 
الرشوط اخلاصة باملتربعني:

1- أن يكون املتربع مسلام بالغا، وكامل األهلية، أو وكيال عنه بتوكيل عام، أو خاص يتضمن 
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موضوع التربع، وجيوز أن يكون املتربع إحدى اجلهات االعتبارية، ويتم ذلك من خالل ممثلها 
القانوين.

2- أن يقدم املتربع للوزارة ما يثبت قدرته املالية، وذلك بتقديم شهادة مالية من أحد املصارف 
املحلية، أو تقديم أوقاف، أو وصايا، أو أثالث، أو ما يامثلها لبناء أحد املواقع املتاحة واملناسبة 

إلمكاناته املادية.
3- تقوم الوزارة بتوجيه املتربع إىل املواقع املتاحة التي تتناسب ومقدرته املالية، وذلك لضامن 

قيامه بانجاز األعامل املتربع هبا.
 الرشوط اخلاصة بتخصيص املوقع:

1- تكون األولوية يف التخصيص ملن قدم وقفا لصالح املبنى املتربع ببنائه خيصص للرصف 
عليه بعد انتهاء عملية البناء، وبعد انتهاء مدة الكفالة لألعامل عىل أال تقل نسبة املخصصات املالية 
الوقفية عن )25%(، ويف حالة عدم وجود الوقف تكون األولوية يف التخصيص للطلب املقدم 

أوال.
2- املواقع املقرتحة من قبل املتربع لبناء املبنى تسند إليه مبارشة يف حال ختصيصها دون التقيد 

بام ورد يف البند )1(.
االكتفاء  التقديرية  لسلطتها  وفقا  للوزارة  فإن  موقع  من  أكثر  لبناء  املتربع  تقدم  حال  يف   -
بتخصيص موقع واحد فقط له، كام للوزارة احلق يف اختيار أحد املوقع املقرتحة من قبل املتربع 

حسبام تراه مناسبا.
3- تلغى املوافقة عىل التخصيص للمتربع يف حالة وفاته، وتكون األولوية للمتربع الذي يليه 
إال يف حالة تقديم الورثة، أو أحدهم تعهدا خطيا للوزارة بالبناء خالل مدة أقصاها أربعة أشهر 

من إخطار الوزارة باملوافقة.
4- إذا كان الطلب املقدم من الورثة، أو أحدهم وفقا للبند السابق )4( من شأنه إلغاء اسم 

مورثهم، فإنه يعترب طلبا جديدًا، وخيضع لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
5- ال يعتد بأي ختصيص ملوقع، أو ترخيص لبناء مسجد، أو أي مبنى آخر ما مل تكن وزارة 
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األوقاف والشئون اإلسالمية هي اجلهة الطالبة له، أو معتمدًا من قبلها.
6- يف حالة رغبة املتربع التنازل عن املوقع املخصص له، فعليه تقديم تنازله رسميًا للوزارة، 

وال يعتد بأي تنازل مقدم ألشخاص أو جهات أخرى.
الرشوط اخلاصة بالبناء:

1- يلتزم املتربع بتوقيع التعهدات الالزمة املتبعة يف الوزارة والتقيد هبا، وبالرشوط واملعايري، 
واملخططات املعتمدة من الوزارة.

2- ال حيق ألي جهة القيام باهلدم، وإعادة بناء مبنى تابع لوزارة األوقاف إال بموافقة رسمية 
من الوزارة وفق اإلجراءات املتبعة.

أن يفوض املتربع الوزارة يف حتديد التسمية املناسبة للمبنى يف حالة عدم رغبته يف وضع اسمه، 
أو أي اسم آخر عليه.

3- يف حالة تقدم املتربع بطلب للوزارة للحصول عىل موافقتها هلدم، وإعادة بناء مسجد قديم 
مسمى باسم أحد الصحابة، أو التابعني، أو أحد الصاحلني فإنه يفضل املحافظة عىل االسم القديم 
للمسجد إال إذا اشرتط املتربع وضع اسمه عليه، ووافقت الوزارة عىل ذلك، وتقوم الوزارة يف 

هذه احلالة بنقل االسم القديم ألحد املساجد التابعة هلا.
مع عدم اإلخالل بالرشوط املنصوص عليها يف هذه الالئحة تكون األولوية هبدم، وإعادة بناء 

املبنى املسمى باسم أحد املتربعني للمتربع نفسه، أو ورثته، ما مل يفد عدم رغبته يف ذلك.
4- يف حالة عدم رغبة املتربع هبدم، وإعادة بناء املبنى املسمى باسمه عىل نفقته اخلاصة خالل 
املتربع  إلزام  يف  احلق  للوزارة  فإن  بذلك  القيام  آخر  متربع  وأراد  الوزارة،  له  حتددها  التي  املدة 

اجلديد باملحافظة عىل اسم املتربع القديم وفقا للصيغة التي تراها مناسبة يف هذا الشأن.
5- للوزارة احلق يف اإلرشاف الدوري عىل تنفيذ املبنى املتربع بإنشائه، وكذلك إيقاف العمل يف 
حالة خمالفته لرشوط، ومعايري الوزارة، واملخططات املعتمدة دون أدنى مسئولية عليها يف هذا الشأن، 
كام يلزم املتربع بالتنبيه عىل املقاول برضورة تنفيذ تعليامت مرشيف الوزارة أثناء الكشف الدوري عىل 

املبنى خالل مراحل التنفيذ، وإضافة هذا البند كرشط يف عقده املربم مع املقاول املنفذ.
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6- يف حالة تأخر املتربع يف البدء يف تنفيذ األعامل، أو عجزه عن استكامل بناء املبنى املخصص 
الواردة يف هذه  الرشوط  من  بأي  إخالله  أو  قبله،  من  املوقع  التعهد  املحددة يف  املدة  له حسب 
أي  اختاذ  أو  إنذار،  أي  توجيه،  إىل  احلاجة  ودون  للوزارة  فإن  اللوائح  من  غريها  أو  الالئحة، 
هلا  أن  كام  مناسبة،  تراها  التي  بالطريقة  املبنى  بناء  استكامل  أو  تنفيذ،  احلق يف  إجراءات قضائية 
احلق يف تسمية املبنى بأي اسم ختتاره دون أن يكون له احلق يف مطالبة الوزارة بأي تعويضات، أو 

التزامات مالية أثناء البناء، أو تكلفة للبناء املقام.
استالم املبنى:

1- عىل املتربع تسليم مجيع الوثائق، والكفاالت، واملخططات اخلاصة باملبنى للوزارة، وللوزارة 
أو  الكفاالت،  أو  الوثائق،  إذا خال طلب االستالم من  املتربع  املبنى من  احلق يف رفض استالم 

املخططات باملسجد.
2- تنتقل املسئولية الفنية الكاملة من حيث الصيانة، والنظافة عن املبنى من املتربع إىل الوزارة 

من تاريخ تسليم املبنى للوزارة. 
3- ختضع مسئولية املبنى اإلدارية للوزارة من تاريخ تسلمه، وليس للمتربع أي سلطة إدارية 

عىل املبنى، وليس من حقه تشغيل املبنى.
وختامًا... لدّي – بحمد اهلل – جهود متواضعة عرب التلفزيون، واإلذاعة يف توثيق بعض معامل 
شوارع  بمسميات  بالتعريف  معني  آخر  كتاب  الكتاب  هذا  مع  فخرج  وشخصياهتا،  الكويت، 
الكويت، وحيمل اسم »معجم شوارع الكويت« تزامنا مع احتفاالت الكويت بمرور مخسني عاما 

عىل استقالهلا.
وملا كنت أصيل يف بعض املساجد، يستوقفني عند مداخلها أسامء من تربعوا لبنائها، فأقول: 
إن من أقل الواجب علينا ردًا حلسن صنيعهم أن نعّرف املصلني، وعموم الناس هبم، السيام وأن 

بعض هذه املساجد حتمل أسامء بعض الصحابة، والصاحلني.
توثيقي مساجد  أكارم يف  ذلك  إىل  فقد سبقني  العمل،  من  بجديد  أنني جئت  أزعم  ولست 
الكويت الرتاثية،كام صنع األستاذ عدنان الرومي، والذي له جهود مشكورة يف العمل التوثيق ما 
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يدل عىل صربه، وجلده، وسخاء نفسه، وهذا يندر وجوده اليوم، وعنه ينقل موقع وزارة األوقاف.
وهناك جهود أخرى يف العمل التوثيقي يف غري املساجد كبعض معامل الكويت، وشخصياهتا، 
– ال حرمهم اهلل  النسيان  أن تكون طي  وهي كثرية ممن قدموا لوطنهم جهودا حثيثة ال يمكن 

أجرها -.
لكنني مؤمن باحلكمة التي تقول: » كم ترك األول لآلخر «، ولذا فقد عقدت العزم قبل بضع 
سنني – واحلول والقوة والعون والتوفيق من اهلل وحده – عىل توثيق بعض معامل الكويت، فخرج 

ما ذكرت، ويف اجلعبة أضعافه – يرس اهلل اخلري يل ولكم -.
ولقد اجتهدت يف مجع هذه املادة عرب املصادر املكتوبة، والشفهية، والثانية أكثر، فإنه ال يعلم 
عناء التوثيق الشفهي إال من جربه، وهو يتمثل يف صعوبة الوصول ألصحاب بعض املساجد، أو 
ذوهيم لتغري أرقامهم، أو كثرة انشغاالهتم، واعتذاراهتم، بام قد يصل – وبال مبالغة - إىل سنتني 

من االتصال املستمر.
ومنهم من ال يتقبل فكرة التوثيق إما رغبة منه بإخفاء نفسه، أو رأيه بعدم جدوى مثل هذه 

األعامل، وغري ذلك من الصعوبات.
ومع تقدير للجميع، وشكري هلم ملا أبدوه من روعة يف اخللق، وحسن يف الضيافة، وكرم يف 
النفس، وعون يف مجع املادة، إال إنني أرى رضورة توثيق مثل هذه األعامل ملا فيها من رد الفضل 

لذويه، وحفظ احلق هلم خشية أن يقع اللبس بعد سنني يف نسبة املسجد لصاحبه.

لقد اجتهدت يف إخراج هذا املعجم يف صورة متواضعة – أسأل اهلل هلا القبول -، ومقر بوجود 

جوانب قصور سّببها بعض املعوقات التي ستتدارك يف الطبعة املقبلة – بإذن اهلل -، لكن رغبتي 

يف خروج املعجم يف هذه املناسبة، وتأخر كثري من الفضالء يف إرسال البيانات املطلوبة مع زيارهتم 

املتكررة دفعني إىل طباعته اآلن.

وقد التزمت يف هذا املعجم بام ييل:

- تم ترتيب املساجد حسب املحافظات، وراعيت الرتتيب اهلجائي يف املناطق، ثم يف مساجد 

كل منطقة.
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- أضفت صورا لبعض أصحاب املساجد ملن تم احلصول عىل صورهم من املصادر املوثوقة، 

أو من أصحاب املساجد، أو ذوهيم.

- املعجم تعريف بأسامء املساجد املوجودة يف كشوفات األوقاف، أو عىل لوحات املساجد، 

دون النظر إىل بعض املسامهات الكريمة من بعض املحسنني الذين شاركوا يف البناء.

- إذا كان املسجد حيمل اسم صحايب، أو عامل فإين اقترص عىل التعريف به، إن كان املسجد مبنيا 

من قبل إحدى جهات الدولة، أو ملتربع ال ُيعرف، وإما إن تم الوصول للمتربع الذي أطلق اسم 

صحايب، أو عامل عىل املسجد، فإين أشري إىل سريته بعد استئذانه يف ذلك.

- اقترصت يف املعجم عىل املساجد املرخصة، وأغفلت املساجد غري املرخصة.

الرسمي  املوقع  أو عىل  املوثوقة،  املصادر  أو  املساجد،  املصادر عىل أصحاب  اعتمدت يف   -

لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

- إن كان املسجد حيمل أكثر من اسم تبعا لرأي وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، وعدم 

الرتجيح يف اسم صاحب املسجد، فإين أورد االسمني، مع توثيق املعلومة من املصادر املطبوعة، 

دون ترجيح مني ليشء يف ذلك.
إن كل ما هو مذكور هنا جهد فرد معرض للسهو والغلط، واخللل والشطط، لكني أرى نفيس 
ملزما يف أن أخطو هذه اخلطوة لتوثيق أمر قد يصعب الحقا مع مرور السنني، وكثرة املساجد، 
ولذا فأنا أدعو أهيل، وأحبايب فيمن وقف عىل يشء جمانب للصواب يف معلومة وردت سهوا مني، 
أو خطأ من مصدرها أن ينبهني عىل ذلك بالدليل الصحيح، وسامتثل التصويب كرهًا، ال طوعًا 

مع تقديمي خالص الشكر، واحلب، والتقدير ملسديه.
وأذّكر مرة أخرى أن الدافع األول هلذا العمل هو الرغبة يف رد الفضل هلل – سبحانه – أوال 
وآخرا، وهو مويل النعم، واملتفضل هبا، ثم هلذه األرض الطيبة - الكويت - التي ال يمكن جتاهل 
فضلها، وال إنكار خريها، ثم للفضالء، والفضليات أهل اجلود، والرب، واإلحسان – رحم اهلل 
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وغرسوا  واإلنفاق،  اإلحسان،  ميدان  تسابقوا يف  الذين  أولئك   ،- أحيائهم  وبارك يف  أمواهتم، 
غرسهم يف باب من أعظم أبواب الرب، واخلري.

وأقدم  أخريا اعتذاري لكل من مل أستطع الوصول إليه لسبب خارج اإلرادة، ومعاذ اهلل أن 
منه  باتصال  الوصول، وسيكون ممتنا عيّل  آنفا من صعوبة  ملا ذكر  أو كسال، لكن  يكون عجزا، 
إليه معتذرا، جميبا ملراده، عىل أن  الطبعة، وسأصل  يرد يف هذه  الذي مل  بيانات مسجده  إلضافة 

يتدارك اخلطأ يف الطبعة القادمة، التي ستطبع خالل هذا العام – بإذن اهلل -.
وال يسعني إال أن أقدم خالص الشكر لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ممثلة بمعايل الوزير 
املستشار راشد احلامد، ووكيل الوزارة السيد عادل الفالح الذين  هلام دور كبري يف طريقة إخراج 
الكتاب، وبعض املالحظات املتعلقة باملساجد، وذلك عرب توجيهاهتام السديدة، ولكل منهام سرية 
حافلة يف خدمة بيوت اهلل – عز وجل -، وأشكر كذلك الوكيل املساعد لشئون املساجد السيد 
إلدارة  موصول  والشكر  املعجم،  هذا  إخراج  يف  تشجيع  كل  منه  لقيت  والذي  الشعيب،  وليد 
الشئون اهلندسية ممثلة بمديرها السيد صالح الشالحي، ومراقبها السيد سعود املطريي، والسيد 

حممد ابركة البغييل، والسيد عيل ساير، وكل من له دور كريم يف إخراج هذا املعجم.
أسأل اهلل أن يبارك يف اجلميع، وأن يشكر جهود كل من ساهم معي يف هذا الكتاب مسامهة 
مالية، أو معنوية، وأسأله – سبحانه – أن يبارك يف بالدنا، وأن يوفق والهتا ملا حيب، ويرىض، وأن 

جيمع كلمة أهلها عىل اخلري، واإليامن، اللهم آمني، واحلمد هلل رب العاملني.

عبد العزيز سعود العويد        
alowid@hotmail.com        
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محافظة العاصمة

منطقة اخلالدية
حرف الصاد

 اسم املسجد: صالح الدين األيويب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، مقابل طريق املطار الدويل.
صاحب املسجد:

يوسف بن أيوب بن شاذي أبو املظفر، امللقب بامللك النارص، من أشهر ملوك اإلسالم، من 
قبيلة اهلذاينة من األكراد، ولد يف تكريت سنة )532هـ(، ونشأ يف دمشق وتفقه فيها، ويف مرص، 
ويف اإلسكندرية، أسس الدولة األيوبية يف مرص والشام. وفتح القدس سنة )583هـ(. تويف يف 

دمشق سنة )589هـ(. كانت مدة حكمه يف مرص )24( سنة ويف سورية )19( سنة.  
»األعالم« 220/8 للزركيل. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل بن علوان.
النوع:جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع الفردوس، داخل جامعة الكويت.
صاحب املسجد:

كان املسجد يقع يف أقدم األحياء الكويتية القديمة وهو حي سعود الذي يقع قرب تل »هبيتة«، 
وأما موقعه حديثا فيقع قرب بناية غنيم التي كانت سابقا بنك التسليف واالدخار. ولقد اشتهر 

هذا املسجد بمسجد سعود، وقد يطلق عليه مسجد عبد اهلل بن علوان نسبة إىل مؤسسه األول.
هدمت  التي  املساجد  أوائل  من  املسجد  وهذا  )1778م(.  سنة  يف  علوان  بن  اهلل  عبد  أسسه 
يف اخلمسينات، حيث تم بناؤه من جديد يف ضاحية اخلالدية عام )1387هـ( املوافق )1967م( 

وأطلق عليه اسمه القديم. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 32 لألستاذ عدنان بن سامل الرومي 
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 اسم املسجد: عبد الوهاب عبد العزيز العثامن.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

القبلة  منطقة  يف  املولود  عثامن،  بن  العزيز  عبد  بن  الوهاب  عبد 
ُلقب  )1905م(.  لعام  املوافق  )1323هـ(  عام  الكويت  بمدينة 
املجال.  هذا  يف  وصيت  جاه  من  له  ملا  الكويت  يف  النواخذة  بشيخ 

ينتمي النوخذة عبد الوهاب العثامن إىل عائلة توارثت العمل يف البحر أبًا عن جد، وهي عائلة 
كويتية عريقة ارتبط تارخيها بالبحر من أول يوم قدم فيه عميدها عبد العزيز بن عثامن من نجد، 
وهو من النواخذة املعروفني يف زمانه بالكويت، وتعود أصوله إىل قرية جنوبية سدير  )اجلنوبية( 

يف منطقة سدير يف نجد باململكة العربية السعودية.
كعادة أبناء الكويت يف ذلك الوقت التحق عبد الوهاب عبد العزيز العثامن بالُكّتاب وتعلم 
فيه القرآن الكريم واحلساب واخلط، ثم التحق بمدرسة املال هاشم احلنيان. وقد كان من أساتذته 
وشيوخه آنذاك السيد سعد بن رشهان، والشيخ يوسف بن محود، واملال عبد العزيز العنجري، 

وعندما بلغ السادسة عرشة من عمره اجته إىل تعلم أصول املالحة وقيادة السفن الرشاعية.
نظرًا حلسن صفات املرحوم عبد الوهاب العثامن ومحيد خصاله وسعة معرفته باألرس الكويتية 
تم اختياره عضوًا بلجنة توزيع املساكن احلكومية يف عام )1380هـ( )1960م(، وقد بذل 
– رمحه اهلل – أقىص جهده يف هذه اللجنة لكي تؤدي أعامهلا عىل الوجه املطلوب، وحيظى هو 

برىض ربه أواًل وحب الناس ودعائهم ثانيًا.
لقد كان املرحوم النوخذة عبد الوهاب العثامن يملك حسًا وطنيًا مرهفًا، ويشعر باملسؤولية جتاه 
عامله العريب اإلسالمي الكبري، ففي أسبوع اجلزائر الذي نظمته اللجنة الشعبية جلمع التربعات يف 
دولة الكويت برئاسة العم يوسف الفليج والعم عبد العزيز الصقر تربع بمقدار )3000( روبية، 

وذلك يف يونيو عام )1959م(.
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محافظة العاصمة

لقي  بعامني،  الثامنني عامًا  ناهز  باخلري والعطاء والرب واإلحسان، وبعد عمر  بعد حياة حافلة 
عام  من  فرباير  شهر  من  عرش  الرابع  يف  الكريم  ربه  وجه   – اهلل  رمحه   – الوهاب  عبد  املحسن 
)1987م( املوافق لعام )1408هـ(، يف مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودفن يف البقيع بجوار الذين أنعم اهلل 

عليهم من الصحابة والعلامء العاملني.
»حمسنون من بلدي« 3 / 589 إصدار بيت الزكاة.

* * *
  اسم املسجد: عيل حممد احلشاش.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، شارع 20.

صاحب املسجد:
الكويت،  يف  )1903م(  سنة  احلشاش  حممد  عيل  املحسن  ولد 
ثم  الوسط،  حي  يف  الكويت  وسكنت  نجد،  من  أرسته  نزحت  وقد 

الصاحلية، فاملرقاب.
ووالدته هي قوت عبد اهلل السلبور – رمحها اهلل -، وتلقى مبادئ 

القراءة والكتابة يف كتاتيب الكويت، ودرس يف مدارسها.
ورث عن أبيه جتارة األغنام، وتضمني الدكاكني، فكسب منها خريًا كثريًا مل ينس حق اهلل فيه من 

فعل اخلريات، ومساعدة املحتاجني.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1977م(.  

تأسس املسجد سنة )1972م(.           
»املصدر: حفيده السيد فيصل احلشاش«

* * *
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  اسم املسجد: عيسى العثامن. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع املطار.
صاحب املسجد:

ولد املحسن النوخذة عيسى عبد اهلل عبد العزيز العثامن – حفظه 
اهلل وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1923م(.

نشأ يف بيت صالح حمب للخري، فأخذ منه كريم الصفات، وحسن 
وخارج  داخل  اخلريية  املشارييع  من  العديد  يف  ساهم  حتى  اخلري،  حب  اهلل  ورزقه  األخالق، 

الكويت.
عىل  االعتامد  هو  السفن،  وقيادة  البحر،  بركوب  املعروفة  أرسته  من  تعلمه  ما  أبرز  من  وكان 

النفس، والصرب.
العثامن، والنوخذة عيسى بشارة، وكان ذلك يف سنة  النوخذة عبد اهلل  البحر مع والده  ركب 

)1937م(، وهو ابن أربع عرشة سنة.
قاد سفنه إىل معظم مؤانئ اهلند، وسواحل أفريقيا الرشقي، حتى إنه مل يرتك ميناء إال أبحر فيه.

بعد توقف السفر الرشاعي لزم النوخذة عيسى العثامن جتارته يف الكويت.
تأسس املسجد سنة )1999م(.

»املصدر: ابنه السيد فيصل عيسى العثامن«

* * *
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حرف امليم

  اسم املسجد: حممد صالح الرتكيت.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع العروبة، مركز الضاحية.
صاحب املسجد:

بالكويت  منطقة رشق  الرتكيت يف  املريب حممد حممد صالح  ولد   
سنة )1319هـ( املوافق )1901م(.

والده  يد  عىل  والكتابة  القراءة  مبادىء  حياته  بداية  يف  درس 
الشيخ حممد صالح الرتكيت الذي كان إماما وخطيبا، ثم درس اللغة العربية والفقه عىل مذهب 
اإلمام الشافعي عىل يد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي يف ديوانيته، ثم بدأ بعد ذلك رحلته مع 
التعلم الذايت، حيث كان هيوى القراءة واالطالع، وقد تركزت معظم قراءته يف جمال علوم الدين 

والفقه.
وكان من زمالئه خالل الدراسة الشيخ عبد العزيز محادة، والشيخ أمحد اخلميس.

عمل املريب الفاضل مدرسا بمعهد اإلرشاد، وبعد افتتاح املعهد الديني جعل من ديوانيته مقرا 
يساعد فيه بعض طلبة املعهد الديني يف االستذكار واملراجعة، ثم عمل عام )1936م( أمينا ملكتبة 
إنشائها، فكان بذلك أول أمني يف تارخيها، وقد ظل يؤدي  املركزية حاليا« عند  املعارف »املكتبة 

وظيفته ورسالته يف جمال تطوير وتنظيم املكتبات العامة حتى تقاعده عام )1969م(. 
وقد زارخالل عمله بمكتبة املعارف عددا من دول العامل منها: مرص، ولبنان، وتركيا، والعراق، 
وإيران، وذلك من أجل االطالع عىل أحدث النظم يف جمال تنظيم املكتبات بشكل عام، وتنظيم 
الوثائق واملخطوطات بشكل خاص، وقد استطاع بحق أن ينهض بمكتبات الكويت كام وكيفا. 
ويكفي أن نشري إىل أنه بدأ أمينا للمكتبة الوحيدة للدولة، وهبا نحو )290( كتابا، وتقاعد وبالكويت 

تسع عرشة مكتبة عامة، تضم أكثر من ألف كتاب. 
كان املريب الفاضل إىل جانب ذلك إماما وخطيبا، حيث بدأ إماما ملسجد القطامي عام )1934م(، 

26



محافظة العاصمة

انتقل عام )1965م( ليكون إماما وخطيبا ملسجد  الناهض، ثم  ثم خلف والده يف مسجد سعد 
املطبة حتى وفاته، وقد حرص – رمحه اهلل – عىل إلقاء دروس يف العقيدة والفقه يف املسجد طوال 

شهر رمضان املبارك، وظل حمافظا عىل ذلك طوال حياته. 
وللمريب الفاضل جمموعة من اخلطب واملقاالت يف موضوعات شتى، تبدو فيها جوانب ثقافته 

الدينية واملكتبية واملوسوعية.
رحلة عمل  بعد  املوافق )1989/3/5م(،  ربه يف )1409/7/27هـ(  جوار  إىل  انتقل  وقد 
دائب خملص لوجه اهلل والوطن، وهي رحلة كان خالهلا مثاال للنزاهة وحسن اخللق. رمحه اهلل رمحة 

واسعة، وجعل مثواه دار السالم.
»مربون من بلدي« ص 614 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.     

* * *
  اسم املسجد: معاذ بن جبل.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 43، بجانب روضة السيد عمر.

صاحب املسجد:
معاذ بن جبل بن عمرو، السيد اإلمام أبو عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي املدين البدري -ريض 
اهلل عنه-، شهد العقبة شابا أمرد. وروى الواقدي عن رجاله أن معاذا شهد بدرا وله عرشون سنة 

أو إحدى وعرشون.
وقال عبد الصمد بن سعيد: نزل محص وكان طويال حسنا مجيال.

أسلم وله ثامن عرشة سنة. عن أنس قال: مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أربعة كلهم من 
األنصار أيب بن كعب وزيد ومعاذ بن جبل وأبو زيد أحد عمومتي. 

قبض معاذ وهو ابن ثالث أو أربع وثالثني سنة.
تويف معاذ بن جبل يف طاعون عمواس. قال يزيد بن عبيدة تويف معاذ سنة   )17هـ(، وقال 

املدائني ومجاعة سنة )17هـ( أو )18هـ(.
»سري أعالم النبالء« 443/1 للذهبي.
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منطقة الدسمة
حرف اخلاء

  اسم املسجد: خزنة عيد املرجتي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3، شارع القاهرة، داخل مجعية املعلمني.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة خزنة عيد حممد املرجتي العازمي – رمحها اهلل - سنة )1926م( بفريج العوازم.
درست لدى أحد املطوعات، وختمت القرآن، وحفظت بعضا من سوره.

والدها نوخذة معروف، وله سفينة اسمها اجلنفا.
أسس املسجد يف )2005/4/5م(. 

توفيت – رمحها اهلل – يف )2008/8/19م(.
»املصدر: ابنها السيد أمحد خلف النويرشي«.

* * *

28



محافظة العاصمة

حرف الراء
 اسم املسجد: راشد حممد الرشدان.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 1، شارع بلقيس.

صاحب املسجد:
ولد املحسن راشد حممد الرشدان – رمحه اهلل - يف الكويت سنة 

)1896م(.
القراءة،  وتعلم  الكريم،  القرآن  فقرأ  الكويت،  كتاتيب  يف  درس 

والكتابة. 
عمل بتجارة األخشاب، والذهب، وكان له حمل يف سوق التجار.

قام يف بداية العرشينات ببناء قيرصية ابن رشدان مع أخوه سلامن، و تقع قيرصية ابن رشدان 
يف سوق الكويت الداخيل.

أصيب يف معركة اجلهراء سنة )1920م (. 
– يف 1967/6/17. تويف – رمحه اهلل 

تأسس املسجد سنة )1968م(. 
له ابنان، وسبع بنات.

»املصدر: حفيده السيد راشد أمحد راشد الرشدان«.

* * *
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حرف العني
  اسم املسجد: عامر بن يارس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 20، بجانب روضة بلقيس. 

صاحب املسجد:
عامر بن يارس بن عامر العنيس املكي -ريض اهلل عنه-، موىل بني خمزوم أحد السابقني األولني 

واألعيان البدريني، وأمه هي سمية موالة بني خمزوم من كبار الصحابيات أيضا.
قال ابن سعد: قدم والد عامر يارس بن عامر وأخواه احلارث ومالك من اليمن إىل مكة يطلبون 
املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم  بن  أبا حذيفة  أخا هلم، فرجع أخواه، وأقام يارس وحالف 
فزوجه أمة له اسمها سمية بنت خباط فولدت له عامرا فأعتقه أبو حذيفة، ثم مات أبو حذيفة فلام 

جاء اهلل باإلسالم أسلم عامر وأبواه وأخوه عبد اهلل.
عن عبد اهلل بن سملة قال: رأيت عامرا يوم صفني شيخا آدم طواال.

قتل عامر يوم صفني وكانت صفني يف صفر وبعض ربيع األول سنة )37هـ(.
»سري أعالم النبالء« 406/1 للذهبي 

* * *
  اسم املسجد: عمر بن اخلطاب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، شارع إمرؤ القيس، مقابل طريق الدائري الثاين.

صاحب املسجد:
اهلل  -ريض  العدوي  القريش  ى  العزَّ عبد  بن  ُنفيل  بن  اخلطاب  بن  عمر  حفص،  أبو  الفاروق 
عنه- ثاين اخللفاء الراشدين و أحد العرشة املبرشين باجلنة، ولد بعد عام الفيل بثالث عرشة سنة، 
النبوة، وهو ابن سبع وعرشين، وبويع له باخلالفة سنة )13 هـ( و  السنة السادسة من  أسلم يف 

عمره )52( سنة. شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
وكان من أكثر الصحابة قربًا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل الوحي عىل لسانه يف مواقف كثرية.
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قتله أبو لؤلؤة املجويس يف املدينة سنة )23هـ(، واستمرت خالفته عرش سنني وستة أشهر.
»اإلصابة« 1307/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: مساعد العازمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع احلسني بن عيل، مركز الضاحية.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ مساعد بن عبد اهلل العازمي -رمحه اهلل- عام )1262هـ( يف البادية وعاش طفولته 
بدويًا ثم جاء إىل الكويت، وقد شاهد علامء ومتعّلمني ودورا لتعليم القرآن واحلساب، فبدأ بتعّلم 
القراءة والكتابة وسعى جاهدًا يف طلب العلم عند كل من حيسنه، وملا بلغ العرشين من عمره ذهب 
إىل مّكة حاجًا وهناك تعّرف عىل طلبة علم جاؤوا من مرص فصاحبهم، وسافر بعدها إىل مرص يف 
والتلقيح ضد اجلدري،  والعروض  والنحو  الفقه  العلم حيث درس  لطلب  تقريبًا  سنة 1885م 

ونال الشهادة العلمّية من األزهر الرّشيف سنة )1298 هـ(.
يقول الشيخ عبد اهلل النوري يف كتابه »خالدون يف تاريخ الكويت«: إّن الشيخ مساعد بن عبداهلل 
العازمي ذاق مرارة اليتم فامت أبواه بمرض اجلدري، فأراد الشيخ مساعد أن يسهم يف درء هذا 
املرض الذي كان يف ذلك الوقت ألد األعداء وأشدهم باإلنسان، فأرسع وهو يف مرص وتعّلم كيفية 
الوقاية من هذا الوباء وحيّصنهم ضد العدوى منه، قرر أن هيب نفسه هلذه املهّمة اجلليلة ويعمل 
هبا يف وطنه الكويت، فسافر إىل اهلند للحصول عىل اللقاح الذي توّصل إليه العلم هناك، وكانت 
اليمن آنذاك أكثر البالد العربية إصابة هبذا املرض، فاجّته إليها ليعالج الناس ويعّلمهم كيفّية الوقاية 
من هذا الوباء )مرض اجلدري(، بعد ذلك اجّته إىل دول اخلليج يرشد الناس إىل الوقاية باملصل 
الواقي ويامرس تطعيم األطفال، وكانت أول حمّطة له مدينة مسقط بعامن، ثم رأس اخليمة،ثم ديّب 
ولقد كان جلولته هذه أثر كبري يف إنقاذ آالف األطفال املهدّدين باملوت بفضل ما تعّلمه من أساليب 
الوقاية والتحصني من هذا الوباء ويف عام )1315هـ( عاد إىل وطنه الكويت وأنشأ يف بيته عيادة 
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يأيت إليها الناس بأوالدهم ليتلّقوا عالج الوقاية من مرض اجلدري.
توفاه اهلل تعاىل يف عام )1362هـ( املوافق )1943م( يف قرية يقال هلا »عسكر« يف البحرين بعد 
رحلة طويلة من الكفاح ضّد وباء أهلك الكثري من األطفال والكبار وقد بلغ - رمحه اهلل - من 

العمر مائة سنة قمرّية وتكرياًم له أطلق اسمه عىل أحد شوارع دولة الكويت بمنطقة الساملية.
»علامء الكويت وأعالمها« ص 389 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *
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منطقة الدعية
حرف األلف 

  اسم املسجد: أمحد عبد اهلل األيوب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 24.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل حممد األيوب – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة  )1917م(.

واحلساب،  والكتابة،  القراءة  وتعلم  الكويت،  يف  تعليمه  تلقى 
وساهم ذلك يف شقه الطريق لبناء نفسه.

اشتغل باألعامل احلرة يف سن مبكر، فعمل يف استرياد املواد الغذائية، وإعادة تصديرها إىل الدول 
املجاورة، وعمل – أيضا – يف جتارة العقار يف الكويت، ودول اخلليج.

يعد املرحوم أمحد عبد اهلل األيوب – رمحه اهلل – من الصناعيني األوائل يف الكويت، فهو أول 
من اشتغل بصناعة الكايش )البالط( يف الكويت، وقد قام مصنعه بإنتاج البالط، وتركيبه يف قرص 

السيف العامر )القديم(.
له من األبناء: عبد اهلل، وعبد العزيز، وصالح، وطارق ومصطفى، وعدنان، وعيل.

تويف – رمحه اهلل – يف يوليو سنة )1985م(.
»املصدر: ابنه السيد: عدنان أمحد عبد اهلل األيوب«.

* * *
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حرف السني
  اسم املسجد: سلطان عبد اهلل البطي بو طيبان.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4، بجانب خمفر الرشطة و السوق املركزي.

صاحب املسجد:
عام  يف  اهلل-  -رمحه  طيبان  بو  سلطان  املحسن  والدة  كانت 
)1892م( يف فريج املطبة بالقرب من حفرة »بن ديني« ولكن عائلته 
احلي  املاص يف  براحة  يقع يف  فرتة وجيزة  بعد  آخر  منزل  اىل  انتقلت 

العويض،  الرحيم  وعبد  والسبع،  املاص،  بيوت  وبجوار  الناهض  مسجد  من  بالقرب  الرشقي، 
والفضالة، وعبد اهلل املناعي، وحممد عبد اللطيف املزين. تلقى تعلياًم بسيطًا يف الكتاتيب األهلية 
القديمة جعله قادرًا عىل قراءة القرآن الكريم، ثم بدأ حياته املهنية يف البحر، حيث كان غيصًا مع 

النوخذة عبد اهلل بورسيل.
وبعد اكتسابه اخلربة البحرية الالزمة، أصبح نوخذة غوص يرتدد كثريًا عىل العدان، ولذلك 
سمي بنوخذة عدان. سكن الدعية يف بدايتاها عام )1960م( يف قطعة )4( بجوار بيوت بو طيبان 

والثويني والفضالة واهلويل واملطريي.
كان – رمحه اهلل – متدينًا جدًا، ويرتاد املساجد، وقام ببناء مسجد بجانب املخفر خلف اجلمعية 
التعاونية افتتح يف عام )1971م(، وكان قبل بناء املسجد قد نصب خيمة للصالة حلني االنتهاء من 

بناء املسجد. 
أبناء هم عبد اهلل، وحممد، وأمحد  الذرية ثالثة  – يف عام )1973م( وله من  رمحه اهلل   – تويف 

)مستشار يف العدل(، وثالث بنات.
»الدعية تاريخ وشخصيات« ص 131 لألستاذ باسم اللوغاين.

* * *
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حرف امليم
  اسم املسجد: اإلمام مالك.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع جرير.

صاحب املسجد:
مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي -رمحه اهلل-، أبو عبد اهلل، إمام دار اهلجرة، وأحد 
األئمة األربعة، ولد يف املدينة سنة )93هـ( عام موت أنس خادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونشأ يف صون 
للفتيا وجلس  ورفاهية وجتمل، طلب وهو حدث مل يتجاوز بضع عرشة سنة من عمره، وتأهل 
لإلفادة وله إحدى وعرشون سنة وقصده طلبة العلم وحدث عنه مجاعة وهو بعد شاب طري، 
وصنف »املوطأ« الذي صار من أشهر كتب السنة املعتمدة، تويف يف املدينة سنة )179هـ(. عاش 

تسعا وثامنني سنة.

»األعالم« 257/5 للزركيل. 

* * *
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منطقة الدوحة
حرف الباء

  اسم املسجد: أبو بكر الصديق.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 4، الشارع السادس. 
صاحب املسجد:

أبو بكر الصديق عبد اهلل بن عثامن القريش التيمي -ريض اهلل عنه-، وُلّقب بـ »الصّديق« ألنه 
صّدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر
قال ابن عمر - ريض اهلل عنهام -: كنا نخرّي بني الناس يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنخرّي أبا بكر، ثم عمر 

ابن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان ريض اهلل عنهم. رواه البخاري.
 وهو ثاين اثنني يف الغار مع نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

واستقر خليفة للمسلمني دون ُمنازع، ولقبه املسلمون بـ»خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.
ومن أعظم أعامله التي قام هبا بعد توّليه اخلالفة حرب املرتدين

وكان أبو بكر - ريض اهلل عنه - ورعًا زاهدًا يف الدنيا حتى ملا توىل اخلالفة خرج يف طلب الرزق 
فرّده عمر واتفقوا عىل أن ُيروا له رزقا من بيت املال نظري ما يقوم به من أعباء اخلالفة

تويف يف يوم االثنني يف مجادى األوىل سنة )13هـ(، وهو ابن ثالث وستني سنة .
مات أبو بكر - ريض اهلل عنه - وما ترك درمها وال دينارا.

»اإلصابة« 1088/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف احلاء
  اسم املسجد: احلسن بن عيل.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 5.

صاحب املسجد:
احلسن بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف -ريض اهلل عنه-، اإلمام 
السيد، رحيانة رسول اهلل وسبطه، وسيد شباب أهل اجلنة، أبو حممد القريش اهلاشمي املدين الشهيد، 

مولده يف شعبان سنة )3هـ(، وقيل يف نصف رمضاهنا، وكان يشبه جده رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
قال أبو بكرة: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل املنرب واحلسن إىل جنبه وهو يقول: إن ابني هذا سيد 

ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني.
الليلة استأذن ربه أن يسلم عيل  النبي ملسو هيلع هللا ىلصيقول: هذا ملك مل ينزل قبل هذه  عن حذيفة سمع 
حسنه  اجلنة.  أهل  شباب  سيدا  واحلسني  احلسن  وأن  اجلنة  أهل  نساء  سيدة  فاطمة  بأن  ويبرشين 

الرتمذي، وصحح للرباء أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصأبرص احلسن واحلسني فقال »اللهم إين أحبهام فأحبهام«.
قال جعفر الصادق عاش احلسن )47( سنة، ومات سنة )51هـ(.

»سري أعالم النبالء« 245/3 للذهبي 

* * *
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حرف السني
  اسم املسجد: سعد بن معاذ.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 3. 

صاحب املسجد:
البدري  عنه-،  اهلل  األشهيل -ريض  األويس  األنصاري  أبو عمرو  النعامن  بن  معاذ  بن  سعد 

الذي اهتز العرش ملوته.
 أسلم سعد بن معاذ عىل يد مصعب بن عمري. قال ابن إسحاق: ملا أسلم وقف عىل قومه، 
فقال: يا بني عبد األشهل، كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا: سيدنا فضال، وأيمننا نقيبة. قال: 
فإن كالمكم عيل حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تؤمنوا باهلل ورسوله. قال: فواهلل ما بقي يف دار 

بني عبد األشهل رجل وال امرأة إال وأسلموا.
انتقض  ثم  شهرا،  فعاش  اخلندق.  يوم  ورمي  معاذ.  بن  سعد  بدرا  وشهد  شهاب:  ابن  قال 

جرحه فامت.
 كان سعد بن معاذ رجال أبيض، طواال، مجيال، حسن الوجه، أعني حسن اللحية، فرمي يوم 

اخلندق، سنة )5هـ(، فامت من رميته تلك وهو يومئذ ابن   )37( سنة.   
 فصىل عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ودفن بالبقيع. 

»سري أعالم النبالء« 279/1 للذهبي.         
* * *
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حرف الطاء
  اسم املسجد: أبو طلحة األنصاري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع األمدي.

صاحب املسجد:
صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن بني أخواله، وأحد أعيان البدريني، وأحد النقباء االثني عرش ليلة 
العَقبة. واسمه: زيد بن سهِل بن األسود بن حرام بن عمرو اخلزرجي -ريض اهلل عنه-، مات 

بِاملدينة، وصىل عليه عثامن يف سنة  )34هـ( - ريض اهلل عنه -.
»سري أعالم النبالء« 27/2 للذهبي.

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عاصم بن ثابت األنصاري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع 4.
صاحب املسجد:

عاصم بن ثابت بن أيب األقلح -ريض اهلل عنه-، وهو جد عاصم بن عمر بن اخلطاب ألمه من 
السابقني األولني من األنصار.

ويكنى عاصم أبا سليامن، آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبني عاصم بن ثابت وعبد اهلل بن جحش، وشهد 
عاصم بدرا وأحدا، وثبت يوم أحد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان من الرماة املذكورين من أصحاب 

رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص.
وقتل يوم أحد من أصحاب اللواء من املرشكني احلارث ومسافعا ابني طلحة بن أيب طلحة، 
وأمهام سالفة بنت سعد بن الشهيد من بني عمرو بن عوف، فنذرت أن ترشب يف قحف رأس 
عاصم اخلمر وجعلت ملن جاء برأسه مائة ناقة، فقدم ناس من بني حليان من هذيل عىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلصفسألوه أن يوجه معهم نفرا يقرئوهنم القرآن ويعلموهنم رشائع اإلسالم، فوجه معهم عاصم 
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ابن ثابت يف عدة من أصحابه فلام قدموا بالدهم قال هلم املرشكون: استأرسوا فإنا ال نريد قتلكم 
وإنام نريد أن ندخلكم مكة فنصيب بكم ثمنا، فقال عاصم: إين نذرت أن ال أقبل جوار مرشك 
أبدا، وجعل يقاتلهم ويرجتز ورمى حتى فنيت نبله ثم طاعنهم حتى انكرس رحمه، وبقي السيف 
النهار فاحم يل حلمي آخره، وكانوا يردون كل من قتل من  اللهم إين محيت دينك أول  فقال: 

أصحابه،ثم قاتل فجرح منهم رجلني وقتل واحدا وجعل يقول :  
أنا أبو سليامن ومثيل راما                ورثت جمدي معرشا كراما 

ثم رشعوا فيه األسنة حتى قتلوه فأرادوا أن حيتزوا رأسه فبعث اهلل إليه الدبر فحمته ثم بعث 
اهلل تبارك وتعاىل يف الليل سيال أتيا فحمله فذهب به فلم يصلوا إليه، وكان عاصم قد جعل عىل 
نفسه أال يمس مرشكا وال يمسه، وكان قتله وقتل أصحابه يوم الرجيع يف صفر عىل رأس )36( 

شهرا من اهلجرة .
»اإلصابة« 968/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مال اهلل أمحد مال اهلل .
النوع: مسجد.

العنوان: شاليهات الدوحة الرشقية .
صاحب املسجد:

ولد املحسن مال اهلل أمحد مال اهلل يوسف -رمحه اهلل- يف جزيرة فيلكا، ونشأ يف أرسة صاحلة 
تعد من أشهر أرس فيلكا ومن نواخذة السفر املعروفني.

زمنًا من  استمر  نوخذة سفر،  البحر  فيلكا، وعمل يف  كتاتيب جزيرة  التعليم يف  مبادئ  تلقى 
حياته يف منطقة القبلة يف فريج ثنيان.

وقد متعه اهلل بالصحة والعافية إىل أن تويف يف سنة )1970م(.
»املصدر: ابنه السيد عبد اهلل مال اهلل أمحد«.
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  اسم املسجد: حممد بن سريين.
النوع: جامع.

العنوان: داخل املدينة الرتفيهية 
صاحب املسجد:

أهل  من  والده  سريين  كان  عائشة:  ابن  وقال  اهلل-،  -رمحه  بكر  أبا  يكنى  سريين  بن  حممد 
جرجرايا، وكان يعمل قدور النحاس فجاء إىل عني التمر يف العراق يعمل هبا، فسباه خالد بن 

الوليد – ريض اهلل عنه -.
كان ابن سريين من أعالم التابعني، وإماما من أئمة الزهد والورع، اشتهر بتفسري األحالم، 

وكان يف تأويله للرؤى يأمر بتقوى اهلل.
كان حممد بن سريين قد أعطي هديا وسمتا وخشوعا فكان الناس إذا رأوه ذكروا اهلل. تويف يف 

سنة )110هـ( بعد احلسن بامئة يوم وهو ابن نيف وثامنني سنة.
»األعالم« 154/6 للزركيل.

* * *
  اسم املسجد: منرية عثامن السعيد.

النوع: جامع.
العنوان:

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة الشيخة منرية بنت عثامن بن محد بن عثامن السعيد – رمحها اهلل – باجلهراء عام 
– حيث تويف والدها ووالدهتا  – رمحه اهلل  العيار  )1911م(، وتربت بكنف عمها مبارك احلمد 
وهي يف سن صغري، وقد تزوجت الشيخ أمحد اجلابر الصباح – رمحه اهلل – حاكم الكويت األسبق 
يف سنة )1926م( وهي مل تتجاوز اخلامسة عرش من العمر، وقد أنجبت منه سمو أمري البالد الشيخ 

صباح األمحد اجلابر الصباح، والشيخة العنود بنت أمحد اجلابر الصباح.
وتعترب هذه املرأة من خري النساء وأطهرهن، فقد كانت – رمحها اهلل – لعائلتها املرجع وامللجأ 
الذي يرجعون إليه يف مجيع ما يري هلم، وما يري بينهم من أمور تسعى حللها، كام كانت تقوم 

41



محافظة العاصمة

بنصحهم، وحثهم عىل االجتامع واالتفاق ملا هلا من جتارب باحلياة، كانت تواصلهم بمناسبة وغري 
مناسبة، وتواسيهم وتشجعهم، وتسعى هلم باخلري. 

تعلمت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الكريم بعد زواجها وقد كانت متدينة وتقية ال جتد 
طريقًا للخري إال فعلته، وقد قضت حياهتا بأعامل الرب والتقوى يف مجيع املجاالت، فقد قامت ببناء 
أول صالة أفراح باجلهراء عىل نفقتها اخلاصة وافتتحتها يف العارش من شهر سبتمرب سنة )1989م(، 
وكان اهلدف منها مساعدة أهايل اجلهراء عىل تكاليف الزواج، كام أهنا تؤدي مناسك احلج كل عام، 

وتذهب إىل العمرة بالعام مرة أو مرتني.
توفيت – رمحها اهلل – يف 1996/3/28م. 

»املصدر: شخصيات جهراوية، اجلزء الثاين، قرية اجلهراء القديمة )ص308 (« لألستاذ: متعب بن عثامن السعيد. 

* * *
حرف النون

  اسم املسجد: نارص الفريج.
النوع: جامع.

العنوان: شاليهات الدوحة الغربية.
صاحب املسجد:

ولد املحسن نارص فريج عيل الفريج – حفظه اهلل وبارك يف عمره 
- يف الكويت سنة )1939م(.

يف  الدبلوم  شهادة  عىل  حصل  حتى  الكويت  مدارس  يف  درس   
العالقات العامة.

الدوحة، ولعدم  الرتبية يف أكثر من قطاع، وألنه يمتلك شاليهًا من شاليهات  عمل يف وزارة 
وجود مسجد قريب، فقد بنى مسجدًا هناك –جزاه اهلل خريًا-.

تأسس املسجد سنة )2002م(.
»املصدر: نفسه«.

* * *
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  اسم املسجد: النعامن بن بشري.
النوع: مسجد.

العنوان: داخل ميناء الدوحة.
صاحب املسجد:

النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصارى اخلزرجى -ريض اهلل عنه- 
ويكنى أبو عبد اهلل.

أول مولود ولد يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة بأربعة عرش شهرا سنة )2هـ( فأتت به أمه 
حتمله إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فحنكه وبرشها بأنه يعيش محيدا ويقتل شهيدا ويدخل اجلنة.

بعد موت يزيد بن معاوية بايع النعامن البن الزبري فتنكر له أهل محص، فخرج هاربًا فتبعه خالد 
ابن خيّل الكالعي فقتله سنة )65هـ(.

»سري أعالم النبالء« 411/3 للذهبي.

* * *
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منطقة الروضة
حرف العني

  اسم املسجد: عبد الرمحن يوسف الزبن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، شارع دمشق، بالقرب من طريق الدائري الرابع.
صاحب املسجد:

اهلل  حفظه   – الزبن  العزيز  عبد  يوسف  الرمحن  عبد  املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف فريج غنيم – وموقعه البنك املركزي حاليًا – يف 

مدينة الكويت سنة     )1922م(.
الثالث  الصف  اىل  الدراسة  وأتم  املباركية،  املدرسة  يف  درس 

الثانوي.
داخل  اخلريية  باملشاريع  منه  كثري  يف  ساهم  خريًا،  منه  اهلل  ورزقه  األخشاب،  بتجارة  اشتغل 

وخارج الكويت.
وأشقاؤه: محود، وعبد املحسن، وفهد، وزبن.

»املصدر: شقيقه السيد زبن يوسف الزبن« 

* * *
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  اسم املسجد: عبد العزيز محادة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع حنني.
صاحب املسجد:

العزيز قاسم محادة -رمحه اهلل- سنة )1314هـ(  الشيخ عبد  ولد 
أرسة  إىل  ينتمي  وهو  بالكويت،  سعود  فريج  يف  )1894م(  املوافق 
حمبة للعلم حريصة عليه وعىل نرشه بني أبناء الكويت، فأفاد من ذلك 

تكوين شخصيته.
كان أبوه يرشف عىل مدرسة محادة التي أسست يف أواخر القرن التاسع عرش، كام كانت عمته 
موزة محادة تدير مدرسة خاصة لتعليم البنات، فنشأ الشيخ عبد العزيز يف بيت علم فهفت نفسه 
إليه، وتلقى تعليمه األويل يف مدرسة أبيه، حيث تعلم القراءة والكتابة وعلوم القرآن الكريم ونبغ 
يف ذلك، فام أن بلغ الثامنة عرشة من العمر حتى طلب إليه أبوه أن يدّرس معه ففعل، وأثبت جدارته 
ونباهة مما شجع والده عىل أن يرتك املدرسة له وإدارته، فبدأ الشيخ عبد العزيز بتطويرها، وأدخل 
فيها مبادىء الفقه واللغة وتفسري القرآن، وبعض علوم احلساب، واستعان ببعض املستنريين من 
العمر،  يوسف  واملال  الصقر،  واملال سعود  األثري،  الشيخ عطية  أمثال:  ملساعدته  الكويت  أبناء 
واملال حممد صالح بن أمحد الفاريس وغريهم، وقد أدى هذا التغيري والتطوير يف املدرسة إىل زيادة 

اإلقبال عليها. 
والده  من  األوىل  فأخذ علومه  العلم،  بسالح  التزود  العزيز حريصا عىل  عبد  الشيخ  كان  كام 
البحرين،  الشيخ مجعة اجلودر من علامء  العلامء، فقصد  باألخذ من كبار  تابع حتصيله  ثم  وعمه، 
وأخذ عنه الفقه املالكي، وأخذ علوم العربية عن الشيخ عبد اهلل العدساين، كام أخذ عن الشيخ عبد 
اهلل اخللف الدحيان، ويوسف بن محود، وكانت له صالت علمية بآل املبارك يف اإلحساء، كل ذلك 

ساهم يف تكونه الثقايف. 
اقرتح الشيخ عبد العزيز محادة عىل الشيخ عبد اهلل السامل الصباح حاكم الكويت آنذاك جتميع 
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أموال الزكاة يف صعيد واحد، ثم الرصف منها يف شؤون األيتام واألوقاف وذوي احلاجة، بدال من 
حث التجار عىل إنفاق زكاهتم دون وجود ضامنة عىل وصوهلا إىل حمتاجيها ومستحقيها الفعليني.

فأنشئت إدارة خمتصة باأليتام، وإدارة خمتصة باألوقاف من أجل تنظيم العمل هبام. 
ولعل هذه الفكرة كانت مبادرة سبق هبا الشيخ عبد العزيز محادة أعضاء جملس األمة الكويتي بام 
يقارب ثالثة عقود من الزمان حني اقرتح املجلس وأقر إنشاء بيت الزكاة، والذي عهد إليه رسميا 

تسلم أموال الزكاة من األفراد والرشكات لرصفها عىل مستحقيها يف مصارفها الثامنية.
ومما يتوج أملعيته ومبادراته موقف يؤكد ما لديه من روح املبادأة واملبادرة.

فقد استعان به الشيخ عبد اهلل السامل الصباح – رمحه اهلل – حاكم الكويت األسبق يف املسائل 
وبعض  ضمته  التي  االجتامعات  أحد  ويف  البالد،  شؤون  بإدارة  املتعلقة  واالستشارات  الدينية 
رجاالت الكويت أمثاله، قال الشيخ عبد اهلل السامل الصباح: »رأيي يف هذا األمر أن...« فاستوقفه 

الشيخ عبد العزيز محادة وأجاز لنفسه أن يقاطعه يف احلديث قائال: 
رأيك  ذكرت  إن  فإنك  املجتمعني،  رأي  تسمع  حتى  رأيك  بيان  تؤخر  ليتك  العمر،  »طويل 
قبلهم فقد يشعرون باحلرج، إذا خالف رأهيم رأيك«. فاستجاب له الشيخ عبد اهلل السامل، وأخذ 

بمشورته. تويف – رمحه اهلل – سنة )1962م(.
»مربون من بلدي« ص  185-186 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف   

* * *
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  اسم املسجد: عبد اهلل راشد الزير.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع أبو حيان التوحيدي.
صاحب املسجد:

هو عبد اهلل بن راشد بن محد بن سعد بن عبد اهلل الزير -رمحه اهلل-، 
املوافق  )1325هـ(  عام  الكويت  بمدينة  منطقة)القبلة(  يف  املولود 
لعام )1907م(، وينتمي إىل عشرية الزيرة التي تبدأ شجرهتا من اجلد 

األعىل محد بن راشد بن يعقوب بن أيب رباع بن هامل بن حسن بن دغيم بن سالمة ابن سهيل بن 
برش بن وائل العنزي. 

تربى عبد اهلل الزير تربية إسالمية يف بيت كرم وسخاء عىل يد والده املرحوم راشد الزير الذي 
تعليمه يف مدرسة   – اهلل  – رمحه  تلقى  ثم  القرآن،  املسجد وحب  الصالة يف  املحافظة عىل  علمه 
املباركية التي أنشئت عام )1910م(، وهي أول مدرسة نظامية يف الكويت، ودرس هبا عىل عدد 

، منهم: املاّل عثامن عبد اللطيف العثامن، والسيد عمر عاصم األزمريي. من الشيوخ األجالءَّ
كبار  من  غريه  – كالكثريين  الصفر  من   – عصاميًا  العملية  حياته  الزير  اهلل  عبد  املرحوم  بدأ 
العام، بعدها ترك  بالعمل يف األمن  البحر والسفر، والتحق  آنذاك، فعمل يف  الكويت  التجار يف 
العمل احلكومي، وطلب الرزق احلالل يف التجارة فقىض بقية حياته يف جتارة العقارات، وقد رزقه 

اهلل من هذا املال نصيبًا موفورًا. 
بعد حياة حافلة بالعمل يف سبيل اهلل تعاىل، والبذل والعطاء والبناء وصل فيها املحسن راشد 
الزير خري عقباه بخري دنياه. تويف – رمحه اهلل – وعىل لسانه جتري حروف القرآن الكريم يف مساء 

الرابع عرش من شهر يونيو عام )1990م( املوافق لعام )1310هـ(.
تأسس املسجد سنة )1971م(.

»حمسنون من بلدي« 3/ 429 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
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  اسم املسجد: عبد اهلل العيل املطوع.
النوع: جامع.

العنوان: داخل مجعية اإلصالح االجتامعي.
صاحب املسجد:

ولد املحسن عبد اهلل العيل املطوع أبو بدر - رمحه اهلل - بالكويت 
طيبة  مباركة  أرسة  يف  نشأ  )1926م(،  عام  املوافق  )1345هـ(  عام 
يف  تعليمه  تلقى  والرتاحم،  والتآلف  احلب  ويغشاها  االلتزام  حيفها 

الُكّتاب، فبدأ حياته التعليمية بمدرسة املال عثامن، ودرس يف املدرسة املباركية واألمحدية، وكان 
اهلل - وخترج من هذه  الصباح - رمحه  الشيخ جابر األمحد  الراحل  األمري  فيها سمو  من زمالئه 
املدرسة عام )1940م(، تزوج العم أبو بدر مبكرًا وهو يف سن السادسة عرشة، ونشأ املحسن عبد 
اهلل العيل املطوع يف بيئة جتارية، فوالده التاجر املعروف عيل عبد الوهاب املطوع، بدأ املحسن عبد 
اهلل العيل املطوع حياته العملية كتاجر حتت رعاية والده يف سن الرابعة عرشة، حيث كان يسلمه 
مسؤولية أمانة جتارته أوقات سفره خارج البالد، فتوىل إدارة أموال والده، وكان – رمحه اهلل - من 
أوائل املشجعني عىل تأسيس بنك إسالمي يتعامل وفق الرشيعة اإلسالمية، وكان يستقبل بمكتبه 
أصحاب احلاجات، ويسعى جاهدا إىل تلبية احتياجاهتم، حتى وصف بأنه أبو املساكني واأليتام، 
األيتام، وتأسيس  املساجد، وكفالة  وقد تعددت وتنوعت أوجه اإلحسان عنده فشملت: عامرة 
املدارس اإلسالمية، ومساعدة الفقراء واملحتاجني، ولقب رمحه اهلل يف يوم وفاته بلقب »أمري العمل 

اخلريي« وكان أحد مؤسيس مجعية اإلصالح االجتامعي، والذي توىل رئاستها لسنوات عديدة.
 تويف رمحه اهلل يف 2006/9/3م.

املصدر: »ابنه السيد عبد اإلله عبد اهلل املطوع«

* * *
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حرف القاف
  اسم املسجد: ابن قيم اجلوزية.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، شارع البارودي.

صاحب املسجد:
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي -رمحه اهلل-، أبو عبد اهلل، ولد يف دمشق 
سنة )691هـ( تتلمذ عىل يد شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو الذي هذب كتبه، وسجن معه يف قلعة 
منها »إعالم  التصانيف  الكثري من  له  تيمية،  ابن  بعد موت  بسببه، وأطلق  دمشق وأهني وعذب 
املوقعني«، و»زاد املعاد«، و»مفتاح دار السعادة«، و»حتفة املودود بأحكام املولود«، و»أحكام أهل 

الذمة«، و»مدارج السالكني«، و»الداء والدواء«. تويف يف دمشق سنة )571هـ(. 
»األعالم« 56/6 للزركيل

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: حممد عبد املحسن الدعيج. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع يوسف الصبيح.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ حممد العبد املحسن الدعيج -رمحه اهلل- يف الكويت يف 
الذين رحلوا من  عام )1300 هـ(. وهو ينحدر من أرسة آل دعيج 
بلغ حممد  القصيم، وعندما  الشامسية يف  بلدة  نجد حيث موطنهم يف 
السادسة من عمره تويف والده، وتربى هو وأخوه األصغر أمحد عىل يد 

عمهم عيل املحمد الدعيج.
العاملية  احلرب  يف  جتارهتم  يف  نكسة  أصابتهم  حيث  بالتجارة  اشتغال  وأخوه  هو  شب  حني 
بن  خلف  اهلل  عبد  الشيخ  يد  عىل  ودرس  العلم،  طلب  إىل  الدعيج  حممد  املرحوم  فاجته  الثانية، 
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دحيان، وكان من رواده ومن تالميذه وأجل أصدقائه، ومن زمالئه يف العلم: الشيخ عبد العزيز 
محادة، والشيخ أمحد اخلميس، والشيخ عطية األثري، والشيخ حممد بن جراح.وكذلك كانت له 
مراسالت ولقاءات مع العالمة الشيخ السعدي. ومما يستحق الذكر هنا أن أحد أقربائه وهو أمحد 
الدعيج، كان يف زيارة لعنيزة يف حمرم أو صفر )1421هـ(، والتقى الشيخ العالمة حممد بن صالح 
العثيمني رمحه اهلل، وملا عرف باسمه قال له الشيخ ابن عثيمني: كنت إذا زرت شيخنا العالمة ابن 
سعدي أجد عنده الشيخ حممد عبد املحسن الدعيج. وكان جملسه رمحه اهلل جملس علم وال يسمح 
بأن يتطرق احلديث ألية موضوعات خارج أمور الدين، واستذكار مواقف وفتاوى السلف من 
العلامء، أمثال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، والشيخ حممد الشنقيطي، والشيخ السعدي، وغريهم 

من أئمة اإلسالم ومن رجال العلم.
وقد كان - رمحه اهلل - إمامًا ملسجد العتيقي )املطران( الذي يقع يف منطقة املسيل مقابل بيت 
حني  ويفتي  حيدث  عامًا،  سبعني  ملدة  به  املصلني  وأم  الرشق،  ناحية  من  اآلن  الكويتي  التمويل 
)بن  النجادة  راشد  عيل  املرحوم  حينذاك  املسجد  ومؤذن  العلم،  طالب  بتدريس  ويقوم  يسأل، 
فرسن( الذي كان كفيفًا، وكان مصاحبًا للمرحوم طيلة وجوده يف املسجد، حيث قام حممد الدعيج 
بتدريسه علوم الدين وحتفيظه القرآن الكريم. ويف إمامته للمسجد مل يكن يتقاىض أي راتب نظري 

عمله، فقد كان تطوعًا لوجه اهلل تعاىل.
كان - رمحه اهلل - يف كل سنة يف رمضان املبارك يعتكف العرش األواخر، ويؤم املصلني لصالة 

الرتاويح وصالة القيام، حيث كان خيتم القرآن فيها وحيدث بعد صالة العرص.
ويف رمضان كان حريصًا مع أخيه عىل إقامة وليمة اإلفطار يف املسجد، كام كانوا يقيموهنا يف 
منزهلم حيث حيرضها مؤذن املسجد وفراش املسجد وبعض أهل احلي واملعارف. وكان واصاًل 
للرحم بالزيارة واملال، وكان يكثر من تالوة القرآن يف سريه وركوبه وجلوسه، وكان حيفظه كاماًل، 

ومل يكن حيرض املجالس التي اعتادها كثري من الناس.
ومع جده يف طلب العلم كان - رمحه اهلل - حمبًا للعمل كثريًا وبعد إفالسه وأخيه يف التجارة 
أصبحا وكالء ووسطاء بني التجار لترصيف البضائع، ولشدة صدقهام وحرصهام يف عملهام عىل 
أمواهلام  ما خرسا من  الكويت، فعوضا  ثقة كبرية من جتار  التجار كسبا  مع  تعاملهام  اهلل يف  خمافة 
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وسددا ما كان عليهام من ديون وقت إفالسهام.
عليه  كانت  حيث  عارصومها،  الذين  الكويت  جتار  من  الكثري  يستذكرها  ديوهنام  وحكاية 
وأخوه- حال مجيع التجار- ارتباطات مالية عىل حساب بضائع هلام مستوردة من اهلند كانت عىل 
أهل  ذهب  مجيع  ببيع  قاما  أن  إال  وأخيه  حممد  من  كان  فام  احلرب،  إبان  إغراقها  تم  باخرة  ظهر 
بيتهام – بعد أن قاموا بالتنازل عنه- ومجيع ما يملكان، حتى أهنام عرضا بيوهتام للبيع، فسمع بذلك 
التجار فسارعوا بإسقاط باقي الديون ورفضوا أن تباع البيوت، ملعرفتهم بالواقعة ولشيوع روح 

التكافل بني الكويتيني يف ذلك العرص.
وحني من اهلل عليه وعىل أخيه باخلري نتيجة عملهام وجتارهتام – بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل– 
رجعا للتجار لتسديد ما عليهام من ديون، فاندهش التجار من رغبتهام بعد هذه السنني وبعد إسقاط 
الديون عنهام، ولكنهام أرصا عىل دفعها ملن يريد اسرتجاعها، أو التصدق هبا ثوابًا ملن ال يريد أن 
يسرتجعها، وذلك خمافة أن يكون يف نفس أي واحد منهم رغبة فيها، وخمافة من اهلل سبحانه وتعاىل 

أن يدخل يف ذمتهام ما ليس هلام.
ويف أوائل الستينات اجته - رمحه اهلل - إىل طباعة الكتب الدينية وتوزيعها تربعًا منه لنرش علوم 
العامل اإلسالمي  بقاع  الدين، وكذلك قام بطبع وتوزيع عرشات اآلالف من املصاحف يف شتى 
عىل نفقته اخلاصة، حيث ذهب إىل القاهرة سنة     )1965م( واتفق مع كربى املطابع املتخصصة 

يف طباعة املصحف الرشيف.
التي كانت  وزار السفارات العربية واإلفريقية، وخاصة سفارات املغرب العريب مثل اجلزائر 
بحاجة شديدة لنسخ القرآن الكريم آنذاك، وزودهم باآلف النسخ لشحنها إىل اجلزائر، وكذلك 
بعض السفارات اإلفريقية، إيامنًا منه بأمهية إيصال كالم اهلل وعلوم الدين إىل املسلمني يف الدول 
الدينية عىل مستوى  العلوم  الكريم وكتب  القرآن  التي يوجد هبا نقص كبري من نسخ  اإلسالمية 

العامة.
منه خلدمة  تربعًا  الدينية  والكتب  الكريم  القرآن  السائلة يف طباعة  أمواله  بعض  أنفق  وهكذا 

الدين اإلسالمي.
وعاش - رمحه اهلل - طيلة حياتًا ورعًا مثابرًا حمبًا للعلم، حيرتمه كل من يعرفه، حتى إذا أراد 
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أهل احلي االحتفال بزواج أو ملا شاهبه من أفراح فإهنم يستأذنوه احرتامًا وتقديرًا للعلم والعلامء 
يف ذلك الزمان.

وقد أحسنت احلكومة الكويتية عندما أطلقت اسم الشيخ حممد عبداملحسن الدعيج عىل أحد 
مساجد الكويت والواقع يف منطقة ضاحية الروضة وكذلك أطلقت اسم الشيخ عىل إحدى شوارع 

الكويت، ختليدا لذكراه وعرفانا بام قدمه للكويت وأهلها. 
يف سنوات عمره األخرية أكثر من املجاورة يف مكة، فكان يذهب إليها يف 15 من شعبان ويعود 
فكان  وحفظه،  القرآن  تالوة  ماعدا  يشء  كل  نيس  حياته  آخر  ويف  شوال.  من  الست  صيام  بعد 
يصحح قراءة أي قارئ أخطأ يف قراءة القرآن عىل مسامعه، وقد تويف يف الكويت - رمحه اهلل - يوم 

االثنني 1976/7/19م )1396هـ(.

»املصدر: املوقع الرسمي لعائلة الدعيج«
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منطقة الرسة
حرف اجليم

  اسم املسجد: جابر بن عبد اهلل األنصاري. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 6.
صاحب املسجد:

جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام -ريض اهلل عنه-، صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبو عبد اهلل، 
وأبو عبد الرمحن، األنصاري اخلزرجي السلمي املدين الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر 

 من شهد ليلة العقبة الثانية موتا. 
قال: غزوت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ست عرشة غزوة،مل أقدر أن أغزو حتى قتل أيب بأحد، كان 

 خيلفني عىل أخوايت، وكن تسعا، فكان أول ما غزوت معه محراء األسد. 
 قال الواقدي وحييى بن بكري وطائفة: مات سنة )78هـ(، وقال أبو نعيم: سنة )77هـ(. 

 قيل:إنه عاش )94( سنة. وأرض بأخره. 
              »سري أعالم النبالء« 189/3 للذهبي. 

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عبد اهلل املبارك الصباح .
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

الشيخ  أبناء  أصغر   - اهلل  – رمحه  الصباح  املبارك  اهلل  عبد  الشيخ 
مبارك الكبري، ولد يف مدينة الكويت سنة )1915م(، وتويف والده وهو 
ابن سنة، توىل عدة مناصب منها رئاسة األمن العام سنة )1942م(، 
للجيش،  العامة  القيادة  وتوىل  )1959م(،  عام   واألمن  الرشطة  ثم 
ولقب باملشري، وكان ينوب عن الشيخ عبد اهلل السامل الصباح يف إدارة 

احلكم أثناء غيابه واعتزل السياسة سنة )1961م(. تويف سنة )1991م(.
املصدر: »املوسوعة الكويتية«1429/3 لألستاذ محد السعيدان.
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  اسم املسجد: عبد الوهاب عبد العزيز العثامن.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 5. 
صاحب املسجد:

القبلة  منطقة  يف  املولود  عثامن،  بن  العزيز  عبد  بن  الوهاب  عبد 
بمدينة الكويت عام )1323هـ( املوافق لعام )1905م(، ُلقب بشيخ 

ينتمي  املجال.  هذا  يف  وصيت  جاه  من  له  ملا  الكويت  يف  النواخذة 
أبًا عن جد، وهي عائلة كويتية  البحر  العثامن إىل عائلة توارثت العمل يف  النوخذة عبد الوهاب 
عريقة ارتبط تارخيها بالبحر من أول يوم قدم فيه عميدها عبد العزيز بن عثامن من نجد، وهو من 
النواخذة املعروفني يف زمانه بالكويت، وتعود أصوله إىل قرية جنوبية سدير  )اجلنوبية( يف منطقة 

سدير يف نجد باململكة العربية السعودية.
بالُكّتاب وتعلم  العثامن  العزيز  الوهاب عبد  التحق عبد  الوقت  الكويت يف ذلك  أبناء  كعادة 
فيه القرآن الكريم واحلساب واخلط، ثم التحق بمدرسة املال هاشم احلنيان. وقد كان من أساتذته 
العنجري،  العزيز  عبد  واملال  محود  بن  يوسف  والشيخ  رشهان  بن  سعد  السيد  آنذاك  وشيوخه 

وعندما بلغ السادسة عرشة من عمره اجته إىل تعلم أصول املالحة وقيادة السفن الرشاعية.
نظرًا حلسن صفات املرحوم عبد الوهاب العثامن ومحيد خصاله وسعة معرفته باألرس الكويتية 
وقد  )1960م(،  املوافق  )1380هـ(  عام  يف  احلكومية  املساكن  توزيع  بلجنة  عضوًا  اختياره  تم 
بذل – رمحه اهلل – أقىص جهده يف هذه اللجنة لكي تؤدي أعامهلا عىل الوجه املطلوب، وحيظى هو 

برىض ربه أواًل وحب الناس ودعائهم ثانيًا.
لقد كان املرحوم النوخذة عبد الوهاب العثامن يملك حسًا وطنيًا مرهفًا، ويشعر باملسؤولية جتاه 
عامله العريب اإلسالمي الكبري، ففي أسبوع اجلزائر الذي نظمته اللجنة الشعبية جلمع التربعات يف 
دولة الكويت برئاسة العم يوسف الفليج والعم عبد العزيز الصقر تربع بمقدار )3000( روبية، 

وذلك يف يونيو عام )1959م(.
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لقي  بعامني،  الثامنني عامًا  ناهز  باخلري والعطاء والرب واإلحسان، وبعد عمر  بعد حياة حافلة 
عام  من  فرباير  شهر  من  عرش  الرابع  يف  الكريم  ربه  وجه   – اهلل  رمحه   – الوهاب  عبد  املحسن 
)1987م( املوافق لعام )1408هـ( يف مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصودفن يف البقيع بجوار الذين أنعم اهلل 

عليهم من الصحابة والعلامء العاملني.
»حمسنون من بلدي« 3 / 589 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: حممد سعد الربيعان. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6، شارع 12، مقابل روضة الرسة.
صاحب املسجد:

الكويت سنة  – يف  اهلل  – رمحه  الربيعان  املحسن حممد سعد  ولد 
)1889م(.

مبادئ  وتعلم  القرآن،  من  شيئًا  وحفظ  الكتاتيب،  ببعض  التحق 
القراءة، والكتابة واحلساب.

عمل يف أول حياته بالعطارة، وإعداد األدوية الشعبية، وكان زبائنه من الكويت، وخارجها، 
وقد جنى من ذلك ربحًا كثريًا.

توجه بعد ذلك إىل جتارة العقار، حتى أصبح من جتار العقار يف الكويت.
نفوس  يف  اإلسالمية  املفاهيم  غرس  عىل  وحرصه  اخلريية،  املشاريع  يف  ومسامهته  للخري،  بحبه  عرف 

أوالده.
وهشام،  وعدنان،  وحييى،  وسليامن،  ويعقوب،  ومساعد،  جاسم،  األوالد:  من  اهلل  رزقه 

ونجيب، وحامد، وأمحد.
تويف – رمحه اهلل – يف 1979/4/2م.

»املصدر: ابنه السيد هشام حممد الربيعان« 
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  اسم املسجد: حممد عبد الرمحن البحر.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 4، شارع طارق بن زياد، بجانب مدرسة عبد املحسن 
البحر االبتدائية.

صاحب املسجد:
سنة  البحر  الرمحن  عبد  حممد  املحسن  ولد  1919م  عام  يف 

)1919م( وهو االبن األكرب لوالده عبد الرمحن البحر. 
حممد البحر هو حفيد "حممد عبد الرمحن بن حممد البحر" )1843 - 1906م(، وهو اسم غني 
عن التعريف ينتمي إىل أرسة كريمة وعريقة هي أرسة البحر التي تعود أصوهلا إىل مدينة الداخلة 

بإقليم نجد، وهذه العائلة تنتمي جذورها إىل النوارص من بني عمرو من بني متيم.
بدأ حممد عبد الرمحن البحر سنوات دراسته عندما كان طفاًل كباقي أطفال الكويت، وكانت 
الكتاتيب هي املعني األول الذي كان يتعلم فيه األبناء قواعد القراءة وحفظ القرآن، وبعد ذلك 
انتقل حممد البحر إىل املدرسة األمحدية، لينمي فيها مداركه ومعارفه وييضء ثاين شمعة من شموع 
العلم فيها، لينتقل عىل أثر ذلك إىل املدرسة املباركية ليستكمل إضاءة عقله بنور العلم، الذي مل يكن 

موجودًا باملدارس فقط بل يف احلياة العملية وحياة التجارة التي عاشها حممد البحر منذ طفولته.
قام السيد حممد بمساعدة أبيه عبد الرمحن يف إدارة جتارهتم وذلك يف سنة )1940م(.

ويستمر يف العمل مع أبيه ملدة ست سنوات حتى سنة )1946م(، استفاد منها أكرب استفادة؛ 
حيث كان أبوه مدرسة جتارية ومنبعًا للخربات املهنية التي تكسب العقل علاًم جديدًا ال يمكن 

احلصول عليه من أعرق اجلامعات.
دخل حممد عبد الرمحن البحر جمال اخلدمة العامة عضوًا يف املجلس البلدي، الذي كان يرأسه 
آنذاك الشيخ أمحد اجلابر الصباح أمري البالد، وإىل جانب املجلس البلدي يامرس دوره كعضو يف 

جملس الصحة، الذي كان يرأسه آنذاك أيضًا الشيخ عبد اهلل السامل الصباح ويل العهد.
ومن بعد ذلك ينضم حممد البحر إىل عضوية "جملس اإلنشاء"، الذي كان له الدور األسايس 
القرن العرشين، فقد كان  التي بدأت منذ منتصف  بناء الكويت احلديثة والنهضة العمرانية،  يف 
هذا املجلس بمثابة وزارة املالية، ومن مهامه األساسية تقدير ميزانية الدولة ومرصوفاهتا ثم القيام 

بتوزيع األموال عىل خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية.
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وهو مؤسس ورئيس جمموعة حممد عبد الرمحن البحر وهي جمموعة من الرشكات الناجحة 
واملعروفة يف دولة الكويت ودول جملس التعاون اخلليجي.

كان السيد حممد عبد الرمحن واحدًا من مؤسيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، وشارك يف 
عضويتها ويف إدارة جملسها منذ سنة )1961م(، حتى أصبح نائبًا لرئيسها منذ سنة )1996م(

وباإلضافة إىل هذا اجلانب الوطني من املشاركة يف عضوية معظم املؤسسات االقتصادية التي 
قامت بالكويت يف ذلك الوقت .

 ويف سنة )2003 م( تم منحه وسام اإلمرباطورية الربيطانية )O B E( من امللكة إليزابيث 
الكويت،  يف  الربيطانية  للجالية  قدمها  التي  املتميزة  للخدمات  تقديرًا  بريطانيا،  ملكة  الثانية 

وإسهاماته يف دعم العالقات الكويتية الربيطانية.
وعىل صعيد العمل اإلنساين فهو عضو مؤسس جلمعية القلب الكويتية.

مل يبتعد احلفيد حممد عبد الرمحن البحر عن ركب اجلد حممد عبد الرمحن البحر يف فعل اخلريات 
وخارجها،  الكويت  داخل  املساجد  إنشاء  وكذلك  والصدقات،  الرب  أوجه  مجيع  يف  واملسامهة 
واإلنفاق عىل األرس املحتاجة وكفالة األيتام يف معظم بالد العامل العريب، والتربعات والصدقات 

إلنشاء املشاريع اخلريية داخل الكويت وخارجها – جزاه اهلل خري اجلزاء - .
»األيادي البيضاء« ص 215 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.

* * *
حرف النون 

 اسم املسجد: نورة أمحد الغيث.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6، شارع 2، بجانب فرع اجلمعية.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة نورة أمحد الغيث – رمحها اهلل – يف الكويت سنة )1917م(.
تلقت تعليمها األويل عند بعض املطوعات، فحفظت القرآن الكريم، وتعلمت القراءة، والكتابة.
تزوجت من املرحوم حممد محد الوقيان، فرزقت منه بأبنائها: خالد، وفيصل، وسليامن، وسامي، وسامل.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )2006م(.
تأسس املسجد سنة )1999م(.

»املصدر: ابنها السيد خالد حممد الوقيان«.
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منطقة السوق
حرف الباء

  اسم املسجد: البحر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع عبد اهلل السامل، بجوار سوق اخلضار.
صاحب املسجد:

هو حممد بن عبد الرمحن بن حممد البحر -رمحه اهلل-، املولود يف دولة الكويت عام ) 1259هـ( 
)1843م(. التحق منذ صغره بالكتاب – كعادة أهل الكويت يف ذلك الوقت – وتعلم فيه مبادئ 

القراءة والكتابة وشيئًا من احلساب، كام تعلم أيضًا قراءة القرآن الكريم.
ينتمي إىل أرسة كريمة وعريقة هي أرسة البحر التي تعود أصوهلا إىل إقليم الدخلة بإقليم نجد 
باململكة العربية السعودية الشقيقة وهي تبعد عن الرياض بامئتي كيلو مرت ناحية الشامل. ويوجد 
هبذه املدينة مسجد املرحوم حممد بن بحر وهو أحد أجداد املرتجم له املرحوم حممد عبد الرمحن 

حممد البحر، ومل يتهدم هذا املسجد إال منذ أعوام قليلة.
اتصف املحسن حممد بن عبد الرمحن البحر – رمحه اهلل – بطيب األخالق والكرم ومحيد اخلصال 
وحبه لفعل اخلريات، وكان حيث أهله عىل فعل اخلريات، واملسارعة إليها لنيل مرضاة اهلل - عز 

وجل -.
الكويت واستقرار احلياة  بناء وإعامر  الذين سامهوا يف  البحر من جيل األوائل  املرحوم حممد 
املدنية فيها. فبسواعده وسواعد املخلصني من أبناء جيله أصبحت الكويت كام نراها ونسعد هبا 

اآلن.
كام حرص املحسن حممد بن عبد الرمحن البحر – رمحه اهلل – عىل أن يقدم اخلري للناس مجيعًا، 
وأن يرتك بينهم ذكرًا صاحلًا بعد وفاته، ويكون له بذلك األجر الكبري والثواب الكريم عند رب 

العرش العظيم الذي ال يضيع أجر من أحسن عماًل.
قام – رمحه اهلل – ببناء املسجد يف منطقة الوسط بمدينة الكويت – ال يزال موجودًا إىل اآلن – 
وموقعه قدياًم كان بني سكة عنزة وسكة النفييس، ويطل عىل براحة السبعان التي أتى عليها الشارع 

اجلديد، ويقع حديثًا يف الطرف الشاميل من الشارع اجلديد ويف أول مدخل سوق اخلضار.
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وقد بدأ – رمحه اهلل – يف بناء هذا املسجد عام )1316هـ( املوافق )1898م( وانتهى منه قبيل 
وفاته بقليل ؛ أي قبيل عام )1324هـ( املوافق )1906م(.

بعد عمر بلغ الثالثة والستني عامًا، امتأل بالعطاء واإلحسان يف سبيل اهلل تعاىل، وقد بذر فيه 
املحسن حممد عبد الرمحن البحر بذور اخلري، وأوىص من بعده برعايتها وسقايتها واحلفاظ عليها، 

لقى وجه ربه الكريم يف عام )1324هـ( املوافق لعام )1906م(.
»حمسنون من بلدي« 655/4 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف احلاء

  اسم املسجد: احلداد.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2، شارع عيل السامل، مقابل املسجد الكبري.
صاحب املسجد:

قرب  البدر،  األول يف سوق  السور  داخل  القديمة  املساجد  يعترب من  الذي  املسجد  يقع هذا 
فريج البودي واجلوعان، وقد يطلق عىل هذا الفريج كذلك فريج العوازم، وذلك لكثرة بيوهتم فيه، 
أو المتداد فريج العوازم الكبري، وأما موقع املسجد اآلن فيقع عىل شارع عيل السامل مقابل مسجد 

الدولة الكبري من جهة الغرب.
 ومن املعامل القريبة من هذا املسجد مطحنة السمسم املعروفة »بالكاركة«، كام تقع بقربه مدرسة 
الشيخ: أمحد عبد اجلليل الطبطبائي التي كانت تقع بقرب »الكاركة« وقد دّرس هبا أكثر من عرشين 

عاما.
كانت منازل البدو من قبيلة العوازم خارج السور األول يف بدأ تأسيس الكويت من اخليام، وملا 
اتسعت مدينة الكويت وأراد العوازم االنتقال من حياة البادية والسكن يف اخليام إىل حياة احلارضة 
مسجد  إىل  ماسة  احلاجة  فكانت  املسجد  حول  التي  األرض  يف  منازهلم  بنوا  املدينة  يف  والسكن 
يؤدون فيه صالهتم، فبنى صالح احلثيل العازمي »ُكرَبا«  صغريا ال يسع سوى مخسة عرش مصليا، 
»مسجد  باسم  وسمي  )1776م(.  املوافق  )1190هـ(  عام  املسجد  أسس  األساس  هذا  وعىل 

احلداد« نسبة إىل إمامه . 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 262 لألستاذ: عدنان بن سامل الرومي
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حرف السني
  اسم املسجد: السوق الكبري.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 5، شارع عيل السامل، بجوار املسجد الكبري.

صاحب املسجد:
يعترب هذا املسجد قديام كبريًا قبل بناء مسجد الدولة الكبري، حيث كان يصىل فيه العيدين، أما 
اآلن فقد َفَقد هذه املكانة، وقديام أطلق عليه مسجد السوق وذلك ملوقعه يف أول السوق الداخيل 
من جهة الشامل، ويعترب هذا السوق من أشهر املعامل التي تقع بقربه، باإلضافة إىل معلم آخر وهو 

قهوة »بونايش« الشهرية يف الكويت التي يلس هبا قديام األمراء والتجار.
وأما موقعه األصيل قديام ففيه روايتان:

الرواية األوىل: إن السيد يوسف الصقر الغانم قد بناه يف املوقع نفسه الذي بنا فيه السيد: حممد 
بن حسني بن رزق مسجده والذي هتدم مع مرور السنني.

الرواية الثانية: إن مسجد السوق الذي بناه من جديد يوسف الصقر الغانم يقع يف موقع آخر 
يبعد حوايل 300 ذراع عن موقع املسجد القديم الذي بناه ابن رزق. 

كان يف ابتداء أمره مسجدا صغريا بني من طني حينام أسسه مؤسسه األول السيد: حممد بن 
حسني بن رزق األسعد يف عام )1209هـ( املوافق )1794م(. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص/ 274 لألستاذ عدنان بن سامل الرومي

* * *
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حرف الفاء
  اسم املسجد: الفارس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، شارع املباركية، بجوار عامرة السيارات.

صاحب املسجد:
يروى أن الذي أسس املسجد رجل من أرسة الدواس من قبيلة العوازم. وقيل: أسسه الشيخ 
حممد بن عبد اهلل الفارس -رمحه اهلل-، ولذا فقد سمي املسجد بذلك نسبة إىل من بناه وجدده، أو 
أم فيه، وهم مجاعة من بيت الفارس، األرسة املعروفة بالعلم، والفضل، فقد أم بعض أعيان هذه 

األرسة هذا املسجد، ومنهم من جدده، وأوقف عليه بعض األوقاف من الدكاكني، وغريها..
وأول من أم فيه، وأوقف عليه هو الشيخ حممد بن عبد اهلل الفارس – رمحه اهلل -، ولد سنة 
)1235هــ( يف سدير يف اململكة العربية السعودية، ونشأ يف جو علمي أتاح له أن يربز يف فنون 
خمتلفة يف العلم، وقدم الكويت سنة )1253هـ(، املوافق سنة )1837م(، وهنل الناس من علمه، 

وأدبه، وكانت له رحالت مشهورة يف العلم.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1908م(.

»تاريخ مساجد الكويت«ص 288 لألستاذ عدنان  بن سامل الرومي.

* * *
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  اسم املسجد: الفهد.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، شارع أمحد اجلابر، بجوار سوق األقمشة.
صاحب املسجد:

لعام )1907م(، يف  الفهد -رمحه اهلل- يف عام )1325هـ(املوافق  اهلل  املحسن أمحد عبد  ولد 
املنطقة بجوار املدرسة  القبلة بدولة الكويت، نشأ وترعرع يف بيت والده وأرسته يف تلك  منطقة 

املباركية. 
وكان والده السيد عبد اهلل أمحد الفهد – رمحه اهلل – عميد عائلة الفهد يف الكويت، رزقه اهلل 
العزيز،  وعبد  وإبراهيم،  وسليامن،  املحسن،  وعبد  يوسف،  ثم  أمحد  كبريهم  األبناء،  من  بسبعة 

وحممد، إضافة إىل بنتني.
وينتمي أبناء الفهد هؤالء إىل بيت من بيوتات الكويت العريقة، واملعروف عنهم أهنم أهل خري 

وإحسان، وهلم الكثري من املشاريع واألعامل اخلريية.
– متدينًا متمسكًا بأصول دينه احلنيف، وقد وضح ذلك  – رمحه اهلل  نشأ املحسن أمحد الفهد 
– صدقه ورصاحته يف  اهلل  – رمحه  يميز شخصيته  ما  أهم  بعد ذلك، وكان من  تربيته ألبنائه  يف 

معامالته، إذ ُعرف عنه قول احلق أمام اجلميع، وأنه ال خيشى يف ذلك إال اهلل سبحانه وتعاىل.
 – اهلل  – رمحهام  الفهد وأخوه يوسف  الرزق، عمل أمحد  السعي والعمل وطلب  اجتهادًا يف   
عند املرحوم عبد الرمحن البحر يف التجارة بني العراق واهلند ونقل البضائع، وظال كذلك مخسًا 
وثالثني سنة، عمال خالهلا بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر املعروف يف الكويت واخلليج 

العريب.
العقارات  جمال  يف  اخلاصة،  جتارهتام  افتتحا  عندما  إال  العمل  عن   – اهلل  رمحهام   – يتوقفا  ومل 
يف  األسهم  لنشأة  األوىل  البدايات  منذ  األسهم  جتارة  إىل  اجتها  كام  والتأجري،  البناء  ومقاوالت 

الكويت.
وظل املحسن أمحد الفهد وأخوه يوسف – رمحهام اهلل – يف عمل دؤوب حتى أصبحا دعامة 
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يف  واملسامهــــة  اخلاصـــة،  الرشكات  تأسيس  خالل  من  الكويتي،  الوطني  االقتصاد  يف  قوية 
املؤسسات الوطنية.

– أمحد الفهد طيلة حياته متفانيًا يف خدمة دينه ووطنه وإخوانه  بإذن اهلل   – وقد ظل املرحوم 
املسلمني، إىل أن توفاه اهلل تعاىل يف25ربيع األول )1404هـ( املوافق 29 ديسمرب )1983م( بعد 

فرتة من الرصاع مع مرض رسطان الدم »اللوكيميا«.
القلب أن يسكنه اهلل فسيح جناته هو وإخوانه املحسنني،  فرمحة اهلل عليه، ودعوة صادقة من 

وكل من سار عىل درهبم، وكل من ساهم يف عمل اخلري يف كل زمان ومكان.
تأسس املسجد سنة )1871م(، وجدد سنة )1983م(

»حمسنون من بلدي« 23/7 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف النون

  اسم املسجد: النبهان.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 8، بجوار سوق ابن دعيج.
صاحب املسجد:

يف هناية سوق ابن دعيج من جهة الغرب، حيث يلتقي هذا السوق بسوق املاء القديم، وقريب 
من هذا السوق كان يقع مسجد النبهان الذي اشتهر بإمامه املال: إبراهيم النبهان، وبقربه كانت 
تقع منازل أرسة النبهان وديوانيتهم، واملسجد ال يزال موجودا ببناءه اجلديد يف املوقع القديم نفسه 
خلف ديوانية الرعيل األول شاهدا عىل الفريج الذي حوله وأسواق وحركة احلياة يف هذا املكان، 

من أجل عصب احلياة أال وهو املاء يف سوق املاء القديم.
توفيقا  نقول  أن  فيمكن  األقوال صحيحة،  اعتربنا هذه  وإذا  األقوال حول مؤسسه  تضاربت 
العازمي عام  " بناه السيد: حمسن بن حممد بن حنوه الربيكي  " كربا  بينها: أن أصل املسجد كان 
)1291هـ( املوافق )1874م( ثم بعد سنوات معدودة قام السيد: عبد العزيز العتيقي بتوفيق اهلل 

وفضله ببناءه من جديد. فمن قال إن املؤسس ابن حنوه صدق، ومن قال العتيقي صدق. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 300 لألستاذ: عدنان بن سامل الرومي
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حرف الياء
  اسم املسجد: ياسني القناعي )الرسحان(.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، خلف البنك املركزي.

صاحب املسجد:
يقع مسجد الياسني يف حي الوسط يف حملة الزبن أو اخلشتي عىل طرف الشارع اجلديد من جهة 
البحر شامال، وقد يطلق عليه مسجد رسحان نسبة إلمامه رسحان، واملسجد ال يزال موجودا يف 

موقعه القديم جنوب البنك املركزي.
أسس املسجد احلاج: ياسني القناعي عام )1199هـ( املوافق )1784م(، وياسني هذا كانت له 

آبار يف بر كاظمة حتمل اسمه، وكان ينصب احلظور عىل ساحل الرب اجلنويب املقابل لكاظمة. 
»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«

* * *
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منطقة الشامية
حرف الباء

  اسم املسجد: أبو بكر الصديق. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، شارع الرياض.
صاحب املسجد:

أبو بكر الصديق عبد اهلل بن عثامن القريش التيمي -ريض اهلل عنه-، وُلّقب بـ »الصّديق« ألنه 
صّدق النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر
قال ابن عمر - ريض اهلل عنهام -: كنا نخرّي بني الناس يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فنخرّي أبا بكر، ثم عمر 

ابن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان ريض اهلل عنهم. رواه البخاري.
 وهو ثاين اثنني يف الغار مع نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

واستقر خليفة للمسلمني دون ُمنازع، ولقبه املسلمون بـ»خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.
ومن أعظم أعامله التي قام هبا بعد توّليه اخلالفة حرب املرتدين

وكان أبو بكر - ريض اهلل عنه - ورعًا زاهدًا يف الدنيا حتى ملا توىل اخلالفة خرج يف طلب الرزق 
فرّده عمر واتفقوا عىل أن ُيروا له رزقا من بيت املال نظري ما يقوم به من أعباء اخلالفة

تويف يف يوم االثنني يف مجادى األوىل سنة )13هـ(، وهو ابن ثالث وستني سنة .
مات أبو بكر - ريض اهلل عنه - وما ترك درمها وال دينارا.

»اإلصابة« 1088/2 البن حجر العسقالين

* * *
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حرف التاء
  اسم املسجد: ابن تيمية.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 8، شارع اهلدى.

صاحب املسجد:
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض النمريي احلراين الدمشقي 
سنة  بحران  ولد  اإلسالم،  شيخ  اإلمام  تيمية،  ابن  الدين  تقي  العباس،  أبو  اهلل-،  -رمحه  احلنبيل 
تزيد عىل  العرشين، وله تصانيف  أفتى ودّرس وهو دون  إىل دمشق،  أبوه  به  )661هـ(، وحتول 
السنة«  و»منهاج  الرسول«،  شاتم  عىل  املسلوم  »الصارم  »الفتاوى«،و  منها  مصنف  آالف  أربعة 
سجن بمرص ثم نقل إىل اإلسكندرية، ثم أطلق فسافر إىل دمشق واعتقل هبا سنة )720هـ( وأطلق 

ثم أعيد، ومات معتقال بقلعة دمشق سنة )728هـ( – رمحه اهلل تعاىل -.
»األعالم« 144/1 للزركيل.

* * *
حرف احلاء

  اسم املسجد: محد عبد املحسن العتيقي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 5، شارع املأمون.
صاحب املسجد:

سنة  يف   – اهلل  رمحه   – العتيقي  املحسن  عبد  محد  املحسن  ولد 
)1899م( يف منطقة سدير يف اململكة العربية السعودية، ونشأ يف أرسة 

اشتهرت بالدين، والصالح.
تعلم مبادئ القراءة والكتابة، واحلساب، ثم درس مبادئ العلوم يف قريته.

رحل إىل الكويت مع جمموعة من أرسة آل العتيقي، وعمل يف جتارة األقمشة.
ويوسف،  العزيز،  وعبد  وحممد،  املحسن.  عبد  األوالد:  من  وله  امرأة،  من  أكثر  تزوج  وقد 
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وفوزية، ونورية.
سكن يف حي املرقاب، ثم انتقل إىل منطقة الساملية يف بداية نشأهتا، ثم سكن منطقة الشامية سنة 

)1965م(، وبنى فيها مسجده سنة )1967م(.
عرف بالسامحة، وطيب اخللق، والتدين، وحب اخلري، واإلحسان إىل الفقراء.

تويف – رمحه اهلل – يف 1969/6/17م عن عمر يناهز السبعني عامًا.
وقد جدد ابنه السيد حممد محد العتيقي املسجد سنة )2009م(.

»املصدر: ابنه السيد يوسف محد العتيقي«

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عثامن بن مظعون.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7، شارع 74، مقابل طريق الدائري الثاين.
صاحب املسجد:

عثامن بن مظعون بن أبو السائب اجلمحي -ريض اهلل عنه-.
نبيهم فصىل عليهم.  بوفاهتم يف حياة  فازوا  الذين  املتقني  اهلل  أولياء  املهاجرين ومن  من سادة 

وكان أبو السائب - ريض اهلل عنه - أول من دفن بالبقيع.
قال أبو عمر النمري: أسلم أبو السائب بعد ثالثة عرش رجال وهاجر اهلجرتني، وتويف بعد بدر 

وكان عابدا جمتهدا، وكان هو وعيل وأبو ذر مهوا أن خيتصوا.
– ريض اهلل عنه - أن النبيملسو هيلع هللا ىلص دخل عىل عثامن بن مظعون حني مات فأكب  عن ابن عباس 
عليه فرفع رأسه فكأهنم رأوا أثر البكاء، ثم جثا الثانية، ثم رفع رأسه فرأوه يبكي، ثم جثا الثالثة، 
فرفع رأسه وله شهيق فعرفوا أنه يبكي فبكى القوم فقال: مه، هذا من الشيطان، ثم قال أستغفر اهلل 

أباالسائب لقد خرجت منها ومل تلبس منها بيشء. مات يف شعبان سنة )3هـ(.
»سري أعالم النبالء« 153/1 للذهبي.

* * *
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حرف الياء
  اسم املسجد: سيد يعقوب الطبطبائي. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة4، شارع املأمون، مركز الضاحية بجانب املستوصف.

صاحب املسجد:
ولد املريب الفاضل الشيخ سيد يعقوب بن السيد يوسف بن السيد 
حسن بن السيد يوسف بن السيد أمحد بن السيد عبد اجلليل الطبطبائي 

-رمحه اهلل- عام )1318هـ( يف منطقة القبلة بالكويت.
أصيب – رمحه اهلل – يف طفولته املبكرة بمرض أفقده برصه، فلم يعقه ذلك من طلب العلم، 
ذلك أنه نشأ يف أرسة كانت تويل العلم الرشعي اهتامما كبريا، واعتنت به والدته السيدة سبيكة بنت 

عبد اهلل الفضالة عناية خاصة، يرست له االستفادة من البيئة العلمية التي نشأ هبا. 
األحاديث  الكريم وكثريا من  القرآن  بالكتاب، حيث حفظ  الطبطبائي  يعقوب  السيد  التحق 
الرشيفة وهو صغري، ثم بدأ يف دراسة املذهب الشافعي وهو مذهب أرسته، فتتلمذ ألشهر عاملني 
من علامء هذا املذهب يف الكويت يف عرصه ومها: عبد اهلل بن خالد العدساين تلميذ السيد أمحد 

عبداجلليل الطبطبائي، والشيخ حممد بن جنيدل »إمام مسجد هالل«.
عرف السيد يعقوب بني أقرانه بحبه للعلم الرشعي، لذا كان يذهب إىل صديقيه الشيخ إبراهيم 
بن جراح، والشيخ حممد بن جراح ومها من أشهر علامء احلنابلة بالكويت ليقرآ له يف الفقه الشافعي، 

والتفسري واحلديث، واألدب، واخلطب وغري ذلك. 
ولكثرة ما قرآ له قال له الشيخ إبراهيم بن جراح: عندي معلومات كثرية عن الفقه الشافعي 
لكثرة ما كنت اقرأه مع السيد يعقوب. كام قال الشيخ إبراهيم مازحا وكان حنبليا كام ذكرنا: كدت 

أصري شافعيا لكثرة ما قرأت معه. 
توىل السيد يعقوب اإلمامة واخلطابة يف مسجد املال صالح يف منطقة القبلة عام  )1348هـ( 
مع  انتقل  املوافق )1958م(  للشيخ مجعة جوهر، ويف عام )1378هـ(  املوافق )1929م( خلفا 
أبنائه إىل منطقة النقرة، وأصبح إماما وخطيبا ملسجد املهنا هبا، يعلم الناس الفقه وأحكام الدين، 
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املوافق  )1390هـ(  عام  أخرى  مرة  انتقل  ثم  ودنياهم،  دينهم  شؤوون  يف  ويوجههم  ويعظهم 
)1970م( إىل منطقة النزهة مع أوالده الثالثة: السيد يوسف، والسيد هاشم، والسيد أمحد، وكان 
مسجد  يف  باخلطابة  يقوم  وآخر  حني  بني  وكان  اإلمامة،  فرتك  عمره  من  السبعني  نحو  يف  حينئذ 

الربيعان القريب من منزله. 
كان – رمحه اهلل – ربعة حنطي اللون، حسن املظهر، أنيس املعرش، طيب القلب، عذب احلديث، 

وكان ال يمسك عصا أثناء سريه مع حاجة أمثاله من املكفوفني إليها.
اخلامسة  يناهز  عمر  عن  )1975/12/31م(  املوافق  )1395هـ(  سنة   – اهلل  رمحه   – تويف 

والسبعني. 
»مربون من بلدي« ص201 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.

* * * 
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منطقة الرشق
حرف األلف

  اسم املسجد: أمحد العبد اهلل .
النوع: مسجد

العنوان: شارع خالد بن الوليد.
صاحب املسجد:

يقع يف حي الرشق، وبالتحديد يف حي السيد: هالل املطريي، أما موقعه اآلن فيقع يف الرشق 
عىل شارع خالد بن الوليد من جهة البحر، وقد غلب عليه اسم أمحد العبد اهلل، وهو إمام صىل فيه 

طويال فنسب إليه املسجد.
وجد ورثة السيد سعد الناهض من ضمن أوراقه وصية مكتوب فيها ما يفيد أن السيد: سعد 
الواقع يف فريج هالل برشق، وأوىص بتخصيص هذه األرض  بيته  الناهض اشرتى أرضا قرب 
تربع  كام  املسجد،  لبناء  منه  كإعانة  روبية  مخسامئة  بدفع  كذلك  أوىص  وقد  عليها،  املسجد  لبناء 
السيد: سعيد بن حممد العطيبي اهلاجري بجزء من أرض منزله لتكميل األرض التي تربع هبا سعد 
الناهض فبني هذا املسجد عىل أرضني، وملا علم أهل اخلري هبذا العمل املبارك شاركوا بالتربع فيه، 

ونذكر منهم: مال حسني الرتكيت، والسيد: هالل املطريي. 
ولقد تم هذا العمل املبارك يف عام )1333هـ( املوافق )1914م(.

»تاريخ مساجد الكويت« ص 222 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *  
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حرف احلاء
  اسم املسجد: احلمدان.

النوع: مسجد.
العنوان: شارع عيل السامل.

صاحب املسجد:
يقع مسجدنا هذا الذي ظل صغريًا يف حجمه منذ تأسيسه يف براحة احلمدان يف حي الوسط، 

 وكان يقع بقربه مستشفى امليدان.
أما يف الوقت احلارض فيقع عىل شارع عيل السامل خلف مبنى بورصة الكويت وسط العامرات 

 الكثرية.
أسسه السيد: حممد بن باشق احلمدان القناعي، يف عام )1260هـ( املوافق   )1844م(.

وبعد ميض نحو مئة عام عىل تأسيسه تصدع بسبب العوامل الطبيعية فرمم بناؤه من قبل 
 بعض حمسني الكويت، وكان ذلك يف عام )1365هـ( املوافق )1945م( وهذا التجديد األول.

أما التجديد الثاين فقامت به دائرة األوقاف العامة بعد نحو عرش سنوات من التجديد األول، 
حيث قامت بإعادة بنائه يف 3 من ذي القعدة 1375هـ املوافق 11 من يونيو )1956م( وقد 

بلغت تكاليف ذلك البناء )137277.000( روبية.
وقد أوقف الشيخ: عبدالعزيز قاسم محادة - قايض الكويت يف وقته - دكانًا وبيتًا عىل 

القائمني بوظيفتي اإلمامة واألذان بمسجد احلمدان، ويرصف ريع هذا البيت والدكان يف 
مرصفهام املذكور يف الوقفية بعد أن تقام من غلتهام ما حيتاج إليه البيت والدكان من التعمري، 
حرر ذلك بوقفية تارخيها يف 29 من مجادى األوىل 1361هـ املوافق 13 من يونيو 1942م.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
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حرف اخلاء
  اسم املسجد: اخلليفة.

النوع: مسجد.
العنوان: شارع اخلليج العريب، مقابل قرص السيف بالقرب من املسجد الكبري.

صاحب املسجد:
يعترب مسجد اخلليفة واحدًا من أقدم املساجد وأكرب املساجد الرتاثية القائمة يف الكويت حتى 
اآلن، وقد بني سنة )1226هــ  1811م(، حسب مصادر دائرة األوقاف العامة وقد أسسته عائلة 
البحرين بعد رحيلها من الكويت، والقى املسجد اهتاممًا كبريا من عائلة  آل خليفة احلاكمة يف 
الصباح احلاكمة ليس ألنه يقع بالقرب من فريج الشيوخ يف منطقة الرشق فحسب بل ألنه اعترب 
مسجد الدولة الرسمي حتى عهد قريب كام يربهن عىل اهتامم آل الصباح باملسجد قيام الشيخ 
اخلاصة.  نفقته  عىل  وذلك  1901م(  ـ  )1319هـ  سنة  يف  وتوسعته  بنائه  بتجديد  الكبري   مبارك 
أغلب املسجد القائم هو ما تم بناؤه يف سنة )1901م(، وقد بنيت حوائط املسجد يف ذلك احلني 
مقابل  رئيس  أحدمها  مدخلني  عىل  املسجد  واحتوى  )اجلندل(،  خشب  من  وأسقفه  الطني  من 
الدخول  يتم  حيث  هبيته،  تل  عىل  اجلنوب  ناحية  من  اآلخر  واملدخل  الشامل،  ناحية  من  البحر 
إىل املسجد نزواًل عدة درجات، وقد كانت حتيط الشوارع والسكك باملسجد من ثالث جهات 
تاركة اجلهة الرشقية جماورة للمنازل، أما دورات املياه والوضوء فقد كانت من الناحية الشاملية 
البحر. والليوان كام هو عليه اآلن كبري ويتكون من صفني من األعمدة اخلشبية  الرشقية ناحية 
وبه حمراب خاص به حيث كانت تقام الصلوات يف الليوان واحلوش أثناء أيام الصيف احلارة، 
املسجد. حوش  عىل  مفتوح  درج  خالل  من  إليها  الصعود  ويتم  قصرية  فكانت  املنارة   أما 
األوقاف  دائرة  قبل  من  كثرية  تعديالت  تم عمل  العرشين  القرن  من  اخلمسينات  منتصف  ويف 
العامة عىل اجلزء الرشقي من املسجد ويف سنة )1996م( قامت األمانة العامة لألوقاف بتأسيس 
جلنة مرشوع املساجد الرتاثية بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وبلدية الكويت 
الرتاثية  للثقافة والفنون واآلداب، حيث اعترب هذا املسجد من أهم املساجد  الوطني  واملجلس 
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وبورش  )1997م(،  سنة  يف  للمسجد  واالختبار  التوثيق  عمل  وتم  عليها،  املحافظة  والواجب 
التصميم عىل أساس املحافظة عىل املسجد وإضافة توسعة داخل احلوش لسكن اإلمام  بأعامل 

واملؤذن. وقد بورش بالتنفيذ يف منتصف سنة )2000م( لتنتهي يف سنة )2001م(.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«

* * *
  اسم املسجد: ابن مخيس.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 1، تقاطع اخلليج العريب مع شارع خالد بن الوليد، خلف وزارة التخطيط

صاحب املسجد:
يقع املسجد يف حي من أحياء الكويت القديمة يف هناية شارع امليدان من ناحية البحر »شارع 
أبو عبيدة اآلن« وقد أقيم عىل مرتفع من األرض، وأصبح اآلن يقع عىل شارع اخلليج، واشتهر 
املسجد بمسجد ابن مخيس، ألنه يقع يف فريج ابن مخيس، وقريبا من منازهلم، وقد سمي احلي 

املحيط باملسجد باسم عائلة اخلميس. 
تفيد الروايات التارخيية املستفيضة بني كبار السن أن أول عائلة سكنت هذا احلي هي عائلة 

اجلالمهة الذين وفدوا مع آل صباح وبعض العائالت األخرى إىل الكويت.
احلي  هذا  عىل  تتوافد  األخرى  العائالت  بعض  بدأت  احلي  ذلك  يف  العائلة  استقرار  وبعد 
ببناء  السيد: حممد اجلالمهة  فبادر  الصالة،  فيه  يؤدون  إىل مسجد  باحلاجة  به، وشعروا  للسكنى 

املسجد عام )1186هـ( املوافق )1772م(.
هناك رواية حول بناء هذا املسجد مفادها: أن ابن مخيس هو الذي قدم أرض املسجد ملحمد 
اجلالمهة، وهذه هي الرواية قد يكون هلا أساس من الصحة، وذلك ألنه قد يشرتك يف بناء املسجد 

عائلتان أو أكثر، وقد حصل ذلك يف أكثر من مسجد من مساجد الكويت. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 176 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
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حرف الدال
  اسم املسجد: دسامن الصغري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع السور، داخل قرص دسامن.

صاحب املسجد:
يقع داخل قرص دسامن، وهو مسجد صغري جدا. 

أسس السيد: هالل املطريي عام )1350هـ( املوافق )1931م(.
ولد  وحمسنيها،  الكويت  رجاالت  أحد  املطريي،  فجحان  هالل 

سنة )1855م(، عمل طواشا، وتاجر لؤلؤ حتى أصبح من اشهر جتار اللؤللؤ يف اخلليج العريب، 
وقد شارك يف العديد من املشاريع اخلريية، واألنشطة االجتامعية يف دولة الكويت، وشارك يف أول 
جملس شورى شهدته دولة الكويت يف عهد الشيخ أمحد اجلابر الصباح سنة )1921م(، وتربع 

بأرض لدفن املوتى عرفت بعد ذلك بمقربة هالل. تويف سنة )1938م(.
»تاريخ مساجد الكويت« ص 245 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *
  اسم املسجد: دسامن الكبري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع السور، داخل قرص دسامن.

صاحب املسجد:
املسجد يف داخل قرص دسامن، وهو أكرب حجام من مسجد  يقع هذا 

دسامن الصغري.
)1340هـ(  عام  الصباح  اجلابر  أمحد  الشيخ:  الكويت  حاكم  أسسه 

املوافق )1921م( .
»تاريخ مساجد الكويت« ص 242 لألستاذ عدنان الرومي 
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حرف الراء
  اسم املسجد: الرومي.

النوع: 
العنوان: قطعة 2، شارع أمحد اجلابر، قرب دوار خمفر رشق. 

صاحب املسجد:
يف أقىص الرشق من جهة اجلنوب وبعد حي املطبة، قريبا من مزرعة »ياخور« السيد: برش بن 
يوسف بن أمحد الرومي الذي يقع رشق املسجد وبقربه مزرعة »ياخور« السيد: حسني بن عيل 
بن سيف الرومي كان - وال يزال - يقع مسجدنا هذا يف موقعه القديم، وأما اآلن بعد أن هدم ما 
حوله من بيوت احلي أصبح وحيدًا شاهدًا عىل هذا احلي وعىل شارع الشيخ: أمحد اجلابر الصباح 

»دسامن سابقا« قريبًا من أبراج العويض. 
الرومي »ياخور« وهو جزء من  آل  الرومي ومجاعته من  بن أمحد  بن يوسف  وقد كان لبرش 
أراضيهم املقام عليها ـ اآلن ـ أبراج العويض، وكان هذا الياخور عبارة عن مزرعة كبرية وملا بنى 
برش ومجاعته هذا الياخور احتاجوا ملسجد يصلون فيه الصلوات اخلمس املفروضة، ولتدين برش 
ومجاعته أخذوا يفكرون يف تأسيس مسجد قريب من ياخورهم ليصلوا فيه هم وسكان املحلة 
املجاورين للمسجد، وفعاًل خصصوا أرضا من جهة الغرب من ياخورهم، لتكون مسجدًا، وملا 

علمت امرأة من نساء احلي باألمر بادرت بالتربع هلذا املرشوع اخلريي. 
 - م   1914  ( سنة  إىل  يعود  املسجد  هذا  تاريخ  فإن  األوقاف  إدارة  سجالت  إىل  واستنادًا 
1333هـ( - وهناك سجالت أخرى ترجع بأنه أسس سنة ) 1920(، لقد تم بناء هذا املسجد يف 
حينها باملواد التقليدية املتوافرة، ثم أعيد جتديده من قبل إدارة األوقاف العامة يف السنوات التالية 

املاضية.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.
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حرف السني
  اسم املسجد: السائب بن عثامن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، جممع الصوابر.

صاحب املسجد:
السائب بن عثامن بن مظعون اجلمحي -ريض اهلل عنه-، وأمه خولة بنت حكيم السلمية، وآخى 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بينه وبني حارثة بن رساقة األنصاري املقتول ببدر الذي أصاب الفردوس. 
الرماة  من  وكان  واملشاهد،  بدًرا  وشهد  احلبشة،  إىل  وهاجر  اإلسالم،  أول  يف  أسلم 

املذكورين.
استعمله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينة يف غزوة بواط واستشهد بالياممة سنة )12هـ( أصابه سهم فامت 

منه وهو ابن بضع وثالثني سنة . 
»سري أعالم النبالء« 163/1 للذهبي.

* * *
  اسم املسجد: سعد أخو ناهض )بورسيل(.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع اخلليج العريب، قرب املقهى الشعبي.

صاحب املسجد:
العريب  اخلليج  املرسم احلر عىل ساحل  املستشفى األمريي، وقرب  الرشق من جهة  يف أقىص 
تقع حملة »فريج« بورسيل ويف هذه املحلة كان يقع مسجدنا هذا عىل ساحل البحر مطال عىل نقعة 

بورسيل.
ذكر الشيخ: حممد بن حممد صالح الرتكيت – رمحه اهلل – إمام مسجد املطبة: أن والدته أوصت 
ببناء مسجد من ثلث ماهلا فقام والده الشيخ: حممد صالح الرتكيت، وهو الويص برشاء أرض من 
السيد صالح البصريي يف فريج بورسيل إلقامة مسجد عليها، وملا علم احلاج: شمالن بن عيل بن 
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سيف الرومي، وكان وكيال لسعد الناهض هبذا العمل املبارك ساهم بثلث سعد الناهض، ثم توىل 
والده بناء املسجد عام )1335هـ( املوافق )1916م( والدليل عىل ذلك ما ييل: 

أواًل: ما ذكره سجل الدائرة حيث جاء فيه ما نصه: »أسس هذا املسجد حممد مال صالح من 
السهيل سنة )1335هـ( وهذا  ثلث سعد  من  الرومي  آل سيف  بن عيل  ثلث زوجته، وشمالن 

تأكيد عىل ما قاله الشيخ حممد بن صالح الرتكيت. 
ثانيًا: تعترب قصيدة الشيخ حممد صالح الرتكيت والتي مدح هبا شمالن بن عيل بن سيف الرومي 
عىل ما ساهم به يف بناء املسجد من ثلث سعد الناهض السهيل دليال عىل كالم الشيخ: حممد بن 

حممد بن صالح الرتكيت حيث قال والده: 
مأوى ملن أدى هبا خيـر سنتي  إن املساجــد هلل العظيـــم وإهنا      
فبرشاه يوم احلرش بني األحبة  فمن يعتكـف فيهـا مقيام لوجهه      
فيبنى له بيـتا بقيعــان جنــة  ومن يبن بيتــا خملصــا ببنائـــه      
بتشييــده قـد نـال نيل املربة  فبرشى لشمالن فقد طاب شمله                           
هبا أعبــد اهلل بإخــالص نية  أتت بقعة تزهـو فقلت مــؤرخا               

هذا وإن لعائلة بورسيل وعىل رأسهم السيد: راشد بورسيل الفضل يف اإلرشاف عىل املسجد 
وخدمته ورعايته منذ تأسيسه حتى تستلمه الوزارة، كام أن هلذه العائلة أوقافا ثابتة عىل هذا املسجد، 

وهلذا كله أطلق عىل املسجد: مسجد بورسيل.
وينتفي اخلالف عىل هذا املسجد إذا علمنا أن املساجد هلل – تعاىل – وهو أعلم بمن أسس، أو 

خدم، أو أوقف وإن اهلل ال يضيع أجر املحسنني.
»تاريخ مساجد الكويت« ص 234 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *
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  اسم املسجد: سيف بن فهد بن هبلة الرشيدي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 6، شارع مبارك الكبري، بجوار جممع الصوابر.
صاحب املسجد:

يقع هذا املسجد قدياًم يف حي الرشق يف فريج العوازم، وكانت بقربه مزرعة الشيخ عبد اهلل 
السامل الصباح، أما اآلن فيقع خلف العامرات التي تقع عىل شارع مبارك الكهرباء سابقا، وخلف 

سكن الصوابر يف الرشق.
أسس املسجد السيد سيف بن فهد بن هبلة الرشيدي عام )1316هـ( املوافق )1898م(. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص 212 لألستاذ عدنان الرومي

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عبد اإلله القناعي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1، شارع أبو عبيدة.
صاحب املسجد:

يقع مسجدنا هذا عىل شارع امليدان القديم، ويعترب قديام خارج السور الثاين، أما اآلن فيقع عىل 
شارع أيب عبيدة، وقد أصبح بشكله املتهدم أطالال خاوية، كام أصبح بوضعه املنفرد بعدما هدمت 

املباين واملنازل القديمة من حوله شاهدا عىل احلي الذي فيه. 
أسس املسجد عبد اهلل بن عبد اإلله القناعي من ثلث املرحوم حممد بن يوسف القناعي عام 
)1331هـ( املوافق )1912م( الذي أوىص قبل وفاته ببناء مسجد من ثلثه، ونفذ عبد اهلل الويص 
عىل الثلث، فأسس من الثلث هذا املسجد. وعبد اهلل هذا كان صاحب دين واستقامة، وقد عمل 

موظفا يف اجلامرك.  
»تاريخ مساجد الكويت« ص 168 لألستاذ عدنان الرومي 
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  اسم املسجد: العبد الرزاق.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1، شارع مبارك الكبري.
صاحب املسجد:

يقع هذا املسجد يف حي العبد الرزاق، وهو من أحياء الوسط، وبالتحديد يف طرف سكة آل 
للسور  الرزاق  العبد  دروازة  منه  اجلنوبية  اجلهة  تقع يف  وكانت  اجلنوبية،  اجلهة  من  الرزاق  عبد 
الثاين، وبقربه كانت تقع مدرستان: مها مدرسة الشيخ إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهلل الرتكيت، 

واألخرى مدرسة الفالح التي أسسها الشيخ زكريا األنصاري. 
أسس املسجد السيد سامل عبد الرزاق – رمحه اهلل - عام )1212هـ( املوافق )1797م( ويظهر 

أن املسجد أسس قبل هذا التاريخ ببضع سنني. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 136 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
  اسم املسجد: عبد اهلل هادي العويض.

النوع: جامع.
العويض  مركز  بجانب  األمحد،  اجلابر  أمحد  شارع   ،2 قطعة  العنوان: 

لتحفيظ القرآن الكريم.
صاحب املسجد:

هو عبد اهلل بن حممد هادي العويض – رمحه اهلل -، املولود يف عام  
إيران.  جنوب  عوض  مدينة  يف  )1895م(،  لعام  املوافق  )1313هـ( 

ترجع أصول عائلته إىل القبائل التي هاجرت منذ زمن بعيد من بالد احلجاز )املدينة املنورة( إىل بر 
فارس. ذاق مرارة اليتم مبكرًا، فقد تويف والده وهو مل يزل طفاًل صغريًا، وبالرغم من ذلك فقد 
شق طريقه وسط أنواء احلياة ومصاعبها، إذ هاجر مع جمموعة أقاربه بصبحة أخيه الوحيد »احلاج 
حممد أمني« إىل منطقة اخلليج العريب عام )1905م(، وبدأ حياته يف ديب بدولة اإلمارات العربية 
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املتحدة، حيث عاش فيها مخسة أعوام ثم غادرها إىل الكويت عام  )1910م(، واستقر فيها بقية 
حياته وأصبح من وجهائها.

إال أن نشأة عبد اهلل العويض يتياًم قد صقلت شخصيته،وغرست فيه رجولة مبكرة وقدرة عىل 
مواجهة أعباء احلياة، مما ساعده عىل النجاح يف حياته العملية بعد ذلك. فقد بدأ يف العرشينيات من 

القرن املايض باالشتغال يف جتارة األقمشة وحقق فيها نجاحًا كبريًا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل.
امتد نشاطه إىل  العقارات بجانب جتارة األقمشة، وقد  امتد نشاطه إىل جتارة  الثالثينات  ويف 
جتارة األقمشة، وقد َمّن اهلل عليه من هذه التجارة باخلري الوفري والنعم الكثرية، التي مل ينس حق 

اهلل فيها فحرص عىل أن يكون لعباده الفقراء حق معلوم هذه األموال.
عام  يف  العويض  اهلل  عبد  املرحوم  تويف  اخلريات  بفعل  وعامرة  اهلل  بطاعة  مليئة  حياة  بعد 
)1383هـ( املوافق )1936م( يف لندن، وقد ووري جثامنه الثرى يف الكويت يوم 16 أغسطس 
بالكويت  كثرية  أرس  عليه  حزنت  وقد  اجلارية.  والصدقة  احلسن  الذكر  تاركًا  )1936م(،  عام 
كانت تعرف بإحسانه وكرمه، داعية اهلل تعاىل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبل إحسانه يف ميزان 

حسناته.
تأسس املسجد سنة )1956م(.

»املصدر: حمسنون من بلدي« 41/13 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف القاف

اسم املسجد: القطامي.
 النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1، شارع اخلليج العريب.
صاحب املسجد:

يقع مسجدنا هذا يف حي الرشق، وبالذات يف حي الرومي وقريب منه كان يقع ديوان حسني 
الرومي، وعامرة الرتكيت، ومنزل  الرومي، وعامرة برش بن يوسف  ابنا عيل بن سيف  وشمالن 
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عبد الوهاب عبد العزيز القطامي املقابل له من اجلهة الرشقية، كام كانت تقع قريبا منه الوكالة 
السياسية القديمة »بيت دكسن«.

أما اآلن فقد أصبح موقعه بعد أن هدمت املعامل القديمة مطال عىل اخلليج العريب، قرب مبنى 
وزارة الصحة العامة وخلف ديوان الشمالن. 

أسست املسجد عام )1250هـ( املوافق )1834م( السيدة: ملكة بنت حممد غانم اجلرب الغانم 
أن:  يذكر  ثان  رأي  وهناك  املسجد،  باب  عىل  التي  باللوحة  املكتوب  وهو  منزهلا،  من  بالقرب 

مؤسسه السيد: سلطان بن ماجد، وهو مؤذنه وليس املؤسس. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 192. لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: املطبة .
النوع: مسجد 

العنوان: قطعة 1، قرب مبنى البورصة.
صاحب املسجد:

الثاين، وكانت أرضه  يقع مسجدنا هذا يف حي املطبة حماذ للسور 
حينام بني أرض فضاء »بر« ومل تسكن بعد، وأما اآلن وبعد أن هدمت 
النجاح  النومان، واحلقان، ومدرسة  منازل احلي ومن ضمنها مقربة 

االبتدائية التي كانت بقربه، أصبح يقع عىل شارع عيل السامل وحيدا باقيا شاهدا عىل حي املطبة. 
وقد اشتهر هذا املسجد باسم احلي الواقع فيه ومل يشتهر باسم مؤسسه احلاج: شمالن بن عيل 

ابن سيف الرومي. 
بني املسجد عىل نفقة املحسن شمالن بن عيل آل سيف – رمحه اهلل – 

ولد املحسن شمالن بن عيل آل سيف يف احلي الرشقي من مدينة الكويت يف بيت عّز وجاه 
وثراء، تويف والده سنة )1304هـ( املوافق )1886م( وعمل نحو )23( سنة، فورث هو وشقيقه 
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األكرب منه حسني بن عيل آل سيف )وهو من الرجال البارزين الذين خدموا الكويت – تويف سنة 
)1336 هـ( ثروة طائلة تقدر بمئة ومخسني ألف روبية يف ذلك الوقت.

بجد  والده  وفاة  بعد  احلياة  ومواصلة  نفسه  عىل  لالعتامد  الفطري  واستعداده  لفطنته  نظرًا 
كانت  وملا  تنميتها،  ثروة وسعى جاهدًا يف  والده من  ما ورثه عن  إىل  يركن شمالن  مل  واجتهاد 
فقد  اللؤلؤ،  لصيد  البحر  يف  العمل  أو  التجارة  يف  منحرصة  آنذاك  الكويت  يف  العمل  جماالت 
اشتغل شمالن بتجارة اللؤلؤ يشرتيه من الغواصني ثم يسافر بتجارته إىل مراكز بيعه يف البحرين 
أو اهلند بمشاركة شقيقه األكرب سنًا حسني بن عىل – رمحهام اهلل – فزادت الثروة، وذاع صيته بني 
التجار لصدقه وأمانته، وبلغت ثروهتام أول العرشينات ثامنامئة ومخسني ألف روبية، وكان هذا 

املبلغ كبريًا جدًا يف هذا الوقت. 
شارك شمالن يف أول جملس لألعيان يف الكويت سنة )1921م( يف أول حكم الشيخ أمحد 

اجلابر الصباح وقد كان رئيس املجلس آنذاك املرحوم محد الصقر.
مل يتوقف إحسان شمالن بن عيل – رمحه اهلل تعاىل – عىل األيتام واملحتاجني، أو عىل إنفاق ماله 
يف سبيل الدفاع عن وطنه، أو عىل املسامهة يف تشجيع العلم، فقد كان لتعمري املساجد وجتهيزها 
حّظ وافر من ماله، فبعدما تأسس مسجد الشمالن ذو املئذنتني، تربع شمالن بن عيل آل سيف 
بثلث مال ابنه عيل – رمحه اهلل – عام )1340هـ( املوافق )1921م( جلاسم بن إدريس، فعمل منه 
خلوة ومكان للوضوء، ويقع هذا املسجد يف املرقاب عند تقاطع شارعي اهلالل )شارع الشهداء 

حاليًا( وعبد اهلل املبارك، وجددته وزارة األوقاف عام )1379هـ( املوافق )1959م(.
بعد عمر قضاه شمالن بن عيل آل سيف يف الرب واالحسان توّفاه اهلل يوم14 ربيع األول سنة 
)1364هـ( املوافق 26 فرباير )1945م(، وعمره حوايل 83 سنة، أسكنه اهلل فسيح جّناته وجعل 

اعامله يف ميزان حسناته وجزاه اهلل عن الكويت وأهلها خري اجلزاء.
»حمسنون من بلدي« 94/1 إصدار بيت الزكاة 

* * *
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  اسم املسجد: املطوع.
النوع: جامع.

العنوان: خلف مبنى البورصة.
صاحب املسجد:

املتجه خلف مبنى األوراق املالية البورصة يشكل جزءا من تاريخ الكويت، هذا املسجد ال 
القناعات، حيث كانت منازهلم تقع بجوار  العود ويعترب شاهدا عىل حي  يزال باسم املطوع أو 
هذا  بناء  أعيد  ولقد  ومبارك،  وعبداإلله،  احلمدان،  مسجد  حول  يقع  اآلخر  وبعضها  املسجد، 

املسجد عىل أحدث طراز يف موقعه القديم نفسه. 
من  املطوع  أرس  أغلب  إليه  ترجع  الذي  القناعي  املطوع  اهلل  عبد  العزيز  عبد  املسجد  أسس 

القناعات يف سنة )1287هـ( املوافق )1870م(. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 158. لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
  اسم املسجد: املناعي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، شارع اخلليج العريب، مقابل سوق السمك.

صاحب املسجد: 
االبتدائية  الرشقية  املدرسة  تقع  احلي  هذا  ويف  القديمة،  الرشق  أحياء  من  املناعي  حي  يعترب 
وبقرهبا من جهة الرشق كان يقع مسجدنا هذا مطال عىل نقعة املناعي عىل ساحل البحر، كان وال 
يزال يقع بالقرب منه من جهة الغرب بعد املدرسة الرشقية ديوان مشاري الروضان، ومن رشق 

املسجد كان يقع ديوان أمحد املناعي، ومن بعده ديوان جاسم حممد العامين. 
املسجد: مسجد مضف وإبراهيم إسحاق، كام كان يطلق عليه: مسجد  وقد أطلق عىل هذا 

املناعي، لوقوعه يف حي املناعي، وقريبا من منازهلم. 
قال األستاذ عدنان الرومي: مل ختتلف الروايات حول مؤسس مسجد من مساجد الكويت 
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كام اختلفت حول مؤسس مسجد املناعي، وسنذكر هذه الروايات وال نستطيع أن نرجح أحدها، 
ألن اجلميع قد اشرتكوا يف تأسيس هذا املسجد كل بجهده اخلاص، فجزاهم اهلل خريا. 

السيد  لتأسيس املسجد، وتربع  باملال  إبراهيم املضف تربع  فالرواية األوىل: تذكر أن احلاج: 
عيسى املناعي باألرض.

الرواية الثانية: تذكر أن السيد: عيسى املناعي تربع باألرض واملال لبناء املسجد، بعدما انتقل 
هذا  من  القريبة  اجلديدة  األرض  هذه  يف  وسكن  املايض.  القرن  مطلق  يف  مخيس(  )بن  حي  من 

املسجد.
إبراهيم  احلاج:  املسجد  وبنى  باألرض  تربع  املناعي  عيسى  احلاج:  أن  تؤكد  الثالثة:  الرواية 
املضف والسيد إبراهيم إسحاق، فكل الروايات السابقة التي ذكرها باحث القبس مل تستند إىل 

مرجع يمكن االعتامد عليه. وقد يكون فيها أو يف أحدها يشء من الصحة. 
الرابعة: ذكرها يل الشيخ: حممد بن حممد صالح الرتكيت، ومفادها أن املؤسس هلذا  الرواية 
الدائرة  سجل  ذلك  عىل  وافقه  وقد  إسحاق.  إبراهيم  والسيد  املضف،  إبراهيم  السيد  املسجد 

واملعجم.
وأما تاريخ تأسيس املسجد فلم خيتلف فيه فهو يف عام )1314هـ( املوافق   )1896م(. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص 208 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
حرف النون

  اسم املسجد: الناهض.
النوع: مسجد.

العنوان: يف براحة املاص.
صاحب املسجد:

كان يقع وال يزال يف حي الرشق يف براحة املاص، وبقربه كانت تقع املدرسة الرشقية للبنات، 
جهة  من  باملدرسة  ملحق  كّتاب  أو  صغرية  مدرسة  هناك  وكانت  املاص،  براحة  يف  املاء  وبركة 
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الغرب، كان يدّرس فيها املال: عبد اهلل بن حممد الرتكيت. 
وضع أساس املسجد بنفسه السيد: ناهض بن عيل السهيل الذي كان ينقل الصخر من البحر 
إىل املسجد ليصنع منه أساس املسجد، كان ذلك قبل ثامنني عاما من عام )1982م( فإن صح ذلك 
فنستطيع أن نضع تارخيا تقريبيا لتأسيس املسجد، فيكون يف سنة )1900م( املوافق )1318هـ( 

أو بعدها بسنوات قليلة. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص218 لألستاذ عدنان الرومي

* * *
  اسم املسجد: النصف.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، اخلليج العريب.

صاحب املسجد:
يقع مسجدنا هذا يف حي النصف مطال عىل ساحل اخلليج العريب بعد أن هدمت املنازل التي 
– خلف ديوان النصف -، وقد اشتهر باسم النصف وذلك ألمرين: أحدمها لوقوعه يف  حوله 
أو  البطي  النصف، وقد يطلق عليه مسجد  السيد: راشد  نسبة إىل جمدده  النصف، واآلخر  حي 

اجلالمهة. 
اتفقت املراجع لتحديد مؤسس املسجد الذي أسس سنة )1190هـ( املوافق )1776م( عىل 

رأيني مها: 
هذا  اسم  بعضهم حدد  لكن  بطي  آل  من  كونه  من  أن مؤسسه ال خيرج  األول:  الرأي  يرى 
الرجل فكان بطي آل بطي، وهو رأي دائرة األوقاف العامة وهو املثبت يف لوحة فوق املسجد، أو 

أن يكون بطي البوطيبان وهو رأي السيد: عيل النجدي. 
وأما الرأي الثاين: فذكره السيد حممد يوسف البدر، والشيخ حممد حممد صالح الرتكيت: أن 
مؤسس املسجد رجل من اجلالمهة أو اجلالمهة أنفسهم حيث كانت مساكنهم موجودة - قديام 

– حول املسجد أو قربه. 
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وعىل كل حال يمكن أن نستنتج من ذلك كله أن مؤسس املسجد ال خيرج عن رجل من عائلة 
البوطيبان أو عائلة اجلالمهة، وينتفي اخلالف إذا علمنا أن املساجد هلل. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص 184 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *  
  اسم املسجد: النومان.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 1، شارع عبد اهلل األمحد، خلف مبنى البورصة.

صاحب املسجد:
هذا  يف  تسكن  وكانت  الدبوس،  حي  وهو  أال  الرشق  أحياء  من  حي  يف  هذا  مسجدنا  يقع 
انتقلت  التي  والدبوس  والروضان،  النومان،  أرس:  بينها  من  الكويت  أرس  من  جمموعة  احلي 
الفحيحيل. قرية  إىل  الكويت  الصباح من  مبارك  الشيخ:  بأمر من  التاسع عرش  القرن  أوائل   يف 
يف هذا احلي كانت تقع مدرسة الوسطى للبنات التي أنشئت عام )1938م( ثم حتولت بعد ذلك 

إىل مستشفى امليدان.
املسجد،  كتابية وشفوية يف حتديد مؤسس  أيدينا من مصادر  التي بني  املصادر  اختلفت  وقد 
مصادر  فهناك  املسجد،  تأسيس  يف  الواحد  احلي  أهل  مشاركة  إىل  راجع  االختالف  وهذا 
املؤسس،  اسم  حتديد  يف  اختلفت  ولكنها  النومان  أرسة  من  األول  املؤسس  أن  عىل  أمجعت 
النومان. اهلل  عبد  أمحد  السيد:  ذكرت  من  ومنها  النومان  حنيف  السيد:  ذكرت  من   فمنها 
األول  مؤذنه  إىل  منسوب  املسجد  إن  يرجح  حيث  ذكرناه،  ملا  خمالف  آخر  رأي  وهناك 
يسكن  كان  النومان  حنيف  السيد:  وان  املؤسس،  هو  وليس  النومان  حنيف  السيد: 
عيل  السيد:  عىل  أشار  الذي  وهو  الدبوس،  عيل  بن  فارس  بن  عيل  السيد:  بيت  من  بالقرب 
العمل  هبذا  احلي  أهل  علم  وملا  عليها،  مسجد  لبناء  بيته  أرض  من  بجزء  بالتربع  الدبوس 
النومان. حنيف  السيد:  بنائه  عىل  وأرشف  املالية  طاقته  بقدر  كل  للمشاركة  هبوا   النبيل 
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أو  حنيف،  املؤسس  إن  قال:  ومن  صدق،  الدبوس  عيل  السيد:  املؤسس  إن  قال:  فمن 
النبيل  العمل  هذا  يف  شاركوا  اجلميع  ألن  صدق،  احلي  أهل  أو  النومان،  اهلل  عبد  أمحد 
)1807م( املوافق   هـ(   1222( عام  يف  ذلك  تم  ولقد  تعاىل،  اهلل  من  األجر   ابتغاء 

جتديد املسجد:
قيل: إن املطر أسقط املسجد من الطني واجلندل كام سقط جزء من سقف احلاممات فقامت بإصالح 
 املسجد مع بنائه من جديد دائرة األوقاف يف 16 ربيع الثاين )1375هـ( املوافق غرة ديسمرب )1955م(.
تم جتديد املسجد جتديدا شامال بواسطة وزارة األوقاف عام )2009م( - قسم املساجد الرتاثية.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
حرف اهلاء

  اسم املسجد: أبو هريرة – عبد العزيز احلساوي. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع السور، قرب مجعية رشق.
صاحب املسجد:

اإلمام الفقيه املجتهد احلافظ، صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأبو هريرة الدويس اليامين، سيد احلفاظ 
األثبات -ريض اهلل عنه-. 

اختلف يف اسمه عىل أقوال مجة: أرجحها: عبد الرمحن بن صخر. حدث عنه خلق كثري من 
الصحابة والتابعني، كان مقدمه وإسالمه يف أول سنة سبع، عام خيرب. وكان من أهل الصفة وهم 

أضياف اإلسالم، ممن ال أهل له وال مال. 
قال ابن سريين: قال أبو هريرة: لقد رأيتني أرصع بني القرب واملنرب من اجلوع، حتى يقولوا: 

جمنون. 
وتويف باملدينة سنة )59 هـ(، وقيل سنة )57هـ(، وعمره )78( سنة، ودفن بالبقيع.

»سري أعالم النبالء« 578/2 للذهبي.
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منطقة الشويخ السكنية
حرف السني

  اسم املسجد: سهل بن حنيف.
النوع: مسجد.

العنوان: طريق مجال عبد النارص.
صاحب املسجد:

 سهل بن حنيف أبو ثابت، األنصاري األويس العويف – ريض اهلل عنه -. 
 والد أيب أمامة بن سهل. وأخو عثامن بن حنيف. شهد بدرا واملشاهد. 

وكان من أمراء عيل - ريض اهلل عنه-. 
 وله من الولد: أبو أمامة أسعد، وعثامن، وسعد. 

شهد بدرا، وثبت يوم أحد. وبايع عىل املوت، وجعل ينضح بالنبل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فقال 
 رسول اهلل: نبِّلوا سهال فإنه سهل. 

مات بالكوفة، يف سنة )38هـ( وصىل عليه عيل – ريض اهلل عنه -.
»سري أعالم النبالء« 325/2 للذهبي. 

* * *
حرف العني 

  اسم املسجد: عيل صالح اللهيب.
النوع: مسجد.

العنوان:
صاحب املسجد:

سنة  الكويت  يف   – اهلل  رمحه   – اللهيب  صالح  عيل  املحسن  ولد 
)1918 م(.

بالتجارة،  ذلك  بعد  اشتغل  ثم  الكتاتيب،  األويل يف  تعليمه  تلقى 
فعمل يف جتارة العقار، واألسهم.

– سنة )2010م(. تويف – رمحه اهلل 
تأسس املسجد سنة )1980م(.

»املصدر: السيد أمحد عبد اللطيف اللهيب«.
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حرف امليم
  اسم املسجد: مريم عبد العزيز القطامي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2 شارع 22، مركز الضاحية.

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة مريم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف 

الكويت سنة )1920م(.
تلقت تعليمها يف كتاتيب الكويت، فقرأت القرآن الكريم، وتعلمت مبادئ القراءة، والكتابة، 

واحلساب.
بأبنائها: فيصل، وحممد، وأنور،  القطامي، ورزقت منه  املرحوم يوسف عيسى  تزوجت من 

ووليد، وقطامي، وأربع بنات.
تأسس املسجد سنة )2007م(.

»املصدر: ابنها السيد فيصل يوسف القطامي«.

* * *
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منطقة الشويخ الصناعية
حرف األلف 

  اسم املسجد: أسعد عبد العزيز السند.
النوع: 

العنوان:
صاحب املسجد:

اهلل  حفظه   – السند  الرمحن  عبد  العزيز  عبد  أسعد  املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1952م(.

نشأ يف أرسة صاحلة،، فجده الشيخ عبد اهلل، وعم أبيه الشيخ حممد 
من أشهر العلامء.

تلقى تعليمه يف مدارس الكويت، ثم درس اهلندسة امليكانيكية يف بريطانيا، وهندسة الكمبيوتر 
يف أمريكا سنة )1977م(، فكان أول خريج كمبيوتر يف الكويت.

تقلد العديد من املناصب، ومنها:
مدير إدارة الكمبيوتر واملعلومات يف رشكة املباين اجلاهزة، ثم مستشار، فيها سنة )1977م(.

مدير ومستشار إدارة الكمبيوتر ونظم املعلومات يف بورصة الكويت سنة )1986م(، وغري 
ذلك من املناصب.

تفرغ لألعامل اخلاصة يف جمال الكمبيوتر، والعقار.
ساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.

له من األبناء: عبد الوهاب، وعبد العزيز.
»املصدر: نفسه«.

* * *
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حرف الزاي
  اسم املسجد: زيد بن ثابت.

النوع: جامع. 
العنوان: شارع الكندا دراي.

صاحب املسجد:
زيد بن ثابت بن الضحاك -ريض اهلل عنه- اإلمام الكبري، شيخ املقرئني، والَفَرِضيِّني مفتي 

املدينة أبو سعيد، وأبو خارجة. اخلزرجي، النجاري األنصاري. كاتب الوحي    - ريض اهلل عنه 
 -. كان من محلة احلجة، وكان عمر بن اخلطاب يستخلفه إذا حج عىل املدينة. 

وهو الذي توىل قسمة الغنائم يوم الريموك، وقد قتل أبوه قبل اهلجرة يوم ُبعاث فريب زيد يتيام. 
وكان أحد األذكياء، فلام هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم زيد، وهو ابن إحدى عرشة سنة، فأمره النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص أن يتعلم خط اليهود ، ليقرأ له كتبهم. قال: فإين ال آمنهم. 
، ومعاذ، وزيد بن  قال أنس: مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل أربعة، كلهم من األنصار: ُأيَبّ

ثابت، وأبو زيد. 
عن أنس، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْفَرُض أمتي زيد بن ثابت«.

تويف زيد بن ثابت سنة )56هـ(، وقيل غري ذلك.
»سري أعالم النبالء« 426/2 للذهبي.

* * *
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حرف الفاء
  اسم املسجد: فالح خالد املطريي.

النوع: مسجد.
العنوان: الشويخ الصناعية.

صاحب املسجد:
ولد املحسن فالح خالد املطريي – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف 

الكويت يف 1963/10/14م.
تلقى تعليمه يف مدارس الكويت، حتى حصل عىل شهادة املاجستري 

يف الدراسات اإلسالمية.
كان لصالح أرسته دور يف توجهه الديني، وحبه للخري، وقد عمل يف الدعوة إىل اهلل – تعاىل -، 

ويف جمال العمل اخلريي، وترأس جلنة القارة اهلندية بجمعية إحياء الرتاث اإلسالمي.
له عرشة من الولد، نسأل اهلل أن يبارك فيهم.

»املصدر: نفسه«

* * *
حرف الالم 

  اسم املسجد: لطيفه صالح املزيرعي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة د.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة لطيفه صالح املزيرعي – رمحها اهلل - يف الكويت سنة     )1911م(.
بأبنائها:  منه  ورزقت  اللهيب،  حممد  سليامن  املرحوم  من  وتزوجت  كريمة،  أرسة  يف  نشأت 
حممد، وعبد اللطيف، وخالد، واشتغلت برتبيتهم، حتى غرست فيهم صفات اخلري، والرجولة.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )2002م(.
تأسس املسجد سنة )2005م(.

»املصدر: السيد: أمحد عبد اللطيف اللهيب«.
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حرف امليم
  اسم املسجد: املهنا.

النوع: جامع.
العنوان: بجانب املسلخ طريق الدائري الرابع.

صاحب املسجد:
هو مهنا بن عبد الرمحن بن مهنا املهنا -رمحه اهلل-، املولود يف مدينة 
– رمحه  نشأ  لعام )1900م(. وقد  املوافق  الكويت عام )1320هـ( 
اهلل – يف أرسة طيبة متدينة جاءت من نجد باململكة العربية السعودية 

الشقيقة، حيث متتد أصوهلا إىل قرية »الرضماء »بالقرب من مدينة الرياض.
تلقى املحسن مهنا املهنا – رمحه اهلل – تعليمه األويل يف الُكّتاب، الذي تعلم فيه القراءة والكتابة 
وبعض مبادئ احلساب، وقد نشأ نشأة دينية مميزة، من أبرز مظاهرها، أنه كان من املرتددين عىل 
بالعلم  عامرًا  كان  الذي   – اهلل  رمحه   – الدحيان  اخللف  اهلل  عبد  الشيخ  الفاضل  العامل  جملس 

والتدريس والوعظ واإلرشاد يف شتى العلوم، وكان جممعًاً لطلبة العلم يف الكويت.
مناخ  إن  حيث  بطبيعتها،  جتارية  بيئة  – يف  اهلل  عاش املحسن مهنا عبد الرمحن املهنا – رمحه 
بالتجارة،  مزدهرة  منطقة  جعالها  املايض  القرن  أوائل  يف  سيام  ال  اجلغرايف،  وموقعها  الكويت 
وخاصة تلك املرتبطة بالبحر، حيث سفن الكويت التي كانت جتوب البحار واملحيطات حمملة 

بكافة أنواع البضائع.
وكانت جتارة التمور من التجارات الرائدة آنذاك، لكوهنا متثل وجبة غذائية متكاملة، وزهيدة 
الثمن، فاختار املحسن مهنا عبد الرمحن املهنا – رمحه اهلل – التمور جمااًل لتجارته، فبارك اهلل فيها، 

ونمت جتارته، وأصبح من كبار التجار - بحمد اهلل وتوفيقه -.
– يزاول مهنته يف السوق القريب من السوق الداخيل بمدينة الكويت، كام  وكان – رمحه اهلل 
أتاح له العمل يف هذه التجارة فرصة السفر كثريًا خارج البالد بائعًا مشرتيًا، فسافر عدة مرات يف 
بداية حياته التجارية مع جمموعة من التجار الكويتيني، وقد كان لذلك بالغ األثر يف منحه خربة 
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كبرية ودراية واسعة بكل ما هو جديد يف عامل التجارة واألسواق اخلارجية، وقد استمرت هذه 
– عام )1956م(. األسفار بدون انقطاع حتى موت أخيه األكرب – رمحه اهلل 

املحسن  لقى  امتدت نحو )91( عامًا،  باجلود والعطاء والكرم والسخاء،  وبعد حياة حافلة 
مهنا عبد الرمحن املهنا وجه ربه الكريم، يف الرابع عرش من شهر رمضان املبارك عام )1411هـ(، 

املوافق للتاسع والعرشين من مارس عام  )1991م(.
نسأل اهلل تعاىل أن يرمحه رمحة واسعة، ويتقبل صالح أعامله، ويسكنه واسع جناته، مع الذين 

أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا.
تأسس املسجد سنة )1987م(.

»حمسنون من بلدي« 181/5 إصدار بيت الزكاة

* * *
حرف الواو

  اسم املسجد: ورقة بن نوفل .
النوع: مسجد.

العنوان: 
صاحب املسجد:

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قىص -ريض اهلل عنه-، ابن عم خدية زوج النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص. 

– ريض اهلل عنها - أول ما بدئ به  يف الصحيحني من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )احلديث يف جميء جربيل بحراء(، وفيه »فانطلقت به خدية إىل ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى، ابن عم خدية وكان تنرص يف اجلاهلية.. )احلديث( وفيه، فقال ورقة: هذا 

الناموس الذي أنزل عىل موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا حني خيرجك قومك. 
ويف آخره.. ومل ينشب ورقة أن توىف«. 

وقد مات ورقة بعد النبوة، وقبل الرسالة.
»اإلصابة« 2082/3 البن حجر العسقالين.
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منطقة الشويخ مستشفيات
حرف الراء

  اسم املسجد: مستشفى الرازي. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع مجال عبد النارص، داخل حدود مستشفى الرازي. 
صاحب املسجد:

الري يف  مدينة  ولد يف  فاريس.  وطبيب  عامل   - اهلل  رمحه   – الرازي  زكريا  بن  بكر حممد  أبو 
خراسان ببالد فارس سنة )250هـ(، وهو أحد أعظم أطباء اإلنسانية عىل اإلطالق، من أعظم 
كتبه »تاريخ الطب« وكتاب »املنصوري« يف الطب وكتاب »األدوية املفردة« الذي يتضمن الوصف 
الدقيق لترشيح أعضاء اجلسم، هو أول من ابتكر خيوط اجلراحة، وصنع املراهم، وله مؤلفات يف 
الصيدلة سامهت يف تقدم علم العقاقري.وله )200( كتابًا ومقااًل يف خمتلف جوانب العلوم. تويف 

سنة )311هـ(.
»سري أعالم النبالء« 354/14 للذهبي.

* * *
حرف القاف

 اسم املسجد: قيس بن عبد اهلل األسدي.
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد:

قيس،  بنت  آمنة  أبو   ،- عنه  اهلل  قيس بن عبد اهلل األسدي، من بني أسد بن خزيمة – ريض 
التي كانت مع أم حبيبة . 

قال ابن سعد: كان قديم اإلسالم بمكة، وهاجر يف الثانية إىل احلبشة ومعه امرأته بركة بنت 
يسار، موالة أيب سفيان بن حرب . 

قال موسى بن عقبة :  كان ظئرًا لعبيد اهلل بن جحش وألم حبيبة  . 
»اإلصابة« 1641/3 البن حجر العسقالين.
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منطقة الصاحلية
حرف الصاد

  اسم املسجد: املال صالح.
النوع: جامع.

العنوان: الصاحلية – شارع فهد السامل.
صاحب املسجد:

أسسه الشيخ سامل مبارك الصباح من ماله اخلاص عام )1338هـ( 
ووضع  روبية،  ألف  عرشين  بنائه  عىل  أنفق  وقد  )1919م(  املوافق 
أول حجر يف أساسه الشاميل، وكان الوكيل واملرشف عىل بناء املسجد 

من قبل الشيخ سامل الصباح املال صالح املال.
وهو صالح بن املال حممد بن صالح بن عبد اهلل العبد الرمحن، ينتمي إىل قبيلة " عنزة " العريقة 
والكبرية العدد، التي موطنها اجلزيرة العربية، وتنترش فروع كبرية منها يف اململكة العربية السعودية، 

والكويت، وأقطار اخلليج العريب باإلضافة إىل بالد الشام.
ولد عام )1296هـ( املوافق لعام )1878م(، يف فريج »الشيوخ« بمدينة الكويت، وشاءت 
األقدار أن يذوق مرارة اليتم وهو يف الثامنة من عمره، وأدخل الكتاتيب فتعلم القراءة والكتابة 

وحفظ القرآن الكريم.
وكان والده قد أوكل – قبل أن يتوفاه اهلل – أمر رعايته إىل صديقه احلميم الشيخ عبد اهلل بن 
صباح الثاين وكان قد توىل حكم الكويت آنذاك، فرعاه رعاية طيبة ملدة ست سنوات، حتى انتقل 
الشيخ عبد اهلل إىل رمحة اهلل تعاىل عام )1308هـ( املوافق )1892م (، واستمرارًا لعنرص اخلري 
ووفاء لصديقه املال حممد، أوىص الشيخ عبد اهلل أخاه الشيخ حممد بن صباح الثاين وهو احلاكم 

السادس لدولة الكويت، باالستمرار يف رعاية صالح. 
وعندما توىل الشيخ مبارك بن صباح احلكم يف ذي القعدة سنة )1313هـ( أمر بإغالق وكالة 
اإلمارة يف »املحمرة «بعد أن تفاوض مع الرشكة الربيطانية اهلندية عىل أن يعل من الكويت ميناء 
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هلا، وعىل خطى أخويه حاكمي الكويت من قبل، استمر يف موقفه االيايب من املال صالح، وكان 
قد بلغ احلادية والثالثني من عمره، فضمه إىل مكتبه لالستفادة من مهاراته وخرباته.

ويف مكتب الشيخ مبارك الصباح بدأ صالح كاتبًا صغريًا، لكن مهته ونشاطه وإخالصه جعلت 
احلاكم يرفع مركزه الوظيفي حتى أصبح السكرتري األول حلكومة الكويت عام )1906م(، أو 

رئيس الكّتاب كام كان يسمى حتى عام )1941م(.
كانت مهام سكرتري احلكومة من األمهية بمكان، وهو منصب تنفيذي إلدارة احلكم يف اإلمارة 
يف ذلك الوقت، ولكنه كان يتميز بثقل األعباء يف إدارة شؤون البالد نظرًا لقلة عدد أفراد اجلهاز 
املنصب تعبريًا عن علو مكانته لدى  املال صالح لذلك  التنفيذي، لذلك كان وصول  احلكومي 

حكام الكويت بدءًا من املغفور له الشيخ مبارك الصباح وحتى تقاعده من العمل.
يف  أمىض  فلقد  تقريبًا،  سنة  وأربعني  مخس  مدة  الكويت  حلكومة  سكرتريًا  يعمل  املال  ظل 
مدة حكم  املنصب سنتني هي  الصباح، وشغل هذا  مبارك  الشيخ  عامًا يف عهد  الوظيفة )19( 
املبارك، و )20( عامًا تقريبًا يف  الشيخ سامل  املبارك، وأربع سنوات هي مدة حكم  الشيخ جابر 
عهد الشيخ أمحد اجلابر الصباح الذي جعل املال صالح تقريبًا بمثابة اليد اليمنى له. وبعد تقاعده 
يف بداية األربعينات تسلم ابنه عبد اهلل املال صالح املال مهام سكرتارية احلكومة يف عهدي الشيخ 
أمحد اجلابر والشيخ عبد اهلل السامل، وبقي يف هذا املنصب حتى عام )1961م( عندما استقلت 

الكويت، وتشكل جملس للوزراء بكافة كوادره، وفقًا للنظم اإلدارية احلديثة. 
وتقديرًا خلدماته خالل عمله الوظيفي مع احلكومة وما قام به من أعامل لصالح وطنه، منحته 
احلكومة الربيطانية لقب »خان هبادور«، ووشاح )سري( أو )لورد( من اإلمرباطورية الربيطانية يف 

ذلك الوقت. وما زال اسمه موجودًا عىل اللوحة الرئيسة ملجلس اللوردات يف لندن.
االنصياع  فأبى  الصيام  عن  األطباء  فنهاه  التنفس،  ضيق  بمرض  أصيب  بسنتني  وفاته  قبل 
لنا: »صوموا تصحوا«،  لنصائحهم، وقال: عصينا أوامر األطباء وأطعنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالذي قال 
وكان عند حسن ظنه بربه فصام رمضانني ومل يفطر، ويف 31 / 8 / 1958م تويف املال صالح قبيل 

املغرب، عن عمر جاوز الثانية والثامنني سنة هجرية تقريبًا.
»حمسنون من بلدي 2 /225« إصدار بيت الزكاة.

97



محافظة العاصمة

حرف الغني
  اسم املسجد: غازي النفييس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع حممد ثنيان الغانم، خلف خمفر الصاحلية.

صاحب املسجد:
الصاحلية،  مسجد  ثم  اجلهراء  بوابة  قديام  املسجد  عىل  يطلق  كان 

وأخريا أطلق عليه مسجد غازي النفييس بعد أن بناه من جديد. 
بتاريخ  الــعــامــة  ــــاف  األوق دائـــرة  املسجد  هــذا  أســس 

)1374/11/17هـ( املوافق   )1955/6/27م(.
املوافق  )1405هـ(  عام  النفييس  العزيز  عبد  فهد  غازي  السيد  جديد  من  بناءه  أعاد 

)1985م(. 
ولد املحسن غازي فهد عبد العزيز النفييس يف الكويت يف 22 / 11 / 1941م .

تلقى تعليمه يف مدارس الكويت، وحصل عىل دبلوم هندسة الطريان من بريطانيا .
تقلد العديد من املناصب املرموقة يف الرشكة الكويتية لتزويد الطائرات يف الوقود .

متفرغ ألعامله اخلاصة، ويتوىل إدارة العديد من الرشكات يف القطاعات البنكية، والبرتولية، 
والعقارية .

»تاريخ مساجد الكويت« ص 394 لألستاذ عدنان الرومي

»املصدر: نفسه« 

* * *
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حرف امليم
  اسم املسجد: حممد صالح العجريي )الغربليل(.

النوع: مسجد.
العنوان: يقع مسجد العجريي يف حي الصاحلية جنوب حفرة املقصب " املسلخ " الذي يقع قرب 

مبنى البلدية القديمة، وهو خلف مبنى بلدية الكويت احلايل، وبقرب موقف السيارات.
صاحب املسجد:

بنى السيد أمحد هاشم الغربليل بيتا قرب املسجد فنسب إليه.
تبدأ قصة بناء املسجد يف زمن الشيخ أمحد اجلابر الصباح، وكان الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح 
رئيسا للبلدية، فعني يف وقتها احلاج حممد صالح العجريي مسؤوال عن ختم الذبائح يف املسلخ 
عام )1932م(، ولتدين حممد صالح العجريي أخذ يفكر يف تأسيس مصىل جلامعة املسلخ ومن 
يسكن حوله من أهل العشيش الذين كانوا يقطنون املنطقة بني ساحة الصفاة وقرص نايف، فبنى 
عشة حماطة باخلوص والبواري لتكون مصىل بعد أن أخذ إجازة بنائها من قبل السيد عبد اهلل عبد 

اللطيف العثامن املسؤول عن البلدية، كان ذلك يف عام )1353هـ( املوافق )1934م(.
واملؤسس هو املال حممد صالح عبد العزيز العجريي، ولد يف مدينة بريدة إحدى مدن القصيم 
عام )1306هـ( املوافق )1888م(، وهاجر إىل الكويت سنة  )1336هـ( املوافق )1917م( يف 
سن الشباب، واشتغل بحارا يف الغوص وفالحا يف الزراعة، وفرشا يف املدرسة املباركية، ومن 
خالل عمله فيها تعلم القراءة والكتابة واحلساب، ويف سنة )1340هـ( املوافق )1921م( افتتح 
مدرسة خاصة ثم أغلق املدرسة )1350هـ( املوافق )1931م(، ومن األعامل التي مارسها بعد 
إغالق املدرسة تربية األغنام واملتاجرة هبا، وملعرفته التامة باألغنام عني مراقبا هلا يف مسلخ البلدية، 
كان – رمحه اهلل – سباقا لكل خري، وتروى عنه يف ذلك حكايات. تويف – رمحه اهلل – يف 20/من 

ربيع الثاين/1399هـ املوافق 1979/3/19م. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص380 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
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  اسم املسجد: حممد صالح العجريي الثاين.
النوع: مسجد.

قرص  بجوار  التي  القديمة  الصاحلية  مقربة  حماذيا  اهلاليل  شارع  وسط  يف  الصاحلية  حي  العنوان: 
نايف.

وهذه املقربة بدأ الدفن فيها حينام دفن الشيخ حممد الصباح وأخوه جراح الصباح يف 17 / 
مايو/ 1896م وقد توقف الدفن فيها سنة )1961م(.

وأما موقع املسجد اآلن فرشق فندق مرديان يف وسط الشارع اهلاليل، ولقد هدم حينام شق هذا 
الشارع كام هدموا معه بيتًا موقوفا عىل املسجد. 

صاحب املسجد:
لتأسيس هذا املسجد قصة رواها ابن املؤسس الدكتور صالح حممد صالح العجريي بلسان 
الشعبان وكان قرهبا »كرب «للوشمي ثم صار  املسجد حفرة  أن أصل أرض هذا  والده مفادها: 
اجلابر  أمحد  الشيخ  للكرب من  التي  مبارك األرض  ثم طلب  قريص،  أبو  ملبارك  بالرشاء  »الكرب« 
الصباح فأعطاه إياها، وأرسل معه السيد نصف اليوسف النصف فحددها له، ثم أمر بتسجيلها له 
الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح، ثم اشرتيت األرض منه، وبنيت جزءا منها بيتا وباقي األرض وهي 
الوجهة اجلنوبية من البيت أردت جعلها مسجدا، وعند التحديد عارضت البلدية، وطلبت مني 
التنازل عن القسم اجلنويب من األرض فرفضت وتركوا األرض يل بأمر من الشيخ أمحد اجلابر، 
وهي األرض اجلنوبية، وملا صارت األرض باسمي بعت جزءا منها عىل اجلار اهلل، واجلزء اآلخر 
أردت جعله مسجدا، وملا حتددت أرض املسجد كان عيل أن أمجع املال، فبدأت بمطالبة البلدية 
بباقي األموال املتبقية من املسجد األول لالستعانة هبا يف بناء املسجد الثاين فوافق رئيس البلدية 
فبنى هبا  تقريبا،  الصباح عىل رصفها وهي )300( روبية  الشيخ عبد اهلل اجلابر  الوقت  يف ذلك 
هذا املسجد وتربع بعض املحسنني من أهل اخلري فتم تأسيس املسجد يف سنة )1362هـ( املوافق    

)1943م( كام جاء يف مصادر الوزارة. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص388 لألستاذ عدنان الرومي 
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حرف النون
  اسم املسجد: قرص نايف.

النوع: مسجد.
العنوان: شارع عبد اهلل السامل، داخل مبنى حمافظة العاصمة.

صاحب املسجد:
أسس املسجد الشيخ عبد اهلل األمحد اجلابر املبارك الصباح -رمحه اهلل-.

وقد ولد الشيخ عبداهلل األمحد اجلابر املبارك الصباح – رمحه اهلل - 
سنة )1903م(، وهو االبن البكر للشيخ أمحد اجلابر )حاكم الكويت 

القرآن الكريم واحلساب، وعني سنة )1938م(  الكتاتيب، وحفظ  العارش(، وتلقى دراسته يف 
مسؤواًل عن األسلحة )بقرص نايف( وارتبط باألمن العام حتى عني بعد ذلك نائبًا لرئيس األمن 

العام الذي يرئسه املرحوم الشيخ عبداهلل املبارك الصباح. 
املشهورة  الكويت  معارك  غالبية  يف  وشارك  صباح  آل  شجعان  من  األمحد  عبداهلل  والشيخ 

وخاصة معركة الرقعي سنة )1928م(. 
وقد كسب شهرة واسعة يف أحكام العدل حتى إن املتخاصمني حيلون مشاكلهم قبل الوصول 
إىل باب املغفور له الشيخ عبداهلل األمحد يف قرص نايف ونظرًا الستتباب االمن واألمان يف عهدة 
حتى  إن املحالت ترتك أبواهبا مفتوحة خالل ساعات الصالة لتناول الغداء، وكذلك املنازل 
األمحد  الشيخ عبداهلل  اللصوص عن عدالة وقصاص  يعرفه  كان  ملا  نظرا  مفتوحة  أبواهبا  تظل 

وتطبيق العقوبة عليهم دون هوادة.
مواقفه كبرية وجليلة، ورغم شدته بأخذ احلق من الظامل إال أنه متواضع أيضا، وحيب عمل 

اخلري، وينادي به، ويطبق القوانني الرشعية بدون لني وال هوادة.
العيل يف حمافظة األمحدي، وشارع  للبنني يف ضاحية جابر  ثانوية  باسمه مدرسة  وقد سميت 

داخل مدينة الكويت.
تويف – رمحه اهلل - يف 28 - 1 -1957م .

»املصدر: موسوعة أعالم الكويت« ملايض اخلميس.
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منطقة الصليبيخات
حرف األلف

  اسم املسجد: اإلمام األوزاعي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 102.
صاحب املسجد:

إمام  أبو عمرو،  األوزاع،  قبيلة  من  اهلل-،  األوزاعي -رمحه  بن حيمد  بن عمرو  الرمحن  عبد 
بريوت،  وسكن  البقاع،  ونشا يف  بلعبك سنة )88هـ(،  ولد يف  والزهد  الفقه  الشامية يف  الديار 
عرض عليه القضاء فامتنع، كانت الفتيا تدور باألندلس عىل رأيه، تويف بريوت سنة )157هـ(. 

»األعالم« 320/3 للزركيل. 
* * *

حرف اجليم
  اسم املسجد: جعفر بن أيب طالب.

النوع: جامع.
العنوان: 

صاحب املسجد:
جعفر بن أيب طالب، أبو عبد اهلل -ريض اهلل عنه-، ابن عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، عبد مناف بن عبد املطلب 
 بن هاشم بن عبد مناف بن قيص اهلاشمي، أخو عيل بن أيب طالب، وهو أسن من عيل بعرش سنني. 
هاجر اهلجرتني، وهاجر من احلبشة إىل املدينة، فواىف املسلمني وهم عىل خيرب إثر أخذها، فأقام 
باملدينة أشهرا، ثم أمره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك، فاستشهد. وقد رس 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كثريا بقدومه، وحزن لوفاته. 
قال ابن عمر: فقدنا جعفرا يوم مؤتة، فوجدنا بني طعنة ورمية بضعا وتسعني، وجدنا ذلك 

فيام أقبل من جسده. 
 ويف »الصحيح« من حديث الرباء وغريه: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال جلعفر: أشبهت خلقي وخلقي. 

وقال أبو هريرة: كنا نسمي جعفرا أبا املساكني. 
»سري أعالم النبالء« 206/1 للذهبي 
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حرف اخلاء
  اسم املسجد: خالد سعود العوهيان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، بجانب صالة العوهيان.

صاحب املسجد:
ولد املحسن خالد سعود فالح العوهيان العنزي – حفظه اهلل وبارك 

يف عمره – يف الكويت سنة )1937م(.
تلقى تعليمه يف مدارس الكويت حتى أتم املرحلة املتوسطة.

عمل يف وزارة الداخلية يف الستينات، ثم يف إدارة الربيد، حتى تقاعد سنة   )1980م(.
صار مسئوال ألحد املراكز احلدودية الشاملية بعد حترير الكويت سنة )1991م(، وحتى سنة 

)2007م(.
له من األبناء: سعود، وفالح، وحممد، ومبارك، وخليفة، وعبد اهلل، وراشد، ومطلق، وعيل، 

وسعد، وبنات أخريات.
تأسس املسجد سنة )2007م(.

»املصدر: نفسه«.

* * *
حرف الدال

  اسم املسجد: أبو الدحداح.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 104، مقابل طريق اجلهراء.
صاحب املسجد:

هو أبو الدحداح، وقيل: أبو الدحداحة بن الدحداحة األنصاري -ريض اهلل عنه-. قال أبو 
عمر بن عبد الرب: ال أقف عىل اسمه وال نسبه أكثر من أنه من األنصار حليف هلم. وقيل ثابت 
بن الدحداح هو أبوالدحداح. أقرض حائطه هلل، شهد أحدًا وقتل هبا شهيدًا، وقيل إنه مات عىل 

فراشه مرجع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من احلديبية.
»اإلصابة« 2214/4 البن حجر العسقالين.
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حرف الطاء
  اسم املسجد: طلحة بن عبيد اهلل.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 1144.

صاحب املسجد:
طلحة بن عبيد اهلل بن عثامن القريش التيمي املكي أبو حممد -ريض اهلل عنه-.

أحد العرشة املشهود هلم باجلنة. 
كان طلحة - ريض اهلل عنه - ممن سبق إىل اإلسالم، وأوذي يف اهلل، ثم هاجر فاتفق أنه غاب 

عن وقعة بدر يف جتارة له بالشام، وتأمل لغيبته، فرضب له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره.
عىل  وجعله  اجلابية  قدم  ملا  عمر  مع  كان  ترمجته:  يف  احلافظ  عساكر  بن  القاسم  أبو  قال   

املهاجرين. 
وقال غريه: كانت يده شالء مما وقى هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد.

قتل سنة )36هـ( يف مجادى اآلخرة، وقيل يف رجب وهو ابن )62( سنة وقربه بظاهر البرصة 
)الزبري اليوم(. 

»سري أعالم النبالء« 23/1 للذهبي.

* * *
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حرف العني
  اسم املسجد: عبد اهلل بن رواحة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 116.

صاحب املسجد:
النقيب  البدري  اخلزرجي  األنصاري  عمرو  أبو  الشهيد  األمري  ثعلبة  بن  رواحة  بن  اهلل  عبد 
الشاعر -ريض اهلل عنه-. شهد بدرا والعقبة ويكنى أبا حممد وأبا رواحة وليس له عقب وهو خال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينة يف غزوة بدر املوعد،  النعامن بن بشري وكان من كتاب األنصار. استخلفه 
وبعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسية يف ثالثني راكبا إىل أسري بن رزام اليهودي بخيرب فقتله. قال الواقدي: وبعثه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص خارصا عىل خيرب.
ملا جهز النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل مؤتة األمراء الثالثة قال: األمري زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب، 

فابن رواحة، فلام قتال كره ابن رواحة اإلقدام فقال:
طـائـعـة أو لتكــرهنــه أقسمت يا نفس لتنزلنه     
فطاملا قد كنت مطمئنة   ما يل أراك تكرهني اجلنة   

فقاتل حتى قتل.

»سري أعالم النبالء« 230/1 للذهبي.

* * *
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  اسم املسجد: عبد اهلل بن قدامة.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، شارع 102.

صاحب املسجد:
أبو  احلنبيل -رمحه اهلل-،  الدمشقي  ثم  املقديس  قدامة اجلامعييل  بن  بن حممد  بن أمحد  عبداهلل 
حممد، موفق الدين فقيه من كبار احلنابلة ولد – رمحه اهلل - يف مجاعيل من قرى نابلس بفلسطني 
سنة )541هـ(، وتعلم يف دمشق، ورحل إىل بغداد سنة )561هـ( فأقام نحو أربع سنني وعاد إىل 

دمشق، له تصانيف منها »املغني«، »روضة الناظر«، »املقنع«. تويف يف دمشق سنة )620هـ(.

»األعالم« 67/4 للزركيل.

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: حممد بن عبد الوهاب.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، شارع 102.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي النجدي – رمحه اهلل - يف العيينة )بنجد( 
سنة )1115هـ( ونشأ هبا، ورحل إىل احلجاز مرتني فمكث باملدينة مدة فقرأ عىل علامئها، وزار 
الشام والبرصة فأوذي هبا، وعاد إىل دمشق وسكن حريمالء، دعا إىل التوحيد ونبذ البدع فساعده 

اإلمام حممد بن سعود وآزره.
 له العديد من املصنفات منها »كتاب التوحيد«، و»كشف الشبهات«، و»تفسري سورة الفاحتة« 

و»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«. تويف يف الدرعية سنة  )1206هـ(.
»علامء نجد خالل ثامنية قرون« 125/1 لعبد اهلل البسام.
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منطقة عبد اهلل السامل
حرف السني

  اسم املسجد: السهول والرشيد. 
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، شارع سيد عيل سيد سليامن، مقابل الصحة املدرسية.
صاحب املسجد:

الغريب من مدينة  تقع يف اجلنوب  التي  الشهرية  الشامية  آبار  قريبًا من  يقع مسجدنا هذا  كان 
الكويت، أما موقعه حديثا فيقع يف منطقة ضاحية عبد اهلل السامل يف قطعة )4( عىل شارع سيد عيل 

سيد سليامن.
يف أوائل اخلمسينيات أنشأ البدو القاطنون خارج السور يف هذا املكان ما يشبه القرية بيوهتا 
من العشش، واختذوا مصىل وهو الذي أطلقت عليه دائرة األوقاف مسجد البعيجان، ويف عام 
ببنائه من جديد  – رمحه اهلل -  السهيل  السيد سليامن جاسم  املوافق )1951م( قام  )1371هـ( 
املوافق  )1394هـ(  عام   - اهلل  رمحه   – الرشيد  يوسف  عيل  الشيخ  جديد  من  بناءه  أعاد  ثم 

)1974م(.   
»تاريخ مساجد الكويت« لألستاذ: عدنان الرومي.

* * *
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حرف العني
  اسم املسجد: العباس بن عبد املطلب.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، شارع 25.

صاحب املسجد: 
قبل  أسلم  إنه  قيل:   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عم  عنه-  اهلل  -ريض  املطلب  عبد  بن  العباس 
مسلم.  أنه  فادعى  يومئذ،  فأرس  بدر،  إىل  قومه  مع  وخرج   ، إسالمه  وكتم   اهلجرة، 
قال الكلبي: كان العباس رشيفا، مهيبا، عاقال، مجيال، أبيض، بضا، له ضفريتان، ولد قبل عام 

الفيل بثالث سنني. 
قيل للعباس: أنت أكرب أو النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قال: هو أكرب وأنا ولدت قبله. وكان يمنع اجلار، ويبذل 

املال، ويعطي يف النوائب.
 وثبت أن العباس كان يوم حنني، وقت اهلزيمة، آخذا بلجام بغلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وثبت معه حتى 

نزل النرص. 
وثبت من حديث أنس: أن عمر استسقى فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا عىل عهد نبيك توسلنا 

به، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك العباس.
 وقد عاش )88( سنة، ومات سنة )32هـ( فصىل عليه عثامن، ودفن بالبقيع

 »سري أعالم النبالء« 78/2 للذهبي.

* * *
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 اسم املسجد: عبد اللطيف سليامن العثامن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 36، شارع أمحد الغانم.
صاحب املسجد:

عام  يف   - اهلل  رمحه   – العثامن  سليامن  اللطيف  عبد  املحسن  ولد 
)1284هـ( املوافق لعام )1867م(، يف فريج سعود بدولة الكويت. 

وهو من كبار نواخذة الكويت، وأحد أشهر النواخذة املعروفني باخلربة 
املالحية واحلكمة وسعة الصدر، عمل يف مهنة التنوخذ 33 عامًا، ووصل إىل سواحل شط العرب 

واخلليج واهلند وزنجبار وسواحل إفريقيا.
وقد نشأ - رمحه اهلل – يف أرسة عركت البحر وأتقنت فنون املالحة، فكانت سفنها متخر عباب 
البحار واملحيطات، ومتيز نواخذة السفر الرشاعي من عائلة العثامن بإتقان عملهم وحرصهم عىل 
تعليم بعضهم، حتى توارثوا هذه املهنة وتناقلوها، وقدموا الكثري من اخلدمات واألعامل اجلليلة 

للكويت وأهلها.
احلنيان  هاشم  سيد  املال  مدرسة  يف  حياته  من  مبكرة  مرحلة  يف  العلم   – اهلل  رمحه   – تلقى 
التي كانت قرب السوق، فتعلم فيها القرآن والكتابة والقراءة وشيئًا من احلساب ومن أساتذته 

املعروفني يف ذلك الوقت املال هاشم احلنيان.
فتعلم  أمواجه،  ومصارعة  ارتياده،  يف  راغبًا  صغره،  منذ  للبحر  وقد كان – رمحه اهلل – حمبًا 
من خاله النوخذة عبد العزيز العثامن آنذاك أصول املالحة وفنوهنا، حتى نبغ فيها وخربها خربة 

كبرية.
وقد رعاه خاله عبد العزيز العثامن ودّربه عىل قيادة السفن الرشاعية حتى أصبح بعد ثالث 
سنوات قائدًا للدفة )سكوين( مع خاله عبد العزيز، وملا أتم الثامنة عرشة من عمره أصبح نوخذًا، 

يقود سفينة صغرية للقطاعة داخل اخلليج.
تسلم النوخذة عبد اللطيف قيادة سفن خاله عبد العزيز مثل »موافج« و»تيسري«. 
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وقد حرص املحسن عبد اللطيف العثامن – رمحه اهلل – عىل بذل املعروف وتقديم اخلري، ابتغاء 
مرضاة اهلل تعاىل، فكان -رمحه اهلل – رائدًا يف عمل اخلري واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، خصوصًا 

يف املناطق الفقرية.
ملا بدأ هدم املنازل القديمة يف املدينة ورحيل السكان إىل منازل يف مناطق خارجها، لزم النوخذة 
العاصمة  ُنقل إىل  املرض  اللطيف منزله ومل يشأ أن يرتكه إال مضطرًا، وبعد أن اشتد عليه  عبد 
ليدفن  وأهله  أبناؤه  وأعاده  هناك،  املنية  ووافته  أجله  جاء  لكن  العالج،  لتلقي  لندن  الربيطانية 
من  للثالث  املوافق  عام )1973م(  أغسطس  يوم من شهر  آخر  أحبه، يف  الذي  أرض وطنه  يف 
شهر شعبان عام )1393هـ(، بعد تركه ملنزله القديم بسنوات قليلة، وكان عمره حوايل )106( 

أعوام.
مته دولة الكويت بإطالق اسمه عىل أحد شوارع القطعة الثالثة بمنطقة ضاحية عبداهلل  وقد كرَّ

السامل.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأجزل له املثوبة واملغفرة.

تأسس املسجد سنة )1969م(.
»حمسنون من بلدي« 107/5 إصدار بيت الزكاة 

* * *
  اسم املسجد: عبد اهلل بن أيب بكر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع نصف يوسف النصف، بجانب روضة صقر قريش. 

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن أيب بكر الصديق التيمي القريش – ريض اهلل عنه -. صحايب من املسلمني األوائل، 

وهو شقيق أسامء بنت أيب بكر.
أبو بكر، وجعلت قريش فيه حني  الغار ثالثا ومعه  أقام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيف  ابن إسحاق:  قال 
فقدوه مائة ناقة ملن يرده عليهم، وكان عبد اهلل بن أيب بكر يكون يف قريش هناره معهم يسمع ما 
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يأمترون به وما يقولون يف شأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوأيب بكر، ثم يأتيهام إذا أمسى فيخربمها اخلرب.
ذكر أصحاب املغازي أنه رمي بسهم يف حصار الطائف، فجرح، ثم اندمل ثم انتقض، فامت 
يف خالفة أبيه يف شوال سنة )11هـ(، ومات بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأربعني ليلة، وملا مات نزل حفرته 

عمر وطلحة وعبد الرمحن بن أيب بكر وكان يعد من شهداء الطائف.
»اإلصابة« 1015/2 البن حجر.

* * *
  اسم املسجد: عثامن عبد الرمحن الفارس.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، بجوار اجلمعية الرئيسية.

صاحب املسجد:
ولد املحسن عثامن عبد الرمحن الفارس – رمحه اهلل – يف الكويت 

يف شهر أكتوبر سنة )1972م(.
الفارس  الوهاب  عبد  بن  لرمحن  عبدا  الفاضل  الشيخ  هو  والده 

العاّلمة  هو  وجده  سابقًا،  اإلسالمية  والشئون  األوقاف  لوزارة  املساعد  الوكيل   - اهلل  -رمحه 
الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن الشيخ حممد بن عبد اهلل الفارس - رمحه اهلل -، ووالدته 
العزيز بن محد الربجس - رمحه اهلل -، فهو ينحدر من أرسة علمية  الفاضل عبد  النوخذة  بنت 

عريقة تسلسل فيها العلامء واملشايخ والصاحلني.
التعامل،  وحسن  واخللق  بالطيبة  وأقرانه  زمالئه  بني  وعرف   ، الكويت  مدارس  يف  درس 
والتحق بعدها باجليش الكويتي )احلرس األمريي( ملدة تقارب 7 سنوات، ثم عمل موظفًا إداريًا 

يف مكتب وكيل وزارة الدفاع السيد الفاضل محود العتيبي. 
كان طيب القلب حنونًا بالفقراء واملساكني يعطيهم مما حيصل عليه من املال من خالل عمله، 
وحمبًا للخري عطوفًا متساحمًا وسخيا ألبعد احلدود، وكان يرافق والده إىل املسجد وقد أحبه الشيخ 
العالمة حممد بن سليامن اجلراح - رمحه اهلل -، وكان يامزحه ملا يتوسم فيه من اخلري والصالح، 
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وكان - رمحه اهلل - يعطف عىل أبناء أخواته وإخوانه وعىل والديه حتى اتصف بطيبة القلب لدى 
اجلميع، وقد رافق والده إىل السفر لألرايض املقدسة عدة مرات منذ نعومة أظفاره، و آخر سفر له 

مع والده يف سنة )1418هـ(، املوافق سنة )1997م(.
كل  عىل  يود  كرياًم  وكان  املال،  يف  نفسه  عىل  ويؤثر  بلوغه،  منذ  الصاحلة  الرفقة  رافق  كان 

مستحق، ومن صفاته - رمحه اهلل - أنه كان صادقًا يف حديثه ال يعرف الكذب وال املجاملة.
وفاته :

ابن  املحسن  عبد  ود.  احلجي،  جاسم  يوسف  الفاضل  العم  ابن  أمحد  أصدقائه  برفقة  ذهب 
السيد حممد الرفاعي إىل الشاليه، وتويف غريقا يف البحر يف يوم اخلميس املوافق 1998/7/23م، 
الرمحن - رمحه اهلل -،  الشيخ عبد  ودفن يف صباح يوم اجلمعة، وأم املصلني عىل جنازته والده 
أثر يف نفوس والديه وأهله وأصدقائه وحمبيه، وكان احلزن واضحًا عىل سمو  وكان خلرب وفاته 
األمري الوالد الشيخ سعد العبد اهلل الصباح - طيب اهلل  ثراه - أثناء تقديمه واجب العزاء ألرسته، 
حيث إن املرحوم عثامن كان قد عمل يف احلرس األمريي لعدة سنوات، وقد قام والده الشيخ عبد 
الرمحن الفارس بإنشاء مسجد له يف ضاحية عبداهلل السامل بالقرب من اجلمعية التعاونية يف عام 

)1420هـ( املوافق )2000م(، - رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته -.
»املصدر: شقيقه السيد فارس عبد الرمحن الفارس«.

* * *
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منطقة العديلية
حرف احلاء

  اسم املسجد: محد الصقر.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2، شارع 35، قرب مدرسة غرناطة للبنات.
صاحب املسجد:

-رمحه  الصقر  حممد  بن  صقر  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  محد  هو 
ينتهي  )1871م(،  املوافق  )1288هـ(  عام    الكويت  يف  ولد  هلل-، 
يف  مكانتها  وهلا  العريقة،  العائالت  من  وهي  الصقر،  عائلة  إىل  نسبه 

اهلندي  واملحيط  العرب  بحر  قدامى جابوا  نواخذة  منها  بالكويت، ظهر  التجارية  احلركة  إدارة 
حتى وصلوا إىل ساحل إفريقيا، وخليج البنغال. جده النوخذه يوسف الصقر، كان يملك سفينة 
رشاعية كبرية جدًا تدعى )الوفرة(، وهي من نوع البغلة، بلغت محولتها أكثر من )750( طنًا من 

التمر.
البنغال عام )1845م(، وقد مرَّ بميناء كوجني يف ساحل ملبار  عندما كان عائدًا من خليج 
لشحن بعض األخشاب، وغادر امليناء بسفينته هذه إىل طريق عودته إىل الكويت، وكان الوقت 
بداية هيجان املحيط اهلندي، فواجه عاصفة شديدة وغرقت السفينة بحمولتها وبحارهتا وهو من 
ضمنهم. وكانت اخلسارة فادحة يف األرواح ويف ثروته حيث كانت السفينة والبضاعة ملكه، ولذا 

واجه أوالده ظرفًا قاسيًا يف ذلك الوقت.
وقد ازدهرت جتارة )الصقر(، فكان األخوان: محد وصقر يملكان الكثري من السفن الرشاعية 
التجارية، منها البوم الكبري »الداو« والسفينة »القندي«، وأصبح محد الصقر أكرب جتار التمور يف 

الكويت حتى لقب »بملك التمور« وكان يملك كثريًا من بساتني النخيل يف البرصة.
عام  وفاته  حتى  يدعمها  وظل  األمحدية،  املدرسة  لبناء  املتربعني  أكرب  من  الصقر  محد  يعد 
الشيخ  حثهم  النقيب،  باشا  خلف  السيد  جملس  يف  البالد  وجهاء  اجتمع  فعندما  )1930م(، 
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عبدالعزيز الرشيد عىل تأسيس املدرسة األمحدية فصادف لدهيم قبواًل واستحسانًا لفكرته وبادروا 
يف احلال باالكتتاب هلا، وفرضوا عىل أنفسهم دفعة سنوية لدعم هذه املدرسة، وكان يف مقدمة 

هؤالء املحسن محد الصقر كام ذكر الشيخ عبد العزيز الرشيد يف كتابه " تاريخ الكويت".
وقد اختري السيد محد الصقر رئيسًا ألول جملس شورى تشهده البالد يف أبريل عام )1921م(، 
يف عهد الشيخ أمحد اجلابر الصباح وكان هذا املجلس يتكون من 12 شخصًا من رجال الكويت 
املعروفني والتجار، وتم اختيارهم بالتعيني، ستة يمثلون منطقة الرشق وستة يمثلون منطقة القبلة، 

ومل يدم هذا املجلس طوياًل.
وكان املحسن محد الصقر مثااًلً طيبًا حيتذى يف فعل اخلريات وتقديم التربعات واجلود والكرم 
واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، فقد كانت هذه خصاله حتى القى ربه يف 8 شعبان )1348هـ(، 

املوافق 1 يناير )1930م(.
قام باالشرتاك مع أخيه ببناء مسجد الصقر يف منطقة القبلة، ثم ملا هدم سنة )1911م( بسبب 

التوسع العمراين جعل مكانه مسجد محد الصقر يف العديلية.
»حمسنون من بلدي« 199/2 إصدار بيت الزكاة 

* * *
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حرف السني 
  اسم املسجد: سعود عبد العزيز الراشد.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4، شارع سلطان الكليب.

صاحب املسجد:
– حفظه اهلل  ولد املحسن سعود عبد العزيز عبد املحسن الراشد 
وبارك يف عمره – يف احلي الرشقي بالقرب من فريج املطبة يف الكويت 

سنة )1927م(.
درس يف املدرسة املباركية حتى أتم مجيع مراحلها، ثم انتقل مع والده إىل احلي القبيل بالقرب 
منطقة  إىل  والده  مع  انتقل  بعدها  ومن  املهارة(،  بمسجد  أيضا  )املعروف  مِحد  ابن  مسجد  من 

العديلية، وإىل يومنا هذا.
بدأ العمل مع والده سنة )1947م( بإدارة أمالكه، حيث كان له حمل لبيع املواد الغذائية يف 
اللغة  تعلم  فارتأى  بعد ذلك،  ثم توسعت جتارهتم  الكويت،  لبيعها داخل وخارج  املناخ  سوق 

اإلنجليزية، فتعلمها حتى أتقنها.
األعامل  من  الكثري  يف  وساهم  الرشكات،  من  العديد  وأسس  املناصب،  من  العديد  تقلد 
االجتامعية، واملشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت، ومنها مسجد عبد العزيز الراشد يف منطقة 

العديلية، والذي يعد حتفة معامرية، روعي فيه الطابع اإلسالمي، والسعة يف البناء.
له من األبناء: خالد، وعصام، وباسم، وفيصل، وعدنان.

تأسس املسجد سنة )2004م(.
»املصدر: ابنه السيد عدنان سعود الراشد«.

* * *
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حرف العني
  اسم املسجد: عبد اهلل دخيل الشايع.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4، شارع سلطان الكليب.

صاحب املسجد:
– يف الزلفي  – رمحه اهلل  ولد املحسن عبد اهلل دخيل أمحد الشايع 

سنة )1908م(.
إىل  الزلفي  من  نزحت  التي  الشهرية  األرس  من  الشايع  أرسة  تعد 

الكويت يف أواخر القرن التاسع عرش.
قدم دخيل أمحد الشايع إىل الكويت سنة )1910م(، وقد شارك يف معركة هدية، وقتل فيها 

– رمحه اهلل -. 

نشأ عبد اهلل الشايع يتياًم ومل يتجاوز السنتني، وقامت أرسته برعايته، فكان هلذه احلادثة أثر يف 
شخصيته التي عرفت بالعصامية، والصرب، واجللد.

التجاري  بنشاطه  ومتيز  اهلند،  إىل  وتوجه  فيها،  دراسته  أتم  حتى  املباركية  بمدرسة  التحق 
هناك.

املشاريع  يف  ومسامهاته  واملساكني،  للفقراء  ومؤاساته  للخري،  وحبه  وتساحمه،  بتدينه،  عرف 
اخلريية الكثرية داخل وخارج الكويت.

شكل مع بعض فضالء الكويت جمموعة أطلق عليها يف املجتمع املحيل اسم »املطاوعة «ومتيزت 
بحسن الصحبة فيام بينهم، والتوايص عىل اخلري.

له العديد من األعامل اخلريية التجارية التي بناها بتوفيق اهلل – تعاىل – له، ثم بجده، واجتهاده، 
ومنها:

العقار، والفنادق، والصيدليات، والعطور، وحقق فيها نجاحًا كبريًا.
البنات وهم:  من  البنني، وتسع  من  تسعة عرش، عرش  الذرية  من  وله  امرأة،  من  أكثر  تزوج 
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عبد الرمحن، ومحد، وعبد املحسن، وحممد، وعيل، وعبد العزيز، وخالد، وعبد اللطيف، وبنات 
أخريات – بارك اهلل فيهم مجيعًا -.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1986م(.
»املصدر: ابنه السيد عبد العزيز عبد اهلل الشايع«

* * *
  اسم املسجد: عبد اهلل بن مسعود.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2 شارع سلطان الكليب.

صاحب املسجد:
األمة،  فقيه  احلرب،  اإلمام   ،- عنه  اهلل  ريض   – حبيب  بن  غافل  بن  مسعود  بن  اهلل  عبد 
أبوعبدالرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري حليف بني زهرة، من السابقني األولني، شهد بدرًا 

وهاجر اهلجرتني، وكان يوم الريموك عىل النفل.
عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال: كان عبد اهلل رجال نحيفا قصريا شديد األدمة.

وقال ابن إسحاق أسلم ابن مسعود بعد اثنني وعرشين نفسا.
قال عروة بن الزبري: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن مسعود.

مات ابن مسعود باملدينة ودفن بالبقيع سنة )32هـ( وعاش بضعًا وستني سنة 
»سري أعالم النبالء« 461/1 للذهبي.

* * *
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حرف امليم
  اسم املسجد: امليلم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع الرياض.

صاحب املسجد:
يف  املولود   - اهلل  رمحه   – امليلم  فهد  بن  العزيز  عبد  بن  هو حممد 
املوافق  )1308هـ(  عام  السعودية  العربية  باململكة  الزلفي  منطقة 

لعام )1890م(.
نشأ يف ظروف اجتامعية ومادية صعبة، فقد ذاق مرارة اليتم مبكرًا، إذ تويف والده وهو طفل 
صغري ال يتعدى العارشة من عمره، ولذلك مل ينل حظه من التعليم، فكان أميًا ال يقرأ وال يكتب، 
وقد قدم إىل الكويت من الزلفي مع بعض أفراد عائلته عام )1900م(، وكان عمره آنذاك عرش 
عدة  يف  فعمل  أحد،  عىل  عالة  يكون  أن  وأبى  نفسه،  عىل  يعتمد  أن  إال  أبى  ذلك  ومع  سنوات 
أعامل، وزاول أنشطة متعددة، ففي البداية عمل يف جمال الغوص عىل اللؤلؤ، ولكنه كان عماًل 
شاقًا، وكان عائده املادي عليه آنذاك قلياًل، كام أن العاملني يف هذا املجال كثريًا ما كانوا يتعرضون 

ألخطار عديدة.
لذلك ترك املحسن حممد امليلم هذا املجال، واجته إىل العمل يف التجارة، حيث عمل مع أحد 
وأصبح  إال  سنوات  بضع  متر  فلم  إتقانه،  عىل  حريصًا  لعمله،  حمبًا  طموحًا  وكان  الدهن،  جتار 

رشيكًا لصاحب هذا املحل.
ودفعه حبه لالجتهاد، واحلرص عىل حتسني ظروفه املعيشية إىل التنقل إىل جمال التجارة يف بيع 
أصواف الغنم واستطاع – بعد جهد وصرب ومثابرة – أن يمتلك عددًا من املحالت التجارية يف 

سوق الدهن.
العقار، واجتهد فيه، فوفقه اهلل تعاىل ووسع له يف رزقه،  التجارة يف جمال جتارة  وأخريًا ولج 

وبارك له يف ماله، الذي مل ينس حق اهلل فيه.
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بعد أن ّمن اهلل تعاىل عىل املحسن حممد امليلم – رمحه اهلل – بسعة من الرزق حرص عىل فعل 
اخلريات، وأداء حق اهلل يف هذا املال، فسعى إىل أداء زكاة ماله يف موعدها وعىل أكمل وجه، وراح 
يبذل وينفق من ماله بسخاء يف سبيل اهلل تعاىل وهلذا حرص املحسن أن يطهر ماله بالزكاة، وبذل 
اخلري، وإعانة الفقري، ومساعدة املحتاج، وقد تعددت أوجه اإلحسان يف حياته، وربام ما ال نعلمه 

أكثر مما نمى إىل علمنا.
بعد عمر مديد – دام تسعة وثامنني عامًا – بذل فيه كثريًا من أوجه اخلري، صعدت روح املحسن 
حممد امليلم إىل بارئها يف السادس عرش من شهر يوليو عام )1979م( املوافق لعام )1400هـ( 

رمحه اهلل رمحة واسعة، وأجزل مثوبته.
تأسس املسجد سنة )1968م(.

»حمسنون من بلدي« 641/4 إصدار بيت الزكاة 

* * *
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منطقة غرناطة
حرف اخلاء

  اسم املسجد: خالد بن سعيد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 2، بجوار اجلمعية الرئيسية.
صاحب املسجد:

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص –ريض اهلل عنه -، 
السيد الكبري أبو سعيد القريش األموي، أحد السابقني األولني.

روي عن أم خالد بنت خالد ، قالت: كان أيب خامسا يف اإلسالم،وهاجر إىل أرض احلبشة، 
وأقام هبا بضع عرشة سنة، وولدت أنا هبا. 

الرحيم.  الرمحن  اهلل  بسم  كتب:  من  أول  أيب  قالت:  خالد  أم  عن  عقبة،  بن  إبراهيم   وروى 
وقيل: كان خالد بن سعيد وسيام مجيال، قتل يوم أجنادين، وهاجر مع جعفر بن أيب طالب إىل 

املدينة زمن خيرب.
»سري أعالم النبالء« 259/1 للذهبي. 

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: فاطمة يوسف أبو قمرب.
النوع: جامع.

العنوان: مركز الضاحية.
صاحب املسجد:

– يف احلي القبيل يف  – حفظها اهلل وبارك يف عمرها  ولدت املحسنة فاطمة يوسف أبو قمرب 
الكويت سنة )1934م(.

تزوجت من املرحوم عبد اهلل يوسف العبد اهلادي، والذي كان معروفا بكرمه، وحبه للخري، 
فرزقت منه بأبنائها: مساعد، وجاسم، وناجي النائب يف جملس األمة الكويتي، والدكتور إبراهيم 

وكيل وزارة الصحة.
تأسس املسجد سنة )2009م(.

»املصدر: ابنها السيد جاسم عبد اهلل العبد اهلادي«.
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حرف النون
  اسم املسجد: نارص البدر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 1، مقابل طريق اجلهراء.

صاحب املسجد:
 – البدر  هو نارص بن يوسف بن عبد املحسن بن عثامن بن حممد 
لعام  املوافق  )1256هـ(  عام  الكويت  مدينة  يف  املولود   ،- اهلل  رمحه 
أكرب  كان  الكويت،  تاريخ  يف  البارزة  الشخصيات  من  )1840م(، 

تاجر لؤلؤ )طواش( يف منطقة القبلة يف ذلك الوقت، وامتلك العديد من سفن الغوص.
ينتمي إىل أرسة كريمة ذات أصول عريقة يف الكويت، هي أرسة البدر التي يرجع أصلها إىل 
قبيلة عنزة، التي كانت تقطن مناطق »تويم «ثم »املجمعة «ثم الزلفي، وهي تعد وسط شبه اجلزيرة 
العربية ضمن االمتداد اجلغرايف لنجد، التي ما زالت جذور أرسة البدر باقية فيها، برغم أن الشيخ 

يوسف البدر غادرها منذ حوايل قرنني من الزمان.
كان املحسن نارص البدر – رمحه اهلل – حيرص عىل جمالسة الصاحلني، وصحبة املؤمنني الذين 
يفيدون بام ينفع الناس يف الدنيا واآلخرة ولذا كان يتمع يف ديوانيه بعض أهل اخلري من العلامء 
ينتقى أطايب  الكالم، كام  ينتقون أطايب  لتبادل األحاديث واملواعظ واآلراء، فكانوا  والدعاة، 
الثمر، وكان يلتقي يف هذه املجالس املباركة ثلة من العلامء األفاضل، والشيوخ األجالء، منهم 

الشيخ عبد اهلل اخللف الدحيان، والشيخ أمحد الفاريس.
تويف  الناس  لكل  واملعروف  اخلري  وبذل  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  واجلد  بالعمل  حافلة  حياة  بعد 

املحسن نارص بن يوسف بن عبد املحسن البدر يف عام )1347هـ( املوافق لعام )1928م(.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجعل أعامله يف ميزان حسناته.

»حمسنون من بلدي« 711/4 إصدار بيت الزكاة.
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منطقة الفيحاء
حرف األلف

  اسم املسجد: اإلمام أمحد بن حنبل.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 6، شارع اإلدرييس.
صاحب املسجد:

أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين الوائيل – رمحه اهلل -، إمام املذهب احلنبيل، وأحد 
األئمة األربعة، أصله من مرو، ولد ببغداد سنة )146هـ(، فنشأ منكبا عىل العلم فسافر يف سبيله 
وكان  وخراسان،  وفارس،  واملغرب،  والشام،  واليمن،  واملدينة،  ومكة،  والبرصة،  الكوفة،  إىل 
أسمر اللون حسن الوجه طويل القامة، سجن اإلمام أمحد يف زمن املعتصم ثامنية وعرشين شهرا 

المتناعه عن القول بخلق القرآن، وأطلق سنة )220هـ(. تويف سنة )241هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 177/11 للذهبي.

* * *
  اسم املسجد: أمحد عبد الرزاق العبيد.

النوع: مسجد . 
العنوان: قطعة 1، شارع 15، داخل روضة الطربي.

صاحب املسجد:
 – اهلل  – رمحه  العبيد  اللطيف  الرزاق عبد  املحسن أمحد عبد  ولد 

سنة )1919م( يف الكويت يف حي الوسط، مقابل براحة ابن بحر.
تعلم القراءة، والكتابة، واحلساب، وقرأ القرآن الكريم عىل يد املال 

مرشد، ودرس يف مدرسة السيف.
عمل يف جتارة املواد الغذائية، وكذلك يف العقار، حيث بدأ عمله احلر يف بداية عام )1930م(، 
وكان له حمل عند مسجد ابن بحر، ثم حمل مقابل مسجد النبهان، ثم سوق السالح، وأخريًا شارع 
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احلرس القديم )خلف سوق الزل(.
له من األوالد: عبد الرزاق، وعبد اللطيف، وحييى - يرمحه اهلل -، ويعقوب، وعبد احلكيم، 

وحممد، وعادل.
تويف – رمحه اهلل – يوم األحد 8 من ذي احلجة )1431هـ( املوافق 14 نوفمرب  )2010م(.

تأسس املسجد سنة )1997م(.
»املصدر: ابنه السيد يعقوب أمحد العبيد«.

* * *
حرف العني 

  اسم املسجد: العبد اجلليل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8، شارع 85، مقابل طريق الدائري الثالث.
يقع مسجد عبد اجلليل عىل ساحل البحر مقابل رشطة املوانىء، وأما موقعه اآلن فشامل البنك 

املركزي.
صاحب املسجد:

سنة   - اهلل  رمحه   – اجلليل  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  الشيخ  زمنه  يف  الكويت  قايض  أسسه   
)1193هـ( املوافق )1779م(. 

القضاء عام    )1135هـ(  توىل منصب  الذي  اجلليل هو  بن عبد  اهلل  بن عبد  والشيخ أمحد 
املوافق )1722م( واستمر فيه ما يقارب من ثالثني عاما، ويف عام )1170هـ( املوافق )1756م( 
تنازل عن منصب القضاء لزعيم بيت العدساين الشيخ حممد بن عبد الرمحن القادم من اإلحساء 

بعدما أعجب بصالحه وعلمه.
»تاريخ مساجد الكويت« ص 26 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *

123



محافظة العاصمة

  اسم املسجد: عبد اهلل اخللف الدحيان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع 47، مقابل شارع دمشق.
صاحب املسجد:

هو الشيخ عبد اهلل بن خلف بن دحيان احلريب، احلنبيل  – رمحه اهلل - .
سبتمرب   22 املوافق  )1292هـ(  سنة  شوال  شهر  من  والعرشين  الثامن  يف  الكويت  يف  ولد 
العلم  الغوص يف بحور  فيها طفاًل، وشابًا، ثم شيخًا، مل يشغله شاغل عن  )1875م( وترعرع 

ونرشه بني الناس. 
قرأ القرآن وتعلم مبادئ اخلط يف مكتب أبيه -رمحه اهلل - املال خلف بن دحيان، وكان ألبيه 
مكتب يعّلم فيه الصبيان القراءة والكتابة يف الطريق املعروف – بسكة العنزة –، ويف الثانية عرشة 
من عمره بدأ يطلب العلم عند عامل من أجل علامء الكويت آنذاك هو املرحوم الشيخ حممد بن عبد 
اهلل بن فارس ومل يزل يتلقى منه العلم حتى وفاته عام )1326هـ(، وحيرض مستمعًا جملس الشيخ 
مساعد ابن السيد عبد اجلليل.فلم يد فرصة لتّلقي العلم إال وانتهزها عىل يد علامء أجالء، ثم 

عكف عىل قراءة كتب العلم، وكان ذا ذاكرة قوية.
وكان للشيخ عبد اهلل بن خلف دور كبري يف منارصة املشاريع اخلريّية، وكذلك املدرسة األمحدّية 

داعيًا إىل منارصة مثل هذه املشاريع مبينًا فضل العلم يف إحياء النفوس وتنوير العقول. 
القضاء  خلف  بن  خلف  اهلل  عبد  الشيخ  »توىل  القناعي:  عيسى  بن  يوسف  الشيخ  يقول 
)1348هـ(، وكان مثااًل للعّفة والّنزاهة والعدل، ومل نعرف أحد توىّل القضاء وأّدى واجبه مثله، 
العلم والصالح  يامثله يف  الشيخ أمحد اجلابر، حيث مل يوجد من  بإلزام من  للقضاء  توليه  وكان 
آنذاك وقد استقام يف القضاء حمتسبًا مل يأخذ أجرة عليه«. وهكذا كان الشيخ عبد اهلل بن خلف عاملًا 

ورعًا زاهدًا مثااًل للعفة والنزاهة والعدل وقدوة حسنة يف كل جماالت اخلري واإلحسان.
تويف الشيخ عبد اهلل اخللف الدحيان قبل فجر يوم االثنني 28رمضان )1349هـ( - )1931م(

عن عمر ال يتجاوز سبعة ومخسني عامًا، وقد فزع أهل الكويت مجيعًا خلرب وفاته وخرج لتشييعه 
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كل من يستطيع السري عىل قدميه من شيب وشباب حتى الصبيان وكان مشهد وداعه مهيبًا فقد 
بمدى  الناس  منها، وشعر  أهنا فقدت جزءًا عزيزًا  قلوهبم، وأحّست كل أرسة  الشيخ يف  عاش 

خسارهتم بفقد هذا العامل العظيم تغمده اهلل تعاىل بواسع رمحته وجعل مثواه اجلنة.
 »حمسنون من بلدي« 1/ 75 إصدار: بيت الزكاة

* * *
  اسم املسجد: عبد اهلل عبد العزيز السدحان.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 7، شارع 75، بجانب احلديقة العامة.

صاحب املسجد:
ولد املحسن عبد اهلل عبد العزيز السدحان – رمحه اهلل – يف العام 
أرسة  منازل  من  بالقرب  سعود  فريج  القبلة  بمنطقة  )1892م( 

املديرس، والغانم، والعدواين، والفليج، والسديراوي، واحللبي. 

درس يف مدرسة املال عبد اللطيف العمر، حيث تعلم فيها قراءة القرآن الكريم ومبادئ اللغة 

العربية واحلساب، ثم أكمل تعليمه يف املدرسة املباركية عند افتتاحها عام )1912م(. كام تعلم 

اللغة االنجليزية عىل يد الطبيب األمريكي »كالفريل »الذي قدم إىل الكويت يف العام )1911م(.

ساهم مع أبناء الكويت ورجاالهتا يف بناء سور الكويت الثالث عام )1920م( ومل يرتدد يف 

افتتح  التجاري مبكرًا حيث  بلده. دخل املجال  الدفاع عن  بذل ما يستطيع من جمهود يف سبيل 

حماًل لبيع املواد الغذائية الرئيسية آنذاك من حبوب وسكر وقهوة وغري ذلك إضافة إىل بيع األواين 

املنزلية، وذلك يف فرتة العرشينيات.

ثم التحق بعد ذلك يف العمل احلكومي وكان أول عمل له يف دائرة األشغال وبعد سبع سنوات 

أصبح مديرًا هلا وذلك عام )1945م( عني مديرًا لدائرة الصحة، ويف العام نفسه عني مديرًا لدائرة 
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البلدية.كام كان عضوًا يف دائرة التثمني سنوات طويلة، وعضوًا يف جملس األوقاف.

منزله  باع  عندما  )1973م(  عام  إىل  هبا  وظل  حويل  بعد  )1962م(  العام  يف  الفيحاء  سكن 

السامل  السيد مفلح احلواس(، واشرتى أرضًا يف ضاحية عبد اهلل  دينار )اشرتاه  ألف  بمبلغ 35 

وبناها، ثم سكنها.

بنى مسجدًا يف منطقة الفيحاء يف عام )1976م( ومتت توسعته يف عام )1993م( ثم تم ترميمه   

وتوسعته مرة أخرى يف العام )2004م( من قبل ابنه فيصل.

تويف – رمحه اهلل – يف نوفمرب )1991م( وله من الذرية أربعة أبناء هم : إبراهيم وعبد العزيز 

وخالد وفيصل وابنة واحدة.
»الفيحاء تاريخ وشخصيات« ص 172 لألستاذ باسم اللوغاين.

* * *
  اسم املسجد: عبد املحسن املخيزيم.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 9، شارع 92.

صاحب املسجد:
هو عبد املحسن بن عبد العزيز بن عيل بن عبد اهلل املخيزيم – رمحه 
اهلل -، املولود يف منطقة القبلة بالكويت عام )1336هـ( املوافق لعام 
)1917م(، تلقى تعليمه يف »الُكتَّاب«، املكان الطبيعي للتعليم األّويل 

يف ذلك الوقت، حيث حفظ آيات من كتاب اهلل تعاىل، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة عىل يد كل 
من: املرحوم الشيخ أمحد اخلميس اخللف، واملرحوم املال حممد الوهيب، واملرحوم الشيخ حممد 

املال.
مل يقض صباه يف اللعب واملرح كام يعيش الصبية والفتيان، وإنام وجد نفسه مسئوال عن أرسته 
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بالكامل، وهو مل يتجاوز السادسة عرشة من عمره فقد تويف والده وترك له إخوة صغارًا، فاجته 
مبكرًا للعمل والكد، وكسب الرزق إلعالة هذه األرسة الكبرية.

بعد  انتقل  ثم  البحر،  الرمحن  املرحوم عبد  بالعمل يف جتارة  املخيزيم حياته  املحسن  بدأ عبد 
ذلك يف جتارة املرحوم سيد عيل سيد سليامن الرفاعي التاجر املعروف يف ذلك الوقت، ثم عمل يف 
وزارة الصحة العامة، بعد إنشاء الدواوين احلكومية يف مطلع األربعينيات، والتي كانت تسمى 
حينئذ »إدارة الصحة العامة«، وقد شغل وظيفة »سكرتري إدارة »والتي توازي حاليًا وظيفة «وكيل 
مساعد«، ثم ترك العمل بإدارة الصحة والتحق بإدارة البلدية، ولشدة حبه للتجارة ترك العمل 

احلكومي هنائيًا عام )1955م(، ليتفرغ ألعامله اخلاصة.
أثر كبري يف تكوين  وكان لتحمله املسؤولية منذ صباه، وخوضه غامر العمل يف مقتبل عمره 
رية وترسيخ خلق اإلحسان والفضيلة يف وجدانه، وهو ما أسهم يف نجاحه الكبري  شخصيته اخلَّ
الذي حتقق بعد ذلك، فبعد أن منَّ اهلل عليه بسعة يف الرزق ونمت أمواله، راح ينفقها يف سبيل اهلل، 

حتى اشُتهر بالكرم وسعة اليد.
عندما نشبت احلرب العاملية الثانية، أصيبت حركة املواصالت واملالحة يف معظم أنحاء العامل 
منطقة اخلليج – بالشلل، وترتب عىل ذلك توقف استرياد الكويت لألدوية، مما هددها  – ومنها 
بأزمة طبية خطرية. وقد حتمل املرحوم عبد املحسن املخيزيم – يف شهامة ورجولة – مسؤولية 

حل تلك األزمة.
ويروي ابنه السيد حممد املخيزيم أنه عندما طلب منه املسئولون التوجه برًا إىل العراق مل يرتدد 
يف االستجابة لذلك، متجشاًم  خماطر السفر عىل حياته وحياة من معه، بسبب احلظر املفروض عىل 
 – – بفضل اهلل تعاىل  َق  ُوفَّ خروج األدوية من تلك الدولة بسبب احلرب يف ذلك الوقت، وقد 

مهمته وأحظر األدوية املطلوبة وأنقذ البالد من تلك األزمة.
ظل املرحوم عبد املحسن املخيزيم متمسكًا بمبادئه يف بذل اخلري، ونفع الغري، حتى وافاه األجل 

باملستشفى األمريي بدولة الكويت يوم 6 نوفمرب من عام  )1994م( املوافق لعام )1415هـ(،
فسيح جناته وجعل  وأسكنه  واسعة  اهلل رمحة  عامًا رمحه  والسبعني  السابعة  يناهز   عن عمر 

أعامله يف ميزان حسناته.
تأسس املسجد سنة )1984م(.

»حمسنون من بلدي« 3 /465 إصدار: بيت الزكاة.
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  اسم املسجد: عبد الوهاب عبد اهلل الفارس.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2، شارع الفيحاء، بجانب مركز شباب الفيحاء.
صاحب املسجد:

هو الشيخ عبد الوهاب بن عبد اهلل بن عبد العزيز ابن الشيخ حممد 
ابن عبد اهلل بن فارس – رمحه اهلل - الذي عرفه الناس يف زمانه بالورع 
شديد  مذهبه،  يف  فقيها  الصالح،  السلف  بأخالق  متخلقًا  والتقوى، 

التمسك بدينه، ال تأخذه يف احلق لومة الئم.
ولد عبد الوهاب عبد اهلل الفارس يف 20 مجادي األوىل عام )1320هـ( يف الكويت من أبويني 
كريمني فجّده ألمه هو حممد السميط من العائلة املعروفة بالرشف واألمانة يف الكويت فهو من 

أرسة أنجبت رجااًل أخلصوا هلل دينهم غري مبالني بام هو دون ذلك.
يف عام )1345هـ( عىل وجه التقريب أمجع املصّلون يف مسجد الفهد عىل أن اإلمامة ليست 
يصّدقه  وقول  إيامن  اإلمامة  وإنام  فقط،  مسامعهم  عىل  تلقى  علم  دروس  وليس  وخطيبا  منربا 
العمل. فأمجعوا عىل أن يتوىّل الشاب الورع عبد الوهاب الفارس إمامة مسجد بعد وفاة املرحوم 
ابن مانع إمام مسجد الفهد، واختيارهم له إنام جاء عن رضا الناس به وعلمهم بصالحه وتقواه 
وأنه حيمل يف قلبه إيامنًا يصّدقه العمل، وظّل يّؤم الناس ويدّرس الفقه فيه ملا يقارب مخسني عامًا، 
اهلل  الشيخ عبد  منهم  أجاّلء،  يديه من أصبحوا علامء  وتتلمذ عىل  النكاح،  أيضا عقد  فيها  توىل 
النوري، وهو العامل اجلليل الذي قال إنه تتلمذ عىل يد الشيخ عبد الوهاب الفارس، فقد قرأ بني 
يديه كتاب »نيل املآرب يف رشح دليل الطالب« وكان ذلك يف املسجد قبل صالة العرص كل يوم، 
فتحول اللقاء إىل حلقة علم حيرضها الناس، كام كان الشيخ عبد الوهاب الفارس يلقي دروس 
الوعظ واإلرشاد طيلة شهر رمضان بعد العرص يف مسجده. فالشيخ مل يبخل بعلمه عىل أحد، 
احلرم  املسجد األقىص عام )1961م(. وكان يلس يف  لزيارة  أنه صحبه يف رحلة  أيضًا:  وقال 
املسجد  يف  احلصوة  يف  يلس  وكان  عليها،  وييب  احلجاج  ومجهور  العلامء  أسئلة  لتلقي  املكي 
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النبوي الرشيف هلذا الغرض.
يروي الشيخ عبد اهلل النوري قائاًل:

يف عام )1364 هـ( عرض عليه رئيس املحاكم يومئذ الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح منصب 
القضاء، وكأنني أراه وقد أخذ يمع ثيابه ويستغفر اهلل ويستعيذ به... ثم يرّد عىل رئيس املحاكم 
قائاًل: ال يا شيخ.... ال يا شيخ... أرجوك اعفني من هذا املنصب فأنا غري الئق به ألين رسيع 

الغضب، ذلك ألنه خيشى أن يصدر حكاًم يؤّرقه طيلة حياته.
يوليو )1975م(.  املوافق 26  هـ(  السبت 17 رجب )1395  يوم  تعاىل  اهلل  إىل رمحة  انتقل 

تغمده اهلل تعاىل بواسع رمحته وأسكنه فسيح جّناته. 
»املصدر علامء آل فارس يف الكويت« ص 155 لألستاذ فارس عبد الرمحن الفارس

* * *
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منطقة فيلكا
حرف الدال

  اسم املسجد: أبو الدرداء.
النوع: مسجد.

العنوان: 
صاحب املسجد:

أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -. صاحب رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم يف غزوة بدر، وشهد أبو الدرداء مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غزوة أحد وغريها من املشاهد، 
وهو أحد الذين مجعوا القرآن عىل عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، توىل قضاء الشام يف زمن عمر بن اخلطاب - 

ريض اهلل عنه - مات بالشام سنة   )32 هـ(.
»سري أعالم النبالء« 235/2 للذهبي.

* * *
حرف الشني

  اسم املسجد: اإلمام الشافعي.
النوع: 

العنوان: 
صاحب املسجد:

أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن املطلب بن عبد مناف القريش – رمحه اهلل -.

ولد بغزة بأرض فلسطني سنة )150هـ(. 
ومات أبوه وهو صغري فحملته أمه إىل مكة، وهو ابن سنتني لئال يضيع نسبه، فنشأ هبا وقرأ 

القرآن وهو ابن سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو ابن عرش، وأفتى وهو ابن مخس عرشة سنة.
ثم رحل الشافعي من مكة إىل املدينة قاصدا األخذ عن أيب عبد اهلل مالك بن أنس -رمحه اهلل-، 
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ملا قدم عليه قرأ عليه املوطأ حفظا، فأعجبته قراءته، والزمه، وكان للشافعي رمحه اهلل حني أتى 
مالكا ثالث عرشة سنة ثم نزل باليمن.

تويف الشافعي بمرص ليلة اخلميس بعد املغرب يف آخر ليلة من رجب سنة   )204هـ( وعمره 
أربعة ومخسون عاًما.

»سري أعالم النبالء« 5/10 للذهبي.

* * *
  اسم املسجد: شعيب.

النوع: 
العنوان: يقع املسجد يف وسط اجلزيرة بالقرب من ساحل البحر.

صاحب املسجد:
اختلف يف املؤسس األول للمسجد، فقد ذكر املال عثامن احلمدان: أن املؤسس األول حممد 

شعيب – رمحه اهلل - أسسه مسجدا صغريا من الطني واحلجارة. 
بينام يذكر خالد سامل حممد أن الذي أسسه شعيب بن عيل آل شعيب – رمحه اهلل -. 

»تاريخ مساجد الكويت«ص410 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
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حرف الطاء
  اسم املسجد: الطاهر .

النوع: 
العنوان: يقع يف اجلزء الشاميل من اجلزيرة بالقرب من ساحل البحر، وكانت تقع بقربه عىل ساحل 
البحر  مياه  الطاهر، والتي أمهلت منذ مدة طويلة مما جعل  بنقعة  املعروفة  الشاملية  النقعة  البحر 

تغمرها عند املد.
صاحب املسجد: 

اهلل  مال  عائلة  أو  اهلل،  مال  اهلل - جد أرسة  – رمحه  اهلل  مال  أمحد  السيد:  املسجد  أسس هذا 
عندما جاءت من بر فارس وسكنت اجلزيرة، هذا ما قاله املال: عثامن احلمدان، واملال: عبد القادر 
الرسحان، وقد أضاف املال عثامن احلمدان: أن عائلة حجي يوسف وعائلة إبراهيم الزاير وعائلة 

طاهر بن عبد اهلل قد شاركوا يف تأسيس املسجد. 
أسس املسجد عام )1330هـ( املوافق )1911م(. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص 406. لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
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منطقة القادسية
حرف العني

  اسم املسجد: عيل بن أيب طالب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع 92، مقابل طريق الدائري الثالث.
صاحب املسجد:

أبو احلسن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف – ريض اهلل عنه - ابن 
عّم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ولد اإلمام عيل قبل البعثة بعرش سنني، وتربى 
يف حجر النبّي ملسو هيلع هللا ىلصويف بيته، أول من أسلم بعد خدية وهو صغري، كان اإلمام عيل يلقب حيدرة 

وكّناه النبّي ملسو هيلع هللا ىلصأبا تراب
رابع اخللفاء الراشدين شهد عيل املشاهد كلها إال تبوك حيث استخلفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينة. 

كان يف غزوة أحد قائد ميمنة املسلمني ، وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة. 
– عىل يد ابن ملجم وهو خارج إىل صالة الصبح وذلك يف شهر  قتل عيل - ريض اهلل عنه 
وتسعة  سنني  أربع  خالفته  فكانت  عمره  من  سنة   )59( أو   ،)63( عن  )40هـ(  سنة  رمضان 

أشهر.
»اإلصابة« 1294/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف القاف
  اسم املسجد: القمالس.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 7، شارع 77، مقابل شارع املغرب الرسيع.

صاحب املسجد:
يف   - اهلل  رمحه   – القمالس  عيسى  اهلل  عبد  حممد  املحسن  ولد 

الكويت سنة )1910م(.
اهلل  عبد  النوخذة  والده  مع  وعمل  الكويت،  كتاتيب  يف  درس 

القمالس يف البحر، فقد كان أبوه من نواخذة الكويت املشهورين. ثم 
ركب حممد القمالس البحر لوحده.

وعمل بعد ذلك يف أعامله اخلاصة، وقد عرف بحبه للخري، وخلقه، وأدبه، وقد بني مسجده 
من ماله اخلاص، ومن ثلث أخويه عبد الرمحن، وسلطان عبد اهلل القمالس.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1970م(.
تأسس املسجد يف 1969/11/29م.

»املصدر: ابنه السيد وليد حممد القمالس«

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: حممد بن جراح.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

هو الشيخ حممد بن سليامن بن عبد اهلل اجلّراح آل جّراح – رمحه اهلل -، وآل جّراح هم آل فضل 
من بطون بني »الم«. 

التي هلك فيها  هاجر جّده عبد اهلل من بلدة »حرمه « إىل الكويت يف سنة اجلفاف والقحط 
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الزرع والرّضع، وكان له يف الكويت آنذاك خال، رجل صالح اسمه حممد بن محد السليامن وكان 
مؤّذن مسجد العداسنة الكبري وله يف بيته »كّتاب« يعّلم فيه القرآن واخلط واحلساب، وعرف عن 
خاله أّنه كان يرقي املرىض املصابني باحلسد أو الّسحر أو الرّصع برقية رشّعية يشفــون بعــدها 

بإذن اهلل.
بعد  املوافق    )1904م(،  الكويت عام )1322 هـ(  ّجراح يف  بن  الشيخ حممد  ولد فضيلة 

هجرة جده إىل الكويت بنحو أربعني عامًا.
والشؤون  األوقاف  بوزارة  املساعد  الوكيل  الفارس  الوهاب  عبد  الرمحن  عبد  السيد  يشهد 
ضاحية  يف  كبرية  أرض  بقطعة  وفاته  قبل  تربع  قد  جراح  آل  حممد  الشيخ  بأن  سابقًا  اإلسالمية 
عبد اهلل السامل قطعة )1(، ليبني عليها مسجدًا عىل نفقته اخلاصة، وأنه أوىص السيد عبد الرمحن 

عبدالوهاب الفارس بذلك، كام إن الشيخ تربع قبل وفاته بمبلغ كبري إىل بيت الزكاة بالكويت.
العطاء  يف  طّيبة  وقدوة  واإلرشاد،  اهلدى  يف  الكويت  أعالم  من  علاًم   - اهلل  رمحة   - وكان 
واإلحسان، كان املريب الفاضل يّدرس الطالب العلم والفقه والفرائض واللغة العربّية ويّؤدي 
املنكر يف يومه وليلته  القرآن، ويأمر باملعروف وينهى عن  واجب اإلفتاء، ويعقد حلقات تالوة 

حتى أسّس النهضة الدينّية يف الكويت. ومن صفاته صربه الطويل يف تتبع كّل معلومة.
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يوم اخلميس املوافق 13 مجادى األوىل )1417هـ( املوافق 26 سبتمرب 

)1996م( ووّدعته الكويت يف موكب مهيب. 
»علامء الكويت وأعالمها« ص650 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *
  اسم املسجد: حممد أمحد اخللف 

النوع: 
العنوان: .

صاحب املسجد:
ولد املحسن الشيخ حممد أمحد اخللف السبيعي – رمحه اهلل – بسكة عبد الرزاق يف الكويت سنة

 ) 6981 م ( .
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درس باملدرسة املباركية ، ثم رحل إىل البحرين ، وبر فارس ، نظرا لتميزه يف العلم ، فقد عني مفتيا 
للفاو ، وهو شاب صغري .

 ، له دروس  ، وكانت  فيلكا  بأحد مساجد  اإلمامة  ، وتوىل   ) م   5491 ( الكويت سنة  إىل  رجع 
وأنشطة علمية ، فقد كان متفقها بمذهب اإلمام الشافعي – رمحه اهلل - .

بنى له مسجدا بمنطقة القادسية .
تويف – رمحه اهلل – سنة ) 6891 م ( .

املصدر : » مربون من بلدي « ص 194 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف .

* * *
  اسم املسجد: مصعب بن عمري.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، شارع 23، بجانب مركز الشباب.

صاحب املسجد:
مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قيص بن كالب-ريض اهلل عنه-. 

السيد الشهيد السابق البدري القريش العبدري – رمحه اهلل -. 
فعل  ما  له:  فقلنا  بن عمري  املهاجرين مصعب  علينا من  قدم  أول من  بن عازب:  الرباء  قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفقال: هو مكانه، وأصحابه عىل أثري، ثم أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم أخو بني 

فهر األعمى وذكر احلديث
عن خباب قال: هاجرنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصونحن نبتغي وجه اهلل فوقع أجرنا عىل اهلل، فمنا من 
مىض لسبيله مل يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد ومل يرتك إال نمرة كنا إذا 
غطينا رأسه بدت رجاله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »غطوا رأسه واجعلوا 

عىل رجليه من األذخر«.
قاتل مصعب بن عمري دون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد حتى قتل، قتله ابن قمئة الليثي، وهو يظنه 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفرجع إىل قريش، فقال: قتلت حممدا .
»سري أعالم النبالء« 145/1 للذهبي. 
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منطقة القبلة
حرف احلاء

د )املهارة(.   اسم املسجد: بن محِْ
النوع: مسجد 

العنوان: يقع مسجد بن محد يف حي القبلة وعىل وجه التحديد يف منطقة تسمى »بالزنطة«، وال يزال 
هذا املسجد اآلن يف مكانه القديم خلف مبنى قرص العدل وقرب موقف السيارات التابع لرشكة 

العقارات الكويتية. 
صاحب املسجد: 

فيه  يؤدون  لبناء مسجد  ملحة  احلاجة  احلي أصبحت  هذا  الذين سكنوا  املهارة  ازداد عدد  ملا 
د وهو من كبار رجال  مِحْ الصباح باألرض، وتربع احلاج عيل بن  الشيخ مبارك  الصلوات، تربع 
احلي بجمع املال من املحسنني من أهل اخلري، كام تربع صنكور املهري باإلرشاف عىل بناء املسجد 

فتم بناؤه عام )1318هـ( املوافق )1900م(.
»تاريخ مساجد الكويت« ص 76. لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
حرف اخلاء

  اسم املسجد: اخلالد.
النوع: مسجد.

جمدده  عائلة  باسم  اشتهر  الذي  الغانم  يعقوب  مسجد  يقع  العنوان: 
»اخلالد« وقد يمع االسامن فيقال مسجد »مسجد يعقوب اخلالد« 
بيت  من  قريبا  املرزوق  حي  يف  البحر  ساحل  عىل  القبلة  حي  يف 
يزال  فال  اآلن  وأما  بقربه،  تقع  األمحدية  املدرسة  وكانت  اخلالد، 
ومتحف  البدر  بيت  قرب  اخلليج  شارع  عىل  موقعه  يف  املسجد 

الكويت.
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صاحب املسجد: 
كان يعقوب بن يوسف بن حممد الغانم اجلرب يسكن مع عمه سليامن الغانم، وإخوان عمه يف 
بيت والده القديم يف حي الرشق قرب بيت يوسف القناعي، ولكن لضيق املكان خرج يعقوب 
الغانم مع عائلته بعدما اشرتى أرضا يف حي القبلة يف عهد الشيخ جابر بن عبد اهلل »جابر العيش« 
األرض  من  اختذ  ثم  منها،  القربية  األرض  يف  بيته  وبنى  )1816م(،  املوافق  )1232هـ(  عام 
الرشقية منها جزءا إلقامة مسجده هذا فتم ذلك يف آخر عام )1234هـ( وأوائل عام )1235هـ( 

املوافق )1818م(.
ويف سنة )1341هـ( أوشك مسجد اليعقوب عىل االهنيار، وقام محد اخلالد ببناء املسجد من 

جديد يف زمن قصري من ماله اخلاص.
واخلالد: نسبة إىل محد اخلالد الذي ولد )1278هـ(، وتزوج لولوة عيل الكليب، وله من األبناء 
الرشود وأنجب منها: منرية، وسارة، ووضحة،  مهلهل وفاطمة وسارة، ثم تزوج رقية عبداهلل 
ولطيف، وفهد، وعبد الرزاق، وعبد اهلل، وزيد، وخالد، وتزوج أخرى هي شيخة بنت عوض 

العدواين وله بنت منها تسمى لولوة. 
حيب  كريام  كان  بيضاء،  حلية  ذا  الصوت  خشن  اللون  أسمر  البدن  ممتىلء  القامة  مربوع  كان 
اإلحسان واملحسنني، وحمبا للعلم والعلامء، ويستضيف العلامء يف ديوانه، اهتم باألنساب فكان 
ذا معرفة بأنساب العائالت، وكان ذكيا، وكانت صلته وطيدة بكل عائالت الكويت، كان نقي 

القلب صادق الرأي.
قيل إن سفينة غرقت إلحدى العائالت املستورة احلال فأرسع محد اخلالد بمساعدهتم.

اختري يف سنة )1329هـ( اخلالد إلدارة املدرسة املباركية وتربع      بـ )5،000( روبية للمدرسة 
فكان محد اخلالد رئيس جملس إدارهتا، وإدارة عقارها أكثر من )25( سنة. تويف – رمحه اهلل – سنة 

)1356هـ(.
»تاريخ نزوح العائالت الكويتية العريقة إىل الكويت« ص 76 فوزية الرومي 

* * *
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حرف السني
  اسم املسجد: الساير القبيل )اجلسار(.

النوع: جامع.
األمريكاين  املستشفى  ورشق  منه  الزنطة  حي  يف  القبيل،  حي  من  الغرب  أقىص  يف  العنوان: 
الرشقي.  الساير  مسجد  عن  له  متييزًا  القبيل  عليه  أطلق  والذي  هذا،  مسجدنا  يقع   كان 
واملسجد ال يزال يف موقعه القديم يف هناية الشارع اهلاليل من ناحية اخلليج، خلف مبنى جملس 

األمة، وشامل مبنى اخلطوط اجلوية الكويتية )خلف جممع العيون السابق(.
صاحب املسجد:

 املؤسس وتاريخ التأسيس:
أرضًا  هبا  تربع  اجلسار،  محود  العزيز  لعبد  )حوطة(  كانت  املسجد  أرض  أصل  أن  الراجح 
للمسجد، وتربع اخلرايف باخلشب واألبواب، كام شارك معهام بعض املحسنني، من أهل اخلري وإنام 
 سمي بمسجد الساير لقرب مساكنهم منه وأما تاريخ تأسيسه عام )1338هـ( املوافق )1919م(. 

جتديد املسجد: 
مر هذا املسجد بتجديدين:

 فأما التجديد األول: فال يعترب جتديدًا، بل إكاماًل لبنائه األول، وقد قام به الفاضل: عبد العزيز 
محود اجلسار عام )1354هـ( املوافق )1935م(.

 وأما التجديد الثاين: أو البناء من جديد فقامت به دائرة األوقاف العامة يف 26 من ربيع الثاين 
1373هـ املوافق األول من يناير )1954م(.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
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  اسم املسجد: الساير الرشقي.
النوع: مسجد.

العنوان: 
يقع املسجد يف حي الساير، وأما اآلن فاملسجد ال يزال موجودا أمام مبنى قرص العدل من جهة 

الشامل، وخلف مبنى جملس األمة. 
الساير  املوافق )1894م( بعض حمسني حي  املسجد سنة )1311هـ(  املسجد: أسس  صاحب 
بمساعي ساير شحنان املطريي الذي قام بجمع األموال منهم، وقيل: إن مجاعة احلي قد تعاونوا 
النوافذ، ومنهم من قدم األبواب،  بنائه فمنهم من قدم اخلشب )اجلندل(، ومنهم من قدم  عىل 
ومنهم من قدم الطني، وأرشف ساير بنفسه وشاركه يف اإلرشاف ولداه مبارك، وعبد اهلل، وقيل: 
أن األرض كانت ملكا ألحد أبناء عائلة الشايي الذي تربع هبا للمسجد. وأخرب السيد فهد نارص 

البسام: أن أرض املسجد تربع هبا والده نارص البسام.
»تاريخ مساجد الكويت« ص 62 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
  اسم املسجد: سعيد.

النوع: 
العنوان: يقع يف حي النفييس أو الرسحان.

صاحب املسجد:
يعترب مسجد سعيد من الناحية املعامرية أحد أهم معامل الكويت الرتاثية فهو يمثل بساطة املساجد 
املبنية من الطني يف فرتة ما قبل اكتشاف النفط، فال يوجد مسجد يف الكويت ذو منارة قصرية مثل 
هذا املسجد، إضافة إىل توزيع املسجد من الداخل والشبابيك واألبواب واألعمدة اخلشبية، أضف 
إىل ذلك السقف املبني عىل الطريقة التقليدية من اجلندل والباسجيل وحوش املسجد املرصف 
وأماكن  املاء(  )بئر  اجلليب  عىل  واملحتوية  القديم  النمط  ذات  املياه  دورات  إىل  إضافة  باآلجر، 
 الوضوء )القرو( وسواتره.كل هذه اخلصائص جعلت هذا املسجد الصغري رصحًا تراثيًا عمالقًا. 
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بني مسجد سعيد سنة )1296هـ 1878م( عباس اهلارون عىل مساحة أصغر من املساحة احلالية، 
ويقع املسجد قدياًم يف منطقة القبلة يف فريج النفييس أو الرسحان، وملا بني السور الثاين دخل ضمنه، 
وكانت بوابة الفداغ تقع شامل املسجد عىل )35( مرتًا منه وموقعه اآلن قريب من املدرسة القبلية 
 االبتدائية للبنات، وقد اشتهر املسجد باسم »سعيد« نسبة إىل إمام كان يصيل فيه يدعى )سعيد( 
يف منتصف القرن العرشين تم إجراء جتديد يف بناء املسجد اليزال قائاًم حتى اآلن ففي سنة )1369هـ( 
املوافق )1955م( جدد عبد العزيز عبد اهلل النفييس املسجد باالشرتاك مع دائرة األوقاف العامة، 
حيث هدمت احلوائط الطينية واستبدلت باحلوائط املبنية من الطابوق اإلسمنتي، ما عدا حائطا واحدا 
مبنيا من الطني ويقع من الناحية اجلنوبية من احلرم والليوان، حيث كان هذا احلائط مشرتكًا مع منزل 
جماور، ويف هذه احلقبة كان حييط باملسجد املنزل من ثالث جهات تركت للمسجد واجهة واحدة 
 تركزت فيها العنارص املعامرية مثل املدخل الرئييس، املنارة والدرج املؤدي إليها والشبابيك اخلشبية.
العامة لألوقاف واملتربع  بواسطة األمانة  إنقاذ مسجد سعيد من اإلمهال واهلدم  تم  وبحمد اهلل 
اعترب  الرتاثية  املساجد  عىل  املحافظة  مرشوع  خالل  فمن  النفييس،  العزيز  عبد  فهد  السيد/ 
األوقاف  وزارة  من  وبتعاون  عليها،  املحافظة  يب  التي  الرتاثية  املساجد  أهم  من  املسجد  هذا 
تأسيس  تم  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  واملجلس  الكويت  وبلدية  اإلسالمية  والشؤون 
جلنة مرشوع املساجد الرتاثية يف سنة )1996م(، حيث عمل التوثيق واالختبارات للمسجد يف 
سنة )1997م(، وبورش بأعامل التصميم عىل أساس املحافظة عىل املسجد وإضافة توسعة عليه 
تشمل سكنًا للقائمني عىل املسجد ودورات املياه، وقد شملت أعامل التنفيذ والرتميم يف منتصف 

سنة )2000م( لتنتهي يف سنة )2001م(.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
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حرف الشني
  اسم املسجد: الرشهان.

النوع: مسجد.
العنوان: يقع يف القبلة يف حي الفالح وكانت بقربه براحة الفالح، والتي ينتهي عندها السور الثاين 

من جهة الغرب.
وهذا املسجد ال يزال موجودا رشقي متحف الكويت.

اهلل  عبد  األول  إمامه  إىل  نسبة  الرشهان  ابن  مسجد  املسجد  هذا  عىل  أطلق  املسجد:  صاحب 
الرشهان.

بدأت قصة تأسيس هذا املسجد عندما انتقل السيد عبد اهلل بن حممد املرزوق البدر من منزهلم 
القديم يف حملة قيرصية املعجل إىل هذا املكان رشقي متحف الكويت، حيث اشرتى  أرضا من 
التاجر املعروف السيد أمحد بن رزق، وبنى عليها بيت املرزوق الذي عاش فيه مع عائلته حتى 

توفاه اهلل سنة )1228هـ(. 
فكان لزاما عليه أن يفكر ببناء مسجد ليؤدي الصالة فيه مع عائلته فبنى هذا املسجد عىل أرض 

خالية بجانب منزله طلبها من احلاكم يومئذ فبنى املسجد سنة )1228هـ( املوافق )1813م(. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 42 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *

142



محافظة العاصمة

حرف العني
  اسم املسجد: العثامن.

النوع: مسجد 
العنوان: شارع اخلليج العريب، بجوار جملس األمة.

صاحب املسجد:
سنة   – – رمحه اهلل  ولد املحسن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عثامن 
الكويت  إىل  املنطقة  هذه  من  ونزحوا  سدير،  منطقة  يف  )1845م( 
هروبا من القحط واجلفاف، ووصل هو وشقيقه عبداهلل وشقيقته هيا 

سنة )1857م(، وكان سنه ال يتجاوز اثنا عرش عاما. 
وكان عبد العزيز العثامن عزيز نفس عصاميًا، ومل يتزوج حتى امتلك السفينة »مساعد »سنة 
)1879م( وأسس البيت تقريبا سنة )1885م(، وكانت بداية تأسيس فريج العثامن يف احلي القبيل 

يف األرض التي عليها جملس األمة اليوم. 
تويف عبد العزيز العثامن سنة )1935هـ(. 

العزيز  عبد  بن  الوهاب  عبد  من:  كل  املسجد  بناء  وأعاد  )1907م(،  سنة  املسجد  تأسس 
العثامن، وعبد اللطيف بن سليامن العثامن، وأمحد حممد الغانم بمشاركة من دائرة األوقاف العامة 

يف سنة )1372هـ( املوافق )1920م(، وقد بلغت تكلفة البناء )87،183( روبية.
ولقد أعاد بناء املسجد من جديد قرب مكانه القديم من الطرف الشاميل من مبنى جملس األمة 
عىل ساحل البحر أوالد عبد الوهاب العثامن، وأطلق عليه اسم جدهم عبد العزيز، وقد تم ذلك 

يف عام )1412هـ( املوافق )1991م(. 
»تاريخ نزوح العائالت الكويتية العريقة إىل الكويت« ص 347 لألستاذة فوزية الرومي.

* * *
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حرف امليم
  اسم املسجد: املديرس. 

النوع: مسجد.
العنوان: شارع عيل السامل، مالصق للبنك الوطني بالسوق.

واملسجد من مساجد احلي القبيل القديمة، كام يعترب شاهدا عىل معامل الكويت القديمة، إذ كان 
الثاين،  املديرس للسور  أو  السبعان  بوابة »دروازة«  السور األول، وكانت تقع عنده  يقع خارج 
وقد بني يف منطقة كانت تكثر فيها »األكواخ« العشيش، وقد أزيلت هذه األكواخ وبني يف حملها 

املسجد. 
ويرجع الفضل يف إزالتها إىل القايض عيل الشارخ، وأما املسجد فال يزال يف موقعه يف شارع 

عيل السامل.
صاحب املسجد: أسس املسجد السيد عبد اهلل حممد بن سليامن املديرس سنة  )1225هـ( املوافق 

)1810م(.
»تاريخ مساجد الكويت« ص 38 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *
  اسم املسجد: مرزوق البدر.

النوع: مسجد.
العنوان: شارع أيب بكر الصديق، قرب مسجد العدساين مقابل ديوان 

اخلرايف.
وهذا املسجد الصغري الواقع يف حي الشطي من أحياء القبلة، والذي 

ال يزال يف مكانه القديم خلف العامرات التي يف شارع فهد السامل.
منه  املنطقة طلب  اجلديد يف  منزله  البدر  داود  بنى مرزوق  أن  بعد 

عرب الرشايدة والذين رضبوا خيامهم قرب منزله بأن يمنحهم أرضا إلقامة مسجد عليها، فتربع 
بأرض من ملكه، كام تربع ببناء املسجد من ماله اخلاص، فني املسجد بتوفيق اهلل سنة )1341هـ( 
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املوافق )1922م(. 
صاحب املسجد: ولد مرزوق داود يوسف البدر – رمحه اهلل - ولد سنة )1291هـ(، ويعترب 
من صاحلي بيت البدر، وكان حمبا ألهل العلم، ويرسع يف إغاثتهم، وقد برهن عىل ذلك عطفه 
عىل كثري من العلامء من أمثال الشيخ: حممد األمني الشنقيطي، والشيخ عبد اهلل خلف الدحيان، 
كام يعترب من أعضاء جملس الشورى سنة )1921م(، ومن املسامهني يف تأسيس املدرسة األمحدية 

عام )1921م(. 
تويف – رمحه اهلل – يف 10 /9 / 1954م.

 »تاريخ مساجد الكويت« ص 106 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
حرف الياء 

  اسم املسجد: يوسف خالد العدساين.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2، شارع 6، داخل املعهد الديني.
صاحب املسجد:

ولد املحسن يوسف خالد سليامن خالد العدساين – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1933م(.
تلقى تعليمه يف الكتاتيب، ثم التحق بمدارس الكويت حتى نال شهادة دبلوم يف الكهرباء.

تفرغ ألعامله التجارية، فأسس مؤسسة العدساين للتجارة العامة واملقاوالت، ورشكة العدساين 
لألنابيب البالستيكية.

له من األوالد: سليامن، ومرزوق، وعائشة، وعمر، وحممد، وفهد.
 كان معروفا بحب اخلري، ومساعدة املحتاجني، وملسامهة باألعامل اخلريية.

– سنة )2000م(. تويف – رمحه اهلل 
»املصدر: ابنه السيد سليامن يوسف العدساين«.
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منطقة قرطبة
حرف العني

  اسم املسجد: عبد العزيز عبد اهلل السند.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2، شارع 6، داخل املعهد الديني.
صاحب املسجد:

سنة   – اهلل  رمحه   – السند  اهلل  العزيزعبد  عبد  املحسن  ولد 
)1932م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، معروفة بالعلم، فوالده الشيخ عبد اهلل، وعمه 
الشيخ حممد من أشهر العلامء.

عرف بحبه للخري، ومداومته عىل فعل املعروف، فكانت له مشاريع خريية كثرية.
له من األوالد: أسعد، والدكتور حسن، وابنتان.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1999م(.
تأسس املسجد سنة )2002م( 

»املصدر: ابنه السيد أسعد عبد العزيز السند«

* * *
  اسم املسجد: عبد املحسن البابطني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 3، بجانب احلديقة وفرع اجلمعية.

صاحب املسجد:
هو الشيخ عبد املحسن بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد العزيز 
صقري  آل  من   ،- اهلل  بن عبد الرمحن بن عبد العزيز البابطني – رمحه 
وقد  الشهرية.  قحطان  قبيلة  من  كبري  بطن  من  وهم  عائذ،  آل  من 
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العلوم  باع طويل يف  كان هلم  الذين  والقضاة  والعلامء  الفقهاء  من  البابطني عددًا  عائلة  أنجبت 
الرشعية واللغوية. 

كان موطن إقامتهم يف روضة سدير بمنطقة نجد، وهاجر أبوه إبراهيم وعمه عبد العزيز إىل 
اهلجري  عرش  الرابع  القرن  مطلع  يف  املحسن  عبد  الشيخ  ولد  حيث  الزبري،  إىل  ومنها  الكويت 

)1300هـ( املوافق سنة )1882م(.
التنوير  العلامء املجددين والعاملني املجددين يف سبيل  البابطني من  كان الشيخ عبد املحسن 
وعلم  واحلديث  والفقه  بالفرائض  معرفة  العلامء  أكرب  من  ويعد  واالجتامعي،  والعلمي  الديني 

الكالم والفلك واحلساب والتاريخ واألنساب واألدب وعلوم اللغة العربية.
أسند إليه حاكم الزبري الشيخ إبراهيم بن عبد اهلل آل راشد منصب قضائها، عام )1332هـ(، 

وبقي يف هذا املنصب حتى عام )1339هـ(.
املجلس  رأى  الكويت،  تاريخ  يف  مهمة  فرتة  ويف  )1938م(،  املوافق  )1357هـ(  عام  ويف 
الترشيعي وجوب إحداث تغيري شامل يف جهاز القضاء وتوسيع دائرته، حيث كان القضاء ضمن 
سلطات أخرى يف البالد، بحاجة إىل إعادة تنظيم وتطوير، فطلب أمري الكويت األسبق الشيخ 
أمحد اجلابر الصباح من رئيس املحاكم الرشعية ان يكتب للعالمة الشيخ عبد املحسن البابطني 
»قايض الزبري السابق« رسالة خطية يطلب منه تويل رئاسة القضاء يف الكويت، لّبى طلب األمري، 
وتّم تعيينه رئيسًا لدائرة القضاء الرشعي بالكويت، فعّد الناس ذلك من األعامل اجلليلة التي قام 

هبا املجلس الترشيعي.
ولقد حرص الشيخ عبد املحسن البابطني عىل املسامهة يف نرش التعليم الرشعي يف العديد من 

املدارس يف الزبري والكويت، وكثريًا ما كان عمله هذا يف سبيل اهلل ومل يتقاض عليه أجرًا عماًل.
بعد عمر طويل ناهز اثنتني وسبعني سنة قمرية، قضاه الشيخ عبد املحسن البابطني يف العمل 

والكفاح خلدمة وطنه وأهله يف الكويت، تويف عام )1372هـ( املوافق لعام )1952م(.
»حمسنون من بلدي« 285/2 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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  اسم املسجد: عيل إبراهيم الكليب.
النوع: جامع.

أفراح  صالة  مقابل  األنصاري،  أيوب  أبو  شارع   ،5 قطعة  العنوان: 
الشيخ سامل العيل. 

صاحب املسجد:
ولد املحسن عيل إبراهيم الكليب – رمحه اهلل – سنة )1882م(.

توىف عنه والده إبراهيم صغريًا، وعاش وأخواه سلطان وحممد أيتامًا 
يف كنف أبناء عمومتهم من اخلالد.

البحر، فقد توجه للبحر  الرب أو  الزمان إال العمل يف  وحيث مل يكن أمام الكويتيني يف ذلك 
وبرع يف قيادة السفن والتجارة بني موانئ اخلليج العريب واهلند وسواحل أفريقيا الرشقية، ويروى 
عنه أنه كان يقيض يف رحلته أكثر من نصف السنة خارج الكويت، وكان موسم السفر يمتد يف 

غالبه ما بني أكتوبر ومايو قبل أن يشتد هياج البحر يف شهر يونيو وما بعده.
يف أواسط الفرتة ما بني احلرب العاملية األوىل والثانية آثر االستقرار يف بلده الكويت والعمل 

يف التجارة عامة، وآثر مع تقدمه يف السن االستثامر يف العقار.
ساهم أثناء حياته يف العديد من األعامل النافعة للمجتمع ويف األندية األدبية، وكان يلتقي يف 
ديوانه بالكثري من رواد ديوانه، وقد اشرتك يف الكثري من اجلرائد واملجالت من خارج الكويت، 

من مرص وغريها وكانت متاحة لالطالع والقراء ملن يرغب من زواره.
قام ورثته من بعده ببناء مسجد خيلد فيه اسمه، ويذكر اهلل فيه عسى اهلل أن يتقبل هذا العمل، 

ويعله يف ميزان حسناته يوم ال ينفع فيه ماًل وال بنون إال من أتى بقلب سليم. 
تويف سنة )1962م(.

»املصدر: السيد عيل عبد العزيز الكليب«

* * *
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  اسم املسجد: عيسى العثامن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 3.
صاحب املسجد:

ولد املحسن النوخذة عيسى عبد اهلل عبد العزيز العثامن – حفظه 
اهلل وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1923م(.

نشأ يف بيت صالح حمب للخري، فأخذ منه كريم الصفات، وحسن 
وخارج  داخل  اخلريية  املشارييع  من  العديد  يف  ساهم  حتى  اخلري،  حب  اهلل  األخالق،ورزقه 

الكويت.
عىل  االعتامد  هو  السفن  وقيادة  البحر،  بركوب  املعروفة  أرسته  من  تعلمه  ما  أبرز  من  وكان 

النفس، والصرب.
ركب البحر مع والده النوخذة عبد اهلل العثامن، والنوخذة عيسى بشارة، وكان ذلك يف سنة 

)1937م(، وهو ابن أربع عرشة سنة.
أبحر  ميناء إال  إنه مل يرتك  أفريقيا الرشقي، حتى  اهلند، وسواحل  قاد سفنه إىل معظم مؤانئ 

فيه.
بعد توقف السفر الرشاعي لزم النوخذة عيسى العثامن جتارته يف الكويت.

تأسس املسجد سنة )1995م(.
»املصدر: ابنه السيد فيصل عيسى العثامن«

* * *
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حرف امليم
  اسم املسجد: حممد سعود الفليج.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 4. 

صاحب املسجد:
هو املحسن حممد بن سعود بن عبد العزيز سلطان الفليج – رمحه 
اهلل -، املولود يف منطقة القبلة عام )1355هـ( املوافق لعام )1937م(، 
يف أرسة طيبة اشتهرت يف دولة الكويت منذ زمن بعيد باجلود والكرم 

وحسن اخللق.
وقد نشأ – رمحه اهلل – يف كنف أرسة ارتبطت باإلحسان ودرجت عىل أعامل اخلري والعطاء 
داخل الكويت وخارجها، وهو الثالث بني الذكور من إخوته األحد عرش )مخسة ذكور وست 
إناث(، وقد كان والده احلاج سعود الفليج – رمحه اهلل – أحد رموز العطاء والبذل يف هذه العائلة 

الكريمة.
– ملحقًا يف السفارة الكويتية بالقاهرة، وظل  – بعد خترجه  وقد عمل املحسن حممد الفليج 

يتدرج يف املناصب حتى وصل منصب )القنصل العام( يف أوائل السبعينيات.
واستمر يف عمله هذا حوايل ستة أعوام، مقدمًا فيه املثل والقدوة يف االنضباط واملثابرة، رغم 
ظروف مرضه، ورغم املشاكل التي كان يعاين منها يف ظهره، ثم عاد إىل الكويت وتفرغ لألعامل 

احلرة.
وقد قدر اهلل للمحسن حممد سعود الفليج أن يلبي نداءه يف شهر ذي القعدة عام   )1419 هـ( 

املوافق لشهر مارس عام )1999م(، عن عمر يناهز االثنني والستني عامًا.
رمحه اهلل رمحة واسعة وجعل أعامله يف ميزان حسناته. 

تأسس املسجد سنة )2003م(.
»حمسنون من بلدي« 125/6 إصدار بيت الزكاة.
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منطقة كيفان
حرف اخلاء

  اسم املسجد: خالد صبيح الصبيح.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، جزء من روضة دمشق.
صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  حفظه   – الصبيح  براك  صبيح  خالد  املحسن  ولد 
سنة  الكويت  يف  القبيل  احلي  يف  الصبيح  )حي(  فريج  يف   – عمره 

)1934م(. 
باملدرسة  املتوسطة  املرحلة  دراسة  وأكمل  مرشد،  املال  ثم  اخلميس،  أمحد  املال  عند  درس 

األمحدية، ثم درس اللغة االنجليزية ملدة عام يف اهلند. 
عمل مع والده صبيح براك الصبيح بالتجارة لفرتة من الوقت. ويف سنة )1953م( استقل يف 

عمله التجاري بمشاركة عمه فهد براك الصبيح.
عمال يف جتارة املواد الغذائية و من ثم حتوال إىل جتارة املواد الصحية و مقاوالت البناء و وكاالت 

املعدات اخلاصة بالطاقة و النفط و حمركات السفن.
عمل يف املقاوالت و قام بتشييد عدد كبري من املساكن احلكومية و املدارس و املساجد و دور 

الرعاية، وغريها. 
يف  تعاونية  مجعية  أول  وهي  كيفان،  مجعية  مؤسيس  أحد  الصبيح  صبيح  خالد  املحسن  يعترب 

الكويت، وقد كان عضوا يف أول جملس إدارة هلا. 
مارس خالل فرتة الغزو الغاشم دوره االجتامعي من جلب و توزيع الطعام و األموال ألهايل 

املنطقة.
له ولدان: طارق، وعادل.

»املصدر: ابنه السيد الدكتور عادل خالد الصبيح«
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حرف الراء
  اسم املسجد: راشد سعد العلبان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع الرياض.

صاحب املسجد:
يف  املولود   ،- اهلل  رمحه   – العلبان  ساير  بن  سعد  بن  راشد  هو 
فريج البدر بمنطقة القبلة يف مدينة الكويت )1318هـ( املوافق لعام 

)1900م(.
نشأ يف أرسة عريقة مشهورة بالكرم والسخاء، والسمعة الطيبة، هي أرسة العلبان، وهي أيضًا 
من األرس الكويتية املشهورة بنشاطها البحري، فقد ركبوا البحر وصاروا نواخذة معروفني منذ 
أمد بعيد، وتوارثوا هذه املهنة أبًا عن جد وملكوا العديد من سفن الغوص عىل اللؤلؤ فقد كان 
اخلليج  منطقة  يف  ُعرفوا  وقد  كذلك،  جده  وكان  معروفًا،  نوخذة  ساير  بن  سعد  املرحوم  والد 

العريب بتجارة اللؤلؤ.
وقد اشتهرت يف ذلك الوقت أرسة العلبان بالغنى والثراء، حتى إهنم كانوا من أوائل سكان 
منطقة الشامية، وهم كذلك من أوائل األرس التي أقامت بضاحية عبد اهلل السامل. كام أن أرسته 

كانت من أوىل العائالت التي اقتنت األجهزة الكهربائية يف ذلك الوقت.
حمبوبًا  وكان  )1910م(،  عام  افتتحت  التي  املباركية  املدرسة  يف  تعليمه  العلبان  راشد  تلقى 
من اجلميع، ومما زاد من حب الناس له أنه كان من الطلبة املتفوقني جدًا، ولكن مل يقدر له أن يتم 
تعليمه، ولعل السبب يف ذلك الوقت أنه ورث حب البحر وعشق ركوبه عن آبائه وأجداده، فأخذ 
يعمل ويتعلم »التنوخذ »بجد ومثابرة حتى صار من أمهر النواخذة، وقد وفقه اهلل تعاىل يف عمله 

وبارك له يف جهده حتى إنه امتلك سفينة من سفن الغوص عىل اللؤلؤ وهو يف سن الشباب.
ركب راشد العلبان – رمحه اهلل – البحر منذ طفولته مع والده النوخذة سعد العلبان، وأبحر 
امتلك  وقثد  مواسم  عدة  يف  اللؤلؤ  )هريات(  مغاصات  وإىل  واليامال،  اهلولو  مواطن  إىل  معه 
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النوع الذي يسمى »شوعي«،  اللؤلؤ، من  – سفينة خاصة بالغوص عىل  – كام اسلفنا  يف شبابه 
الغوص يعرف  امتلك نوعًا آخر من سفن  وأطلق عليها اسم »مرزوق »و »تنوخذ »عليها، كام 

باسم »جالبوت »ومحلت أيضًا اللقب السابق نفسه.
– مالزمًا للبحر فرتة طويلة، يشده الشوق واحلب  – رمحه اهلل  وظل النوخذة راشد العلبان 
للمهنة التي آباؤه وأجداده، وقد صعب عليه أن يرتك البحر – كام فعل البعض بعد تدفق النفط 
يف الكويت – فاستمر مزاواًل هلذه املهنة حتى عام  )1964م(، فكان آخر نواخذة الغوص عىل 
كتابه  الشمالن يف  العم سيف مرزوق  الكويتي  املؤرخ  يؤكد ذلك  الكويت، كام  اللؤلؤ يف دولة 
»تاريخ الغوص عىل اللؤلؤ يف الكويت واخلليج العريب«، قائاًل: »آخر نوخذة كويتي كان يزاول 

مهنة الغوص عىل اللؤلؤ هو املرحوم راشد بن علبان املتوىف عام )1977م(
– سبعة وسبعني عامًا، زرع فيها من بذور اخلري ما  – رمحه اهلل  عاش املحسن راشد العلبان 
استطاع، وتعهدها بالرعاية والسقاية، حتى صارت حديقة َغّناء، امتدت ظالهلا الوارفة يتفيؤها 

من أراد من أهل اخلري. 
وقد تويف املحسن راشد العلبان يف الثامن عرش من ربيع الثاين عام )1398هـ( املوافق للسابع 
وذرياهتم  أوالده  ليقفوا  هذا،  يومنا  إىل  ظلت  العطرة  سريته  لكن  )1977م(،  عام  أبريل  من 

واملحسنون مجيعًا أثرها من بعده.
ميزان  يف  أعامله  وجعل  اجلزاء،  خري  للمسلمني  فعل  عام  وجزاه  واسعة،  رمحة  اهلل  رمحه 

حسناته.
أسس املسجد سنة )1968م(.

»حمسنون من بلدي« 71/5 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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حرف السني
  اسم املسجد: سعد بن أيب وقاص.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، شارع األسكندرية.

صاحب املسجد:
القريش  إسحاق  أبو  األمري  عنه-.  اهلل  -ريض  مالك  وقاص  أيب  واسم  وقاص  أيب  بن  سعد 
– ريض اهلل عنه -. أحد العرشة، وأحد السابقني األولني، وأحد من شهد بدرا  الزهري املكي 

واحلديبية، وأحد الستة أهل الشورى. 
عن سعيد بن املسيب، قال سمعت سعدا يقول: ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت، ولقد 

مكثت سبع ليال وإين لثلث اإلسالم.
ولقد  قبيل.  ألحد  أبويه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مجع  ما  مالك:  بن  سعد  قال  قال:  قيس  عن   
بسهم.  املرشكني  رمى  املسلمني  ألول  وإين  وأمي.  أيب  فداك  ارِم  سعد،  يا  يل:  ليقول   رأيته 
وروى املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن: أول من رمى بسهم يف سبيل اهلل سعد، وإنه من 

أخوال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
العراق كان عىل يدي سعد، وهو كان مقدم  اجليوش يوم وقعة   ومن مناقب سعد أن فتح 
القادسية ونرص اهلل دينه. ونزل سعد باملدائن، ثم كان أمري الناس يوم جلوالء فكان النرص عىل 

يده، واستأصل اهلل األكارسة.
 تويف سعد سنة )55هـ(، وهو ابن )82( سنة. 

»اإلصابة« 712/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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  اسم املسجد: سعيد بن جبري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7، شارع كيفان، مقابل مدرسة فهد العسكر.
صاحب املسجد:

سعيد بن جبري األسدي بالوالء الكويف، أبو عبد اهلل – رمحه اهلل -، من التابعني، كان أعلمهم 
عىل اإلطالق، وهو حبيش األصل من موايل بني والبة بن احلارث من بني أسد، ولد سنة )45هـ(، 
يد احلجاج بن يوسف  قتل سعيد بن جبري عىل  العلم عن عبد اهلل بن عباس، وابن عمر.  أخذ 
الثقفي سنة )95 هـ(. قال اإلمام أمحد بن حنبل: قتل احلجاج سعيدا وما عىل وجه األرض أحد 

إال وهو مفتقر إىل علمه. 
»سري أعالم النبالء« 321/4 للذهبي.

* * *
حرف الصاد

  اسم املسجد: صبيح براك الصبيح.

النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3، شارع النابغة، مقابل الدائري الثاين.

صاحب املسجد:

رمحه   – هو صبيح براك الصبيح بن عبد املحسن احلمد اليوسف 

 1319( عام  الكويت  القبلة  بمنطقة  سعود  فريج  يف  املولود   ،- اهلل 

هـ( املوافق لعام )1901م(. ينتمي إىل أرسة كريمة، فجده يوسف عبد الرزاق الصبيح  من الذين 

اشتهروا بالكرم والسخاء يف تاريخ الكويت واجلزيرة العربية، فقد خصص ثالث مضيفات يف 

أثناء جماعة اهليلك سنة  كل من الكويت والبرصة واإلحساء، إلنقاذ الناس من املوت جوعًا يف 
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)1285هـ( التي استمرت ثالث سنوات، ولذلك قال فيه الشاعر عبد الغفار األخرس:
إن الكويت محاها اهلل قد بلغت        باليوسفني مكان السبعة الشهب  

تاهلل ما سمعت أذين وال برصت   عيني بعّز مها يف سائر العرب  
فيوسف بن صبيح طيب عنرصه                          أزكى من املسك إن يعبق وإن يطب

بدأ صبيح الرباك نشاطه التجاري من الصفر، معتمدًا عىل نفسه بعد اهلل سبحانه وتعاىل، فبدأ 
حياته العملية بمشاركة زميله املرحوم خالد سليامن العدساين، ثم استقل عنه بأعامله التجارية يف 
اخلمسينيات، وقد نمت جتارته وبارك اهلل فيها فشملت معظم جماالت التجارة الرئيسية كالعقار 
واملقاوالت، لدرجة أنه قام بتشييد مائتي بيت يف منطقة كيفان وحدها وعدة مدارس يف منطقة 

الشويخ.
حتى  فيها،  اهلل  وبارك  ثروته  تنامت  الناس،  مع  وكرمه  الطيبة  أعامله  ثم  تعاىل،  اهلل  وبفضل 
يف  أمواله  يودع  وكان  روبية،  مليون   )100( من  أكثر  الثانية  العاملية  احلرب  خالل  رصيده  بلغ 
»البنك الشاهي الربيطاين« وهو فرع من البنك الرئييس يف لندن، وكان موقعه األول يف السوق 
الداخيل ثم ُنقل إىل املبنى اجلديد الذي أقيم خصيصًا له يف ساحة الصفاة، ثم تغريَّ اسمه إىل »البنك 

االمرباطوري«، ثم إىل »البنك الربيطاين وإيران والرشق األوسط«.
بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء يف سبيل اهلل تعاىل، تويف املحسن صبيح براك الصبيح – رمحه 
اهلل- يف عام )1395هـ( املوافق لعام )1975م(، يف حادث سيارة يف طريق »الدمام – اإلحساء« 
باململكة العربية السعودية، وقد حزن عليه – يرمحه اهلل – مجيع من عرفوه وعارشوه، ملا كان له من 

أياًد بيضاء، وبذل كريم، وملل كان يتمتع به من حسن األخالق.
رحم اهلل املحسن الكريم صبيح الرباك رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

تأسس املسجد سنة )1969م(
»حمسنون من بلدي« 401/3 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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حرف العني
  اسم املسجد: عبد العزيز السند.

النوع: مسجد. 
الكويت  نادي  بجانب  أمحد،  بن  اخلليل  شارع   ،3 قطعة  العنوان: 

الريايض.
صاحب املسجد:

ولد املحسن عبد العزيزعبد اهلل السند – رمحه اهلل – سنة )1932م(.
نشأ يف أرسة صاحلة، معروفة بالعلم، فوالده الشيخ عبد اهلل، وعمه 

الشيخ حممد من أشهر العلامء.
عرف بحبه للخري، ومداومته عىل فعل املعروف، فكانت له مشاريع خريية كثرية.

له من األوالد: أسعد، والدكتور حسن، وابنتان.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1999م(.

تأسس املسجد سنة )2002م(.
»املصدر: ابنه السيد أسعد عبد العزيز السند«.

* * *
  اسم املسجد: املال عبد الوهاب عبد الرمحن الفارس.

النوع: جامع.
العنوان:.

صاحب املسجد:
– رمحه اهلل - يف سنة  ولد املال عبد الوهاب عبد الرمحن الفارس 
)1318هـ/ 1900م(، ونشأ يف بيت علم وفضل، - وتتلمذ للشيخني 
عبد اهلل خلف الدحيان، وعبد املحسن البابطني، فتلقى مبادئ القراءة 
والكتابة يف )كتاتيب( الكويت، وحفظ القرآن الكريم كاماًل وهو ابن 
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عرش سنوات، قام الشيخ عبد الوهاب بتدريس علوم القرآن، وكان ييد اخلط ويتقنه فقام بتدريسه 
يف مدرسة السعادة التي أنشأها شمالن بن عيل آل سيف لتعليم األيتام، وبعد إنشاء املعهد الديني 
ألح الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح رئيس دائرة املعارف عىل الشيخ كي يدرس يف املعهد الديتي 

فوافق عىل ذلك وظل يدّرس الفقه احلنبيل عرشين عامًا.
سافر الشيخ إىل األزهر بدعوة من علامئه واطلع عىل نظام الندريس فيه.

توىل الشيخ عبد الوهاب - رمحه اهلل - إمامة املصلني بمسجد الفارس يف املباركية منذ أن كان 
شابًا يافعًا، واستمرت إمامته باملسجد أربعة ومخسني عامًا كاملة.

ترك عدة مذكرات فقهية ألفها لطلبة العلم.
تويف الشيخ عبد الوهاب إثر حادث سيارة صدمته وهو عائد إىل منزله ماشيًا بضاحية عبد اهلل 

السامل، فنقل إىل مستشفى الصباح يف سنة )1403 هـ/ 1983م(.
»املصدر: علامء آل فارس يف الكويت« ص 105 لألستاذ فارس عبد الرمحن الفارس. 

* * *
  اسم املسجد: عثامن بن عفان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع اخلليل بن أمحد، بجانب حديقة عامة.

صاحب املسجد:
بن  مّرة  بن  كالب  بن  قيص  بن  مناف  عبد  بن  شمس  عبد  بن  أمية  بن  العاص  أيب  بن  عثامن 
كعب بن لؤي بن غالب .    أبو عبد اهلل وأبو عمرو – ريض اهلل عنه -، ذو النورين ، أحد العرشة 
الذين شهد هلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة ، يتمع نسبه مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلد اخلامس، ثالث اخللفاء 

الراشدين .  ولد بالطائف بعد الفيل بست سنني.
كبري  البرشة  رقيق  الوجه،  حسن  ـ،  بالطويل  وال  بالقصري  ال  ـ  ربعة  وكان  مجياًل  عثامن  كان 

اللحية، أسمر اللون، كثري الشعر، ضخم الكراديس
أسلم عثامنـ  ريض اهلل عنهـ  يف أول اإلسالم قبل دخول رسول اهلل دار األرقم، وكانت سنِّه قد 
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جتاوزت الثالثني، دعاه أبو بكر إىل اإلسالم فأسلم، هاجر إىل أرض احلبشة مع زوجته رقية بنت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكان أول مهاجر إليها، ثم هاجر اهلجرة الثانية إىل املدينة . 

جاء عثامن ـ ريض اهلل عنه ـ بألف دينار يف كمه حني جهز جيش الُعرسة فنثرها يف حجر رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقبلها يف حجر وهو يقول :    ما رضَّ عثامن ما عمل بعد اليوم   . 

واشرتى بئر رومة من اليهود بعرشين ألف درهم، وسبلها للمسلمني .  كان رسول اهلل قد قال :  
  ) من حفر بئر رومة فله اجلنة (   ، وكان حييي الليل، فيختم القرآن يف ركعة،

كان  وقد  دفن يف حش كوكب  هـ( وكان صائاًم .   احلجة سنة )35  اجلمعة 18 ذي  يوم  قتل 
اشرتاه ووسع به البقيع، ليلة السبت بني املغرب والعشاء فصىلَّ عليه جبري بن مطعم.

»اإلصابة« 1238/2 البن حجر العسقالين.

* * *

  اسم املسجد: العدساين.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع عرفات، بالقرب من الدائري الثالث.

صاحب املسجد:
يعترب هذا املسجد من املساجد القديمة التي كانت تقع داخل السور األول، الذي بني يف عام 
)1798م(، كام يعترب معلام من معامل الكويت القديمة، فبقربه من سوق املناخ األول، ويف جهة 

القبلة منه كانت تقع املحكمة الرشعية، وكان بينها وبني حمرابه طريق ليس بالعريض.
وهذا املسجد كان موقعه قديام يف حي الوسط وعىل وجه التحديد يف فريج العداسنة، وموقع 
التجارية  املنطقة  التقريب  املسجد عىل وجه  أما موقع  الثانية،  التجارية  املنطقة  اآلن  الفريج  هذا 
املوافق  الوزارة مسجدا عام )1377هـ(  الثانية، ولقد هدم هذا املسجد يف اخلمسينيات، وبنت 

)1957م( يف منطقة كيفان قطعة )4( وأطلقت عليه اسم هذا املسجد. 
اختلف يف تأسيسه فالرأي األول يرى: أن الذي أسسه قايض الكويت: حممد بن عبد الرمحن 
بن حسني العدساين الذي توىل القضاء عام )1170هـ( املوافق  )1756م(، وظل فيه إىل أن تويف 
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عام )1197هـ( املوافق )1782م(.
وأما الرأي الثاين فريى: أن الذي أسسه وبناه عيسى آل إبراهيم، ذكر ذلك السيد حممد يوسف 

البدر.
وأما الشيخ العدساين الذي سمي املسجد باسمه، فهو قايض الكويت الشيخ حممد بن 

عبد الرمحن بن حسني العدساين – رمحه اهلل - 
وأما تاريخ التأسيس فليس فيه رأي قاطع، أما ما ذكره صاحب املعجم وهو عام )1160هـ( 

املوافق )1747م( فهو عىل وجه التقريب.  
»تاريخ مساجد الكويت« ص 256 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
  اسم املسجد: عمري بن احلامم.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6، شارع عامر بن يارس.

صاحب املسجد:
عمري بن احلامم بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي – ريض 

اهلل عنه - ، شهد بدًرا 
عن أنس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : قوموا إىل جنة عرضها الساموات واألرض، فقال عمري بن 
احلامم األنصاري: يا رسول اهلل جنة عرضها الساموات واألرض قال: نعم قال: بخ بخ، قال: ما 
حيملك عىل قول بخ بخ، قال: رجاء أن أكون من أهلها، قال: فإنك من أهلها، فأخرج ثمرات من 
قرنه فجعل يأكل منها، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل مترا إهنا حلياة طويلة قال: فرمى بام كان 

معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وهو القائل  : 
فكان أول قتيل قتل يف سبيل اهلل يف معركة بدر.

األجر  له  اهلل  أحسن   – الفهد  اهلل  عبد  حممد  املرحوم  ثلث  من  املسجــد  بنـــاء  أعيد  وقد 
والثواب-.
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إىل  املرسلني  الطلبة  أوائل  من  وكان  )1954م(،  سنة  القاهره  جامعة  من  خترج  واملرحوم 
مرصللدراسة، وبعد التخرج التحق بالعمل لدى وزارة الشئون، وتدرج يف الوظيفة إىل أن أصبح 

وكيل وزارة، وىف سنة )1976م( طلب التقاعد، وتفرغ للعمل بالتجارة.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1993م(.

»اإلصابة« 1375/2 البن حجر العسقالين.

»املصدر: السيد براك الصبيح«.

* * *
حرف الياء 

  اسم املسجد: يعقوب الرفاعي.
النوع: مسجد 

العنوان: قطعة 6، شارع السويس.
صاحب املسجد:

 – الرفاعي  اهلل  عبد  سيد  يوسف  سيد  يعقوب  سيد  املحسن  ولد 
رمحه اهلل - يف منطقة القبلة سنة )1902م(.

وتعلم  الكريم،  القرآن  فحفظ  الكويت،  كتاتيب  يف  تعليمه  تلقى 
فأكمل  املباركية،  باملدرسة  التحق  ثم  واحلساب،  والكتابة،  القراءة، 

تعليمه فيها.
كان والده من أشهر طواويش الكويت، فعمل معه، وتنقل يف اخلليج العريب، يبيع، ويشرتي 
اللؤلؤ كطواش، وتعلم من ذلك املهارة يف جغرافيا البحار، فأصبح يقود سفينته بمعرفته التامة 
دون دليل، ثم اتسع عمله فأصبح يتعامل مع جتار اهلند، وغريها يف اللؤلؤ، والذهب، وجتار الدول 

األفريقية يف جتارات أخرى.
وبعد ظهور النفط اجته للتجارة يف الكويت، واتسعت جتارته ملا عرف عنه من دين، وخلق، 

وحسن يف املعاملة، وتسامح مع البائع واملشرتي.
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حرص سيد يعقوب الرفاعي – رمحه اهلل – عىل أن يوظف كثريا مما آتاه اهلل – تعاىل- يف مشاريع 
اخلري، فساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل، وخارج الكويت.

له من األبناء: عبد اهلل، وسعيد، وأنور، وزين العابدين، وأمحد، وعدنان.
تويف – رمحه اهلل – يف 13 / 12 / 1988م.

تأسس املسجد سنة )1982م(.
»املصدر ابنه السيد عبد اهلل سيد يعقوب الرفاعي«.

* * *
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منطقة املرقاب
حرف احلاء

  اسم املسجد: احلمد.
النوع: مسجد.

جممع  مواقف  مقابل  اخلطاب،  بن  عمر  شارع   ،6 قطعة  العنوان: 
الوزارات.

صاحب املسجد:
)1308هـ(  عام  احلمد  اللطيف  عبد  خالد  احلاج  املحسن  ولد 
األول  االبن  وكان  بالعراق،  الزبري  بمدينة  )1885م(  لعام  املوافق 

لوالديه.
سافر مع والده للمرة األوىل إىل »جلعة صالح« وهي مقابل مدينة العامرة بالعراق، قبل حضوره 

إىل الكويت، حيث بدأ يف هذه املرحلة تعلم القراءة والكتابة معتمدًا عىل نفسه.
ملا وصل خالد احلمد إىل ارض الكويت، توجه إىل صديق لوالده وهو السيد حممد الصبيح، 

وكان بيته يقع يف احلي القبيل، فأقام عنده نحو اثني عرش يومًا.
وقد ساعد حممد الصبيح املحسن خالد احلمد، يف تأمني السكن ولقمة العيش احلالل، إذ وفر 

له فرصة عمل زاوهلا ملدة ستة أشهر، ثم انتقل بعد ذلك للعمل عند عائلة الصقر.
أمىض خالد احلمد سنوات يف عمله لدى أرسة الصقر، وأسعفته التجربة أن يضع قدميه عىل 
عتبات جمده اخلاص، حيث استقر يف عدن، وبدأ جتارته اخلاصة، فكان يلب التمر من العراق 

ويبيعه للحجيج أو يقايضهم بأقمشة.
عىل  املفتوحة  األسواق  حاجة  ليسد  العراق  من  نخيل  بساتني  فاشرتى  جتارته  واتسعت 

مرصاعيها لتجارته عرب مكاتبه يف عدن واهلند والصومال.
بتصديره،  يقوم  كان  حيث  البن،  إىل  التجارية،  احلمد  خالد  النشاط  أوجه  امتدت  وتدرييًا 

حيث صار واحدًا من كبار جتار البن.
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ثم عمل يف جتارة السجاد، فكان يستورد من إيران وكان يستغل كثرة العابرين يف ميناء اليمن 
لترصيف هذا السجاد من ذلك املنفذ وتوسع احلمد يف جتارته، واتسعت ثروته وامتدت أعامله 
هناك  خالد(  )شقيق  احلمد  يوسف  أقام  حيث  اهلندية،  كايتوارن  مدينة:  بلغت  حتى  التجارية 
كبريًا يف  رواجًا  التي جتد  التوابل  أنواع  بسائر  األطراف  املرتامية  األسواق  تزويد  لإلرشاف عىل 

األسواق.
متيز املرحوم خالد احلمد بصفات طيبة كانت أهم أسباب نجاحه يف تكوين ثروته التجارية. 

ومن أهم تلك الصفات: الرتيث والتعقل وعدم الترسع.
بعد حياة مليئة بالكفاح والعمل والرتحال، والعطاء والبذل واإلنفاق – امتدت ألكثر من مائة 
عام وعرشة أعوام – انتقل املحسن خالد احلمد إىل جوار ربه الكريم يف عام )1418هـ( املوافق 
سنة )1998م(، خملفًا وراءه هذا الرصح الطبي الشامخ، وتلك الرصوح الوطنية الراسخة التي 

أسسها أو شارك فيها خدمة للكويت وأبنائها األبرار.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأجزل له املثوبة لقاءما قدم من خري.

تأسس املسجد سنة )1950م(.
»حمسنون من بلدي« 63/6 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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حرف الشني
  اسم املسجد: الشايع. 

النوع: مسجد.
جممع  التحرير  برج  بجوار  السامل،  اهلل  عبد  شارع  قطعة10،  العنوان: 

الباصات.
صاحب املسجد:

)1292هـ(  سنة   – اهلل  رمحه   – الشايع  محود  حممد  املحسن  ولد 
املوافق )1875م(، وهو مؤسس لرشكة حممد محود الشايع، والتي ال 

تزال قائمة وباسمه، كان حمبًا للخري ويساعد الناس. 
بنى مسجدًا ونصب نفسه إمام للمسجد طيلة أربعني سنة، وسمي قدياًم بمسجد احلمود يف 
فريج احلمود باملرقاب، وبنى ثالثة بيوت بالقرب من املسجد وجعلها وقفًا للرصف عليه، وكان 

حيدث الناس يف املسجد ويف الديوان يف وقت الضحى 
بنى عدة مدارس يف اهلند، ودفع من ماله اخلاص لبناء هذه املدارس مع بعض املحسنني من 

الكويتيني وبعض اهلنود.
وكان يعترب حممد محود الشايع مرجعًا أساسيًا يف منطقة املرقاب فيام يتعلق بأشياء كثرية هتم 
احلي، ويتفقد أبناء الفريج يف حي املرقاب، من النواحي االجتامعية والدينية منها الصالة، كان 

حيث أبناء الفريج عىل الصالة. 
عرف عنه بالصدق واألمانة بالتعامل مع اآلخرين. 

احتل مكانة يف سوق التجار القديم، ومل يقف بخالف مع أحد، فكان قدوة لآلخرين. 
شارك يف معركة اجلهراء سنة )1920م(، فقد سلمه األمري السالح لكي يوزعه عىل أهل اجلي 

أثناء املعركة. 
شارك مع شقيقه عيل يف بناء السور بالقسم املقابل للمرقاب. 

رأى أعضاء جملس املعارف حاجة حي املرقاب إىل مدرسة للبنات، وكان من أعضاء املجلس 
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الشايع تسعة بيوت لإليار  اليوسف، وعبد املحسن اخلرايف، وكان يملك حممد احلمود  نصف 
يقع حاليًا يف شارع فهد السامل »شارع اجلهراء «وطلبوا منه أن تتحول التسعة منازل إىل مدرسة 
واحدة وهي مدرسة املرقاب للبنات، وهي أول مدرسة يف احلي، ولقد تم بيع هذه املنازل التسعة 

إىل احلكومية الكويتية. 
وكان يستورد يستورد املصاحف وكتب التفسري من اهلند ويوزعها باملجان لعدم وجود املطابع 

يف الكويت آنذاك. 
له من األبناء: عبد العزيز، ونورة زوجة عبد اللطيف يوسف النصف.

تويف – رمحه اهلل – يف 5/رمضان /1375هـ املوافق )1956م( عن عمر يناهز )81( عامًا، 
ودفن يف مقربة نايف. 

»تاريخ نزوح العائالت الكويتية العريقة إىل الكويت « ص 364 لألستاذة فوزية الرومي. 

* * * 
  اسم املسجد: الشمالن.

النوع: جامع.
من  حي  يف  هذا  مسجدنا  يقع  العنوان: 
التحديد عند  املرقاب، وعىل وجه  أحياء 
اهلل  عبد  وشارع  اهلاليل  شارع  تقاطع 
منزل  وكان  الدوار،  يف  الصباح  املبارك 
الشيخ عبد اهلل املبارك الصباح قريبا منه، 

وهلذا حيلو لبعض الناس أن يطلق عىل مسجدنا هذا مسجد الشيخ عبد اهلل بن املبارك الصباح، 
واملسجد ال يزال كام كان يف موقعه يف موقفه القديم.

صاحب املسجد: كانت أصل أرض املسجد »حوطة« يتمع فيها »احلاّمرة« اشرتاها أحدهم ثم
 قطع منها أرضا لبناء مسجد عليها، ثم تطوع رجل يدعى مهنا الطريي بجمع املال من املحسنني 
لبناء املسجد فلم يستطع إكامل بنائه ثم عمل " احلاّمرة " عريشا من )جندل وبواري( اختذوه مصىل هلم. 
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وتطوع رجل منهم يدعى عبد اهلل احلساوي باألذان، ثم تطور األمر فأعطى شمالن بن عيل بن 
سيف الرومي ماال من ثلث ابنه الذي استشهد يف معركة اجلهراء سنة )1920م( جلاسم بن إدريس 
فبنى خلوة للصالة، ومكانا للوضوء، وهبذا أعاد شمالن بناءه من جديد عام )1340هـ( املوافق 

)1921م(، ثم تربع الشيخ: يوسف بن عيسى القناعي فبنى )الليوان( فكمل بناء املسجد.
قال األستاذ عدنان الرومي: وذكر النبهاين يف كتابه التحفة النبهانية )203/8(: أن الذي أسسه 

هو فهد الدرسوين، وتبعه عىل ذلك كاتب جملة القبس. 
وهذا خطأ فنحن بحثنا عمن يعرف هذا االسم من كبار السن فلم يعرفه أحد، مما يدل عىل خطأ 

صاحب التحفة النبهانية. 
وقد ولد املحسن شمالن بن عيل بن سيف الرومي يف منطقة الرشق من مدينة الكويت يف بيت 
عز وجاه وثراء، تويف والده سنة )1304 هـ( املوافق )1886م( وعمره نحو )23( سنة، فورث 
هو وشقيقه األكرب ثروة طائلة تقدر بامئة ومخسني ألف روبية، ومها من كبار الطواويش يف الكويت 

قديام.
اشتغل شمالن بتجارة اللؤلؤ يشرتيه من الغواصني ثم يسافر بتجارته إىل مراكز بيعه يف البحرين 
الثروة وذاع صيته بني  فزادت  اهلند بمشاركة شقيقه األكرب سنا حسني بن عيل -رمحهام اهلل-  أو 

التجار لصدقه وأمانته.
شارك املرحوم شمالن بن عيل يف أول جملس لألعيان يف الكويت سنة )1921م( يف أول حكم 
الشيخ أمحد اجلابر الصباح، و كان ديوان شمالن بن عيل ملتقى أهل العلم والشورى يف الكويت 

يستضيف فيها العلامء الوافدين حيث تعقد حلقات العلم وتبادل اآلراء.
واشتهر بإحسانه إىل الفقراء واملساكني يف الرس والعلن مع شقيقه األكرب سنا حسني بن عيل، 
احلرب  أثناء  كلها  العربية  باملنطقة  االقتصادية  األزمة  العرسة عندما حلت  إحساهنام وقت  وجتىل 
العاملية األوىل )1914 – 1918م( حيث انقطعت سبل املواصالت وتوقف التجار عن عملهم 
ديواهنام  وكان   ، واملساكني،  الفقراء  إطعام  إىل  وأخوه  شمالن  فسارع  منتهاها،  األزمة  وبلغت 
مفتوحا للضيوف والفقراء وغريهم ، و كان املاء قديام يلب من خارج الكويت من شط العرب 
سفينة  الغرض  هلذا  خصصا  حسني  وشقيقه  عيل  بن  شمالن  وكان  السفن،  بوساطة  البرصة  من 
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تسمى 'رانقون'، وجعال نصف ما جتلبه السفينة من املاء لسقاية الفقراء جمانا يف وقت كانت حاجة 
الناس للامء شديدة.

تويف - رمحه اهلل - يوم 14 ربيع األول سنة 1364 هجري املوافق 26 فرباير 1945ميالدي 
وعمره حوايل )83( سنة.

 »حمسنون من بلدي« 49/1 إصدار بيت الزكاة.

»تاريخ مساجد الكويت« ص340 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
حرف الصاد

  اسم املسجد: صالح الفضالة.
النوع: مسجد.

العنوان: شارع عبد اهلل املبارك، خلف املتحف العلمي.
صاحب املسجد:

هو صالح فضالة عيل الفضالة – رمحه اهلل -، يف منطقة الرشق بمدينة الكويت عام )1272هـ( 
املوافق عام )1855م(. ينتمي إىل أرسة كريمة هي أرسة الفضالة من النرص السليطي من قبيلة 

متيم يف قطر.
التحق بالكّتاب منذ صغره، فحفظ فيه ما شاء اهلل له أن حيفظ من القرآن الكريم، وتعلم القراءة 

والكتابة، ومبادئ احلساب.
وقد عمل – رمحه اهلل – يف جمال الغوص عىل اللؤلؤ يف سن مبكرة، فًمنَّ اهلل عليه برزق وفري 

من هذا العمل، وذاع صيته يف هذه املهنة، وأصبح من النواخذة املعروفني يف ذلك الوقت.
مدير  وأول  الصباح،  مبارك  الشيخ  للمرحوم  شخصيًا  صديقًا  الفضالة  صالح  املحسن  كان 
أهل  استضافة  املسئول عن  »الودي«، وكان هو  آنذاك والذي كان يسمى  الكويت  للجامرك يف 

البادية القادمني من الرب بمعنى مسئول الضيافة يف احلكومة.
بعد حياة امتدت حوايل مخسة وسبعني عامًا حرص خالهلا املحسن صالح الفضالة عىل فعل 
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اخلريات قدر استطاعته، ما بني إعامر املساجد، وكفالة األيتام، ورعاية الفقراء، وإطعام الطعام، 
واإلصالح بني الناس، لقي وجه ربه الكريم عام )1349هـ( املوافق )1930م(.

نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منه أعامله ويثيبه عليها خريًا، وأن يرمحه رمحة واسعة ويسكنه فسيح 
جناته.

»حمسنون من بلدي 579/3« إصدار بيت الزكاة.

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: العتيقي )املطران(.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، شارع عبد اهلل السامل، مقابل بيت التمويل الكويتي 
صاحب املسجد:

أسس هذا املسجد حممد بن عبد اهلل بن يوسف بن سيف العتيقي يف سنة )1310هـ( املوافق 

)1892م( يف منطقة املرقاب يف فريج املطران، وبعد تسعة وعرشين عامًا أي يف سنة )1340هـ( 

اللطيف  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  فجدده  املسجد  حوائط  بعض  تصدع  )1921م(  املوافق 

العتيقي وشارك معه يف التجديد عبد العزيز احلمد العتيقي، وقد كان بناء املساجد يف السابق من 

 املباين الطينية املستخدمة يف ذلك الوقت وكان مسقوفًا بخشب اجلندل، وقد كان صغريًا نسبيًا. 

وبناء عىل التصوير اجلوي الذي تم يف سنة )1951م(، تبني الصور للمنطقة املحيطة باملسجد ارتباطه 

باملنازل املحيطة والتي متثل العامرة الكويتية القديمة فمعظم املنازل كانت ذات دور واحد وحتتوي 

عىل أحواش داخلية واملنازل القديمة متالصقة مع بعضها البعض بحيث تكون كتال مرتاصة تربط 

بينها املمرات )السكيك( الضيقة،  وكان يالصق املسجد من الناحية اجلنوبية املنازل وهذا يعلل سبب 

عدم وجود مدخل وشبابيك من هذه الناحية من املسجد ووجود الشبابيك واملداخل واملنارة يف بقية 
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النواحي، وقد كانت املنارة كبقية منارات املساجد يف تلك احلقبة، قصرية وبسيطة ويمكن الوصول 

 إليها من خالل درج مفتوح ينطلق من حوش املسجد وكان موقعها يف الناحية الشاملية للمسجد. 

ويف عام )1370هـ( املوافق )1952م( جددت دائرة األوقاف هذا املسجد ضمن محلة شملت 

األمانة  قامت  )1996م(  سنة  ويف  العرشين،  القرن  من  اخلمسينات  يف  القديمة  املساجد  معظم 

العامة لألوقاف بتأسيس جلنة مرشوع املحافظة عىل املساجد الرتاثية بالتعاون مع وزارة األوقاف 

اعترب  للثقافة والفنون واآلداب، حيث  الوطني  الكويت واملجلس  والشؤون اإلسالمية وبلدية 

والتسجيل  التوثيق  عمل  وتم  عليها،  املحافظة  الواجب  الرتاثية  املساجد  أهم  من  املسجد  هذا 

واالختبارات االنشائية للمسجد يف سنة )1997م(، وبورش بأعامل التصميم عىل أساس املحافظة 

عىل املسجد وإضافة توسعة لدورات املياه وسكن اإلمام من الناحية اجلنوبية للمسجد وقد بورش 

بالتنفيذ يف منتصف )2000م( ولتنتهي - بحمد اهلل - يف منتصف )2001م(.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
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  اسم املسجد: عيل عبد الوهاب املطوع )املوقع العريب(.
النوع: جامع.

العنوان: بجوار جممع الباصات.
صاحب املسجد: 

-رمحه  القناعي  املطوع  العزيز  عبد  بن  الوهاب  عبد  بن  عيل  هو 
األرس  من  وهي  )القناعات(  اجلناعات  من  املطوع  وعائلة  اهلل-، 

األخرى املعروفة يف الكويت. 
ولد عام )1306هـ( املوافق لعام )1889م( يف فريج القناعات قرب مسجد املطوع بوسط 
مدينة الكويت، وتعلم قراءة القرآن الكريم ومبادئ احلساب والكتابة والقراءة يف الُكتَّاب كمعظم 

أبناء جيله يف ذلك الوقت.
املهنة  عمل املحسن عيل عبد الوهاب املطوع يف فرتة مبكرة من حياته بمهنة الغوص، وهي 
يف  املعروفة  الغوص  مواسم  يف  البحار  أعامق  من  اللؤلؤ  الستخراج  الوقت  ذلك  يف  السائدة 
الكويت واخلليج العريب، وقد وفقه اهلل يف هذه املهنة، لكنه رسعان ما حتول العمل بالتجارة يف 
الفرتة ما بني احلرب العاملية األوىل إىل تاريخ وفاته بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بعام واحد، 

وقد رزقه اهلل من هذه التجارة رزقًا واسعًا مباركًا.
كان نشاطه البارز يف أعامل اخلري والرب واإلحسان سببًا يف حب الناس له والتفافهم حوله، فقد 
تم اختياره عضوًا يف املجلس البلدي يف عهد الشيخ أمحد اجلابر الصباح – يرمحه اهلل – فشارك من 

خالل هذا املجلس بأعامل جليلة خلدمة وطنه.
توىف املحسن عيل عبد الوهاب املطوع يف السابع والعرشين من صفر عام )1365هـ( املوافق 
للثامن والعرشين من فرباير عام )1946م( عن عمر يناهز الستني سنة قمرية قضاها يف الكفاح 

والعمل واإلصالح يف شتى امليادين. تغمده اهلل تعاىل بواسع رمحته وأدخله فسيح جناته 
»حمسنون من بلدي« 2 / 323 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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حرف الفاء
  اسم املسجد: الفليج

النوع: جامع.
العنوان: 

السلكية  املواصالت  ملبنى  واملقابل  املرقاب  الوزارات يف  مبنى جممع  الشاميل من  اجلزء  يعترب 
والالسلكية حيا من أحياء املرقاب القديمة أال وهو حي الفوزان، يف هذا احلي بني مسجد الفليج 
الذي يقع اآلن يف اجلهة الشاملية من جممع الوزارات عىل شارع اهلاليل، ولقد هدم هذا املسجد 

وبني مكانه جممع الوزارات.
صاحب املسجد:

عبد  املرحوم  ثلث  من  31/مارس /1966  تويف يف  الذي  العيل  فليج  احلاج  املسجد  أسس 
العزيز الفليج عام )1342هـ( املوافق )1923م(. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص346 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
حرف القاف 

  اسم املسجد: القصمة
النوع: مسجد.

العنوان: 
اختذ الشيخ صباح النارص يف املرقاب الغريب »ياخورا« فسميت هذه املنطقة من املرقاب بحي 
أهل  من  جيل  يقطنه  كان  احلي  وهذا  تقريبا،  الوزارات  جممع  أرض  اليوم  ومكانه  »النارصية«، 

القصيم، يف هذا احلي كان يقع املسجد. 
صاحب املسجد:

أسسه السيد عبد العزيز بن عبد الرمحن القصمة بمشاركة بعض املحسنني عام  )1342هـ( 
املوافق )1923م(، وبعد مرور مخيسن عاما تقريبا أعادت بنائه دائرة األوقاف العامة يف 17/ من 

شوال 1327هـ املوافق 29/ يونيو 1953م وقد بلغت التكلفة )163،812( روبية. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص352  لألستاذ عدنان الرومي.
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حرف اهلاء
  اسم املسجد: اهلالل 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع أمحد اجلابر، قرب جممع البنوك.

صاحب املسجد:
أسس املسجد يف سنة )1325هـ املوافق 1907م( يف منطقة املرقاب يف فريج املطران، وكان 
هذا احلي يقع خلف مبنى جممع البنوك قرب سوق األقمشة والبطانيات من جهة الشامل، وعندما 
ضاق املسجد باملصلني طلبوا من السيد / هالل بن فجحان املطريي توسعة املسجد من احلوطة 
التابعة له واملجاورة للمسجد فعمل عىل توسعة املسجد من أرض احلوطة وعمل كذلك مكانًا 
للوضوء باملسجد وكان ذلك يف سنة )1335 هـ( املوافق )1916م(، كام جدده مرة أخرى يف عام 

)1344هـ املوافق 1925م(. 
ويف عام 1372هـ املوافق )1953م( جددت دائرة األوقاف هذا املسجد ضمن محلة شملت 
أغلب املساجد القديمة يف اخلمسينات من القرن العرشين، وقد تم هدم املسجد القديم املبني من 
الطني، وتم استخدام حوائط أسمنتية وأعمدة خرسانية مع استمرار استخدام األسقف التقليدية 
من خشب اجلندل والباسجيل واحلصري وكذلك الشبابيك واألبواب اخلشبية،. ويف سنة )1956م( 
قامت األمانة العامة لألوقاف بتأسيس جلنة مرشوع املحافظة عىل املساجد الرتاثية بالتعاون مع 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية وبلدية الكويت واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
والتي اعتربت هذا املسجد من أهم املساجد الرتاثية الواجب املحافظة عليها، وتم عمل التوثيق 
والتسجيل واالختبارات االنشائية للمسجد يف سنة )1997م(، وبورش بأعامل التصميم عىل أساس 
 املحافظة عىل املسجد واضافة توسعة لدورات املياه وسكن االمام من الناحية اجلنوبية للمسجد. 

وقد بورش بالتنفيذ يف منتصف سنة )2000م( لتنتهي بحمد اهلل يف منتصف )2001م(.

»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
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حرف الواو
  اسم املسجد: الوزان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، شارع عمر بن اخلطاب، مقابل مواقف جممع الوزارات.

أطلق الكويتيون قديام »رمادان« عىل األرض التي كانت تقع جنوب املرقاب ما بني مسجدي 
شامال  الثالث  السور  وحدود  الوزان  مسجد  بني  وما  ورشقا،  غربا  واحلمد  الوهاب،  عبد  عيل 

وجنوبا، ويف هذه األرض كان الناس حيرقون اجلص املمزوج بالرماد.
جممع  أمام  القديم  بناءه  عىل  اهلدم  عوادي  رغم  الباقي  هذا  مسجدنا  كان  املنطقة  هذه  ويف 
الوزارات من جهة الرشق ليكون شاهدا عىل هذا احلي وتلك املنطقة، وهذا املسجد حيكي قصة 

بناء بيوت الكويت القديمة من الطني والرماد املحروق مع اجلص. 
صاحب املسجد:

جاء عبد العزيز بن عيل بن حسني الوزان مع شقيقه عبد اهلل -رمحه اهلل- إىل الكويت يف مطلع 
مهته  وبفضل  الكويت  ويف  الكويت،  يف  فاستقر  املقام  له  فطاب  للرزق  مورد  عن  باحثا  القرن 
ونشاطه كّون ثروة معقولة بمقاس تلك الفرتة، فبنى له منزال يف حي املرقاب )فريج بن محود( 
حي من أحياء الكويت، وملا كثرت املنازل يف هذه املنطقة من املرقاب أراد عبد العزيز مع بعض 
أهايل اخلري أن يبني مسجدا ألداء الصلوات اخلمس فيه، فسعى عبد العزيز الوزان مع أهل احلي 
جلمع املال من أهل اخلري، ثم وضعت هذه األموال املجموعة عند السيد: عبد العزيز الوزان، ثم 
اشرتى أهل احلي أرضا من حممد بن حبيب اجلصاص، ويقال تربع هبا يف مكان يقال له رمادان، 
ثم بنى املسجد يف عام )1366هـ( املوافق  )1940م( عىل األرض التي اشرتاها بام مجعه من مال 

أهل اخلري، كام قام باإلرشاف بنفسه عىل البناء.   
»تاريخ مساجد الكويت« ص362 لألستاذ عدنان الرومي

* * *
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منطقة املنصورية
حرف اخلاء

  اسم املسجد: خالد بن الوليد.
النوع: مسجد 

العنوان: قطعة 1، شارع 13، بجانب روضة املنصورية.
صاحب املسجد:

خالد بن الوليد بن املغرية – ريض اهلل عنه -.
قائد  الكبري،  األمري  اإلمام،  السيد،  املشاهد،  وليث  اإلسالم،  وفارس  تعاىل،  اهلل  سيف 
بنت احلارث.  املؤمنني ميمونة  أم  املكي، وابن أخت  املخزومي  القريش  أبو سليامن   املجاهدين، 
هاجر مسلام يف صفر سنة )8هـ(، ثم سار غازيا، فشهد غزوة مؤتة، واستشهد أمراء رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة: مواله زيد، وابن عمه جعفر ذو اجلناحني، وابن رواحة، وبقي اجليش بال أمري، فتأمر 
عليهم يف احلال خالد، وأخذ الراية، ومحل عىل العدو، فكان النرص. وسامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص سيف اهلل، 

فقال: »إن خالدا سيف سله اهلل عىل املرشكني«.
وشهد الفتح وحنينا، وتأمر يف أيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واحتبس أدراعه وألمته يف سبيل اهلل، وحارب أهل 
 الردة، ومسيلمة، وغزا العراق، وشهد حروب الشام، ومل يبق يف جسده قيد شرب إال وعليه طابع الشهداء. 
 ومناقبه غزيرة، أمره الصديق عىل سائر أمراء األجناد، وحارص دمشق فافتتحها هو وأبو عبيدة. 

عاش ستني سنة. تويف بحمص سنة )21هـ(.
»سري أعالم النبالء« 366/1 للذهبي.

* * *
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حرف الزاي
  اسم املسجد: الزبري بن العوام.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2، شارع 26.

صاحب املسجد:
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد – ريض اهلل عنه -، حواري رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وابن عمته، 
وأحد العرشة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه يف سبيل اهلل، 
أبو عبد اهلل، أسلم وهو حدث، له ست عرشة سنة ، كان رجال طويال إذا ركب خطت رجاله 

األرض، وكان خفيف اللحية والعارضني.
وقال يتيم عروة: هاجر الزبري وهو ابن ثامن عرشة سنة، وكان عمه يعلقه ويدخن عليه، وهو 

يقول: ال أرجع إىل الكفر أبدا.
بخرب  يأتينا  من  اخلندق:  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال  – قال:  عنه  اهلل  – ريض  جابر  عن  وروي 
بني قريظة؟ فقال الزبري: أنا، فذهب عىل فرس، فجاء بخربهم. ثم قال الثانية، فقال الزبري: أنا، 

فذهب، ثم الثالثة، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : لكل نبي حواري، وحواري الزبري.
قال البخاري وغريه: قتل يف رجب سنة )36هـ( يف وادع السباع – قريب من الزبري اليوم. وله 

)64( سنة. 
»سري أعالم النبالء« 41/1 للذهبي.

* * *
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حرف العني 
  اسم املسجد: املال عثامن عبد اللطيف العثامن.

النوع: جامع.
العنوان:.

صاحب املسجد:
حي  فريج  يف  اهلل-  -رمحه  العثامن  اللطيف  عبد  عثامن  املال  ولد 
العوازم عام )1899م(، حيث نشأ و ترعرع حتى أضحى أحد أهم 

املربني الرواد يف التاريخ الكويتي. قىض ثامنية ومخسني عامًا يف الرتبية 
والتعليم كمعلم و مرٍب، وكان ال يزال يف عمر السادسة عرش حني دخل الفصل أول مرة كمعلم 
املدرسة. و كان مسؤواًل عن تدريس ثالث مواد  له يف  ألربعني طالبًا كانوا حتى األمس رفاقًا 

أساسية بمدرسة املباركية وهي: القرآن الكريم، اللغة العربية و مبادئ احلساب.
كان من أبرز الذين طوروا مناهج التعليم يف الكويت، ونقلها من الكتاتيب إىل املنهج احلديث 

الذي قام عليه التعليم النظامي يف الكويت دون أن خيالف بذلك مبادئ جمتمعه. 
تويف – رمحه اهلل - سنة )1985م(.

املصدر: »ابنه السيد سعدي عثامن عبد اللطيف العثامن«. 

* * *
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منطقة النزهة
حرف األلف

  اسم املسجد: أسامة بن زيد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع سيبويه، مقابل شارع دمشق.
صاحب املسجد:

أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل – ريض اهلل عنه -، املوىل األمري الكبري ِحّب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، ومواله، وابن مواله. أبو زيد، ويقال: أبو حممد.

وكان شديد السواد، خفيف الروح، شاطرا، شجاعا. رباه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وأحبَّه كثريا ، استعمله 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل جيش لغزو الشام، ويف اجليش عمر والكبار. 

فأحبهام،  أحبهام،  إين  اللهم،  فيقول:  واحلسن،  يأخذين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  قال:  أسامة  عن  ثبت 
بعدما سمعت  أسامة،  يبغض  أن  ينبغي ألحد  ما  قالت:  أن عائشة  الشعبي:  وروى مغرية، عن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: من كان حيب اهلل ورسوله، فليحب أسامة.
قال ابن سعد: مات يف آخر خالفة معاوية.

»سري أعالم النبالء« 496/2 للذهبي.

* * *
حرف الراء

  اسم املسجد: الربيعان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع قريش، بجانب فرع التموين وفرع الغاز.
صاحب املسجد:

الكويت سنة  – يف  اهلل  – رمحه  الربيعان  املحسن حممد سعد  ولد 
)1889م(.
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التحق ببعض الكتاتيب، وحفظ شيئًا من القرآن، وتعلم مبادئ القراءة، والكتابة واحلساب.
عمل يف أول حياته بالعطارة، وإعداد األدوية الشعبية، وكان زبائنه من الكويت، وخارجها، 

وقد جنى من ذلك ربحًا كثريًا.
توجه بعد ذلك إىل جتارة العقار، حتى أصبح من جتار العقار يف الكويت.

عرف بحبه للخري، ومسامهته يف املشاريع اخلريية، وحرصه عىل غرس املفاهيم اإلسالمية يف 
نفوس أوالده.

وهشام،  وعدنان،  وحييى،  وسليامن،  ويعقوب،  ومساعد،  جاسم،  األوالد:  من  اهلل  رزقه 
ونجيب، وحامد، وأمحد، وجاسم.

تويف – رمحه اهلل – يف 1979/4/2م.
»املصدر: ابنه السيد هشام حممد الربيعان«.

* * *
حرف الطاء

  اسم املسجد: طيبة خالد زيد اخلالد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

يف  القبيل  احلي  – يف  عمرها  يف  وبارك  اهلل  – حفظها  اخلالد  زيد  خالد  طيبة  املحسنة  ولدت 
الكويت سنة )1932 م(.

تلقت تعليمها املدريس يف املدرسة الوسطى التي تأسست سنة )1937 م(، وكان مقرها يف 
املرحلة  من  خترجت  حتى  القبلية  املدرسة  يف  تعليمها  أمتت  ثم  القبيل،  احلي  يف  اجلناعات  فريج 

الثانوية.
تزوجت من املرحوم فهد مشعان اخلضري، ورزقت بأبنائها: طالل، وخالد، ومشعان.

تأسس املسجد سنة )2010م(.
»املصدر: ابنها السيد خالد فهد املشعان اخلضري«.
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حرف العني
  اسم املسجد: عبد اهلل بن الزبري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع عكا.

صاحب املسجد:
بكر  أبو  املؤمنني  أمري   ،- عنه  اهلل  ريض   – أسد  بن  خويلد  بن  العوام  بن  الزبري  بن  اهلل  عبد 
املدين أحد األعالم، كان عبد اهلل أول مولود للمهاجرين  القريش األسدي املكي ثم  وأبوخبيب 
باملدينة ولد سنة )2هـ(، وقيل: سنة )1هـ(. عداده يف صغار الصحابة، وإن كان كبريا يف العلم، 

والرشف، واجلهاد، والعبادة.
كان فارس قريش يف زمانه وله مواقف مشهودة، قيل: إنه شهد الريموك وهو مراهق، وفتح 
املغرب، وغزو القسطنطينية، ويوم اجلمل مع خالته، وبويع باخلالفة عند موت يزيد سنة )64هـ(، 

وحكم عىل احلجاز واليمن ومرص والعراق وخراسان وبعض الشام.
قال ابن إسحاق: قتل سنة )73هـ( وعاش نيفا وسبعني سنة - ريض اهلل عنه -.

»سري أعالم النبالء« 3 /381 للذهبي. 

* * *
حرف الياء

  اسم املسجد: يوسف بن عيسى القناعي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع شمالن بن يوسف، مركز الضاحية بجانب 
املستوصف.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي – رمحه اهلل - بالكويت عام 
)1296هـ( املوافق ) 1878م(. 
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ويف الثامنة من عمره أدخله والده الكّتاب، حيث كان ذلك الوسيلة املتاحة للتعليم حينذاك، 
وتعلم مبادئ القراءة، والكتابة، واحلساب وحفظ القرآن الكريم.

بعد ختّرجه من الكّتاب التحق بعمل والده يف التجارة ليساعده وسافر معه يف بعض رحالته 
التجارية إىل اهلند ثم شاءت إرادة اهلل أن حيرم وهو يف مقتبل العمر من حنان األب حيث تويف 
والده وهو يف اخلامسة عرشة من عمره يف عام )1311هـ – 1893م( فحزن حزنًا شديدًا، ولكن 
اهلل عّوضه وخّفف عنه فقد كان لوالده عالقة محيمة بالشيخ حممد الصباح حاكم الكويت يف ذلك 

الوقت الذي أواله من العطف ما خفف عنه بعض مصابه.
»باشا«  خلف  لسامحة  التجارّية  الدائرة  يف  كاتبًا  ثم  بالتجارة  القناعي  يوسف  الشيخ  عمل 

)1316هـ(، ومل يكن ذلك يشغله عن الّدراسة والقراءة وتّلقي العلم والّتفّقه يف الّدين.
كان للشيخ يوسف بن عيسى القناعي اجلهد واألثر الكبري يف تأسيس املدرسة املباركّية أول 
مدرسة نظاّمية يف الكويت، وقام بجمع التربعات والدعوة للتربع لبناء املدرسة من احلكام والتجار 
وأهل الكويت، وُعنيَّ الشيخ يوسف بن عيسى مرشفًا عىل البناء حتى فتحت املدرسة أبواهبا يف 
أول يوم من حمرم سنة  )1330 هـ – 1911م(، وسميت باملباركية تيمنًا باسم حاكم الكويت 

الذي أنشئت يف عهده )الشيخ مبارك الصباح( وُعنيَّ الشيخ يوسف بن عيسى مديرًا هلا.
يف  التعليم  حالة  يصلح  أن  القناعي  عيسى  بن  يوسف  الشيخ  من  اجلابر  أمحد  الشيخ  طلب 
املدرسة املباركية، وأن يدخل يف مناهجها العلوم العرصية والغة اإلنجليزية، فعرض ذلك عىل 
أعضائها فأبوا، وملا اجتمع وجهاء البلد يف جملس املرحوم السيد خلف النقيب سنة )1920م( 
الرشيد  أمحد  العزيز  عبد  الشيخ  فاقرتح  التعليم،  إصالح  موضوع  عن  يوسف  الشيخ  فاحتهم 
»املدرسة  بـ  الرشيد واكتتبوا هلا، وسميت  فاستحسن احلارضون كلمة  تأسيس مدرسة أخرى، 
األمحدية« تيمنًا باسم الشيخ أمحد اجلابر الذي تربع هلا باملكان وبراتب سنوي، وافتتحت املدرسة 
يف مطلع سنة )1340هـ – 1921م( يف حمل اجلمعية اخلريية، وقد عمل هبا الشيخ يوسف مدرسًا 

وناظرًا.
ويعترب الشيخ يوسف بن عيسى القناعي أّول من طرح فكرة إنشاء بلّدية الكويت التي تأسست 
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يف عهد املغفور له: الشيخ أمحد اجلابر عام )1930م( وعنّي هبا عضوًا متطّوعًا، وكان له الفضل يف 
تأسيس املكتبة األهلية يف عام )1341هـ(.

انتخب أيضًا عضوًا باملجلس البلدي سنة )1932م(.
تم اختياره عضوًا يف جملس املعارف سنة )1936م(، وعقد يف داره أول جملس للمعارف. كام 

انتخب مديرًا فخريًا لإلدارة.
ونظرًا ملا يتمّتع به الشيخ يوسف القناعي من حكمة وحنكة فقد عنّي يف أول جملس شوري 
بالكويت عام )1339هـ – 1921م(، كام انتخب يف جملس الشورى )1938م( وشغل منصب 

نائب رئيس املجلس.
وكان عضوًا يف أول جملس لألوقاف سنة )1949م(.

تويّف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عام )1393هـ – 1973م( عن عمر    يقارب اخلامسة 
والتسعني قضاها يف الكفاح والعمل واإلصالح يف شتى امليادين، تغّمده اهلل تعاىل بواسع رمحته، 

وأدخله فسيح جّناته.
»حمسنون من بلدي« 173/1 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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منطقة الريموك
حرف احلاء 

  اسم املسجد: محد سليامن العاصم.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 14، بجانب مكتب الشهيد.
صاحب املسجد:

ولد املحسن محد سليامن العاصم – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1898م(.
تلقى تعلميه يف الكتاتيب، فقرأ القرآن الكريم، ودرس القراءة والكتابة.

توجه بعد ذلك لعمل التجارة، فسافر إىل اهلند، وسواحل أفريقيا، وكان يلب املواد الغذائية 
للمتاجرة هبا، فقد كان له حمل يف سوق السالح.

ويف سنة )1965م( عمل يف جتارة العقار، واألرايض.
له أياد بيضاء يف خمتلف جماالت اخلري.

له من األبناء: سليامن، وحممد، وعبد اهلل، وعاصم.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1979م(.

تأسس املسجد سنة )2002م(.
»املصدر: ابنه السيد سليامن محد العاصم« 

* * *
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حرف الشني
  اسم املسجد: شاهة عبد اللطيف الدهيم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 14، بجانب مكتب الشهيد.

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة شاهة عبد اللطيف الدهيم – رمحها اهلل – يف الكويت سنة )1923م(.

– رمحه اهلل -، وأنجبت منه أوالدها وهم:  املزيني  اليوسف  العزيز  السيد عبد  تزوجت من 
أمحد، وفهد، وعبد اللطيف.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )1998م(.
تأسس املسجد سنة )1983م(.

»املصدر: السيد أسعد الدهيم«.

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عبد العزيز محد املشاري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع أبو فرج األصفهاين،، بجانب املخفر ومركز 
خدمة املواطن.

صاحب املسجد:
)1938م(،  عام  يف   - اهلل  رمحه   – املشاري  العزيز محد  ولد عبد 
ونشأ يف كنف والديه بمنطقة سكة عنزة، التي تلقى فيها تعليمه، ثم 

حصل يف هناية مسريته الدراسية عىل شهادة الليسانس من قسم العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة.

وكان صورة مصغرة من شخصية والده، سعيًا خلدمة الناس عىل اختالف أجناسهم وجنسياهتم، 
وبدا هذا جليًا للعيان يوم وفاته ويف جنازته، فمن حرضها شبهها بجنازة املغفور له سمو األمري 
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الراحل الشيخ صباح السامل الصباح طيب اهلل ثراه.
اختاره سمو األمري الراحل الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح – رمحه اهلل – مديرًا ملكتبه منذ 
كان وليًا للعهد، وبالتحديد منذ عام )1966م(، حتى وفاة عبد العزيز رمحه اهلل عام )1979م(، 
أثناء صالة العشاء يف مصىل مستشفى الصباح، وهو بال شك منصب حساس، يمع بني البعد 
الرسمي يف مواصفات املرشح هلذا املنصب والبعد الشخيص يف شخصية صاحبه، ملا له من عالقة 

مبارشة مع شخص سموه. 
ومل يكن مستغربًا – بعد العزاء بفرتة – أن يطلب صاحب السمو أمري البالد من العم ترشيح 

أحد أبنائه ليحل حمل عبد العزيز قائاًل: »هذا املكان لكم فرشح أحد أبنائك«.
وبالفعل ظل عبد الرزاق املشاري إىل يوم وفاة صاحب السمو أمري البالد يقوم هبامه خري قيام 

يف حُلمة اجتامعية ووطنية كبرية بني احلاكم واملحكوم يف بلدنا احلبيب الكويت.
وختليدًا لذكرى الراحل فقد بني له والده مسجد عبد العزيز محد املشاري يف منطقة الريموك 

سنة )1982م(.
فرحم اهلل الولد والوالد، وأسكنهام فسيح جناته.

»محد املشاري – سرية وعطاء «ص 72 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف. 

* * *
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منطقة البدع
حرف العني

 اسم املسجد: عبد املحسن نارص اخلرايف.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع التعاون – اخلليج العريب.
صاحب املسجد:

بن  عيل  بن  حسن  بن  املحسن  عبد  بن  نارص  بن  املحسن  عبد  هو 
حممد بن عبد اهلل اخلرايف – رمحه اهلل -.

املوافق  )1312هـ(  سنة  يف  الكويت  بمدينة  القبلة  حي  يف  ولد 
)1894م(.      

تلّقى تعليمه يف الُكتَّاب وتتلمذ عىل يد أبرز مشايخ الكويت، وكان مولعًا بالعلم منذ صغره، 
فتعلم تالوة القرآن الكريم وقراءة األحاديث النبوية الرشيفة، كام أنه ينتمي إىل أرسة عريقة اشتهر 

أبناؤها بالتجارة، وركوب البحر منذ استقرارها يف الكويت.
اتصف عبد املحسن بأنه مغامٌر يف جتارته لذا نمت برسعة اهلل وبركته، وقد امتلك عدة سفن 
جتارية أشهرها السفينة »زياد« من نوع بوم، توفيق، والسفينة »فريد« و»ظبيان«، والسفينة »ممتاز«  
من نوع بوم أيضًا وهي مزودة بمحركني، فقد كان عبد املحسن اخلرايف من أوائل الذين امتلكوا 
سفنًا رشاعية تعمل باملحركات البخارية، كام سعا إىل حتويل باقي سفنه من رشاعية إىل بخارية، 
وهكذا اتسعت جتارة عبد املحسن نارص اخلرايف بشكل كبري بعد امتالكه هذا األسطول الكبري من 

السفن.
وقد اختري عبد املحسن اخلرايف عضوًا يف التشكيل الثاين ملجلس املعارف من عام )1947م( 
إىل )1951م( برئاسة الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح، وقد أسهم اخلرايف بالكثري من ماله اخلاص 
يف متويل ميزانية هذا املجلس، خاصة يف ما يتعلق منها برواتب املدرسني القائمني بمهمة التدريبية 

والتعليم.
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عام  من  فرباير  آخر  يوافق  يوم  )1375هـ(يف  عام  اخلرايف  نارص  املحسن  عبد  السيد  تويف 
)1955م(، وقد أحسنت دولة الكويت بإطالق اسمه عىل إحدى مدارسها املتوسطة يف منطقة 
بيان، وجزاه اهلل خري اجلزاء عىل ما قّدم لبالده وأبناء وطنه، ورمحه رمحة واسعة وأسكنه فسيح 

جناته.
»حمسنون من بلدي« 2 /297  إصدار بيت الزكاة.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مبارك عبد العزيز احلساوي. )حبيبة البناي(
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع التعاون – اخلليج العريب.
صاحب املسجد:

باسم   – اهلل  رمحه   – احلساوي  العزيز  عبد  مبارك  املحسن  أسسه 
والدته حبيبة عبد اللطيف البناي يف منطقة املسيلة عىل شارع اخلليج 
العريب يف دولة الكويت سنة )1977م(، وهدم فندق املسيلة، وقرص 

املسيلة )بيوت احلساوي(. 
ويتميز املسجد بالطراز احلديث يف البناء ومساحته الكبرية ومئذنته العالية، وتقام فيه والئم 

اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك من كل عام.
لعام  املوافق  )1344هـ(  عام  »احلساوي«  الدحيالن  صالح  العزيز  عبد  مبارك  املحسن  ولد 
القبلة يف دولة الكويت، ونشأ نشأة أطفال الكويت آنذاك،  )1925م(، يف فريج سعود بمنطقة 

وتراكض معهم يف طرقات ترابية تتلوى بني بيوت من الطني.
ينتمي مبارك عبد العزيز احلساوي – رمحه اهلل – إىل عائلة كويتية كريمة أصلها من مدينة »قدة« 
يف منطقة حائل بأرض نجد، كان اسمها سابقًا عائلة الدحيالن، وملا حتولت من نجد إىل اإلحساء 
للعمل، ثم من اإلحساء إبى الكويت، أطلق عليها الكويتيون عليها اسم عائلة احلساوي، فاختفى 

189



محافظة حـولـي

االسم احلقيقي، واشتهرت هبذا االسم، واستوطنت العائلة الكويت يف فرتة حكم الشيخ عبد اهلل 
بن صباح الثاين الذي حكم الكويت يف الفرتة من عام )1866م( حتى )1892م(، واشتهر من 
بالبنني والبنات، وكان  العزيز وهو والد مبارك احلساوي الذي سعد يف احلياة  العائلة عبد  هذه 

أصغرهم مبارك الذي ولد عام )1925م(.
عمل مبارك احلساوي – رمحه اهلل – عىل سفينة والده مع أشقائه اآلخرين، وتوكل إىل شاغل 

هذه املهنة أعامل بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة املاء وإحضار أدوات العمل اخلفيفة.
وعندما بلغ الثامنة عرشة من عمره، أي يف عام )1943م( عمل يف امليناء بأجر يومي مقداره 
مخس )روبيات(. وكان وقتها مسؤواًل عن جمموعة من العامل ويرشف عىل استالم البضائع من 
امليناء، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغرية ذات األجر اليومي إىل وظيفة دائمة، ويصبح 
مبارك احلساوي – بعد ذلك – موظفًا يف ميناء الكويت، ليعارص تطور ذلك املرفق احليوي، ويف 

عام  )1956م( ُيبتعث إىل مدينة االسكندرية يف مرص يف دورة تدريبية يف إدارة املوانئ.
وعندما ازدهرت جتارة العقارات قدم - رمحه اهلل – استقالته من العمل بامليناء عام )1957م(، 
أعطى صاحبها سيارة  أرض  بقطعة  البداية  وكانت  بيعًا ورشاء،  األرايض  مبارك يف جتارة  وبدأ 

شحن، عىل سبيل مقايضة األرض بالسيارة.
ثم تنتقل يف األعامل واملشاريع التجارية من نجاح إىل نجاح، وبارك اهلل يف رزقه، وكان من أهم 
إنجازاته التجارية – رمحه اهلل – إنشاء الفنادق والرشكات واملصانع يف الدول اخلليجية وبعض 

الدول العربية واألوروبية، مما كان له أكرب األثر يف دعم االقتصاد اخلليجي.
ومل ينس املحسن مبارك احلساوي – رمحه اهلل – فضل اهلل عليه يف هذا النجاح فقام بالكثري من 

األعامل واملشاريع اخلريية.  
ومن أهم مالمح دوره الوطني ما ييل: 

عضوية للمجلس التأسييس )1962-1963م(.
عضوية جملس األمة )الفصل الترشيعي الثاين 1970-1967(.

عضوية جملس األمة )الفصل الترشيعي الثالث 1971-1975م(.
عضوية جملس إدارة »غرفة جتارة وصناعة الكويت« عام )1989م(.
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تويف أبو عبد العزيز مبارك احلساوي – رمحه اهلل – مساء األحد التاسع من صفر عام )1426هـ( 
املوافق 20 مارس عام )2005م(، تاركًا أعاماًل تشهد بمآثره، وتدعو األجيال للسري عىل دربه.

رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته، وجزاه اهلل خريًا عىل صالح أعامله.
تأسس املسجد سنة )1975م(. 

»حمسنون من بلدي« 151/7  إصدار بيت الزكاة.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نارص الصباح.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 1.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ نارص صباح النارص الصباح – رمحه اهلل – يف الكويت، 
وهو االبن األكرب للشيخ صباح النارص الصباح – رمحه اهلل -.

عمل حمافظًا ملحافظة العاصمة، ثم تفرغ بعد ذلك للعمل التجاري 
اخلاص.        

تويف – رمحه اهلل – يف 1979/4/13م.
»املصدر: مكتب ورثة الشيخ نارص صباح النارص الصباح«

* * *
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منطقة بيان
حرف احلاء

 اسم املسجد: اإلمام احلسن.
النوع: مسجد.

العنوان:  قطعة 11.
صاحب املسجد:

احلسن بن عيل بن أيب طالب ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف – ريض اهلل عنه -، اإلمام 
السيد، رحيانة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسبطه، وسيد شباب أهل اجلنة، أبو حممد القريش اهلاشمي املدين 
الشهيد، مولده يف شعبان سنة )3هـ(، وقيل يف نصف رمضاهنا، وعق عنه جده بكبش، وحفظ 

عن جده أحاديث وعن أبيه وأمه، وكان يشبه جده رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص .
قال أبو بكرة: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل املنرب واحلسن إىل جنبه وهو يقول:»إن ابني هذا سيد 

ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني«.
هذا ملك مل ينزل قبل هذه الليلة  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سمع  – أنه  عنه  اهلل  عن حذيفة – ريض 
استأذن ربه أن يسلم عيل ويبرشين بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة وأن احلسن واحلسني سيدا 

شباب أهل اجلنة حسنه الرتمذي 
قال جعفر الصادق: عاش احلسن )47( سنة، وقال البخاري تويف سنة )51هـ(.

»سري أعالم النبالء« 245/3 للذهبي 

* * *
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 اسم املسجد: محدة مطلق محدان العازمي.
النوع: مسجد. 

العنوان:  قطعة 6، شارع 5.
صاحب املسجد: 

سنة  الكويت  يف   – اهلل  رمحها   – العازمي  البحلق  محدان  مطلق  محدة  املحسنة  ولدت 
)1914م(.

نشأت يف بيت رجل صالح معروف بدينه، وعقله، فأثر هذا يف شخصيتها،
فمع كوهنا أمية ال تقرأ، وال تكتب، إال أهنا كانت صاحلة، ال يرى منها إال كل اخلري، وال تتكلم 

إال فيام يعنيها.
تزوجت من السيد مرزوق الدماك العازمي.

توفيت - رمحها اهلل – سنة )2003م(.
تأسس املسجد سنة )1985م(.

»املصدر: ابن شقيقها السيد مطلق البحلق العازمي«

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: أبو سنان األسدي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 7، شارع ما بني 6 و 1.

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن وهب بن زمعة بن األسود القريش – ريض اهلل عنه -، صحايب من الشعراء، يقال 
له ابن وهب األكرب، لتمييزه عن عبد اهلل بن وهب بن زمعة التابعي، أسلم يوم الفتح سنة )8هـ(، 

وقتل يف املدينة يوم حرص عثامن بن عفان – ريض اهلل عنه - يف داره سنة )35هـ(. 
»اإلصابة« 2256/4 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل بن عمرو بن حرام.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 12، شارع 1.
صاحب املسجد:

عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام، األنصاري اخلزرجي السلمي، أبو جابر – ريض 
اهلل عنه -، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا واستشهد يوم أحد.

عن جابر ملا قتل أيب يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص » ينهوين وهو ال ينهاين وجعلت عمتي تبكيه فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  : »تبكيه أو ال تبكيه، ما زالت 

املالئكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه«.
قال جابر: قال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  أال أخربك أن اهلل كلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي سلني 
ال  إليها  أهنم  مني  سبق  قد  إنه  فقال:  ثانيا  فيك  فأقتل  الدنيا  إىل  تردين  أن  أسألك  قال:  أعطك 
يرجعون قال: يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل اهلل »وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل 

أحياء عند رهبم يرزقون «.
»سري أعالم النبالء« 324/1 للذهبي
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 اسم املسجد: عبد اهلل يوسف شبكوه.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 12، شارع 1.
صاحب املسجد:

ولد املحسن عبد اهلل يوسف بن يوسف شبكوه – حفظه اهلل وبارك 
يف عمره – يف الكويت يف 25 / 5 / 1931 م .

تلقى تعليمه يف الكتاتيب، فقرأ القرآن الكريم، وحفظ أجزاء منه، 
وتعلم القراءة والكتابة .

 عمل يف أول حياته يف الغوص عىل اللؤلؤ، ثم عمل مع أرسته يف قص الصخر – وهي عملية 
تكسري الصخر، وبيعه عىل من حيتاجه من البنائني وغريهم - ثم عمل بعد ذلك يف وزارة الصحة.

ويف فرتة الغزو العراقي تطوع لألذان يف مسجد اجلويزي يف منطقة خيطان، حيث كان يسكن، 
واستمر للعمل مؤذنا ما يقرب من اثنتي عرشة سنة .

تأسس املسجد يف 1 / 7 / 1988 م .
» املصدر : نفسه « .

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: فضالة بن عبيد.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 11، شارع 1.
صاحب املسجد:

فضالة بن عبيد بن نافذ القايض الفقيه أبو حممد األنصاري األويس – ريض اهلل عنه - صاحب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  من أهل بيعة الرضوان، ويل الغزو ملعاوية، ثم ويل له قضاء دمشق، كان ينوب عن 
معاوية يف اإلمرة إذا غاب. قال الواقدي: شهد فضالة أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم خرج إىل الشام فسكنها، وكان قاضيا بالشام.
تويف سنة )53هـ(.

»سري أعالم النبالء« 113/2 للذهبي.
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 اسم املسجد: فهد يوسف عبد العزيز الزبن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8، شارع 10، مركز الضاحية. 
صاحب املسجد:

ولد املحسن فهد يوسف عبد العزيز الزبن – رمحه اهلل – يف فريج 
سنة  الكويت  مدينة  يف   – حاليًا  املركزي  البنك  وموقعه   ،– الغنيم 

)1918م(.
التحق ببعض الكتاتيب التي تعلم منها مبادئ القراءة والكتابة، واحلساب، وحفظ فيها شيئًا 

من القرآن الكريم.
عمل يف أرسته، وهي جتارة األخشاب.

وأشقاؤه هم: محود، وعبد املحسن، وعبد الرمحن، وزبن. 
تويف – رمحه اهلل - سنة )1978م(.

»املصدر: شقيقه السيد زبن يوسف الزبن«

* * *
حرف الكاف

 اسم املسجد: كعب بن عجرة. 
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 10.
صاحب املسجد:

كعب بن عجرة األنصاري الساملي املدين – ريض اهلل عنه -، من أهل بيعة الرضوان.
قال ابن سعد هو بلوي من حلفاء اخلزرج، وقال الواقدي: هو من أنفسهم. 

وذكر عن رجاله قالوا: استأخر إسالم كعب بن عجرة وكان له صنم يكرمه ويمسحه فكان 
يدعى إىل اإلسالم فيأبى، وكان عبادة بن الصامت له خليال فرصده يوما، فلام خرج دخل عبادة 
ومعه قدوم فكرسه، فلام أتى كعب قال: من فعل هذا، قالوا: عبادة فخرج مغضبا، ثم فكر يف نفسه 

وأتى عبادة فأسلم. تويف سنة )52هـ(.
»سري أعالم النبالء« 52/3 للذهبي. 
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حرف الالم
 اسم املسجد: لولوة الزبن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 11. 

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة لولوة يوسف عبد العزيز الزبن – رمحها اهلل - يف فريج الغنيم – وموقفه البنك 

املركزي حاليًا – يف مدينة الكويت يف حدود سنة )1902م(.
عرفت بتدينها، وحسن خلقها، وحبها للخري، ومسامهتها يف بعض األعامل اخلريية.

مل يكتب اهلل هلا الزواج، لكن رزقها اهلل أرسة صاحلة، وأشقاء مباركني رعوها طوال حياهتا، 
وأشقاؤها هم: محود، وعبد املحسن، وفهد، وعبد الرمحن، وزبن.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )1992م(.
تأسس املسجد سنة )1992م(.

»املصدر: شقيقها السيد زبن يوسف الزبن« 

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: املنذر بن عمرو.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 8.
صاحب املسجد:

أيب  بن  قال   ،- عنه  اهلل  ريض   – املنذر بن عمرو بن خنيس األنصاري اخلزرجي الساعدي 
العقبة(  بيعة  بن عمرو عقبي )شهد  املنذر  يقول  بن عبد احلميد بن جعفر  خيثمة سمعت سعد 
بدري نقيب استشهد يوم بئر معونة، وكذا قال بن إسحاق، وثبت أنه استشهد يوم بئر معونة يف " 

صحيح البخاري "، وسمي املنذر بن الزبري بن العوام عىل اسمه، وكان يلقب املعنق ليموت.
»اإلصابة« 1889/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة اجلابرية
حرف األلف

 اسم املسجد: إبراهيم نارص اهلاجري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 105، قرب مركز التدريب.
صاحب املسجد:

هو إبراهيم بن نارص بن إبراهيم اهلاجري – رمحه اهلل -، املولود يف 
إقليم نجد باململكة العربية السعودية الشقيقة عام )1323هـ( املوافق 

لعام )1905م(.
ذاق مرارة اليتم مبكرًا، فقد تويف والده وعمره مل يتجاوز السنتني، فتوىل تربيته عمه املرحوم 
عبد العزيز اهلاجري، الذي أحسن تربيته وتعليمه، فقد تعلم إبراهيم بن نارص اهلاجري القرآن 

الكريم يف الُكتَّاب، وكان شديد العناية بالعلم وحتصيله وخاصة كتاب اهلل تعاىل وعلومه.
وقد نال بفضل اهلل تعاىل شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 

بأم درمان بالسودان، تكرياًم له وتقديرًا لدوره الكبري يف خدمة القرآن الكريم.
وبعد أن شب عن الطوق، وبلغ مبلغ الشباب، أبى إال أن يعتمد عىل نفسه، وأن يأكل إال من 
عمل يده، فانتقل للعمل يف اإلحساء باململكة العربية السعودية، ثم قدم إىل الكويت، وزاول هبا 

بعض األعامل التجارية.
الرشقية  واملنطقة  واجلبيل  الكويت  بني  وذهابًا  جيئة  التنقل  منه  يتطلب  هذا  عمله  وكان 
بالسعودية، فزاده ذلك خربة وجلدًا يف العمل، مستعينًا بتقوى اهلل تعاىل، وحاماًل شعار الصدق 

واألمانة يف أعامله.
وبعد عمر – ناهز السادسة والثامنني عامًا- حافل بالبذل والعطاء واجلود والسخاء، لقي املحسن 
إبراهيم نارص اهلاجري وجه ربه الكريم، يف الثامن والعرشين من ديسمرب عام )1991م( املوافق 
)1412هـ(. وكان قد أوىص – رمحه اهلل – ولديه يوسف وفيصل باستكامل مسريته اخلريية من 
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بعده، ومواصلة تنفيذ املشاريع اخلريية واإلرشاف عليها لتكون له صدقة جارية بإذن اهلل تعاىل.
ويتوىل ولده يوسف حاليًا استكامل مسرية والده متابعًا ملشواره يف العمل اخلريي كام كان متابعًا 

ألعامله يف حياته.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأجزل مثوبته، وتقبل صالح أعامله وادخرها يف ميزان حسناته.

تأسس املسجد سنة )1955م(.
»حمسنون من بلدي« 553/4 إصدار بيت الزكاة.

* * *
حرف اهلاء 

 اسم املسجد: هشام العبيدان.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

سنة  اهلل-  رمحه   - العبيدان   العزيز  عبد  حممد  هشام  الشهيد  ولد 
وكان  الصغر،  منذ  وملتزما  متدينا   - اهلل  رمحه   - كان  )1951م(. 
طيب القلب، وفيًا وخملصًا ومتساحما، وكان عضوًا يف صندوق أعانه 

املرىض.
أحد شهداء الكويت الرشفاء الذين رفضوا االنضامم للعمل مع صفوف قوات االحتالل. 

يف أول يوم من أيام الغزو، ارتدى الدكتور الشهيد هشام العبيدان اللباس العسكري وذهب 
لوالدته واستأذهنا يف الذهاب للمستشفى العسكري ألداء الواجب الوطني.

كان حيمل السالح بسيارته اخلاصة، ويوصله إىل املقاومة، ويذهب بنفسه لعالج أفراد املقاومة 
ويوفر  املنطقة،  ألهايل  الغذائية  املواد  بتوفري  يقوم  وكان  للمستشفى،  جميئهم  لتعذر  بيوهتم  يف 

األوكسجني والدم ملستشفى الوالدة. 
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واستمر يف ذلك العمل إىل أن جاء يوم اجلمعة 1990/9/21م، ويف منتصف الليل انغض أعوان 
 الطغاة يكبلون فاقتادوا الشهيد، وبقى خمتفيا اثني عرش يوما، يتنقل من خمفر إىل خمفر ومن حمافظة
وانزلوه،  بيته  أمام  اجلند  أحرضه  حتى  1990/10/3م،  األربعاء  يوم  جاء  أن  وما  ألخرى، 

وأطلقوا النار عىل رأسه فوقع شهيدا - رمحه اهلل -.
له من األوالد: عمر، وعائشة، وعثامن.

»املصدر: شقيقه السيد إياد العبيدان«

* * *
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منطقة حطني
حرف احلاء

 اسم املسجد: محد عبد املحسن املشاري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، شارع 424.
صاحب املسجد:

ولد املحسن محد عبد املحسن املشاري – رمحه اهلل - عام )1325هـ( 
املوافق عام )1907م( تقريبًا، يف منطقة القبلة بمدينة الكويت، حيث 
كانت األرسة تسكنها بالتحديد يف  »سكة عنزة« وتقع يف شامل سوق 

السمك واحلم واخلضار اجلديد.
ووالدته هي ابنة عبد الوهاب اخلرشم، ويرتبط مع فهد العبد املحسن الفهد يف النسب، فهام 
ابنا خالة، وكان والده - رمحه اهلل - يعمل حينذاك سكرتريًا يف اجلامرك، إبان حكم الشيخ مبارك 
الصباح )1915م( - رمحه اهلل -، وقد تزوج السيدة الفاضلة لولوة عبد الوهاب اخلرشم، فرزقت 
أربع  له  أنجبت  التي  املرزوق  داود  تزوج دالل  توفيت  بابنائهم: مشاري وثنيان ومحد، وملا  منه 

بنات.
ابًا، مرة أو مرتني  عارص - يرمحه اهلل - مهنة الغوص الستخراج اللؤلؤ، وخرج مع والده تبَّ
فقط، ثم سافر إىل البحرين، ومل يكن قد جتاوز العرشين من عمره، وعمل يف رشكة »كانو والزياين«، 

واستمر هبا عرشة أشهر، عاد بعدها إىل الكويت ليتاجر يف املواد الغذائية، ثم 
عمل - يرمحه اهلل - كاتبًا )حماسبًا( عند التاجر السيد عيل الرفاعي، ثم عند التاجر إبراهيم عبد 

العزيز الرميح -رمحهام اهلل-، مما فتح له أبوابًا جديدة من املعرفة.
املشاري مكتبًا السترياد األطعمة  املحسن  افتتح محد عبد  الثانية،  العاملية  بداية احلرب  وقبل 
واألقمشة عن طريق التجار الكويتيني املوجودين باهلند، ثم ببيعها يف الكويت باجلملة عىل جتار 

التجزئة، حتى استطاع أن يكتسب ألوانًا عدة من اخلربة، وصار يشار إليه بالبنان.
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فيام  الوطنية  مشاركاته  بعض  حرص  ويمكننا  الوطنية،  املسؤولية  أمهية  املشاري  محد  استشعر 
ييل:

دائرة شئون القرص.
دائرة التموين.

جلان حتقيق اجلنسية.
املجلس البلدي.
جملس املعارف.

جلنة تعديل القانون.
املجلس األعىل إلدارة البالد.

جملس األمة األول عام )1963م(.
عضوية جملس األوقاف.

التحكيم التجاري.
امتد العمر باملرحوم محد عبد املحسن الشاري حتى جاوز الثانية والتسعني، وكان كامل الوعي 
والنشاط، إىل أن جاء قضاء اهلل – تعاىل - ال مرد له، وسكن اجلسد النابض باحلياة، فمرض أيامًا 
قليلة، لقي بعدها ربه بعد صالة املغرب وقبل صالة العشاء يوم اخلميس املوافق1998/4/30م 

)1419هـ( إثر نوبة قلبية – رمحه اهلل وأحسن إليه -.

تأسس املسجد بإرشاف ابنه أمحد سنة )2002م(.
»حمسنون من بلدي« 41/8 إصدار بيت الزكاة.

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فهد نارص الفرحان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 205.

صاحب املسجد:
ولد املحسن فهد نارص حممد الفرحان – حفظه اهلل وبارك يف عمره 

– يف الكويت سنة )1917م(.
نشأ يف أرسة صاحلة كريمة، عرف كثري من أبنائها فن البناء، ويقال 

له: أستاذ،، فهو آخر أساتذة البناء من عائلة الفرحان.
وقد عرف باملهارة يف فن النقوش، واملساح يف اجلبس، واإلسمنت، والطني.
وكان قد توىل بناء بعض القصور، واملعامل، لشهرته، ومعرفته بالبناء، ومنها: 

قرص املربع يف الرياض، وكان يسكنه امللك عبد العزيز – رمحه اهلل – يف حياته، وقد صار اليوم 
متحفًا.

املستشفى األمريي قبل هدمه، وإعادة بنائه.
بيت البدر، وهو اآلن متحف.

قرص دسامن.
بيت الغانم عىل البحر.

قرص مرشف، وكان منتجع الشيخ عبد اهلل املبارك – رمحه اهلل -.
نارص،  عرشة:  األوالد  من  وله  أمحد،  عمه  ابنة  أمينة  من  الفرحان  نارص  فهد  املحسن  تزوج 

ومريم، وغنيمة، وحممد، وليىل، ومنى، ووليد، وهنا، وأمحد، وسهى.
تفرغ بعد تركه هذه املهنة ألعامله اخلاصة، فاشتغل يف جتارة العقار، وبناء العامرات.

»املصدر: الرعيل األول لعائلة الفرحان « الدكتور راشد عبد اهلل الفرحان. 

* * *
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 اسم املسجد: فيصل سعود الزبن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 .
صاحب املسجد:

ولد املحسن فيصل سعود الزبن – رمحه اهلل - يف عام )1329هـ( 
نشأ  حيث  الكويت،  دولة  يف  القبلة  بمنطقة  )1911م(،  لعام  املوافق 
وتربى يف حي من أحياء تلك املنطقة التي كانت جتمع أهايل الكويت، 

وحتديدًا يف فريج الغنيم، يف منزل عائلة الزبن. 
بعد ذلك،  طيبًا  تأثريًا  أثرت يف حياته  منطقته،  وأبناء  أهله  بني  القبلة  منطقة  النشأة يف  وهذه 

حيث نشأ عىل حب الناس وحب مساعدهتم، واحرتام اجلوار، واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل.
ومل تكن حياة املحسن فيصل سعود الزبن – رمحه اهلل – سهلة يسرية، فبعد انتهاء فرتة تعليمه 
 ،- اهلل  رمحه   – الفرحان  أمحد  التاجر  )حماسبًا(عند  كاتبًا  اشتغل  هبا،  وعمله  األمحدية  باملدرسة 
وكانت فرتة مهمة يف حياته، حيث أتقن من خالهلا أصول العمل التجاري، وأدرك معنى االعتامد 

عىل النفس.
ثم بدأ املحسن فيصل الزبن – رمحه اهلل – بداية صغرية يف الطواشة )جتارة اللؤلؤ( وهي جتارة 

حتتاج إىل صرب، ودقة، وعدم استعجال، وكل ذلك حيتاجه التاجر الناجح كام نعلم.
وهبذه اخلربة العملية والدروس احلياتية استطاع املحسن فيصل سعود الزبن – رمحه اهلل – أن 
يشق طريقه يف احلياة، فبدأ برحالت جتارية إىل اهلند، لبيع ورشاء السلع والبضائع االستهالكية 
باهلند، وظل يتنقل بينها وبني الكويت واملوانئ األخرى املزدهرة جتاريًا، حتى صار له اسم بني 

جيل كبار التجار.
واستمر يف السفر والتجارة بني اهلند وشبه اجلزيرة العربية، حتى صارت جتارته كبرية ومميزة. 

عمل - رمحه اهلل – يف مؤسسات كثرية يف الدولة خلدمة الكويت وشعبها يف جماالت كثرية، 
إيامنًا منه أن العمل هلذا الوطن وخدمة أبنائه فرض عىل كل إنسان، كل بحسب موقعه، ومن ذلك 
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عمله يف اللجان اآلتية:
 جلنة التثمني باملجلس البلدي.

 هيئة التحكيم التجاري.
عام  شوال   22 يف  سبحانه،  ربه  وجه  الزبن  فيصل   – تعاىل  اهلل  بإذن   – املرحوم  لقي  وقد 

)1418هـ(، املوافق 19 فرباير عام )1998م(.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجعل أعامله يف ميزان حسناته.

تأسس املسجد سنة )1998م(.
»حمسنون من بلدي« 7 /149 إصدار بيت الزكاة.   

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد محد الوقيان.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 2.
صاحب املسجد:

سنة  الكويت  يف   – اهلل  رمحه   – الوقيان  محد  حممد  املحسن  ولد 
)1914م(.

تلقى تعليمه يف بعض الكتاتيب، وتعلم القراءة، والكتابة، والقرآن 
قسم  يف  عمل  النفط  ظهور  وبعد  النجارة،  فن  يف  عمل  ثم  الكريم، 

التنفيذ يف دائرة البلدية، حيث كان يقوم بتنفيذ األوامر يف هدم املنازل املثمنة من احلكومة.
املطالبة بضم  الكريم قاسم يف  السابق عبد  العراقي  الرئيس  أثناء أزمة  تطوع، ومحل السالح 

الكويت، فكان له بعض املبادرات االجتامعية، واملسامهات اخلريية داخل، وخارج الكويت.
له من األبناء: خالد، وفيصل، وسليامن، وسامي، وسامل.

تويف – رمحه اهلل – يف 20 / 6 / 2000م.
تأسس املسجد سنة )2001م(.

»املصدر: ابنه السيد خالد حممد الوقيان«.
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حرف الياء
 اسم املسجد: يعقوب يوسف النفييس.

النوع: 
العنوان:  

صاحب املسجد:
الكويت سنة ) 1928 م ( .

 ، املناصب  من  العديد  وتقلد   ، الكويت  مدارس  يف  تعليمه  تلقى 
ومنها :

عضو يف املجلس البلدي ، وعضو يف جلنة توزيع بيوت ذو الدخل املحدود لدى وزارة الشؤون 
االجتامعية   والعمل ، والبنك التجاري الكويتي ، ورشكة اخلليج للتأمني ، ورشكة ناقالت النفط 

الكويتية.
له من األبناء : عادل ، ورشيد ، وسمري ، وعبد العزيز .

تأسس املسجد يف 31 / 7 / 2002 م .
» املصدر : ابنه السيد رشيد يعقوب النفييس » .

* * *
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منطقة حويل
حرف الراء

 اسم املسجد: الرشيد.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 3، شارع ابن رشد )تونس(.
صاحب املسجد:

يقع مسجد الرشيد يف منطقة حويل - شارع ابن رشيد وقد جاء يف كتاب تاريخ دائرة األوقاف 
العامة الكويت - بالد العرب من )1368 - 1377هـ( املوافق )19491957- م( أن الذي 
بتاريخ 1373/6/14هـ  بناءه  العامة  ابن رشيد كام جددت دائرة األوقاف  أسس هذا املسجد 

املوافق 1954/2/18م.
»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سهو محود السهو. 
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 6، مقابل شارع اخلرطوم.
صاحب املسجد:

ولد املحسن سهو عيل محود السهو – رمحه اهلل – يف منطقة سدير يف 
اململكة العربية السعودية سنة )1932م(. 

ثم  النجاة،  مدرسة  يف  ودرس  الزبري،  مدينة  إىل  أرسته  مع  هاجر 
انتقل إىل دولة الكويت. 

عمل يف أول اخلمسينات حماسبًا، ويف سنة )1959م( فتح له حماًل جتاريًا يف منطقة حويل. 
– يف 2001/3/28م.  تويف – رمحه اهلل 

تأسس املسجد سنة )2002م(. 
»املصدر: شقيقه السيد عبد اهلل محود السهو«
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد احلميد الصانع.

النوع: جامع.
العنوان:  قطعة 7، شارع تونس.

صاحب املسجد:
بن  العزيز  بن عبد  احلميد  بن عبد  العزيز  بن عبد  احلميد  هو عبد 

نارص الصانع – رمحه اهلل -.
مدينة  يف  )1888م(،  لعام  املوافق  )1306هـ(  عام  يف  املولود 

الكويت.
الثانية عرش عىل  يتجاوز  الكريم وعمره مل  القرآن  الُكتَّاب، وقد ختم  تعليمه األويل يف  تلقى 
يد مطّوعة من عائلة العمر املشهورة آنذاك بربوز العديد من املطوعات منها، وقيامهن بتحفيظ 

القرآن الكريم. 
دون  العلم،  أهل  وسؤال  نفسه  عىل  ذلك  يف  واعتمد  والقراءة،  باملطالعة  الولع  شديد  نشأ 
نفسه  تثقيف  الُكتَّاب، وظل مقباًل عىل  آنذاك يف  املتمثل  العام  التعليم  تعليمه يف سلك  مواصلة 

حتى أصبح علاًم من أعالم الثقافة والعلم يف الكويت.
بدأ حياته العملية بالعمل يف جتارة املواد الغذائية واملالبس مع والده الذي كان يمتلك حماًل 
صغريًا يف السوق، وسفينة جللب املاء من شط العرب أسامها »احلميدي« عىل اسمه، ثم عمل عبد 
احلميد يف جتارة اللؤلؤ والسفر لبيعه حيث امتلك سفينة جتارية، سافر هبا إىل موانئ اخلليج واهلند 
وسيالن وغريها، حتى أصيبت هذه التجارة بالكساد يف الثالثينات من القرن العرشين، فانتقل 

إىل العمل يف الوظائف احلكومية. 
  كان أول عمل للصانع يف احلكومة هو رئاسة قسم اجلمرك الربي، لتطبيق املعاهدة التي  متت 
الطريق قبل ذلك مقطوعة بني  التجارة والقوافل، حيث كانت  لتنظيم  الكويت والسعودية  بني 

البلدين. 
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الربك وخمازن  العرب، فاهتم بإصالح  املياه من شط  الكويتية جللب  ثم عمل مديرًا للرشكة 
املياه و »التوانكي« وأنشأ عرشين »بومًا« سفينة جللب املياه من شط العرب إىل الكويت، ويف سنة 

)1947م(. 
فضل عبد احلميد الصانع يف القضاء، فانتقل إىل عضوية املحكمة الكلية مع الشيخ   عبد اهلل 

اجلابر الصباح.
من عام )1948م( إىل عام )1952م( شغل منصب مدير البلدية.

ويف عام )1950م( شغل الصانع منصب مدير عام إدارة الصحة العامة.
1951م(  إىل  1947م  من  )الفرتة  املعارف  ملجلس  الثاين  التشكيل  يف  عضوًا  الصانع  وكان 
وقد تأسس هذا املجلس سنة )1936م( ومل يكن أعضاؤه يتقاضون رواتب عن أعامهلم بل كانوا 

يتربعون من ماهلم اخلاص لتمويل املجلس ودعم مشاريعه.
بعد عمر ناهز التسعني سنة قمرية قضاه يف العمل والكفاح من أجل رفعة وطنه وأبناء وطنه، 
تويف املحسن عبد احلميد الصانع يف ربيع األول من عام  )1396هـ( املوافق 6 مارس )1976م(، 

رمحة اهلل رمحة واسعة وجعل أعامله يف ميزان حسناته.
»حمسنون من بلدي 237/2« إصدار بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: عثامن بن عفان. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7، شارع املثنى.

صاحب املسجد:
عثامن بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص بن كالب –ريض اهلل عنه-،  
أبو عبد اهللَّ وأبو عمرو، ذو النورين ، أحد العرشة الذين شهد هلم رسول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة ، جيتمع 
نسبه مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  يف اجلد اخلامس، ثالث اخللفاء الراشدين .  ولد بالطائف بعد الفيل بست 
سنني ، كان عثامن مجياًل وكان ربعة - ال بالقصري وال بالطويل -، حسن الوجه، رقيق البرشة كبري 
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اللحية، أسمر اللون، كثري الشعر، ضخم الكراديس
أسلم عثامن - ريض اهللَّ عنه - يف أول اإلسالم قبل دخول رسول اهللَّ دار األرقم، وكانت سنِّه 
قد جتاوزت الثالثني، دعاه أبو بكر إىل اإلسالم فأسلم، هاجر إىل أرض احلبشة مع زوجته رقية 

بنت رسول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فكان أول مهاجر إليها، ثم هاجر اهلجرة الثانية إىل املدينة . 
فنثرها يف حجر  الُعرسة  دينار يف كمه حني جهز جيش  بألف  اهللَّ عنه -  جاء عثامن - ريض 

رسول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  فقبلها يف حجر وهو يقول :    ما رضَّ عثامن ما عمل بعد اليوم   . 
واشرتى بئر رومة من اليهود بعرشين ألف درهم، وسبلها للمسلمني .  كان رسول اهللَّ قد قال :  

»من حفر بئر رومة فله اجلنة « ، وكان حييي الليل، فيختم القرآن يف ركعة.
قتل يوم اجلمعة 18 ذي احلجة سنة )35 هـ( وكان صائاًم .  

دفن يف حش كوكب وقد كان اشرتاه ووسع به البقيع، ليلة السبت بني املغرب والعشاء فصىلَّ 
عليه جبري بن مطعم.

»اإلصابة« 1238/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: ابن عويد. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7، شارع 313 بجوار املدرسة األمريكية.

صاحب املسجد:
يعترب املسجد الواقع يف اجلهة القبلية من )البحر( املشهور بمسجد ابن عويد نسبة إىل إمامه، 
الغربية منه  املساجد يف منطقة حويل )قطعة 25 شارع 27(، وقد سكن األرض  أقدم  وهو من 
عبد  السيد:  وارسة   ،)1916( عام  منذ  سكن  الذي  مدوه  أمحد  السيد:  أرسة  مها  أرستان  قديام 
العزيز بن سليامن العويد وإخوانه، وشاء اهلل أن يتخذ عبد العزيز العويد مصىل يف األرض عىل 
شكل خط من صخور حتدد القبلة عىل االرض، وبعد مرور فرتة من الزمن كثر الناس يف القرية 
من  مبني  مصىل  تأسيس  بوجوب  القرية  أهل  شعر  ولذا  الكويت،  إىل  طريقهم  يف  هبا  واملارون 
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الطني، كام شعر السيد: أمحد مدوه هبذا األمر من قبل فبادر بتخصيص ارض من أرضه لتكون 
مسجدا وبارش فعال يف البناء حتى مل يبق عليه إال بناء السقف فقال له الساكنون من أهل القرية 
يف األرض التي قريبة من مسجد ابن عويد: لو بنيت مسجدك قريبا منا كان أفضل فرتك البناء يف 
املسجد األول وتربع هلم بأبوابه ونوافذه وأخشاب السقف كام تربع السيد عبد العزيز بن عويد 
 باألرض والبناء بمساعدة إخوانه فتم البناء بتعاون اجلميع يف عام )1341 هـ( املوافق )1920م(.
 هو مسجد صغري يف حجمه منذ تأسيسه وهو عىل هذه احلالة إىل أن وسعته األمانة العامة لألوقاف.
أعادت بناءه من جديد دائرة األوقاف يف 12 من مجادى األوىل عام )1374م( املوافق 6 من يناير 

عام )1955م(.
ولقد طمس هذا التجديد ببعض معامله وأركانه منها مكان الوضوء )القرو(والقليب )مسبح( 
)والدكة( التي جيلس عليها أهل القرية من املصلني بعد صالة العرص حتى صالة العشاء كديوان 
هلم للتحدث والتشاور وهذه )الدكة( وأما التجديد اآلخر فقد قامت به األمانة العامة لألوقاف 

يف عام )1423هـ( املوافق )2002م(.
»املصدر: املوقع الرسمي لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: املسلم.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6، بالقرب من مرسح حويل.
صاحب املسجد:

عام  يف   - اهلل  رمحه   – املسلم  صالح  اللطيف  عبد  املحسن  ولد 
يف  القناعات  فريج  يف  ونشأ  )1896م(.  لعام  املوافق  )1314هـ(  
املسلم(،  )عائلة  العائلة  أحضان  يف  وتربى  ترعرع  حيث  الكويت، 

وكان ينال من الرعاية قسطها األكرب، فقد كان أصغر إخوته مجيعًا.
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القناعات  حي  وسكنت  السعودية،  العربية  اململكة  من  قدمت  قد  املسلم  أرسة  وكانت 
)اجلناعات(، وعاش – رمحه اهلل – بني  أرسته يف بيت جده عبد الوهاب.

وقد نشأ رمحه اهلل يف ظروف قاسية قبل االنفتاح االقتصادي وظهور النفط، فعمل مع إخوته يف 
قص الصخر من عشريج وحتميله يف سفينتهم الصغرية بقيادة أخيه األكرب سعود وبيعه للبناء.

يف ظل الظروف التي كانت متر هبا الكويت قبل ظهور النفط، كان ال بد للمرء وقتها من الكد 
واالجتهاد للحصول عىل ما يكفيه وأوالده، وكان حظ عبد اللطيف املسلم – رمحه اهلل – من ذلك 
كبريًا، فبعدما كان   يعمل مع إخوته يف قص الصخر، اجته فرتة إىل الغوص، ثم رشع يف التجارة 
والسفر إىل اهلند والبحرين، ثم العودة لبيع بعض ما كان رائجًا يف الكويت وقتها، من منتجات 

هذين البلدين.     
ودارت عجلة هذه التجارة حتى منَّ اهلل عليه وعىل إخوته، ففتحوا دكانًا يف وقف هالل املطريي، 
قرب ساحة الرصافني آنذاك، وبدؤوا يف االجتار باملواد الغذائية والشاي والقهوة والفلفل واألرز 

وغريها.
ثم حتول من جتارة املواد الغذائية إىل جتارة األقمشة واسترياد األواين املعدنية، مع إخوته وأوالد 

إخوته، حتى فتح اهلل عليهم.
للمحسن عبد اللطيف املسلم – رمحه اهلل – دور وطني مشهود يف خدمة وطنه الكويت والقيام 

عىل مصالح مواطنيه، عن طريق املشاركة يف بنائه ومنها:
عضوية جملس البلدية 

عضوية جملس األوقاف 
عضوية جلنة التثمني

خمتار منطقة حويل والشعب
تأسيس أول رشكة أسامك مسامهة كويتية:

وبعد عمر قضاه يف خدمة وطنه وأهله، والقيام بأعامل اخلري، تويف املحسن عبد اللطيف املسلم 
يف 4 ربيع اآلخر عام )1405هـ(  املوافق 27 ديسمرب
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)1984م(، يف منزله بالكويت.
وأخواه  املسلم  اللطيف  عبد  املحسن  ومتويله  ببنائه،  وقام  )1931م(،  سنة  املسجد  تأسس 

سعود ونارص، وجعلوه باسم العائلة.
»حمسنون من بلدي« 93/7 إصدار بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: مشاري عبد العزيز وحممد القطان.

النوع: جامع.
العنوان:  قطعة 7، شارع املثنى.

صاحب املسجد:
األوقاف  دائرة  القطان وذلك حتت إرشاف  العزيز وحممد  العبد  املسجد مشاري  أسس هذا 

العامة عام )1376هـ( املوافق )1956م(.  
»تاريخ مساجد الكويت« ص 442 لألستاذ عدنان بن سامل الرومي 

* * *
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منطقة الرميثية
حرف األلف

 اسم املسجد: أسعد بن زرارة األنصاري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1، شارع 16، جادة 12.
صاحب املسجد:

أبوأمامة األنصاري  النجار  بني  نقيب  السيد  اهلل عنه -،  – ريض  بن عدس  بن زرارة  أسعد 
اخلزرجي، من كرباء الصحابة، تويف شهيدا بالذبحة فلم جيعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعده نقيبا عىل بني النجار 

وقال: أنا نقيبكم فكانوا يفخرون بذلك.
 وقيل: أوىص أسعد ببناته إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكن ثالثا. فكن يف عيال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يدرن معه 
 يف بيوت نسائه، وهن: فريعة، وكبشة، وحبيبة. فقدم عليه حيل فيه ذهب ولؤلؤ، فحالهن منه.

قال ابن إسحاق: تويف والنبي  ملسو هيلع هللا ىلص يبني مسجده قبل بدر.
قال الواقدي: األنصار يقولون: أول مدفون بالبقيع أسعد، واملهاجرون يقولون: أول من دفن 

به عثامن بن مظعون. 
»سري أعالم النبالء« 299/1 للذهبي.

* * *
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حرف الدال
 اسم املسجد: أبو دجانة سامك األنصاري.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، شارع 31.

صاحب املسجد:
وأحدا  بدرا  شهد  مبكرًا،  أسلم   ،- عنه  اهلل  ريض   – َخَرشة  بن  سامك  األنصاري  ُدجانة  أبو 
ومجيع املشاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يوم أحد مع النبي صىل - اهلل عليه وسلم -، وبايعه عىل املوت، 
باب  عىل  فقاتل  رجله،  فانكرست  حنيفة   لبني  املوت  حديقة  تسلق  بعدما  الياممة  يوم  استشهد 
بكر  أيب  املسلمون، وكان ذلك سنة )12هـ( يف خالفة  عنه، ودخلها  املرشكني  وأزاح  احلديقة، 

الصديق - ريض اهلل عنه -.
»سري أعالم النبالء« 243/1 للذهبي.

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: أبو سعيد اخلدري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع نارص املبارك، جادة 24.
صاحب املسجد:

سعد بن مالك بن سنان األنصاري اخلزرجي أبو سعيد اخلدري– ريض اهلل عنه -، صحايب 
جليل من فقهاء الصحابة، من رواة احلديث، شهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اثنتي عرشة غزوة، شهد 

معركة اخلندق، وبيعة الرضوان. قيل: مات سنة )74هـ(. 
»سري اعالم النبالء« 168/3 للذهبي.

* * *
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 اسم املسجد: ابن سالمة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7، شارع حسن البنا، جادة 72.
صاحب املسجد:

من أقدم املساجد الواقعة يف احلي القبيل وعىل وجه التحديد يف حي اخلشتي، الذي يقع اآلن 
غرب البنك املركزي، وجنوب وشامل بنك التسليف السابق.

وهذا املسجد من أوائل املساجد التي هدمت وذلك لتنظيم املنطقة.
ولقد أسسته الوزارة من جديد يف منطقة الرميثية عام )1386هـ( املوافق      )1966م( وأطلق 

عليه اسمه القديم.
أسس هذا املسجد سالمة بن سالمة سنة )1225هـ(، املوافق)1810م( 

نزحت عائلة السالمة إىل الكويت يف بداية القرن 18 امليالدي، وسكنت العائلة بعد النزوح إىل 
الكويت مع أبناء عمومتهم من عائلة عمر الدرباس، وعائلة احلديد يف بقعة ساحلية مرتفعة تتوسط 
إمتداد الرشيط الساحيل بقرب نقعة غنيم، ولقد تم بناء منازل العائلة عىل صيهد، واملجموعات 
التي نزحت إىل الكويت من العائلة سكنت بجانب املنازل األوىل، ثم تلتها املجموعات الثالثة إىل 
أن وصلت مباين العائلة إىل املرقاب والصاحلية، فكانت هذه املباين عىل شكل دائرة مع براحة يف 

الوسط تسمى براحة السالمة. 
وقد تم بناء املسجد جنوب منازل السالمة يف النصف األول من القرن )18( امليالدي، ورمم 
هذا املسجد سنة )1810م(، وقام برتميمه سالمة بن إبراهيم بن خليفة بن عبد اهلل السالمة، ولد 
اهلل  عبد  بن  بن خليفة  إبراهيم  ووالده  امليالدي،  القرن )18(  من  الثاين  النصف  الكويت يف  يف 

السالمة ولد يف بداية القرن )18( امليالدي.    
»تاريخ نزوح العائالت الكويتية العريقة إىل الكويت« ص 115 لألستاذة فوزية الرومي 

* * *
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 اسم املسجد: سلامن الفاريس.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع 91.
صاحب املسجد:

سلامن ابن اإلسالم، أبو عبد اهلل الفاريس – ريض اهلل عنه -، سابق الفرس إىل اإلسالم، صحب 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وخدمه وحدث عنه.

وكان لبيبا حازما، من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم. 
قال الواقدي: أول مغازي سلامن الفاريس اخلندق.

 تويف سنة )36هـ( باملدائن.
»سري أعالم النبالء« 505/1 للذهبي.

* * *
حرف الصاد

 اسم املسجد: صهيب الرومي. 
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 11، شارع ابن الزبري، جادة 114.
صاحب املسجد:

صهيب بن سنان – ريض اهلل عنه -، أبو حييى النمري من النمر بن قاسط، ويعرف بالرومي 
ألنه أقام يف الروم مدة، وهو من أهل اجلزيرة سبي من قرية نينوى من أعامل املوصل، وقد كان 

أبوه أو عمه عامال لكرسى، ثم إنه جلب إىل مكة فاشرتاه عبد اهلل بن جدعان القريش التيمي. 
من كبار السابقني البدريني، وكان فاضال وافر احلرمة له عدة أوالد، وملا طعن عمر استنابه 
عىل الصالة باملسلمني إىل أن يتفق أهل الشورى عىل إمام، كان موصوفا بالكرم والسامحة، وكان 

رجاًل أمحر شديد احلمرة.
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حني أراد صهيب اهلجرة قال له أهل مكة: أتيتنا صعلوكا حقريا فتغري حالك. 
قال: أرأيتم إن تركت مايل أخملون أنتم سبييل ؟ قالوا: نعم. فخلع هلم ماله. فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

فقال: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب.
قال الواقدي: مات صهيب باملدينة يف شوال سنة )38هـ( عن )70( سنة.

»سري أعالم النبالء« 17/2 للذهبي.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، جادة 45.
صاحب املسجد:

رسول  صاحب  العابد،  احلرب  اإلمام   ،- عنهام  اهلل  ريض   – العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  وابن صاحبه، أبو حممد وقيل: أبو عبد الرمحن، القريش السهمي، وأمه هي رائطة بنت 
احلجاج ابن منبه السهمية وليس أبوه أكرب منه إال بإحدى عرشة سنة أو نحوها، وقد أسلم قبل 
أبيه ويقال: كان اسمه العاص فلام أسلم غريه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  بعبد اهلل وله مناقب وفضائل، ومقام 

راسخ يف العلم والعمل، محل عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  علام مجا.
قال قتادة كان رجال سمينا، قال طلحة بن عبيد اهلل سمعت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  يقول: نعم أهل 

البيت عبد اهلل وأبو عبد اهلل وأم عبد اهلل 
قال أبو هريرة: مل يكن أحد من أصحاب رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  أكثر حديثا مني إال ما كان من عبد 

اهلل بن عمرو فإنه يكتب وال أكتب.
مات عبد اهلل ليايل احلرة سنة )63هـ(. 

»سري أعالم النبالء« 80/3 للذهبي.

* * *
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 اسم املسجد: عمرو بن اجلموح.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 10، شارع أبو حليفة، جادة 101.
صاحب املسجد:

عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب األنصاري السلمي الغنمي – ريض اهلل عنه - 
والد معاذ ومعوذ وخالد املذكورين وعبد الرمحن وهند.

قال الواقدي: مل يشهد بدرا كان أعرج، وملا خرجوا يوم أحد منعه بنوه، وقالوا: عذرك اهلل فأتى 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص   يشكوهم، فقال: ال عليكم أن ال متنعوه لعل اهلل يرزقه الشهادة. قالت امرأته هند 
أخت عبد اهلل بن عمرو بن حرام:كأين أنظر إليه قد أخذ درقته وهو يقول: اللهم ال تردين فقتل 

هو وابنه خالد.
وعن عمرو بن اجلموح قال لبنيه: أنتم منعتموين اجلنة يوم بدر، واهلل لئن بقيت ألدخلن اجلنة، 
فلام كان يوم أحد قال عمر: مل يكن يل هم غريه فطلبته فإذا هو يف الرعيل األول. قال مالك: كفن 

هو وعبد اهلل بن عمرو بن حرام يف كفن واحد.
روى مالك عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن اجلموح وابن 
ماتا  كأنام  يتغريا  مل  فوجدا  مكاهنام،  من  ليغريا  عنهام  فحفر  قربمها،  خرب  قد  السيل  كان  حرام 
باألمس، وكان أحدمها قد جرح فوضع يده عىل جرحه فدفن كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم 

أرسلت فرجعت كام كانت، وكان بني يوم أحد ويوم حفر عنهام )46( سنة.
»سري أعالم النبالء« 252/1 للذهبي. 

* * *
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حرف القاف
 اسم املسجد: قتيبة بن مسلم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، شارع 67.

صاحب املسجد:
– رمحه اهلل -، األمري أبو حفص أحد  قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصني بن ربيعة الباهيل 
األبطال والشجعان ومن ذوي احلزم والدهاء والرأي، ولد قتيبة بن مسلم سنة )48 هـ(  بأرض 

العراق.
وبالد  فرغانة،  افتتح  إنه  ثم  وارتدوا،  نقضوا  قد  وكانوا  وسمرقند  وبخارى،  خوارزم،  فتح 

الرتك سنة )95هـ(.
 واله عبد امللك بن مروان الري. وبعد ذلك واله احلجاج بن يوسف الثقفي خراسان سنة 

)86 هـ(. قتل سنة )96 هـ( يف فرغانة عىل يد وكيع بن حسان التميمي. 
»سري أعالم النبالء« 410/4 للذهبي. 

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد عبد اهلل املنيفي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 11.
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد عبد اهلل السعد املنيفي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1898م(. 
نشأ يف أرسة صاحلة، فألبسته ذلك الصفات الكريمة بعد توجهه للعمل التجاري، فقد كان من 

جتار الكويت املشهورين. 
رزقه اهلل من الذرية: عبد اهلل، وسعد، وأمحد، وخالد، وبدر، ومحد، ولطيفة، وشيخة، وسعاد، 

وهدى. 
– يف 1972/5/30م.  تويف – رمحه اهلل 

»املصدر: ابنه السيد سعد حممد املنيفي«.
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  اسم املسجد: اإلمام مسلم. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، جادة 52.
صاحب املسجد:

مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري – رمحه اهلل -، أبو احلسني، حافظ من أئمة 
من  والعراق،  والشام،  ومرص،  احلجاز،  إىل  ورحل  )204هـ(،  سنة  نيسابور  يف  ولد  احلديث، 
أشهر كتبه »صحيح مسلم« مجع فيه اثني عرش ألف حديث كتبها يف مخس عرشة سنة. تويف بظاهر 
نيسابور سنة )261هـ(، وقد بني عىل نفقة املرحوم فالح سعيد اجلويرسي، وله ذكر يف مساجد 

منطقة سلوى.
»سري اعالم النبالء« 557/12 للذهبي.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: النعامن بن مقرن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 12، جادة 125.
صاحب املسجد:

املزين األمري، أول مشاهده األحزاب،  أبو عمرو  – رمحه اهلل -،  بن مقرن  النعامن بن عمرو 
يوم  املسلمني  عىل  وبعثه  رصفه،  ثم  لعمر،  َكْسَكَر  ويل  الكوفة،  ونزل  الرضوان،  بيعة  وشهد 
. مزينة  لواء  إليه  وكان  أبوحكيم.  النعامن  كنية  وقيل:  شهيد.  أول  يومئذ  فكان  هناوند،   وقعة 

قال ابن إسحاق: قتل وهو أمري الناس سنة )21هـ(. 
فقال عمر للنعامن بن مقرن: إين مستعملك. فقال: أما جابيا فال، وأما غازيا فنعم. قال: فإنك غاز.

 فرسحه، وبعث إىل أهل الكوفة ليمدوه وفيهم حذيفة، والزبري، واملغرية، واألشعث، وعمرو 
بن معدي كرب. فذكر احلديث بطوله. وهو يف »مستدرك احلاكم« وفيه: فقال: اللهم ارزق النعامن الشهادة 

بنرص املسلمني، وافتح عليهم. فأمنوا، وهز لواءه ثالثا، ثم محل، فكان أول رصيع - ريض اهلل عنه -. 
»سري أعالم النبالء«403/1 للذهبي.
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منطقة الزهراء
حرف الباء

 اسم املسجد: اإلمام الباقر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة قطعة 1.
صاحب املسجد:

حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب املعروف بمحمد الباقر – رمحه اهلل - )57 هـ( 
يف املدينة املنورة، وهو ابن عيل بن احلسني زين العابدين،  أمه فاطمة بنت احلسن بن عيل بن أيب 

طالب، ويكنى بأيب جعفر من فحول علامء اإلسالم.
تويف سنة )114هـ(.

»سري أعالم النبالء« 401/4 للذهبي.

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: الزهراء.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 2، شارع 214.
صاحب املسجد:

األمة،  نساء  سيدة  القرشية  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  بنت   - عنها  اهلل  ريض   – الزهراء  فاطمة  هي 
وأحب الناس إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أمها خدجية بنت خويلد بن أسد القرشية سيدة سيدات بيت 
النبوة، وكانت تكنى أم احلسن وأم احلسني، وكان يطلق عليها أم أبيها، وزوجها هو عيل بن أيب 

طالب القريش اهلاشمي، وابناها مها احلسن واحلسني سيدا فتيان اجلنة.
ولدت فاطمة - ريض اهلل عنها - سنة )41( من مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري نساء العاملني: مريم بنت عمران، وخدجية 
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بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وآسية امرأة فرعون«.
عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا كانت إذا ُذكرت فاطمة بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: ما رأيت أحدا كان 

أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها.
توفيت فاطمة - ريض اهلل عنها -  بعد وفاة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  بستة أشهر، وكانت أول أهله 

حلوقا به.
»سري أعالم النبالء« 118/2 للذهبي.

* * *
حرف الصاد

 اسم املسجد: صالح عبد الرمحن العبديل.
النوع: جامع.

العنوان: مركز الضاحية، قطعة 4.
صاحب املسجد:

– رمحه  ولد املحسن صالح بن عبد الرمحن بن حممد محاد العبديل 
اهلل – يف مدينة عنيزة يف القصيم سنة )1914م(. 

بالصفات احلسنة من  اتصافه  نشأ يف أرسة صاحلة كان هلا دور يف 
نجد،  علامء  تاريخ  يف  ذكر  ألرسته  وكان  اخلري،  لفعل  ومسارعة  ومروءة،  وكرم،  وخلق،  دين، 
اهلل  عبد  الشيخ  هلم  ترجم  وقد  العلم،  يف  مشاركات  هلام  ممن  اهلل  وعبد  حممد،  وشقيقاه  فوالده، 

البسام يف كتابه »علامء نجد خالل ثامنية قرون«.
كان السيد صالح عبد الرمحن العبديل من أوائل الدارسني يف مجهورية مرص، وقد زاده ذلك 

معرفة، وخربة يف احلياة. 
عمل يف بداية شبابه يف التجارة بمملكة البحرين ملدة ثامين سنني، ثم انتقل إىل الكويت، وأقام 
هبا إىل جانب عمه محد املحمد احلامد العبديل، والذي شارك يف بناء سور الكويت أثناء فرتة عمله 

مع عائلة بودي.
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رضب هو أخوه عبد الرمحن املنصور الزامل – رمحهام اهلل – أروع األمثلة يف احلب، واإليثار، 
والوفاء، والصدق يف التعامل يف رشاكتهام املالية التي استمرت حتى وفاهتام، وتركا آثارُا كثرية، 

من أعظمها مسجد الزامل والعبديل يف مطار دولة الكويت. 
عرف املحسن صالح العبديل بكثرة جوده، وإنفاقه، وكانت له مسامهات كبرية داخل وخارج 

الكويت، مل يعرف كثري منها إال بعد وفاته. 
تويف -رمحه اهلل -  سنة )1996م( يف قربص أثناء عودته من رحلة عالج من الواليات املتحدة 
األمريكية، وقد أمر األمري الراحل الشيخ جابر األمحد الصباح – رمحه اهلل – بنقل جثامنه عىل متن 

طائرة خاصة، وذلك ملكانته االجتامعية املرموقة. 
»املصدر: ابنه السيد يوسف صالح العبديل« 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد الرمحن حممد عبد اهلل الرويح.
النوع:

العنوان: 
صاحب املسجد:

ولد املحسن عبد الرمحن حممد عبد اهلل الرويح – رمحه اهلل – سنة 
) 1924م( يف الكويت يف فريج غنيم باحلي الوسط بني رشق وجبله 

وهو مكان بنك الكويت املركزي احلايل  .
ويف سنة ) 1951م ( انتقل إىل السكن بمنطقة املرقاب ثم انتقل بعد ذلك إىل منطقة الشامية 

سنة ) 1956م ( .
ويرجع  نسبه إىل أرسة الروجيح وهي بطن من البقوم  ، وقد هاجرت هذه األرسه كغريها من 

األرس الكويتية من منطقة نجد يف اململكة العـربية السعودية إىل الكويت .
اهلل  بإذن  املرحوم  النوخذة  مع  فقط  واحدة  ملدة سنة  الغوص  لكن دخل  معينا  تعليام  يتلق  مل 
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مارس  وقد   ، التجاري  بالعمل  يرغب  إنه  حيث  الغوص  مهنه  يف  يستمر  ومل   ، املشعل  ابراهيم 
العمل التجاري وهو يف سن مبكر مع والده يف عام ) 1944م ( ففتح حمالًّ لبيع وتصليح الدرجات 

اهلوائية يف سكة متفرعة من الشارع اجلديد.
 ويف عام ) 1949م ( مارس جتارة بيع األقمشة مع املرحوم بإذن اهلل نارص إبراهيم احلوطي 
والعم عبد اهلل إبراهيم احلوطي ، حيث يتم استرياد األقمشة من دولة لبنان والتي يزودهم  هبا 

هناك املرحوم -  بإذن اهلل -  إبراهيم عبد اللطيف احلوطي.
ومند عام ) 1952م ( إىل ) 1980 م ( بدأ بتجارة بيع الساعات وذلك بافتتاح معرضني باسم 
معرض السعادة يف شارع اجلديد ، والذي سمي بعد ذلك بشارع عبد اهلل السامل حيث يعترب هذا 
الشارع أول سوق ظهر بالكويت من الطراز اجلديد و الذي بنى عام )1940م ( ، وكان املحل 

ملتقى ألصدقاء املرحوم الذين يلتقون معه صباح كل يوم .
مناطق  العقارات يف خمتلف  وبناء  العقاري وذلك برشاء  النشاط  بدأ   ) ) 1960م   ويف سنة 

الكويت، واستمر هبد النشاط الذي  أصبح عمله الرئييس حتى وفاته . 
وخارج  داخل  اخلريية  األعامل  من  بالعديد  الرويح  حممد  الرمحن  عبد  اهلل  بإذن  املرحوم  قام 

الكويت ، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة واللجان اخلريية . 
كام قام ببناء عدد ) 3 ( مساجد داخل الكويت بمنطقة ) الزهراء – العقيلة ق3– العقيلة ق4(

وقام ببناء مسجد خارج الكويت بدولة اهلند ) دار العلوم األمحدية السلفية ( سنة ) 1980 م( 
وذلك بواسطة صديقه املرحوم -  بإذن اهلل - عبد اللطيف العيل الشايع .

له من األبناء : فيصل ، وحممد ، وفوزي ، ومجال ، وخالد ، وأربع بنات .
تويف – رمحه اهلل – يف   21 / 11 /2003  م  .

تأسس املسجد سنة ) 2004 م ( .
 » املصدر : ابنه السيد مجال عبد الرمحن الرويح «.

* * *
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حرف الياء 
 اسم املسجد: يوسف محد بودي. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 13، شارع هريرة، جادة 7.

صاحب املسجد:
ولد املحسن يوسف محد عبد الرمحن بودي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة   )1872م(.

حفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة عىل يد والده – رمحه اهلل -، والذي كانت 
له مدرسة لتعليم األوالد.

تفرغ املحسن يوسف بودي بعد ذلك للنجارة، وكان قد استورد ماكينة لطحن القمح، وكان 
هلا شهرة عند الكويتيني، وقد طلب من املسئول عن هذه املاكينة املرحوم صالح اليحيى أن يطحن 

للفقراء باملجان.
كام عمل بالزراعة، وكان أول من أحرض ماكينة لسحب املياه من البئر، وركلها يف مزرعته يف 

الفنطاس.
كان معروفا بتدينه، وحبه للخري، وعمل حلقات تالوة القرآن الكريم، السيام يف شهر رمضان 

املبارك.
له من األبناء: املرحوم يعقوب، واملرحوم عبد الرمحن، واملرحوم حممد، والعم عبد اهلل – أطال 

اهلل يف عمره -، وأربع بنات.
تويف – رمحه اهلل – يف فرباير سنة )1968م(.

تأسس املسجد سنة )2005م(.
»املصدر: حفيده السيد خالد حممد يوسف بودي«.

* * *
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منطقة الساملية 
حرف األلف

 اسم املسجد: املال أمحد اخلميس اخللف.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ أمحد بن مخيس اجلريان يف الكويت سنة )1893م(، وقد 
الدحيان،  اخللف  اهلل  عبد  الشيخ  خاله  أرسة  إىل  نسبة  باخللف  سمي 
ويف  والشيوخ  العلامء  كبار  عن  فأخذ  الصغر  منذ  التعلم  عىل  حرص 

مدرسة  يف  مدرسا  فبدأ  الوظائف  يف  تدرج  الدحيان،  اخللف  اهلل  عبد  الشيخ  خاله  مقدمتهم 
الصالح  امللك  عبد  الشيخ  مع  اخلاص  التدريس  يف  وعمل  تركها  ثم  الزبري،  يف  األهلية  النجاح 
فافتتحا مدرسة ليتعلم األطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ومبادئ احلساب، كام قام 
بالتدريس يف ندرسة األيتام  التي أنشأها شمالن بن عيل آل سيف، وكان إمامًا ملسجد البدر يف 
منطقة القبلة، كام ويل القضاء يف املحكمة العليا. تويف الشيخ أمحد اخلميس اخللف – رمحه اهلل - يف 

عام      )1974م( عن عمر جاوز الثامنني.                                                             
  املصدر: »مربون من بلدي«ص 183للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: محزة بن عبد املطلب. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 13، شارع هريرة، جادة 7.
صاحب املسجد:

محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب – ريض اهلل عنه -، اإلمام 
البطل الرضغام، أسد اهلل، أبو عامرة، وأبو يعىل القريش اهلاشمي املكي، ثم املدين، البدري الشهيد، 
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عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأخوه من الرضاعة. 
قال ابن إسحاق ملا أسلم محزة، علمت قريش أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد امتنع، وأن محزة سيمنعه، 

فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه.
 عن ابن عون عن عمري بن إسحاق أن محزة كان يقاتل بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسيفني ويقول: أنا 

أسد اهلل وأسد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
رآها  فلام  حلمزة،  ثوبان  معها  أحد  يــوم  صفية  جاءت  قال:  أبيه،  عن  عروة،  بن  هشام  عن 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، كره أن ترى محزة عىل حاله. فبعث إليها الزبري حيبسها، وأخذ الثوبني. وكان إىل 
جنب محزة قتيل من األنصار، فكرهوا أن يتخريوا حلمزة فقال: أسهموا بينهام فأهيام طار له أجود 

الثوبني فهو له، فأسهموا بينهام، فكفن محزة يف ثوب، واألنصاري يف ثوب .
»سري أعالم النبالء« 171/1 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: محود عيد الرومي العازمي.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 5، شارع 3.

صاحب املسجد:
ولد املحسن محود عيد الرومي العازمي – رمحه اهلل- يف الشويخ يف 

1917/5/30م.
نشأ يف بيت أرسة صاحلة معروفة باخلري، فكان هلذا أثر يف شخصيته 

التي عرفت بالدين، والصالح، وحب اخلري للناس، وإقراض كل معرس، مع رجاحة يف العقل، 
وسداد يف الرأي.

استعمله يف  مااًل  منه  اهلل  فرزقه  العقار،  الشويخ، وعمل يف جتارة  له حظور يف جزيرة  كانت 
مرضاة اهلل – تعاىل -.

– سنة )1967م(. تويف – رمحه اهلل 
»املصدر: ابنه السيد سامل محود الرومي العازمي«
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اسم املسجد: اإلمام بن حيان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

جابر بن حيان بن عبد اهلل األزدي -رمحه اهلل-، أبو موسى، طبيب عريب، ولد يف سنة )101هـ( 
يف الكوفة، وعاش يف العراق بالكوفة وبغداد، وأصله من خراسان، وهو أول من اشتغل بالكيامء 
وا الكيمياء عامة »صنعة جابر«، إشارة إىل أن »جابر بن  القديمة ونبغ فيها، حتى إن العرب سمَّ

حيان« هو أول من زاوهلا. تويف جابر بن حيان يف الكوفة حوايل عام )200هـ(.
»األعالم« 103/2 للزركيل. 

حرف الزاي
 اسم املسجد: زين العابدين.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي املدين -رمحه اهلل-، زين العابدين يكنى 
أبا احلسني ويقال أبو احلسن، وأمه هي أم ولد سندية تسمى سالفة، ويعد من تابعي أهل املدينة، 

ولد سنة )38 هـ(.
يف  ودفن  ومخسني،  ثامن  ابن  هو  و  املنورة،  باملدينة  هـ(   94( سنة  أو  )93هـ(   سنة  وتويف 

البقيع.
»سري أعالم النبالء« 386/4 للذهبي.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: أبو سفيان بن احلارث. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

املغرية بن احلارث بن عبد املطلب – ريض اهلل عنه -، ابن عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأخوه يف الرضاعة، 
كان مماثاًل للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالسن. 

يف عام الفتح هدى اهلل أبا سفيان فأعلن إسالمه و خرج مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف فتح مكة، وشهد 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص غزوة حنني. تويف إثر جرح يف رأسه بسبب احلالقة لدى حجه عام )20 هـ(، ودفن 

يف البقيع.
»سري أعالم النبالء« 202/1 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: أبو سفيان بن حرب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع عبد اهلل بن مسعود.

صاحب املسجد:
أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف – ريض اهلل عنه -. قال ابن 

هشام: واسم أيب سفيان صخر. 
ولد أبو سفيان قبل عام الفيل بعرش سنني، وأسلم عام الفتح فيكون عمره عند إسالمه )71( 
: مات لست خلون من خالفة  ابن حجر  يومئذ، قال  يفر  عاما، شهد حنينا وكان ممن ثبت ومل 

عثامن. 
قيل: عاش ثالثا وتسعني سنة.

»سري أعالم النبالء« 105/2 للذهبي. 
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 اسم املسجد: سليامن حممد اللهيب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 11، شارع بغداد.
صاحب املسجد:

الكويت سنة  – يف  – رمحه اهلل  اللهيب  ولد املحسن سليامن حممد 
)1894م(.

والتجارة،  احلر،  للعمل  توجه  ثم  الكتاتيب،  يف  أوليا  تعليام  تلقى 
من  أوائل  ومن  األقمشة،  بتجارة  اشتغل  من  أشهر  من  فكان  ذلك،  بعد  جتارته  توسعت  حيث 
ثم  الكويت،  إىل  )الشامغ(  احلمراء  القرتة  استورد  من  أول  ومن  اليابان،  من  األقمشة  استورد 

اشتغل بعد ذلك يف جتارة العقار.
كان عضوا يف املجلس البلدي، وعضوا يف جملس األوقاف منذ تأسيسه سنة     )1932م(.

له من األبناء حممد، وعبد اللطيف، وخالد.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1969م(.

تأسس املسجد سنة )1979م(.
»املصدر: السيد أمحد عبد اللطيف اللهيب«.

* * *
حرف الشني

 اسم املسجد: الرشاح الصهيد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10، شارع ثقيف.
صاحب املسجد:

قام ببنائه املحسنان: حممد بن مدعج العازمي، وعبد اهلل بن خلف الرشاح – رمحهام اهلل – بعد 
أن ملسا حاجة أهايل هذه املنطقة إىل تواجد مسجد، وقد ساعدمها يف هذا العمل اجلليل املال عيل 

بن حممد اهلران بتربعه بجزء من أرضه إلقامة هذا املسجد عليها فتم البناء يف عام )1945م(. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 456 لألستاذ عدنان بن سامل الرومي 

231



محافظة حـولـي

حرف الصاد
 اسم املسجد: صالح اإلبراهيم.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 12، شارع أبو ذر الغفاري.

صاحب املسجد:
صالح بن صالح بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن عبد املحسن 
ابن إبراهيم – رمحه اهلل - من أرسة هلا مكانتها من الرشف واجلاه، وجّده 
هو إبراهيم بن ريامن بن خنيفر العنجري من بني متيم من نجد باجلزيرة 

العربية، وقد هاجروا إىل الكويت. ولد صالح اإلبراهيم عام )1270 هـ( املوافق )1853م(، يف 
حي آل إبراهيم بالكويت وتعّلم القراءة والكتابة يف كتاب كان خمصصًا ألبناء »آل إبراهيم«  ومن 

حوهلم.
توىّل إدارة أمالك آل إبراهيم عام )1300 هـ(، وكانت عبارة عن مقاطعتني كبريتني من النخيل 
مها: الدورة، والقطعة وقد بذل جهودًا كبرية يف إصالحهام وتنميتها وقد نعمتا باالزدهار بفضل 
تقديرًا كبريًا  يقدره  الذي كان  مبارك  الشيخ  له صداقات محيمة مع  إرادته. كانت  حكمته وقوة 
وكذلك الشيخ سامل املبارك، والشيخ أمجد اجلابر، كان سندًا للكويت وأهلها، فساعد يف حرب 
اجلهراء، ويف بناء السور، وترّبع بسيارتني للحكومة أثناء معركة الرقعي تعويضًا عام حلق بسيارات 
احلكومة يف تلك املعركة. عرف الشيخ بمساعدته للمحتاجني والفقراء،  وكانت له أياد بيضاء يف 
مساعدة املترضرين من األمطار الشديدة التي أتت يف سنة »اهلدامة« عام)1353 هـ – 1934م( 
حيث هدّمت األمطار معظم البيوت الضعيفة املبنية من الطني يف الكويت فانربى الشيخ صالح 

اإلبراهيم ينفق من ماله يف مساعدة املترضرين وإعانة املحتاجني.
وللشيخ  املوافق )1935م(  تعاىل )1354هـ(  اهلل  إىل رمحة  اإلبراهيم«  الشيخ »صالح  انتقل 
صالح أربعة من األوالد هم: محد، وإبراهيم، وعبد اللطيف، وحممد. رمحة اهلل تعاىل رمحة واسعة 

وأسكنه فسيح جناته.
»حمسنون من بلدي 57/1« إصدار بيت الزكاة.
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل راشد الزير.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

اهلل  – رمحه  الزير  اهلل  عبد  بن  سعد  بن  محد  بن  راشد  بن  اهلل  عبد 
-، املولود يف منطقة )القبلة( بمدينة الكويت عام )1325هـ( املوافق 
لعام )1907م(، وينتمي إىل عشرية الزيرة التي تبدأ شجرهتا من اجلد 

األعىل محد بن راشد بن يعقوب بن أيب رباع بن هامل بن حسن بن دغيم بن سالمة ابن سهيل بن 
برش ابن وائل العنزي. 

تربى عبد اهلل الزير تربية إسالمية يف بيت كرم وسخاء عىل يد والده املرحوم راشد الزير الذي 
– تعليمه يف مدرسة  – رمحه اهلل  علمه املحافظة عىل الصالة يف املسجد وحب القرآن، ثم تلقى 
املباركية التي أنشئت عام )1910م(، وهي أول مدرسة نظامية يف الكويت، ودرس هبا عىل عدد 

، منهم: املاّل عثامن عبد اللطيف العثامن، والسيد عمر عاصم األزمريي. من الشيوخ األجالءَّ
كبار  – كالكثريين غريه من  الصفر  – من  العملية عصاميًا  الزير حياته  اهلل  املرحوم عبد  بدأ 
التجار يف الكويت آنذاك، فعمل يف البحر والسفر، والتحق بالعمل يف األمن العام، بعدها ترك 
العمل احلكومي، وطلب الرزق احلالل يف التجارة فقىض بقية حياته يف جتارة العقارات، وقـــد 

فتح اهلل من هذا املال نصيبًا موفورًا، كام سيتبني يف أوجه إحسانه فيام بعد.
بعد حياة حافلة بالعمل يف سبيل اهلل تعاىل، والبذل والعطاء والبناء وصل فيها املحسن راشد 
الزير خري عقباه بخري دنياه، تويف – رمحه اهلل – وعىل لسانه جتري حروف القرآن الكريم يف مساء 

الرابع عرش من شهر يونيو عام )1990م(  املوافق لعام )1310هـ(.
تأسس املسجد سنة )1979م(.

»حمسنون من بلدي« 429/3 إصدار بيت الزكاة.
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 اسم املسجد: عتبة بن غزوان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 13.
صاحب املسجد:

املازين  أبو غزوان  املجاهد،  األمري  السيد   - اهلل  – رمحه  بن وهيب  بن جابر  بن غزوان  عتبة 
حليف بني عبد شمس. 

أسلم سابع سبعة يف اإلسالم، وهاجر إىل احلبشة، ثم شهد بدرا واملشاهد، وكان أحد الرماة 
املذكورين، ومن أمراء الغزاة، وهو الذي اختط البرصة وأنشأها. 

تويف بطريق البرصة وافدا إىل املدينة سنة )17هـ(، وعاش )57(.
»سري أعالم النبالء« 304/1 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: عيل ثنيان األذينة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

سنة  الكويت  يف   – اهلل  رمحه   – اإلذينة  ثنيان  عيل  املحسن  ولد 
)1917م(.

السمعة  مع  للخري،  وحبها  بتدينها،  معروفة  صاحلة  أرسة  يف  نشأ 
الطيبة، والعريقة.

كان هلذه التنشئة دور يف صقل شخصيته، ومشاركته يف الكثري من األعامل، فقد كان مندوبًا 
ملنطقة الدمنة – الساملية حاليًا – الستالم التموين إبان احلرب العاملية الثانية.
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كام عني عضوًا يف جلنة اجلنسية سنة )1959م(.
وعني عضو رشف يف نادي الساملية الريايض.

ويف اجلانب السيايس، كان عضوًا يف املجلس التأسييس عن دائرته، وانتخب عضوًا يف جملس 
األمة من سنة )1962م(، وحتى وفاته يف سنة )1971م(.

رزق من األبناء: ثنيان، وخالد، وسامل.
تأسس املسجد سنة )1978م(.

»املصدر: ابنه السيد خالد عيل اإلذينة«

* * *
 اسم املسجد: عيدة سامل اجلروان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، شارع البحرين.

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة عيدة سلامن اجلروان العازمي – رمحها اهلل – يف الكويت سنة     )1926م(.

نشأت يف بيت مبارك، فورثت عنه دينًا، وأدبًا، وحبًا يف فعل اخلري.
تزوجت أكثر من مرة، ومل يكتب اهلل – سبحانه – هلا الولد، فعوضها اهلل ببعض بني أخيها ممن 

وفروا هلا كل ما حتتاجه حتى وفاهتا.
أخيها جابر  ابن  إىل  الساملية  منطقة  تثمينه يف  تم  بيت  الذي جاءها من  ماهلا  أمر  فقد جعلت 
ملساعدة  وحبها  منها،  بطلب  املسجد  بنى  والذي   ،- اهلل  وفقه   – العازمي  اجلروان  سامل  سيف 

املحتاجني.
توفيت -رمحها اهلل- سنة )1995م(.

تأسس املسجد سنة )1988م(.
»املصدر: ابن أخيها السيد جابر سيف اجلروان العازمي«.

* * *
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حرف الفاء 
 اسم املسجد: فهد السامل الصباح.

النوع: جامع.
العنوان:.

صاحب املسجد:
ولد الشيخ فهد السامل الصباح – رمحه اهلل – عام  )1909م(، هو 

أحد أبناء الشيخ سامل املبارك الصباح. 
تلقى علومه األولية يف املدرسة املباركية، وبعام ) 1924م( التحق 

يف كلية األعظمية يف بغداد، وبعدها التحق يف اجلامعة األمريكية يف بريوت. وتقلد عدة مناصب 
رئيسة يف احلكومة، فكان رئيسا ملجلس اإلنشاء ورئيسا لدوائر األشغال العامة والبلدية والصحة 

العامة والربيد والربق والتلفون واإلسكان والشؤون اإلدارية.
أرايض خاصة إلقامة  دائرة اإلطفاء وخصصت  دائرة مهمة يف عهده وهي  البلدية  وأنشأت 

املدارس واملستشفيات والشوارع.
ووفاته يف رحلته األخرية إىل الدمام يوم السادس عرش من يونيو سنة )1959م( املوافق العارش 

من ذي احلجة سنة )1380هـ(، يوم عيد األضحى، وكان له من العمر حوايل اخلمسني عامًا.
»املصدر: جريدة القبس السبت 8 مايو 2010، العدد 13269«

* * *
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حرف الالم
 اسم املسجد: اإلمام الليث بن سعد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، شارع العوازم.

صاحب املسجد:
الليث بن سعد بن عبد الرمحن – رمحه اهلل - الفهمي بالوالء، أبو احلارث، أصله من خراسان 
الشافعي:  وولد بقلقشندة سنة ) 94هـ(، إمام أهل مرص يف عرصه، حديثا، وفقها، قال اإلمام 
الديار  بردي: كان كبري  بن  تغري  ابن  به. وقال  يقوموا  مل  أن أصحابه  إال  أفقه من مالك  الليث 

املرصية ورئيسها وأمري من هبا يف عرصه. تويف يف القاهرة سنة )175هـ(.
»سري أعالم النبالء« 136/8 للذهبي. 

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد عبد اهلل الوهيب. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10. 
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد عبد اهلل الوهيب – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 
)1911م(.

تلقى تعليمه األويل يف كتاتيب الكويت، فتعلم القراءة، والكتابة، 
بعض  أيدي  عىل  الرشعية  العلوم  بعض  درس  ثم  الكريم،  القرآن  من  شيئا  وحفظ  واحلساب، 
مشايخ الكويت كالشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والشيخ عبد امللك الصالح املبيض، واملال 

سعد السنني.
عمل بعد خترجه مدرسا يف املدرسة املباركية، ثم مدرسا بمدرسة السعادة لأليتام التي أنشأها 
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املحسن شمالن بن عيل آل سيف، كام عمل إماما ألحد مساجد منطقة الساملية، وقد عرف بصوته 
– يصيل يف السوق، وينصت إىل  – رمحه اهلل  املبارك  القرآن، وكان الشيخ سامل  اجلميل يف قراءة 

قراءة املال حممد عبد اهلل الوهيب.
والسيد عمر  الدعيج،  الرمحن عيل  عبد  واملال  احلسينان،  املال سامل  التدريس  زمالئه يف  ومن 

عاصم، واملال عثامن عبد اللطيف العثامن، ومن تالميذه عبد العزيز سعود الصباح.
عمل نوخذة يف سفن الغوص، ثم فتح له دكانا لبيع املواد الغذائية.

له من األبناء: عبد املحسن، وأمحد، وله بنتان.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1992م(.

»املصدر: السيد رشيد سعود الوهيب«.

* * *
 اسم املسجد: حممد املدعج. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، جادة 4، دوار شارع البحرين. 

صاحب املسجد:
اهلل  رمحه   – العازمي  بن مدعج  مبارك  بن  املدعج  بن حممد  حممد 
بحي  )1867م(  املوافق  هـ(   1284( عام  ولد  العوازم  قبيلة  من   -

العوازم بمدينة الكويت.
رجل مل ينل قسطًا من التعليم ومل يعرف القراءة والكتابة حتى بلغ األربعني من عمره، لكنه 
كان يعشق سامع القرآن الكريم واإلنصات إليه، وملا كان صادق النّية يف إقباله عىل اهلل أقبل اهلل 
عليه وثّبت القرآن يف صدره نّصًا ومعنى، فعندما بلغ األربعني من عمره حفظ القرآن عن ظهر 
قلب، حبًا يف اهلل، ومل يقرأ ومل يكتب، وحفظه للقرآن جعل منه حافظًا لكثري من الشعر العريب، 
يفعل اخلري، وحيث عىل  الكثري،  منهم  السؤال، ويفهم  العلم، وحيسن  أهل  ملعانيه. حيب  حافظًا 

فعله، وحيب اإلصالح بني الناس بسداد رأي، وهلذا أحبه الناس.
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بدأ حياته بالعمل يف الغوص، وكان موفّقًا فيه حيث مّن اهلل عليه بلؤلؤة ثمينة عام )1348هـ 
مازال ذكرها باقي عىل ألسنة الناس يرضبون هبا املثل لكرب حجمها فّسميت »دانة  – 1930م( 
ابن مدعج«، وقد باعها بمبلغ )80،000( ثامنني ألف روبية، ثم اجته بعد ذلك إىل جتارة احلبوب، 
مكانة  ذا  أصبح  حّتى  وإخالص،  بأمانة  الّتجارة  هذه  يف   البادية  وأهل  املدينة  أهل  مع  وتعامل 

مرموقة بني قومه.
املائة سنة  املوافق )1968م( عن عمر جاوز  توىف - رمحه اهلل - يف شهر شوال )1387هـ( 

قمرية، جعل اهلل تعاىل أعامله اخلرّية يف ميزان حسناته، وأدخله فسيح جّناته.
»حمسنون من بلدي« 139/1 إصدار بيت الزكاة. 

* * *
حرف الياء

 اسم املسجد: يزيد بن احلارث.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع يوسف البدر، قرب نادي الساملية.
صاحب املسجد:

يزيد بن احلارث بن قيس بن مالك األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -.
آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني ذي الشاملني  .  

شهد بدرًا، وال عقب له .
عن ابن إسحاق، فيمن استشهد يوم بدر من األنصار :  ويزيد بن احلارث، أخو بني احلارث بن 

اخلزرج، قيل إنه قتله طعيمة بن عدي القريش.
حرض بدرًا واستشهد فيها، وال عقب له. 

»سري أعالم النبالء« 2105/3 للذهبي. 

* * *
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 اسم املسجد: يوسف عبد العزيز الزبن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع املغرية بن الشعبة.
صاحب املسجد:

ولد املحسن يوسف عبد العزيز الزبن – رمحه اهلل – يف فريج غنيم 
– يف مدينة الكويت سنة )1867م(. البنك املركزي حاليًا  – موقف 

مبادئ  تعلم  حيث  آنذاك،  كانت  التي  الكتاتيب  ببعض  التحق 
القراءة، والكتابة، واحلساب، وحفظ شيئًا من القرءان الكريم.

التي كسب منها مااًل  مل يلحق بأي عمل حكومي، وكان له عمله اخلاص، وبعض األمالك 
وفريًا، وأنفق كثريًا منه يف مصاريف الرب.

رزقه اهلل بذرية صاحلة، وهم: محود، وعبد املحسن، وفهد، وعبد الرمحن، وزبن.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1957م(.

»املصدر: ابنه السيد زبن يوسف الزبن«

* * *
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منطقة السالم
حرف الباء 

 اسم املسجد: بيبي السامل املبارك الصباح. 
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

الشيخة بيبي السامل املبارك الصباح – رمحها اهلل - جدها: األمري الشيخ مبارك الكبري، عمها: 
األمري  زوجها:  الصباح،  املبارك  سامل  الشيخ  األمري  أبوها:  الصباح،  املبارك  جابر  الشيخ  األمري 
الشيخ أمحد اجلابر الصباح، أخوها: األمري الشيخ عبد اهلل السامل الصباح، أخوها: األمري الشيخ 

صباح السامل الصباح، ابنها: األمري الشيخ جابر األمحد الصباح.
توفيت والدهتا وهي صغريه فتولت جدهتا ألمها لطيفة الثاقب زوجة الشيخ جراح بن صباح 

الصباح تربيتها.
»املصدر: الشيخة أوراد األمحد اجلابر الصباح«.

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خضري عبد اهلل الشهاب. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 317، عند املستوصف.
صاحب املسجد:

ولد املحسن خضري بن عبد اهلل الشهاب – رمحه اهلل - يف »السكة 
العودة «بمنطقة رشق يف دولة الكويت عام )1328هـ - 1910م(، 
ارتبط  الذين  الوقت،  ذلك  يف  الكويت  أهل  معظم  شأن  فقري،  ألب 

فكان  أبوه  أما  اللؤلؤ،  عىل  الغوص  أو  الصيد  أو  السفر  سفن  يف  بالعمل  سواء  بالبحر؛  رزقهم 
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بحارًا كثري األسفار مع سفن السفر من أجل طلب احلالل.
– يف صغره بكتاب الفريج )احلي(- يف مدرسة  – رمحه اهلل  التحق املحسن خضري الشهاب 
محادة – وهو املعهد األول للتعليم آنذاك، ففتح اهلل عليه، وأتم حفظ القرآن الكريم كاماًل يف سن 
مبكرة من حياته، إذ مل يكن قد جتاوز التاسعة من عمره، - وفق ما ذكره ابنه منذر -، وتعلم القراءة 

والكتابة، وشيئًا من احلساب.
كان املحسن خضري الشهاب – رمحه اهلل - حمبًا للعمل واجلد منذ صغره، وكان مغرمًا بالبحر 
منذ نعومة أظفاره، ولذلك اجته اىل العمل به عندما بلغ مبلغ الشباب، مبتغيًا الرزق احلالل، ولكنه 
مل يستمر يف هذا العمل طوياًل فبعد مخسة أعوام من العمل بالبحر غرقت السفينة التي كان يعمل 
العمل  إىل  يتجه  جعله  مما  منهم،   – اهلل  - رمحه  وكان  البحارة،  من  قليل  إال عدد  ينج  ومل  هبا، 
واشتهر بعدة أعامل جتارية  بدايته،  منذ  احلر  العمل  – يف  تعاىل  اهلل  بالتجارة، وقد نبغ – بفضل 
انفرد هبا، بينام عمره مل يتجاوز )22( عامًا، فكان أول من باع الساعات السويرسية يف الكويت  

عام )1932م(، ليس بنظام اجلملة، ولكن بكميات مفردة، ويف الستينيات اجته اىل جتارة العقار.
كان - رمحه اهلل – حمبًا للخري باذاًل للمعروف، ساعيًا هبام اىل مرضاة اهلل تعاىل، طامعًا يف خري 
الصفحات  يف  حياته  يف  العديدة  إحسانه  ألوجه  يف  بجالء  ذلك  وسيتضح  ثوابه  وحسن  جزائه 
التالية، حيث قدم أعاماًل جليلة ال يسع املرء أن يغبطه عليها، نسأل اهلل تعاىل أن جيعلها يف ميزان 

حسناته، وأن يوفقنا وأوالده وأحفاده ألن نفعل مثل ما فعل.
وبعد هذه احلياة احلافلة بألوان شتى من الرب والبذل واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، ألقى املحسن 
خضري الشهاب مرساته وأسلم روحه اىل بارئها يف يوم السبت 25صفر عام )2001(، عن عمر 

ناهز ثالثة وتسعني عامًا، بعد معاناة من عدة أمراض.
نسأل اهلل تعاىل  أن يرمحه رمحة واسعة، وأن جيزل له املثوبة والعطاء، وأن جيعل أعامله يف ميزان 

حسناته ويسكنه فسيح جناته.
تأسس املسجد سنة )2001م(.

»حمسنون من بلدي« 74/5 إصدار: بيت الزكاة.
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حرف السني
 اسم املسجد: سليامن السيد عيل الرفاعي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 221.

صاحب املسجد:
منطقة  يف   - اهلل  – رمحه  الرفاعي  عيل  السيد  سليامن  املحسن  ولد 
عائلة  يف  )1912م(  لعام  املوافق  )1330هـ(  عام  بالكويت  القبلة 

كريمة، هلا تاريخ طويل يف الكويت.
وكان – رمحه اهلل – طويل القامة، حسن املظهر، قوي البنية، وبدأ 

تعليمه يف املدرسة األمحدية التي كانت عىل سيف الكويت آنذاك.
بدأ - رمحه اهلل – رحاة العمل والكفاح مبكرًا، حيث عمل يف التجارة مع والده سيد عيل سيد 
سليامن الرفاعي – رمحه اهلل –، وكان له دكان بسوق التجار، وكان من التجار املعروفني يف جتارة 
لتجارته  جتاريًا  – ممثاًل  اهلل  – رمحه  والده  كان  وقد  الكهرباء،  توليد  وآالت  واألقمشة  األغذية 
اخلاصة، ووكياًل لعائلة البسام بالكويت، كام عمل مع والده يف جتارة اللؤلؤ )الطواشة(، وكانت 
مزدهرة يف أوائل القرن املايض، ولكن مع ظهور اللؤلؤ الصناعي وبدء انتشاره، تكبد جتار اللؤلؤ 

الطبيعي خسائر مادية فادحة وكان منهم والده السيد عيل سليامن الرفاعي.
احلياة، بكل صرب ومثابرة  والده وشّقا طريقهام يف  الرفاعي مع  املحسن سليامن  اجتهد  ولقد 
وأمل يف اهلل تعاىل، الذي بفضله حتسنت حالتهام التجارية وأوضاعهام املادية، فسطرا صفحات 
مرشقة من النجاحات املتوالية، حيث انتعشت أحواهلام املادية بشكل كبري، فام بدأت مخسينيات 

القرن املايض إال ومها يف حالة جيدة.
هذه  يف  وينافح  ظل املحسن الكريم السيد سليامن السيد عيل الرفاعي – رمحه اهلل – يكافح 

احلياة، مخسة وثامنني عامًا، ثم آن للفارس أن يرتجل، وللمتعب أن يسرتيح، وقد ُكف برصه
)1997م(  لعام  املوافــق  )1418هـ(  عام   – رمحه اهلل قبيل وفاته، وتويف – رمحه اهلل – يف 

رمحه اهلل – رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجعل أعامله يف ميزان حسناته.
تأسس املسجد سنة)1999م(

»حمسنون من بلدي« 77/6 إصدار: بيت الزكاة.
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حرف امليم
 اسم املسجد: الشيخ حممد بن سليامن اجلراح.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، عند املستوصف. 

صاحب املسجد:
الشيخ حممد بن سليامن بن عبد اهلل اجلّراح آل جّراح – رمحه اهلل -.

فيها  التي هلك  والقحط  اجلفاف  الكويت يف سنة  إىل  بلدة »حرمه«  اهلل من  هاجر جّده عبد 
الزرع والرّضع، وكان له يف الكويت آنذاك خال، رجل صالح اسمه حممد بن محد السليامن، وكان 
مؤّذن مسجد العداسنة الكبري، وله يف بيته »كّتاب« يعّلم فيه القرآن واخلط واحلساب، وعرف عن 
خاله أّنه كان يرقي املرىض املصابني باحلسد، أو الّسحر، أو الرّصع برقية رشّعية يشفون بعدها - 

بإذن اهلل -.
ولد فضيلة الشيخ حممد بن ّجراح يف الكويت عام )1322 هـ( املوافق  )1904م(، بعد هجرة 

جده إىل الكويت بنحو أربعني عامًا.
والشؤون  األوقاف  بوزارة  املساعد  الوكيل  الفارس  الوهاب  عبد  الرمحن  عبد  السيد  يشهد 
ضاحية  يف  كبرية  أرض  بقطعة  وفاته  قبل  تربع  قد  جراح  آل  حممد  الشيخ  بأن  سابقًا  اإلسالمية 
عبداهلل السامل قطعة )1(، ليبني عليها مسجدًا عىل نفقته اخلاصة، وأنه أوىص السيد عبد الرمحن 

عبد الوهاب الفارس بذلك، كام إن الشيخ تربع قبل وفاته بمبلغ كبري إىل بيت الزكاة بالكويت.
العطاء  يف  طّيبة  وقدوة  واإلرشاد،  اهلدى  يف  الكويت  أعالم  من  علاًم   - اهلل  رمحة   - وكان 
واإلحسان، وكان املريب الفاضل يّدرس الطالب العلم والفقه والفرائض واللغة العربّية، ويّؤدي 
املنكر يف يومه وليلته  القرآن، ويأمر باملعروف وينهى عن  واجب اإلفتاء، ويعقد حلقات تالوة 

حتى أسّس النهضة الدينّية يف الكويت. 
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يوم اخلميس املوافق 13 مجادي األوىل )1417 هـ( املوافق 26 سبتمرب 

)1996( ووّدعته الكويت يف موكب مهيب رحم اهلل الشيخ، وأسكنه فسيح جّناته.  
 »حمسنون من بلدي« 1 / 133  إصدار بيت الزكاة.
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 اسم املسجد: منرية خالد زيد اخلالد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7، شارع 720.
صاحب املسجد:  

ولدت املحسنة منرية اخلالد الزيد – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف الكويت يف حدود سنة 
)1922م(.

تزوجت من السيد عبد املحسن يوسف الزبن – رمحها اهلل -، وأوالدها هم: براك، ويوسف، 
وعبد العزيز.

»املصدر: السيد زبن يوسف الزبن«.

* * *
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منطقة سلوى
حرف األلف

 اسم املسجد: أيب بن كعب. 
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 4، شارع 102.
صاحب املسجد:

أيب بن كعب بن قيس – ريض اهلل عنه -، سيد القراء، أبو منذر األنصاري النجاري املدين املقرئ 
البدري، شهد العقبة وبدرا، ومجع القرآن يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعرض عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وحفظ عنه 

علام مباركا، وكان رأسا يف العلم والعمل -. 
تويف سنة )30هـ(. 

»سري أعالم النبالء« 389/1 للذهبي. 

* * *
حرف الراء

 اسم املسجد: راشد اخلياط.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 2، شارع 7.
صاحب املسجد:

ولد املحسن راشد رجا اخلياط – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف 
الكويت سنة   )1921م(.

القرآن  شيئًا  منها  وحفظ  الكتاتيب،  بعض  يف  أوليًا  تعلياًم  تلقى 
الكريم.

عمل يف دائرة األشغال يف أوائل اخلمسينيات، وقد ترأس نقابة العاملني يف دائرة األشغال يف 
أول سنة من تأسيسها. 
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تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، وعمل يف التجارة، وقد رزقه اهلل مااًل أنفق كثريًا منه يف أعامل 
خريية يف الكويت، وخارجها.

وكان يف أوائل الستينات – خيرج مجاعات ألداء فريضة احلج.
له من األبناء: أمحد، وقد تويف شابًا – رمحه اهلل – يف مرص، وحممد، ويوسف.

تأسس املسجد سنة )1979م(.
»املصدر: ابنه السيد يوسف راشد اخلياط« 

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: زيد سعود البسيس.
النوع: مسجد.

العنوان:  قطعة 2، شارع 101.
صاحب املسجد:

– يف  اهلل  – رمحه  العازمي  البسيس  زيد سعود سعد  املحسن  ولد 
الكويت سنة     )1911م(.

كان - رمحه اهلل – كفيفًا، ومع ذلك فقد دخل البحر سيبًا مع بعض 
النواخذة. 

كانت له بعض األعامل احلرة، والتجارة اخلاصة، وقد كان صاحب محلة حج بدأت يف بداية 
الستينات واستمرت حتى سنة )1978م(.

له من األبناء: املرحوم عيل، وحممد، ومحد، وخالد، وعامر، وسامل، وبنات أخريات.
تويف – رمحه اهلل – سنة )2008م(.

تأسس املسجد سنة )2004م(. 
»املصدر: ابنه السيد محد زيد البسيس« 

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سامل تويم العازمي. 

النوع: جامع.
العنوان:  

صاحب املسجد:
ولد املحسن سامل بن تويم الداوي العازمي – رمحه اهلل – يف منطقة 

الدمنة – الساملية حاليا- سنة )1923م(.
ركب البحر سيبُا وهو ابن )15( سنة، ويف دخوله الثاين أصبح غيصًا.
عمل بعد ظهور النفط يف وزارة األشغال ملدة عرش سنني، ثم اشتغل 

بتجارة العقار.
مكارم  إىل  فيه  يدعو  كان  الذي  اجلزل  بشعره  واشتهر  اخلري،  وحب  بالصالح،  معروفًا  كان 

األخالق، والتزام القيم اإلسالمية. 
تويف – رمحه اهلل – يف 1997/5/3م.

تأسس املسجد )1984م(.
»املصدر: ابنه السيد مجعان سامل بن تويم العازمي«.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل بن جبري. 
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 7، شارع 6. 
صاحب املسجد:

عبد اهلل بن جبري بن النعامن األويس األنصاري – ريض اهلل عنه - أبو املنذر،  ولد حوايل سنة 
)35 قبل اهلجرة(، شهد العقبة مع السبعني، وبدرا، وأحدا، واستعمله رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  يومئذ عىل 

الرماة وهم مخسون رجال. 
قتل يف غزوة أحد  سنة )3هـ(، وعمره )38( سنة، ودفن مع بقية الشهداء عند أحد.

»سري أعالم النبالء« 331/2 للذهبي.
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فاطمة اجلميعان العازمي.

النوع: مسجد.
العنوان:  قطعة 10، شارع 4.

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة فاطمة مجيعان اجلميعان العازمي – رمحها اهلل – يف الكويت سنة )1900م(.

نشأت يف أرسة صاحلة فوالدها من رجال العوازم املعروفني باخلري، والصالح، وقد تربى عىل 
هذا النهج أيضًا شقيقها سامل، وحممد.

أضحى  عيد  كل  يف  صدقة  هلا  وكان  واملساكني،  الفقراء  عىل  والعطف  اخلري،  بفعل  عرفت 
عرفت هبا، حيث إهنا كانت تذبح يف كل عيد أضحى مخس ذبائح توزع عىل الفقراء واملساكني، 

وقد حرص بعض بني أخيها عىل إكامل هذا الرب من وصيتها.
توفيت – رمحها اهلل – سنة )1980م( بعد صالة الفجر، وقد بلغت إحدى وثامنني سنة.

»املصدر: ابن أخيها السيد فرحان حممد اجلميعان«.

* * *
 اسم املسجد: فالح سعيد اجلويرسي. 

النوع: جامع.
العنوان:  قطعة 12، شارع 6.

صاحب املسجد:
يف   – اهلل  رمحه   – العازمي  اجلويرسي  سعيد  فالح  املحسن  ولد 

الوسط يف الكويت يف حدود سنة )1895م(. 
تويف  ثم  وجيزة،  بفرتة  والدته  – بعد  اهلل  – رمحها  والدته  توفيت 

والده – رمحه اهلل – يف طريق عودته من مزارعه بالفنطاس، فدفن يف القرين.
ضمته أخته إليها، فنشأ يف بيت صهره محود الدهام، وقد أحبه كثريًا، واعتمد عليه يف بعض 
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أعامله اخلاصة، ومنها توكيله عىل محلة احلج اخلاصة به، وكانت كبرية تبلغ محولتها أربعني ناقة.
محود  صهره  مع  التجارة  ومارس  الكويت،  نواخذة  بعض  مع  شبابه  أيام  يف  الغوص  دخل 

الدهام.
بالقوة، والشجاعة، وقد  أنه كان معروفًا  عرف بتدينه، وحسن خلقه منذ نعومة أظافره، كام 

شارك يف معركة اجلهراء.
يعد من أول من زرع، وسكن منطقة البدع، ثم صار بعد ذلك من أكرب مالك املزارع يف منطقة 

البدع، حتى كان يلقب بفالح البدع.
عرف بصدقه، وأمانته، وكان الشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح – رمحه اهلل – رئيس املحاكم آنذاك 

يعتمد عىل شهادته.
له العديد من املشاريع اخلريية داخل، وخارج الكويت. 

تويف – رمحه اهلل – سنة )1993م(.
تأسس املسجد سنة )1989م(.

وقد قام ببناء مسجد اإلمام مسلم يف منطقة الرميثية عىل نفقته يف أوائل الستينات.
»املصدر: ابنه السيد عبد العزيز مبارك اجلويرسي«

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مرزوقة مساعد محود احلامد
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8 شارع 6 
صاحب املسجد:

سنة  الشامية  يف   – اهلل  رمحها   – العازمي  احلامد  محود  مساعد  مرزوقة  املحسنة  ولدت 
)1915م(.

عرفت بصالحها، وبرها، وحبها لفعل اخلري، وعقلها، وكانت تكثر من احلكم، واألمثال التي 
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استفاد منها بعض من حوهلا من أرسهتا.
تزوجت من السيد حممد الشبو العازمي – رمحه اهلل -، وقد تويف عنها، ومل تنجب منه ولدًا.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )1993م(.
تأسس املسجد سنة )1983م(، وقد أرشف عىل بنائه أخوها السيد أمحد مساعد احلامد العازمي 

– كتب اهلل هلام األجر والثواب -.
»املصدر: ابن أخيها السيد محود احلامد العازمي«

* * *
 اسم املسجد: مساعد عبيد جمرن العازمي.

النوع: جامع.
العنوان:  قطعة 9، بالقرب من مركز سلطان. 

صاحب املسجد:
– يف الكويت  – رمحه اهلل  ولد املحسن مساعد عبيد سعد املجرن 

سنة )1941م(.
نشأ يف منطقة الشامية، وتلقى مبادئ العلوم، ثم توجه إىل العمل يف 

وزارة الرتبية، حتى تقاعده سنة )1980م(.
– مااًل جعل جزءًا كبريًا منه يف أعامل اخلري، ومنها وصيته ببناء مسجد من  رزقه اهلل – تعاىل 

ريع بناية وقفية يف منطقة سلوى.
وهو من أرسة معروفة بأوقافها القديمة، وهلا مسامهات يف ميادين اخلري.

له من األبناء: خالد، وعبيد، وأمحد، وأمحد، وحممد، ويوسف.
 تويف – رمحه اهلل – يف 1999/11/11م.

تأسس املسجد سنة )2004م(.
»املصدر: ابنه السيد عبيد مساعد املجرن« 

* * *
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  اسم املسجد: مسلم محود العمرية.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 6، شارع 3.
صاحب املسجد:

ولد املحسن مسلم محود رايض العمرية العازمي – رمحه اهلل – يف 
الكويت.

الشتاء والربيع،  الكويت يف فصيل  بادية  تقطن  بدوية  نشأ يف أرسة 
فإذا دخل فصل الصيف، دخل رجاهلا غاصة مع نواخذة الكويت.

وهذا ما كان يفعل مسلم محود العمرية، فقد كان غيصًا مع بعض نواخذة العوازم.
وقد عرف باستقامته، وحسن خلقه، وعلو مهته، وسداد رأيه.

رزق أوالدًا صاحلني، وهم: محود، وخلف، وخليفة.
– سنة )1965م(. تويف – رمحه اهلل 

تأسس املسجد سنة )1969م(.
»املصدر: ابنه السيد خليفة مسلم العمرية العازمي«.

* * *
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حرف النون
  اسم املسجد: نارص سعد املصيليت.

النوع: جامع.
العنوان:  قطعة 1، شارع 6. 

صاحب املسجد:
– يف ولد املحسن نارص سعد املصيليت العازمي – رمحه اهلل 

 الكويت سنة       )1903م(.
باخلري،  التي عرفت  فظهر هذا يف شخصيته  نشأ يف أرسة صاحلة، 

والنبل.
النفط سنة  اللؤلؤ مع عدة نواخذة كويتيني، ثم عمل يف رشكة  البحر بالغوص عىل  عمل يف 

)1948م(، واستمر يف عمله حتى سنة )1964م(.
ونظرًا خللقه، وتدينه، فقد أحب العمل يف خدمة بيوت اهلل – عز وجل -، فعمل بوظيفة مؤذن 
العازمي من سنة  الرومي  إىل مسجد محود  انتقل  ثم  الساملية،  منطقة  املدعج يف  يف مسجد حممد 

)1968م(، وحتى وفاته سنة )1980م(.
أوىص املحسن نارص سعد املصيليت بثلث ماله لألعامل اخلريية.

– يف 1980/1/5م. تويف – رمحه اهلل 
تأسس املسجد من ماله اخلاص سنة )1982م(.

»املصدر: ابنه السيد مجعان نارص املصيليت«

* * *
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منطقة الشعب
حرف األلف

  اسم املسجد: أمحد راشد اخلياط.
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد:

الكويت سنة )1961م(، ودرس يف مدارس  – يف  اهلل  – رمحه  اخلياط  ولد أمحد راشد رجا 
الكويت، ونشأ يف أرسة صاحلة حمبة للخري، وكان لذلك أثر يف حسن اخللق، وأدبه.

تويف – رمحه اهلل – يف مرص سنة )1977م(. 
وقد قامت والدته املحسنة سعدة عبد اهلل الكحالوي – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – ببناء 

مسجد له يف منطقة الشعب.
له أخوان فاضالن مها: حممد، ويوسف.

»املصدر: شقيقه السيد يوسف راشد اخلياط« 
* * *

حرف احلاء
  اسم املسجد: اإلمام أيب حنيفة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع املنامة.

صاحب املسجد:
النعامن بن ثابت التيمي بالوالء الكويف، أبو حنيفة – رمحه اهلل -، إمام احلنفية، الفقيه املجتهد 
فارس،  أبناء  من  أصله  قيل  ونشأ هبا،  بالكوفة سنة )80هـ(  ولد  األربعة،  األئمة  أحد  املحقق، 
وكان يبيع اخلز، ويطلب العلم يف صباه، ثم انقطع للتدريس، واإلفتاء، وكان قوي احلجة، ومن 

أحسن الناس منطقا. 
قال اإلمام الشافعي: الناس عيال يف الفقه عىل أيب حنيفة. 

أراده اخلليفة املنصور عىل القضاء ببغداد فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه ال 
يفعل، فحبسه إىل أن مات ببغداد سنة )150هـ(.  

»سري أعالم النبالء« 390/6 للذهبي 
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حرف العني
  اسم املسجد: عبد العزيز وعيل اليوسف املزيني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 11، شارع اخلليج العريب.

صاحب املسجد:
– رمحه اهلل  ولد املحسن عبد العزيز يوسف عبد اهلل حممد املزيني 
- يف بريدة بمنطقة القصيم عام )1316 هـ – 1899م(، وقد هاجر 

والده إىل الكويت عام )1318هـ( بعد معركة الرصيف. 
درس املغفور له عبد العزيز املزيني يف مدرسة املباركّية مع شقيقه )عيل( كام تعّلم عىل يد الشيخ 
الفاضل عبد اهلل خلف الدحيان. بعد أن نال قسطا من الّتعليم وآنس يف نفسه القدرة عيل السعي 
بالقول  الشكر هلل عىل فضله  أفاء اهلل عليهام من نعمة فأحسنا  بالّتجارة هو وشقيقه وقد  اشتغل 

والعمل.
وقد خصّص ديوانيته باملرقاب لقضاء حوائج الناس، كام كانت مقّرًا لدروس تفسري القرآن 
وتالوته ورشح األحاديث النبوية الرشيفة، وقد تّعود أهل املرقاب الّتزود بمعرفة أمور دينهم يف 

هذه الديوانية بعد صالة العشاء.
مع  بالتعاون  أسسها  التي  اإلسالمية  اإلرشاد  مجعّية  حياته  يف  اخلرّيية  املرشوعات  أهّم  ومن 

املحسن عبد العزيز عيل املطّوع يف شهر رمضان من العام )1371هـ( املوافق)1952م(
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل عام )1389 هـ( املوافق )1969م( يف منطقة الفيحاء، ورزق رمحه اهلل 
بثامنية أوالد، وحزن أهل الكويت لفراقه وحزنت أرس كثرية كانت تنعم بإحسانه وكرمه، أسكنه 

اهلل تعاىل فسيح جّناته وتقّبل إحسانه يف ميزان حسناته.
»حمسنون من بلدي« 1 /105 إصدار بيت الزكاة.

* * *

255



محافظة حـولـي

  اسم املسجد: املال عبد القادر الرسحان.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

والده  بيت  -  يف  اهلل  الرسحان- رمحه  القادر حممد  عبد  املال  ولد 
بجزيرة فيلكا عام )1322هـ( املوافق )1914م(، تتلمذ عىل يد والده 
حممد وعمه املال معروف، ثم توجه إىل الفاو ودرس عند الشيخ حممد 

أمحد اخللف، وعندمت عاد درس الفقه ودخل املدرسة األمحدية.   
املدارس  افتتاح  قبل  وذلك  القرآن  لتدريس  بيته  يف  مدرسة  بفتح  )1933م(  عام  يف  قام 

احلكومية
تم تعينه مدرسًا بمدرسة فيلكا سنة )1935م(، حيث دّرس اللغة العربية، والدين، واحلساب، 

وبقي مدرسًا حتى التقاعد يف الستينات.
توىل املال عبد القادر إمامة املصلني وألقى بعض اخلطب يوم اجلمعة، وتم اختياره أول خمتار 
جلزيرة فيلكا، وسائر اجلزر، ثم أصبح مأذونًا رشعيا. تويف – رمحه اهلل - يف يوم اجلمعة املوافق 

2002/3/1م.
املصدر: »مربون من بلدي« ص 400 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.

* * *
  اسم املسجد: عامر بن يارس.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

عامر بن يارس ابن عامر بن مالك – ريض اهلل عنه -، اإلمام الكبري أبو اليقظان العنيس املكي 
موىل بني خمزوم أحد السابقني األولني، واألعيان البدريني، وأمه هي سمية موالة بني خمزوم من 
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كبار الصحابيات أيضا.
قال ابن سعد: قدم والد عامر يارس بن عامر وأخواه احلارث ومالك من اليمن إىل مكة يطلبون 
أخا هلم،فرجع أخواه، وأقام يارس وحالف أبا حذيفة ابن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم 
فزوجه أمة له اسمها سمية بنت خباط فولدت له عامرا فأعتقه أبو حذيفة، ثم مات أبو حذيفة فلام 

جاء اهلل باإلسالم أسلم عامر وأبواه وأخوه عبد اهلل.
قتل عامر يوم صفني، وكانت صفني يف صفر وبعض ربيع األول سنة )37هـ(.

»سري أعالم النبالء« 406/1 للذهبي. 

* * *
  اسم املسجد: عيد حممد املرجتي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3 داخل حديقة عامة.

صاحب املسجد:
سنة  الكويت  يف   - اهلل  رمحه   – املرجتي  حممد  عيد  املحسن  ولد 

)1910م(.
تلقى تعليام أوليا تعلم منه القراءة والكتابة، وقد كان خطه مجيال، 

ثم دخل مع والده يف الغوص، فقد كان والده من مشاهري نواخذة العوازم، والكويت.
ففتح عدة  – جتارته،  اهلل  – بفضل  ثم نمت  الكويت،  الغذائية يف سوق  للمواد  له حمال  فتح 
حمالت، ثم اشتغل يف أوائل اخلمسينات بتجارة العقار، وبارك اهلل يف ماله الذي مل ينس حق اهلل 

فيه، فكانت له مسامهاته يف األعامل اخلريية.
كان معروفا بتدينه، ومالزمته للمسجد، وحبه اخلري للناس.

له من األوالد: املرحوم عيد، وعيل، وأمحد، وسامل، وصالح، ونورة.
تأسس املسجد سنة )1989م(.

»املصدر: ابنه السيد عيل عيد املرجتي«.
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منطقة الشهداء
حرف اجليم 

  اسم املسجد: جابر العيل السامل الصباح.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ جابر العيل السامل الصباح - رمحه اهلل - يف حي الشيوخ 
وسط العاصمة الكويتية سنة )1927م(، وكان مستشار أمري الكويت 

ونائب رئيس جملس الوزراء األسبق.
بسن  الصباح،  السامل  اهلل  عبد  الشيخ  عمه  تربيته  توىل  األول  عامة  يكمل  مل  وهو  والده  تويف 
اخلامسة أصيب بمرض اجلدري، وانتقل املرض منه لوالدته وظلت والدته تشكو من أعراض 

املرض حتى توفيت فعاش وحيدًا بال أب أو أم.
تلقى تعليمه األول يف مدرسة عبد العزيز محادة، تلقى تعليمه بعد ذلك يف مدرسة املباركية.                                             
اشتهر الشيخ جابر العيل الصباح رمحه اهلل يف العمل يف رسية تامة برعاية الكثري من األرس الفقرية 
وتوىل اإلنفاق عليها يف عام )1962م( عني وزيرا للكهرباء واملاء، ويف عام )1963م( أعيد تعيينه 
)1965م(  عام   ويف  واألنباء،  لإلرشاد  وزيرا  عني  )1964م(  عام  ويف  واملاء،  للكهرباء  وزيرا 
أعيد تعيينه وزيرا لإلرشاد واألنباء، كام عني بنفس املنصب يف عام )1965م(ويف عام )1975م( 
عني نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرا لإلعالم، واستمر بمنصبه حتى عام )1978م( بعد وفاة الشيخ 
صباح السامل الصباح حيث ترك العمل الوزاري، وعني مستشارا للشيخ جابر األمحد الصباح. 
تويف – رمحه اهلل – يف عام  )1994م(.                                                                                                   

 املصدر: »املوسوعة الكويتية« 1110/2 لألستاذ محد السعيدان.

* * *
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حرف السني
  اسم املسجد: سليامن أمحد الستالن.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4، شارع 4. 

صاحب املسجد:
ولد املحسن أمحد عيسى مجعة الستالن – حفظه اهلل وبارك يف عمره 

– يف منطقة رشق قرب براحة جميبل سنة )1942م(.
نشأ يف أرسة صاحلة، فأثر هذا يف شخصيته التي عرف عنها امليل اىل 

اخلري، وحبه للناس.
تلقى تعليمه يف املدرسة الرشقية، ثم التحق باجليش ملدة مخس سنوات.

تراخيص  عام  مراقب  منها مساعد  مناصب،  وتقلد عدة  الكويت،  بلدية  بعد ذلك يف  عمل 
املحالت بمحافظة العاصمة.

تقاعد من عمله سنة )1991م(.
تأسس املسجد سنة )2005م(.

»املصدر: ابنه السيد وليد سليامن الستالن«

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عبد اهلل حممد العيل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ُولِد املحسن عبد اهلل حممد العيل – رمحه اهلل – سنة )1916م( يف 
رشق، وتعلمَّ القراءة والكتابة واحلساب عند الكتاتيب.
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بدأ  أثَّر ذلك عىل سمعه حتَّى  فر والغوص، وقد  السَّ البحر يف رحالت  ه ركب  بلغ أشدَّ وملا 
يذهب شيئًا فشيئًا حتَّى فقده بالُكليَّة، فُعرف بعد ذلك باسم: عبد اهلل األصمخ.

قة بالنَّفط  ه للعمل يف األعامل امُلتعلِّ وبعد ُظهور النَّفط ؛ وقلَّ العائد من وراء ركوب البحر: توجَّ
باح –حاكم  يخ أمحد اجلابر األمحد الصُّ يف األمحدي، وذلك يف عهد املغفور له بمشيئة اهلل تعاىل الشِّ

الكويت آنذاك-.
يخ عبد اهلل  وا رغبة املغفور له - بمشيئة اهلل تعاىل - الشِّ م كان من أوائل الُكويتيِّني الذين لبُّ ثُّ
امل  يخ عبد اهلل السَّ باح – نائب احلاكم آنذاك - يف عهد املغفور له بمشيئة اهلل تعاىل الشِّ املبارك الصُّ
تأسيس  قبـــل   – العام  واألمن  طة  الرشَّ س  أسَّ حني  آنذاك-  الكويت  –حاكم  باح  الصُّ املبارك 
يخ عبد اهلل  اجليش -، وكان يعمل يف قرص نايف حتت إمرة املغفور له - بمشيئة اهلل تعاىل - الشِّ
باح، وملَّا ُأعلن عن تأسيس اجليش انتقل للعمل فيه، فخدم فيه حتَّى تقاعد منه  األمحد اجلابر الصُّ

عام )1968م(.
ابقة. غ بعد ذلك للعمل يف العقار؛ حيث كان ذلك العمل رديفًا ألعامله السَّ ُثمَّ تفرَّ

أن  فيها، ورفض  مود  الصُّ آثر  الكويت:  دولة  البائد أرض  العراقيِّ  النِّظام  اجتاح جيش  وملَّا 
ة غالف  ة العامليَّة ُصورته عىل ُطرَّ رت جملة املجلَّ خيرج من وطنه هو أو أحٌد من أبنائه، وقد صدَّ

ل بعد التَّحريـر. عددها األوَّ
يخ جابر  مهم املغفور له - بمشيئة اهلل تعاىل - ُسُمو الشِّ ل الذين كرَّ عيل األوَّ وكان من مُجلة الرَّ

باح – أمري دولة الكويت سابقًا -. األمحد اجلابر الصُّ
ة  د البكر – وهو الذي شيَّد جزاه اهلل خريًا عىل نفقته اخلاصَّ وقد ُرزق من األبناء: ابٌن واحٌد حُممَّ
ًا به-، وستُّ بناٍت فاطمة، وفضيلة، ونوال،  ه باسم أبيه برَّ هداء، وسامَّ املسجد الذي يف ضاحية الشُّ

وسلوى، وليىل، وأمينة.
ا ما ُعرف عنه من اخلصال اجلليلة، وما ُأثر من صفاته وأخالقه اجلميلة: فقد كان حُمافظًا  وأمَّ
يلة  اويح يف ليايل رمضان، التي مل تفته حتَّى يف اللَّ عىل صالة اجلامعة، وُمواظبًا عىل أداء صالة الرتَّ
ة واحدة، وخيتمه يف رمضان عرش  الكريم يف ُكلِّ شهٍر مرَّ الُقرآن  ُتويفِّ فيها، وقد كان خيتم  التي 
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ائمني، ويذبح األضاحي يف عيد األضحى، وكان يكفل األرامل  اٍت، وكان ُيسهم يف إفطار الصَّ مرَّ
واليتامى، وُيسقط اإلجيار عن امُلستأجرين امُلعرسين، وإذا وضعت زوجة امُلستأجر مولودًا وضع 
ق بُخُلق العفو عند املقدرة، وكان مع ذلك ال يملك دمعته إذا  هر، وكان يتخلَّ عنهم إجيار هذا الشَّ
جرى أمامه موقٌف من املواقف االجتامعيَّة امُلؤثِّرة، وكان هيوي تربية البقر والغنم ويعطف عليها 

، فكان يألف أحاديثه وُدعاباته األقران. ة الّظلِّ ويرمحها، وكان موصوفًا بخفَّ
ُتويفِّ -رمحه اهلل - يف 13 رمضان )1420هـ( امُلوافق 21ديسمرب )1999م(.

»املصدر: حفيده الدكتور وليد حممد العيل« 

* * *
حرف الفاء

  اسم املسجد: فاطمة حممد اجلسار.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة فاطمة حممد إبراهيم اجلسار – رمحها اهلل- يف حي الصاحلية بمنطقة القبلة يف 
الكويت سنة )1927م(. 

نشأت يف أرسة صاحلة، معروفة بحبها للخري، فوالدها كان من رجال الدين املعروفني، وكان 
يلقب »بابن الشيخ« ألن أباه كان معروفُا بالعلم – أيضًا-. 

تزوجت املحسنة فاطمة حممد اجلسار من السيد أمحد راشد عبد العزيز العقييل – رمحه اهلل -، 
وأنجبت أربعًا من البنني والبنات. 

توفيت - رمحها اهلل – يف 2008/7/12م
تأسس املسجد سنة )2009م(. 

»املصدر: زوج ابنتها السيد فواز الفرح« . 

* * *
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  اسم املسجد: فاطمة حممد العبد اهلل عبد اجلليل الباقر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع 401.
صاحب املسجد:

– املولود يف منطقة  – رمحها اهلل تعاىل  هي زوجة املحسن عبد اجلليل حممود الباقر العبد اهلل 
رشق سنة )1971م(، رمحهام اهلل تعاىل.

وقد كانت املحسنة فاطمة العبد اهلل من النساء الصاحلات ذوات الدين واألدب، وساعد عىل 
ذلك نشأهتا يف بيت فضل وخري.

وعىل هذا الشأن ربت املحسنة فاطمة العبد اهلل أوالدها وهم ست بنات، وسبعة أبناء )حممود 
– عبد العزيز – خالد – فيصل – حممد – بدر -  يوسف(.

وقد بني املسجد بوصية من الزوج قبل وفاته، ووفاء لزوجته سنة )2002م(.
»املصدر: ابنها السيد حممد عبد اجلليل الباقر«

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: منصور يوسف عيل اخلليفي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

عام  يف   - اهلل  رمحه  اخلليفي –  عيل  يوسف  منصور  املحسن  ولد 
د  املسمى بـ )مسجد  )1932م( يف احلي القبيل بجانب مسجد بن مِحْ

املهاره( آنذاك.
شارك يف صغره مع والده رمحه اهلل يف إحدى رحالت السفر إىل اهلند بحرا، حيث كان خيدم 
البحارة بوظيفة ]تباب[، وفقد إحدى عينيه صغريا من مرض أمل هبا، ثم اشتغل منذ نعومة أظفاره 
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مقابل  الثانية عرشة  يناهز  والطني وعمره  الطابوق  يساعد يف هتيئة  فكان  البناء،  كعامل يف جمال 
روبية واحدة فقط، ثم ترقى يف عمله ليصبح مساعد أستاذ، وكان من أشهر املقاولني الذين تتلمذ 

عي. عليهم يف زمانه األستاذ / حممد الفريح، واألستاذ / عبد الرزاق الدِّ
وقد عرف باجلد واإلخالص واملثابرة مع إتقان العمل، مما اضطره إىل تعلم القراءة والكتابة 
واحلساب يف الفرتة املسائية ليطور نفسه، ويتقن عمله، فأهنى الرابع املتوسط، حتى كون لنفسه 
العرشين  يناهز  ملا  وعمره  البناء  يف  متمرسا  أستاذا  يصبح  ألن  أهلته  طيبة  وسمعة  متميزة  خربة 

ربيعا، فاستقل بالعمل وأصبح بعدها يعمل يف البناء حلسابه اخلاص. 
وقد مجع يف البداية بني عمله اخلاص وعمله النظامي بوزارة األشغال قرابة ثالث سنوات، وبعدها 
اكتشاف  يف  العالية  ومهارته  بحذقه  عرف  وقد  واملقاوالت،  العامة  للتجارة  اخلليفي  رشكة  أسس 

األخطاء الدقيقة يف املخططات اهلندسية أو يف واقع العمل بمجرد النظر إليها بالعني املجردة. 
كان يردد حكام صنعها من واقع خربته ونجاحه يف احلياة، مثل قوله: حب العمل مع املتابعة 
واملثابرة هي أرسار النجاح، ويف عالقات العمالء يقول: األمانة والثقة وعدم إرهاق الزبون من 

أرسار الربكة يف الرزق. 
طلبا  العميل  منه  طلب  فإذا  املشاريع،  وتنفيذ  ختطيط  يف  للعمالء  النصح  بذل  عنه  عرف  قد 
قد يرض بمصلحة العميل يف مسكنه حاوره برفق وحكمة، فإذا أرص العميل اعتذر له عن تنفيذ 

العمل.
ومن خصاله الكريمة إنظار املعرس إىل امليرسة، فكان إذا الحظ تعثر العميل )املالك( يف السداد 
بارش اإلنجاز والسداد من ماله اخلاص، ثم ينتظر السداد حلني القدرة واليسار، كام كان سخي 
أثر طيب يف مساعدة  اخلفي  لبذله وعطائه  كان  القرابة واألصحاب، وربام  اليد يف  ندي  النفس 

بعضهم يف اإلنفاق عىل أبنائهم يف جمال التعليم والزواج ونحوها من متطلبات احلياة.
ويوسف،  ود.رياض،  وم.سعد،  ود.نبيل،  وحممد،  وعصام،  وم.عادل،  )م.بدر،  األوالد: 

وعبد الوهاب، و3 بنات(.
»املصدر: ابنه السيد الدكتور رياض منصور اخلليفي«.
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منطقة الصديق
حرف النون

  اسم املسجد: نواف األمحد الصباح .
النوع: 

العنوان:  
صاحب املسجد:

 ولد ويل العهد سمو الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح – حفظه 
اهلل ورعاه - يف اخلامس والعرشين من شهر يونيو لسنة ) 1937م ( . 

 مهامه الوظيفية :
يف 1962/2/12 م صدر األمر واملرسوم األمريي ليعني بموجبة الشيخ نواف االمحد حمافظًا 
 حلويل يف 1978/3/19م ، و حيمل الشيخ نواف األمحد حقيبة وزارة الداخلية خلفا للشيخ سعد 
العبد اهلل  السامل الصباح الذي محل مسؤولية والية العهد ورئاسة جملس الوزراء سنة ) 1978 م ( 

.، وقد استمر يف  منصبه عىل مدى أربع تشكيالت وزارية وطيلة عرش سنوات. 
انتقل سمو الشيخ نواف  بمرسوم أمريي بتاريخ 1988/1/26 م كوزير للدفاع ومثله املرسوم 
األمريي الصادر بتاريخ   1990/6/20م  ليحمل حقيبة الدفاع مرة ثانية يف التشكيل الوزاري 

اجلديد .
نواف  الشيخ  تكليف  يتم  الغاشم  العراقي  الغزو  من  الكويت  حترير  بعد  حكومة  أول  ويف    
الشيخ نواف شاغال ملنصب  ، و استمر  الشؤون االجتامعية والعمل   األمحد بحمل حقيبة وزارة 

وزير شؤون حتى 17 / 10 / 1992 م .
ويف سنة 1994م  صدر مرسوم أمريي بتسمية الشيخ نواف األمحد نائبا لرئيس احلرس الوطني 

 بدرجة وزير. 
  وشغل الشيخ نواف األمحد النائب االول لرئيس جملس الوزراء ووزيرا للداخلية.. بناء  عىل 

املرسوم األمريي رقم 145 الصادر يف 2003/7/14 بتشكيل احلكومة اجلديدة رقم 21 .
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وقد صدر أمر أمريي بالتزكية لوالية العهد يف سنة ) 2006 م ( .
– حفظه اهلل -  مل حيصل عىل إجازة من منذ  وسمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد الصباح 

ثالثني عاما .
 حياته العائلية :

الشيخ نواف األمحد الصباح متزوج من السيدة رشيفة سليامن اجلاسم ، وله من األوالد : 
الشيخة شيخة النواف األمحد الصباح 

الشيخ أمحد النواف األمحد الصباح 
الشيخ فيصل النواف األمحد الصباح 
الشيخ عبد هلل النواف األمحد الصباح 

الشيخ سامل النواف األمحد الصباح 
» املصدر : موقع تاريخ الكويت« .

* * *
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منطقة مبارك العبد اهلل 
حرف السني

  اسم املسجد: سعد مبارك اجلري.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 7.
صاحب املسجد:

ولد املحسن سعد مبارك اجلري – رمحه اهلل - يف قرية أبو حليفة سنة )1916م(.
وملا كانت قرية أبو حليفة التي نشأ هبا املرتجم له معروفة بالزراعة والفالحة، فقد ساهم ذلك 
يف بناء شخصيته منذ صغره، فعمل يف الزراعة مع أبيه يف األرايض التي يملكوهنا، واكتسب من 

أبيه أخالق الصالح، والتواضع، وفعل اخلري للناس. 
له من األبناء: بدر، واليف، ونارص، وسامل، ومبارك، وعبد العايل. 

تويف – رمحه اهلل – سنة )2000م(.
»املصدر: ابنه السيد سامل سعد اجلري«

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عبد اهلل أمحد عبد اهلل الفرحان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، بجانب مركز الشباب.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل الفرحان – رمحه اهلل – بحي الرشق سنة 
)1908م(.

كان الساعد األيمن لوالده، وقد الزمه يف مجيع أسفاره إىل اهلند، 
واململكة العربية السعودية.
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الفواكه  وبيع  للتجارة،  دكانًا  له  فتح  للكويت،  والده  وترك  البحر،  يف  السفن  غرق  وبعد 
واخلرضوات، ولكنه مل يوفق فيه، ألن الناس ليس لدهيم املال الكايف لرشاء الفواكه لقلة ذات اليد، 

وال يشرتي الفواكه إال من كان عنده مريض، فمن رؤى حيمل فواكه، يقال له: عسى ما رش! 
يف  موظفًا  فعمل  األحوال،  حتسنت  حتى  نفسه  عىل  واعتمد  البحر،  أهل  مع  الغوص  ركب 

البلدية لقسم أمالك الدولة، ثم كثر خريه، فكانت له أياد بيضاء داخل، وخارج الكويت.
له من األوالد: راشد، وفرحان، ومويض، وأمهم رشيفة الفرحان.

وعدنان، ومحود، وفاطمة، وهند، وباسمة، ونادية، ومنى، وأمهم زكية سلطان.
تويف – رمحه اهلل – يف 2008/7/25م.

»الرعيل األول لعائلة الفرحان« للدكتور راشد عبد اهلل الفرحان

* * *
حرف امليم 

  اسم املسجد: مبارك العبد اهلل اجلابر الصباح.
النوع: جامع.

العنوان:
صاحب املسجد:

ولد الشيخ مبارك العبد اهلل اجلابر الصباح – رمحه اهلل يف منطقة رشق 
عام  )1934م(، وهو االبن الثالث للشيخ عبد اهلل اجلابر الصباح

 - رمحه اهلل -، وقد عني رئيسًا لألركان العامة باجليش الكويتي عام 
)1962م(، وقد أحيل عىل التقاعد يف عام )1980م(. انتقل إىل جوار ربه يف السادس والعرشين 

من شهر نوفمرب عام )1987م(.
املصدر »املوسوعة الكويتية« 1045/2 لألستاذ محد السعيدان.

* * *
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منطقة مرشف
حرف احلاء

  اسم املسجد: احلميدة.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 3، شارع 7.
صاحب املسجد:

أسسته: بنته زوجة خليفة محد احلميدة – رمحهام اهلل -.
وهو خليفة بن محد بن محد بن عيل الربيكي العازمي – رمحه اهلل -.

عرفت أرسته باملخانجي، نسبة إىل اخلانجة أحد أنواع الغوص، قديام. 
عليه  يطلق  ثم صار  باسمه،  بأشهر، فسمي  والده  وفاة  بعد  ولد  والده، ألنه  لقب  واحلميدة 

احلميدة. 
الغوص،  الداخيل سنة )1882هـ(، ونشأ يف كنف والده، وركب  العوازم احلي  بفريج  ولد 

واشتهر بمعرفته مواقع اهلريات واملغاصات البحرية.
وكان يف فصل الشتاء يشتغل بتجارة التمور يف دكانه الواقع يف سوق التمر.

– عضو جملس األمة السابق -، ومحود، وراشد،   له من األبناء الذكور مخسة: املرحوم محد 
وسامل، وثامر.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1967م(.
»أعالم الغوص عند العوازم خالل قرن« ص217 لألستاذ طالل الرمييض. 

* * *
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  اسم املسجد: سبيكة فهد الزبن.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 6، شارع 7.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة سبيكة فهد الزبن – رمحها اهلل – يف الكويت سنة )1885م( تقريبًا.
نشأت يف أرسة صاحلة، تعلمت منها الدين، وحسن اخللق.

تزوجت من السيد يوسف عبد العزيز الزبن – رمحه اهلل -، فأنجبت منه أوالدًا، وهم: محود، 
وعبد املحسن، وفهد، وعبد الرمحن، وزبن.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )1975م(، وقد بلغ عمرها تسعني سنة تقريبًا.
 »املصدر: ابنها السيد زبن يوسف الزبن«

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عبد اهلل مشاري الروضان.
النوع: مسجد.

العنوان:  قطعة 2، شارع 5.
صاحب املسجد:

عام  يف   - اهلل  رمحه   – الروضان  مشاري  اهلل  عبد  املحسن  ولد 
)1328هـ( املوافق )1910م(، يف بيت كرم وإحسان، وقد تأثر هبذه 
الطيبة ونشأ متصفًا بصفاهتا، وكان عبد اهلل أكرب إخوته، وهم:  البيئة 

خالد ويوسف وأمحد.
انعكس  مما  الوقت،  ذلك  يف  الكويتية  األرس  من  كبرية  بمجموعة  مرتبطًا  اهلل  عبد  نشأ  وقد 
اجيابيًا عىل شخصيته. وكان والده مشاري الروضان – رمحه اهلل – املولود عام )1294هـ( املوافق 

)1877م(، يف منطقة الرشق بمدينة الكويت أيضًا وحيدًا ألبيه الذي تويف يف سن مبكرة.
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– اخلامسة عرشة من عمره عمل يف البحر بصنعة أهل  – رمحه اهلل  ملا بلغ عبد اهلل الروضان 
 – اللؤلؤ مع والده، وتعلم هذه املهنة واحرتفها. ثم عمل  الكويت قدياًم، يف جمال الغوص عىل 
وباقي  البحرين،  إىل  وإيابًا  ذهابًا  البحر  ُعباب  التي متخر  السفن  إحدى  – نوخذًا عىل  اهلل  رمحه 
دول اخلليج العريب، ثم عمل يف جتارة اللؤلؤ )الطواشة(، وأصبح من التجار البارزين واخلرباء يف 

اللؤلؤ آنذاك، فكان من القالئل الذي يعلمون خصائصه وأوقات زيادة أسعاره وتدنيها. 
وقد تعددت رحالته إىل اهلند لرتويج جتارته، وفتح اهلل عليه أبوب الرزق، وحقق من خالل 

هذه التجارة أرباحًا كبرية.
وتنوعت نشاطاته التجارية وشملت العديد من املواد والسلع، فسافر بتجارة والده إىل اهلند 
وسواحل أفريقيا والبحرين ودول اخلليج، وكان من املسامهني يف تكوين ثروة والده، التي كان 

فيها نصيب وافر ألعامل اخلري.
وبعد كساد سوق اللؤلؤ وظهور اللؤلؤ الصناعي اجته لتجارة العقارات، ووفقه اهلل تعاىل يف 
هذه التجارة، وكانت له مسامهات من خالهلا يف الصالح العام وشارك مع إخوانه يف هنضة دولة 

الكويت.
إسهاماته يف جمال اخلدمة الوطنية:

عضوية املجلس البلدي.
عضوية جملس املعارف.

عضوية جملس الصحة عام 1959م.
عضوية جملس األمة األول.

وزير الشؤون االجتامعية والعمل.
انتقل إىل  بالعطاء والعمل خلدمة اإلسالم واملسلمني والدعوة اإلسالمية،  وبعد حياة حافلة 
رمحة اهلل يف يوم 11صفر)1400هـ( املوافق 30 ديسمرب عام )1979م(، عن عمر يناهز 69 عامًا.

نسأل اهلل له الرمحة وحسن املآب، وأن جيعل أعامله يف ميزان حسناته.
»حمسنون من بلدي« 119/7 إصدار بيت الزكاة.
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حرف امليم
  اسم املسجد: مرشف.

النوع: جامع.
من  مرتفع  عىل  الواقع  مرشف  قرص  يف  هذا  مسجدنا  يقع  العنوان: 
األرض، يقع جنوب الكويت الغريب، وكان يف األصل حصن حيمي 

املسالك اجلنوبية من املدينة.
صاحب املسجد:

أسس املسجد الشيخ مبارك الصباح – رمحه اهلل – حاكم الكويت 
السابق سنة )1900م(، حيث كان خيرج للنزهة يف وقت الربيع.

توىل  للكويت،  السابع  احلاكم  )1853م(،  سنة  ولد  الصباح  صباح  بن  مبارك  الشيخ  وهو 
نسله حيث  من  بعده هم  من  الكويت  الكبري، ومجيع حكام  بمبارك  لقب  احلكم يف )1896م( 

ينص دستور الكويت عىل أن يكون احلكام من ذريته بأبنائه وأبناء أبنائه. تويف سنة )1915م(.
ثم أعاد بناءه، وجتديده الشيخ عبد اهلل املبارك الصباح – رمحه اهلل – سنة 

)1952م(، وما زال املسجد يف مكانه القديم. 
وهو الشيخ عبد اهلل املبارك ولد يف مدينة الكويت سنة )1914م(، وهو أصغر أبناء الشيخ مبارك 
العام سنة )1942م(،  ابن سنة، توىل عدة مناصب منها رئاسة األمن  الكبري،وتويف والده وهو 

وتوىل القيادة العامة للجيش، واعتزل السياسة سنة )1961م(. تويف سنة )1991م(.
املصدر: »املوسوعة الكويتية« لألستاذ محد السعيدان.

* * *

271



محافظة حـولـي

  اسم املسجد: املهنا.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 5، شارع 8.
صاحب املسجد:

هو مهنا بن عبد الرمحن بن مهنا املهنا – رمحه اهلل -، املولود يف مدينة 
– رمحه  نشأ  وقد  )1900م(.  لعام  املوافق  )1320هـ(  عام  الكويت 
اهلل – يف أرسة طيبة متدينة جاءت من نجد باململكة العربية السعودية 

الشقيقة، حيث متتد أصوهلا إىل قرية »الرضماء »بالقرب من مدينة الرياض.
تلقى املحسن مهنا املهنا – رمحه اهلل – تعليمه األويل يف الُكّتاب، الذي تعلم فيه القراءة والكتابة 
وبعض مبادئ احلساب، وقد نشأ نشأة دينية مميزة، من أبرز مظاهرها، أنه كان من املرتددين عىل 
بالعلم  عامرًا  كان  الذي   – اهلل  رمحه   – الدحيان  اخللف  اهلل  عبد  الشيخ  الفاضل  العامل  جملس 

والتدريس والوعظ واإلرشاد يف شتى العلوم، وكان جممعًاً لطلبة العلم يف الكويت.
مناخ  إن  بطبيعتها، حيث  بيئة جتارية  – يف  اهلل  – رمحه  املهنا  الرمحن  مهنا عبد  املحسن  عاش 
بالتجارة،  مزدهرة  منطقة  جعالها  املايض  القرن  أوائل  يف  سيام  ال  اجلغرايف،  وموقعها  الكويت 
وخاصة تلك املرتبطة بالبحر، حيث سفن الكويت التي كانت جتوب البحار واملحيطات حمملة 

بكافة أنواع البضائع.
وكانت جتارة التمور من التجارات الرائدة آنذاك، لكوهنا متثل وجبة غذائية متكاملة، وزهيدة 
الثمن، فاختار املحسن مهنا عبد الرمحن املهنا – رمحه اهلل – التمور جمااًل لتجارته، فبارك اهلل فيها 

ونمت جتارته وأصبح من كبار التجار بحمد اهلل وتوفيقه.
وكان – رمحه اهلل – يزاول مهنته يف السوق القريب من السوق الداخيل بمدينة الكويت. كام 
أتاح له العمل يف هذه التجارة فرصة السفر كثريًا خارج البالد بائعًا مشرتيًا، فسافر عدة مرات يف 
بداية حياته التجارية مع جمموعة من التجار الكويتيني، وقد كان لذلك بالغ األثر يف منحه خربة 
كبرية ودراية واسعة بكل ما هو جديد يف عامل التجارة واألسواق اخلارجية، وقد استمرت هذه 
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األسفار بدون انقطاع حتى موت أخيه األكرب – رمحه اهلل – عام )1956م(.
وبعد حياة حافلة باجلود والعطاء والكرم والسخاء، امتدت نحو 91 عامًا، لقي املحسن مهنا 
)1411هـ(،  عام  املبارك  رمضان  شهر  من  عرش  الرابع  يف  الكريم،  ربه  وجه  املهنا  الرمحن  عبد 

املوافق للتاسع والعرشين من مارس عام    )1991م(.
نسأل اهلل تعاىل أن يرمحه رمحة واسعة، ويتقبل صالح أعامله، ويسكنه واسع جناته، مع الذين 

أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا.
تأسس املسجد سنة)1978م(.

»حمسنون من بلدي« 181/5 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
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منطقة ميدان حويل
حرف احلاء

  اسم املسجد: اإلمام احلسني.
النوع: مسجد.

العنوان:  قطعة 11.
صاحب املسجد:

احلسني بن عيّل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه - سيد شباب اجلنة أبو عبد اهلل ولد احلسني يف 
الثالث من شعبان يف السنة الرابعة للهجرة  يف املدينة املنورة. وعن أيب سعيد قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
من  رحيانتاي  مها  واحلسني  احلسن  »إن  أيضًا:  وقال  اجلنة«  أهل  شباب  سيدا  واحلسني  »احلسن 

الدنيا«. وقال. كان احلسني ما زال صغريًا عندما تويف رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  ثم ماتت أمه فاطمة. 
قتل يوم اجلمعة، يوم عاشوراء، يف املحّرم سنة )61هـ(. وله من العمر 

) 56( سنة.
»سري أعالم النبالء« 280/3 للذهبي. 

* * *
حرف العني

  اسم املسجد: عروة بن الزبري.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 11، شارع أحد، بالقرب من بناية الشؤون العسكرية 
صاحب املسجد:

عروة بن الزبري بن العوام األسدي القريش – رمحه اهلل -، أبو عبد اهلل، ولد سنة )22هـ(، وهو 
أخو عبد اهلل بن الزبري ألبيه وأمه، وهو أحد الفقهاء السبعة باملدينة، كان عاملا بالدين، صاحلا، 
كريام، مل يدخل يف يشء من الفتن، انتقل إىل البرصة، ثم إىل مرص فتزوج وأقام هبا سبع سنني، وعاد 

إىل املدينة، فتويف فيها سنة )93هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 421/4 للذهبي. 
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منطقة النقرة
حرف األلف

  اسم املسجد: إبراهيم حسني بو عركي.
النوع: جامع.

العنوان:  قطعة 8، شارع الريموك. 
صاحب املسجد:

ولد السيد/ إبراهيم حسني مخيس بوعركي – رمحه اهلل - يف بيت 
األوىل  مجادي  من  الثالث  يف  الرشق  بمنطقة  النصف  فريج  بوعركي 
)1340هـ( املوافق األول من يناير سنة )1922م( بعد حرب اجلهراء، 

حيث بدأ تعلم القرآن الكريم يف إحدى الكتاتيب األهلية برشق سنة )1928م(، وعمره ست 
سنوات وختمه سنة )1934م( وعمره اثنتا عرش سنة، وباإلضافة إىل ذلك درس اللغة العربية 

واحلساب.
عمل رمحه اهلل أول شبابه سنة )1938م(  يف مكينة الثلج وهي ملك الغانم، ثم اجته للعمل يف 
البحر، ويف سنة )1953م( حتول للعمل يف جمال البناء، وبعد أن ازداد الطلب عىل أعامل البناء، 
وظهور النهضة العمرانية بالكويت، عمل مقاوال يف البناء حتى سنة )1960م(، ثم عمل تاجرا 

للعقارات عىل مستوى دولة الكويت حتى توفاه اهلل - عز وجل -.
كان له نصيب من أوجه اإلحسان يف حياته، إذ قام ببناء مسجد جامع عىل نفقته اخلاصة يف 
منطقة حويل شارع الريموك سنة )1979م(، وقام بإضافة، وبناء مصليات النساء ملساجد منطقة 

الروضة سنة )1977م(.
له الكثري من أعامل اخلري واإلحسان مع بيت الزكاة، والعديد من اجلمعيات اخلريية يف الكويت 

حيث امتد إحسانه إىل خارج دولة الكويت، ويف العديد من الدول اإلسالمية.
سكن إبراهيم حسني بوعركي العديلية الرشقية )الروضة سابقا( قطعة 5 يف سنة   )1967م( 

وهو من أوائل من سكنوها، حيث كانت املنطقة آنذاك جديدة، وال توجد هبا خدمات.
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 له أربعة أبناء:  حسني، وخليل، ونبيل، وفؤاد، ومخس بنات.    
تويف رمحه اهلل يف السادس والعرشين من يوليو سنة )2008م(عن عمر يناهز ستة وثامنني عاما 

حيث عرف بني أهل الروضة بصالحه، وتقواه، واستقامته.
»املصدر: ابنه السيد فؤاد إبراهيم بوعركي«.

* * *
حرف احلاء

  اسم املسجد: محد نارص الرباك )الطواري(.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع عبد اهلل العثامن، جوار جممع الرومي 
تقع نقعة الطواري يف جنوب منطقة النقرة، واشتهرت هبذا االسم ألن أرسة الطواري سكنت 
املكان عىل  نفس  فيقع يف  اليوم  أما  تأسست،  أن  منذ  فيها  يقع  املنطقة، وكان مسجدنا هذا  هذه 

شارع عبد اللطيف العثامن.
صاحب املسجد:

حددته  ثم  املسجد(،  جدار  عىل  التي  اللوحة  عىل  موجود  )هذا  الرباك  نارص  محد  أسسه 
دائرة األوقاف العامة بتاريخ 21/ 11/ 1375هـ املوافق 30/ 6 / 1956م وبلغت تكاليفه 

)175302،00( روبية. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 444 لألستاذ عدنان الرومي 

* * *
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حرف العني
  اسم املسجد: عبد الرمحن املهنا. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع ابن رشد.

صاحب املسجد:
هو مهنا بن عبد الرمحن بن مهنا املهنا – رمحه اهلل -، املولود يف مدينة 
– رمحه  نشأ  وقد  )1900م(.  لعام  املوافق  )1320هـ(  عام  الكويت 
اهلل – يف أرسة طيبة متدينة جاءت من نجد باململكة العربية السعودية 

الشقيقة، حيث متتد أصوهلا إىل قرية »الرضماء« بالقرب من مدينة الرياض.
تلقى املحسن مهنا املهنا – رمحه اهلل – تعليمه األويل يف الُكّتاب، الذي تعلم فيه القراءة والكتابة 
وبعض مبادئ احلساب، وقد نشأ نشأة دينية مميزة، من أبرز مظاهرها، أنه كان من املرتددين عىل 
بالعلم  عامرًا  كان  الذي   – اهلل  رمحه   – الدحيان  اخللف  اهلل  عبد  الشيخ  الفاضل  العامل  جملس 

والتدريس والوعظ واإلرشاد يف شتى العلوم، وكان جممعًاً لطلبة العلم يف الكويت.
مناخ  إن  بطبيعتها، حيث  بيئة جتارية  – يف  اهلل  – رمحه  املهنا  الرمحن  مهنا عبد  املحسن  عاش 
بالتجارة،  مزدهرة  منطقة  جعالها  املايض  القرن  أوائل  يف  سيام  ال  اجلغرايف،  وموقعها  الكويت 
وخاصة تلك املرتبطة بالبحر، حيث سفن الكويت التي كانت جتوب البحار واملحيطات حمملة 

بكافة أنواع البضائع.
وكانت جتارة التمور من التجارات الرائدة آنذاك، لكوهنا متثل وجبة غذائية متكاملة، وزهيدة 
الثمن، فاختار املحسن مهنا عبد الرمحن املهنا – رمحه اهلل – التمور جمااًل لتجارته، فبارك اهلل فيها 

ونمت جتارته وأصبح من كبار التجار بحمد اهلل وتوفيقه.
وكان – رمحه اهلل – يزاول مهنته يف السوق القريب من السوق الداخيل بمدينة الكويت.كام 
أتاح له العمل يف هذه التجارة فرصة السفر كثريًا خارج البالد بائعًا مشرتيًا، فسافر عدة مرات يف 
بداية حياته التجارية مع جمموعة من التجار الكويتيني، وقد كان لذلك بالغ األثر يف منحه خربة 
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كبرية ودراية واسعة بكل ما هو جديد يف عامل التجارة واألسواق اخلارجية، وقد استمرت هذه 
األسفار بدون انقطاع حتى موت أخيه األكرب – رمحه اهلل – عام )1956م(.

املحسن  لقي  امتدت نحو )91( عامًا،  باجلود والعطاء والكرم والسخاء،  وبعد حياة حافلة 
مهنا عبد الرمحن املهنا وجه ربه الكريم، يف الرابع عرش من شهر رمضان املبارك عام )1411هـ(  

املوافق للتاسع والعرشين من مارس عام )1991م(.
نسأل اهلل تعاىل أن يرمحه رمحة واسعة، ويتقبل صالح أعامله، ويسكنه واسع جناته، مع الذين 

أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا.
تأسس املسجد سنة)1958م(.

»حمسنون من بلدي 181/5« إصدار: بيت الزكاة 

* * *
  اسم املسجد: عبد اهلل راشد الزير )الرمحن(.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع بريوت، بالقرب من مقسم حويل.

صاحب املسجد:
هو عبد اهلل بن راشد بن محد بن سعد بن عبد اهلل الزير –رمحه اهلل-، 
املوافق  )1325هـ(  عام  الكويت  بمدينة  )القبلة(  منطقة  يف  املولود 

لعام) 1907م(. 
تربى عبد اهلل الزير تربية إسالمية يف بيت كرم وسخاء عىل يد والده املرحوم راشد الزير الذي 
– تعليمه يف مدرسة  – رمحه اهلل  علمه املحافظة عىل الصالة يف املسجد وحب القرآن، ثم تلقى 
املباركية التي أنشئت عام )1910م(، وهي أول مدرسة نظامية يف الكويت، ودرس هبا عىل عدد 

، منهم: املاّل عثامن عبد اللطيف العثامن، والسيد عمر عاصم األزمريي. من الشيوخ األجالءَّ
كبار  – كالكثريين غريه من  الصفر  – من  العملية عصاميًا  الزير حياته  اهلل  املرحوم عبد  بدأ 
التجار يف الكويت آنذاك، فعمل يف البحر والسفر، والتحق بالعمل يف األمن العام، بعدها ترك 
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العمل احلكومي، وطلب الرزق احلالل يف التجارة فقىض بقية حياته يف جتارة العقارات، وقد فتح 
اهلل من هذا املال نصيبًا موفورًا، كام سيتبني يف أوجه إحسانه فيام بعد.

بعد حياة حافلة بالعمل يف سبيل اهلل تعاىل، والبذل والعطاء والبناء وصل فيها املحسن راشد 
الزير خري عقباه بخري دنياه، تويف – رمحه اهلل – وعىل لسانه جتري حروف القرآن الكريم يف مساء 

الرابع عرش من شهر يونيو عام )1990م( 
تأسس املسجد سنة )1979م(.

»حمسنون من بلدي« 429/3 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: عبد اهلل العثامن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع العثامن.

صاحب املسجد:
هو عبد اهلل عبد اللطيف العثامن – رمحه اهلل -. 

وإخوته  العثامن«  اهلل  »عبد  قّرر  بالتدريس  االشتغال  من  فرتة  بعد 
علم  فيها  يّدون  هلم  مدرسة  إنشاء  العزيز  وعبد  وحممد  عثامن  الثالثة 
الفقه واحلساب واللغة العربية، ومل يرتددوا يف تنفيذ هذه الفكرة التي 

القرن  من  الثالثينات  منصف  يف  افتتحت  التي  العثامن  مدرسة  فكانت  أهلها،  الكويت  أفادت 
العرشين باإلضافة اىل عملهم يف الصيف عىل مركب الغوص العائد لوالدهم -رمحه اهلل-، وبعد 
سنوات من العمل يف التدريس ترك »عبد اهلل« هذه املهنة ليلتحق بالعمل احلكومي حيث عمل يف 
بلدية الكويت التي عني مديرًا هلا يف عام )1948م( باإلضافة إىل إمامته ملسجد قرص نايف التي 

استمّرت حتى وفاة الشيخ عبد اهلل األمحد الصباح -رمحه اهلل-.
وبعد ترك العمل احلكومي عمل يف جتارة العقارات، وقد كان عبد اهلل العثامن شاعرًا وأديبًا 
فقد صدر له كتاب »ديوان العثامن« سنة )1965م( قبيل وفاته وتم إعادة طبعه حديثًا باسم »أفياء 

األغصان من ديوان العثامن« من إعداد وتأليف ابنه عدنان العثامن.
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العقارية، فمن اهلل عليه باخلري الوفري، والنّعم  التجارة  العثامن يف  عمل عبد اهلل عبد اللطيف 
التي مل ينس احلمد والثناء هلل عليها. فسعى إىل فعل اخلريات وخصص ديوانية للفقراء  الكثرية 
فسدّد  والراهنني  واملدينني  للغارمني،  قلبه  وفتح  حاجاهتم،  عىل  ويتعرف  هبم  يلتقي  واملساكني 
املوعد، ودون  السداد، ومنح قروضًا كثرية غري حمدّدة  الكثريين غري منتظر من أصحاهبا  ديوان 
مطالبة هبا، فكان دائاًم يفك دين املدين حلني ميرسة، كام تربع بمصاريف إنشاء غرفتني يف املستشفى 

األمريكاين لعالج الفقراء وجعلها جزءًا من وصيته بعد مماته.
تويف عبد اهلل العثامن يف العام )1385هـ( املوافق )1965م( وما زال إحسانه ممتّدًا يقيض حاجة 

املحتاج وجيري املستجري، رحم اهلل املحسن عبد اهلل عبد اللطيف العثامن وأسكنه فسيح جناّته.  
تأسس املسجد سنة )1958م(.

»حمسنون من بلدي« 91/1. إصدار: بيت الزكاة.

* * *
  اسم املسجد: عبد اهلل فريح الفدا. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 10.

صاحب املسجد:
)1297هـ(  عام   - اهلل  رمحه   – الفدا  عثامن  فريح  املحسن  ولد 
املوافق لعام    )1897م( يف قرية اجلنوبية بمنطقة سدير يف إقليم نجد 
باململكة العربية الشقيقة. وهو أكرب إخوته سنًا، ويليه أخوه عثامن، ثم 

أخته منرية، ثم أخوه إبراهيم.
مل ينل املحسن عبد اهلل فريح الفدا حظًا وافرًا من التعليم شائعًا يف ذلك الوقت كام هو معروف، 
فقد كان مقترصًا عىل تعليم قراءة القرآن الكريم يف الكتاتيب وحفظه، وكانت القراءة والكتابة 
تشكل صعوبة عىل البعض، ولكن عبد اهلل كان حمبًا للقرآن الكريم، حمافظًا عليه، ومتمسكًا بتعلمه 

وقراءة ورده منه يوميًا، حرصًا عىل حتصيل ثواب تالوته.
الفّدا فرتة طفولته وصباه ومطلع شبابه يف نجد، وظل هبا حتى  قىض املحسن عبد اهلل فريح 
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مطلع القرن العرشين امليالدي، وكان عمره حوايل )21( عامًا، ونظرًا ملا أصيب نجد من جفاف 
يف تلك الفرتة، فقد انتقل إىل منطقة الزبري بالعراق مع والدته وإخوته الثالثة سعيًا وراء الرزق 

احلالل.
وبعد أن وصل إىل الزبري، بقى فيها فرتة من الزمن، عمل خالهلا يف جمال البناء، حتى أصبح 

أستاذًا يف هذا املجال. 
ويف الكويت أقام بمنطقة القبلة )اجلبلة(، وبدأ العمل وتعرف إىل أهلها وكان من بينهم السيد 
داود املرزوق البدر، الذي ملس فيه اإلخالص يف العمل وحسن إتقانه له، واسرتاح هو أيضًا له، 
فاختذ قرارًا باملكوث يف الكويت هو وأهله، خاصة بعدما طلب منه السيد داود املرزوق اإلقامة يف 

منزل خصصه له وألهله، بعدما ملس فيه الكثري من الصفات الطيبة واألخالق احلميدة.
كان – رمحه اهلل – أستاذًا يف البناء، وقد زاول عمله بداية يف الزبري، ومل يكن يتقن البناء بالصخر 

وهي الطريقة املعروفة للبناء عند أهل الكويت – آنذاك.
ولكنه عندما انتقل إىل الكويت كان حريصًا عىل االستقرار هبا لطيب أهلها وسامحتهم ورغبة 

يف البقاء معهم، وقد حرص عىل تعلم البناء بطريقة الصخر وإتقاهنا وإحساهنا.
ومع مرور الوقت بدأت سمعته تنترش شيئًا فشيئًا، وذاع صيته بني الناس، حتى أصبح أستاذا 
الكويت  بلدية  قررت  عندما  شهرته  ازدادت  وقد  جبلة،  أهل  بني  خاصة  األول،  الطراز  من 
استغالل مياه األمطار وجتميعها لالستفادة منها كمخزون اسرتاتيجي من املياه عند احلاجة إليها. 
ولذا رشعت البلدية يف بناء الربك يف األسواق لتجميع مياه األمطار املتساقطة عىل أسقف شربات 
األسواق، فطلبت من املحسن عبد اهلل الفريح – رمحه اهلل – أن يتوىل عملية بناء هذه الربك، فقام 

ببناء واحدة يف سوق املناخ، وأخرى قريبة من سوق الدعيج، وثالثة قريبة من سوق »الزل«.
بعد عمر مديد ناهز االثنني والسبعني عامًا، قدم فيه الكثري من أعامل اخلري والرب، انتقل املحسن 
عبد اهلل فريح عثامن الفدا إىل جوار ربه تعاىل ومل ينته اخلري الذي كان يقدمه بعد وفاته، ولكن شاء 
تركه شجرة  الذي  اخلريي  ثلثه  يكون  وأن  خلري سلف،  خلف  خري  ذريته  يف  جيعل  أن  تعاىل  اهلل 

مباركة تؤيت ثامرها كل حني يف كافة أوجه اخلري.
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لعام  )1371هـ(  عام  الكويت  مدينة  يف  األمريي  باملستشفى   – اهلل  رمحه   – تويف  وقد 
)1951م(، بعد معاناة ورصاع مع املرض.

رمحه اهلل رمحة واسعة، وجزاه عام فعل خري اجلزاء، وجعل أعامله يف ميزان حسناته.
تأسس املسجد سنة )1982م(.

»حمسنون من بلدي« 5/ 127إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف امليم

  اسم املسجد: املال حممد إبراهيم الشاجيي.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

ولد حممد إبراهيم عمر الشاجيي -رمحه اهلل- يف الكويت سنة )1901م(، نشأ يف حب العلم 
عينيه،  نصب  واإلمامة  واخلطبة  التعليم  وجعل  والفرائض،  الرشيعة  وأحكام  الدين  يف  والتفقه 

تلقى علومه عن كبار املشايخ مثل الشيخ عبد اهلل اخللف الدحيان. 
عمل يف مطلع حياته مدرسًا يف املدارس األهلية، ثم انتقل عام )1936م( إىل دائرة املعارف 
ليدّرس الرتبية اإلسالمية يف مدراس صالح الدين، واملباركية، واألمحدية، واستمر يف هذا املجال 
حتى عام )1958م(، وإىل جانب التدريس يقوم باإلمامة واخلطابة يف مسجد الغربليل، واستمر 

يف هذا العمل مدة طويلة.
وكان – رمحه اهلل – يقوم عىل الرب واخلري، فيقدم النصيحة واملشورةاحلسنة، ويساعد الناس يف 

حل مشاكلهم، وجيمع من أغنياء الكويت وجتارها أمواًل لبناء بيوت اهلل يف اإلمارات العربية. 
تويف – رمحه اهلل – عام )1971م(.

املصدر: »مربون من بلدي« ص210 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.

* * *
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  اسم املسجد: حممد بن عيل الدخان )جامع احلق(.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع ابن خلدون، قرب حمطة املياه.
صاحب املسجد:

هو حممد بن عيل بن حممد بن عيل بن حممد الدخان – رمحه اهلل – 
لعام  املوافق  الكويت عام )1911م(  بدولة  الشيوخ  فريج  املولود يف 

)1329هـ(.
نشأ يف ظروف اجتامعية ونفسية قاسية. فقد ولد وحيدًا يف أرسة فقرية، إذ كان أبوه يكتسب 
رزقه من العمل يف البحر غواصًا أو من السفر عىل السفن التجارية، فكان يصطحبه معه يف بعض 
قطر،  بر  ودفن يف  البحر  يعمل يف  األجل وهو  فوافاه  أباه،  يمهل  مل  القدر  لكن  »تبابا«  األحيان 
وكان عمر ابنه حممد حينئٍذ مل يتجاوز االثني عرش ربيعًا، فعاش يتياًم يف كنف والدته وزوجها محد 

التوجيري وخاله عبد الرمحن الطويل – رمحهم اهلل مجيعًا.
وقد واجه املرحوم حممد عيل الدخان هذه الظروف بكل عزيمة وصرب، وحتمل املسؤولية منذ 

صغره فكان أهاًل هلا، وحرص عىل االجتهاد واإلجادة يف عمله، حيث كد يف طلب العلم والعمل معًا.
وقد صاغت منه تلك الظروف شخصية قوية جادة، ومنحته رجولة مبكرة كانت مثال احرتام 

وإعجاب كل من تعامل معه.
بدأ حممد عيل الدخان االشتغال بالتجارة وهو يف سن مبكرة، يف الوقت الذي كان ينتظم فيه 
باملدرسة املباركية ملتابعة تعليمه، فمن مبالغ بسيطة من املال كانت متنحها له والدته خالل اإلجازة 
؛  باملرقاب  منزله  أمام  املوجود  املفرق  عند  ببيعها  يقوم  ثم  البضائع  بعض  يشرتي  كان  الصيفية 

وذلك للمساعدة بام يربحه يف سد بعض نفقاته الدراسية.
وقد اشتغل بالتجارة يف املواد الغذائية أيضًا مع جتار الساحل الفاريس، وشاركه يف هذا النشاط 
املرحوم إبراهيم الفارس، حيث نشطت هذه التجارة خالل احلرب العظمى الثانية، ورويدًا رويدًا 
اتسعت جتارته وبدأ يتوجه نحو التجارة يف العقارات مع بداية مرحلة التثمني، بعد ظهور النفط 
يف الكويت ورشوع احلكومة يف تنظيم املدينة، وظل الرجل طوال حياته العملية حمتفظًا بأخالقه 

احلميدة وبجلده وصربه يف العمل الدؤوب.
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ولذا فقد من اهلل تعاىل عليه من واسع فضله باملال والرزق الوفري، فام كان منه إال مقابلة ذلك 
بحمد اهلل وشكره، والسعي إىل مرضاته سبحانه وتعاىل.

بعد رحلة طويلة مع العالج من مرض أقعده ملدة تقرتب من عرش سنوات )1988-1997م(، 
تويف املحسن حممد الدخان يف لندن يوم السادس والعرشين من شهر يوليو من عام )1997م( 
املوافق لعام )1418هـ( وتم نقله إىل الكويت، حيث واراه ثراها راضيًا مرضيًا بام قدم من أعامل 

صاحلة – رمحه اهلل رمحة واسعة -.
تأسيس املسجد سنة )1986م(.

»حمسنون من بلدي« 521/3 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف الياء

  اسم املسجد: يوسف صالح الصقعبي .
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 159 .
صاحب املسجد:

ولد املحسن يوسف صالح الصقعبي – رمحه اهلل – يف حي املرقاب سنة   )1938م(.
نشأ يف أرسة صاحلة، حمبة للخري، فتلقى تعليمه األوىل عند املال مرشد.

التحق بوزارة الصحة سنة )1952م(، وتدرج يف عدة مناصب، حتى عني نائبًا ملدير مستشفى 
الصليبيخات سنة )1982م(.

املجلس  بمهام  تقوم  التيس  اللجنة  البلدية سنة )1986م(، وهي  عني عضوًا يف جلنة شئون 
البلدي آنذاك.

تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، وقد أنفق كثريًا مما كسبه يف مشاريع خريية داخل وخارج الكويت.
رزقه اهلل بخمسة أوالد: ثالثة أبناء، وابنتني. 

تويف - رمحه اهلل – سنة )2002م( 
»املصدر: ابنه السيد عادل يوسف الصقعبي«
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منطقة إشبيلية
حرف الباء

 اسم املسجد: براك مرشد العواجي الشالحي.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن براك مرشد العواجي الرشيدي – حفظه اهلل وبارك يف 
عمره - يف الكويت سنة )1931م(.

عاش يف صغره حياة البادية، ومل يتلق تعلياًم معينًا، لكنه عرف بحبه 
للخري، وصالحه منذ صغره.

عمل يف اجليش الكويتي يف 1953/3/15م، ويف سنة )1958م( انتقل إىل العمل يف سلك 
الرشطة، حتى ترك العمل العسكري يف )1968م( ليتفرغ ألعامله اخلاصة.

أثرت حيادة البادية يف شخصيته، فعرف بصربه، وحتمله، حتى رزقه اهلل من فضله ملا عمل يف 
التجارة، ومل ينقطع عن حياة البداية، فإنه ما يزال جيد أنسه، وراحته مع إبله.

الفقراء  عىل  كثرية  إسهامات  وله  الكويت،  وداخل  خارج  اخلريية  املشاريع  من  العديد  له 
واملساكني.

تزوج عدة نساء، ورزقه اهلل ذرية صاحلة، فأوالده من الذكور: عيد، وخلف، وعيل، وأمحد، 
ومرشد، وعبد العزيز، ونارص، وسامل، وفالح، وفالح، وهادي، وفهد، ومحد، وصالح – بارك 

اهلل فيهم، وحفظهم من كل سوء -.
تأسس املسجد سنة )1991م(.

»املصدر: نفسه«.

* * *
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حرف احلاء
 اسم املسجد: حسن مبارك املعصب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن حسن مبارك رجا املعصب – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة )1936م(.

مل تلق تعليام نظاميا، لكنه عمل يف شبابه يف ميناء الشويخ، ثم انتقل 
إىل اإلدارة العامة للطريان املدين، 

تقاعد يف منتصف الثامنينات، ثم تفرغ للعمل يف التجارة العامة إىل وفاته.
له بنت واحدة، وهي التي قامت ببناء املسجد للمرحوم.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1992م(.
»املصدر: زوج ابنته السيد عبد اهلل سعود املعصب«.

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: ساري مناور الرشيدي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

 – الرشيدي  الثويمر  الرشيدي  مناور مسعود  املحسن ساري  ولد 
رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1926م(.

الصب�اح الس�امل  الش�يخ صب�اح  الراح�ل  عم�ل يف معي�ة األم�ري 
 – رمحه اهلل-، ثم يف الديوان األمريي حتى تقاعد، وتفرغ بعد ذلك لألعامل احلرة.
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عرف عنه الصالح، وحب اخلري، والرأي السديد، وكان مرجعًا ألفراد مجاعته يف ما حيتاجون 
إليه.

رزقه اهلل بذرية صاحلة من الذكور، واإلناث.
وأوالده الذكور هم: مناور، وحمارب، وعيد، وعويد، وفالح، وسعود، وسامل، وحممد.

تويف – رمحه اهلل – يف 2006/2/14م.
تأسس املسجد سنة )2004م(.

»املصدر: ابنه السيد حممد ساري الرشيدي«.

* * *
 اسم املسجد: سعد البغييل. 

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد: 

ولد سعد تيعان البغييل يف املقوع سنة )1956م(، وعمل يف وزارة 
الكهرباء من سنة )1975م(، وحتى سنة )2000م( يف قسم املنشئات 
الغزو يف حمطة الصليبية للمياه، شارك باجليش  املائية، وعمل يف فرتة 

الكويتي لتحرير الكويت. بني املسجد عام )2004م(. 
تأسس املسجد سنة )2004م(.

 »املصدر: نفسه«

* * *
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حرف الصاد
 اسم املسجد: صلبي درعان املطريي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن صلبي درعان املطريي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1909م(.
عمل يف أول حياته يف الغوص، ثم عمل يف رشكة نفط الكويت، ثم التحق باألمن، فعمل يف 

رشطة الدوغة – الفروانية حاليًا -.
مل يكن له عقب إال ابنته سارة – بارك اهلل فيها -، والتي بنت املسجد باسم أبيها، وكانت قد 

تزوجت من السيد رافع عبيد اجلرمان املطريي – رمحه اهلل -، وأنجبت له ذرية صاحلة.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1967م(.

ولدت املحسنة سارة صلبي درعان املطريي – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف فريج الرشايدة 
سنة )1938م(.

درست يف بعض الكتاتيب، وتعلمت مبادئ القراءة والكتابة.
نفط  رشكة  يف  وعمل  الغوص،  دخل  وممن  والصالح،  باخلري،  املعروفني  من  والدها  وكان 

الكويت، ويف األمن العام، وليس له عقب إال ابنته سارة.
تزوجت من السيد رافع عبيد اجلرمان املطريي – رمحه اهلل -، ورزقه اهلل ذرية صاحلة، وهم: 
وبنات  وعبيد،  ونايف،  ومشعل،  الداخلية،  يف  لواء  وحممد  الكويتي،  اجليش  يف  عقيد  فيصل 

أخريات.
تأسس املسجد سنة )2008م( عىل نفقة ابنته شارة - بارك اهلل فيها - .

»املصدر: ابن ابنته السيد نايف رافع املطريي«
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل ارشيد القفيدي. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عبد اهلل ارشيد الكعمي القفيدي – حفظه اهلل وبارك 
يف عمره – يف الكويت سنة )1958م(.

وهو ابن الوجيه ارشيد القفيدي أحد رجاالت الكويت املعروفني 
بالكرم، والشجاعة، واخلصال احلميدة.

املناصب  يف  وترقى  الكويت،  مدارس  يف  ودرس  صاحلة،  أرسة  يف  القفيدي  اهلل  عبد  نشأ 
احلكومية.

له مسامهات كريمة داخل وخارج دولة الكويت، من حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، ودعم 
للمؤسسات التعليمية التي تشجع عىل القيم الفاضلة.
له من األبناء أربعة - أصلحهم اهلل وبارك فيهم -. 

»املصدر: نفسه«.

* * *
 اسم املسجد: عمر بن اخلطاب.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد: 

ى القريش العدوي – ريض اهلل  الفاروق أبو حفص، عمر بن اخلطاب بن ُنفيل بن عبد العزَّ
بثالث عرشة  الفيل  بعد عام  باجلنة، ولد  املبرشين  العرشة  أحد  و  الراشدين  اخللفاء  ثاين  عنه - 
سنة، أسلم يف السنة السادسة من النبوة، وهو ابن سبع وعرشين، وبويع له باخلالفة سنة )13 ه�( 
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وعمره )52( سنة. شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
أول من أرخ باهلجرة، ودون الدواوين، وصىل بالناس الرتاويح

قتله أبو لؤلؤة املجويس يف املدينة سنة )23ه�(، واستمرت خالفته عرش سنني وستة أشهر. 
»اإلصابة« 1307/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد نارص الدين األلباين.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

ولد الشيخ حممد نارص الدين بن احلاج نوح األلباين – رمحه اهلل - 
سنة )1333ه�( املوافق  )1914م( يف مدينة أشقودرة عاصمة دولة 
والشيخ  العلمي،،  الطابع  عليها  يغلب  متدينة  فقرية  أرسة  عن  ألبانيا 

من أبرز العلامء املسلمني يف العرص احلديث، ويعترب من علامء احلديث البارزين املتفردين يف علم 
اجلرح والتعديل. 

هاجر بصحبة والده إىل دمشق الشام لإلقامة الدائمة فيها، وأخذ عن أبيه مهنة إصالح الساعات 
فأجادها حتى صار من أصحاب الشهره فيها.

 تويف سنة )1420ه�(، املوافق )1999م(، و دفن بعد صالة العشاء.
»صفحات بيضاء من حياة اإلمام األلباين« لعطية بن صدقي 

* * *
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 اسم املسجد: مريض أبو كريشة الراجحي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4، بجانب البنزين.
صاحب املسجد: 

يف   – – رمحه اهلل  ولد املحسن مريض صايد أبو كريشة الراجحي 
الكويت سنة  )1905م(.

عىل  واحلرص  واألفعال،  األقوال،  حماسن  منه  تعلم  بيت  يف  نشأ 
– بحمد  الصالح، واخلري، ومساعدة أهل احلاجات، وقد ربى أوالده عىل ذلك، فنشأوا مجيعًا 

اهلل – عىل الذكر الطيب.
عينه الشيخ عبد اهلل املبارك – رمحه اهلل سنة )1954م( آمرًا للحدود الشاملية، وكانت تتبع يف 

ذلك الوقت وزارة الدفاع. 
له من األبناء سامل، ومجال، ومطلق، وعيل، وأحد عرش بنتًا.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1991م( يف الرياض، ودفن فيها.

تأسس املسجد سنة )2005م(.
»املصدر: ابنه السيد مطلق مريض الراجحي«.

* * *

294



محافظة الفروانية

منطقة األندلس
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد يوسف العمريي.
النوع: جامع.                 

العنوان: قطعة 5، شارع 1. 
صاحب املسجد: 

– يف منطقة  – رمحه اهلل  العمريي  ولد املحسن أمحد يوسف حممد 
القبلة سنة   )1931م(.

املرقاب،  فسكن  منطقة،  من  أكثر  يف  والده  مع  السكن  يف  تنقل 
والنقرة، حتى استقر يف العديلية سنة )1968م(.

كان من أوائل الذين التحقوا يف السلك العسكري سنة )1951م(، حيث كان رقمه )24(.
له بعض األعامل التجارية اخلاصة، ومنها جتارة العقار. 

ساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت، ومسجده يف منطقة األندلس 
يعد أول مسجد بني فيها.

رزقه اهلل بذرية مباركة: ستة أبناء، وست بنات، وأبناؤه: عبد اهلل، وكامل، ويوسف، وحممد، 
وحسني، وخليفة.

تويف – رمحه اهلل – يف 12/ 2000/7م.
تأسس املسجد سنة )1978م(.

»املصدر: ابنه السيد حسني أمحد يوسف العمريي«.

* * *
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حرف الباء
 اسم املسجد: بتلة مضحي البصامن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، الشارع األول.

صاحب املسجد: 
ولدت املحسنة بتلة مضحي البصامن - رمحها اهلل - عام يف )1916/5/25م(. 

تزوجت من فارس فهد البصامن.
ضحوي  مضحي  بنائه  عىل  أرشف  وقد  )1988م(،  سنة  ذلك  فتم  املسجد،  ببناء  أمرت 

البصامن. 
توفيت – رمحها اهلل – سنة )1997م(.

»املصدر: السيد عبد الرمحن البصامن«.

* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: مجعة احلسينان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 12.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن مجعة فهد عبد املحسن احلسينان – رمحه اهلل – يف املرقاب سنة  )1904م(.
تلقى تعليمه األويل يف بعض الكتاتيب، فتعلم القراءة والكتابة، واحلساب، وحفظ شيئًا من 

القرآن الكريم.
دخل الغوص مهنة أهل الكويت قدياًم، وعمل يف النقل بسيارات األجرة، وكان من األوائل 
– الساملية حاليًا -، وحويل،  الدمنة  الكويت إىل  املجال، وكان يذهب من  الذين عملوا يف هذا 

واجلهراء، حيث كانوا جيتمعون يف مكان معروف يف ساحة الصفاة.
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عمل بعد ذلك دالاًل )السمسار( يف بيع ورشاء السيارات، والعقار.
عرف عنه صالحه، وحبه للخري، وكفاحه، وصربه، وقد ذكر شيئًا من حياته، وسفره للحج 

عىل اجلامل يف عدة لقاءات يف اإلذاعة، والتلفزيون.
وأوالده الذكور هم: نارص، ويوسف، وفيصل، وفهد.

تويف – رمحه اهلل – سنة )2004م(.
»املصدر: ابنه السيد فيصل مجعة احلسينان«.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: احلسينان. 
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 6، شارع 4.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عبد الوهاب إبراهيم عبد اهلل احلسينان – رمحه اهلل – 
سنة      )1902م(.

والكتابة،  القراءة،  مبادئ  وتعلم  الكويت،  كتاتيب  ببعض  التحق 
واحلساب، وحفظ شيئًا من 

القرءان الكريم.
اشتغل بالغوص كغيص، ثم عمل يف حرف البحارة، وصار ماهرًا فيها، وعلم أبناءه هذه املهنة.
انتقل من منطقة املرقاب إىل منطقة حويل يف اخلمسينات، ويف الستينات سكن منطقة اخلالدية.

– وهي أخت امللك سعود بن عبد العزيز من  – رمحها اهلل  تزوج من عائشة حممد احلسينان 
الرضاع، وكان له من األوالد: حممد، وعبد اهلل، وعبد الرزاق، وعبد الرمحن، وفوزية.

تأسس املسجد سنة )1977م(.
»املصدر: حفيده السيد فهد عبد الرمحن عبد الوهاب احلسينان«.
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل اهلجاري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد: 

اهلل  حفظه   – املطريي  اهلجاري  زايد  غازي  اهلل  عبد  املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف الكويت 1926/7/29م.

مل يتمكن يف ذلك الوقت من إكامل الدراسة النظامية، إال أنه حظي 
بدراسة أولية تعلم فيها مبادئ القراءة، والكتابة، واحلساب.

ألعامله  ذلك  بعد  تفرغ  تقاعده.  حتى  الداخلية  وزارة  يف  استمر  ثم  العام،  األمن  يف  التحق 
اخلاصة، ومنها جتارة العقار.

ملا كان قد نشأ يف بيت صالح، فقد نشأ حمبًا للخري، مداومًا عىل الصالة، عطوفًا عىل الفقراء 
واملساكني، مسامهًا يف أعامل الرب داخل وخارج الكويت.

رزقه اهلل بذرية صاحلة، وهم: حممد، ومنيف، ونواف، وغازي، وفواز، وفايز.
تأسس املسجد سنة )2009م(.

»املصدر: ابنه السيد حممد عبد اهلل اهلجاري«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مبارك احلساوي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 13، شارع 12.
صاحب املسجد: 

 – »احلساوي«  الدحيالن  صالح  العزيز  عبد  مبارك  املحسن  ولد 
فريج سعود  لعام )1925م( يف  املوافق  عام )1344ه�(   - اهلل  رمحه 

بمنطقة القبلة يف دولة الكويت.
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عمل مبارك احلساوي – رمحه اهلل – عىل سفينة والده مع أشقائه اآلخرين، وتوكل إىل شاغل 
هذه املهنة أعامل بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة املاء وإحضار أدوات العمل اخلفيفة.

وعندما بلغ الثامنة عرشة من عمره، أي يف عام )1943م( عمل يف امليناء بأجر يومي مقداره 
مخس )روبيات(. وكان وقتها مسؤواًل عن جمموعة من العامل ويرشف عىل استالم البضائع من 
امليناء، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغرية ذات األجر اليومي إىل وظيفة دائمة، ويصبح 
مبارك احلساوي – بعد ذلك – موظفًا يف ميناء الكويت، ليعارص تطور ذلك املرفق احليوي، ويف 

عام )1956م( ُيبتعث إىل مدينة اإلسكندرية يف مرص يف دورة تدريبية يف إدارة املوانئ.
وعندما ازدهرت جتارة العقارات قدم - رمحه اهلل – استقالته من العمل بامليناء عام )1957م(، 
أعطى صاحبها سيارة  أرض  بقطعة  البداية  وكانت  بيعًا ورشاء،  األرايض  مبارك يف جتارة  وبدأ 

شحن، عىل سبيل مقايضة األرض بالسيارة.
تنتقل يف األعامل واملشاريع التجارية من نجاح إىل نجاح، وبارك اهلل يف رزقه، وكان من أهم 
إنجازاته التجارية إنشاء الفنادق والرشكات واملصانع يف الدول اخلليجية وبعض الدول العربية 

واألوروبية، مما كان له أكرب األثر يف دعم االقتصاد اخلليجي.
األعامل  من  بالكثري  فقام  النجاح  هذا  يف  عليه  اهلل  فضل  احلساوي  مبارك  املحسن  ينس  ومل 

واملشاريع اخلريية. 
من أهم مالمح دوره الوطني ما ييل: 

عضوية للمجلس التأسييس )1962-1963م(.
عضوية جملس األمة )الفصل الترشيعي الثاين 1970-1967(.

عضوية جملس األمة )الفصل الترشيعي الثالث 1971-1975م(.
عضوية جملس إدارة »غرفة جتارة وصناعة الكويت« عام )1989م(.

تويف مبارك احلساوي – رمحه اهلل – مساء األحد التاسع من صفر عام )1426ه�( املوافق 20 
مارس عام )2005(، تاركًا أعاماًل تشهد بمآثره، وتدعو األجيال للسري عىل دربه.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجزاه اهلل خريًا عىل صالح أعامله.

تأسس املسجد سنة )1975م(. 
»حمسنون من بلدي 151/7« إصدار: بيت الزكاة. 
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 اسم املسجد: مريم حسن الغريب.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 2، مركز الشباب والرياضة.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة مريم حسن حممد الغريب – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف الكويت سنة 
)1931م(.

نشأت يف بيت أرسة صاحلة، فأحبت اخلري، والصالة، واإلنفاق منذ صغرها، ورّبت أوالدها 
عىل ما تربت عليه.

تزوجت من السيد حممد الغريب وكان هلا من األوالد: جاسم، وعدنان، وحسن. 
تأسس املسجد سنة )2007م(.

»املصدر: ابنها السيد عدنان حممد الغريب«.

* * *
 اسم املسجد: مريم حممد العتيقي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 6 - مقابل اجلمعية التعاونية.

صاحب املسجد: 
ولدت املحسنة مريم حممد عبد اهلل العتيقي – رمحها اهلل - يف الكويت .

درست يف بعض الكتاتيب ، فتعلمت القراءة والكتابة ، ودرست شيئا من القرآن الكريم .
تزوجت من املرحوم السيد صالح عبد املحسن العتيقي .

أرشف عىل بناء مسجدها ابنها السيد خالد صالح العتيقي .
توفيت – رمحه اهلل يف أوائل السبعينات .

» املصدر : حفيدها السيد حممد خالد صالح العتيقي « . 
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منطقة جليب الشيوخ
حرف احلاء

 اسم املسجد: حبيب مناور.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 14، شارع 335.
صاحب املسجد: 

ولد النوخذة حبيب مناور املسيلم – رمحه اهلل - يف فريج العاقول يف الكويت سنة )1893م(، 
بني  وكانت  بورسيل،  راشد  نارص  النوخذة  مع  سنني  سبع  ابن  وهو  والده  مع  الغوص  وركب 
األرستني عالقة وثيقة جدا، وقد استمر حبيب مناور املسيلم يف العمل مع النوخذة نارص بورسيل 

بعد وفاة والده. 
– الفروانية حاليا -، وصار له فيها جتارات واسعة، وقد  ويف سنة )1952م( سكن الدوغة 

كان معروفا بحبه للخري، وسعيه يف مصالح الناس.
– سنة )1980م(  تويف – رمحه اهلل 

»املصدر: ابنه السيد عباس حبيب املناور« 
* * *

حرف اخلاء
 اسم املسجد: خارجة بن زيد.

النوع: جامع.
العنوان: العباسية، قطعة 23، شارع 5.

صاحب املسجد: 
األنصار  أحد  اهلل عنه -،  – ريض  اخلزرجي  القيس  امرئ  بن  أيب زهري  زيد بت  بن  خارجة 
السابقني إىل اإلسالم، ومن أعياهنم شهد بيعة العقبة، آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أيب بكر فأنزل 

خارجة أبا بكر يف بيته بالسنح وزوجه ابنته حبيبة. 
كان بطال شجاعا، شهد غزوة بدر وأبىل بالء حسنا، كام شهد يف غزوة أحد وقاتل ببسالة حتى 

أصيب برمح، ومر به صفوان بن أمية بن خلف فعرفه فأجهز عليه ومثل به. 
»اإلصابة« 453/1 البن حجر العسقالين. 
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حرف الدال
 اسم املسجد: دغيامن عوض املطريي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 22، قرب بنزين العباسية.

صاحب املسجد: 
فيه  بارك  اهلل  – حفظه  املطريي  عوض  حممد  دغيامن  املحسن  ولد 

سنة )1921م( يف الكويت، ودرس يف املراحل الدراسية األوىل. 
عمل يف وزارة الرتبية، حتى تقاعد يف حدود سنة )1984م( وهو 

معروف بدينه، وصالحه، وسعيه يف اخلري، مع اجلاللة،واهليبة. 
تأسس املسجد سنة )1988م( .

»املصدر: نفسه«.
* * *

حرف الراء
 اسم املسجد: أبو رافع.

النوع: مسجد.
العنوان: مقابل الدائري السادس، بالقرب من سجن طلحة. 

صاحب املسجد: 
أبو رافع -ريض اهلل عنه- موىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، من قبط مرص، يقال: اسمه إبراهيم. وقيل: 
أسلم، كان عبدا للعباس فوهبه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. فلام أن برش النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإسالم العباس أعتقه. شهد غزوة 

أحد، واخلندق. وكان ذا علم وفضل. تويف يف خالفة عيل. وقيل: تويف بالكوفة سنة )40ه�(.
»اإلصابة« 2225/4 البن حجر العسقالين. 

* * *
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 اسم املسجد: رشيد سنان العدواين.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، أمام السنرتال.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن رشيد محود السنان العدواين – رمحه اهلل – يف الكويت سنة -    )1918م(.
دخل الغوص يف أربعينيات القرن املايض مع النوخذة ابن مضف، والنوخذة عبد اهلل بن جميهل 

العدواين.
عمل يف دائرة الصحة حتى تقاعد سنة )1972م(.

العامر،  ديوانية  إليه يف  يلجأون  األقارب وغريهم  والتسامح، وكان  بالتواضع،  كان معروفًا 
الذي كان جيلس فيه يوميًا بعد صالة العرص.

له من األبناء: محود، والدكتور مزيد.
تويف – رمحه اهلل – يف 2006/3/4م.

تأسس املسجد سنة )1993م(.
»املصدر: ابنه السيد الدكتور مزيد رشيد العدواين«.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل بن طارق.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع املسلخ.
صاحب املسجد: 

عبد اهلل بن طارق بن عمرو بن مالك بن متيم بن شعبة بن سعد اهلل بن فران البلوي – ريض 
اهلل عنه - حليف لبني ظفر من األنصار، شهد بدرًا واحدًا، وهو أحد النفر الستة الذين بعثهم 
الدين ويعلموهم  ليفقهوهم يف  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل رهط من عضل والقارة يف آخر سنة )3ه�( 
القرآن ورشائع اإلسالم، فخرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرجيع، وهو ماء هلذيل بناحية احلجاز 

استرصخوا عليهم هذياًل وغدروا هبم فقاتلوا حتى قتلوا. 
»اإلصابة« 1071/2 البن حجر العسقالين. 
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 اسم املسجد: عبيدة بن احلارث.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10، قرب مصبغة العباسية.
صاحب املسجد: 

عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قيص القريش املطلبي – ريض اهلل عنه -، وأمه 
من ثقيف، أحد السابقني األولني، وهو أسن من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعرش سنني. هاجر هو وأخوه 
الطفيل وحصني، وكان ربعة من الرجال مليحا كبري املنزلة عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو الذي بارز 
عتبة يوم بدر فاختلفا رضبتني فأثبت كل منهام اآلخر وشد عيل ومحزة عىل عتبة فقتاله واحتمال 
عبيدة وبه رمق، ثم تويف بالصفراء يف العرش األخري من رمضان سنة )2ه�(، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أمره عىل ستني راكبا من املهاجرين، وعقد له لواء، فكان أول لواء عقد يف اإلسالم.
»اإلصابة«1222/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: عكاشة بن حمصن. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 15، قرب املدرسة اهلندية.

صاحب املسجد: 
عكاشة بن حمصن السعيد الشهيد، أبو حمصن األسدي – ريض اهلل عنه -، حليف قريش، من 

السابقني األولني البدريني أهل اجلنة، استعمله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسية الغمر فلم يلقوا كيدا. 
وروي عن أم قيس بنت حمصن قالت: تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعكاشة ابن أربع وأربعني سنة.

قتل بعد ذلك بسنة ببزاخة يف خالفة أيب بكر الصديق – ريض اهلل عه - سنة  )12ه�(، وكان 
من أمجل الرجال ريض اهلل عنه.

»اإلصابة« 1277/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
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 اسم املسجد: عمرو بن العاص.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد: 

– ريض اهلل عنه -، داهية  عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد اهلل، ويقال أبو حممد السهمي 
قريش، ومن يرضب به املثل يف الفطنة والدهاء واحلزم، هاجر إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مسلام يف أوائل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقدومهم  الوليد وحاجب الكعبة عثامن بن طلحة ففرح  سنة )8ه�( مرافقا خلالد بن 

وإسالمهم، وأمر عمرا عىل بعض اجليش وجهزه للغزو. 
افتتح عمرو بن العاص إقليم مرص، وويل إمرته زمن عمر وصدرا من دولة عثامن، ثم أعطاه 

معاوية اإلقليم، فلم يل مرص من جهة معاوية إال سنتني ونيفا.
تويف سنة )43ه�(.

»سري أعالم النبالء« 54/3 للذهبي.

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: فالح البصامن.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 14.
صاحب املسجد: 

الكويت  يف   – اهلل  رمحه   – البصامن  فارس  فالح  املحسن  ولد 
1932/7/1م.

للحدود  أمريًا  وقد عني  التجارة،  وعمل يف  اخلاص،  العمل  إىل  توجه  ثم  أوليًا،  تعلياًم  تلقى 
الشاملية.
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كان معروفًا بصالحه، وعقله، وحكمته، فقد كان مرجعًا للناس يف حل مشاكلهم، والسعي يف 
حوائجهم، وكانت له أعامل خريية داخل وخارج الكويت.

له من األبناء: فارس، ومطارد، وعبد الرمحن، وصالح، وعبد الرزاق. 
تأسس املسجد سنة )1965م(، وجدد سنة )2000م(.

»املصدر: السيد صالح فالح البصامن«.

* * *
حرف القاف

 اسم املسجد: القرطبي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 26.
صاحب املسجد: 

– رمحه اهلل -، أبو عبداهلل  حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندليس 
القرطبي، من كبار املفرسين، كان ورعا صالح متعبد طارحا للتكلف، من أهل قرطبة، رحل إىل 

الرشق، واستقر بمنية ابن خصيب يف شاميل أسيوط بمرص. 
اهلل  أسامء  رشح  يف  »األسنى  و  القرطبي،  بتفسري  ويعرف  القرآن«  ألحكام  »اجلامع  كتبه  من 

احلسنى«، »والتذكرة بأحوال املوتى وأحوال اآلخرة«. 
تويف بمنية ابن خصيب سنة )671ه�(. 

»األعالم« 322/5 للزركيل 

* * *
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حرف امليم
 اسم املسجد: مبارك احلساوي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 129.

صاحب املسجد: 
»احلساوي«  الدحيالن  صالح  العزيز  عبد  مبارك  املحسن  ولد 
فريج  لعام )1925م( يف  املوافق  عام )1344ه�(   - اهلل  رمحه   –

سعود بمنطقة القبلة يف دولة الكويت.
عمل مبارك احلساوي – رمحه اهلل – عىل سفينة والده مع أشقائه اآلخرين، وتوكل إىل شاغل 

هذه املهنة أعامل بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة املاء وإحضار أدوات العمل اخلفيفة.
وعندما بلغ الثامنة عرشة من عمره، أي يف عام )1943م( عمل يف امليناء بأجر يومي مقداره 
مخس )روبيات(. وكان وقتها مسؤواًل عن جمموعة من العامل ويرشف عىل استالم البضائع من 
امليناء، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغرية ذات األجر اليومي إىل وظيفة دائمة، ويصبح 
مبارك احلساوي – بعد ذلك – موظفًا يف ميناء الكويت، ليعارص تطور ذلك املرفق احليوي، ويف 

عام )1956م( ُيبتعث إىل مدينة اإلسكندرية يف مرص يف دورة تدريبية يف إدارة املوانئ.
وعندما ازدهرت جتارة العقارات قدم - رمحه اهلل – استقالته من العمل بامليناء عام )1957م(، 
أعطى صاحبها سيارة  أرض  بقطعة  البداية  وكانت  بيعًا ورشاء،  األرايض  مبارك يف جتارة  وبدأ 

شحن، عىل سبيل مقايضة األرض بالسيارة.
تنتقل يف األعامل واملشاريع التجارية من نجاح إىل نجاح، وبارك اهلل يف رزقه، وكان من أهم 
إنجازاته التجارية إنشاء الفنادق والرشكات واملصانع يف الدول اخلليجية وبعض الدول العربية 

واألوروبية، مما كان له أكرب األثر يف دعم االقتصاد اخلليجي.
األعامل  من  بالكثري  فقام  النجاح  هذا  يف  عليه  اهلل  فضل  احلساوي  مبارك  املحسن  ينس  ومل 

واملشاريع اخلريية. 
من أهم مالمح دوره الوطني ما ييل: 
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عضوية للمجلس التأسييس )1962-1963م(.
عضوية جملس األمة )الفصل الترشيعي الثاين 1970-1967(.

عضوية جملس األمة )الفصل الترشيعي الثالث 1971-1975م(.
عضوية جملس إدارة »غرفة جتارة وصناعة الكويت« عام )1989م(.

تويف مبارك احلساوي – رمحه اهلل – مساء األحد التاسع من صفر عام )1426ه�( املوافق 20 
مارس عام )2005(، تاركًا أعاماًل تشهد بمآثره، وتدعو األجيال للسري عىل دربه.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجزاه اهلل خريًا عىل صالح أعامله.

تأسس املسجد سنة )1975م(. 
»حمسنون من بلدي 151/7« إصدار: بيت الزكاة. 

* * *
 اسم املسجد: حممد غرت املطريي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 1، شارع 108.

صاحب املسجد: 
بادية  يف   – اهلل  رمحه   – املطريي  جلوي  غرت  حممد  املحسن  ولد 

الكويت سنة )1919م(. 
الستينات،  بداية  إىل  الكويت  نفط  رشكة  يف  األربعينيات  يف  عمل 
أوائل  يف  تقاعده  حتى  األشغال  وزارة  يف  للعمل  بعدها  انتقل  ثم 

الثامنينات.
سكن األمحدي، والعضيلية، وجليب الشيوخ.

الصاحلة، وقد كان مرجعًا ألبناء مجاعته  بالديانة، وفعل اخلري، واملسارعة إىل األعامل  عرف 
حلل مشاكلهم، وإصالح أحواهلم.

ل قبل وفاته، وبعد شعوره باملرض ابنه الدكتور يوسف عىل ثلثه بوصية رشعية، وأوصاه  وكَّ
ببناء مسجد، والتصدق يف أعامل اخلري.
تويف - رمحه اهلل – سنة )1994م(.
تأسس املسجد يف سنة )1996م(.

»املصدر: ابنه السيد الدكتور يوسف حممد غرت املطريي«.
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 اسم املسجد: منرية نارص املطريات.
النوع: جامع.

العنوان: جنوب الفروانية.
صاحب املسجد: 

سنة  الكويت  يف   – عمرها  يف  وبارك  اهلل  حفظها   – املطريات  نارص  منرية  املحسنة  ولدت 
)1931م(.

مل تتلق أي تعليم، لكنها نشأت يف أرسة صاحلة أخذت عنها مكارم األخالق، فعرفت بدينها، 
وحبها للخري.

تزوجت من السيد سعو د بوصفرة، وأنجبت منها ابنتها نورة. 
اهلل.                                     وعبد  وفاطمة،  وعمشة،  شيخة،  منه  وأنجبت  السنايف،  جمبل  السيد  من  تزوجت  ثم 

تأسس املسجد سنة )2007م(.
»املصدر: السيد نايف حممد نارص املطريات«.

* * *
 اسم املسجد: مناحي الدواس.

النوع: 
العنوان: 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن مناحي عيل الدواس املطريي يف الكويت سنة )1939 م( .

تلقى تعلميه يف مدارس الكويت، والتحق بوزارة الداخلية، حتى تقاعده برتبة عميد، ثم تفرغ 
ألعامله التجارية اخلاصة .

له من األبناء: أمحد، وحامد، وحممد، وخالد، ويوسف، وعبد اهلل، وعبد الرمحن.
»املصدر : نفسه«.
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منطقة جنوب الفروانية – الضجيج 
حرف العني

 اسم املسجد: عبد العزيز الراشد.
النوع: جامع.

العنوان: جنوب الفروانية.
صاحب املسجد: 

هو عبد العزيز بن عبد املحسن بن صالح العيل الراشد – رمحه اهلل -، 
املولود يف عام )1314ه� املوافق 1896م(، يف مدينة »الزلفي »هبضبة 
معيشية  ظروف  يف  أهله  مع  نشا  السعودية،  العربية  اململكة  يف  نجد 

متواضعة يف تلك املنطقة، حيث شظف العيش، وقلة فرص العمل، وتلك األوضاع كانت هي 
تتوافر لقمة  النزوح عنها إىل حيث  أهلها إىل  بالكثري من  آنذاك، مما دفع  السائدة يف منطقة نجد 
التجارية، وحمط أنظار كل  العيش، وكانت الكويت يف تلك احلقبة من الزمن مزدهرة باألعامل 
طامح إىل طلب الرزق، السيام وأهنا النافذة البحرية عىل اخلليج العريب ومن ثم املحيط اهلندي، 
وكان عبد العزيز عبد املحسن الراشد من بني أولئك الذين نزحوا إىل الكويت عام )1327ه� – 
1909م(، ومل يزد عمره يف ذلك احلني عن ثالثة عرشة سنة، وكان برفقة أمه وثالث من إخوانه 
وهم: حممد وعبد اهلل وزيد، وقد حتملوا يف هذه الرحلة الشاقة برد الشتاء القارس وأمطاره طيلة 
ثالث عرش يومًا،هي املدة التي استغرقتها الرحلة للوصول إىل الكويت، حيث استأجر بيتًا هو 

وإخوته ووالدته.
بتجارة  يتعاملون  الذين  التجار  بالعمل لدى أحد  التحق  العملية من الصفر حينام  بدأ حياته 
اخلضار، بعدها شارك تاجرًا آخر يعمل يف جتارة األقمشة، واستثمرت هذه الرشكة قرابة سنتني 
ه األول هو رشاء بيت  التجارية شيئًا فشيئًا، وكان مهُّ ثم استقل بتجارته، وبدأ يتوسع يف أعامله 
ملك يؤويه هو ووالدته وإخوانه، وقد عمل جاهدًا لتحقيق ذلك، إىل أن وفقه اهلل إىل رشاء البيت 
الواقع يف منطقة القبلة، قرب مسجد بن محد وتعددت جماالت أنشطته، وواصل العمل بكل جد 
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ومثابرة، وحتٍد للظروف القاسية التي عاشها الناس يف ذلك الوقت يف شتى مناحي احلياة، ومن 
بينها التجارة واألعامل احلرة، فلم تكن هناك موانئ السترياد البضائع، حيث كانت تنقل بالسفن 
الرشاعية من موانئ اخلليج أو اهلند إىل الكويت، كام أنه مل تكن تتوافر وسائل لالتصال باخلارج، 
والربيد مل يكن منتظاًم، ألنه يمر بعدة دول قبل أن يصل إىل الكويت، وكذلك عندما يرسل منها 

إىل اخلارج.
وبعد أن َمنَّ اهلل عليه بسعة الرزق ورشف املكانة، أّهلته شخصيته القوية وعالقاته الطيبة مع 
الناس، وحبه اخلري للجميع، لتبوؤ العديد من املناصب يف الدولة، حرص من خالهلا عىل خدمة 

وطنه وأهله بكل ما يستطيع، ومن هذه املناصب عضويته يف كل من: 
جملس إدارة األوقاف: يف بداية تأسيس تلك الدائرة سنة )1935م( حيث كانت مهمتها حفظ 
إطار  يف  يدخل  مما  وغريها،  املساجد  وشؤون  الدخل،  وتنمية  البيوت،  وبناء  األوقاف،  أموال 

النشاط الديني.
جملس الصحة سنة )1939م(: بعد تأسيس تلك الدائرة مبارشة حيث كانت تعمل عىل إحضار 

األطباء والدواء إىل الكويت.
املجلس البلدي: الذي عني فيه من عام )1960م( إىل عام )1963م( يف بداية هنضة الكويت 
العمرانية، حيث تضاعف اجلهد، يف التخطيط والتنظيم لكافة أنحاء البالد، وبدأ املجلس بالتثمني 
يف عهد الشيخ عبد اهلل السامل، الذي حرص عىل أن يأخذ أهل الكويت نصيبهم من الثروة التي 
تدفقت من أرض بالدهم، وتقدم عبد العزيز الراشد باقرتاح لبقية األعضاء، حيدد فيه أسلوب 

التثمني، فتمت املوافقة عليه وباركه الشيخ عبد اهلل السامل ثم بدأ التثمني.
غرفة جتارة وصناعة الكويت.

جلنة فض اخلالفات التجارية والعائلية.
تويف عبد العزيز الراشد يف 12 / 1 / 1308ه� املوافق 1988/8/24م بمدينة الكويت، 

بعد حياة حافلة بالعطاء واإلحسان وأسكنه فسيح جناته.
تأسس املسجد سنة )1997م(.

»حمسنون من بلدي« 2/ 249 إصدار: بيت الزكاة. 
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منطقة الرابية 
حرف اجليم

 اسم املسجد: جبري بن مطعم.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 26، قرب فرع اجلمعية.
صاحب املسجد: 

جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قيص – ريض اهلل عنه -، شيخ قريش يف 
زمانه، أبو حممد، ويقال: أبو عدي القريش النوفيل، ابن عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، من الطلقاء الذين حسن 
 إسالمهم، وقد قدم املدينة يف فداء األسارى من قومه، وكان موصوفا باحللم، ونبل الرأي كأبيه. 
ويصلهم  الشعب،  أهل  عىل  حينو  وكان  القطيعة.  صحيفة  نقض  يف  قام  الذي  هو  أبوه  وكان 
هؤالء  يف  وكلمني  حيا،  عدي  بن  املطعم  كان  »لو  بدر:  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يقول  ولذلك  الرس.  يف 
بعمرة.  طاف  حتى  الطائف  من  رجع  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أجار  الذي  وهو  له«،  لرتكتهم   النتنى، 

تويف جبري بن مطعم سنة )59ه�(.
»اإلصابة« 259/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خلف فالح عامر أبا العريف.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، بجانب صالة األفراح.
صاحب املسجد: 

– يف  اهلل  – رمحه  الرشيدي  العريف  أبا  فالح  خلف  املحسن  ولد 
الكويت يف بدايات القرن العرشين.

يف  موظفًا  ثم  الرزاق،  عبد  لدروازة  حارسًا  حياته  بداية  يف  عمل 
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دائرة املعارف، حتى تقاعد يف بداية السبعينات.
تنقل يف سكنه يف عدة مناطق، فسكن احلي القبيل، ثم الشامية، ثم األمحدي، حتى استقر يف 

الفروانية.
كان لنشأته يف بيئة صاحلة أثر يف شخصيته بعد ذلك، فقد كان صاحب بر، وإحسان، وقيام عىل 

الفقراء واملساكني.
له من الذرية مخسة: عامر، وعامر، ومنرية، وفاطمة، وحسنى.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1975م(.
تأسس املسجد سنة )2008م(.

»املصدر: ابن بنته السيد مبارك سويلم الرشيدي«.

* * *
حرف الراء

 اسم املسجد: شمة عواد الركبتني.
النوع: جامع.

العنوان: بجانب البنك التجاري.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة شمة عواد مفلح الركبتني – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف الكويت سنة 
)1943م(.

واخلصال  بالصفات،  حتليها  يف  ساهم  صاحلة  أرسة  يف  نشأهتا  لكن  معينا،  تعليام  تتلق  مل 
الكريمة.

ومشعل،  وبدر،  جاسم،  بأبنائها:  منه  فرزقت  الوطري،  باين  حممد  املرحوم  من  تزوجت 
وعبد اهلل، وأمحد، ومحد، وثالث بنات.

تأسس املسجد سنة )2007م(.
»املصدر: ابنها السيد جاسم حممد الوطري«.
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حرف السني
 اسم املسجد: سعد خميط بو صليب املطريي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع حممد بن القاسم.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن سعد خميط بو صليب املطريي – رمحه اهلل – يف منطقة 

املرقاب سنة )1927م(.
عمل يف أول حياته يف رشكة نفط الكويت حتى صار مراقبًا للعامل 

فيها. 
يف  وحبه  حسنًا  رزقًا  منه  اهلل  فرزقه  العقار،  جتارة  يًف  وحتديدا  احلر،  للعمل  ذلك  بعد  توجه 

املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.
يعد السيد سعد بو صليب عميد عائلة بو صليب، ولذا فهو مرجع ألفراد عائلته، وغريهم من 

أصحاب احلاجات. كام أنه يعد من أوائل الذين امتلكوا السيارة يف حمافظة الفروانية.
تأسس املسجد سنة )2008م(.

»املصدر: ابنه السيد حمسن سعد بو صليب«.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد املحسن حممد احلمد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع عبد اهلل اخلالدي، قرب روضة الورود.
صاحب املسجد: 

احلمد،  عيل  بن  رشيد  بن  نارص  بن  حممد  بن  املحسن  عبد  هو 
املولود بمنطقة الزلفي بنجد باململكة العربية السعودية الشقيقة، عام 
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التي هاجر  النجدية  )1311ه�( املوافق لعام )1893م(، ينتسب إىل أرسة احلمد، تلك األرسة 
بعض أفرادها إىل الكويت يف القرن املايض، وتنتمي إيل قبيلة »عتيبة« التي يقيم بعض أفرادها يف 

الكويت، بينام ال تزال األغلبية منهم باململكة العربية السعودية الشقيقة.
– ومل يكن قد جتاوز اخلامسة عرشة من عمره  املايض  القرن  أوائل  الكويت يف  إىل  وقد قدم 

بعد – طلبًا للرزق، مع إحدى القوافل التجارية.
عندما قدم عبد املحسن احلمد إىل الكويت صبيًا، راح يأخذ باألسباب ويسعى وراء الرزق، 

وملا اشتد ساعده وعرك احلياة، واكتسب خربة ال بأس هبا انخرط يف جمال التجارة.
وقد اختار العمل يف جتارة النقل الربي، ونجح فيها حتى متكن بفضل اهلل ثم بفضل دأبه وسعيه 
واجتهاده من تكوين اسم جتاري معروف يف جمال نقل الركاب والبضائع بني الكويت والرياض 

ونجد.
لصدقه  التجار،  بني  ومكانة  اساًم  لنفسه  وصنع  حسنة،  سمعة  فاكتسب  عصاميًا،  كان  وقد 
نقل  أماكن  قريبًا من  ليكون  املرقاب، ربام  اختار منطقة  بيتًا جديدًا  أن يشرتي  أراد  وأمانته، وملا 

واستقبال الركاب والبضائع.
الدولة  وامتالك  اجلوي  النقل  ازدهار  بعد  النقل،  بدأت تضمحل جتارة  ويف عام )1960م( 

عددًا من الطائرات، وإقبال الناس عىل السفر بالطريان لسهولته ورسعته.
إليها  ووجه  والعقارات،  األرايض  جتارة  – إىل  اهلل  – رمحه  احلمد  املحسن  عبد  التاجر  فاجته 

مدخراته، وكان ذلك يف هناية اخلمسينيات وبداية الستينيات فكانت له خريًا وبركة ونامًء.
امتدت حوايل )70( عامًا، وبعد رحلة مع املرض،  العمل والكفاح والكدح  بعد رحلة من 
انتقل املحسن عبد املحسن احلمد إىل جوار ربه الكريم بعد رحلة عالج بأملانيا، يف 15ذي القعدة 

عام )1381ه�( املوافق 19أبريل عام )1962م(، شأنه شأن من سبقه.
تأسس املسجد سنة )1976م(.

»حمسنون من بلدي« 6/ 91 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
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حرف امليم
 اسم املسجد: املرشاد.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 4، شارع 5.

صاحب املسجد: 
الكويت  ولد املحسن حممد مبارك سعود املرشاد – رمحه اهلل – يف 
العبد  دروازة  قري  الرشايدة  فريج  يف  نشأ  وقد  )1905م(،  سنة 

الرزاق.
مرة  والده  مع  البحر  املرشاد  حممد  ودخل  نوخذة،   – اهلل  رمحه   – املرشاد  مبارك  والده  كان 
واحدة ألنه كان صغريًا، ولكنه بعد وفاة والده اشتغل بالتجارة، وفتح دكانًا لبيع املواد، ثم عمل 

بعد ذلك اشتغل بالعقار.
عرف عنه حسن اخللق، واملسامهة يف املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.

تويف - رمحه اهلل – سنة )1987م(.
تأسس املسجد سنة )1982م(.

»املصدر: ابنه السيد مطلق املرشاد«.

* * *
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منطقة خيطان اجلديدة
حرف األلف 

 اسم املسجد: أسعد عبد العزيز السند.
النوع: 

العنوان: 
صاحب املسجد: 

اهلل  حفظه   – السند  الرمحن  عبد  العزيز  عبد  أسعد  املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1952م(.

نشأ يف أرسة صاحلة،، فجده الشيخ عبد اهلل، وعم أبيه الشيخ حممد 
من أشهر العلامء.

تلقى تعليمه يف مدارس الكويت، ثم درس اهلندسة امليكانيكية يف بريطانيا، وهندسة الكمبيوتر 
يف أمريكا سنة )1977م(، فكان أول خريج كمبيوتر يف الكويت.

تقلد العديد من املناصب، ومنها: 
مدير إدارة الكمبيوتر واملعلومات يف رشكة املباين اجلاهزة، ثم مستشار، فيها سنة )1977م(.

مدير ومستشار إدارة الكمبيوتر ونظم املعلومات يف بورصة الكويت سنة 
)1986م(، وغري ذلك من املناصب.

تفرغ لألعامل اخلاصة يف جمال الكمبيوتر، والعقار.
ساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.

له من األبناء: عبد الوهاب، وعبد العزيز.
»املصدر: نفسه«.

* * *
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حرف اجليم
 اسم املسجد: جلوي ضاوي العتيبي. 

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 1، مدرسة سفيان الثوري.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن جلوى بن ضاوى العتيبي – رمحه اهلل – سنة )1914م( 
بالقرب من الصبيحية ىف الكويت، ونشأ فرتة يف بداية عمره ىف املجمعة 
يف اململكة العربية السعودية، وقرأعىل بعض مشاخيها القرآن، والعلوم 

الرشعية ومنهم الشيخ إبراهيم احلقيل .
 رجع إىل الكويت يف منتصف الثالثينيات، واستمر فيها، وقد عمل يف رشكة النفط، ثم اشتغل 

بالتجارة.
كان معروفا بتدينه، وشدة مالزمته للمسجد، وحرصه عىل صدقة الرس.
له من األبناء: اليف، وضاوي، وفهد، وسعد، وسعود، ومساعد، وحممد 

 تويف – رمحه اهلل - سنة )1989م(.
تأسس املسجد سنة )1985م(.

»املصدر: ابنه السيد فهد جلوي العتيبي«.

* * *

318



محافظة الفروانية

حرف احلاء
 اسم املسجد: محود زامل الفجي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 110 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن محود زامل محود الفجي -رمحه اهلل -  يف حي الصوابر 

يف رشق يف الكويت سنة )1916م(.
القراءة  وتعلم   الكريم،  القرآن  فقرأ  الكتاتيب،  يف  تعليمه  تلقى 

والكتابة عىل يد املال عبد العزيز املطر - رمحه اهلل –.
اجته مبكرا للتجارة، فعمل يف جتارة املواد الغذائية سنة  )1942م(، ويف سنة )1964م( اجته 

إىل جتارة العقار.
يرد سائال، ولذا قصده  الفقراء، واملساكني، فكان  ال  عرف بحبه للخري، وسعيه يف حوائج 

طالب احلاجات من كل مكان.
له من األبناء: حممد، وعبد اهلل، وثالث بنات.

تأسس املسجد سنة )1995م( 
تويف - رمحه اهلل - يف 19 / 2 / 1983م.

»املصدر: ابنه السيد حممد محود الفجي«.

* * *
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حرف العني 
 اسم املسجد: عبد الرزاق عبد احلميد الصانع.

النوع: جامع.
العنوان: .

صاحب املسجد: 
يف   - اهلل  رمحه   – الصانع  احلميد  عبد  الرزاق  عبد  املحسن  ولد 
يف  تعليمه  وتلقى  )1928م(،  عام  البدر  فريج  قبلة  حي  يف  الكويت 
التجارية مع زوج  املباركية. بدأ حياته  باملدرسة  التحق  الكتاتيب، ثم 

شقيقته الكربى، ويف عام )1946م( غادر إىل لبنان وعاش فيها ست سنوات، وعمل هناك يف 
مكتب حماماة، وأصبح وكيال للشيخ نارص صباح النارص، ومحد صالح احلمييض، وأسس بنك 
»عودة« املعروف يف لبنان، ويف عام ) 1948م( عاد إىل الكويت ليبدأ أول مرشوع جتاري له وهو 
توريد املواد الغذائية لرشكة النفط الربيطانية يف الكويت، ويف عام )1952م( عاد من لبنان واستقر 
يف الكويت، وعمل يف دائرة األشغال العامة ملدة ستة أشهر ثم استقال من العمل احلكومي واجته 

إىل العمل يف القطاع اخلاص، حيث قام بإنشاء وكالة سفريات.
زاول عبد الرزاق مهنة املحاماة، وأصبح من أكرب املحامني يف الكويت ومتيز يف القضايا التجارية.

مع شخصيات أخرى يف تأسيس عدة رشكات مسامهة عامة يف جمال العقار، وشغل الصانع 
يف  تأسست  التي  الكويت  عقارات  رشكة  أمهها  تأسيسها  منذ  هبا  إدارة  جملس  عضو  منصب 
الذي  الدويل(  الكويت  بنك  باسم  حاليا  )املعروف  الكويتي  العقاري  والبنك   1972/5/16
تأسس يف 1973/3/15. وقد قدم الصانع استقالته من الرشكة والبنك املذكورين نتيجة نجاحه 

يف انتخابات جملس األمة يف 27 يناير )1975م( كام فاز يف عام )1981م(
العزيز  بناء مسجد والده عبد احلميد عبد  أنشأ الصانع ثالثة مساجد خارج الكويت وجدد 
مؤسسة  أسس  كام  اخلارج.  يف  اخلريية  املشاريع  من  بالعديد  تربع  كام  حويل.  منطقة  يف  الصانع 

عبداحلميد الصانع التعليمية التي متتلك مدرستي السيف والسفر.
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كان أحد مؤسيس أول مجعية تعاونية يف الكويت وهي مجعية كيفان التعاونية، وانتخب عضوا يف جملس 
إدارة اجلمعية التأسييس. تويف – رمحه اهلل – يف 20 ذي احلجة 1431 ه� املوافق 8 ديسمرب2009م.

»املصدر جريدة األنباء اخلميس 10 ديسمرب 2009« بقلم: د. وليد محد املوسى السيف

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مالك بن دينار.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع زيد اخليل، قرب ثانوية خيطان للبنني.
صاحب املسجد: 

مالك بن دينار البرصي، أبو حييى – رمحه اهلل -، من رواة احلديث، كان ورعًا، يأكل من كسبه 
ويكتب املصاحف باألجرة. تويف بالبرصة سنة )131ه�(. 

»سري أعالم النبالء« 362/5 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: املقداد بن عمرو. 

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، شارع 106، خلف شارع املطار. 

صاحب املسجد: 
املقداد بن عمرو – ريض اهلل عنه - صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأحد السابقني األولني، ويقال 
له: املقداد بن األسود ؛ ألنه ُريب يف حجر األسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه، وقيل: بل كان 
األسود.  وحالف  مكة  إىل  فهرب  كندة،  يف  دما  أصاب  بل  ويقال:  فتبناه،  اللون  أسود  له   عبدا 

شهد بدرا واملشاهد، وثبت أنه كان يوم بدر فارسا، واختلف يومئذ يف الزبري. 
وقيل: كان آدم طواال، ذا بطن، أشعر الرأس، أعني، مقرون احلاجبني، مهيبا. عاش نحوا من 

سبعني سنة. 
مات يف سنة )33ه�(، وصىل عليه عثامن بن عفان، وقربه بالبقيع.

»اإلصابة« 1881/3 البن حجر العسقالين. 
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حرف النون 
 اسم املسجد: نارص اجلربي.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 3 شارع 114.

صاحب املسجد: 
سنة  الكويت  يف  الرشق  منطقة  يف   - اهلل  رمحه   – اجلربي  العبداهلل  نارص  املحسن  ولد 

)1914م(.
نشأ يف أرسة صاحلة، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ اجزاء من القرآن الكريم يف بعض 

الكتتاتيب.
بعد أن بلغ مبلغ الشباب عمل كغريه من شباب الكويت يف البحر، ثم اشتغل بالتجارة.

أمريكا،  منها  الدول  من  العديد  إىل  فذهب   - تعاىل   – اهلل  إىل  الدعوة  عىل  حرص  له  كان   
وبنى  صبحان،  يف  الدعوة  مسجد  مؤسيس  أحد  وهو  وباكستان،  واهلند،  وبلجيكا،  وبريطانيا، 

الكثري من املساجد خارج الكويت.
تأسس املسجد سنة )1970م(.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1983م(.
»املصدر: ابنه السيد عبد اهلل نارص اجلربي«.

* * *
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منطقة خيطان القديمة 
حرف الباء

 اسم املسجد: أبو بكر الصديق.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد: 

أبو بكر الصديق عبد اهلل بن عثامن القريش التيمي -ريض اهلل عنه-، وُلّقب ب� »الصّديق« ألنه 
صّدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر
قال ابن عمر - ريض اهلل عنهام -: كنا نخرّي بني الناس يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنخرّي أبا بكر، ثم 

عمر بن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان ريض اهلل عنهم. رواه البخاري.
وهو ثاين اثنني يف الغار مع نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

واستقر خليفة للمسلمني دون ُمنازع، ولقبه املسلمون ب� »خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.
ومن أعظم أعامله التي قام هبا بعد توّليه اخلالفة حرب املرتدين.

وكان أبو بكر - ريض اهلل عنه - ورعًا زاهدًا يف الدنيا، حتى ملا توىل اخلالفة خرج يف طلب 
الرزق فرّده عمر، واتفقوا عىل أن جُيروا له رزقا من بيت املال نظري ما يقوم به من أعباء اخلالفة

تويف يف يوم االثنني يف مجادى األوىل سنة )13ه�(، وهو ابن ثالث وستني سنة .
مات أبو بكر - ريض اهلل عنه - وما ترك درمها وال دينارا.

»اإلصابة« 1088/2 البن حجر العسقالين

* * *
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حرف الثاء 
 اسم املسجد: ثامر مناحي العصيمي. 

النوع: 
العنوان: 

صاحب املسجد: 
 ولد املحسن ثامر مناحي العصيمي – حفظه اهلل وبارك يف عمره – 

يف الكويت يف 3 / 4 / 1976 م .
حاصل عىل شهادة الثانوية العامة يف سنة ) 1996 م ( .

 ، واملهام  الرشكات   العديد من  إدارة وعضوية  يتوىل  فهو   ، اخلاصة  التجارية  متفرغ ألعامله 
ومنها :

رئيس جملس إدارة رشكة بوابة الشويخ القابضة .  .1
نائب رئيس جملس إدارة الرشكة الوطنية االستهالكية .  .2

عضو جملس اإلدارة لرشكة الريادة للتمويل واالستثامر .  .3
أحد مؤسيس الرشكة الرشقية لالستثامر.  .4

مدير عام رشكة الكثبان الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت .  .5
مدير عام رشكة القرين الدولية العقارية .  .6

مدير عام رشكة اإلنشاءات الرشقية.  .7
املدير التنفيذي لرشكة هدالن العقارية .  .8

مدير عام رشكة بوابة ديب العقارية .  .9
» املصدر : نفسه « .

* * *
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حرف اجليم 
 اسم املسجد: مجعة الفهد. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 19 قرب فرع اجلمعية. 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن مجعة بن حجي الفهد )الفهد النواخذة( - رمحه اهلل – 

يف الكويت سنة )1909م(.
هذا  يف  العمل  توقف  أن  إيل  البحري  املجال  يف  نوخذة  وعمل 

املجال.
بعد ذلك اجته إيل األعامل احلرة يف جتارة العقار إىل وفاته.

وكان - رمحه اهلل - سباقا لفعل اخلري يف كل املجاالت.
وله من األوالد: عبد اهلل، وسامل، وعبد الوهاب، وبدر، وحممد، وأنور،  ومخس بنات.

تويف – رمحه اهلل - يف 1982/2/27م.
العزيز  املرحوم سامل عبد  الفهد، وبمسامهة من  املرحوم مجعة  بتربع من  املسجد  بناء  تم  وقد 

العبد اجلادر.
»املصدر ابنه السيد بدر مجعة الفهد«

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حذيفة بن اليامن. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع عبد اهلل بن املقفع. 
صاحب املسجد: 

حذيفة بن اليامن – ريض اهلل عنه -، من نجباء أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص. وهو صاحب الرس. 
أبو عبد اهلل. حليف األنصار، من أعيان املهاجرين. 
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بني عبد األشهل،  املدينة، وحالف  وكان والده »حسل« قد أصاب دما يف قومه، فهرب إىل 
فسامه قومه »اليامن« حللفه لليامنية، وهم األنصار. 

شهد هو وابنه حذيفة أحدا، فاستشهد يومئذ، قتله بعض الصحابة غلطا. 
مات حذيفة باملدائن سنة )36ه�(، وقد شاخ .

»اإلصابة«362/1 البن حجر العسقالين

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سعد بن عبادة. 
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 10، شارع 8.
صاحب املسجد: 

سعد بن ُعبادة بن ُدَلْيم بن حارثة – ريض اهلل عنه -، أبو قيس األنصاري اخلزرجي الساعدي 
املدين، النقيب سيد اخلزرج. 

كان يتهيأ للخروج إىل بدر، ويأيت دور األنصار حيضهم عىل اخلروج، فُنِهَش، فأقام، فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لئن كان سعد ما شهد بدرا، لقد كان حريصا عليها«. قال: وكان عقبيا نقيبا سيدا جوادا. 

وملا قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غريه، 
فكانت جفنة سعد تدور مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيوت أزواجه. 

مات سنة )14ه�( بحوران. 
»اإلصابة« 708/1 البن حجر العسقالين

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل بن أيب أوىف.

النوع: جامع.
العنوان: قرب مدرسة أم حبيب، تقاطع 36-35.

صاحب املسجد: 
عبد اهلل بن أيب أوىف، واسم أيب أوىف :   علقمة بن خالد األسلمي  - ريض اهلل عنه -.  يكنى أبا 
معاوية .  وقيل :   أبو إبراهيم .  وقيل :   أبو حممد  .  شهد احلديبية، وبايع بيعة الرضوان، وشهد خيرب 
وما بعدها من املشاهد، ومل يزل باملدينة حتى ُقبض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم حتول إىل الكوفة، وهو آخر 

من بقي بالكوفة من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .            
  تويف عبد اهلل بن أيب أوىف بالكوفة سنة )86ه�(  .  

»اإلصابة« 1011/2 البن حجر العسقالين

* * *
 اسم املسجد: عبد اهلل عبد اللطيف العثامن. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، شارع 59، قرب مدرسة عمر بن اخلطاب.

صاحب املسجد: 
هو عبد اهلل عبد اللطيف العثامن – رمحه اهلل -. 

وإخوته  العثامن«  اهلل  »عبد  قّرر  بالتدريس  االشتغال  من  فرتة  بعد 
علم  فيها  يّدون  هلم  مدرسة  إنشاء  العزيز  وعبد  وحممد  عثامن  الثالثة 
الفقه واحلساب واللغة العربية، ومل يرتددوا يف تنفيذ هذه الفكرة التي 

القرن  من  الثالثينات  منتصف  يف  افتتحت  التي  العثامن  مدرسة  فكانت  أهلها،  الكويت  أفادت 
اهلل. وبعد  لوالدهم رمحه  العائد  الغوص  الصيف عىل مركب  إىل عملهم يف  باإلضافة  العرشين 
سنوات من العمل يف التدريس ترك »عبد اهلل« هذه املهنة ليلتحق بالعمل احلكومي حيث عمل يف 
بلدية الكويت التي عني مديرًا هلا يف عام )1948م( باإلضافة إىل إمامته ملسجد قرص نايف التي 

استمّرت حتى وفاة الشيخ« عبد اهلل األمحد الصباح« رمحه اهلل.
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وبعد ترك العمل احلكومي عمل يف جتارة العقارات، وقد كان عبد اهلل العثامن شاعرًا وأديبًا 
فقد صدر له كتاب »ديوان العثامن« سنة )1965م( قبيل وفاته وتم إعادة طبعه حديثًا باسم »أفياء 

األغصان من ديوان العثامن« من إعداد وتأليف ابنه عدنان العثامن.
العقارية، فمن اهلل عليه باخلري الوفري، والنّعم  التجارة  العثامن يف  عمل عبد اهلل عبد اللطيف 
التي مل ينس احلمد والثناء هلل عليها. فسعى إىل فعل اخلريات وخصص ديوانية للفقراء  الكثرية 
فسدّد  والراهنني  واملدينني  للغارمني،  قلبه  وفتح  حاجاهتم،  عىل  ويتعرف  هبم  يلتقي  واملساكني 
املوعد، ودون  السداد، ومنح قروضًا كثرية غري حمدّدة  الكثريين غري منتظر من أصحاهبا  ديوان 
مطالبة هبا، فكان دائاًم يفك دين املدين حلني ميرسة، كام تربع بمصاريف إنشاء غرفتني يف املستشفى 

األمريكاين لعالج الفقراء وجعلها جزءًا من وصيته بعد مماته.
تويف عبد اهلل العثامن يف العام )1385ه�( املوافق )1965م( وما زال إحسانه ممتّدًا يقيض حاجة 

املحتاج وجيري املستجري، رحم اهلل املحسن عبد اهلل عبد اللطيف العثامن وأسكنه فسيح جناّته. 
تأسس املسجد سنة )1958م(.

»حمسنون من بلدي« 91/1. إصدار: بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: عيسى عبد اهلل العثامن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 37، شارع بن زهري.

صاحب املسجد: 
– حفظه  ولد املحسن النوخذة عيسى عبد اهلل عبد العزيز العثامن 

اهلل وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1923م(.
نشأ يف بيت صالح حمب للخري، فأخذ منه كريم الصفات، وحسن 

وخارج  داخل  اخلريية  املشاريع  من  العديد  يف  ساهم  حتى  اخلري،  حب  اهلل  ورزقه  األخالق، 
الكويت.

السفن، هو االعتامد عىل  البحر، وقيادة  املعروفة بركوب  أبرز ما تعلمه من أرسته  وكان من 
النفس، والصرب.
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ركب البحر مع والده النوخذة عبد اهلل العثامن، والنوخذة عيسى بشارة، وكان ذلك يف سنة 
)1937م(، وهو ابن أربع عرشة سنة.

قاد سفنه إىل معظم مؤانئ اهلند، وسواحل أفريقيا الرشقي، حتى إنه مل يرتك ميناء إال أبحر فيه.
بعد توقف السفر الرشاعي لزم النوخذة عيسى العثامن جتارته يف الكويت.

تأسس املسجد سنة )1999م(.
»املصدر: ابنه السيد فيصل عيسى العثامن«

* * *
 اسم املسجد: حممد بن هجاج العتيبي. 

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، شارع 106، خلف شارع املطار. 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن حممد بن هجاج العتيبي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1918م(.

تلقى تعليام أوليا، وعرف بحبه للخري، ومسامهته يف مشاريع الرب.
له من األبناء: األستاذ عيل، والدكتور عبد اهلل، والدكتور محود، والدكتور مبارك.

تويف – رمحه اهلل – 23 / 8 / 1981م.
تأسس املسجد سنة )1955م(، وأعيد بناؤه من ثلت الرتكة سنة )2006م(.

»املصدر: ابنه السيد الدكتور محود حممد العتيبي«.

* * *
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حرف النون 
 اسم املسجد: نورة بداح عباس بوردن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 54-69.

صاحب املسجد: 
– يف الكويت سنة  – حفظها اهلل وبارك يف عمرها  ولدت املحسنة نورة بداح عباس بوردن 

)1930م(.
مل تتلق تعليام، لكنها نشات يف أرسة صاحلة تعلمت منه تعاليم الدين، ومكارم األخالق.

تزوجت من املرحوم عطا اهلل حمسن البخيت، ورزقت من األوالد: حمسن، وغازي، وبداح، 
ومويض، ومنى، وعائشة، واملرحومة وضحة.

تأسس املسجد سنة )2009م(.
»املصدر: ابنها السيد غازي عطا اهلل حمسن«.

* * *
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منطقة الرحاب
حرف احلاء 

 اسم املسجد: محدة أسود احلاج.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد: 

سنة  الكويت  يف   – عمرها  يف  وبارك  اهلل  حفظها   – احلاج  أسود  محدة  املحسنة  ولدت 
)1945م(.

تلقت تعلياًم أوليًا، ثم تزوجت من الشهيد فالح عبد اهلل العنزي – رمحه اهلل – الذي استشهد 
يف معركة قناة السويس.

هلا من األبناء: نارص، ولطيفة، وضحية.
»املصدر: ابنها السيد نارص فالح العنزي«.

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: زايد نايب الدويلة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، قرب فرع اجلمعية األوىل.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن زايد نايب الدويلة – رمحه اهلل - يف الكويت سنة )1855م( ومل ييرس له التعليم، إال 
أنه معروف بالعقل، واحلكمة، مع ما آتاه اهلل به من اخلري، والصالح والسعي يف مصالح الناس. 
وقد عمل يف جتارة األغنام، فغنم منها خريًا عظياًم ومل ينس حق اهلل – تعاىل – فيام أنعم عليه فبنى 
مسجدًا يف منطقة جليب الشيوخ )العباسية( يف ستة )1966م(، وملا هدمت تلك القطعة السكنية 

التي تضم املسجد، بني له مسجدًا بدياًل له يف منطقة الرحاب سنة )1966م(. 
»املصدر: السيد صقر نايب الدويلة«
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حرف السني
 اسم املسجد: سهل بن سعد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، قرب فرع اجلمعية األوىل.

صاحب املسجد: 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة – ريض اهلل عنه -، اإلمام، الفاضل، املعمر بقية 

أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبو العباس اخلزرجي األنصاري الساعدي. 
وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

كان سهل يقول: شهدت املتالعنني عند رسول اهلل وأنا ابن مخس عرشة سنة. 
وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة، وكان من أبناء املائة. 

تويف سنة )91ه�(. 
»اإلصابة« 779/1 البن حجر العسقالين

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل بن جعفر.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1، قرب فرع اجلمعية الثانية.
صاحب املسجد: 

عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف – ريض اهلل عنه -، 
القريش اهلاشمي .  له صحبة، وأمه أسامء بنت عميس اخلثعمية، ولد بأرض احلبشة، وكان أبواه - 
ريض اهلل عنهام - هاجرا إليها، فولد هناك، وهو أول مولود ولد يف اإلسالم بأرض احلبشة، وقدم 
مع أبيه املدينة، وهو أخو حممد بن أيب بكر الصديق، وحييى بن عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنهم 
- ألمهام .  وتويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولعبد اهلل عرش سنني .  وكان عبد اهلل كرياًم جوادًا حلياًم، يسمى 
بحر اجلود .  تويف سنة )80ه�(، عام اجلحاف باملدينة .  وأمري املدينة أبان بن عثامن لعبد امللك بن 

مروان، فحرض غسل عبد اهلل وكفنه، وكان عمره تسعني سنة.
»سري أعالم النبالء« 456/3 للذهبي
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 اسم املسجد: عقيل بن أيب طالب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، قرب فرع اجلمعية الثالثة.
صاحب املسجد: 

يزيد  أبو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عم  ابن   ،- عنه  اهلل  ريض   – املطلب  عبد  بن  طالب  أيب  بن  عقيل 
وأبوعيسى، وكان أسن من أخيه عيل بن أيب طالب – ريض اهلل عنه - بعرشين سنة، ومن أخيه 
جعفر الطيار – ريض اهلل عنه - بعرش سنني، هاجر يف مدة اهلدنة، وشهد غزوة مؤتة. عمر بعد 
أخيه اإلمام عيل، ثم وفد عىل معاوية بن أيب سفيان – ريض اهلل عنه -، وكان بساما مزاحا عالمة 

بالنسب وأيام العرب.                 
شهد بدرا مع قومه مكرها، فأرس يومئذ، وكان ال مال له ففداه عمه العباس – ريض اهلل عنه-. 

تويف زمن معاوية – ريض اهلل عنه -.
»اإلصابة« 1276/2 البن حجر العسقالين

* * *
حرف امليم 

 اسم املسجد: جماهد بن جرب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، مركز الضاحية.
صاحب املسجد: 

جماهد بن جرب، أبو احلجاج املكي – رمحه اهلل -، موىل بني خمزوم، تابعي مفرس من أهل مكة. 
ولد سنة )21ه�(، شيخ القراء واملفرسين، أخذ التفسري عن ابن عباس، قرأه عليه ثالث مرات 

يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ وتنقل يف األسفار، واستقر يف الكوفة. 
تويف سنة )104ه�(، ويقال إنه مات وهو ساجد. 

»سري أعالم النبالء« 449/4 للذهبي. 
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حرف النون
 اسم املسجد: نوير سعد حمسن الوطري. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 16، القسائم. 

صاحب املسجد: 
ولدت املحسنة نوير سعد الوطري – رمحها اهلل – يف الكويت سنة )1917م(.

نشأت مع ذوهيا يف فريج الرشايدة يف املرقاب. 
تزوجت من السيد خالد فهاد الدويلة – رمحه اهلل-، فكان هلا من األبناء: مبارك، وحممد.

عرفت بحبها للخري، ولني جانبها، وعطفها عىل الفقراء واملساكني.
توفيت – رمحها اهلل – سنة )1989م(.

»املصدر: السيد جاسم الوطري«.

* * *
حرف اهلاء

 اسم املسجد: أبو هالل الراسبي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 1، قرب فرع اجلمعية األوىل.
صاحب املسجد: 

أبو هالل الراسبي-رمحه اهلل-، واسمه حممد بن سليم من أهل البرصة. ومل يكن من بنى راسب 
إنام كان نازال فيهم. هو موىل بن لؤي من قريش

كان أبو هالل أعمى. 
تويف أبو هالل سنة )165ه�( يف خالفة املهدي.

»هتذيب الكامل يف أسامء الرجال«252/25 للمزي 

* * *
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منطقة الرقعي
حرف اجليم

 اسم املسجد: جرير بن عبد اهلل. 
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد: 

جرير بن عبد اهلل بن جابر – ريض اهلل عنه -، األمري النبيل اجلميل أبو عمرو -، وقيل: أبو عبد 
اهلل- البجيل القرسي، وقرس: من قحطان، أسلم سنة 

)10ه�(، وبايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل النصح لكل مسلم. 
قال: قدم جرير البجيل املدينة يف رمضان سنة عرش، ومعه من قومه مخسون ومائة. فقال رسول 
 اهلل: »يطلع عليكم من هذا الفج من خري ذي َيَمن «، فطلع جرير عىل راحلته، ومعه قومه. فأسلموا. 

تويف جرير سنة )51ه�(. 
»اإلصابة« 266/1 البن حجر العسقالين

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حصة اهلاجري. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 14.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة حصة إسحاق إبراهيم اهلاجري – رمحها اهلل – يف الكويت سنة )1926م(.
نشأت نشأة صاحلة أثرت يف شخصيتها حتى عرفت بالصالح، وحب اخلري.

تزوجت من ابن عمها السيد إبراهيم نارص إبراهيم اهلاجري – رمحه اهلل-، وأنجبت منه ذرية 
صاحلة من البنني والبنات.

وأوالدها هم: نارص، ويوسف، ويعقوب، وسعود، وسليامن، وأديب.
وكلهم – بارك اهلل فيهم – عرف بالدين، وحسن اخللق.

توفيت – رمحها اهلل – يف 2006/11/24م.
»املصدر: ابنها السيد أديب إبراهيم اهلاجري«.
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حرف امليم
 اسم املسجد: املغرية بن شعبة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 1. 

صاحب املسجد: 
املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفي – ريض اهلل عنه -. األمري أبو عيسى، من كبار 

الصحابة أويل الشجاعة واملكيدة شهد بيعة الرضوان. 
ولد يف ثقيف بالطائف، وهبا نشأ، أسلم قبل احلديبي�ة وشهدها وبيعة الرضوان، وكان داهية، 

يقال له: مغرية الرأي.                          
بالريموك.                                          عينه  وفقئت  الشام  وفتوح  الياممة،  وشهد  البرصة،  اخلطاب  بن  عمر  واّله 

تويف بالكوفة سنة )50ه�( وهو ابن )70( سنة.
»اإلصابة« 1879/3 البن حجر العسقالين

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نارص بدر العصيمي.
النوع: مصىل.

العنوان: قطعة 15.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن نارص بدر العصيمي – رمحه اهلل – سنة )1931م(.
درس دراسة أولية، قرأ فيها شيئًا من القرآن الكريم، وتعلم مبادىء 

القراءة والكتابة.
مل يعمل يف يشء من الوظائف احلكومية، لكنه كان رجاًل عصاميًا، 

فاشتغل يف التجارة، واألعامل احلرة.
له من األبناء: عامر، وحممد، وأمحد، وحامد، وعبد اهلل، وبدر، وبنات أخريات.

تويف – رمحه اهلل – يف 2006/7/12م.
تأسس املسجد سنة )2006م(. 

»املصدر: ابنه السيد عامر نارص العصيمي«.
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منطقة الري
حرف الطاء

 اسم املسجد: طيبة العثامن.
النوع: جامع.

العنوان: جنوب قسيمة رقم 1354، خلف كراج الفولفو.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة طيبة عبد الوهاب عبد العزيز العثامن – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف بيت 
العثامن الكبري يف منطقة القبلة سنة )1927م(. 

 – املطاوعة  مريم  املطوعة  يد  الكريم عىل  القرآن  من  والكتابة، وشيئُا  القراءة  مبادىء  تلقت 
رمحها اهلل -. نشأت يف أرسة كريمة، فوالدها هو املحسن النوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثامن 
– رمحه اهلل -، ووالدهتا هي املحسنة الفاضلة مويض عبد اللطيف سليامن العثامن – رمحها اهلل -. 
تزوجت من املحسن النوخذة عيسى عبد اهلل عبد العزيز العثامن – حفظه اهلل وبارك يف عمره– 
 ، ولولوة  فهد،  واملرحوم  اهلل،  وعبد  ونبيل،  وفيصل،  يوسف،  وهم:  صاحلة،  ذرية  له  فأنجبت 

ومنى. 
تأسس املسجد سنة )1999م(. 

»املصدر: ابنها السيد نبيل عيسى العثامن«.

* * *
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حرف امليم
 اسم املسجد: حممد أمحد الكندري.

النوع: جامع.
العنوان: مكاتب السيارات. 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن حممد أمحد الكندري – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1935م(. 

درس يف مدارس الكويت إىل املرحلة املتوسطة.
عمل يف الديوان األمريي، ثم التحق باإلدارة العامة لإلطفاء ضابطًا فيها.

له من األوالد: يوسف، وعبد اهلل، وأمحد، ومجعة، وعبد الرمحن، وجاسم، وثالث بنات.
»املصدر: ابنه السيد أمحد حممد الكندري«.

* * *
حرف الياء 

 اسم املسجد: يعقوب الرفاعي.
النوع: مسجد 

العنوان: قطعة 6، شارع السويس.
صاحب املسجد: 

 – الرفاعي  اهلل  عبد  سيد  يوسف  سيد  يعقوب  سيد  املحسن  ولد 
رمحه اهلل - يف منطقة القبلة سنة )1902م(.

وتعلم  الكريم،  القرآن  فحفظ  الكويت،  كتاتيب  يف  تعليمه  تلقى 
القراءة، والكتابة، واحلساب، ثم التحق باملدرسة املباركية، فأكمل تعليمه فيها.

كان والده من أشهر طواويش الكويت، فعمل معه، وتنقل يف اخلليج العريب، يبيع، ويشرتي 
اللؤلؤ كطواش، وتعلم من ذلك املهارة يف جغرافيا البحار، فأصبح يقود سفينته بمعرفته التامة 
دون دليل، ثم اتسع عمله فأصبح يتعامل مع جتار اهلند، وغريها يف اللؤلؤ، والذهب، وجتار الدول 
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األفريقية يف جتارات أخرى.
وبعد ظهور النفط اجته للتجارة يف الكويت، واتسعت جتارته ملا عرف عنه من دين، وخلق، 

وحسن يف املعاملة، وتسامح مع البائع واملشرتي.
يف  تعاىل-   – اهلل  آتاه  مما  كثريا  يوظف  أن  عىل   – – رمحه اهلل  الرفاعي  حرص سيد يعقوب 

مشاريع اخلري، فساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل، وخارج الكويت.
له من األبناء: عبد اهلل، وسعيد، وأنور، وزين العابدين، وأمحد، وعدنان.

تويف – رمحه اهلل – يف 13 / 12 / 1988م.
تأسس املسجد سنة )1982م(.

»املصدر ابنه السيد عبد اهلل سيد يعقوب الرفاعي«.

* * *
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منطقة صباح النارص
حرف األلف

 اسم املسجد: أسامة بن زيد. 
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 6، شارع 44.
صاحب املسجد: 

أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل – ريض اهلل عنه -، املوىل األمري الكبري ِحّب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، ومواله، وابن مواله . أبو زيد، ويقال: أبو حممد، ويقال: أبو حارثة، وقيل: أبو يزيد.

وكان شديد السواد، خفيف الروح، شاطرًا، شجاعًا. رباه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأحبَّه كثريًا، استعمله 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل جيش لغزو الشام، ويف اجليش عمر والكبار. 

مات يف آخر خالفة معاوية.
»اإلصابة« 33/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: اإلمام البخاري .
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 4،5،6،7.
صاحب املسجد: 

حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل، حرب 
اإلسالم، واحلافظ حلديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، صاحب اجلامع الصحيح 

املعروف ب� »صحيح البخاري«.
ولد يف بخارى سنة )194ه�(، ونشأ يتياًم، وقام برحلة طويلة سنة 

)210ه�( يف طلب احلديث فزار خراسان، والعراق، ومرص، والشام، وسمع من نحو ألف 
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شيخ، ومجع نحو ست مئة ألف حديث، وهو أول من وضع يف اإلسالم كتابًا عىل هذا النحو، 
وأقام يف بخارى فتعصب عليه مجاعة فرموه بالتهم فخرج إىل خرتنك من قرى سمرقند فامت فيها 

سنة   )256ه�(. 
بني املسجد عىل نفقة املحسن حمرم راكان مشوط العجمي .

وقد ولد املحسن حمرم راكان مشوط العجمي – حفظه اهلل وبارك يف عمره - يف الكويت سنة 
)1945م(.

للعمل يف  انتقل  الداخلية من سنة )1964م(، وحتى سنة )1970م(،حيث  عمل يف سلك 
وزارة الرتبية. 

حتى  التدريس  يف  فعمل  )1980م(،  سنة  املعلمني  معهد  دبلوم  عىل  وحصل  دراسته  أكمل 
تقاعده سنة )1986م(.

له من األبناء: نارص، ومشاري، وزبن، وفواز، وبدر، وفهد، وعمر.
تأسس املسجد سنة )2008م(.

»سري أعالم النبالء« 391/12 للذهبي. 

»املصدر: ابنه السيد زبن حمرم العجمي« .

* * *
 اسم املسجد: براك مرشد العواجي الرشيدي. 

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن براك مرشد العواجي الرشيدي – حفظه اهلل وبارك يف 
عمره - يف الكويت سنة )1931م(.

عاش يف صغره حياة البادية، ومل يتلق تعلياًم معينًا، لكنه عرف بحبه 
للخري، وصالحه منذ صغره.

عمل يف اجليش الكويتي يف 1953/3/15م، ويف سنة )1958م( انتقل إىل العمل يف سلك 
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الرشطة، حتى ترك العمل العسكري يف )1968م( ليتفرغ ألعامله اخلاصة.
أثرت حيادة البادية يف شخصيته، فعرف بصربه، وحتمله، حتى رزقه اهلل من فضله ملا عمل يف 

التجارة، ومل ينقطع عن حياة البداية، فإنه ما يزال جيد أنسه، وراحته مع إبله.
الفقراء  عىل  كثرية  إسهامات  وله  الكويت،  وداخل  خارج  اخلريية  املشاريع  من  العديد  له 

واملساكني.
تزوج عدة نساء، ورزقه اهلل ذرية صاحلة، فأوالده من الذكور: عيد، وخلف، وعيل، وأمحد، 
ومرشد، وعبد العزيز، ونارص، وسامل، وفالح، وفالح، وهادي، وفهد، ومحد، وصالح – بارك 

اهلل فيهم، وحفظهم من كل سوء -.
تأسس املسجد سنة )1991م(.

»املصدر: نفسه«

* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: جديان ثعيان البغييل.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد: 

يف   – اهلل  رمحه   – الرشيدي  البغييل  ثعيان  جديان  املحسن  ولد 
)1957م(  سنة  الكويتي  اجليش  يف  التحق  )1940م(  سنة  الكويت 

برتبة جندي، وترقى يف اجليش حتى وصل إىل رتبة عقيد.
وقد  األوسمة،  من  العديد  وتقلد  احلروب،  من  العديد  يف  شارك 

عرف بحبه للخري، وقوة الشخصية، وسداد الرأي.
تويف – رمحه اهلل – سنة )2000م(.

»املصدر: ابنه السيد أمحد البغييل«.

* * *
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 اسم املسجد: سامل صباح النارص.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 1، مركز الضاحية.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن الشيخ سامل صباح النارص الصباح – حفظه اهلل – يف الكويت سنة  )1938م(، 
ودرس يف مدارس الكويت حتى أتم الدراسة فيها.

عمل يف وزارة الدفاع مديرًا عامًا لإلستخبارات، وعني حمافظًا ملحافظة العاصمة )1979-
1986م(، ثم عني ملحافظة اجلهراء )1986- 1989م(.

تفرغ بعد ذلك إلدارة أعامله اخلاصة، وهو معروف بمسامهته يف العديد من املشاريع اخلريية 
داخل وخارج الكويت.

»املصدر: مكتب ورثة الشيخ نارص صباح النارص الصباح«.
* * *

حرف الفاء
 اسم املسجد: فيصل الدويش.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6، بجانب مستشفى الفروانية. 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن فيصل بندر وطبان الدويش املطريي – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف الكويت 
بداية االستقالل  الثانوية، ثم يف  الكويت حتى مرحلة  النظامي يف  سنة )1945م( تلقى تعليمه 

عمل يف حرس احلدود. 
كان نائبًا يف جملس األمة يف جمالس )1975م(، و)1981م(، و)1985م(. 

شارك يف تأسيس مجعية جليب الشيوخ التعاونية، ونادي النرص الريايض، وكان عضوا يف اهليئة 
االستشارية يف أيام الغزو العراقي. 

ترك احلياة السياسية، وتفرغ ألعامله اخلاصة، ومسامهاته االجتامعية بحكم مكانته الكريمة يف 
الكويت، ودول اخلليج العريب. 

تأسس املسجد سنة )1998م(. 
»املصدر: نفسه«. 
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حرف امليم
 اسم املسجد: فضيل أبو رمية. 

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

– يف  اهلل  – رمحه  املطريي  رمية  بو  اهلل  املحسن فضيل ضيف  ولد 
الكويت سنة )1923م(.

املتوسطة،  املرحلة  بلغ  حتى  الكويت  مدارس  بعض  يف  درس 
كالعضيلية – بجانب جليب الشيوخ -، والعباسية، واألندلس. 

تفرغ ألعامله اخلاصة، واشتغل بالتجارة التي أنفق كثريًا من ريعها يف سبيل اهلل.
داخل  الدعوة  يف  مهم  يطوف  فكان  والتبليغ،  الدعوة  مجاعة  من  الصاحلني  بالدعاة  اتصل 

وخارج الكويت.
رزقه اهلل بأبناء صاحلني: الدكتور ضيف اهلل النائب يف جملس األمة، وبجاد رئيس جملس إدارة 

مجعية األندلس – سابقًا-، ومتعب، وعيد، ومتعب، وعيد، ونواف، ونايف.
»املصدر: ابنه السيد متعب بو رمية«.

* * *
 اسم املسجد: حممد سنان العدواين.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 36.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن حممد محود سنان العدواين – رمحه اهلل – يف الكويت 

سنة  )1926م(.
عرف بكرمه، وحسن ضيافته، وحبه للخري.
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مل يكن له عمل وظيفي، بل كانت له بعض األعامل احلرة اخلاصة.
له من األبناء: محود، وسعد، ومبارك، وفيصل، وشمسة، وهيا، وحصة، ومويض، ومجيلة – 

بارك اهلل فيهم مجيعًا -.
تويف – رمحه اهلل – يف 2004/10/24م.

تأسس املسجد سنة )1997م(.
»املصدر: ابنه السيد فيصل حممد العدواين«.

* * *
 اسم املسجد: حممد بن عثيمني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 106.

صاحب املسجد: 
حممد بن صالح بن حممد بن سليامن بن عبد الرمحن آل عثيمني – رمحه 
اهلل - من بني متيم، ولد يف سنة )1347ه�( يف عنيزة، أحلقه والده ليتعلم 
الدامغ  سليامن  بن  الرمحن  عبد  م  املعلِّ ألمه  جّده  عند  الكريم  القرآن 

–رمحه اهلل -، درس عند يف العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي - رمحه اهلل -، التفسري، واحلديث، 
ًسا يف املعهد العلمي  والسرية، والتوحيد، والفقه، واألصول، والفرائض، والنحو. بقي الشيخ مدرِّ
الدين  وأصول  الرشيعة  كلية  يف  التدريس  إىل  انتقل  عام)1398ه�(،  إىل  )1374ه�(  عام  من 

بالقصيم حتى وفاته.
دّرس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي يف مواسم احلج ورمضان واإلجازات الصيفية منذ عام 

1402ه�، حتى وفاته. 
ُتويف يف مدينة جّدة سنة )1421ه�(، ودفن يف مكة املكرمة.

»املصدر:  املوقع الرسمي للشيخ حممد بن صالح العثيمني«.

* * *
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 اسم املسجد: حممد فالح املطريي. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن حممد فالح نارص املطريي سنة )1936م( يف الكويت، 
ونشأ يف الكويت، ودرس يف بعض مدارسها، التحق يف وزارة الدفاع، 
ثم يف وزارة الداخلية، وبعد تقاعده يف أوائل الثامنينات اشتغل يف جتارة 

العقار.
تأسس املسجد سنة )2001م(.

»املصدر: نفسه«.

* * *
 اسم املسجد: حممد املرجاح املطريي. 

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 4، مركز الضاحية. 

صاحب املسجد: 
ولد املحسن حممد املرجاح املطريي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 

)1930م(.
بدأ حياته العملية يف رشكة نفط الكويت حتى أواخر اخلمسينات، 

ثم عمل يف خفر السواحل يف وزارة الداخلية، وبلدية الكويت. 
مارس العديد من األعامل التجارية، حيث عمل يف جتارة الغاز، واملواد الغذائية، ومواد البناء، 

والسياحة، والسفر.
عرف عنه حبه للخري، ومالزمة املسجد، والسفر يف الدعوة إىل اهلل – تعاىل – مع مجاعة الدعوة 

والتبليغ، فقد كان الشيخ راشد احلقان – حفظه اهلل – من أقرب الناس له.
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له من األبناء: مرجاح، وأمحد، وخالد، وسعد، وسليامن، وعبد العزيز.
– يف 1990/8/8م، وهو يف أحد مساجد األردن ملا خرج إليها داعيًا إىل  – رمحه اهلل  تويف 

اهلل – سبحانه -، وقد دفن هناك.
تأسس املسجد سنة )2009م(.

»املصدر: ابنه السيد سعد حممد املرجاح« .

* * *
 اسم املسجد: مويض مضحي الرشيدي.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة مويض مضحي جفني الرشيدي – رمحها اهلل – يف الكويت سنة  )1912م(.
تزوجت من السيد مطلق مفرج املسيلم – رمحه اهلل -.

مع كوهنا مل تتلق تعلياًم معينًا، إال أهنا معروفة بكثرة الذكر، والصالة، والصوم، وحسن معاملة 
اخلدم.

وكان املقربون إليها، وأبناؤهم حيرص كل واحد منهم عىل أن تسكن عنده زوجها.
له بعض املشاريع اخلريية، والصدقات عىل الفقراء، واملحتاجني.

– سنة )2005م(. توفيت – رمحها اهلل 
»املصدر: السيد طالل عبد اهلل مطلق املسيلم«.

* * *
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منطقة العارضية
حرف األلف

 اسم املسجد: أبان بن سعيد.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 10، وسط القطعة.
صاحب املسجد: 

أبان بن سعيد بن العاص بن أمّية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي، أبو الوليد 
يوم احلديبية حني بعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عفان  بن  عثامن  أجار  الذي  وهو   .- عنه  اهلل  األموي – ريض 
رسواًل إىل مكة وشهد أبان - ريض اهلل عنه - مع رسول اهلل غزوة حنني، وقد استعمله الرسول 
بكر  أيب  عىل  أبان  قدم  ثم  البحرين،  عىل  سعيد  بن  وأبان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مات  )9ه�(،  سنة   الكريم 

الصديق وسار إىل الشام فقتل يوم أجنادين سنة     )13ه�(. 
»سري أعالم النبالء« 261/1 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: ابداح عبد الرمحن املطريي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، شارع 57، قرب الدخل املتوسط.

صاحب املسجد: 
– يف املرقاب. ولد املحسن بداح سلطان أبا الغنايم املطريي – رمحه اهلل وبارك يف عمره 

عمل يف بعض األعامل اخلاصة.
له من األوالد: كليب، وسلطان، والباقي بنات.

تأسس املسجد سنة )1979م(. 
»املصدر: السيد فارس مزيد الوعالن املطريي«.

* * *
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حرف الباء
 اسم املسجد: ابن باز.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 10.

صاحب املسجد: 
عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن باز – 
ثم  كان بصريا  الرياض،  بمدينة  ولد يف سنة )1330ه�(   - اهلل  رمحه 
أصابه مرض، وضعف برصه ثم فقده عام )1350ه�(، حفظ القرآن 
الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد يف طلب العلم عىل العلامء يف الرياض، 

عني يف القضاء عام )1350ه�(، الزم البحث والتدريس ليل هنار، ومل تشغله املناصب عن ذلك 
مما جعله يزداد بصرية ورسوخا يف كثري من العلوم، وكان قد توىل العديد من املناصب التي أكسبته 

ثقة املسلمني، وحمبتهم.
تويف سنة )1420ه�(.

»نسيم احلجاز يف سرية الشيخ عبد العزيز بن باز« للدكتور نارص الزهراين.

* * *
 اسم املسجد: بتلة اخلرينج. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 11، مقابل قسائم الفردوس.

صاحب املسجد: 
ولدت املحسنة بتلة فحيامن سعيد اخلرينج – رمحها اهلل - يف الكويت سنة )1926م(.

سامهت يف العديد من املشاريع اخلريية داخل، وخارج الكويت.
النائب يف جملس  بأبنائها: مبارك  بنية متعب فهد اخلرينج، فرزقت منه  املرحوم  تزوجت من 

األمة، وفهد، وحممد، ومخس بنات.
توفيت - رمحها اهلل - سنة )2011م(.

»املصدر: ابنها السيد فهد متعب اخلرينج«.
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 اسم املسجد: بدر نارص املطريات. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع 71، جادة 1.
صاحب املسجد: 

سنة  الكويت  يف  الرشق  منطقة  يف   – اهلل  رمحه   – املطريات  مثيب  نارص  بدر  املحسن  ولد 
)1923م(.

تعلم القراءة والكتاب يف الكتاتيب، ثم أكمل دراسته املتوسطة، وعمل بالتجارة، ثم يف وزارة 
األشغال، ثم عمل حماسبا يف ديوان املحاسبة.

تقاعد من ديوان املحاسبة، وتفرغ ألموره اخلاصة، حيث كان ناشطا اجتامعيا فهو من مؤسيس 
نادي النرص الريايض سنة )1960م(، وأمني رس النادي، ثم نائبا للرئيس.

تزوج لكن مل يرزق بأوالد، وأخوته هم: مثيب، وحممد، وخلف، وسلطان.
تويف – رمحه اهلل – سنة )2004م(.

 »املصدر: السيد / نايف حممد نارص املطريات«.

* * *
 اسم املسجد: أبو بكرة الثقفي. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 9، شارع 71، جادة 1.

صاحب املسجد: 
أبو بكرة الثقفي الطائفي – ريض اهلل عنه - موىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اسمه نفيع بن احلارث، وقيل: نفيع 
بن مرسوح. تدىل يف حصار الطائف ببكرة، وفر إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم عىل يده، وأعلمه أنه عبد، 

فأعتقه، وكان من فقهاء الصحابة.
برزة  أبو  بالبرصة سنة )51ه�(. وصىل عليه  أيب سفيان  بن  بكرة يف خالفة معاوية  أبو  مات 

األسلمي الصحايب.
»سري أعالم النبالء« 5/3 للذهبي. 
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حرف السني
 اسم املسجد: أبو سربة بن أيب رهم.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 11، شارع 4، قرب اجلمعية.

صاحب املسجد: 
أبو سربة بن أيب رهم بن عبد العزى القريش العامري – ريض اهلل عنه -، أسلم قدياَم، فقد ذكر 

فيمن هاجر هجرة احلبشة األوىل هو وزوجته. 
شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر الزبري بن بكار أنه أقام بمكة بعد وفاة رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن مات يف خالفة عثامن.
»اإلصابة« 2243/4 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: السبيل.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد: 

بني هذا املسجد عىل نفقة املحسن شامان عايد عيد العضيلة املطريي 
– حفظه اهلل وبارك يف عمره -.

ولد سنة )1948م(، وتلقى تعليمه يف مدرسة العضيلية، عمل يف 
وزارة الداخلية سنة )1964م(، وتقاعد سنة )1948م(، ليتفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة.

رزقه اهلل حب اخلري، ومالزمة املسجد، وبناء العديد من املساجد داخل وخارج الكويت.
له العديد من األبناء والبنات، فمن أوالده الذكور: 

عيد وهو مدير إدارة األشغال يف حمافظة الفروانية، واملهندس معاود، واملهندس عايد.
تأسس املسجد سنة )2007م(.

»املصدر: نفسه«.
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 اسم املسجد: سعود الوهيب.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3 قرب خدمات اجلمعية.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن سعود عبد العزيز عبد الوهاب الوهيب – رمحه اهلل – 
يف الكويت سنة )1922م(.

والكتابة،  القراءة،  فتعلم  الكويت،  كتاتيب  يف  تعليمه  تلقى 
واحلساب، وقرأ القرآن الكريم.

كان حمبا للخري، حريصا عىل املسامهة يف املشاريع اخلريية، ولذا فقد كثرت مشاريعه اخلريية 
للفقراء، واملساكني، وعطف عليهم، وكان  الكويت، مع ما عرف عنه من حب  داخل وخارج 

يويص هبم كثريا.
وهشام،  ووليد،  وتوفيق،  ورشيد،  ويوسف،  اهلل،  وعبد  وأمحد،  العزيز،  عبد  األبناء:  من  له 

وحممد، وست بنات.
تأسس املسجد سنة )1982م(.

»املصدر: ابنه السيد رشيد سعود الوهيب«.

* * *
 اسم املسجد: السالم.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد: 

بني هذا املسجد عىل نفقة املحسن شامان عايد عيد العضيلة املطريي 
– حفظه اهلل وبارك يف عمره -0

ولد سنة )1948م(، وتلقى تعليمه يف مدرسة العضيلية، عمل يف 
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وزارة الداخلية سنة )1964م(، وتقاعد سنة )1948م(، ليتفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة.
رزقه اهلل حب اخلري، ومالزمة املسجد، وبناء العديد من املساجد داخل وخارج الكويت.

له العديد من األبناء والبنات، فمن أوالده الذكور: 
عيد وهو مدير إدارة األشغال يف حمافظة الفروانية، واملهندس معاود، واملهندس عايد.

تأسس املسجد سنة )2007م(.
»املصدر: نفسه«.

* * *
 اسم املسجد: سلمة بن هشام. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 8، قرب فرع اجلمعية.

صاحب املسجد: 
سلمة ين هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم القريش املخزومي – ريض اهلل عنه -، 
أسلم قدياًم، وأمه ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشري، وهو أخو أيب جهل بن هشام، 

وابن عم خالد بن الوليد .
من خيار الصحابة وفضالئهم، هاجر إىل احلبشة، ومنع سلمة من اهلجرة إىل املدينة، وعذب 
يف اهلل - عز وجل -، كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له صالته يف القنوت، ولغريه من املستضعفني، ومل 

يشهد بدرًا لذلك.
وهاجر سلمة إىل املدينة بعد اخلندق.

الشام  إىل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج  تويف رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى  مع رسول  باملدينة  يزل  ومل  مؤتة،  شهد 
خالفة  أول  الصفر، سنة )14ه�(،  بمرج  فقتل  الشام،  إىل  اجليوش  بكر  أبو  بعث  حني  جماهدًا، 

عمر.
»اإلصابة« 755/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
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حرف الصاد 
 اسم املسجد: صباح السامل الصباح.

النوع: جامع.
العنوان: .

صاحب املسجد: 
)1913م(،  سنة   - اهلل  – رمحه  الصباح  السامل  صباح  الشيخ  ولد 
أمري دولة الكويت الثاين عرش، توىل احلكم بتاريخ 24 نوفمرب 1965 

بعد وفاه أخيه الشيخ عبد اهلل السامل الصباح -رمحه اهلل-. 
كان أول وزير للخارجية بتاريخ الكويت وذلك بالوزارة األوىل يف عام )1962م( ، عني وليًا 

للعهد بتاريخ 29 أكتوبر )1962(، كام عني رئيسًا للوزراء بنفس اليوم.
العام  بني  ما  للخارجية  كان وزيرًا  العامة، كام  للصحة  تعيينه وزيرًا  تم  و يف عام )1959م( 

)1961م( والعام )1962م(.
عام  ويف  الكويتية،  الرشطة  بتأسيس  يقوم  أن  منه  بالطلب  الصباح  اجلابر  أمحد  الشيخ  قام 
)1955م( قام بجلب أول بعثة من الرشطة املرصية للعمل عىل تدريب رجال الرشطة، واستمر 
يف هذا املنصب حتى عام     )1959م(، ويف منصبه هذا سافر إىل بريطانيا مرتني للتعرف عىل نظام 

رشطة لندن وتطبيقه يف الكويت.
كان  الذي  اجلدري  مرض  ضد  وتطعيمه  جديد  مولود  كل  تسجيل  يلزم  قانونًا  أصدر  وقد 

يرضب الكويت من حني إىل آخر
كام قام الشيخ صباح السامل بإفتتاح مستشفى الصباح يف عهده عام 1962.

العملة  نقدية حتمل صورته يف عام 1969، واستمرت  أن توىل احلكم تم إصدار عمله  بعد 
حتى عام    )1982م(.

يف عام )1969م( دشن اجلزيرة االصطناعية يف ميناء األمحدي، ويف عام  )1976م( قام بوضع 
حجر األساس ملرشوع الغاز يف ميناء األمحدي.

تويف الشيخ صباح السامل ليلة 30 ديسمرب 1977، بأزمة قلبية.
املصدر: »املوسوعة الكويتية« 758/2 لألستاذ محد السعيدان.
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل املخيال.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 1.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن عبد اهلل عيد حمسن املخيال – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1901م(.

تلقى تعليمه األويل من مبادئ القراءة، والكتابة، واحلساب، وحفظ 
القرآن الكريم.

وزارة  واستمر يف عمله يف  العام سنة )1936م(،  األمن  عمل يف 
الداخلية، حتى تقاعده سنة )1975م(، ثم تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، ومنها جتارة العقار.

اخلريات،  فعل  يف  باملبادرة  عرف  فقد  شخصيته،  يف  فيها  ترعرع  التي  الصاحلة  البيئة  أثرت 
واحلكمة، والشجاعة التي جتلت يف مشاركته يف الواجبات الوطنية.

رزقه اهلل أبناء صاحلني، وهم: عيد، ونارص، وحممد، وخالد، وعبد الرمحن، وأمحد.
تويف – رمحه اهلل – يف 1995/3/31م.

تأسس املسجد سنة )1991م(.
»املصدر: ابنه السيد عيد عبد اهلل املخيال«.

* * *
 اسم املسجد: العالء بن احلرضمي.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 8، بجانب الدوار.

صاحب املسجد: 
العالء بن عبد اهلل بن عامد بن أكرب احلرضمي – ريض اهلل عنه -.

 كان من حلفاء بني أمية، ومن سادة املهاجرين.
واله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص البحرين، ثم وليها أليب بكر وعمر.

 وقيل: إن عمر بعثه عىل إمرة البرصة، فامت قبل أن يصل إليها. تويف سنة )21ه�(. 
»سري أعالم النبالء« 262/1 للذهبي. 
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حرف الكاف
 اسم املسجد: كليب مضحي سعود.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3، شارع 54، الدخل املتوسط.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن كليب مضحي سعود املطريي – رمحه اهلل – يف املرقاب 

يف منتصف القرن التاسع عرش.
القراءة  مبادئ  فيها  فتعلم  الكتاتيب،  ببعض  صغره  يف  التحق 

والكتابة، وحفظ شيئًا من قرآن الكريم.
دخل الغوص يف أول أمره، ثم عمل يف بعض األعامل احلرة.

له من الذرية: ابنه عيل – رمحه اهلل -، وأربع بنات.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1968م(.

تأسس املسجد سنة )1979م(.
»املصدر: السيد فارس مزيد الوعالن املطريي« .

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: معاذ بن عمرو بن اجلموح.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7، قرب فرع اجلمعية.
صاحب املسجد: 

 – العقبي  البدري  املدين  السلمي  معاذ بن عمرو بن اجلموح بن كعب األنصاري اخلزرجي 
ريض اهلل عنه - ، شهد العقبة وبدر، قاتل أيب جهل، مات يف خالفة عثامن. 

»اإلصابة« 1851/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
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 اسم املسجد: معن بن عدي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6، شارع 3، قرب فرع اجلمعية. 
صاحب املسجد: 

معن بن عدي بن اجلد بن العجالن األنصاري العجالين العقبي البدري – ريض اهلل عنه -، 
من حلفاء بني مالك بن عوف من سادة األنصار، كان يكتب العربية قبل اإلسالم . 

قال عروة: بلغنا أن الناس بكوا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا ليتنا متنا قبله نخشى أن نفتن بعده 
فقال معن لكني واهلل ما أحب أين مت قبله حتى أصدقه ميتا كام صدقته حيا. استشهد يوم الياممة 

سنة )12ه�(.
»اإلصابة« 1876/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
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منطقة العارضية خمازن
حرف العني

 اسم املسجد: العبد الكريم. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

نسبه إىل عائلة العبد الكريم.
حممد  الرزاق  عبد  العزيز  عبد  املحسن  نفقة  عىل  املسجد  بني  وقد 

العبد الكريم – حفظه اهلل وبارك يف عمره -.
ولد يف مدينة الزبري سنة )1924م(.

سنة  دور  يف  السادس  الصف  بلغ  حتى  األهلية  النجاة  مدرسة  يف  االبتدائي  تعليمه  تلقى 
)1938م(.

اشتغل بعد ذلك يف األعامل احلرة املختلفة، وتردد بني الكويت، السعودية، والزبري مع بعض 
أشقائه.

عمله،  يف  له  اهلل  بارك  وقد  )1959م(،  سنة  إليها  التجارية  أعامله  ونقل  الكويت،  يف  استقر 
فاتسع، ونام، ومل ينس حق اهلل يف أعامل اخلري املختلفة.

رزقه اهلل بذرية صاحلة: أسعد الذي يدير مع والده رشكة أسعد العبد الكريم ورشيكه، والباقي 
بنات كريامت.

تأسس املسجد سنة )1996م(.
»املصدر: نفسه«.

* * *
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منطقة عبد اهلل املبارك
حرف اجليم

 اسم املسجد: جزاع نارص الصباح.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد: 

– يف الكويت  ولد الشيخ جزاع صباح النارص الصباح – رمحه اهلل 
سنة )1949م(، وتلقى تعليمه يف مدارس الكويت. عمل ضابطًا يف 

وزارة الداخلية، ثم تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة.
عرف بحبه للخري، ومسامهاته يف املشاريع اخلريية.
تويف – رمحه اهلل – يف بريوت يف 2000/4/14م.

تأسس املسجد سنة )2007م(.
»املصدر: مكتب ورثة الشيخ نارص صباح النارص الصباح«.

* * *
 اسم املسجد: جلوي عربيد العربيد.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 7. 
صاحب املسجد: 

ولد املحسن جلوي عربيد العربيد – حفظه اهلل وبارك يف عمره - 
سنة )1938م(، والتحق بوزارة الداخلية سنة )1964م(، وتقاعد سنة 
التقاعد لألعامل احلرة، واالشتغال  )1991م( برتبة عقيد. تفرغ بعد 

بالعقار، واملشاريع التجارية األخرى.
»املصدر: نفسه«.

359



محافظة الفروانية

حرف احلاء
 اسم املسجد: حبوب جفيدان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة حبوب سعد جفيدان الرشيدي – حفظها اهلل – يف الكويت سنة 
)1929م(.

نشأت يف أرسة صاحلة، وتزوجت من السيد سامل مطلق أبو حديدة – رمحه اهلل -. 
ما زالت حيالتها عامرة باخلري، والطاعة - أمد اهلل يف عمرها -.

»املصدر: ابنها السيد عيل سامل أبو حديدة«.

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: زبن يوسف الزبن. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن زبن يوسف عبد العزيز – حفظه اهلل وبارك يف عمره 
– وموقعه البنك املركزي حاليًا – يف مدينة الكويت  – يف فريج غنيم 

سنة )1924م(.
درس يف املدرسة املباركية حتى أتم الصف األول الثانوي، ثم عمل 

من  العديد  يف  إثره  عىل  ساهم  خريًا،  منها  كسب  والتي  األخشاب،  جتارة  وهي  أرسته،  بمهنة 
املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.

له من األبناء: يوسف، وندى.
تأسس املسجد سنة )2006م(. 

»املصدر: نفسه«.
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 اسم املسجد: زيد بن خالد اجلهني. 
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد: 

زيد بن خالد اجلهني – ريض اهلل عنه -، شهد احلديبية، وكان معه لواء جهينة 
. مات زيد بن خالد اجلهني باملدينة سنة )78ه�( وهو ابن )85( سنة.

»اإلصابة« 646/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سحاب وصل اهلل املطريي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن سحاب وصل اهلل املطريي – رمحه اهلل – يف الكويت 
الكويت  نفط  رشكة  يف  عمل  مدارسها،  يف  ودرس  )1926م(،  سنة 
يف  وتدرج  )1948م(،  سنة  الداخلية  وزارة  ويف  )1945م(،  سنة 

الرتب العسكرية واملناصب حتى عني مديرًا عامًا لفرقة السفارات والوزارات حتى تقاعده برتبة 
عميد سنة )1985(.

كان معروفًا بحبه للخري، ومساعدته للفقراء واملساكني، والسعي يف االصالح بني األرس.
– سنة )2007م(. تويف – رمحه اهلل 

تأسس املسجد سنة )2004م(.
»املصدر: ابنه السيد بدر سحاب املطريي«.

* * *
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 اسم املسجد: سليامن دايس الرشيدي. 
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن سليامن عيل دايس الرشيدي – حفظه اهلل – يف الكويت 
سنة )1929م(.

ومع كونه أعمى، ومل يتيرس له التعليم إال أنه منور البصرية، وافر 
العقل، حمب للخري، فقد ساهم يف العديد من املشاريع اخلريية، وبنى له أكثر من مسجد يف مرص، 

باكستان، ودول أخرى.
تأسس املسجد يف2005/5/4م.

»املصدر: السيد راشد عبد اهلل املويزري«.

* * *
حرف الشني

 اسم املسجد: شجاع بن وهب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، نوذج 7.
صاحب املسجد: 

شجاع بن َوْهب بن ربيعة بن أسد – ريض اهلل عنه -، هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، ثم عاد 
إىل مكة ملّا بلغهم أن أهل مكة أسلموا، ثم هاجر إىل املدينة، وآخى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أوس 

ابن َخْويّل. 
شهد شجاع بن وهب بدرًا هو وأخوه عقبة بن وهب، وشهد املشاهد كّلها مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 

وأرسله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل املنذر بن احلارث بن أيب شمر الغّساين، وإىل جبلة بن األهيم الغّساين.
استشهد يوم الياممة، وهو ابن بضع وأربعني سنة.

»اإلصابة« 839/1 البن حجر العسقالين. 
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حرف الطاء
 اسم املسجد: الطفيل بن احلارث. 

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 5 .
صاحب املسجد: 

الطفيل بن احلارث بن عبد املطلب – ريض اهلل عنه -، وأمه سخيلة بنت خزاعي الثقفية وهي 
أم عبيدة بن احلارث، وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني الطفيل بن احلارث وسفيان بن قيس بن احلارث. 

شهد الطفيل بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتويف يف سنة  )32ه�(، 
وهو بن )70( سنة  .  

»اإلصابة« 944/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عايض عيل املطريي. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1. 
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عايض عيل سلطان املطريي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة    )1940م(.
وزارة  يف  عسكريا  وعمل  بالتجارة،  فاشتغل  اخلاصة،  ألعامله  تفرغ  ثم  ابتدائيا،  تعليام  تلقى 

الدفاع حتى تقاعده.
له من األبناء: صالح، وحممد، وحممود، وعبد اهلل، وأمحد، وأربع بنات.

تويف – رمحه اهلل – يف 6 / 4 / 2001م.
تأسس املسجد سنة )2004م(.

»املصدر: ابنه السيد صالح عايض املطريي«.
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 اسم املسجد: عبد الرمحن فارس املطريي. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1. 
صاحب املسجد: 

الكويت  يف   – عمره  يف  وبارك  اهلل  حفظه   – املطريي  فارس  الرمحن  عبد  املحسن  ولد 
1939/1/1م.

تلقى تعليمه املدريس حتى بلغ الصف الثاين الثانوي.
التحق بعد ذلك يف اجليش الكويتي، ثم عمل سكرتريًا يف وزارة الرتبية، حتى تقاعده يف سنة 

)1986م(.
عرف بحرصه عىل الصالة، وحبه للخري، وله العديد من أعامل الرب التي ال يعلم عنها املقربون له.

رزقه اهلل بذرية صاحلة، فأوالده الذكور: نايف، ونواف، والشهيد فارس، وعيل، ومحد، وفهد، 
ومحود، وأمحد، وحممد، ومبارك، وحامد.

تأسس املسجد سنة )2006م(.
»املصدر: ابنه السيد عيل فارس املطريي«.

* * *
 اسم املسجد: عبد اهلل صنيدح املويزري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عبد اهلل صنيدح املويزي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 
)1924م(، مل يتلق التعليم الكايف، لكنه عمل مراقبًا يف بلدية الكويت 
اخلاصة،  لألعامل  تقاعده  بعد  تفرغ  )1978م(  سنة  يف  تقاعد  حتى 
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فعمل تاجرًا يف العقار.
عرف بحبه للخري، ومسامهته يف املشاريع اخلريية، فقد ساهم بمبلغ كبري لبناء مركز ضخم يف 

باكستان، يضم مدرسة، ومسجدا، ودارًا لأليتام.
تويف – رمحه اهلل – يف 2003/5/4م.

تأسس املسجد 2005/5/4م.
»املصدر: ابنه راشد عبد اهلل املويزري« 

* * *
 اسم املسجد: عبد اهلادي خلف الزعبي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 8. 
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عبد اهلادي عيل الزعبي – رمحه اهلل– يف الكويت سنة 
)1925م(.

عمل يف وزارة الصحة سنة )1958م(، وتقاعد سنة )1977م(.
تأسس املسجد سنة )2002م(.

تويف - رمحه اهلل - سنة )2010م(.
»املصدر: ابنه السيد عيل عبد اهلادي الزعبي«.

* * *
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حرف الغني
 اسم املسجد: غزيل عوض البخيت. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة غزيل عوض معتق سفر البخيت املطريي – حفظها اهلل وبارك يف عمرها -
 يف سنة )1915م( تقريبًا.

معروفة بصالهتا، وبرها، وانشغاهلا بام يعنيها.
تزوجت من السيد مبارك شنار البخيت املطريي – رمحه اهلل -، فأنجبت له ذرية صاحلة من 

الذكور، واإلناث، ومنهم: شنار، وردن، ونارص، وعبد اهلل، وسعد.
»املصدر: ابنها السيد شنار مبارك البخيت املطريي«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: منيف جدعان العجمي. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

يف   – اهلل  رمحه   – العجمي  ولد املحسن منيف جدعان بن منيف 
الكويت سنة )1913م(.

العقل،  موفور  اهلل  رزقه  فقد  ذلك  ومع  التعليم،  من  حظه  ينل  مل 
بوالديه،  وبره  للصالة،  مالزمته  من  عنه  عرف  ما  مع  واحلكمة، 

وتواصله مع أرحامه.
العام يف بداية اخلمسينيات حتى تقاعده سنة )1980م(، ثم تفرغ بعد ذلك  عمل يف األمن 

ألعامله اخلاصة، وجتارته يف العقار.
له من األبناء: غصاب، وخالد، وسعود، ونارص، ومنصور، وجدعان، ومطلق، وشاجع.

تويف - رمحه اهلل – سنة )2008م(.
تأسس املسجد سنة )2005م(.

»املصدر: ابنه السيد جدعان منيف العجمي«.
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 اسم املسجد: حممد عبد اهلل الرويح وزوجته طيبة عبد الرمحن الرويح. 
النوع: 

العنوان:
صاحب املسجد: 

ولد املحسن حممد عبد اهلل الرويح – رمحه اهلل – سنة ) 1895 م ( يف فريج غنيم باحلي الوسط 
بني رشق وجبله وهو مكان بنك الكويت املركزي احلايل .

 يرجع  نسبه إىل أرسة الروجيح وهي بطن من البقوم ، وقد هاجرت هذه األرسة كغريها من األرس 
الكويتية من منطقة نجد يف اململكة الع�ربية السعودية إىل الكويت .

مل يتلق تعليام معينا ، لكنه مارس العمل التجاري وهو بسن مبكرة مع والده 0 
له من األبناء : عبد اهلل ، وعبد الرمحن ، ونارص ، وحامد ، وأربع بنات .

تويف – رمحه اهلل – سنة ) 1949 م ( .
تأسس املسجد سنة )  2007 م ( .

ولدت املحسنة طيبة عبد الرمحن الرويح يف الكويت سنة ) 1905 م ( .
تزوجت من املرحوم حممد عبد اهلل الرويح ، وأنجبت منه األوالد والبنات ، ويف اجلميع خري 

وصالح – بارك اهلل فيهم مجيعا - .
ومع كوهنا مل تتلق تعليام معينا لكنها عرفت – رمحها اهلل - بحسن دينها، وحبها للخري، واعتامدها 
عىل نفسها، فقد بدأت حياهتا يف أول أيام زواجها عصامية ، فكانت حتيك الثياب واملالبس ، حتى 
فتح اهلل – تعاىل – عليها باخلري الوفري ، واشتغل به ذووها يف مشاريع جتارية ، ومل تنس حق اهلل فيه 

فبذلت كثريا منه يف أعامل اخلري .
»املصدر : السيد : مجال عبد الرمحن الرويح « .

* * *
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حرف النون
 اسم املسجد: نايف خالد املخلد. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4 
صاحب املسجد: 

ولد املحسن نايف خالد املخلد املطريي -رمحه اهلل- سنة )1937م( 
يف منطقة الرشق، ووالدته بزة هالل فحجان املطريي. درس يف مدارس 
يف  ترقى  العسكرية.  العلوم  يف  وخترج  مرص،  إىل  سافر  ثم  الكويت، 

وزارة الداخلية، وتقلد مناصب عدة وعني مديرًا إلدارة التخطيط يف الوزارة.
تويف سنة )2003م( – رمحه اهلل تعاىل ، ورفع درجته -. 
تأسس املسجد بإرشاف أخيه السيد حممد خالد املخلد.

 »املصدر: السيد حممد خالد املخلد«.

* * *
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منطقة العمرية 
حرف احلاء

 اسم املسجد: حنظلة بن أيب عامر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، شارع 5.
صاحب املسجد: 

حنظلة بن أيب عامر بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة األنصاري األويس – ريض اهلل عنه-، 
املدينة، لقب بغسيل املالئكة، وكان قد خرج جنبا ملا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أسلم مع قومه األنصار ملا قدم 

سمع نداء اجلهاد. استشهد يف غزوة أحد سنة )3ه�(.
»اإلصابة« 409/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خبيب بن عدي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، مقابل روضة بن حزم.
صاحب املسجد: 

اهلل  ريض   – الشهيد  األنصاري  جحجبا  بن  جمدعة  بن  عامر  بن  مالك  بن  عدي  بن  خبيب 
عنه -، شهد أحدا، وكان فيمن بعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع بني حليان فلام صاروا بالرجيع، غدروا هبم، 
واسترصخوا عليهم، وقتلوا فيهم، وأرسوا خبيبا، وزيد بن الدثنة فباعومها بمكة، فقتلومها بمن 

قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قومهم وصلبومها بالتنعيم. 
»اإلصابة« 476/1 البن حجر العسقالين. 
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل راشد الزير.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 4، قرب فرع اجلمعية رقم 2.

صاحب املسجد: 
اهلل،  – رمحه  الزير  اهلل  بن عبد  بن راشد بن محد بن سعد  اهلل  عبد 
املولود يف منطقة )القبلة( بمدينة الكويت عام )1325ه�( املوافق لعام 

)1907م(. 
تربى عبد اهلل الزير تربية إسالمية يف بيت كرم وسخاء عىل يد والده املرحوم راشد الزير الذي 
– تعليمه يف مدرسة  – رمحه اهلل  علمه املحافظة عىل الصالة يف املسجد وحب القرآن، ثم تلقى 
املباركية التي انشئت عام )1910م(، وهي أول مدرسة نظامية يف الكويت، ودرس هبا عىل عدد 

، منهم: املاّل عثامن عبد اللطيف العثامن، والسيد عمر عاصم األزمريي. من الشيوخ األجالءَّ
كبار  – كالكثريين غريه من  الصفر  – من  العملية عصاميًا  الزير حياته  اهلل  املرحوم عبد  بدأ 
التجار يف الكويت آنذاك، فعمل يف البحر والسفر، والتحق بالعمل يف األمن العام، بعدها ترك 
العمل احلكومي، وطلب الرزق احلالل يف التجارة فقىض بقية حياته يف جتارة العقارات، وقد فتح 

اهلل من هذا املال نصيبًا موفورًا، أنفق كثريًا منها يف أوجه اخلري. 
بعد حياة حافلة بالعمل يف سبيل اهلل تعاىل، والبذل والعطاء والبناء وصل فيها املحسن راشد 

الزير خري عقباه بخري دنياه. 
تويف – رمحه اهلل – وعىل لسانه جتري حروف القرآن الكريم يف مساء الرابع عرش من شهر يونيو 

عام )1990م(، املوافق لعام )1310ه�(.
تأسس املسجد سنة )1971م(.

»حمسنون من بلدي« 3/ 429 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
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 اسم املسجد: عيل بن أيب طالب. 
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد: 

أبو احلسن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف – ريض اهلل عنه - ابن 
عّم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ولد اإلمام عيل قبل البعثة بعرش سنني، وتربى 
يف حجر النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ويف بيته، أول من أسلم بعد خدجية وهو صغري، كان اإلمام عيل يلقب حيدرة 

وكّناه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أبا تراب
رابع اخللفاء الراشدين، شهد عيل املشاهد كلها إال تبوك حيث استخلفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينة. 

كان يف غزوة أحد قائد ميمنة املسلمني ، وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة. 
– عىل يد ابن ملجم وهو خارج إىل صالة الصبح وذلك يف شهر  قتل عيل - ريض اهلل عنه 
وتسعة  سنني  أربع  خالفته  فكانت  عمره،  من  سنة   )59( أو   ،)63( عن  )40ه�(  سنة  رمضان 

أشهر.
»اإلصابة« 1294/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: معاوية بن أيب سفيان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، الشارع األول، قرب فرع اجلمعية رقم 4.
صاحب املسجد: 

معاوية بن أبو سفيان  صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي 
– ريض اهلل عنه -، وكنيته أبو عبد الرمحن. 

ولد معاوية يف مكة قبل البعثة النبوية بخمس سنني تقريبًا. 
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قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي خياف من اللحاق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من أبيه ولكن 
ما ظهر إسالمه إال يوم الفتح. 

كان أحد الكتاب لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واله اخلليفة عمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه - الشام- سنة 
)21ه�(. 

بايعه عامة الناس سنة )41ه�(، بعدما تنازل احلسن بن عيل- ريض اهلل عنهام - عن اخلالفة. 
تويف يف دمشق سنة )60ه�( عن ثامنني سنة.

»اإلصابة« 1855/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: معقل بن يسار.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 2، قرب فرع اجلمعية.

صاحب املسجد: 
بيعة  احلديبية، وشهد  قبل  أسلم  عنه -،  اهلل  البرصي - ريض  املزين  يسار  بن  أبو عيل معقل 
الرضوان، قال البغوى: هو الذي حفر هنر معقل بالبرصة بأمر عمر فنسب إليه، ونزل البرصة، 

وبنى هبا دارا ومات هبا يف خالفة معاوية. 
»اإلصابة« 1972/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: موهج حامد الشالحي.

النوع: جامع.
العنوان: مشتل العمرية قطعة 4.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن موهج حامد الشالحي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 

)1931م(.
تلقى تعليمه يف مدارس الكويت، حتى بلغ املرحلة املتوسطة، ثم 
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اشتغل بالتجارة، فتوسع فيها، ومل ينس حق اهلل – تعاىل – يف ذلك، فكانت له املسامهات اخلريية 
الكثرية داخل، وخارج الكويت.

له من األبناء: ضحوي، وتركي، وحامد، واملرحوم مشعل، ومحيد، وفهد، وعبد اهلل، وأمحد. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )2010م(.

»املصدر: ابنه السيد تركي موهج الشالحي«.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نايب زايد الدويلة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 5، مركز الضاحية .
صاحب املسجد: 

 يقع مسجدنا هذا قديام يف قرية »الدوغة« من قرى الكويت وكانت 
إحدى جمصات الكويت القديمة 

املناور  عامرات  خلف  الفروانية  منطقة  يف  املسجد  فيقع  اآلن  أما 
صغريا منزويا وسط العامرات التي حتيط به فال يكاد يظهر أو يبني.

أسس هذا املسجد عام )1956م( عىل أرض قدمها احلاج نايب زايد الدويلة، وقام ببناءه احلاج 
الكويتية  املنطقة وسكنها عدد من األرس  املسجد حينام توسعت  بناء  كان  السعيدان، وقد  حممد 
من  فكان  سقفه  وأما  واألشجار،  والطني  العروق  من  املسجد  هذا  لبناء  ماسة  احلاجة  فكانت 

خشب الصاج، فتم العمل املبارك يف عام )1957م( أو )1956م(. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 466 للسيد عدنان بن سامل الرومي 

* * *
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 اسم املسجد: نارص احلمضان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5،شارع 1، جادة 1، قرب حمطة البنزين.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن نارص احلمضان العتيبي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1884م(.
العربية األصيلة،  منها األخالق اإلسالمية، والطبائع  نشأت يف أرسة كريمة صاحلة، وتعلم 

والتي عرف هبا طوال حياته، وقد عمل يف أول حياته يف الغوص عىل اللؤلؤ.
عىل  احلصول  يف  تزكيته  تعتمد  احلكومة  كانت  ولذلك  اجلميع،  من  واحرتام  ثقة،  حمل  كان 

اجلنسية الكويتية، أو التسجيل يف اجليش الكويتي.
وقد وقف قبل وفاته عقارا جعل ريعه للفقراء، واملساكني.

له من األوالد: سعد، وحممد، وسارة، ومطلق. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )1975م(.

»املصدر: ابنه السيد: حممد نارص احلمضان«.

* * *
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منطقة الفردوس
حرف األلف

 اسم املسجد: ارشيد القفيدي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، شارع 1، جادة 1، قرب حمطة البنزين.
صاحب املسجد: 

الكويت  يف   – اهلل  – رمحه  الكعمي  القفيدي  ارشيد  املحسن  ولد 
الشيخ  رجال  أحد  الكعمي  ابن  سالسلة  من  وهو  )1901م(،  سنة 

مبارك الصباح – رمحهام اهلل -.
وله من األخوة عبيد، وذياب – رمحهام اهلل -.

عرف بشجاعته، ونزاهته، وكرمه، وحبه للخري، وعقله، وحكمته، وكان من مرافقي الشيخ 
أمحد اجلابر الصباح – رمحه اهلل -، وتربطه عالقة وثيقة بكل أمراء، ورجال الكويت، ملا عرف عنه 

من اخلالل الكريمة.
ويف منتصف اخلمسينات وهب اهلل – تعاىل - ارشيد القفيدي ثروة مل يدخرها لنفسه، بل أنفقها 

يف وجوه اخلري يف الكويت، وخارجها. 
رافق امللك سعود – رمحه اهلل – زمنا، وملا أراد العودة عىل الكويت عرض عليه امللك امتيازات 

عىل أن يبقى عنده، لكنه استأذن امللك يف العودة إىل بلده. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )1986م(.

»املصدر: ابنه السيد عبداهلل ارشيد القفيدي«.

* * *
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 اسم املسجد: أبو أمامة الباهيل. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، شارع 1، قرب روضة الياسمني.
صاحب املسجد: 

أبو أمامة الباهيل صدي بن عجالن بن وهب الباهيل السلمي – ريض اهلل عنه -، الذي أطعمه 
اهلل وسقاه، صحايب فاضل زاهد روى علام كثريا، وروي أنه بايع حتت الشجرة، ُعمر أبو أمامة 
ريض اهلل عنه طويال وتويف سنة )81 أو86 ه�( يف خالفة عبدامللك بن مروان، وكان عمره )91( 

سنة وقيل أنه آخر من توىف من الصحابة بالشام.
»اإلصابة«893/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: براك حباب اهلاجري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد: 

– يف الكويت سنة  – رمحه اهلل  ولد املحسن براك حباب اهلاجري 
)1918م(.

وتلقى تعليمه األويل عند املال عثامن، وعمل مؤذنًا فرتة من حياته. 
التحق يف وزارة الرتبية، حتى تقاعد سنة )1983م(، ثم زاول بعض 

األعامل اخلاصة، ال سيام يف جتارة العقار.
الفقراء  للخري، عطوفًا عىل  كان حمبًا  فقد  اخلريية،  املشاريع  من  العديد  له  – تعاىل-  اهلل  يرس 

واملساكني.
له من األبناء: ثامر، وحممد، وموسى، وعيسى.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1997م(.
»املصدر: ابنه السيد موسى براك اهلاجري«.
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حرف الثاء
 اسم املسجد: ثوبان بن جيدد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7، شارع 1، جادة 12، قرب الفرع.

صاحب املسجد: 
مكة  بني  موضع  وهي   ،- عنه  اهلل  ريض   – هو أبو عبد اهلل ثوبان بن جيدد، من أهل الرساة 
واليمن، وقيل من أهل اليمن، اشرتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخريه بني أن يبقى معه أو يلحق بأهله، فاختار 
من  كبريا  عددا  وروى  وحفظ  واحلرض،  السفر  يف  حياته  طيلة  ورافقه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  جوار 
األحاديث. وبعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رحل إىل الشام، وشارك يف فتح مرص. وتويف سنة )54ه�( 

بحمص بالشام يف خالفة معاوية.
»اإلصابة« 231/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: جزاع هجري رباح.
النوع: شربة 

العنوان: قطعة 6، شارع العارضية.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن جزاع جمري رباح اخلمييل الرشيدي – رمحه اهلل – يف 
القراءة والكتابة والتعليم يف  الكويت سنة )1936م(، وتلقى مبادئ 

مدارس الكويت.
عمل يف بلدية الكويت سنة )1967م(، وتقاعد سنة )1992م(. 

له مسامهات يف العديد من األعامل اخلريية. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )1999م(.

»املصدر: ابنه السيد حممد جزاع«.

377



محافظة الفروانية

حرف احلاء
 اسم املسجد: حامد ذياب الربيعيص.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 5، شارع 1.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن حامد ذياب الربيعيص املطريي – رمحه اهلل – يف بادية 

الكويت سنة )1914م(.
وعقل،  رأي،  ذا  كان  أنه  إال  يكتب،  وال  يقرأ  ال  أميًا  كونه  ومع 

وحكمة، مع ما رزقه اهلل من حبه للخري، ومبادرة له.
فقد حرص إبان حياته عىل املسارعة لعمل اخلري داخل وخارج الكويت، ومل تعرف كثري من 

أعامله إال بعد وفاته.
رجع يف أيام الغزو من السعودية إىل الكويت، فألقى القبض عليه مع أحد أوالده، واثنني من 
أحفاده، وملا رأته قوات االحتالل كبريًا يف السن أرادوا أن يطلقوا رساحه، فقال: ما أخرج حتى 

خيرج أوالدي، فأخرجوا له أوالده، فقال: ال، كل أوالد الكويت أوالدي !
 – اليوم  إىل  يعرف هلم خرب  إىل األرس، ومل  فأخذوا  أحفاده،  أو مع  ورفض اخلروج لوحده، 

رمحهم اهلل تعاىل أمجعني -. 
تأسس املسجد من ماله بإرشاف أوالده سنة )1999م(.

»املصدر: حفيده غانم مجعان الربيعيص«.

* * *
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حرف اخلاء
 اسم املسجد: خزيمة بن ثابت.

النوع: جامع.
العنوان:  قطعة 6، شارع 1، جادة 12. 

صاحب املسجد: 
األنصاري  عامرة  أبو  الفقيه،  ساعدة،  بن  ثعلبة  بن  الفاكه  بن  ثابت  بن  خزيمة 
مؤتة. وشهد  بعدها.  وما  أحدا  شهد   ،- عنه  اهلل  ريض   – الشهادتني.  ذو  املدين،   اخلطمي 
ُولد يف حدود سنة )20( قبل اهلجرة فام قبلها، ُسمي بذي الشهادتني، وذلك ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابتاع 
فرسًا من أعرايب، ثم جحد األعرايب البيع، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أوليس ابتعته منك؟ فقال األعرايب: 
قال  علمك؟  وما  قال:  اهلل.  رسول  يا  لك  أشهد  أنا  خزيمة:  فقال  تقول،  ما  عىل  شهودك  هلم 

خزيمة: أعلم أنك ال تقول إال حقًا. فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص شهادته تعدل شهادة رجلني.
كان من كبار جيش عيل، فاستشهد معه يوم صفني - ريض اهلل عنه - سنة   )37ه�(. 

»اإلصابة« 485/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سلمة بن األكوع.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 1.
صاحب املسجد: 

سلمة بن عمرو بن األكوع، واسم األكوع: سنان بن عبد اهلل، أبو عامر وأبو مسلم. ويقال: أبو 
 إياس األسلمي احلجازي املدين – ريض اهلل عنه - ، قيل: شهد مؤتة، وهو من أهل بيعة الرضوان. 
يموت  أن  وقبل  أوالدا،  له  فولدت  امرأة،  هناك  وتزوج  الربذة،  إىل  قتل عثامن، خرج سلمة  ملا 

بليال، نزل إىل املدينة. تويف سنة )74ه�( .
»اإلصابة« 753/1 البن حجر العسقالين. 
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حرف الشني
 اسم املسجد: شداد بن أوس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 1.

صاحب املسجد: 
النجاري  األنصاري  الرمحن  وأبو عبد  يعىل  أبو  بن حرام  املنذر  بن  ثابت  بن  أوس  بن  شداد 
اخلزرجي أحد بني مغالة وهم بنو عمرو بن مالك ابن النجار وشداد هو ابن أخي حسان بن ثابت 
شاعر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، من فضالء الصحابة وعلامئهم نزل بيت املقدس، كان له مخسة أوالد منهم 
بنته خزرج وتزوجت يف األزد وكان أكربهم يعىل ثم حممد ثم عبد الوهاب واملنذر فامت شداد 
وخلف عبد الوهاب واملنذر صغريين وأعقبوا سوى يعىل ونسأ البنته نسل إىل سنة ثالثني ومائة 

قال سفيان بن عيينة: قال أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أويت علام وحلام، وقال سعيد بن عبد 
العزيز: فضل شداد بن أوس األنصار بخصلتني ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب عن شداد أيب 

عامر عن شداد بن أوس.
وقال البخاري: شداد له صحبة قال وقال بعضهم: شهد بدرا ومل يصح، وقال ابن سعد: نزل 
قتل  وملا  واجتهاد،  عبادة  له  وكانت  ابن )75(سنة  وهو  مات سنة )58ه�(  عقب  وله  فلسطني 

عثامن اعتزل الفتنة وتفرغ للعبادة والعلم.
»اإلصابة« 840/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عباس حبيب مناور.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد: 

 – – حفظه اهلل وبارك يف عمره  ولد املحسن عباس حبيب مناور 
سنة )1930م( يف فريج عليوة يف حي الوسط.

أحد رجال  املناور،  النوخذة حبيب  فوالده  نشأ يف أرسة معروفة، 
دولة  بناء  يف  كبرية  إسهامات  هلم  كانت  وممن  املعروفني،  الكويت 

الكويت. 
تلقى املحسن عباس املناور تعليمه عىل يد املال حممد الشويعر، واملال نارص املسفر، واملال حممد 

املطر، واملال مرشد. 
عمل يف العديد من الوظائف احلكومية كرشكة نفط الكويت سنة )1946م(، ووزارة الصحة 
)1954م  سنة  الشويخ  وميناء  1953م(،   – )1951م  األمريكية  والقنصلية  )1951م(،  سنة 

-1958م(، ووزارة الكهرباء سنة )1958م – 1961م(.
سنة  التأسييس  املجلس  يف  وشارك  كثرية،  سياسية  ومشاركات  إسهامات،  له  كانت  وقد 
النيابية دورات )1963م(، و )1967م(، و )1971م(، و )1975م(،  )1962م(، واملجالس 

)1985م(، ويف جلنة تنقيح الدستور سنة  )1980م(. 
كام كانت له إسهامات يف منطقته، فهو أول من طالب بإنشاء مدارس للبنني والبنات يف منطقة 

الفروانية، وأول من طالب بإنشاء مجعية تضامنية يف منطقة الفروانية، وكان عضوًا مؤسسًا فيها.
وكان له دور بجلب الكهرباء ملنطقة الدوغة – الفروانية حاليُا – سنة )1956م(. 

باإلضافة إىل األعامل واملشاركات السياسية، واالجتامعية.
تفرغ عباس مناور بعد ذلك للتجارة، وأعامله اخلاصة، واملشاركات الرشفية األخرى. 

وديوانه العامر يف منطقة الفروانية مفتوح يوميًا ملعارفه أو طالبي احلاجات.
وقد أكرمه اهلل باألعامل اخلريية الكثرية داخل وخارج الكويت.

»املصدر: نفسه«.
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 اسم املسجد: عبد اهلل دخني العدواين.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 6، مقابل قسائم ق9.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عبد اهلل دخني مرمح العدواين – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة    )1916م(.

مل يتلق تعلياًم نظاميًا، وتوجه إىل العمل يف رشكة النفط، حيث عمل 
يف حقل برقان. 

تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، فعمل يف جتارة العقار.
مع كونه نشأ يتياًم يف حجر أخيه األكرب، إال أنه كان عصاميًا، قد يرس اهلل له اخلري، ملا عرف عنه 

من جد، واجتهاد. 
وقد عرف بعطفه عىل أقاربه، واملسارعة إىل فعل اخلري.

ومبارك،  وخملد،  دخني،  الذكور:  وأوالده  البنات،  من  وعرشة  األبناء،  من  أربعة  اهلل  رزقه 
وبراك.

– يف 1989/3/9م. تويف – رمحه اهلل 
تأسس املسجد سنة )1988م(.

»املصدر: حفيده السيد دخني العدواين«.

* * *
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 اسم املسجد: عبد اهلل الدريبي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن عبد اهلل راشد الدريبي املطريي – رمحه اهلل- يف الكويت 
يف 1926/10/9م.

احلياة، فعمل يف منتصف  يعقه عن مواصلة  مل  ابتدائيًا  تعلياًم  تلقى 
بعد  تفرغ  وقد  الشعيبة،  مصفاة  يف  عمل  اخلمسينات  أواخر  يف  ثم  العام،  األمن  يف  اخلمسينات 

تقاعده ألموره اخلاصة.
كانت له عالقات اجتامعية واسعة.

وعرف بتواصله مع األرحام، واملعارف، ملا كان يتمتع من حسن يف الدين، وصالح يف اخللق، 
وحبة للخري.

وكانت له أعامل خريية عديدة مل يعرف كثري منها إال بعد وفاته حلرصه عىل إخفاء الصدقة.
وقد أوىص بثلث ماله يف األعامل اخلريية، فأنفذ أبناؤه وصيته، وسامهوا يف العديد من املشاريع 

اخلريية.
له من األوالد: بدر، ونايف، وراشد، ومبارك، وأمحد، وابنتان.

تويف – رمحه اهلل – يف 2006/1/13م.
تأسس املسجد سنة )2009م(.

»املصدر: ابنه السيد راشد عبد اله الدريبي«.

* * *
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 اسم املسجد: عكرمة بن أيب جهل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8، شارع 10، قرب الفرع.
صاحب املسجد: 

عكرمة بن أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية القريّش املخزومي أبو عثامن – ريض اهلل عنه -، 
أسلم بعد الفتح، وقد حُسَن إسالمه، وشارك يف حروب الردة. 

ر، وقيل  فَّ استشهد عكرمة بن أيب جهل يف عام )13 ه�( يف خالفة أبو بكر الصديق يوم مرج الصُّ
يف الريموك سنة )15 ه�( يف خالفة عمر فُوجد به بضع وسبعون ما بني طعنة ورضبة ورمية.

»اإلصابة« 1279/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: العالء بن عقبة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع إبراهيم بن األعلب، قرب اجلمعية.

صاحب املسجد: 
العالء بن عقبة – ريض اهلل عنه -، كان كاتبا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبعثه هو واألرقم يف دور 

األنصار، وكان العالء بن عقبة واألرقم كانا يكتبان بني الناس املداينات والعهود واملعامالت . 
»اإلصابة« 1282/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فهد منصور احلتيتة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 1، مقابل صباح النارص.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن فهد منصور احلتيتة املطريي –حفظه اهلل- يف الكويت 

سنة )1923م( .
عمل يف األربعينيات يف املقاوالت مع محود املقهوي – رمحه اهلل-، 

املدرسة  بناء  يف  وشارك  العامة،  املعارف  دائرة  يف  بالعمل  التحق  ثم 
الرشقية سنة )1939م(، وثانوية الشويخ _ جامعة الكويت حاليًا -.

عمل يف التجارة، ففتح له رشكة نقل خاصة يف أوائل الستينات. 
عرف فهد احلتيتة بالصالح، ومساعدة الناس، وقوة العالقة مع أخويه.

أسس مسجده يف منطقة الفردوس، وأوقف عقارًا عليه سنة )1999م(.
»املصدر: ابنه السيد خالد فهد احلتيتة«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: أم املؤمنني عائشة.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد: 

عائشة أم املؤمنني بنت اإلمام الصديق األكرب، خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر عبد اهلل بن أيب قحافة عثامن 
بن عامر – ريض اهلل عنه -، القرشية التيمية، املكية، النبوية، أم املؤمنني، زوجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أفقه نساء األمة 
 عىل اإلطالق. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر، بن عبد شمس، بن عتاب ابن أذينة الكنانية. 
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هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي اهلل قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدجية بنت خويلد، وذلك 
قبل اهلجرة ببضعة عرش شهرا، وقيل: بعامني. ودخل هبا يف شوال سنة )2ه�(، منرصفه - عليه 

الصالة والسالم- من غزوة بدر، وهي ابنه تسع. 
وعائشة ممن ولد يف اإلسالم، وهي أصغر من فاطمة بثامين سنني، وكانت تقول: مل أعقل أبوي 

يَن.  ينان الدِّ إال ومها َيِدِ
اء. وكانت امرأة بيضاء مجيلة، ومن َثمَّ يقال هلا: احُلَمرْيَ

 ومل يتزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بِْكًرا غريها، وال َأَحبَّ امرأة حبها. 
توفيت سنة )57ه�(، ودفت بالبقيع. 

»اإلصابة« 2573/4 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: حممد عباد مفلح العدواين.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن حممد عباد امليلبي العدواين – رمحه اهلل – يف الكويت سنة  )1927م(.
عرف عنه التواضع، والقناعة، وصلة الرحم، ومساعدة الفقراء.

له من األوالد: خليفة، وقد تويف سنة )2009م(، وجاسم، وعبد اهلل.
تويف – رمحه اهلل – يف 1988/6/5م.

»املصدر: السيد رشيد العدواين«.

* * *
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 اسم املسجد: حممد مبارك املرشاد.
النوع: جامع.

اخلميس  أمحد  مدرسة  قرب   ،1 قطعة  مقابل   ،8 قطعة  العنوان: 
األبتدائية

صاحب املسجد: 
ولد املحسن حممد مبارك سعود املرشاد – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 

)1905م(، وقد نشأ يف فريج الرشايدة قري دروازة العبد الرزاق.
مرة  والده  مع  البحر  املرشاد  حممد  ودخل  نوخذة،   – – رمحه اهلل  كان والده مبارك املرشاد 
واحدة ألنه كان صغريًا، ولكنه بعد وفاة والده اشتغل بالتجارة، وفتح دكانًا لبيع املواد، ثم عمل 

بعد ذلك بالعقار.
عرف عنه حسن اخللق، واملسامهة يف املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.

تويف - رمحه اهلل – سنة )1987م(.
تأسس املسجد سنة )1982م(. 

»املصدر: ابنه السيد مطلق املرشاد«.

* * *
 اسم املسجد: مزيد عويس الدحياين.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن مزيد عويس هادي الدحياين – حفظه اهلل وبارك يف عمره - 
يف بادية الكويت سنة )1934م(، ونشأ يف العديد من املناطق الكويتية 
ودماثة  الصدر،  سالمة  عنه  يعرف  والعضيلية،  واملقوع،  كاألمحدي، 

العام، والتحق يف  العسكري يف سنة )1953م( يف األمن  السلك  اخللق، وفعل اخلري، عمل يف 
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احلرس الوطني يف بداية افتتاحه سنة )1967م( إىل أن تقاعد سنة )1982م(.
بارك اهلل يف أهله، وماله، وذريته.
تأسس املسجد سنة )1995م(.

»املصدر: ابنه السيد النائب حسني مزيد الدحياين«.

* * *
 اسم املسجد: معتق محود الرشيدي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 7، شارع 2، جادة 3.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن معتق محود حممد الظعينة الرشيدي – حفظه اهلل وبارك 
مدارس  يف  ودرس  )1983م(،  سمة  الكويت  بادية  يف   - عمره  يف 

الكويت.
تعني يف وزارة الداخلية سنة )1955م(، وتقاعد سنة )1975م(.

تأسس املسجد سنة )1999م(.
»املصدر: ابنه السيد حامد معتق الرشيدي«.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نايب سعد الوطري. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 1.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن نايب سعد حمسن الوطري الرشيدي – رمحه اهلل – عام 
منذ  والكتابة  القراءة  وتعلم  باملرقاب،  الرشايدة  فريج  يف  )1898م( 

صغره يف أحد الكتاتيب التي يف هذا احلي.
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اجللود  جتارة  يف  استغل  ثم  رسيل،  بو  راشد   – النوخذة  «مع  »عزال  الغوص  دخل  كرب  وملا 
والدهن يف الصفاة.

أمور احلملة  بدأ محلته للحج عام )1929م(، وكان عمره 31سنة، وكان يساعده يف تسيري 
ولداه مرزوق وحممد، واستمرت احلملة حتى عام )1949م( عن طريق اإلبل.

وكان يودع إبله عند عودته من احلج عند مطلق الصعنوي الرشيدي، وكان عددها )45( بعريًا 
حتى العام املقبل.

ويف عام )1950م( اشرتى »حافلة« موديل )1950م( من احلاج غلوم تنديل إضافة إىل ثالثة 
إدارة  يف  واستمر  املكرمة،  مكة  إىل  احلجاج  لنقل  )وانيت(  سيارات  وثالث  )لوري(،  سيارات 

احلملة بمعاونة ولديه مرزوق وحممد حتى عام )1974م(.
تويف - رمحه اهلل - عام )1986م( عن عمر قارب التسعني عامًا.

»املصدر: السيد جاسم الوطري«.

* * *
 اسم املسجد: نعيم بن عبد اهلل.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 1.

صاحب املسجد: 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  النحام ألن  العدوي -ريض اهلل عنه - ، سمي  القريش  نعيم بن عبد اهلل بن أسيد 
قال :   »دخلت اجلنة، فسمعت نحمة من نعيم فيها« .  والنحمة :   السعلة، وقيل  :   النحنحة املمدود 

آخرها، فبقي عليه .            
أسلم قدياًم أول اإلسالم، وكان يكتم إسالمه، ومنعه قومه لرشفه فيهم من اهلجرة، ألنه كان 

ينفق عىل أرامل بني عدي وأيتامهم ويموهنم  .
قتل يوم الريموك شهيدًا سنة )15ه�(، يف خالفة عمر.

»اإلصابة« 2009/3 البن حجر العسقالين. 
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منطقة الفروانية
حرف األلف

 اسم املسجد: أبو األسود الدؤيل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، مقابل دار القرآن.
صاحب املسجد: 

ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل الكناين – ريض اهلل عنه -، واضع علم النحو ولد 
سنة )1ق.ه�(، كان معدودا من الفقهاء األعيان واألمراء، والشعراء، والفرسان، من التابعني، 
سكن البرصة يف خالفة عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه –، وويل إمرهتا يف أيام عيل بن أيب طالب 
–، وهو يف أكثر األقوال أول من نقط املصحف، وله شعر جيد. مات يف البرصة  – ريض اهلل عنه 

سنة )69ه�(. 
»سري أعالم النبالء« 81/4 للذهبي. 

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: بنية متعب اخلرينج.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 72، شارع 129.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن بنية متعب فهد اخلرينج – رمحه اهلل - يف الكويت سنة 
)1901م(.

والكتابة،  القراءة،  فتعلم  الكتاتيب،  يف  األويل  تعليمه  تلقى 
واحلساب، ثم اجته إىل العمل احلر، واشتغل بالتجارة.

له من األبناء: اللواء املتقاعد متعب، والنائب مبارك، وفهد، وحممد، 
ومخس بنات.

– يف 1 / 10 / 1401 ه�، املوافق 21 / 7 / 1981م. تويف – رمحه اهلل 
»املصدر: ابنه السيد فهد بنية اخلرينج«.
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 اسم املسجد: البيدان- حممد سعد البيدان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 37، شارع 136.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن حممد سعد سامل البيدان – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 
)1929م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، وتلقى تعليمه عىل يد حمفظي القرآن يف بعض 
كتاتيب الكويت آنذاك. 

توجه إىل العمل احلر، فعمل يف جتارة العقار حتى أغناه اهلل من فضله، ومل ينس فضل اهلل – 
تعاىل – عليه، فساهم يف العديد من األعامل اخلريية.
رزقه اهلل بذرية صاحلة: أربعة أبناء، وست بنات.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1993م(.
تأسس املسجد سنة )1969م(.

»املصدر: ابنه السيد نواف حممد البيدان«.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حبيب مناور.
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد: 

ولد النوخذة حبيب مناور املسيلم - رمحه اهلل - يف فريج العاقول 
يف الكويت سنة )1893م(، وركب الغوص مع والده وهو ابن سبع 
سنني مع النوخذة نارص راشد بورسيل، وكانت بني األرستني عالقة 
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وثيقة جدا، وقد استمر حبيب مناور املسيلم يف العمل مع النوخذة نارص بورسيل بعد وفاة والده. 
ويف سنة  )1952م( سكن الدوغة – الفروانية حاليا -، وصار له فيها جتارات واسعة. وقد كان 

معروفا بحبه للخري، وسعيه يف مصالح الناس.
تويف سنة )1980م( 

»املصدر: ابنه السيد عباس حبيب املناور« 

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: ساري مناور الرشيدي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 46، شارع 30.
صاحب املسجد: 

 – الرشيدي  الثويمر  الرشيدي  مناور مسعود  املحسن ساري  ولد 
رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1926م( ، عمل يف معية األمري الراحل 
األمريي  الديوان  يف  ثم   ،- اهلل  رمحه   – الصباح  السامل  صباح  الشيخ 

حتى تقاعد، وتفرغ بعد ذلك لألعامل احلرة.
عالف عنه الصالح، وحب اخلري، والرأي السديد، وكان مرجعًا ألفراد مجاعته يف ما حيتاجون 

إليه.
رزقه اهلل بذرية صاحلة من الذكور، واإلناث.

وأوالده الذكور هم: مناور، وحمارب، وعيد، وعويد، وفالح، وسعود، وسامل، وحممد.
– يف 2006/2/14م. تويف – رمحه اهلل 

تأسس املسجد سنة )2002م(.
»املصدر: ابنه السيد حممد ساري الرشيدي«

* * *
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حرف الشني
 اسم املسجد: ابن شيتان.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 117، قرب سوق الفروانية.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن سعد بن جديع بن شيتان يف الرشق يف الكويت، وتلقى 
القراءة،  وتعلم  الكريم،  القرآن  فحفظ  الكتاتيب،  يف  األويل  تعليمه 

والكتابة، واحلساب.
كانت له بعض األعامل، واملشاركات الوطنية، فقد عمل مع الشيخ مبارك الصباح، والشيخ 
ومعركة  محض،  ومعركة  الرصيف،  كمعركة  املعارك  بعض  يف  وشارك  الصباح،  اجلابر  أمحد 

اجلهراء.
كان لدية دكان كبري يف املواد الغذائية لتمويل أهل الكويت، ومقره سوق السالح احلايل.

انتقل إىل منطقة الفروانية يف سنة )1950 م(، وبنى له فيها منزال ، وبجانبه مسجد كان يؤم فيه 
يف بداية األمر، ثم ُعني له إمام.

تويف – رمحه اهلل – يف 28 / 10 / 1967 م.
تأسس املسجد سنة )1954م(.

»املصدر: حفيده السيد عادل سامل سعد الشيتان«.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عطارد بن حاجب. 

النوع: 
العنوان: قطعة 77، مقابل شارع الغزايل.

صاحب املسجد: 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي – ريض اهلل عنه -  . 

وفد عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف طائفة من وجوه متيم، منهم :   األقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، 
وقيس بن عاصم وغريهم، فأسلموا، وذلك سنة )9ه�(.

»اإلصابة« 1263/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: عيل حباب الرشيدي.

النوع: 
العنوان: الفروانية اجلديدة، قطعة 72.

صاحب املسجد: 
سنة   - اهلل  رمحه   – الرشيدي  اجلرب  جرب  حباب  عيل  املحسن  ولد 
)1936م(، ودرس يف مدارس الكويت، عمل يف وزارة الداخلية سنة 

)1953م(، وتقاعد سنة )1972م(، وقد بنى له أكثر من مسجد.
تويف سنة )2010م(.

»املصدر: حامد معتق الرشيدي«.

* * *
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 اسم املسجد: عيل الدويلة. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 34. 
صاحب املسجد: 

يقع املسجد قديام يف قرية »الدوغة« من قرى الكويت التي كانت إحدى جمصات الكويت، 
وكان يف الكويت قديام عدة أماكن هبا جمصات نذكر منه: املياص، املرقاب، حويل، والعضيلة ولقد 
سميت قرية الدوغة حديثا بمنطقة الفروانية، وأصبح مسجدنا هذا يقع خلف عامرات العربيد يف 

قطعة )34(.
سكن آل الدويلة الدوغة، وكان أول من بنى فيها منزال احلاج عيل الدويلة، حيث كان خيرج 
هلا يف الربيع للنزهة ويعود إىل داخل مدينة الكويت بعد هناية الربيع حيث كان يسكن يف فريج 
املسيل، ويف ربيع عام )1946م( سكن احلاج عيل الدويلة املنطقة ومل يكن فيها غريه ملدة سنتني، 
وبنى املسجد يف عام )1946م( من الطني وعروق األشجار أما السقف فكان من خشب الصاج، 
وكان هذا املسجد يتسع لثالثة صفوف، ولعل ذلك يرجع إىل صغر مساحته، وتوسعت املنطقة 
يف عام )1948م( عندما سكن حوله جمموعة من جريانه وأقاربه حتى أصبحت قرية كبرية عام 

)1950م(. 
»تاريخ مساجد الكويت« ص 462 للسيد عدنان بن سامل الرومي 

* * *
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 اسم املسجد: عمشة حبيب املناور.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 73. 
صاحب املسجد: 

ولدت املحسنة عمشة حبيب املناور – رمحها اهلل – سنة )1939م(. نشأت يف أرسة متدينة، 
وتلقت تعليمها األويل عىل بعض مطوعات الكويت.

تزوجت من السيد حممد سعد سامل البيدان، وأنجبت منه ثالثة أبناء، وسبع بنات.
وكان امرأة متدينة حمبة للخري، هلا أعامل خريية داخل وخارج الكويت.

توفيت - رمحها اهلل – سنة )2003م(.
تأسس املسجد سنة )2005م(.

»املصدر: ابنها السيد نواف حممد البيدان« .

* * *
حرف الغني 

 اسم املسجد: غثيث عيل سيف املطريي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، خلف اهلوليدي ان.
صاحب املسجد: 

ولد املحسن غثيث عيل سيف بن ظمنة املطريي يف الكويت سنة )1937م(.
تلقى تعليمه يف املدارس الكويتية، ثم التحق للعمل باجليش الكويتي، فكان مدربا للمغاويري، 

وتدرج يف الرتب العسكرية حتى تقاعد برتبة عقيد، وبعد تقاعده تفرغ ألعامله اخلاصة.
)1990م(،  سنة  الكويت  حترير  وحرب  املرصية،  اجلبهة  عىل  )1967م(  حرب  يف  شارك 

وحصل عىل العديد من األوسمة العسكرية.
له من األبناء: نواف، ومنصور، وعيل، وعبد العزيز، وسلطان، وبنات أخريات.

تأسس املسجد سنة )2008م(.
»املصدر: نفسه«.
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حرف امليم
 اسم املسجد: مطرية املجاوب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، خلف اهلوليدي ان.

صاحب املسجد: 
ولدت املحسنة مطرية حممد املجاوب – رمحها اهلل – يف الكويت سنة)1934م(، ونشأت نشأة 

صاحلة يف بيت حمب للخري.
تزوجت من السيد تركي بدر النوهيض – رمحه اهلل -، وأنجبت منه ذرية صاحلة. 

عرفت بدينها، وحيائها، وحرصها عىل اخلري.
– سنة )2002(. توفيت – رمحها اهلل 

»املصدر: ابنها السيد أمحد تركي النوهيض«.

* * *
 اسم املسجد: امليلم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 39، شارع املطايف، مقابل خمفر الفروانية.

صاحب املسجد: 
يف  املولود   - اهلل  رمحه   – امليلم  فهد  بن  العزيز  عبد  بن  حممد  هو 
منطقة الزلفي باململكة العربية السعودية عام )1308ه�( املوافق لعام 

)1890م(.
نشأ يف ظروف اجتامعية ومادية صعبة، فقد ذاق مرارة اليتم مبكرًا، إذ تويف والده وهو طفل 
صغري ال يتعدى العارشة من عمره، ولذلك مل ينل حظه من التعليم، فكان أميًا ال يقرأ وال يكتب. 
وقد قدم إىل الكويت من الزلفي مع بعض أفراد عائلته عام )1900م(، وكان عمره آنذاك عرش 
عدة  يف  فعمل  أحد،  عىل  عالة  يكون  أن  وأبى  نفسه،  عىل  يعتمد  أن  إال  أبى  ذلك  ومع  سنوات 
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أعامل، وزاول أنشطة متعددة. ففي البداية عمل يف جمال الغوص عىل اللؤلؤ، ولكنه كان عماًل 
شاقًا، وكان عائده املادي عليه آنذاك قلياًل، كام أن العاملني يف هذا املجال كثريًا ما كانوا يتعرضون 

ألخطار عديدة.
لذلك ترك املحسن حممد امليلم هذا املجال، واجته إىل العمل يف التجارة، حيث عمل مع أحد 
وأصبح  إال  سنوات  بضع  متر  فلم  إتقانه،  عىل  حريصًا  لعمله،  حمبًا  طموحًا  وكان  الدهن،  جتار 

رشيكًا لصاحب هذا املحل.
ودفعه حبه لالجتهاد، واحلرص عىل حتسني ظروفه املعيشية إىل التنقل إىل جمال التجارة يف بيع 
أصوف الغنم واستطاع – بعد جهد وصرب ومثابرة – أن يمتلك عددًا من املحالت التجارية يف 

سوق الدهن.
العقار، واجتهد فيه، فوفقه اهلل تعاىل ووسع له يف رزقه،  التجارة يف جمال جتارة  وأخريًا ولج 

وبارك له يف ماله، الذي مل ينس حق اهلل فيه.
بعد أن من اهلل تعاىل عىل املحسن حممد امليلم – رمحه اهلل – بسعة من الرزق حرص عىل فعل 
اخلريات، وأداء حق اهلل يف هذا املال، فسعى إىل أداء زكاة ماله يف موعدها وعىل أكمل وجه، وراح 
يبذل وينفق من ماله بسخاء يف سبيل اهلل تعاىل وهلذا حرص املحسن أن يطهر ماله بالزكاة، وبذل 
اخلري، وإعانة الفقري، ومساعدة املحتاج، وقد تعددت أوجه اإلحسان يف حياته، وربام ما ال نعلمه 

أكثر مما نمى إىل علمنا.
بعد عمر مديد – دام تسعة وثامنني عامًا – بذل فيه كثريًا من أوجه اخلري، صعدت روح املحسن 
حممد امليلم إىل بارئها يف السادس عرش من شهر يوليو عام )1979م( املوافق لعام )1400ه�( 

رمحه اهلل رمحة واسعة، وأجزل مثوبته.
تأسس املسجد سنة )1968م(.

»حمسنون من بلدي« 641/4 إصدار بيت الزكاة 

* * *
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حرف النون
 اسم املسجد: النزال.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 8، شارع 106، حديقة الفروانية.

صاحب املسجد: 
يقع مسجدنا هذا يف منطقة الفروانية يف وسط احلديقة.

أسس هذا املسجد املال نزال املعصب الرشيدي عام )1950م( حينام انتقل من حي القبلة إىل 
هذه املنطقة. 

»تاريخ مساجد الكويت« ص/ 472 للسيد عدنان بن سامل الرومي 

* * *
 اسم املسجد: نواف البيدان. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 73، مقابل شارع الغزايل.

صاحب املسجد: 
ولد املحسن نواف حممد سعد البيدان – حفظه اهلل وبارك يف عمره 

– سنة )1970م(. – يف الكويت 
إدارة  يف  شهادة  عىل  وحصل  الكويت،  مدارس  يف  تعليمه  تلقى 

األعامل – كلية العلوم اإلدارية.
يعمل يف بلدية الكويت، وله بعض األعامل اخلاصة يف جمال العقار.

متزوج، وله أربعة أبناء، وبنت.
تأسس املسجد سنة )2005م(.

»املصدر: نفسه«.

* * *
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 اسم املسجد: اإلمام النووي- عىل نفقة يوسف حممد القطان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع 47، قرب روضة حنني.
صاحب املسجد: 

حييى بن رشف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين النووي الشافعي، أبو زكريا، حميي الدين 
نوا من قرى حوران بسورية سنة  )631ه�(، وتعلم يف دمشق  الفقه واحلديث، ولد يف  عالمة 
وأقام هبا زمنا طويال، له تصانيف كثرية منها  »املنهاج يف رشح صحيح مسلم«، »رياض الصاحني 
من كالم سيد املرسلني«، »التبيان يف آداب محلة القرآن«، »األربعون حديثا النووية«. تويف يف نوا 

سنة  )676ه�(. 
»األعالم« 149/8 للزركيل. 

* * *
 اسم املسجد: نوير ضويان صنهات.

النوع: جامع.
العنوان:

 صاحب املسجد: 
سنة  الكويت  يف   – اهلل  حفظها   – الرشيدي  العرافة  صنهات  ضويان  نوير  املحسنة  ولدت 

)1935م( .
تزوجت من السيد ساري مناور الثويمر الرشيدي – رمحه اهلل -، وأنجبت منه أوالدًا تقلدوا 

مناصب يف وزارات الدولة.
تأسس املسجد الفروانية سنة )2008م(.

»املصدر: ابنها السيد حممد ساري الرشيدي«

* * *
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منطقة األمحدي
حرف الباء

 اسم املسجد: بالل بن رباح.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

بالل بن رباح موىل أيب بكر الصديق، وأمه محامة – ريض اهلل عنهام -، مؤذن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
من السابقني األولني الذين عذبوا يف اهلل، شهد بدرا، وشهد له النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عىل التعيني باجلنة، عاش 

بضعا وستني سنة.  
قال عمر: أبو بكر سيدنا أعتق بالال سيدنا. 

تويف بالل سنة )20هـ( بدمشق.
»سري أعالم النبالء« 347/1 للذهبي.

* * *
حرف الراء

 اسم املسجد: رفاعة بن املنذر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

بيعة  لبابة، شهد  – أبو  – ريض اهلل عنه  املنذر بن زبري بن زيد األويس األنصاري  رفاعة بن 
العقبة نقيبًا، واستخلفه رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يف إحدى غزواته عىل املدينة، وشهد معه ملسو هيلع هللا ىلص غزوة أحد 

وما بعدها من املشاهد، تويف يف خالفة عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -. 
»اإلصابة« 2344/4 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سعد بن خيثمة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

سعد بن خيثمة بن احلارث  أبو عبد اهلل األنصاري األويس البدري النقيب – ريض اهلل عنه -. 
انقرض عقبه سنة )200هـ(. 

آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بينه وبني أيب سلمة بن عبد األسد، قالوا: وكان أحد النقباء االثني عرش. 
وملا ندب النبي ملسو هيلع هللا ىلص  املسلمني يوم بدر فأرسعوا، قال خيثمة البنه سعد: آثرين باخلروج، وأقم 
مع نسائك. فأبى وقال: لو كان غري اجلنة، آثرتك به. فاقرتعا، فخرج سهم سعد فخرج، واستشهد 

ببدر، واستشهد أبوه خيثمة يوم أحد
»سري أعالم النبالء« 266/1 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: سعيد بن زيد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

سعيد بن زيد سعيد بن عمرو بن نفيل، أبو األعور القريش العدوي – ريض اهلل عنه -. 
أحد العرشة املشهود هلم باجلنة، ومن السابقني األولني البدريني.

أبو عبيدة بن  املشاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وشهد حصار دمشق وفتحها، فواله عليها  شهد 
اجلراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه األمة. 

أسلم سعيد قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وشهد سعيد أحدا واخلندق واحلديبية واملشاهد. 
تويف سعيد بن زيد سنة )51هـ(، وهو ابن بضع وسبعني سنة، وقرب باملدينة.

»سري أعالم النبالء« 124/1 للذهبي.
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حرف الطاء
 اسم املسجد: طارق بن أشيم األشجعي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 14.

صاحب املسجد:
طارق بن أشيم األشجعي، والد أيب مالك قال البغوي: سكن الكوفة.

»اإلصابة« 938/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد العزيز بن باز.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن باز 
– رمحه اهلل - ولد يف سنة )1330هـ( بمدينة الرياض، كان بصريا ثم 
أصابه مرض، وضعف برصه ثم فقده عام )1350هـ(، حفظ القرآن 

الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد يف طلب العلم عىل العلامء يف الرياض، 
عني يف القضاء عام )1350هـ(، الزم البحث والتدريس ليل هنار، ومل تشغله املناصب عن ذلك 
مما جعله يزداد بصرية ورسوخا يف كثري من العلوم، وكان قد توىل العديد من املناصب التي أكسبته 

ثقة املسلمني، وحمبتهم.
تويف سنة )1420هـ(.

»نسيم احلجاز يف سرية الشيخ عبد العزيز بن باز« للدكتور نارص الزهراين.

* * *
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 اسم املسجد: عبد اهلل بن عباس.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

– ريض اهلل عنه -، البحر حرب األمة وفقيه العرص وإمام  عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب 
– صىل اهلل عليه وسلم - ، مولده بشعب بني  التفسري، أبو العباس عبد اهلل ابن عم رسول اهلل 
نحوا من ثالثني  اهلل عليه وسلم -   – صىل  النبي  بثالث سنني صحب  اهلجرة  قبل عام  هاشم 
شهرا، وله مجاعة أوالد أكربهم العباس وبه كان يكنى وعيل أبو اخللفاء وهو أصغرهم والفضل 
وحممد وعبيد اهلل ولبابة وأسامء، وكان وسيام، مجيال، مديد القامة، مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس 
من رجال الكامل، انتقل ابن عباس مع أبويه إىل دار اهلجرة سنة الفتح، وقد أسلم قبل ذلك، فإنه 

صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من املستضعفني، أنا من الولدان وأمي من النساء.
تويف ابن عباس سنة )68هـ( أو )67هـ( ، ودفن بالطائف.

»سري أعالم النبالء« 331/3 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: أبو عبيدة بن اجلراح.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 جادة 7.

صاحب املسجد:
أبو عبيدة بن اجلراح عامر بن عبد اهلل بن اجلراح القريش الفهري املكي – ريض اهلل عنه -، 
أحد السابقني األولني، ومن عزم الصديق عىل توليته اخلالفة، وأشار به يوم السقيفة لكامل أهليته 

عند أيب بكر.
جيتمع يف النسب هو والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف فهر، شهد له النبي باجلنة، وسامه أمني األمة، ومناقبه شهرية 

مجة، روى أحاديث معدودة، وغزا غزوات مشهودة.
تويف أبو عبيدة يف سنة )18هـ( وله )58هـ( سنة من طاعون أصاب الشام.

»سري أعالم النبالء« 5/1 للذهبي.
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 اسم املسجد: عمر بن عبد العزيز.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1 شارع 36.
صاحب املسجد:

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القريش، أبو حفص – رمحه اهلل -، اخلليفة 
الصالح، وامللك العادل، ولد باملدينة سنة )61هـ( ونشأ هبا، وويل إمرهتا للوليد بن عبد امللك، 
فبويع  بعهد من سليامن سنة )99هـ(،  بالشام، وويل اخلالفة  امللك  ثم استوزره سليامن بن عبد 
يف مسجد دمشق، وسكن الناس يف أيامه، مل تطل مدته قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من 

أرض املعرة فتويف به. تويف سنة )101هـ( ودامت خالفته سنتني ونصف.
»سري أعالم النبالء« 114/5 للذهبي.

* * *
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منطقة النويصيب
حرف الفاء

 اسم املسجد: فيصل احلمود املالك الصباح.
النوع: .

العنوان::.
صاحب املسجد:

اهلل  حفظه   – الصباح  املالك  احلمود  فيصل  الشيخ   املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف الكويت سنة ) 1963 م ( .

متزوج ولديه أربعة أوالد ) ولدان وبنتان( أمالك – مالك –
 أحرار - محود

حصل عىل العديد من املؤهالت العلمية ، ومنها :  
- شهادة البكالرييوس اجلامعية – علوم سياسية واقتصاد ) امتياز (  

- شهادة املاجستري - كلية التجارة – مجهورية مرص العربية
- مقدم لرسالة الدكتوراه

وقد توىل الشيخ فيصل املالك الصباح  املناصب القيادية التالية :
- مدير إدارة املراسم والترشيفات بديوان سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء. ) قرص السيف( 

سنة ) 1986م (
- منظم املؤمتر الشعبي العام اللتفاف الشعب حول القيادة يف جدة 13 أكتوبر 1990 م باململكة 

العربية السعودية .
العارش  التحرير  وعيد  األربعني  الوطني  بالعيد  االحتفاالت  إدارة  يف  املنظمة  اللجان  رئيس   -

للكويت يف سنة ) 2001 م (
- وكيل وزارة بديوان سمو رئيس جملس الوزراء ) قرص بيان ( يف سنة ) 2003 م ( . 

- عضو يف جلنة شؤون األرسة احلاكمة ) أرسة آل صباح (
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- منسق عام مقر احلكومة الكويتية أثناء تواجدها يف مقرها بالطائف باململكة العربية السعودية 
العربية  القمم  من  للعديد  والترشيفات  املراسم  عام  ومدير  املنظمة  اللجان  رئيس  مساعد   -

واإلسالمية
- سفري دولة الكويت لدى سلطنة ُعامن وغري مقيم لدى مجهورية موريشوس 

) 2004 م – 2007م ( 
- سفري دولة الكويت لدى اململكة األردنية اهلاشمية ) 2007 – 2010 م ( .

األوسمـة: 
- حاصل عىل وسام النعامن من جاللة السلطان قابوس بن سعيد – سلطان سلطنة ُعامن سنة

 ) 2007 م ( .
- حاصل عىل وسام الدولة من رئيس مجهورية موريشوس سنة ) 2007 م ( .

حاصل عىل وسام االستقالل من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني – ملك األردن سنة
 ) 2010 م ( .

له بعض اهلوايات التي تنم عن شخصية ثقافية ، وواعية ، ومنها : 
- قراءات يف الشعر العريب ويف تاريخ احلضارات والتاريخ اإلسالمي.

- االهتامم برتبية اخليول العربية والصيد الربي .
»املصدر : نفسه«

* * *
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منطقة جابر العيل
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد عبد اهلل العجيل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2 شارع 2.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل العجيل العجيل )أبو اليتامى واملساكني( 
بمنطقة  )1901م(  لعام  املوافق  )1319هـ(  عام  يف    - اهلل  رمحه   –
تلقي  وبدأ  لوالديه،  األول  االبن  الكويت، وكان  دولة  الفحيحيل يف 

العلم يف سن مبكرة يف الُكتَّاب وحفظ ما تيرس من القرآن الكريم،باإلضافة إىل القراءة والكتابة 
واحلساب.

يعود نسب  املحسن أمحد عبد اهلل العجيل إىل أرسة كريمة، يتصل نسبها بقبيلة عنزة من فخذ 
املصاليخ قدمت إىل الكويت من منطقة الزلفي، وسكنت يف احلي القبيل »فريج العجيل«، واستقر 
مطار  »َمَلح« -جنوب  إىل  اهلل وحممد  عبد  ابنيه  مع  والدمها  وفايز وذريتهام، ورحل  راشد  فيها  
الكويت حاليًا - واستقروا فيها بعض  الوقت، ومن ثم رحلوا إىل الفحيحيل يف هناية القرن الثامن 

عرش )ما بني 1897-1900م(.
وقد نشأ املحسن أمحد عبد اهلل العجيل – رمحه اهلل – يف كنف هذه األرسة املباركة التي صنعت 

صفحة بل صفحات يف تاريخ الكويت.
التجارة بني البرصة  الرفاه والدعة، بل عمل يف  العجيل حلياة  مل يركن املحسن أمحد عبد اهلل 
فافتتح حماًل  املال وبدأ يف توسيع نطاق جتارته،  مبلغًا من  أن كون  إىل  واهلند، واجتهد يف جتارته 
فيه  الذي حقق  العقار  اجته  الفحيحيل، ومن خالله  بمنطقة  الثالثينات  الغذائية يف هناية  للمواد 

نجاحًا كبريًا.
– خالل فرتة احلرب العاملية الثانية مسؤولية  – رمحه اهلل  توىل املحسن أمحد عبد اهلل العجيل 
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التموين يف املنطقة من خالل البطاقة التموينية، فكان املرشف من قبل احلكومة الكويتية عىل توزيع 
املواد الغذائية ألبناء املنطقة العارشة التي كانت تشمل آنذاك مناطق الفحيحيل، واملنقف، وأبو 
حليفة، والفنطاس، والصباحية، واملقوع –، وكانت السيارات احلكومية تنقل األغذية إىل بيته ثم 
يقوم بتوزيعها عىل املواطنني بالعدل والقسطاس، وقام – رمحه اهلل – هبذه املهمة خري قيام، بشهادة 

احلكومة الكويتية  وثناء املواطنني عليه.
تأثر املحسن أمحد العجيل – رمحه اهلل – كثريًا بأرس ابنه عبد اهلل – الشهيد بإذن اهلل تعاىل – وبعد 
أواخر حياته  العربية يف  السفر إىل مجهورية مرص  – كثري  اهلل  الكويت كان - رمحه   حترير  دولة 
لإلنفاق عىل اليتامى وتفقد املساجد التي بناها، واخلمسني يتياًم الذين يكفلهم، ويف اليوم الرابع 
من وصوله إىل مرص تويف – رمحه اهلل – ليلة اجلمعة 23 من ذي احلجة عام )1411هـ( املوافق 5 

يوليو عام )1991م(، وتم نقل جثامنه إىل الكويت حيث دفن – رمحه اهلل -.
تأسس املسجد سنة )1987م(.

»حمسنون من بلدي« 7 /47 إصدار: بيت الزكاة

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: أبو احلسن األشعري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 شارع 9.
صاحب املسجد:

– يرجع نسبه إىل أيب موسى  اهلل  – رمحه  أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق األشعري 
األشعري.

ولد سنة )260هـ(  بالبرصة، كان أبو احلسن األشعري سّنيـًا من بيت سّنة ثم درس االعتزال، 
فتأثر به، ثم رجع عنه.

تويف ببغداد سنة )333هـ(.
»سري أعالم النبالء« 85/15 للذهبي
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حرف اخلاء
 اسم املسجد: خالد بن الوليد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

خالد بن الوليد بن املغرية – ريض اهلل عنه -.
قائد  الكبري،  األمري  اإلمام،  السيد،  املشاهد،  وليث  اإلسالم،  وفارس  تعاىل،  اهلل  سيف 

املجاهدين، أبو سليامن القريش املخزومي املكي، وابن أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث. 
هاجر مسلام يف صفر سنة )8هـ(، ثم سار غازيا، فشهد غزوة مؤتة، واستشهد أمراء رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  الثالثة: مواله زيد، وابن عمه جعفر ذو اجلناحني، وابن رواحة، وبقي اجليش بال أمري، فتأمر 
عليهم يف احلال خالد، وأخذ الراية، ومحل عىل العدو، فكان النرص. وسامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص سيف اهلل، 

فقال: »إن خالدا سيف سله اهلل عىل املرشكني«.
وشهد الفتح وحنينا، وتأمر يف أيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واحتبس أدراعه وألمته يف سبيل اهلل، وحارب 
أهل الردة، ومسيلمة، وغزا العراق، وشهد حروب الشام، ومل يبق يف جسده قيد شرب إال وعليه 

طابع الشهداء. 
وأبو  هو  فافتتحها  دمشق  وحارص  األجناد،  أمراء  سائر  عىل  الصديق  أمره  غزيرة،  ومناقبه 

عبيدة. 
عاش ستني سنة. تويف بحمص سنة )21هـ(.

»سري أعالم النبالء« 366/1 للذهبي.

* * *
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حرف الشني
 اسم املسجد: ذو الشاملني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع 1.

صاحب املسجد:
بدًرا  شهد  زهرة.  بني  حليف   ،- عنه  اهلل  – ريض  اخلزرجي  نضلة  بن  عمرو  عبد  بن  عمري 

واستشهد هبا.
وروى الطرباين من طريق أيب شيبة الواسطي عن احلكم قال :  كان عامر مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ثالثة 

كلهم أضبط ذو الشاملني وعمر بن اخلطاب وأبو ليىل . واألضبط هو الذي يعمل بيديه مجيعا . 
»سري أعالم النبالء« 1378/2 للذهبي.

* * *
اسم املسجد: احلافظ بن أيب شيبة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 8.
صاحب املسجد:

عبداهلل بن حممد بن أيب شيبة العبيس موالهم، أبو بكر – رمحه اهلل -.
األحاديث  يف  »املصنف  »املسند«،  منها:  كتب  فيه  له  للحديث،  حافظ  )159هـ(،  سنة  ولد 

واآلثار«. تويف سنة )235هـ(.
»سري أعالم النبالء« 122/11 للذهبي.

* * *
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حرف الضاد
 اسم املسجد: الضحاك بن مزاحم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6 شارع 1.

صاحب املسجد:
الضحاك بن مزاحم البلخي اخلراساين، أبو القاسم – رمحه اهلل -، مفرس، كان يؤدب األطفال، 
ويقال: كان يف مدرسته ثالثة آالف صبي، له كتاب يف التفسري. تويف يف خراسان سنة )105هـ(.
»سري أعالم النبالء« 598/4 للذهبي.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عيد طلق عقاب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

يف   – اهلل  رمحه   – العازمي  عقاب  خليف  طلق  عيد  املحسن  ولد 
الكويت سنة   )1932م(. نشأ يف كنف أرسة صاحلة، وأبوه طلق خليف 
كان يعد من أهل الدين، والعقل، واحلكمة، فأخذ هذه الصفات الطيبة 

عن أبيه، مع كونه أميًا ال يقرأ، وال يكتب.
عمل يف وزارة األشغال العامة، وكان من أوائل املزارعني بمنطقة الوفرة سنة

)1961م(.
له من األبناء: جابر، وصباح، وعقاب، ومجعان، ومطلق، وسامل، وثامين بنات.

تويف – رمحه اهلل – سنة )2008م(.
تأسس املسجد سنة )2007م(.

»املصدر: ابنه السيد مطلق عيد العازمي«.
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حرف الغني
 اسم املسجد: اإلمام الغزايل.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطويس النيسابوري الفقيه الصويف الشافعي 
األشعري امللقب بحجة اإلسالم – رمحه اهلل -.

إقليم خراسان عام )450 هـ(،  القريبة من طوس من  بقرية »غزالة«  الغزايل  أبو حامد  ولد 
وإليها نسب الغزايل ونشأ الغزايل يف بيت فقري من عائلة خراسانية.

ابتدأ طلبه للعلم يف صباه، فأخذ الفقه يف طوس، ثم قدم نيسابور والزم إمام احلرمني اجلويني 
يف نيسابور فأخذ عنه مجلة من العلوم يف الفقه وأصوله وعلم الكالم واملنطق.

فظهر اسمه وطار صيته، فأشار عليه نظام امللك باملسري إىل بغداد للقيام بالتدريس يف املدرسة 
النظامية، فسار إليها سنة )484 هـ( وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته، فصار إمام العراق بعد 
دار  وأهل  واألكابر  والوزراء  األمراء  عىل  بغداد  يف  درجته  وارتفعت  خراسان،  إمامة  حاز  أن 

اخلالفة.
– مشهد  االثنني 14 مجادى اآلخرة )505 هـ( يف مدينة طوس  يوم  الغزايل  أبو حامد  تويف 
اليوم -، وسأله قبيل املوت بعض أصحابه :  أوص، فقال :  عليك باإلخالص فلم يزل يكررها 

حتى مات .
»سري أعالم النبالء« 322/19 للذهبي.

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فهد مبارك اجلري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

أبو  – يف منطقة  اهلل  – رمحه  مبارك سعد اجلري  املحسن فهد  ولد 
حليفة سنة     )1866م(.

مل يتلق تعلياًم حمددًا، لكنه نشأ يف أرسة صاحلة استوطنت منطقة أبو 
حليقة قدياًم، وهي منطقة زراعية، فعمل يف مزارع أرسته اخلاصة.

تفرغ لألعامل التجارية، وإدارة أمالكه اخلاصة.
له بعض املشاريع اخلريية داخل، وخارج الكويت.
له من األوالد: جري، وخالد، ويوسف، وصالح.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1985م(.
تأسس املسجد سنة )1988م(.

»املصدر: ابنه السيد يوسف فهد اجلري«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد بن جرير الطربي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5 شارع 43.
صاحب املسجد:

حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر – رمحه اهلل -، املؤرخ املفرس اإلمام.
ولد يف آمل طربستان سنة )224هـ(، واستوطن بغداد. كان جمتهدا يف أحكام الدين ال يقلد 
بتاريخ  وامللوك« ويعرف  الرسل  القرآن«، و»أخبار  تفسري  البيان يف  أحدًا. من مصنفاته »جامع 

الطربي. تويف ببغداد سنة )310هـ(.
»سري أعالم النبالء« 267/14 للذهبي.
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 اسم املسجد: مهجع مويل عمر بن اخلطاب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

موىل عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه -  من عك، فأصابه سباء فمن عليه عمر فأعتقه.
من السابقني إىل اإلسالم، شهد بدًرا واستشهد هبا. وقال موسى بن عقبة: كان أول من قتل 

ذلك اليوم    . 
»اإلصابة« 1896/3 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نرصة سعود العازمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8 .
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة نرصة سعد العبهول العازمي – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف الكويت سنة 
)1935م(.

عرفت بحبها للخري، وحسن تنشئتها، وحفظ لساهنا عن كل سوء.
تزوجت من السيد عامر فهد ضاحي العازمي – حفظه اهلل -، فرزقها اهلل بأوالد بررة صاحلني، 

وهم: حممد، ومحود، وأمحد، وسعود، وفهد.
تأسس املسجد سنة )2005م(.

»املصدر: ابنها السيد أمحد عامر فهد العازمي«.

* * *
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حرف الياء
 اسم املسجد: اإلمام حييى بن معني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

احلديث  أئمة  من   ،- اهلل  رمحه   – زكريا  أبو  بالوالء،  املري  زياد  بن  عون  بن  معني  بن  حييى 
ومؤرخي رجاله.

الري  خراج  عىل  أبوه  وكان  ببغداد،  وعاش  )158هـ(،  سنة  األنبار(  )قرب  نقيا  بقرية  ولد 
فخلف له ثروة كبرية، فأنفقها بطلب احلديث. تويف باملدينة حاجًا سنة )233هـ(.

»سري أعالم النبالء« 71/11 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: يزيد بن احلارث.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3 شارع 9.

صاحب املسجد:
يزيد بن احلارث بن قيس األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -.

وهذا يزيد هو املعروف بابن فسحم- وهي أمه -.
آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بينه وبني ذي الشاملني،  شهد بدرًا ، وقتل فيها، ال عقب له .

»اإلصابة« 2105/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة اجلليعة
حرف الشني

 اسم املسجد: رشيفة التوجيري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 شاليهات اجلليعة طريق 245.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة الشيخة رشيفة رشيفة عبد العزيز التوجيري – رمحها اهلل -، يف  1933/5/9م.
تزوجت من الشيخ نارص صباح النارص – رمحه اهلل -، وأنجبت منه أبناء وبنات.

عرفت بحبها للخري، وحرصها عىل مساعدة الفقراء.
توفيت يف 1993/10/18م.

تأسس املسجد سنة )2003م(.
»املصدر: مكتب ورثة الشيخ نارص صباح النارص الصباح«

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عباس ربيع النومس.
النوع: جامع.

العنوان:
صاحب املسجد:

اهلل وبارك يف عمره-  – حفظه  النومس  ربيع  املحسن عباس  ولد 
ملنطقة  خمتارًا  وعني  الكويت،  مدارس  يف  ودرس  )1928م(،  سنة 

الرابية منذ  سنة )1988م( إىل سنة )2005م(.
بني املسجد سنة )2008م(، وقد قام ببنائه، واإلرشاف عليه ولده 

السيد خالد العباس النومس، بمساحة إمجالية )5000م(.
»املصدر: ابنه السيد خالد عباس النومس«

420



محافظة األحمدي

منطقة أبو حليفة
حرف األلف

 اسم املسجد: إسامعيل
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2. 
صاحب املسجد:

املسجد نسبة إىل نبي اهلل إسامعيل – عليه وعىل نبينا الصالة والسالم – عىل ما ذكره املرحوم 
محد السعيدان .

وإسامعيل هو ابن إبراهيم البكر وولد السيدة هاجر عليهم السالم - ، سار إبراهيم هباجر - 
بأمر من اهلل - حتى وضعها وابنها يف موضع مكة وتركهام ومعهام قليل من املاء والتمر وملا نفد 
الزاد جعلت السيدة هاجر تطوف هنا وهناك حتى هداها اهلل إىل ماء زمزم ، ووفد عليها كثري من 
البيت ، فجعل إسامعيل يأيت  ببناء الكعبة ورفع قواعد  الناس حتى جاء أمر اهلل لسيدنا إبراهيم 
باحلجر وإبراهيم يبني حتى أمتا البناء ثم جاء أمر اهلل بذبح إسامعيل حيث رأى إبراهيم يف منامه 
أنه يذبح ابنه فعرض عليه ذلك فقال "يا أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهلل من الصابرين" 

ففداه اهلل بذبح عظيم .
وقد كان إسامعيل فارسا فهو أول من استأنس اخليل . يقال إنه أول من حتدث بالعربية البينة 

وكان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة، و ينادي بعبادة اهلل ووحدانيته .
تأسس املسجد سنة ) 1967 م ( .

املصدر : " البداية والنهاية " 1 / 157 البن كثري ، " املوسوعة الكويتية " 1 / 83 حلمد السعيدان 
* * *

حرف الطاء
 اسم املسجد: طاووس اليامين.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع الرازي.

صاحب املسجد:
طاووس بن كيسان اخلوالين اهلمداين بالوالء، أبو عبد الرمحن – رمحه اهلل -، من أكابر التابعني 
تفقهًا بالدين، ورواية للحديث، وتقشفًا يف العيش، وجرأة عىل وعظ اخللفاء وامللوك. أصله من 

الفرس، ومولده ونشأته باليمن سنة )33هـ(، تويف حاجًا باملزدلفة أو بمنى سنة )106هـ(.
»سري أعالم النبالء« 38/5 للذهبي.
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حرف امليم
 اسم املسجد: مبارك سعد اجلري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع حممد عبد املحسن الدعيج.

صاحب املسجد:
يقع مسجدنا يف قرية أبو حليفة وهي قرية من قرى ساحل العدان، 
الغريب  اجلنوب  جنوب  اجتاه  يف  ميال  عرش  ثامنية  الكويت  عن  تبعد 
من  عرب  ويسكنها  بيتا،   )160( من  تتألف  وكانت  الكويت،  ملدينة 

أصول متفرقة من قبيلة حرب، وبعضهم من الفضول والسبعان، وكان هبا ما يقرب من )1000( 
شجرة نخيل مثمرة وثالثون بئرا فيها مياه صاحلة للرشب، ويزرع فيها الشعري، والبطيخ، وبعض 

اخلضار.
به من خرضة ومزارع  تتمتع  ملا  الربيع  أيام  الكويتيون  التي قصدها  القرى  وكانت من أشهر 

وأعشاب مزهرة أيام الربيع.
وكان هبا قديام »ياخور« خليول تاجر اخليول الشهري احلاج يوسف البدر التي تصدر إىل اهلند 

والشام وتركيا.
وأما متى تأسست القرية فغري معروف حتديدا، واملعروف أهنا موجودة قبل عام )1904م( 

بأكثر من عرشين عاما.
يعترب تاريخ تأسيس القرية هو تاريخ تأسيس املسجد الصغري يف حجمه املبني من الطني عىل 

شكل كرب أو ما يشابه ذلك.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه من هو مؤسس املسجد، وعىل هذا السؤال مل جتب املصادر 
التي بني أيدينا، ومن املحتمل أن يكون مؤسس املسجد العرب األوائل الذين سكنوا القرية واهلل 

أعلم.
أعادة بناءه من جديد دائرة األوقاف العامة بتاريخ 12 / ذي القعدة / 1372هـ املوافق 3 / 
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أغسطس / 1952م، وقد بلغت تكاليفه )70128(.
ثم أعاد بناءه من جديد - وهو البناء احلايل - السيد مبارك سعد فهد اجلري، وتم البناء يف

 10 / رجب / 1401هـ املوافق 14/ مايو / 1981م.
ولد املحسن مبارك سعد اجلري – رمحه اهلل – يف منطقة أبو حليفة سنة )1865م( تقريبًا.

نشأة يف أرسة كريمة سكنت منطقة أبو حليفة قدياًم، والتي كانت تعد قرية زراعية، فعمل يف 
الزراعة يف مزارع أرسته اخلاصة.

له من األوالد: فهد، وحممد، وسعد.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1940م( تقريبًا.

تأسس املسجد سنة )1980م(.
 »تاريخ مساجد الكويت القديمة« ص 500 لألستاذ عدنان الرومي.

»املصدر: حفيده السيد يوسف فهد اجلري«

* * *
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منطقة الرقة
حرف األلف

 اسم املسجد: أسيد بن حضري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2 شارع 4.
صاحب املسجد:

أسيد بن احلضري بن سامك، اإلمام أبو حييى - وقيل: أبو عتيك- األنصاري – ريض اهلل -، 
أحد النقباء االثني عرش ليلة العقبة.

أسلم قديام، مل يشهد بدرا، وكان أسيد يعد من عقالء األرشاف وذوي الرأي.
الشام مع عمر، وكان مقدما عىل ربع األنصار، وأنه ممن  اجلابية يف  أنه قدم  الواقدي:  وذكر 

أسلم عىل يد مصعب بن عمري، هو وسعد بن معاذ.
ثم  بالبقيع  الرسير حتى وضعه  العمودين عمودي  أسيد سنة )20هـ( ومحله عمر بني  مات 

صىل عليه.
وندم عىل ختلفه عن بدر، وقال: ظننت أهنا العري، ولو ظننت أنه غزو ما ختلفت. وقد جرح يوم 

أحد سبع جراحات.
»سري أعالم النبالء« 340/1 للذهبي.

* * *
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حرف اجليم
 اسم املسجد: اإلمام أبو جعفر الطحاوي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2 شارع 2.

صاحب املسجد:
أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي الطحاوي، أبو جعفر – 

رمحه اهلل -. فقيه انتهت إليه رئاسة احلنفية بمرص.
ولد يف طحا )من صعيد مرص( سنة )239هـ(، ونشأ فيها، وتفقه 

عىل مذهب الشافعي، ثم حتول حنفيًا، ورحل إىل الشام سنة )268هـ(. 
تويف بالقاهرة سنة )321هـ(.

وقد بني املسجد عىل نفقة املحسن شجاع العتيبي.
سنة  الكويت  يف   – عمره  يف  وبارك  اهلل  حفظه   – العتيبي  املذن  سعود  شجاع  املحسن  ولد 

)1936م(.
سنة  تقاعد  حتى  الداخلية  وزارة  يف  العمل  وواصل  اخلمسينات،  يف  األمن  يف  عمل 

)1985م(.
تفرغ بعد تقاعده للعمل اخلاص، فعمل يف جتارة األسهم، ويف العقار.

له من األبناء ك متعب، وسعد، ونايف، وصقر، وسعود، باإلضافة اىل سبع بنات – بارك اهلل 
فيهم مجيعًا -.

تأسس املسجد سنة )1975م(.
»سري أعالم النبالء« 27/15 للذهبي.

»املصدر: ابنه السيد سعد شجاع العتيبي«

* * *
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حرف احلاء
 اسم املسجد: احُلباب بن املنذر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4 شارع 9.

صاحب املسجد:
احُلباب بن املنذر بن اجَلموح األنصاري السلمي اخلزرجي. أبو عمرو – ريض اهلل عنه -. كان 
ببدر للقاء املرشكني،  املاء  بالنزول يف أدنى  الرأي(، وهو صاحب املشورة يوم بدر  يقال له )ذو 

وكانت له آراء مشهورة يف اجلاهلية.
شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

تويف احلباب بن املنذر يف خالفة عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه – وليس له عقب.
وقال ابن سعد: مات يف خالفة عمر وقد زاد عىل اخلمسني سنة.

»اإلصابة« 344/1 البن حجر العسقالين.
* * *

 اسم املسجد: حرضم حسن العنقودي.
النوع: جامع.

العنوان:
صاحب املسجد:

ولد املحسن حرضم حسن فهد العنقودي السهيل – رمحه اهلل – يف 
الكويت سنة   )1937م(.

عمل يف بعض املهن، ثم انتسب إىل كلية الرشطة سنة )1961م(، 
حتى  الداخلية،  لوزارة  التابعة  اخليالة  كتيبة  إىل  وانظم  منها،  وخترج 

تقاعده سنة )1981م(، فتفرق بعد ذلك ألرسته، وأعامله اخلاصة.
له من األبناء: حسن، وفهد، وحممد، ونارص، وغالب، وعبد اهلل، 

ومحود، وصالح، ومسلم.
تويف – رمحه اهلل – يف 2004/3/28م.

تأسس املسجد سنة )1993م(، ثم جددته وزارة األوقاف سنة )2006م(.
»املصدر: ابنه السيد حممد حرضم العنقودي السهيل«.
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حرف السني
 اسم املسجد: سعد بن الربيع األنصاري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7 شارع 8.

صاحب املسجد:
النقيب  البدري  احلارثي  اخلزرجي  األنصاري  عنه -  اهلل  – ريض  بن عمرو  الربيع  بن  سعد 
الشهيد الذي آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بينه وبني عبد الرمحن بن عوف، فعزم عىل أن يعطي عبد الرمحن 
شطر ماله، ويطلق إحدى زوجتيه، ليتزوج هبا، فامتنع عبد الرمحن من ذلك، ودعا له، وكان أحد 

النقباء ليلة العقبة. 
عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: من رجل ينظر يل ما فعل 
سعد بن الربيع ؟ فقال رجل من األنصار: أنا. فخرج يطوف يف القتىل، حتى وجد سعدا جرحيا 
مثبتا بآخر رمق، فقال: يا سعد، إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أمرين أن أنظر يف األحياء أنت أم يف األموات ؟ 
قال: فإين يف األموات، فأبلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  السالم وقل: إن سعدا يقول: جزاك اهلل عني خري ما 
جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك مني السالم، وقل هلم: إن سعدا يقول لكم: إنه ال عذر لكم عند 

اهلل إن خلص إىل نبيكم ومنكم عني تطرف«.
»سري أعالم النبالء« 318/1 للذهبي.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عامر بن ربيعة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3 شارع 8.

صاحب املسجد:
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبو عبد اهلل العنزي – ريض اهلل عنه -، من السابقني األولني، 
أسلم قبل عمر وهاجر اهلجرتني وشهد بدرا، قال ابن إسحاق: أول من قدم املدينة مهاجرا أبو 
سلمة بن عبد األسد وبعده عامر بن ربيعة، وكان اخلطاب قد تبناه، وكان معه لواء عمر ملا قدم 
اجلابية، قال الواقدي: كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثامن بأيام، وكان لزم بيته فلم يشعر 

الناس إال بجنازته قد أخرجت.
تويف عامر سنة )35هـ( قبل مقتل عثامن بيسري.

»سري أعالم النبالء« 333/2 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: عامر بن فهرية.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7 شارع 12.

صاحب املسجد:
عامر بن فهرية  موىل أيب بكر الصديق، يكنى أبا عمرو – ريض اهلل عنه -  كان عامر بن فهرية 

من املستضعفني من املؤمنني فكان ممن يعذب بمكة لريجع عن دينه.
عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: ملا هاجر عامر بن فهرية إىل املدينة نزل عىل سعد بن خيثمة 
قالوا آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني عامر بن فهرية واحلارث بن أوس بن معاذ، وشهد عامر بن فهرية 

بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة سنة )4هـ(، وكان يوم قتل ابن )40( سنة.
»اإلصابة« 981/2 البن حجر العسقالين.
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 اسم املسجد: عمري بن أيب وقاص.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2 شارع 16.
صاحب املسجد:

عمري بن أيب وقاص بن أهيب – ريض اهلل عنه -، وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف بن قيص.

آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني عمري بن أيب وقاص وعمرو بن معاذ أخي سعد بن معاذ.
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عمري بن أيب وقاص قبل أن يعرضنا رسول اهلل 
يراين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أن  يا أخي فقال: إين أخاف  يتوارى، فقلت: ما لك  بدر  ملسو هيلع هللا ىلص للخروج إىل 
فيستصغرين فريدين، وأنا أحب اخلروج لعل اهلل يرزقني الشهادة، قال فعرض عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    
فاستصغره، فقال: ارجع، فبكى عمري فأجازه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سعد فكنت أعقد له محائل 

سيفه من صغره فقتل ببدر وهو بن ست عرشة سنة، قتله عمرو بن عبد ود.
»سري أعالم النبالء« 1381/2 للذهبي.

* * *
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 اسم املسجد: عياش بن أيب ربيعة.
النوع: جامع.

العنوان:: قطعة 1 شارع 11.
صاحب املسجد:

عياش بن أيب ربيعة، واسم أيب ربيعة :  عمرو بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم، وهو أخو 
أيب جهل ألمه، وابن عمه، وهو أخو عبد اهلل بن أيب ربيعة .

كان إسالمه قدياًم أول اإلسالم، قبل أن يدخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وهاجر إىل أرض 
احلبشة، وولد له هبا ابنه عبد اهلل، ثم عاد إىل مكة، وهاجر إىل املدينة هو وعمر بن اخلطاب . 

وملا هاجر إىل املدينة قدم عليه أخواه ألمه أبو جهل واحلارث ابنا هشام، فذكرا له أن أمه حلفت 
أن ال يدخل رأسها دهن وال تستظل حتى تراه، فرجع معهام، فأوثقاه وحبساه بمكة، وكان رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له.
وملا منع عياش من اهلجرة قنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو للمستضعفني بمكة، ويسمي منهم الوليد 

بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب ربيعة .
قتل عياش يوم الريموك، وقيل :  مات بمكة  .

»سري أعالم النبالء« 1395/2 للذهبي.
* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نوير حممد عواد العازمي.
النوع: جامع.

العنوان:: قطعة 2.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة نوير حممد عواد العازمي - رمحها اهلل - يف الكويت سنة )1920م(، نشأت 
ومحد،  سامل،  بابنائها:  منه  فرزقت  العازمي،  حممد  محيد  املرحوم  من  وتزوجت  كريمة،  أرسة  يف 

وسليامن، وفالح، ومفلح، ومساعد، ومحود، ويوسف، وحممد، وست بنات.
توفيت - رمحها اهلل - سنة )2002م(.

»املصدر: ابنها السيد محد محيد العازمي«.
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حرف اهلاء
 اسم املسجد: هايف احلويلة.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6 شارع 2.

صاحب املسجد:
ولد املحسن هايف عبد اهلل احلويلة – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 

)1911م(.
ومع كونه قد نشأ يتيم األبوين، إال أنه قد عاش يف كنف عمه، الذي 

رباه عىل كريم اخلصال، فكان كرياًم، حمسنًا للفقراء، وساهم يف الكثري من املشاريع اخلريية من بناء 
املساجد، وكفالة األيتام، وحفر اآلبار يف البالد الفقرية.

عمل يف وزارة األشغال حتى تقاعد سنة )1975م(، وتفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة.
تويف - رمحه اهلل – يف 2002/11/24م.

وللمرحوم من األبناء ستة وهم:
اهلل  –، وعبد  الرقة  منطقة  – خمتار  لعدة دورات، وحممد، وخالد  األمة  هادي: عضو جملس 

ومسلط ضابطان يف وزارة الداخلية.
تأسس املسجد سنة )1999م(.

»املصدر ابنه السيد عبد اهلل هايف احلويلة«.

* * *
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منطقة الزور
حرف الزاي

 اسم املسجد: زيد اخلري.
النوع: جامع.

العنوان: طريق 270 الزور القديم سابقا.
صاحب املسجد:

زيد بن مهلهل أبو مكنف الطائي النبهاين – ريض اهلل عنه - املعروف بزيد اخليل يف اجلاهلية، 
صحايب وفد عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، فأسلم فسامه زيد اخلري، كان من فرسان العرب. وتويف بعد انرصافه 
من عند الرسول ملسو هيلع هللا ىلصسنة )9 هـ(، و له ابنان  : مكنف وحريث، أسلام وصحبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدا 

قتال الردة مع خالد بن الوليد  - ريض اهلل عنه -.
»سري أعالم النبالء« 656/1 للذهبي.

* * *
حرف اهلاء

 اسم املسجد: اهلران.
النوع: جامع.

العنوان: طريق 273 شاليهات الزور اجلنوبية.
صاحب املسجد:

ولد املحسن عبد العزيز عبد اهلل اهلران – حفظه اهلل وبارك يف عمره 
– يف الدمنة – الساملية - حاليًا يف سنة )1930م(.

تلقى تعليمه االبتدائي يف كتاتيب الدمنة، فتعلم القراءة، والكتابة 
واحلساب، وقرأ القرآن الكريم، ثم واصل بعد ذلك تعليمه املسائي.

تفرغ ألعامله اخلاصة، فعمل يف  تقاعده  البلدية، وبعد  مراقبًا يف  ثم  الرشطة،  عمل يف سلك 
العقار والبناء.

عرف – أطال اهلل يف عمره – بحبه للخري، وكثرة مشاريعه اخلريية داخل، وخارج الكويت.
تأسس املسجد سنة )1999م(.

»املصدر: ابنه السيد فهد عبد العزيز اهلران«
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منطقة رشق طريق الصليبية كبد والدائري السابع
حرف النون

 اسم املسجد: النوري.
النوع: جامع.

العنوان: كبد طريق الصليبية.
صاحب املسجد:

وبارك يف  اهلل  – حفظه  النوري  اهلل  عبد  اخلالق  عبد  نوري  السيد  نفقة  املسجد عىل  هذا  بني 
عمره-، وجعله باسم عائلته الكريمة.

وعائلة النوري من أشهر العوائل الكويتية، والتي ساهم كثري من رجاهلا يف بناء الكويت يف 
جماالت خمتلفة.

قدم جد هذه األرسة الشيخ حممد نوري بن أمحد بن حممد إىل الكويت قادما من املوصل، ثم 
الزبري يف سنة )1923م(، وعمل مدرسا يف املدرسة املباركية، وأم يف مسجد اخلالد، ثم يف مسجد 

اليعقوب.
– يف  – سبحانه  العلم الرشعي سبب بعد اهلل  التزود من  البالد، وسعيه يف  لتنقله بني  وكان 

تضلعه يف العلم، واتصافه بالتقوى، والورع، والزهد.
وقد قام بالتدريس ـ وتويل القضاء يف )سوق الشيوخ( ملا عرف عنه من نزاهة، وقوة يف احلق.

تويف –  رمحه اهلل – سنة )1927م(.
»املصدر: علامء الكويت وأعالمها« لعدنان الرومي ص 135.

* * *
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منطقة الشعيبة الصناعية
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد عبد اهلل العجيل.
النوع: جامع.

العنوان: طريق 258.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل العجيل العجيل )أبو اليتامى واملساكني( 
بمنطقة  )1901م(  لعام  املوافق  )1319هـ(  عام  يف    - اهلل  رمحه   –
تلقي  وبدأ  لوالديه،  األول  االبن  الكويت، وكان  دولة  الفحيحيل يف 

العلم يف سن مبكرة يف الُكتَّاب وحفظ ما تيرس من القرآن الكريم،باإلضافة إىل القراءة والكتابة 
واحلساب.

يعود نسب  املحسن أمحد عبد اهلل العجيل إىل أرسة كريمة، يتصل نسبها بقبيلة عنزة من فخذ 
املصاليخ قدمت إىل الكويت من منطقة الزلفي، وسكنت يف احلي القبيل »فريج العجيل«، واستقر 
فيها  راشد وفايز وذريتهام، ورحل والدمها مع ابنيه عبد اهلل وحممد إىل »ملح« واستقروا فيها بعض  

الوقت، ومن ثم رحلوا إىل الفحيحيل يف هناية القرن الثامن عرش )ما بني 1897-1900م(.
وقد نشأ املحسن أمحد عبد اهلل العجيل – رمحه اهلل – يف كنف هذه األرسة املباركة التي صنعت 

صفحة بل صفحات يف تاريخ الكويت.
التجارة بني البرصة  الرفاه والدعة، بل عمل يف  العجيل حلياة  مل يركن املحسن أمحد عبد اهلل 
فافتتح حماًل  املال وبدأ يف توسيع نطاق جتارته،  مبلغًا من  أن كون  إىل  واهلند، واجتهد يف جتارته 
فيه  الذي حقق  العقار  اجته  الفحيحيل، ومن خالله  بمنطقة  الثالثينات  الغذائية يف هناية  للمواد 

نجاحًا كبريًا.
مسؤولية  الثانية  العاملية  احلرب  فرتة  توىل املحسن أمحد عبد اهلل العجيل – رمحه اهلل – خالل 
عىل  الكويتية  احلكومة  قبل  من  املرشف  فكان  التموينية،  البطاقة  خالل  من  املنطقة  يف  التموين 
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توزيع املواد الغذائية ألبناء املنطقة العارشة التي كانت تشمل آنذاك مناطق الفحيحيل، واملنقف، 
–، وكانت السيارات احلكومية تنقل األغذية إىل  وأبو حليفة، والفنطاس، والصباحية، واملقوع 
بيته ثم يقوم بتوزيعها عىل املواطنني بالعدل والقسطاس، وقام – رمحه اهلل – هبذه املهمة خري قيام، 

بشهادة احلكومة الكويتية  وثناء املواطنني عليه.
تأثر املحسن أمحد العجيل – رمحه اهلل – كثريًا بأرس ابنه عبد اهلل – الشهيد بإذن اهلل تعاىل – وبعد 
أواخر حياته  العربية يف  السفر إىل مجهورية مرص  – كثري  اهلل  الكويت كان - رمحه   حترير  دولة 
لإلنفاق عىل اليتامى وتفقد املساجد التي بناها، واخلمسني يتياًم الذين يكفلهم، ويف اليوم الرابع 
من وصوله إىل مرص تويف – رمحه اهلل – ليلة اجلمعة 23 من ذي احلجة عام )1411هـ( املوافق 5 

يوليو عام )1991م(، وتم نقل جثامنه إىل الكويت حيث دفن – رمحه اهلل -.
تأسس املسجد سنة )2002م(.

»حمسنون من بلدي« 7 /47 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: أنس بن مالك.

النوع: جامع.
العنوان: طريق 258.

صاحب املسجد:
املدين،  النجاري  أبو محزة األنصاري اخلزرجي  – ريض اهلل عنه -  النرض  أنس بن مالك بن 

خادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقرابته من النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا.
ابن عرشين. وكن  ابن عرش، ومات وأنا  املدينة وأنا  يقول: قدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   أنس  وكان 

أمهايت حيثثنني عىل خدمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
مات سنة )93هـ( وعمره )103( سنة.

»سري أعالم النبالء« 395/3 للذهبي.

* * *
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حرف الالم
 اسم املسجد: لطيفة خالد املالك الصباح.

النوع: مسجد.
العنوان: طريق 258.

صاحب املسجد:
يف  وبارك  اهلل  حفظها   – الصباح  املالك  العيل  اهلل  عبد  خالد  لطيفة  الشيخة  املحسنة  ولدت 

عمرها – يف الكويت.
درست يف مدارس الكويت، حتى أمتت دبلومًا يف معهد املعلامت، وعملت يف التدريس لفرتة 

وجيزة.
تركت التدريس، وتفرغت لبيتها، وأوالدها.

تأسس املسجد سنة )2004م(.
»املصدر: ابنها الشيخ نارص الصباح«.

* * *
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منطقة الصباحية
حرف الباء

 اسم املسجد: الرباء بن مالك.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 شارع 2.
صاحب املسجد:

الرباء بن مالك بن النرض – ريض اهلل عنه - األنصاري النجاري املدين البطل الكرار صاحب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأخو خادم النبي أنس بن مالك. شهد أحدا وبايع حتت الشجرة.

من  مهلكة  فإنه  جيش  عىل  الرباء  تستعملوا  ال  اجليش  أمراء  إىل  اخلطاب  بن  عمر  كتب  قيل 
املهالك يقدم هبم. استشهد يوم فتح تسرت سنة )20هـ(.

»سري أعالم النبالء« 195/1 للذهبي.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: محود الصقر.
النوع: .

العنوان::.
صاحب املسجد:

ولد املحسن  محود بن صقر بن مجعان بن مليفي بن مناحي بن محود 
بن دليل الضوحيي السويط – رمحه اهلل – يف منطقه الشعيبة يف الكويت 

سنة ) 1865 م ( .
تويف سنة ) 1968 م ( .

تأسس املسجد يف 7 مجادي األول سنة ) 1391 هـ ( املوافق سنة ) 1971 م ( .
أرشف عىل البناء حفيده السيد سلامن بن صقر بن محود الصقر .

» املصدر السيد صقر سلامن الصقر « .
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 اسم املسجد: محد محيد حممد العازمي 
ووالداه.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3 شارع 2.

صاحب املسجد:
ملوح  حممد  محيد  محد  املحسن  ولد 
– حفظه اهلل وبارك يف عمره - يف  العازمي 

الشعيبة سنة )1954م(.
تلقى تعليمه يف مدارس الكويت حتى أتم الدراسة اجلامعية يف جامعة الكويت يف كلية اآلداب 

– قسم اجلغرافيا.
عمل يف بلدية الكويت سنة )1973م(، وتقاعد سنة )1999م( بوظيفة مراقب عام تراخيص 

املحالت.
له من األبناء: حممد، وعبد اهلل، وعبد احلميد، وفهد، وخالد، وثالثة بنات.

وأما والده – رمحه اهلل - فقد ولد سنة )1910م(.
مل يتلق تعليام مدرسيا، لكن عمل يف التجارة منذ شبابه، وسافر للتجارة إىل مرص، والشام.

عمل يف وزارة األشغال سنة )1951م(، وتقاعد سنة )1978م(.
وحممد،  ويوسف،  ومحود،  ومساعد،  ومفلح،  وفالح،  وسلامن،  ومحد،  سامل،  األبناء:  من  له 

وست بنات.
تويف – رمحه اهلل سنة )1992م(.

ووالدته هي نوير حممد عواد العازمي - رمحها اهلل -، ولدت سنة )1920م(، وتوفيت 
سنة )2002م(

»املصدر: نفسه«.
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 اسم املسجد: محود الشحومي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 شارع 2.
صاحب املسجد:

ولد املحسن  محود رشيده محود الشحومي – رمحه اهلل – يف الفنطاس 
يف 6/1 /1896م.

عمل يف البحر بمهنة الغوص، كام عمل يف مهنة الزراعة، ويف حرف 
أخرى.

له بعض املشاريع اخلريية داخل، وخارج الكويت.
له من األبناء: راشد، وعيل، ومخسة بنات.

تويف – رمحه اهلل – يف  1978/4/1م.
تأسس املسجد سنة )2001م(.

»املصدر: ابنه السيد حممد محود الشحومي«.

* * *
حرف الطاء

 اسم املسجد: طلق عقاب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 شارع 16.
صاحب املسجد:

ولد املحسن طلق خليف عقاب العازمي – رمحه اهلل – يف املرقاب 
سنة  )1890م(.

بعض  يف  والكتابة  والقراءة،  الكريم،  القرآن  مبادئ  تلقى 
الكتاتيب.
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عمل يف الغوص مع شقيقه النوخذة مطلق، وقد كانا يملكان أيضًا إباًل، وغناًم، وكانا يسكنان 
الشامية بعد وفاة والدمها سنة )1932م(.

سنة  الصباحية  يف  استقر  ثم  املنقف،  ثم  مطلق،  شقيقه  وفاة  بعد  الفنطاس  اىل  طلق  انتقل 
)1977م(.

عرف بحبه للخري، ومسامهاته الكريمة، ودرايته للحياة، ومعرفته باألمور.
له كاًل من: عيد، ومخيس  أنجبت  – رمحها اهلل -، وقد  امليع  املرحومة رفعة نارص  تزوج من 

النائب السابق يف جملس األمة، ومنرية، ومنري، ونوير، وفاطمة.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1993م(.

تأسس املسجد سنة )1979م(.
»املصدر: حفيده السيد الدكتور مطلق عيد طلق العازمي«.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عايضة مناحي العازمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 شارع 1.
صاحب املسجد:

سنة  حدود  يف  الكويت  يف   – اهلل  رمحها   – العازمي  احلباج  مناحي  عايضة  املحسنة  ولدت 
)1895م(.

عرفت بصالحها، وتدينها، وحبها للخري، ومسامهتها يف العديد من املشاريع اخلريية.
ونظرًا لصالحها، فقد كان الناس الناس يأتوهنا لتقرأ عىل مرضاهم احتسابًا لألجر من اهلل 

– تعاىل -، ولذا كانت تسمى بـ »عايضة املداوية«.
عاشت أخر حياهتا يف كنف ابني أخيها رجا وجابر عبد اهلل احلباج – رمحهام اهلل – وقد كانا 

بارين هبا، حريصني عىل تلبية كل ما حتتاج.
توفيت – رمحها اهلل سنة )1990م(.

تأسس املسجد سنة )1975م(.
»املصدر: مناحي رجا احلباج العازمي«
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 اسم املسجد:عجران الزعبي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

وبارك يف  اهلل  – حفظه  الزعبي  فيصل  فراج  املحسن عجران  ولد 
عمره – يف الكويت حتى حصل عىل الشهادة املتوسطة.

التحق يف بداية األمر باجليش الكويتي، ثم قدم استقالته، وعمل يف 
إدارة النقليات يف وزارة الرتبية إىل تقاعده.

له من الذرية: حاتم، ودانة، ونوال، ومنرية، ومنى وسحاب، وخزنة – بارك اهلل فيهم مجيعًا -.
»املصدر: ابنه السيد حاتم عجران الزعبي«.

* * *
 اسم املسجد: عيل حزام امليع.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 2 شارع 12.

صاحب املسجد:
أحد رجاالت قبيلة العوازم، ومن املقربني للشيخ مبارك الصباح، وشارك يف حرب الرصيف 

سنة )1901م(.
سكن الشعيبة يف حياته، وكان له فيها ديوان عامر يقصده معارفه، وحمبوه.

كان معروفًا بالصالح، وحب اخلري، والسعي يف حوائج الناس.
له من األبناء: النوخذة فالح، وفالح – رمحهام اهلل -.

تويف - رمحه اهلل – قبل سنة )1930م(.
»املصدر: حفيده السيد عبد اهلل فالح عيل حزام اللميع«.
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 اسم املسجد: عمرو بن العاص.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

عنه-،  اهلل  عمرو بن العاص بن وائل اإلمام أبو عبد اهلل، ويقال أبو حممد السهمي – ريض 
مسلام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  هاجر  واحلزم،  والدهاء  الفطنة  يف  املثل  به  يرضب  ومن  قريش  داهية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ففرح  بن طلحة  الكعبة عثامن  الوليد وحاجب  بن  أوائل سنة )8هـ( مرافقا خلالد  يف 

بقدومهم وإسالمهم، وأمر عمرا عىل بعض اجليش وجهزه للغزو.
افتتح عمرو بن العاص إقليم مرص، وويل إمرته زمن عمر وصدرا من دولة عثامن، ثم أعطاه 

معاوية اإلقليم.
»سري أعالم النبالء«  54/3 للذهبي.

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: فهد سويد السويد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

الرشق  – يف  اهلل  ولد املحسن فهد سويد السويد العجمي – رمحه 
يف الكويت سنة )1920م(.

ببعض  التحق  التي  الشعيبة  ثم  الشامية،  إىل  صغره  يف  أهله  انتقل 
كتاتيبها، وتعلم القراءة، والكتابة، وحفظ شيئًا من القرءان الكريم.

عمل يف األعامل احلرة يف بادئ أمره، ثم عمل يف جتارة األرايض، وأعامل جتارية أخرى.
املقنع، مع  وبالعقل، واحلكمة، واألسلوب  تربيته ألوالده،  ودينه، وحسن  عرف بصالحه، 
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روح الدعابة، واملرح.
كان يأمر أبناءه باالشتغال بالتجارة، وعدم الدخول يف العمل الوظيفي، ليغرس فيهم معاين 

التوكل عىل اهلل، والصرب، واملثابرة.
له العديد من املسامهات واملشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت، وقد أوىص أن يبنى مسجد 

من وصيته، فنفذ أبناؤه وصيته.
له من األوالد ستة أبناء، وأربع بنات.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1991م(.
»املصدر: ابنه السيد عبد املحسن فهد السويد«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مبارك شنار املطريي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

ولد املحسن مبارك شنار البخيت املطريي – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة )1900م(.

مل يتلق تعلياًم يذكر، لكنه عرف بدينه، وحبه للخري، وتواصله مع 
الناس، ومساعدته للمحتاجني.

عمل يف رشكة نفط الكويت سنة )1947م(، ثم عمل يف مستوصف الشعيبة، حتى تقاعد سنة 
)1971م(.

كان من املرافقني للوجيه هالل فجحان املطريي – رمحه اهلل –.
له من األبناء: شنار، وردن، ونارص، وعبد اهلل، وسعد.

تويف – رمحه اهلل – يف 1988/7/21م.
تأسس املسجد سنة )1988م(.

»املصدر: ابنه السيد شنار مبارك البخيت املطريي«.
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 اسم املسجد: حممد بن صالح العثيمني.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 شارع 14.
صاحب املسجد:

حممد بن صالح بن حممد بن سليامن بن عبد الرمحن آل عثيمني – رمحه 
اهلل - من بني متيم، ولد يف سنة )1347هـ( يف عنيزة، أحلقه والده ليتعلم 
م عبد الرمحن بن سليامن  الدامغ –  القرآن الكريم عند جّده ألمه املعلِّ

رمحه اهلل -، درس عند يف العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي - رمحه اهلل -،  التفسري، واحلديث، 
ًسا يف املعهد العلمي  والسرية، والتوحيد، والفقه، واألصول، والفرائض، والنحو. بقي الشيخ مدرِّ
الدين  وأصول  الرشيعة  كلية  يف  التدريس  إىل  انتقل  عام)1398هـ(،  إىل  )1374هـ(  عام  من 

بالقصيم حتى وفاته.
دّرس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي يف مواسم احلج ورمضان واإلجازات الصيفية منذ عام 

1402هـ، حتى وفاته.
ُتويف يف مدينة جّدة سنة )1421هـ(، ودفن يف مكة املكرمة.

»املصدر:  املوقع الرسمي للشيخ حممد بن صالح العثيمني«.

* * *
 اسم املسجد: حممد هادي بادي اهلاجري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد هادي بادي اهلاجري – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة )1911م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، ومل يتلق تعليام معينًا، لكنه عمل يف رشكة نفط 

444



محافظة األحمدي

الكويت، ثم عمل يف وزارة األوقاف، وتفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة.
له من األوالد: خالد، ومحد، وهادي، وبنات أخريات.

– يف 2003/5/28م. تويف – رمحه اهلل 
تأسس املسجد سنة )1983م(.

»املصدر: ابنه السيد محد حممد هادي اهلاجري«.

* * *
  اسم املسجد: حممد اهلديب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع 13.

صاحب املسجد:
ولد املحسن  حممد محود اهلديب – رمحه اهلل - يف القصيم يف اململكة 

العربية السعودية سنة    )1910م(.
وتعلم  القرآن،  فحفظ  الكتاتيب،  بعض  يف  األويل  تعليمه  تلقى 

من  حج  محلة  له  وكانت  التجارة،  يف  عمل  الكويت  يف  استقر  وملا  واحلساب،  والكتابة  القراءة 
اخلمسينيات امليالدية حتى وفاته -رمحه اهلل -.

له من األبناء: عادل، وطارق، ومحود، ومجال، وباسل، وبنات أخريات.
تويف يف 1967/9/13م.

»املصدر: ابنه السيد مجال حممد اهلديب«.

* * *
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  اسم املسجد: أبو مسعود األنصاري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1 شارع 2.
صاحب املسجد:

أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري – ريض اهلل عنه -، مل يشهد بدرا 
عىل الصحيح وإنام نزل ماء ببدر، فشهر بذلك، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران 
جابر يف السن، روى أحاديث كثرية. وهو معدود يف علامء الصحابة. نزل الكوفة، وتويف هبا سنة 

)39هـ(.
»سري أعالم النبالء« 1272/2 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: مناحي عبد املحسن املبارك.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2 شارع 2.

صاحب املسجد:
ولد املحسن مناحي عبد املحسن املبارك الربيكي العازمي – حفظه 

اهلل وبارك يف عمره – يف رشق سنة )1934م(.
تلقى تعليمه يف منطقة حويل التي سكنها يف أول حياته.

عمل يف دائرة األشغال يف 1953/9/1م بوظيفة فني بناء، وتدرج 
غي وزارة األشغال، حتى تقاعد سنة )1977م(.

تفرغ بعد تقاعده ألعامله اخلاصة، وعمل يف جتارة العقار.
له بعض األعامل اخلريية داخل وخارج الكويت.

رزقه اهلل باثني عرش ولدًا، الذكور منهم: نارص، وخالد، وأمحد، وحامد، وفيصل، وطارق، 
وعبد املحسن.

تأسس املسجد سنة )2008م(.
»املصدر: ابنه السيد عبد املحسن مناحي الربيكي«

446



محافظة األحمدي

حرف النون
 اسم املسجد: نوير صنح بويعي.

النوع: جامع.
العنوان:.

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة نوير صنح بويعي العازمي – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف الكويت سنة 

)1932م(.
نشأت يف أرسة صاحلة، وتزوجت من املرحوم السيد فراج حممد القفيدي، ورزقت منه بأبنائها: 

عيد، وسامل، وخالد، وخملد، وعبد اهلل، وأربع بنات.
»املصدر: ابنها السيد خالد فراج القفيدي العازمي«.

* * *
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منطقة الظهر
حرف الدال

 اسم املسجد: دحية الكلبي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 شارع 3.
صاحب املسجد:

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة. الكلبي القضاعي – ريض اهلل عنه -، صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ورسوله بكتابه إىل عظيم برصى ليوصله إىل هرقل. 

وقد شهد الريموك، وكان عىل كردوس وسكن املزة. 
عن أنس: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: يأتيني جربيل يف صورة ِدحية، وكان دحية مجيال. 

قال ابن سعد: أسلم دحية قبل بدر ومل يشهدها، وكان يشبه بجربيل. بقي إىل زمن معاوية.
»سري أعالم النبالء« 550/2 للذهبي.

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: أبو زيد األنصاري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

زيد  أيب  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ابن صاحب رسول  اهلل عنه -،  – ريض  بشري  بن  ثابت  بن  أوس  بن  سعيد 
األنصاري، البرصي، النحوي، صاحب التصانيف. ولد سنة نيف وعرشين ومائة.وكانت وفاته 

بالبرصة سنة )215هـ(. وقال أبو حاتم: عاش )93( سنة.
»سري أعالم النبالء« 494/9 للذهبي.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سامل بن عبداهلل بن عمر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5 شارع 1.

صاحب املسجد:
سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي – رمحه اهلل -، أحد فقهاء املدينة السبعة، 

ومن سادات التابعني وعلامئهم وثقاهتم.
أقعده معه عىل رسيره. تويف  به ويرفعه حتى  دخل عىل سليامن بن عبدامللك فام زال يرحب 

باملدينة سنة )106هـ(.
»سري أعالم النبالء« 457/4 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: سامل موىل أبو حذيفة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4 شارع 1.

صاحب املسجد:
املقربني  البدريني  األولني  السابقني  من  عنه-،  اهلل  ريض   – حذيفة  أيب  موىل  معقل  بن  سامل 

العاملني. 
قال موسى بن عقبة: هو سامل بن معقل. أصله من إصطخر، واىل أبا حذيفة، وإنام الذي أعتقه 

هي ُثَبْيتة بنت يعار األنصارية، زوجة أيب حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة. 
عن ابن عمر، قال: كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم املهاجرين الذين قدموا من مكة حتى قدم 

املدينة، ألنه كان أقرأهم. 
ملا انكشف املسلمون يوم الياممة، قال سامل موىل أيب حذيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ، فحفر لنفسه حفرة، فقام فيها، ومعه راية املهاجرين يومئذ، ثم قاتل حتى ُقتل.
»سري أعالم النبالء« 167/1 للذهبي.
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 اسم املسجد: سعد البوص.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

)1902م(  سنة  الكويت  يف   - اهلل  رمحه   – البوص  فيصل  راجح  فهد  املحسن  ولد 
مدينة  إىل  حتولت  والتي  الشعيبة،  مدينة  يف  الصباح  مبارك  الشيخ  عهد  يف  املوافق)1319هـ( 
بدأ  العارشة حني  املدينة حتى سن  النفط، حيث عاش أوىل سنواته يف تلك  صناعية بعد ظهور 

العمل مع والده.
كان والده راجح البوص يمتهن ركوب البحر، وقد عمل معه عىل مركب النوخذة بورسيل 
لعدة سنوات، بعد ذلك استأجر والده حممل من عائلة الكواري يف قطر، وعمل عليه هناك مع 

والده لعدة سنوات أخر.
ويف منتصف العرشينات من عمره و مع ضعف املردود املادي من العمل يف البحر انتقل إىل 
بادية الكويت حيث امتهن جتارة املاشية من اإلبل و األغنام، ثم التحق بالعمل يف وزارة الرتبية يف 

العام )1961هـ( إىل أن تقاعد يف العام )1978م(.
عرف - رمحة اهلل عليه - بكرم األخالق، و صدق القول، وحسن املعرش، والبصرية، وكان 
أحد املعتمدين يف جلنة اجلنسية الكويتية للتعريف عن الكويتيني من أبناء قبيلة سبيع، وكانت تربطه 
عالقات وطيدة بعدد من شيوخ الكويت ووجهائها حيث كان أحد جلساء حمافظ االمحدي آنذاك 
املحافظة  أحوال  يستشريه يف  و  برأيه  يستأنس  الشيخ  الصباح، وكان  اجلابر  الشيخ جابر األمحد 

واملواطنني.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1922م( عن عمر يناهز التسعني عامًا.

» املصدر: حفيده السيد: فالح سعد فهد البوص«.

* * *
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حرف الشني
 اسم املسجد: رشحبيل بن حسنة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5 شارع 6.

صاحب املسجد:
بن  اهلل  عبد  بن  فلسطني، وهو رشحبيل  أمري  األرباع، وهو  أمراء  أحد  ابن حسنة،  رشحبيل 
املطاع بن قطن الكندي، أبا عبداهلل، حليف بني زهرة. وحسنة أمه، نسب إليها وغلب عليه ذلك، 
شارك  اجليش،  ربع  عىل  أمريا  فكان  الشام  إىل  الصديق  وجهزه  احلبشة،  إىل  وهاجر  قديام  أسلم 
يف حروب الردة، وكان مع قوات خالد بن الوليد، كان حيسن القراءة والكتابة وكان من كتاب 
الوحي، كان رشحبيل أحد مائة من أبطال املسلمني املهاجرين واألنصار الذين اختارهم خالد 
عام  اللبناين  الساحل  فتح  يف  سفيان  أيب  بن  يزيد  مع  سار  ثم  األردن  فتح  الريموك،  يف  فدائيني 
)15هـ(. وطعن هو وأبو عبيدة، وأبو مالك األشعري يف يوم واحد سنة        )18هـ(.أي يف 

طاعون عمواس.
» اإلصابة« 845/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الصاد

 اسم املسجد: صفوان بن أمية.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2 شارع 1.
صاحب املسجد:

صفوان بن أمية بن خلف – ريض اهلل عنه-، القريش اجلمحي املكي، أسلم بعد الفتح، وحسن 
إسالمه، وشهد الريموك أمريا عىل كردوس، ويقال: إنه وفد عىل معاوية، وأقطعه زقاق صفوان. 

تويف سنة )41هـ(.
» سري أعالم النبالء« 562/2 للذهبي.
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حرف العني
 اسم املسجد: عوف بن مالك األشجعي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 6 شارع 3.

صاحب املسجد:
عوف بن مالك األشجعي الغطفاين – ريض اهلل عنه -،  شهد فتح مكة، يف كنيته أقوال أبو عبد 
الرمحن وقيل أبو عبد اهلل وأبو حممد وأبو عمرو وأبو محاد، وكان من نبالء الصحابة، شهد غزوة 

مؤتة.
الواقدي: شهد خيرب  الفتح مع عوف بن مالك. وقال  الواقدي: كانت راية أشجع يوم  قال 
ونزل محص، وبقي إىل خالفة عبد امللك. قال الواقدي وخليفة وأبو عبيد مات عوف سنة )73هـ( 

بالشام.
» سري أعالم النبالء« 487/2 للذهبي.

* * *
حرف القاف

 اسم املسجد: القعقاع بن عمرو التميمي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1 شارع 1.
صاحب املسجد:

املعارك،  ثابتًا يف أرض  التميمي، - ريض اهلل عنه -، كان شجاعًا مقدامًا  القعقاع بن عمرو 
وكان شديد الذكاء وذا عبقرية عسكرية يف ادارة املعارك.

قيل: إنه شهد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وشهد اجلمل مع عيل، وكان الرسول يف 
الصلح يومئذ بني الفريقني، وسكن الكوفة.

» اإلصابة« 1623/3 البن حجر العسقالين.
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حرف امليم
 اسم املسجد: اإلمام ابن ماجه.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6 شارع 1.

صاحب املسجد:
علم  يف  األئمة  أحد   ،- اهلل  – رمحه  ماجه  ابن  عبداهلل   أبو  القزويني،  الربعي  يزيد  بن  حممد 

احلديث. من أهل قزوين.
ولد سنة )209هـ(، ورحل إىل البرصة، وبغداد، والشام، ومرص، واحلجاز، والري يف طلب 
احلديث، وصنف كتابه »سنن ابن ماجه«، وهو أحد الكتب الستة، وله »تفسري القرآن«. تويف سنة 

)273هـ(.
» سري أعالم النبالء« 277/13 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: املثنى بن حارثة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع 5.

صاحب املسجد:
املثنى بن حارثة بن سلمة الشيباين – ريض اهلل عنه -، كان من أرشاف قبيلته، وشيخ حرهبا، 

عرف برجاحة عقله، وإدارته املتميزة يف املعارك.
وفد املثَنى بن حارثة إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  سنة )9هـ( مع وفد قومه.

ملّا ويل عمر بن اخلطاب اخلالفة سرّي أبا عبيد بن مسعود الثقفي يف جيش إىل املثنى، فاستقبله 
املثنى واجتمعوا ولقوا الفرس بـ)قس الناطف( واقتتلوا فاستشهد أبو عبيد، وُجِرَح املثنى فامت 

من جراحته قبل القادسية.
» اإلصابة« 1766/3 البن حجر العسقالين.
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حرف النون
 اسم املسجد: أبو نائلة.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4 شارع 6.

صاحب املسجد:
له  – ريض اهلل عنه -  ، ويقال سلكان لقب  نائلة سلكان بن سالمة األنصاري األشهيل  أبو 
واسمه سعد  ،  شهد أحدًا، وكان ممن قتل كعب بن األرشف، وكان أخاه من الرضاعة وكان من 

الرماة املذكورين من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكان شاعرا ً .
» اإلصابة« 2376/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة العقيلة
حرف احلاء

 اسم املسجد: محد راشد محود الرشود.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

ولد املحسن محد رشود سامل رشود العازمي – رمحه اهلل – يف فريج العوازم بمدينة الكويت 
سنة )1928م(.

التحق ببعض الكتاتيب، فدرس مبادئ القراءة، والكتابة، واحلساب، وتعلم شيئًا من القرآن 
الكريم.

عمل يف وزارة املالية، وكان ممثاًل هلا يف جلنة املناقصات املركزية حتى تقاعده.
خريية  مشاريع  يف  ريعها  من  كثري  يف  ساهم  التي  اخلاصة،  التجارية  األعامل  بعض  له  كانت 

متعددة.
تويف – رمحه اهلل – سنة )2003م(.

تأسس املسجد سنة )2004م(.
» املصدر: ابنه السيد ثامر محد الرشود«.

* * *
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 اسم املسجد: محد مبارك اهليم.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

العوازم  فريج  يف   – اهلل  رمحه   – اهليم  مبارك  محد  املحسن  ولد 
بالكويت سنة      )1923م(.

وتعلم  الكريم،  القرآن  فحفظ  الكتاب،  يف  األويل  تعليمه  تلقى 
مبادئ القراءة والكتابة واحلساب.

حبب إليه طلب العلم الرشعي، فطلب العلم عىل يد بعض العلامء كعمه الشيخ مطلق اهليم، 
والشيخ محد املحارب، والشيخ أمحد عطية وغريهم.

عمل يف اإلمامة واخلطابة ما يقرب من مخس وثالثني سنة من سنة )1945م(، وحتى سنة 
)1983م(.

عرف ببعد النظر، ورجاحة العقل، وسالمة الصدر، واحلرص عىل اخلري، واالجتهاد يف الدعوة 
اىل اهلل – تعاىل -.

والشئون  األوقاف  وزاة  كرمته  وقد  ووطنه،  دينه،  هبا  خدم  التي  املهام  من  العديد  يف  ساهم 
اإلسالمية جلهوده املباركة.

تويف – رمحه اهلل – يف 2001/8/27م.
» املصدر: السيد  الدكتور عيد اهليم«.

* * *
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حرف الدال
 اسم املسجد: الدارمي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

– رمحه اهلل -، أبو  عبداهلل بن عبدالرمحن بن الفضل بن هبرام التميمي الدارمي السمرقندي 
حممد، من حفاظ احلديث، ولد سنة )181هـ(، سمع باحلجاز، والشام، والعراق، وخراسان من 

خلق كثري، واستقيض عىل سمرقند واستعفى فأعفي.
كان عاقاًل فاضاًل مفرسًا فقيهاً ، أظهر علم احلديث واآلثار بسمرقند. تويف سنة )255هـ(.

» سري أعالم النبالء« 224/12 للذهبي

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سيف فرحان النامي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

الكويت سنة  – يف  اهلل  – رمحه  النامي  املحسن سيف فرحان  ولد 
)1906م(.

قدياًم،  البادية  أهل  يعيش  كام  وعاش  تعليم،  أي  يتلق  مل  كونه  مع 
إال أنه عرف بعقل وافر، ومهة يف الكسب، فقد اشتغل بالتجارة احلرة، 

وكسب منه مااًل مل ينس فيه حق اهلل عز وجل -، فساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل 
وخارج الكويت.

تويف – رمحه اهلل – سنة )2003م(، 
تأسس املسجد سنة )2008م(.

» املصدر: ابنه السيد أمحد سيف النامي «
457



محافظة األحمدي

حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل العثامن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

هو عبد اهلل عبد اللطيف العثامن – رمحه اهلل - نشأ يف أرسة ترجع 
أصوهلا إىل قبيلة سبيع بن عامر يف اإلحساء.

وبعد فرتة من االشتغال بالتدريس قّرر »عبد اهلل العثامن «وإخوته 
العزيز »إنشاء مدرسة هلم يّدون فيها علم  الثالثة عثامن وحممد وعبد 

أهلها،  الكويت  أفادت  التي  الفكرة  هذه  تنفيذ  يف  يرتددوا  ومل  العربية،  واللغة  واحلساب  الفقه 
إىل  باإلضافة  العرشين  القرن  من  الثالثينات  منصف  يف  افتتحت  التي  العثامن  مدرسة  فكانت 

عملهم يف الصيف عىل مركب الغوص العائد لوالدهم رمحه اهلل.
وبعد سنوات من العمل يف التدريس ترك »عبد اهلل »هذه املهنة ليلتحق بالعمل احلكومي حيث 
إمامته ملسجد قرص  إىل  باإلضافة  التي عني مديرًا هلا يف عام )1948م(  الكويت  بلدية  عمل يف 

نايف التي استمّرت حتى وفاة الشيخ« عبد اهلل األمحد الصباح »رمحه اهلل.
وبعد ترك العمل احلكومي عمل يف جتارة العقارات وقد كان عبد اهلل العثامن شاعرًا واديبًا فقد 
باسم »أفياء  العثامن »سنة )1965م( قبيل وفاته وتم إعادة طبعه حديثًا  له كتاب »ديوان  صدر 

األغصان من ديوان العثامن »من إعداد وتأليف ابنه عدنان العثامن.
والنّعم  الوفري  باخلري  عليه  اهلل  فمن  العقارية،  التجارة  العثامن يف  اللطيف  عبد  اهلل  عبد  عمل 
التي مل ينس احلمد والثناء هلل عليها، فسعى إىل فعل اخلريات وخصص ديوانية للفقراء  الكثرية 
واملساكني يلتقي هبم ويتعرف عىل حاجاهتم وفتح قلبه للغارمني واملدينني والراهنني، فسدّد ديوان 
الكثريين غري منتظر من أصحاهبا السداد، ومنح قروضًا كثرية غري حمدّدة املوعد ودون مطالبة هبا، 
فكان دائاًم يفك دين املدين حلني ميرسة، كام تربع بمصاريف إنشاء غرفتني يف املستشفى األمريكاين 

لعالج الفقراء وجعلها جزءًا من وصيته بعد مماته.
تويّف عبد اهلل العثامن يف العام )1385هـ( املوافق )1965م(، ومازال إحسانه ممتّدًا يقيض حاجة 

املحتاج وجيري املستجري.رمحة اهلل املحسن عبد اهلل عبد اللطيف العثامن وأسكنه فسيح جناّته.
» حمسنون من بلدي 91/1 »إصدار: بيت الزكاة.
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فاطمة عبد اهلل الرويح.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4 .
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة فاطمة عبد اهلل الرويح يف الكويت سنة ) 1928 م ( .
تم تزوجت من املرحوم السيد  عبد الرمحن حممد عبد اهلل الرويح ورزقت منه بأبنائها : فيصل، 

وحممد ، وفوزي ، ومجال ، وخالد ، وأربع بنات .
توفيت – رمحه اهلل – يف  06/29/ 2002م .

تاريخ التأسيس: 21/ 9 /2006م.  
» املصدر : ابنها السيد مجال عبد الرمحن الرويح« .

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد عبد اهلل الرويح.
النوع: جامع.

العنوان:قطعة 3 .
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد عبد اهلل الرويح – رمحه اهلل – سنة ) 1895 م ( يف فريج غنيم باحلي الوسط 
بني رشق وجبله وهو مكان بنك الكويت املركزي احلايل .

 يرجع  نسبه إىل أرسة الروجيح وهي بطن من البقوم ، وقد هاجرت هذه األرسة كغريها من 
األرس الكويتية من منطقة نجد يف اململكة العـربية السعودية إىل الكويت .

مل يتلق تعليام معينا ، لكنه مارس العمل التجاري وهو بسن مبكرة مع والده، له من األبناء : 
عبد اهلل ، وعبد الرمحن ، ونارص ، وحامد ، وأربع بنات .

تويف – رمحه اهلل – سنة ) 1949 م ( .
تأسس املسجد سنة )  2007 م ( .

» املصدر : السيد : مجال عبد الرمحن الرويح« .
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منطقة عيل صباح السامل
حرف األلف

 اسم املسجد: األرقم بن أيب األرقم.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

األرقم بن أيب األرقم  بن أسد املخزومي – ريض اهلل عنه -، صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من السابقني 
األولني اسم أبيه عبد مناف. كان األرقم أحد من شهد بدرا، وقد استخفى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف داره، 

وهي عند الصفا، وكان من عقالء قريش، عاش إىل دولة معاوية. 
تويف باملدينة. وصىل عليه سعد بن أيب وقاص بوصيته إليه. وقال عثامن بن األرقم: تويف أيب 

سنة )53هـ( وله )83هـ( سنة.
» سري أعالم النبالء« 479/2 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: أنس بن النرض.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

أبو عمرو أنس بن النرض بن ضخم النجاري اخلزرجي األنصاري – ريض اهلل عنه -، عم أنس 
بن مالك خادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم بعد وصول النبي - صىل اهلل عليه وسلم – املدينة.

عن أنس قال: عمي أنس بن النرض سميت به مل يشهد بدرا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فكرب عليه فقال: 
أول مشهد شهده رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غبت عنه، أما واهلل لئن أراين اهلل مشهدا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام 
بعد لريين اهلل ما أصنع، قال: فهاب أن يقول غريها فشهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد من العام 
القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو أين ؟ قال: واها لريح اجلنة أجدها دون أحد 
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فقاتل حتى قتل، فوجد يف جسده بضع وثامنون من بني رضبة وطعنة ورمية فقالت: عمتي الربيع 
بنت النرض: فام عرفت أخي إال ببنانه.

» سري أعالم النبالء« 395/3 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: أبو أيوب األنصاري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

خالد بن زيد بن كليب بن مالك بن النجار أبو أيوب األنصاري – ريض اهلل عنه - ، أسلم أبو 
أيوب قبل هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، وشهد العقبة، نزل عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حتى بنى حجرته، 
شهد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الغزوات كلها. مات أبو أيوب سنة )52هـ(، ودفن حتت أسوار القسطنطينية، 

وقربه يف استنبول اليوم.
» سري أعالم النبالء« 402/2 للذهبي.

حرف الباء
 اسم املسجد: بدر الدين العيني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، أبو حممد، بدر الدين العيني احلنفي. مؤرخ، عالمة، من 
كبار املحدثني. أصله من حلب، ومولده يف عينتاب سنة   )762هـ(، أقام مدة يف حلب، ومرص، 
ودمشق، والقدس، وويل يف القاهرة احلسبة وقضاء احلنفية ونظر السجون، عكف عىل التدريس 

إىل أن تويف بالقاهرة سنة )855 هـ(.
» األعالم« 7/ 163 للزركيل.
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* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: جالل الدين السيوطي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8.
صاحب املسجد:

عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي جالل الدين. إمام حافظ 
مؤرخ أديب، ولد سنة )849هـ(، ونشأ يف القاهرة يتياًم مات والده وعمره مخس سنوات، وملا بلغ 
أربعني سنة اعتزل الناس، وخال بنفسه يف روضة املقياس عىل النيل كأنه ال يعرف أحدًا، فألف 

أكثر كتبه، وبقي عىل حاله إىل أن تويف سنة )911هـ(.
» األعالم « 301/3 للزركيل.

* * *
حرف احلاء

اسم املسجد: حارثة بن رساقة.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

حارثة بن رساقة بن احلارث – ريض اهلل عنه -، وأمه أم حارثة واسمها الربيع بنت النرض بن 
النرض خادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني  ضمضم، وهي عمة أنس بن مالك بن 
احلارثة بن رساقة والسائب بن عثامن بن مظعون، شهد بدرا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقتل يومئذ شهيدا 

رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله، وليس حلارثة عقب.
» اإلصابة« 319/1 البن حجر العسقالين.
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 اسم املسجد: أبو حازم األعرج.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8.
صاحب املسجد:

سلمة بن دينار املخزومي، أبو حازم، ويقال له األعرج – رمحه اهلل -، عامل املدينة وقاضيها، 
وشيخها، فاريس األصل. كان زاهدًا عابدًا، بعث إليه سليامن بن عبدامللك ليأتيه، فقال: إن كانت 

له حاجة فليأت، وأما أنا فام يل إليه حاجة. تويف سنة   )140هـ(.
» سري أعالم النبالء« 96/6 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: أبو حذيفة بن عتبة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

الشهيد ذو االبتسامة أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص بن 
إىل  السابقني  من  قيل،  فيام  مهشم  واسمه  عنه-.  اهلل  ريض   – البدري  العبشمي  القريش  كالب 
اإلسالم، أسلم قبل دخوهلم دار األرقم، وهاجر إىل احلبشة مرتني. شهد املشاهد والغزوات كلها 
الياممة سنة )12هـ( وهو ابن ثالث- أو أربع  يوم  استشهد  اهلل عليه وسلم -  مع النبي – صىل 

ومخسني سنة،  وعىل وجهه ابتسامة ملا رأى من منزلته عند ربه.
» سري أعالم النبالء« 164/1 للذهبي.

* * *
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حرف الدال
 اسم املسجد: اإلمام الدارقطني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

– رمحه اهلل -، إمام عرصه  عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي، أبو احلسن الدارقطني الشافعي 
يف احلديث، وأول من صنف القراءات، وعقد هلا أبوابًا. ولد بدار القطن )من أحياء بغداد( سنة 
مسنده،  تأليف  عىل  اإلخشيدي(  كافور  )وزير  حنزابة  ابن  فساعد  مرص  إىل  ورحل  )306هـ(، 

وعاد إىل بغداد وتويف فيها سنة )385هـ(.
» سري أعالم النبالء« 449/16 للذهبي.

* * *
حرف الذال

 اسم املسجد: احلافظ الذهبي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

حافظ،   ،- اهلل  رمحه   – أبو عبداهلل  الدين،  حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي شمس 
مؤرخ، عالمة حمقق، تركامين األصل من أهل ميافارقني، ولد يف دمشق سنة )673هـ(، ورحل إىل 
القاهرة، وطاف كثريًا من البلدان، وكف برصه سنة  )741هـ(. تصانيفه كثرية منها: »سريأعالم 
النبالء«، و»تاريخ اإلسالم الكبري«، و»ميزان االعتدال«، و»تذكرة احلفاظ«. تويف يف دمشق سنة 

)748هـ(.
» األعالم «326/5 للزركيل.
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حرف السني
 اسم املسجد: سفيان بن عيينة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

كان  بالكوفة سنة )107هـ(، وسكن مكة.  ولد  الكويف،  اهلاليل  ميمون  بن  عيينة  بن  سفيان 
حافظًا ثقة، واسع العلم، كبري القدر، قال الشافعي: لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز، حج 

سبعني مرة. تويف بمكة سنة )198هـ(.
»سري أعالم النبالء« 454/8 للذهبي.

* * *
حرف الشني

 اسم املسجد: اإلمام الشوكاين.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

حممد بن عيل بن حممد بن عبداهلل الشوكاين. فقيه جمتهد من كبار علامء اليمن، من أهل صنعاء، 
ولد هبجرة شوكان )من بالد خوالن باليمن( سنة )1173هـ(، ونشأ بصنعاء، وويل قضائها سنة 
)1229هـ(، ومات حاكاًم هبا سنة       )1250هـ(. له مائة وأربعة عرش مؤلفُا منها »نيل األوطار 

من أرسار منتقى األخبار »، و »فتح القدير«.
» األعالم « 298/6 للزركيل.

* * *
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حرف الطاء
 اسم املسجد: اإلمام الطحاوي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي الطحاوي – رمحه اهلل -، أبو جعفر، فقيه انتهت إليه 
رئاسة احلنفية بمرص. ولد يف طحا )من صعيد مرص( سنة

الشام سنة  إىل  ثم حتول حنفيًا، ورحل  الشافعي،  وتفقه عىل مذهب  فيها،  ونشأ  )239هـ(، 
)268هـ(. تويف بالقاهرة سنة )321هـ(.

» سري أعالم النبالء« 27/15 للذهبي.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عز الدين األثري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

عيل بن حممد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباين اجلزري، أبو احلسن عزالدين بن األثري، 
املؤرخ اإلمام، من العلامء بالنسب واألدب، ولد يف جزيرة ابن عمر سنة )555هـ(، ونشأ هبا، 
وسكن املوصل، وجتول يف البلدان، وعاد إىل املوصل، وتويف فيها سنة )630هـ(. من تصانيفه 

»أسد الغابة يف معرفة الصحابة«، و »الكامل يف التاريخ«.
» األعالم«  331/4 للزركيل.

* * *

466



محافظة األحمدي

حرف الفاء
 اسم املسجد: الفضيل بن عياض.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 5 .
صاحب املسجد:

املكي،  الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الريبوعي، أبو عيل – رمحه اهلل -، شيخ احلرم 
من أكابر العباد الصلحاء. ثقة يف احلديث، أخذ عنه خلق منهم اإلمام الشافعي. ولد يف سمرقند 
سنة )105هـ( ونشأ بأبيورد، ودخل الكوفة وهو كبري، وأصله منها، ثم سكن مكة، وتويف فيها 

سنة )187هـ(.
» سري أعالم النبالء « 421/8 للذهبي.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مرارة بن الربيع.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

مرارة بن الربيع، وقيل :  ابن ربيعة األنصاري العمري – رمحه اهلل -، شهد بدًرا، وعن جابر يف 
فوا (  قال :  هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن  اَلَثِة الذيَن ُخلِّ قوله تعاىل :   )َوَعىَل الثَّ

ُأمية، كلهم من األنصار . 
» اإلصابة« 1809/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: احلافظ املنذري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

– رمحه اهلل -. عامل  املنذري  الدين  أبو حممد، زكي   ، القوي بن عبد اهلل  العظيم بن عبد  عبد 
باحلديث والعربية، من احلفاظ املؤرخني، له »الرتغيب والرتهيب«. أصله من الشام، ولد بمرص 
سنة )581هـ(، توىل مشيخة دار احلديث الكاملية بالقاهرة، وانقطع هبا نحو عرشين سنة عاكفًا 

عىل التصنيف، والتخريج، واإلفادة، والتحديث. تويف بمرص سنة )656هـ(.
» سري أعالم النبالء« 319/23 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: منرية مطلق العازمي.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة منرية مطلق العوجان العازمي – رمحها اهلل – يف الساملية سنة )1930م(.
– الساملية  ووالدها هو النوخذة مطلق بن نارص العوجان العازمي من أشهر نواخذة الدمنة 

حاليًا-، والعوازم وقد سكن الدمنة بعد استقرار العوازم فيها.
وكان عىل عالقة وثيقة بالبحر، فقد اشرتى سفينة رشاعية )جالبوت(، ومارس هبا الغوص 

عىل اللؤلؤ.
واستمر يف ركوب  بحارته،  مع  السامي  والتعامل  الكريمة،  بالنفس  معروفًا  كان رجاًل  وقد 

الغوص عىل اللؤلؤ حتى أواخر الثالثينات من القرن املايض.
تويف النوخذة مطلق بن عوجان – رمحه اهلل – سنة )1958م(، ومل يكن له إال ابنتان، فانقطع 

نسل عائلة العوجان العريقة.
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تزوجت منرية بنت مطلق العوجان من السيد حممد بن شايع العازمي امللقب بشيخ املزارعني 
– حفظه اهلل وبارك يف عمره -.

وزوجها اليوم من كبار رجال العوازم، وممن يقصده أبناء قبيلته، وغريهم يف حل مشاكلهم. 
وله ترمجة يف كتابنا هذا«.

شايع،  هم:  فأوالدها  مباركة،  بذرية  العازمي  العوجان  مطلق  بنت  منرية  املحسنة  رزقت 
ومطلق، وفهد.

توفيت – رمحها اهلل – سنة )2002م(.
 » أعالم الغوص عند العوازم خالل قرن « لألستاذ طالل الرمييض.

» املصدر: ولدها حممد شايع العازمي «.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نشا برغش القحطاين.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  – حفظه  القحطاين  هادي  برغش  نشا  املحسن  ولد 
عمره – يف الكويت سنة )1937م(.

عمل يف وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ثم وزارة الرتبية، وتقاعد 
سنة )1978م(.

له من األبناء: حممد، وذعار، وبرغش، ونارص، وسعد، وبجاد، ومسفر.
تأسس املسجد سنة )2008م(.

» املصدر: نفسه «

* * *
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 اسم املسجد: أبو نعيم األصفهاين.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

يف  الثقات  من  مؤرخ،  حافظ،   .- اهلل  أمحد بن عبداهلل بن أمحد األصبهاين، أبو نعيم – رمحه 
احلفظ والرواية. ولد بأصبهان سنة )336هـ(، له عدة تصانيف منها:« حلية األولياء«، »ومعرفة 

الصحابة«. تويف بأصبهان سنة )430هـ(.
» سري أعالم النبالء« 453/17 للذهبي.

* * *
حرف اهلاء

 اسم املسجد: هالل بن أمية.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

 – هالل بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب بن واقف من األوس 
ريض اهلل عنه -.

 شهد بدرًا وأحدًا، وهو أحد الثالثة الذي ختلفوا عن غزوة تبوك فنزل فيهم القرآن قوله عز 
وجل :   »  وعىل الثالثة الذين خلفوا «  . 

كان قديم اإلسالم، وكان يكرس أصنام بني واقف، وكانت معه رايتهم يوم الفتح. وهو الذي 
العن زوجته ففرق بينهام النبي - صىل اهلل عليه وسلم -.

» اإلصابة« 2053/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة الفحيحيل
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد إبراهيم اهلبدان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3  شارع الدبوس.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد إبراهيم بن حممد اهلبدان – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة )1921م(.

نشأ يف أرسة صاحلة معروفة بحبها للخري، فتحىل بالصفات الكريمة 
من الدين، وحسن اخللق، والعطف عىل الفقراء واملساكني، واملسامهة يف أعامل الرب.

عمل يف األربعينيات، وأوائل اخلمسينيات يف جمال النقل عىل اجلامل، ثم عمل يف الزراعة يف 
منطقة املنقف.

قام يف هناية اخلمسينيات بتسيري محلة حج استمرت حتى سنة )1982م(.
تويف  - رمحه اهلل – سنة )1984م(.

» املصدر: ابنه السيد عبد العزيز أمحد اهلبدان«.

* * *
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 اسم املسجد: أمحد عبداهلل العجيل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 8 شارع 39.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل العجيل العجيل )أبو اليتامى واملساكني( 
بمنطقة  )1901م(  لعام  املوافق  )1319هـ(  عام  يف    - اهلل  رمحه   –
تلقي  وبدأ  لوالديه،  األول  االبن  وكان  الكويت،  دولة  يف  الفحيحيل 

العلم يف سن مبكرة يف الُكتَّاب وحفظ ما تيرس من القرآن الكريم،باإلضافة إىل القراءة والكتابة 
واحلساب.

يعود نسب  املحسن أمحد عبد اهلل العجيل إىل أرسة كريمة، يتصل نسبها بقبيلة عنزة من فخذ 
املصاليخ قدمت إىل الكويت من منطقة الزلفي، وسكنت يف احلي القبيل »فريج العجيل«، واستقر 
فيها  راشد وفايز وذريتهام، ورحل والدمها مع ابنيه عبد اهلل وحممد إىل »ملح »واستقروا فيها بعض  

الوقت، ومن ثم رحلوا إىل الفحيحيل يف هناية القرن الثامن عرش )ما بني 1897-1900م(.
وقد نشأ املحسن أمحد عبد اهلل العجيل – رمحه اهلل – يف كنف هذه األرسة املباركة التي صنعت 

صفحة بل صفحات يف تاريخ الكويت.
التجارة بني البرصة  الرفاه والدعة، بل عمل يف  العجيل حلياة  مل يركن املحسن أمحد عبد اهلل 
فافتتح حماًل  املال وبدأ يف توسيع نطاق جتارته،  مبلغًا من  أن كون  إىل  واهلند، واجتهد يف جتارته 
فيه  الذي حقق  العقار  اجته  الفحيحيل، ومن خالله  بمنطقة  الثالثينات  الغذائية يف هناية  للمواد 

نجاحًا كبريًا.
مسؤولية  الثانية  العاملية  احلرب  فرتة  توىل املحسن أمحد عبد اهلل العجيل – رمحه اهلل – خالل 
عىل  الكويتية  احلكومة  قبل  من  املرشف  فكان  التموينية،  البطاقة  خالل  من  املنطقة  يف  التموين 
توزيع املواد الغذائية ألبناء املنطقة العارشة التي كانت تشمل آنذاك مناطق الفحيحيل، واملنقف، 
–، وكانت السيارات احلكومية تنقل األغذية إىل  وأبو حليفة، والفنطاس، والصباحية، واملقوع 
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بيته ثم يقوم بتوزيعها عىل املواطنني بالعدل والقسطاس، وقام – رمحه اهلل – هبذه املهمة خري قيام، 
بشهادة احلكومة الكويتية  وثناء املواطنني عليه.

تأثر املحسن أمحد العجيل – رمحه اهلل – كثريًا بأرس ابنه عبد اهلل – الشهيد بإذن اهلل تعاىل – وبعد 
أواخر حياته  العربية يف  السفر إىل مجهورية مرص  – كثري  اهلل  الكويت كان - رمحه   حترير  دولة 
لإلنفاق عىل اليتامى وتفقد املساجد التي بناها، واخلمسني يتياًم الذين يكفلهم، ويف اليوم الرابع 
من وصوله إىل مرص تويف – رمحه اهلل – ليلة اجلمعة 23 من ذي احلجة عام )1411هـ( املوافق 5 

يوليو عام )1991م(، وتم نقل جثامنه إىل الكويت حيث دفن – رمحه اهلل -.
تأسس املسجد سنة )1984م(.

» حمسنون من بلدي« 7 /47 إصدار: بيت الزكاة.

* * *

 اسم املسجد: املال أمحد عبد اهلل املبارك.

النوع: جامع.

العنوان:.

صاحب املسجد:
ولد الشيخ أمحد عبد اهلل املبارك املطوع – رمحه اهلل – يف مدينة احلد 

يف البحرين سنة ) 1889 م ( .
وقد درس يف أول حياته يف البحرين ، ثم انتقل إىل اإلحساء . 

الكريم  القرآن  درس  حتى  سنوات  عرش  نحو  باإلحساء  علومه  يتلقى  الفاضل  الشيخ  ظل 
وحفظ معظمه ، كام درس كثريًا من كتب الرتاث وبخاصة اللغة العربية ودرس إىل جانب ذلك 

قساًم من علم احلساب ، حتى إذا بلغ الثامنة عرش من عمره قدم إىل الكويت سنة )1916م ( . 
وعمل فور قدومه إىل الكويت مدرسًا بمدرسة الفحيحيل ، وقد ظل املدرس الوحيد هبا حتى 

أوائل اخلمسينات امليالدية حني تم بناء مدرسة حديثة ، تتبع بام فيها من معلمني وزارة املعارف 

واألستاذ  ، الصانع  يوسف  األستاذ   : التدريس  يف  عمله  خالل  الفاضل  املريب  زمالء  ومن 
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 عبد العزيز العتيقي الذي كان ناظرًا ملدرسة الفحيحيل ، وابنه حممد العتيقي الذي توىل إدارة 
املدرسة بعد أبيه 

ومن تالميذه ابنه الدكتور يوسف أمحد املبارك املطوع ، وكثري من أبناء قرية الفحيحيل الذين 
تبوأوا مناصب مرموقة يف املجتمع 

هذه  وكانت   ، حوهلا  وما  الفحيحيل  أمري  زمنا  قىض  فقد  كثرية  إسهامات  الفاضل  وللشيخ 
الوظيفة تابعة - آنذاك - لوزارة املالية ، كام توىل اإلمامة واخلطابة يف مسجد الفحيحيل ) مسجد 
العجيل ( ، وتوىل منصب القايض باملنطقة العارشة التي متتد من الفنطاس شاماًل إىل احلدود مع 

اململكة جنوبًا ومعها األمحدي 
وكان الشيخ الفاضل خالل عمله حمور نشاط يف املنطقة ، ملا يتمتع به من حيوية ونشاط وحب 
للسعي من أجل اخلري ، كام كان يقوم بالتوعية الدينية واالجتامعية يف خطب اجلمعة ، ويف كل لقاء 

له مع أبناء املنطقة العارشة 
للثامن  املوافق   ،  ) هـ   1388 ( املبارك سنة  الثامن من شهر رمضان  – يف  اهلل  – رمحه  تويف 

والعرشين من ديسمرب سنة ) 1968م ( .
»املصدر: مربون من بلدي« ص197 للدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: محود الصقر.
النوع: 

العنوان: 
صاحب املسجد:

 ولد املحسن صقر بن محود بن صقر بن مجعان بن مليفي بن مناحي 
بن محود بن دليل الضوحيي السويط –رمحه اهلل – يف منطقة الشعيبة يف 

الكويت سنة ) 1901 م ( .
عمل يف أول حياته بالغوص ) نوخذة (، ثم توقف الغوص، اجته 

للتجارة . 
تويف – رمحه اهلل – سنة ) 1988 م ( ، تأسس املسجد سنة ) 1990 م ( .

» املصدر : السيد صقر سلامن محود الصقر«.
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حرف اخلاء
 اسم املسجد: خباب بن األرت.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة، من متيم. أبو 
حييى التميمي – ريض اهلل عنه -. 

من نجباء السابقني له عدة أحاديث، وقيل: كنيته أبو عبد اهلل. شهد بدرا، واملشاهد. 
مات بالكوفة سنة )37هـ( وصىل عليه عيل.

» سري أعالم النبالء« 323/2 للذهبي.

* * *
حرف الذال

 اسم املسجد: أبو ذر الغفاري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

جندب بن جنادة الغفاري – ريض اهلل عنه -، أحد السابقني األولني من نجباء أصحاب حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص  ، قيل: كان خامس مخسة يف اإلسالم، ثم إنه رد إىل بالد قومه، فأقام هبا بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص له 
بذلك، فلام أن هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، هاجر إليه أبو ذر ريض اهلل عنه، والزمه، وجاهد معه وقيل: كان 
آدم ضخام جسيام، كث اللحية. وكان رأسا يف الزهد، والصدق، والعلم والعمل، قواال باحلق، ال 

تأخذه يف اهلل لومة الئم، عىل حدة فيه.
وقد شهد فتح بيت املقدس مع عمر. مات سنة )32هـ(.

» سري أعالم النبالء« 46/2 للذهبي.
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حرف الراء
 اسم املسجد: الربعي بن عامر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع بالط الشهداء.

صاحب املسجد:
– ريض اهلل عنه-، وكان من أرشاف العرب. وقف أمام  ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو 

الفرس قائاًل هلم: إن اهلل ابتعثنا لنخرج من نشاء العباد من
عبادة العباد إىل عبادة اهلل ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم.

به  اهلل هداكم لإلسالم ومجعكم  إن  فقال:  القتال  الناس عىل  ليحرض  بن عامر  وقف ربعي 
وأراكم الزيادة ويف الصرب والراحة فعودوا أنفسكم الصرب تعتادوه وال تعودوها اجلوع فتعتادوه، 

وواله األحنف ملا فتح خراسان عىل طخارستان. ومل يذكر يشء عن وفاته.
» اإلصابة« 574/1 البن حجر العسقالين.

حرف الزاي
 اسم املسجد: الزبرقان بن بدر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

الزبرقان بن بدر الفزاري من سادات العرب، سمي بذلك لتسميتهم أباه بدرا.
واله رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – صدقات قومه.

» اإلصابة« 620/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سامل العيل السامل الصباح.

النوع: جامع.
العنوان:.

صاحب املسجد:
ولد سمو الشيخ سامل العيل السامل الصباح – حفظه اهلل ورعاه - يف 
فريج الشيوخ عام )1926م( وبعد ميالده بعامني اثنني 1928 حدثت 

معركة الرقعي وفيها استشهد والده الشيخ.
رئيس احلرس الوطني، أهم الرموز الوطنية واخلريية الذين هلم بصامت واضحة يف بناء دولة 

الكويت. 
بدأ مسريته التعليمية يف )فريج اخلميس(، وبعد ذلك دخل املدرسة املباركية وانتقل بعدها إىل 

املدرسة األمحدية.
وشغل سمو الشيخ سامل العيل العديد من املناصب القيادية بالدولة ومنها: 

اإلنشاء  جملس  ورئيس  )1959م(  العامة  واألشغال  البلدية  دائريت  رئيس  نائب  منصب 
)1961م(.

ورئيس املجلس البلدي )1959م( ووزير األشغال العامة )1962م - 1963م(
منذ  األعىل  الدفاع  جملس  يف  عضويته  جانب  إىل  )1967م(  منذ  الوطني  احلرس  ورئيس 

)1969م( وعضويته يف جملس األمن الوطني منذ )2005م(
ويف جمال األعامل اخلريية: قام سموه بدور بارز يف تأسيس مربة آل الصباح يف عام )1988م( 
التي كان من أهدافها رعاية عائالت شهداء الكويت ورعاية املصابني. كام قام الشيخ سامل بمشاريع 
خريية عىل نفقته اخلاصة سواء داخل الكويت أو خارجها وقد تعددت تلك املشاريع يف جماالت 

اخلري والرب كاملساجد واملكتبات واملستشفيات واملرافق االجتامعية والثقافية والرتبوية.
املصدر: »املوسوعة الكويتية«1110/2 لألستاذ محد السعيدان.
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 اسم املسجد: سعد اجلدعان اهلاجري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

ولد املحسن سعد بداح جدعان اهلاجري– رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة )1921م(.

نشأ يف بيت صالح، ولذا كان حريصًا عىل ترسيخ املفاهيم الدينية، 
واألخالق الطيبة يف نفوس أوالده منذ نعومة أظفارهم.

عمل يف وزارة األشغال ألكثر من عرشين عامًا.
له العديد من املسامهات اخلريية داخل وخارج الكويت.

له من األبناء الذكور: بداح، ومحد، وعبد اهلل، وحممد، وخالد، وراشد.
تويف – رمحه اهلل – يف 1991/10/15م.

تأسس املسجد سنة )1999م( من ثلثه الذي أوىص به.
» املصدر: ابنه السيد بداح سعد اهلاجري«.

* * *
حرف الطاء

 اسم املسجد: طارق بن زياد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

طارق بن زياد الليثي بالوالء، فاتح األندلس، أصله من الرببر، ولد سنة        )50هـ(، أسلم عىل 
يد موسى بن نصري، فكان من أشد رجاله، ويل عىل طنجة سنة )89هـ(. تويف سنة )102هـ(.

» سري أعالم النبالء« 500/4 للذهبي.
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل بن سالم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2 شارع البدوية.

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن سالم بن احلارث – ريض اهلل عنه - ، اإلمام احلرب املشهود له باجلنة أبو احلارث 
اإلرسائييل حليف األنصار من خواص أصحاب النبي – صىل اهلل عليه وسلم – كان ممن شهد 

فتح بيت املقدس نقله الواقدي.                            
 أسلم وقت هجرة النبي – صىل اهلل عليه وسلم – وقدومه، قال ابن سعد هو من ولد يوسف 

بن يعقوب - عليهام السالم -، وهو من أحبار اليهود. تويف سنة  )43هـ(.
» سري أعالم النبالء« 413/2 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: العصفور.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 9 شارع 24.

صاحب املسجد:
للمحسنني  نسبة  املسجد  هذا  بني 
العصفور  راجح  وسعود  سعد،  الكريمني 

اهلاجري – رمحها اهلل -.
العصفور  راجح  سعد  املحسن  ولد 

اهلاجري – رمحه اهلل – يف الفحيحيل سنة
)1900م(، وهو االبن الرابع يف ترتيب أبناء النوخذة راجح العصفور أحد نواخذة، ومؤسيس 

منطقة الفحيحيل.
حفظ القرآن الكريم صغريًا، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة يف أحد كتاتيب منطقة الفحيحيل، 
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عرف بصالحه، وزهده، ومداومته عىل الصالة يف املسجد.
دخل الغوص يف بدايات شبابه مع ابن عمه النوخذة هذال العصفور اهلاجري، ثم عمل بعد 
ركود مهنة الغوص مع أخيه سعود يف التجارة، ال سيام يف جتارة العقار. تويف – رمحه اهلل – يف سنة 

)1984م(.
وولد املحسن سعود راجح العصفور اهلاجري – رمحه اهلل – يف الفحيحيل سنة    )1911م(، 

وهو أصغر أبناء النوخذة راجح العصفور اهلاجري.
حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة، والكتابة يف أحد كتاتيب الفحيحيل.

وقد عرف بصالحه، وحبه للخري، وحرصه عىل الصالة يف املسجد.
عمل يف جتارة العقار مع أخيه سعد، وقد رزقهام اهلل خريًا كثريًا سامها فيه يف الكثري من املشاريع 

اخلريية داخل وخارج الكويت.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1980م(.

تأسس املسجد سنة )1984م(.
» املصدر: السيد محود سعود العصفور«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: مشاري الروضان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10 شارع بني ربيعة.
صاحب املسجد:

– عام  اهلل  – رمحه  الروضان  حممد  اهلل  عبد  مشاري  املحسن  ولد 
)1294هـ( املوافق لعام )1877م(، يف حي الرشق بمدينة الكويت، 

وكان وحيد أبيه الذي تويف يف سن مبكرة من عمره.
كبرية من  جمموعة  له  وكان  وجه،  خري  عىل   – اهلل  رمحه   – بعد وفاة والده  املسؤولية  حتمل 
األرس  من  كبرية  بمجموعة  مرتبطًا  فنشأ  أرس،  وهلن  متزوجات  وكن  أبيه(،  )أخوات  العامت   
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الكويتية يف  ذلك الوقت، مما انعكس اجيابيًا عىل شخصيته كام سيتضح لنا بعد قليل.
ملا أراد مشاري الروضان – الشاب الناضج الذي خرب احلياة مبكرًا وتعلم منها – أن يامرس 

مهنة، أو حرفة يكتسب منها، ليعف نفسه وأهل بيته.
 ملا أراد ذلك، مل جيد – رمحه اهلل – خريًا من مهنة التجارة، فعمل فيها وتنوعت نشاطاته وشملت  
العديد   من املواد والسلع، وكانت أهم أعامله التجارية التي زاوهلا جتارة اللؤلؤ التي كانت مزدهرة 
يف ذلك الوقت، وقد نجح فيها – بفضل اهلل تعاىل – وحقق من خالهلا أرباحًا كبرية، إذ تعددت 

رحالته التي كان يقوم هبا   إىل اهلند لرتويج جتارته.
وقد ورث عنه أحد أبنائه – وهو عبد اهلل – حبه هلذه املهنة، ومتيز فيها باخلربة العالية الواسعة، 
بينام تفرغ ولداه خالد ويوسف ملزاولة أنواع أخرى من التجارة، وقاموا أيضًا هبا موفقة إىل اهلند 

وسواحل إفريقيا واليمن.
ظل املحسن مشاري الروضان يواصل عطاًء بعطاء، وجهدًا بجهد، بذاًل للخري، طوال حياته 

املليئة باجلهد والعطاء  والبذل والسفر والرتحال.
وكانت وفاته – رمحه اهلل – يف اخلامس والعرشين من شوال )1386هـ( املوافق للخامس من 

فرباير عام )1967م(، بعد )90( عامًا قىض جلها يف العمل والكفاح يف سبيل اهلل.
تأسس املسجد سنة )1968م(.

» حمسنون من بلدي« 6/ 157 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: منرية اهلاجري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 شارع البدوية.

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة منرية عبد اهلل مبارك اهلاجري – رمحها اهلل - يف اجلهراء سنة )1930م(، وقد 
تربت يف أرسة صاحلة، فأبوها من رجال الكويت املعروفني الذين جبلوا عىل اخلري، واإلحسان، 
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وكانت حمبة للخري، واإلحسان.
تزوجت من السيد مبارك سعيد مبارك اهلاجري، وأنجبت منه أبناء وبنات، تويف اثنان منهام، 
ومن أبنائها: الدكتور فهد املحامي املعروف، وأحد نواب جملس األمة لدورة )1999-2003م(، 

وعبد اهلل موظف يف وزارة الداخلية.
توفيت – رمحها اهلل – سنة )2000م(.

تأسس املسجد سنة )2005م(.
»املصدر: ابنها فهد اهلاجري«.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نايف محد الدبوس.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 11.
صاحب املسجد:

– رمحه اهلل - عام  الدبوس  نايف بن محد بن جاسم  ولد املحسن 
»بحي  الدبوس  »نقرة  حمله  يف  )1909م(  لعام  املوافق  )1327هـ( 

الرشق يف مدينة الكـويت.
بدأ حياته العملية كمعظم أهل الكويت يف ذلك الكويت بمامرسة الغوص وصيد اللؤلؤ كآبائه 
وأجداده، ثم رافق جده النوخذه جاسم الدبوس  – يرمحه اهلل – يف رحالته، ترك الغوص واجته 

إىل التجارة، فقام برحالت عديدة إىل بالد الشام واهلند وإفريقيا، ووفقه اهلل يف جتارته.
 –  التحق بسلك الرشطة حتت رئاسة أمري البالد الراحل سمو الشيخ صباح السامل الصباح 
يرمحه اهلل –، وكان من املقربني له. ويف اخلمسينات أصبح عضوًا يف غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
والرشكات  والبناء،  املقاوالت  رشكات  من  والعديد  الصناعي،  القطاع  تأسيس  يف  وشارك 

العقارية، والبنوك املحلية.
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أول  فكان  الفحيحيل،  منطقة  عن  التأسييس  املجلس  يف  عضوًا  انتخب  )1962م(  عام  ويف 
نائب من أرسة الدبوس يفوز باالقرتاع احلر املبارش، وهذا املجلس هو الذي عهدت إليه مهمة 
إعداد دستور الكويت، فكانت له مشاركة فاعلة ومواقف معروفة، تركت بصامته اخلرّية يف تطعيم 
األخذ  عىل  يتفقان  واحلكومة  املجلس  جعل  مما  الكويت،  يف  املرعية  والعادات  بالقيم  الدستور 

هبا.
وتقديرًا ملركزه االجتامعي وكفائته ومواقفه البّناءة يف خدمة الكويت، انتخب عضوًا يف جملس 
األمة األول عام )1963م(، وكان من أعضائه النشطني وامللتزمني باخلدمة العامة لصالح البلد.

بعد عمر مديد حافل بجالئل األعامل اختاره اهلل إىل جواره يوم 1997/7/12م، حيث تويف 
يف العاصمة الربيطانية )لندن( ونقل جثامنه إىل الكويت، رمحه اهلل رمحة واسعة، وأسكنه فسيح 

جناته.
» حمسنون من بلدي«  2 /353  إصدار: بيت الزكاة.

* * *
 اسم املسجد: اإلمام النسائي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 9 شارع أبو فراس احلمداين.

صاحب املسجد:
أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر اخلراساين النسائي أبو عبد الرمحن – رمحه اهلل - ، 

صاحب السنن.
ولد بنسا يف سنة )215هـ(، وطلب العلم يف صغره فارحتل إىل قتيبة يف سنة 230هـ فأقام عنده 

بمدينة بغالن سنة فأكثر عنه.
رحل يف طلب العلم يف خراسان، واحلجاز، ومرص، والعراق، واجلزيرة، والشام، والثغور، ثم 

استوطن مرص. تويف سنة )303هـ(.
» سري أعالم النبالء« 125/14 للذهبي.
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منطقة الفنطاس
حرف اجليم

 اسم املسجد: مجعان العتيبي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  حفظه   – العتيبي  جازي  هزاع  مجعان  املحسن  ولد 
عمره – يف منطقة وارة يف الكويت يف 1931/6/12م.

التحق يف بعض مدارس الفحيحيل حتى أتم الصف الثاين ثانوي 
يف سنة )1952م(، عمل يف رشكة نفط الكويت، ويف سنة )1955م( 

عمل يف أمن املنشآت، ثم يف سنة )1957م( عمل يف إدارة املرور يف ساحة الصفاة.
كانت له بعض األعامل التطوعية، ومنها توليه إلدارة الفنطاس التعاونية يف أيام الغزو العراقي، 

وحتى سنة )1992م(.
وكانت له أعامل عظيمة أبان الغزو العراقي تدل عىل شجاعته، ووطنيته، وتعرض لتعذيب 
– شفاه اهلل وعافاه -، وافتداه أهله باملال بعد أن كان سجينًا يف  شديد ما زال يتلقى العالج له 

بعض سجون النظام الغازي يف الكويت.
وكان ألعامله التطوعية يف مقربة صبحان، ومجعية الفنطاس التعاونية أثر يف تقوية عزائم الباقني 

يف الكويت، بل كان يعد أحد الشهداء عىل العدوان العراقي يف املنظامت الدولية.
له من األبناء: فواز، وفايز، وحممد، وفيصل، وهزاع، وخالد، وعبد اهلل.

تأسس املسجد يف منصف الستينات.
» املصدر: نفسه «

* * *
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حرف احلاء
 اسم املسجد: احلمدان.

النوع: جامع.
العنوان: مقابل ديوان احلمدان.

صاحب املسجد:
مؤسس املسجد هو: محدان بن محدان بن خزيم – رمحه اهلل - جد أرسة احلمدان، حيث إنه 
أول من استقر يف قرية الفنطاس، وظل هذا املسجد يؤدي دوره عىل صغر حجمه وبساطة بناءه 
إىل أن انتقل أهايل قرية الفنطاس من موقعهم األول القديم إىل املوقع الثاين عىل ساحل البحر عام 
)1328هـ( املوافق )1910م(، وذلك بسبب تراكم الرمال املوسمية عىل بيوهتم، وملا أرادوا بناء 
مسجدهم اجلديد نقلوا إليه ما كان مستخدما يف مسجد احلمدان القديم أطالال إىل أن أزيل من 
موقعه القديم )1987م(، وذلك عندما قامت بلدية الكويت بتسوية املوقع الذي يضم آثار املسجد 
القديمة للقرية األوىل وذلك بقصد تسوية املكان واالستفادة  البيوت  الباقية من أطالل  والبقية 
بناء هذا املسجد عام  املنطقة، وقد أعيد  املرتاكمة عليها يف دفن مواقع منخفضة من  الرمال  من 
انتقل  التعاونية عندما  )1967م( يف موقعه احلايل قريبا من موقعه القديم قرب مجعية الفنطاس 

أهايل الفنطاس إىل املوقع الثالث احلايل إثر حركة تثمني وتنظيم املنطقة بصورهتا اجلديدة.
وأعيد بناء املسجد وجتديده سنة )2010م(.

» تاريخ مساجد الكويت « ص 486 لألستاذ عدنان الرومي.

* * *
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حرف اخلاء
 اسم املسجد: خلف راشد احلريب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

ولد املحسن خلف راشد سعد احلريب – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 
)1890م(.

من  بأمر  إمرهتا  وتوىل  املنقف،  قرية  سكن  من  أوائل  من  ويعد 
الشيخ صباح النارص الصباح – رمحه اهلل –، ومع كونه مل يتعلم القراءة 

والكتابة، إال أنه حفظ سورُا من القرآن الكريم.
وقد عرف بصالحه، وعبادته، وكرمه، ومروءته.

له من األبناء: راشد، وعبد هلل، وعبد العزيز، وسامل، و يوسف، وعبد الرمحن.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1981م(.

تأسس املسجد سنة )1987م(.
» املصدر: ابنه السيد يوسف خلف احلريب«.

* * *
حرف الراء

 اسم املسجد: الردهان.
النوع: مسجد.

العنوان: 
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد موسى الردهان يف الكويت سنة ) 1855 م ( .
تلقى تعليمه يف الكتاتيب ، فتعلم القراءة والكتابة ، وحفظ شيئا من القرآن الكريم .
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عمل يف البحر ، والغوص عىل اللؤلؤ ، وكان نوخذة لديه حممل .
تأسس املسجد سنة ) 1880 م ( ، وملا سكن الشيخ سامل املبارك الصباح – رمحه اهلل – حاكم 
، أردا أن يوسع املسجد ، لكن املرحوم حممد  الفنطاس  الكويت األسبق قبل توليه احلكم قرية 
موسى الردهان شكر له ذلك ، ووسعه عىل نفقته ، ألن األرض كانت ملكا له ، وقد جعلها وقفا 

عىل املسجد .
قامت دائرة األوقاف بتجديد املسجد سنة ) 1950 م ( .

له من األبناء راشد ، ونارص .
تويف – رمحه اهلل – سنة ) 1930 م ( تقريبا .

» املصدر : يوسف ابراهيم حممد عيسى الردهان « .

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل حممد صياح.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 22 قطاع 3.

صاحب املسجد:
ولد املحسن عبد اهلل حممد صياح السبيعي – حفظه اهلل وبارك يف 

عمره – يف الكويت سنة )1934م(.
بالعمل يف وزارة األشغال  القراء، والكتابة، والتحق  تعلم مبادئ 
اشتغل  ثم  الثامنينات،  أواخر  يف  تقاعده  وحتى  )1961م(،  سنة  منذ 

بالتجارة احلرة.
له من األبناء: حممد، ونواف، وصياح، وفهد، وأربعة بنات.

تأسس املسجد سنة )2007م(.
» املصدر: نفسه«.

* * *
حرف الصاد

 اسم املسجد: صقر حممد الصقر.
النوع: جامع.

العنوان:
صاحب املسجد:

 ولد املحسن صقر بن حممد بن صقر بن مجعان بن مليفي بن مناحي 
بن محود بن دليل الضوحيي السويط – رمحه اهلل يف منطقة الشعيبة يف 

الكويت من مواليد الكويت سنه 1907 م ( بمنطقه الشعيبة  .
عمل يف الغوص عىل الؤلؤ يف أو حياته ) نوخذة(، ثم اشتغل بالتجارة .

تويف – رمحه اهلل -  سنة ) 1960م ( .
له من األبناء : نارص، وفالح، وراشد .

تأسس املسجد سنة ) 1984 م (، وأرشف عىل بنائه ابنه السيد  نارص صقر الصقر .
» املصدر : السيد صقر سلامن الصقر« 
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منطقة فهد األمحد
حرف األلف

 اسم املسجد: أوس بن الصامت.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

أوس بن الصامت بن قيس اخلزرجي األنصاري – ريض اهلل عنه -، صحايب جليل أخو عبادة 
بن الصامت، شهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو الذي ظاهر من امرأته، فقد روت 
الكريمة يف  اآلية  الصامت ونزلت  بن  مني زوجي أوس  قالت: ظاهر  ثعلبة  بنت  زوجته خولة 
سورة املجادلة فيها »قد سمع اهلل قول التي جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهلل واهلل يسمع حتاوركام 

إن اهلل سميع بصري »فكان أوس أول من ظاهر يف اإلسالم، وكان شاعرًا.
وسكن هو وشداد بن أوس األنصاري بيت املقدس، وقيل تويف بالرملة من أرض فلسطني 

سنة)34هـ( وهو ابن )72( سنة.
» اإلصابة« 96/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف التاء

 اسم املسجد: متيم بن ورقاء.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

متيم بن ورقاء اخلثعمي ، أدرك اجلاهلية، وكان عريف قومه يف عهد عمر، وبعثه معاوية بفتح 
قيسارية إىل عمر، وكان ممن شهد قيسارية  .

» اإلصابة« 212/1 البن حجر العسقالين.
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حرف اجليم
 اسم املسجد: جندب بن عبد اهلل البجيل.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

جندب بن عبد اهلل بن سفيان، اإلمام أبو عبد اهلل البجيل العلقي – ريض اهلل عنه -، صاحب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. نزل الكوفة والبرصة. وله عدة أحاديث. 

عاش جندب البجيل - وقد ينسب إىل جده - وبقي إىل حدود سنة )70هـ(.
» سري أعالم النبالء« 174/3 للذهبي.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: أبو محيد الساعدي.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

أبو محيد الساعدي  األنصاري املدين. قيل: اسمه عبد الرمحن. وقيل: املنذر بن سعد – ريض 
اهلل عنه -، من فقهاء أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. تويف آخر خالفة معاوية  .  سنة ستني.

» سري أعالم النبالء« 481/2 للذهبي.

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فروة بن عمرو األنصاري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

املشاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  العقبة، وبدرًا، وما بعدمها من  فروة بن عمرو األنصاري، شهد 
وكان  اهلل،  سبيل  يف  فرسني  وقاد  العامري ،  خمرمة  بن  اهلل  عبد  وبني  بينه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وآخى 
يتصدق من نخله بألف وسق يف كل عام، وكان سيدا، وهو من أصحاب عيل – ريض اهلل عنه - 

وممن شهد معه يوم اجلمل«.
» اإلصابة« 1580/3 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الكاف

 اسم املسجد: كعب بن عمري الغفاري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4 .
صاحب املسجد:

كعب بن عمري الغفاري  - ريض اهلل عنه -،  من كبار الصحابة، بعثه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مرة بعد 
مرة أمريًا عىل الرسايا، وهو الذي بعثه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل  " ذات أطالح "  من أرض الشأم فأصيب 

أصحابه، ونجا هو جرحيًا، قتلتهم قضاعة، وذلك يف السنة )8هـ( . 
» اإلصابة يف معرفة الصحابة« 1694/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: كلثوم بن احلصني.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

كلثوم بن احلصني بن خلف بن عبيد  أبو رهم الغفاري – ريض اهلل عنه -، له صحبة.
أسلم بعد قدوم رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم  - املدينة، ومل يشهد بدرًا، وشهد أحدًا.

كان ممن بايع حتت الشجرة، وكان إذ شهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحدًا قد رمي بسهم يف نحره، 
فجاء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فبصق فيه، فكان أبو رهم يسمى املنحور.

» اإلصابة« 2227/4 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: املال حممد عبد اهلل الفريوز.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

ولد الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن فريوز الوهبي التميمي يف مدينة أشيقر سنة
)1072هـ( املوافق )1761م(، ونشأ يف بيت علم ودين برعاية أخواله من آل عزاز هبا.

تتلمذ يف بداية حياته عىل يد خاله الشيخ سيف بن حممد بن عزاز الذي كان عاملًا وقاضيًا حيث 
علمه القراءة والكتابة، واحلساب، ومبادئ الدين احلنيف.

ارحتل بعد ذلك إىل اإلحساء فرشع ينهل من علوم الدين خاصة الفقه واألصول، ثم قدم إىل 
الكويت فبدأ يعلم الناس حتى ذاع صيته، وصار غليه القضاء وهو أول قضاة الكويت املعروفني. 

تويف – رمحه اهلل – عام )1135هـ( املوافق)1822م(.
املصدر »مربون من بلدي « ص 82 للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف.
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منطقة مدينة خريان
حرف األلف

 اسم املسجد: إبراهيم النخعي.
النوع: جامع.

العنوان: طريق 276 منتزه اخلريان.
صاحب املسجد:

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبو عمران النخعي – رمحه اهلل -، من مذحج. من أكابر 
التابعني صالحًا وصدق رواية، وحفظًا للحديث، من أهل الكوفة.

ولد سنة )46هـ(، ومات خمتفيا من احلجاج سنة )96هـ(. وملا بلغ الشعبي موته قال: واهلل ما 
ترك بعده مثله.

» سري أعالم النبالء« 520/4 للذهبي.

* * *
حرف الراء

 اسم املسجد: راشد الفرحان.
النوع: جامع.

العنوان: طريق 285.
صاحب املسجد:

راشد عبد اهلل حممد راشد الفرحان – رمحه اهلل - من أرسة كانت 
تعيش يف حوطة بني متيم يف نجد باململكة العربية السعودية، وقد جاء 

والده إىل الكويت يف هناية القرن التاسع عرش، واستقر هبا.
ولد راشد عبد اهلل الفرحان يف فريج  الفرج عام )1875م(.

بدأ حياته يف جتارة املاء واحلطب وبعد إن اشتد عوده عمل مع أخيه يف الغوص فرتة من الزمن 
ثم حتول إىل مهنة »الطواشة »واتسعت جتارته فكان يسافر إىل البحرين واهلند بام حيمله من لؤلؤ.
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رافق الشيخ عبد اهلل بن خلف الدحيان فرتة من الزمن يف تلقي العلم وأحب العلامء كريام هبم 
حيرص عىل مرافقتهم، فقد اعتاد أن جيتمع يف بيته يف شهر رمضان املبارك من كل عام رجال العلم 

واألدب من بينهم الشيخ عبد العزيز العلجي من اإلحساء.
ذكر الشيخ عبد اهلل بن خلف الدحيان يف كتاب له أن راشد عبد اهلل الفرحان كان طالب علم 
معه، وكان يتميز بخصال محيدة أبرزها الكرم، ولقد اختذ إحسانه إىل الفقراء واملساكني يف بعض 
جوانبه شكال جديدًا غري مسبوق إذ قام ببناء أربعني بيتًا يف حي دروازة عبد الرزاق، ووزعها عىل 
اليتيم، وقرن السكينة بالسكن ملن ال مأوى  العورة، وآوى  املحتاجني والفقراء إليوائهم، فسرت 

له.
كان كثري األسفار وكلام سافر برحلة جتارية جلب معه أقمشة وأحذية يوزعها عىل العائالت 
الفقرية مبتدئًا بأقاربه وجريانه، ونظرا لشدة حاجة الناس إىل املياه لقّلة مواردها خّصص املحسن 
راشد عبد اهلل الفرحان سفينة من سفنه تسمى »شوعي « جللب املاء واخلرضوات والتمور من 
الفاو، وكان يقوم بتوزيع جزء منها عىل الفقراء واملساكني، وقد خّصص جزءًا كبريًا من أرباح 
جتارته للصدقات، يقوم بتسليمها إىل أئمة املساجد ليتوّلوا توزيعها عىل املحتاجني، وكان خيص 

الشيخ عبد اهلل اخللف باجلزء األكرب منها لكثرة املرتددين عليه من الفقراء واملساكني.
بعد حياة حافلة بأعامل اخلري والرّب واإلحسان. تويف راشد عبد اهلل الفرحان عام 

التقريب تغّمده اهلل تعاىل بواسع رمحته، وجعل إعامله يف  – 1920م( عىل وجه  )1338 هـ 
ميزان حسناته، وجعل مثواه الفردوس األعىل.

» حمسنون من بلدي« 1 /29 إصدار: بيت الزكاة.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سليامن القضيبي.

النوع: جامع.
العنوان: طريق 290 اخلريان القديم سابقا.

صاحب املسجد:
الرشق  ولد املحسن سليامن أمحد القضيبي – رمحه اهلل – يف منطقة 

سنة )1936م(.
كان والده طواشًا )تاجر لؤلؤ(، فكان يعلم أوالده التجارة، ونشأ 

ابنه سليامن حمبًا للتجارة.
ونظرًا ملا عرف عنه أبو أمحد من جد، ومثابرة، واجتهاد، فقد برز يف إنشاء املصانع يف الكويت، 
ذلك  يف  الصناعية  الدسمة  منطقة  يف  اخلمسينات  بداية  يف  والكايش  للبالط،  مصنع  أول  فأنشأ 

الوقت.
وأنشأ بعدها مصنعًا للفيرب جالس يف الكويت، واخلليج العريب يف هناية الستينات، ثم مصنع 
لإلسفنج. وقد أنشأ العديد من املصانع، وكان آخرها مصنعًا للحديد، والذي يعد األول من نوعه 
يف الكويت. وكانت له العديد من املسامهات اخلريية داخل، وخارج الكويت، والتي ما زال أبناؤه 

يتابعون سريها كام أوىص بذلك.
تزوج من املحسنة غنيمة عبد اهلل سعود اخلالد – رمحها اهلل -، وكانت امرأة صاحلة، تقية، حمبة 

للخري، وقد أنجبت له أربعة أبناء، وتوفيت يف سنة  )1992م(.
تأسس املسجد سنة )2009م(.

» املصدر: ابنه السيد أمحد سليامن القضيبي«.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد:عبد العزيز عبد اهلل السند.

النوع: مسجد.
العنوان: طريق 276 منتزه اخلريان.

صاحب املسجد:
ولد املحسن عبد العزيزعبد اهلل السند – رمحه اهلل – سنة )1932م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، معروفة بالعلم، فوالده الشيخ عبد اهلل، وعمه 
الشيخ حممد من أشهر العلامء.

عرف بحبه للخري، ومداومته عىل فعل املعروف، فكانت له مشاريع 
خريية كثرية.

له من األوالد: أسعد، والدكتور حسن، وابنتان.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1999م(.

تأسس املسجد سنة )2006م(
» املصدر: ابنه السيد أسعد عبد العزيز السند«.

* * *
حرف الغني

  اسم املسجد: غازي الصقعبي.
النوع: جامع.

العنوان: طريق 290.
صاحب املسجد:

ولد املحسن غازي عبد اهلل نارص الصقعبي – حفظه اهلل وبارك يف 
عمره - يف الكويت يف 1949/1/7م.

متزوج ولديه مخسة أبناء.التحق بوزارة الداخلية، وترقى يف العديد 
من املناصب املهمة، حتى شغل منصب مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية، واملرافق العسكري 
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والسكرتارية  العامة  اإلدارة  مدير  نائب  منصب  وشغل  اخلارجية،  ووزير  الداخلية،  لوزير 
حينذاك.

نشاطًا  له  وكّون  اخلاصة،  أعامله  إلدارة  وتفرغ  )1971م(،  سنة  الداخلية  وزارة  من  استقال 
جتاريًا كبريًا، ترأس فيها العديد من الرشكات ذوات األنشطة املختلفة، وحصل عىل حق امتياز 

أحد عرش مركزًا للتجارة العاملي.
وكانت له أنشطة اجتامعية، ورياضية، وصحفية أخرى، فقد كان عضوًا يف العديد من األعامل 

االجتامعية، والرياضية، واإلعالمية.
وخارج  داخل  الكريم  القرآن  حفظ  مسابقات  يف  الكبرية  ومسامهاته  للخري،  بحبه  عرف 

الكويت، كام ساهم يف العديد من املشاريع اخلريية، ومن املؤسسني للمسابقات القرآنية.
تأسس املسجد سنة )1987م(

» املصدر: السيد طارق محود الصقعبي «

* * *
حرف الالم

 اسم املسجد: لولوه عبد اهلل العمران.
النوع: مسجد.

العنوان: طريق 276 منتزه اخلريان.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة لولوة عبد اهلل العمران – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – سنة     )1936م(.
الدفعة  – تعاىل -، فهي خرجية  إليها اخلري، والدعوة إىل اهلل  نشأت يف أرسة صاحلة، وحبب 

األوىل من دار القرآن الكريم التابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
وتعد ناشطة يف العمل اخلريي النسائي منذ سنة )1967م(.

وقد سامهت يف تأسيس العديد من اجلمعيات، واألنشطة اخلريية، والدعوية النسائية.
بأوالدها: أسعد،  منه  فرزقت  اهلل -،  – رمحه  السند  اهلل  العزيز عبد  السيد عبد  تزوجت من 

والدكتور حسن، وابنتني.
تأسس املسجد سنة )2006م(.

» املصدر: ابنها السيد أسعد عبد العزيز السند«.
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املنطقة اجلنوبية الطرق الرسيعة
حرف العني

 اسم املسجد: العنود األمحد الصباح.
النوع: جامع.

العنوان: بجوار اسرتاحة النويصيب.
صاحب املسجد:

ولدت الشيخة العنود األمحد اجلابر الصباح – حفظها اهلل وبارك يف عمرها - سنة )1933م( 
يف مدينة اجلهراء، ووالدهتا الشيخة منرية العيار – رمحها اهلل -. 

– حفظه  الصباح  العيل  الشيخ سامل  الصباح من سمو  الشيخة عنود األمحد األمحد  تزوجت 
عايدة،  والشيخة  عالية،  والشيخة  عذيب،  بأوالدها:  منه  فرزقت  الوطني،  احلرس  رئيس   – اهلل 
والشيخ  عهود،  والشيخة  عبري،  والشيخة  انتصار،  والشيخة  فهد،  والشيخ  عواطف،  والشيخة 

أمحد، والشيخة نوف.
» املصدر: ابنها الشيخ فهد سامل العيل «

* * *
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منطقة املنقف
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد العجيل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 شارع 2.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل العجيل العجيل )أبو اليتامى واملساكني( 
بمنطقة  لعام )1901م(  املوافق  )1319هـ(  عام  يف    - اهلل  رمحه   –
تلقي  وبدأ  لوالديه،  األول  االبن  الكويت، وكان  دولة  الفحيحيل يف 

العلم يف سن مبكرة يف الُكتَّاب وحفظ ما تيرس من القرآن الكريم،باإلضافة إىل القراءة والكتابة 
واحلساب.

يعود نسب  املحسن أمحد عبد اهلل العجيل إىل أرسة كريمة، يتصل نسبها بقبيلة عنزة من فخذ 
املصاليخ قدمت إىل الكويت من منطقة الزلفي، وسكنت يف احلي القبيل »فريج العجيل«، واستقر 
فيها  راشد وفايز وذريتهام، ورحل والدمها مع ابنيه عبد اهلل وحممد إىل »ملح »واستقروا فيها بعض  

الوقت، ومن ثم رحلوا إىل الفحيحيل يف هناية القرن الثامن عرش )ما بني 1897-1900م(.
التي  املباركة  األرسة  هذه  كنف  يف   – اهلل  رمحه   – العجيل  اهلل  عبد  أمحد  املحسن  نشأ  وقد 

صنعت صفحة بل صفحات يف تاريخ الكويت.
التجارة بني البرصة  الرفاه والدعة، بل عمل يف  العجيل حلياة  مل يركن املحسن أمحد عبد اهلل 
فافتتح حماًل  املال وبدأ يف توسيع نطاق جتارته،  مبلغًا من  أن كون  إىل  واهلند، واجتهد يف جتارته 
فيه  الذي حقق  العقار  اجته  الفحيحيل، ومن خالله  بمنطقة  الثالثينات  الغذائية يف هناية  للمواد 

نجاحًا كبريًا.
– خالل فرتة احلرب العاملية الثانية مسؤولية  – رمحه اهلل  توىل املحسن أمحد عبد اهلل العجيل 
عىل  الكويتية  احلكومة  قبل  من  املرشف  فكان  التموينية،  البطاقة  خالل  من  املنطقة  يف  التموين 

499



محافظة األحمدي

توزيع املواد الغذائية ألبناء املنطقة العارشة التي كانت تشمل آنذاك مناطق الفحيحيل، واملنقف، 
–، وكانت السيارات احلكومية تنقل األغذية إىل  وأبو حليفة، والفنطاس، والصباحية، واملقوع 
بيته ثم يقوم بتوزيعها عىل املواطنني بالعدل والقسطاس، وقام – رمحه اهلل – هبذه املهمة خري قيام، 

بشهادة احلكومة الكويتية  وثناء املواطنني عليه.
تأثر املحسن أمحد العجيل – رمحه اهلل – كثريًا بأرس ابنه عبد اهلل – الشهيد بإذن اهلل تعاىل – وبعد 
حياته  أواخر  يف  العربية  مرص  مجهورية  إىل  السفر  حترير  دولة الكويت كان - رمحه  اهلل – كثري 
لإلنفاق عىل اليتامى وتفقد املساجد التي بناها، واخلمسني يتياًم الذين يكفلهم، ويف اليوم الرابع 
من وصوله إىل مرص تويف – رمحه اهلل – ليلة اجلمعة 23 من ذي احلجة عام )1411هـ( املوافق 5 

يوليو عام )1991م(، وتم نقل جثامنه إىل الكويت حيث دفن – رمحه اهلل -.
تأسس املسجد سنة )1987م(.

 »حمسنون من بلدي« 7 /47 إصدار: بيت الزكاة

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبد اهلل العجيل.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

من نواخذة منطقة الفحيحيل، يرجع نسبه من املصاليخ من عنزة قدمت أرسته إىل الكويت 
وسكنت يف احلي القبيل )فريج العجيل(، ثم انتقلت إىل ملح )جنوب املطار اليوم(، ثم رحلت إىل 

الفحيحيل يف هناية القرن الثامن عرش.
وعمل  روبية،  ألف  عرش  أربعة  ومعه  سنة،  عرشة  اثنتي  بعد  ورجع  وسيالن  اهلند  إىل  سافر 

بالتجارة.
تأسس املسجد عىل نفقة ابنه أمحد  - رمحه اهلل - سنة )1986م(.

» حمسنون من بلدي« 47/7 إصدار: بيت الزكاة.
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 اسم املسجد: عبيد زبن امليع.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

 – ولد املحسن عبيد زبن حزمي امليع – حفظه اهلل وبارك يف عمره 
يف الشعيبة سنة )1933م(.

درس يف مدارس الشعيبة حتى وصل املرحلة الثانوية.
عمل يف دائرة البلدية سنة )1958م(، ثم عني خمتارًا ملنطقة الشعيبة سنة      )1966م(، وبعد 
انتقال أهل الشعيبة منها، سكن منطقة الصباحية سنة  )1972م(، وعني فيها خمتارًا حتى تقاعد 

سنة )1982م(.
تفرغ بعد ذلك لتجارته، وأعامله احلرة، فأكرمه اهلل بخري مل ينس حق اهلل فيه، فساهم يف العديد 

من املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.
له من األوالد: نارص، ومشعل، وأمحد.

تأسس املسجد سنة )2007م(.
» املصدر: نفسه «

* * *
 اسم املسجد: عقبة بن عامر.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3 شارع 7.

صاحب املسجد:
عقبة بن عامر بن عبس اجلهني، اإلمام املقرئ – ريض اهلل عنه -، صاحب النبي – صىل اهلل 
عليه وسلم -، وكان عاملا مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبري الشأن، وكان الربيد إىل عمر 

بفتح دمشق.
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قال ابن يونس شهد فتح مرص واختط هبا، وويل اجلند بمرص ملعاوية ثم عزله بعد ثالث سنني 
وأغزاه البحر، وكان خيضب بالسواد وقربه باملقطم مات سنة    )58هـ(.

» اإلصابة يف معرفة الصحابة« 1270/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: عمرو بن سعيد بن العاص.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

عمرو بن سعيد بن العاص األموي – ريض اهلل عنه -، له هجرتان إىل احلبشة، ثم إىل املدينة، 
شهد بدرًا وهاجر اهلجرتني، واله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل وادي القرى، استشهد يوم الريموك، ويقال يوم 

أجنادين مع أخويه - ريض اهلل عنهم -.
» اإلصابة يف معرفة الصحابة« 1333/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: فهد املبخوت.
النوع: جامع.

العنوان:
صاحب املسجد:

ولد املحسن فهد مبخوت حسني العجمي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1936م(.
وقد تلقى تعليمه األويل يف منطقة الفحيحيل، فتعلم القراءة والكتابة، وحفظ أجزاء من القرآن 

الكريم.
وملا فتحت دور القرآن الكريم التابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية التحق بدار القرآن 

الكريم يف منطقة الفحيحيل.
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عمل مهنيُا يف وزارة الداخلية، ثم انتقل للعمل يف وزارة الصحة سنة )1980م(، واستمر يف 
العمل هبا حتى تقاعده سنة )1984م( تقريبًا.

عرف بتدينه، وحبه للخري، واجتهاده يف الدعوة إىل اهلل – تعاىل -، فكان خيرج مع مجاعة الدعوة 
والتبليغ للدعوة إىل اهلل يف بلدان شتى عربية، وغري عربية.

له من األبناء: حسني، ومرزوق، وعبد اهلادي، ومدعث.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1999م(.

تأسس املسجد سنة )1974م(، وقد جدد عىل نفقة أحد املحسنني – أثابه اهلل – سنة )1984م(.
» املصدر: ابنه السيد مدعث فهد حسني العجمي «

* * *
حرف الالم

 اسم املسجد: أبو لبابة األنصاري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 شارع 1.
صاحب املسجد:

رفاعة بن املنذر بن زبري بن زيد األويس األنصاري – ريض اهلل عنه -، شهد بيعة العقبة نقيبًا، 
واستخلفه رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يف إحدى غزواته عىل املدينة، وشهد معه ملسو هيلع هللا ىلص غزوة أحد وما بعدها من 

املشاهد.
تويف يف خالفة عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -.

» اإلصابة« 2344/4 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف النون
 اسم املسجد: نزلة بنت ضاوي العتيبي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة نزلة بنت ضاوي العتيبي – رمحها اهلل – يف الكويت سنة         )1915م(.
والدكتور  عيل،  األستاذ  األوالد:  من  وهلا  العتيبي،  هجاج  بن  حممد  املرحوم  من  تزوجت 

عبد اهلل، والدكتور محود، والدكتور مبارك.
باسم  لوحة  فُوضعت  هبا،  تعّرف  املسجد  باب  عىل  لوحة  توضع  ال  أن  عىل  حريصة  كانت 

املرشف عىل بناء املسجد ابنها الدكتور محود.
توفيت – رمحها اهلل – يف 30 / 5 / 2010م.

» املصدر: ابنها السيد الدكتور محود حممد العتيبي«.

* * *
 اسم املسجد: نوير مبارك امليع.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

سنة  الكويت  يف   – عمرها  يف  وبارك  اهلل  حفظها   – امليع  عيد  مبارك  نوير  املحسنة  ولدت 
)1945م(.

أكرمها اهلل بحبها للخري، والرب، واإلنفاق، والعطف عىل الفقراء واملساكني.
تزوجت من السيد عبيد زبن امليع – حفظه اهلل -، فكان هلا من األوالد: نارص، ومشعل، وأمحد.

تأسس املسجد سنة )2007م(.
» املصدر: زوجها السيد عبيد زبن امليع«.
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حرف اهلاء
 اسم املسجد: مهالن سعد اهلمالن.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

سنة   - اهلل  رمحه   – اهلمالن  مهالن  سعد  مهالن  املحسن  ولد 
)1920م( يف قرية الفحيحيل.

تلقى علوم القرآن الكريم عىل يد الشيخ أمحد املبارك املطوع.
مهالن  فهد  املرحوم  النوخذة  عمه  مركب  مع  )1935م(  سنة  كغيص  وعمل  البحر،  ركب 

اهلمالن املعروف ب )ساحب شليلة(.
عمل يف وزارة ال«أشغال سنة )1940(، ثم يف بلدية الكويت حتى تقاعد سنة   )1980م( 

بدرجة مراقب.
عرف عنه تعلقه الشديد يف املساجد، وحب الناس له، ودماثة خلقه.

له من األبناء: الفريق متقاعد حضريي اهلمالن، واملهندسة فاطمة.
– سنة )1981م(. تويف – رمحه اهلل 

» املصدر: ابنه السيد حضريي مهالن اهلمالن«.

* * *

505



محافظة األحمدي

منطقة املهبولة
حرف امليم

 اسم املسجد: مريم عبد العزيز الدخان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة مريم عبد العزيز عيسى الدخان – حفظها اهلل وبارك يف عمرها – يف حي القبلة 
يف الكويت سنة )1940م(.

تلقت تعليمها األويل يف الكتاتيب، فحفظت شيئُا من القرآن الكريم، وتعلمت مبادىء القراءة 
والكتابة.

تزوجت من السيد حممد عبد اهلل العجيل، وأنجبت منه أوالدها،وهم:  نارص، وعبد اهلل، وعبد 
العزيز، وطارق.

تأسس املسجد سنة )2005م(.
» املصدر: ابنها السيد نارص حممد العجيل«.

* * *
 اسم املسجد: هدى حممد املنيفي.

النوع: جامع.
العنوان:

صاحب املسجد:
ولدت املحسنة هدى حممد عبد اهلل املنيفي – رمحها اهلل تعاىل – سنة )1965هـ(.

ونشأت يف أرسة كريمة صالة، وهلا الذكر الطيب يف أساط املجتمع الكويتي.
رمحه   – وقد كان أبوها املرحوم حممد عبد اهلل املنيفي من جتار الكويت املعروفني، وقد تويف 

اهلل – يف 1972/5/30م.
توفيت – رمحها اهلل – سنة )1990م(.

» املصدر: شقيقها السيد سعد حممد املنيفي«.
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منطقة ميناء عبد اهلل
حرف الصاد

 اسم املسجد: صباح األمحد الصباح.
النوع: جامع.

العنوان:: الطريق الساحيل.
صاحب املسجد:

ولد صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح 
- حفظه اهلل ورعاه - يف مدينة اجلهراء عام )1929م(، ووالدته هي 
السيدة الشيخة منرية العيار – رمحها اهلل - ، تلقى تعليمه يف املدرسة 

واكتساب  للدراسة  الدول  بعض  إىل  بإيفاده  الصباح  اجلابر  أمحد  الشيخ  والده  وقام  املباركية، 
اخلربات واملهارات السياسية، وللتعرف عىل عدد من الدول األوروبية واآلسيوية.

توىل احلكم يف 29 يناير 2006  بعد تنازل األمري الوالد الشيخ سعد العبد اهلل السامل 
الصباح  - رمحه اهلل -.

توىل منصب رئيسا ملجلس الوزراء عام 2003/7/13.
نائبا لرئيس جملس الوزراء ووزيرا للخارجية يف 3 مارس )1985م(.

تُوىل منصب النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير للخارجية يف 18 أكتوبر )1992م(.
وزيرا لإلعالم بالوكالة باإلضافة إىل منصبه نائبا لرئيس جملس الوزراء ووزيرًا للخارجية يف 

الفرتة من 4 مارس 1981 وحتى 9 فرباير )1982م(.
وزير  منصب  إىل  )1978م(إضافة  فرباير   16 بتاريخ  الوزراء  جملس  لرئيس  نائبا  عني 

اخلارجية.
وزيرا لإلعالم بالوكالة يف الفرتة من 2 فرباير 1971 وحتى 3 فرباير 1975 إضافة إىل منصبه 

وزيرا للخارجية.
توىل منصب وزير اخلارجية ابتداء من 28 يناير )1963م( واستمر متقلدا هذا املنصب يف مجيع 
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الوزارات التي شكلت منذ عهد االستقالل وحتى 20 أبريل     )1991م(
وزيرا لإلرشاد واألنباء يف 17 يناير)1962م(.

رئيسا لدائرة الشئون االجتامعية والعمل ودائرة املطبوعات والنشــر)1955م(.
عضوا يف اهليئة التنظيمية للمجلس األعىل. 

عضوا يف جملس اإلنشاء والتعمري.
تزوج الشيخة فتوح بنت سلامن احلمود الصباح ورزق منها بأبنائه: الشيخ نارص صباح األمحد 
الصباح ، والشيخ محد صباح األمحد الصباح، والشيخ أمحد صباح األمحد الصباح )تويف صغريا(، 

والشيخة سلوى صباح األمحد الصباح توفيت عام )2002م(.
املصدر: »املوسوعة الكويتية« 39/1 لألستاذ محد السعيدان.

* * *
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منطقة هدية
حرف احلاء

 اسم املسجد: اإلمام احلاكم.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 شارع الكسائي.
صاحب املسجد:

بابن  النيسابوري، أبو عبداهلل ويعرف  حممد بن عبد اهلل بن محدويه بن نعيم الضبي الطهامين 
البيِّع – رمحه اهلل -. من أكابر حفاظ احلديث واملصنفني فيه. ولد يف نيسابور سنة )321هـ(، رحل 
إىل العراق سنة )341هـ(، وحج، وجال يف بالد خراسان وما وراء النهر، وأخذ عن نحو ألفي 

شيخ، ويل قضاء نيسابور سنة )359هـ(، ثم قلد قضاء جرجان فامتنع. تويف يف نيسابور سنة
)405هـ(.

» سري أعالم النبالء« 162/16 للذهبي.
* * *

حرف اخلاء
 اسم املسجد: خلف سامل النويرشي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4 شارع 1.

صاحب املسجد:
يف   – اهلل  رمحه   – العازمي  النويرشي  سامل  خلف  املحسن  ولد 

الكويت سنة )1921م(.
كان والده من نواخذة الغوص، والقطاعة.

التي  األويل  الدفعة  من  كان  فقد  الديني،  املعهد  يف  تعليمه  تلقى 
اعتذر  لكنه  باألزهر،  دراسته  الستكامل  رشح  ثم  املعهد،  من  خترجت 

النشغاله برعاية والدته املسنة.
توىل اإلمامة يف مسجد ابن هبلة، وقد عرف بدينه، وصالحه، وحفظه للقرآن.

بنى مسجده عام )1986م(.
تويف – رمحه اهلل – يف 2004/3/15م.

» املصدر: ابنه السيد أمحد خلف النويرشي «.
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 اسم املسجد: أبو خيثمة األنصاري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 3 شارع 3.
صاحب املسجد:

أبو خيثمة عبد اهلل بن خيثمة - ريض اهلل عنه - من بني سامل بن اخلزرج، شهد أحًدا، وختلف 
عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك، ثم حلق به، قال الناس: هذا راكب عىل الطريق مقبل، فقال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كن أبا خيثمة. قال: يا رسول اهلل هو واهلل أبو خيثمة. فلام أناخ أقبل، فسلم عىل 
النبي. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أوىل لك يا أبا خيثمة. ثم أخرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخلرب، فدعا له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وقال له خريًا. بقي إىل خالفة يزيد بن معاوية  . 
» اإلصابة« 2208/4 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الصاد

 اسم املسجد: صفوان الفهري.
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1 شارع 4.
صاحب املسجد:

صفوان بن بيضاء وهي أمه، اسمها دعد بنت جحدم الفهرية. وأبوه هو وهب بن ربيعة بن 
هالل، أبو عمرو القريش الفهري – ريض اهلل عنه -، من املهاجرين، شهد بدرا. تويف يف رمضان 

سنة )38هـ( ومل يعقب.
» اإلصابة« 905/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عباس بن مرداس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

العباس بن مرداس بن أيب عامر السلمي – ريض اهلل عنه -، أسلم قبل فتح مكة، وواىف رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   يف تسعامئة من قومه عىل اخليول والقنا والدروع الظاهرة ليحرضوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتح 

مكة. تويف يف آخر خالفة عمر بن اخلطاب سنة ) 18هـ(
» اإلصابة« 1001/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: عثامن بن أيب العاص.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 .
صاحب املسجد:

الثقفي الطائفي، قدم يف وفد  – ريض اهلل عنه -،  أبو عبد اهلل  عثامن بن أيب العاص بن برش 
ثقيف عىل النبي – صىل اهلل عليه وسلم - يف سنة )9هـ(، فأسلموا وأمره عليهم ملا رأى من عقله 
وحرصه عىل اخلري والدين، وكان أصغر الوفد سنا، ثم أقره أبو بكر عىل الطائف، ثم استعمله 

عمر عىل عامن والبحرين ثم قدمه عىل جيش، فافتتح توج ومرصها وسكن البرصة.
ذكره احلسن البرصي، فقال: ما رأيت أحدا أفضل منه.

تويف ريض اهلل عنه سنة )51هـ(.
» اإلصابة« 1235/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فاطمة بنت صالل.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة فاطمة بنت صالل – رمحها اهلل - يف الكويت سنة )1934م(.
تزوجت من السيد مشخص عايض املطريي – رمحه اهلل -، فرزقت منه بابنها سمري، وبنات 

أخريات.
» املصدر: ابنها السيد سمري مشخص عايض املطريي«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: محد الصقر.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد بن صقر بن مجعان بن مليفي بن مناحي بن محود بن دليل الضوحيي السويط 
– يف منطقة الشعيبة يف الكويت سنة )  1857 م ( . – رمحه اهلل 

له من األبناء : ذياب، وعبداهلل، وصقر، ومعان، ومحد .
تويف – رمحه اهلل -  سنة ) 1947 م ( .

تأسس املسجد يف 4 / 2 /1984 م ، وقام باإلرشاف عىل بنائه حفيده السيد نارص صقر حممد 
الصقر . 

» املصدر : السيد صقر سلامن الصقر « .

* * *
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منطقة الوفرة الزراعية
حرف األلف

 اسم املسجد: أسامة سلطان اخللف.
النوع: جامع.

العنوان:.
صاحب املسجد:

ولد الشاب الشهيد البطل أسامة سلطان أمحد سلطان حممد اخللف – رمحه اهلل -  يف
 1975/8/29م.                             

الفرتة من 1975إىل 1977م، يف بيت  الروضة يف  أيامه يف منطقة      عاش وترعرع يف أول 
أهله حتى تاريخ القبض عليه إّبان الغزو العراقي الغاشم سنة )1990م(، وقد عاش يف السنتني 
األوليتني مع والده الدكتور سلطان الذي كان يدرس يف كلية الطب البيطري يف القاهرة يف سنواته 

األخرية يف الكلية وكان ذلك يف عام 1975-1976م.                                          
 وعاش مع والديه يف أرسة مكونة من مخس أشقاء هم عبد الرمحن، وأسامة، وحممد، وفاطمة، 

وعبد اهلل، وقد ولد أخوه الذي مل يراه وهو يوسف، بعد حترير دولة الكويت
  وقد كان أسامه منذ نعومة أظافره ولدًا حركًا نشيطًا يغلب عليه الشقاوة يف حركاته إال أنه

 – رمحه اهلل -  كان حمافظا عىل صالته، واالستقامة يف األخالق والسلوك.
وكان يف مراحله األخرية يف الدراسة وهي بعد سنة )1987م(، وحتى القبض عليه ملتزمًا 
مع الشباب امللتزم دينيًا يف الدروس والذهاب للعمرة، وكان من أصدقائه امللتزمني عبد الرمحن 

الرتكيت وفيصل الطبيخ وغريمها.  
الثانوية  بيان  الثانوية بمدرسة  الدراسة  الروضة سنة )1980م( وحتى  باملدارس منذ  التحق 
الدراسة يف  السنة األوىل من  القبض عليه يف صيف  تم  سنة )1989م( يف الصف األول حيث 

1990/8/20م.  
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  وله قصة بطولية – عىل صغر سنه – تعرب عن شجاعته، وحبه لوطنه، رواها من صحبه فيها، 
قبل اعتقاله، ثم قتله عىل أيدي الطغاة – رمحه اهلل -.                             

 تأسس املسجد بتربع من والده سنة ) 2003  (.                                                
  »املصدر: والده السيد: سلطان أمحد اخللف«.

* * *
حرف الدال

 اسم املسجد: دعيج يعقوب العنزي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد:

ولد املحسن دعيج يعقوب العنزي – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف الكويت يف 27 / 12 / 
1950م.

جامعة  من  اإلدارة  يف  املاجستري  شهادة  عىل  حصل  حتى  الكويتية  املدارس  يف  تعليمه  تلقى 
هارفارد يف الواليات املتحدة األمريكية.

عمل يف رشكة نفط الكويت ما يزيد عىل ثالثني عاما.
متزوج وله من األوالد: مصعب، ومشاري، ومشعل، ومشاعل، ومناهل، وحنان، وطيبة، 

وأنوار، وأفراح.
تأسس املسجد يف أكتوبر سنة )2010م(.

» املصدر: نفسه«.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سعد خليفة اخللفان.

النوع: جامع.
العنوان: بجوار حمطة البنزين.

صاحب املسجد:
ولد املحسن سعد خليفة اخللفان – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف 

حي املرقاب يف الكويت سنة )1952م(.
الكلية  دراسته  يف  أكمل  ثم  الكويت،  مدارس  يف  تعليمه  تلقى 

العلوم  املاجستري يف  أمريكا سنة )1974م(، وحصل عىل شهادة  ثم يف  الكويت،  العسكرية يف 
العسكرية من كلية القيادة واألركان يف الرياض سنة )1994م(.

عمل يف القوة اجلوية إىل تقاعده برتبة عميد ركن متقاعد يف 1 / 10 / 2005م.
له من األبناء: رازي، وقيص، وفراس، وعبد العزيز، وبنت.

تأسس املسجد سنة )2006م(.
» املصدر: نفسه«.

* * *
 اسم املسجد: سعود سعد املحيلبي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد:

الكويت سنة  – يف  وبارك يف عمره  اهلل  ولد املحسن سعود سعد املحيلبي العازمي – حفظه 
)1928م(.

عمل يف الغوص منذ صغره، فقد كان غيصًا مع النوخذة العسعويس، وعمره    )15( سنة.
عمل بعد تركه الغوص يف رشكة نفط الكويت سنة )1946م(، ثم عمل يف األمن العام مع 

أول مائة عسكري تم تعيينهم.
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رزقه اهلل بذرية مباركة من البنني والبنات، فأوالده الذكور هم: الدكتور عبد العزيز، والوزير 
السابق عبد اهلل، واملهندس سعد، واخلبري املحاسبي عادل.

تأسس املسجد سنة )2004م(.
» املصدر: ابنه السيد سعد سعود املحيلبي «

* * *
حرف الطاء

 اسم املسجد: طليب بن وهب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

– ريض اهلل عنه -،  طليب بن عمري بن وهب بن أيب كثري بن عبد بن قيص القريش العبدي 
هاجر طليب بن عمري إىل أرض احلبشة.

قال الزبري بن بكار: كان طليب بن عمري بن وهب من املهاجرين األولني وشهد بدرا، وقتل 
بأجنادين شهيدا ليس له عقب.

» اإلصابة« 955/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: فهد سعود الثويني.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ولد املحسن فهد سعود ثويني الثويني اخلالدي – حفظه اهلل وبارك 
يف عمره – يف الكويت سنة )1943م(.

516



محافظة األحمدي

درس يف مدارسها النظامية املسائية، وأكمل تعليمه الثانوي، ثم عمل يف وزارة الكهرباء سنة 
)1965م(، وانتظم يف بعض الدورات الفنية يف الكهرباء، واستمر يف عمله حتى تقاعده يف 

سنة )1988م(.
له من األبناء: حممد، وخالد، ونواف، ونارص، وسعود، وثالثة بنات.

تأسس املسجد سنة )2006م(.
» املصدر: نفسه«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد شايع فهد العازمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10.
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد شايع فهد العازمي – حفظه اهلل وبارك يف عمره 
– يف الكويت سنة )1930م(.

نشأ يف أرسة صاحلة تعلم منها منافع الدين والدنيا، فظهرت عليه 
مالمح الصالح، والنجابة منذ صغره، واستطاع أن يبني له شخصية فاعلة مؤثرة يف املجتمع.

التحق باملدارس املسائية، ونال الشهادة املتوسطة بمنطقة الساملية.
عمل يف الرشطة سنة )1955م(،  وسائقا يف وزارة األشغال، ومأمور بدالة يف وزارة املواصالت 

لغاية سنة )1983م(، ليتقاعد من بعدها.
كان ممثل مزارعي منطقة الصبيحية لدى االحتاد الكويتي للمزارعني، وهو من أقدم املزارعني 

يف الكويت بالصبيحية منذ الثالثينات، ثم الوفرة.
يعترب أبو شايع أحد مؤسيس االحتاد الكويتي للمزارعني سنة  )1974م(،

وصار رئيسا للجنة تنظيم السوق الزراعي التابع لالحتاد الكويتي للمزارعني سنة )1995 م(، 
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وعضوا يف مجعية الوفرة الزراعية )منصب نائب الرئيس(.
مسئويل  كبار  لدى  والتحرك  البسطاء،  املزارعني  إنصاف  يف  ومشهودة  مشهورة،  مواقف  له 

الدولة حتى لقب بشيخ املزارعني.
متزوج ولديه أربعة أبناء وست بنات.

نسأل اهلل أن يبارك يف املحسن حممد شايع العازمي، ويف أهله، وذريته.
» املصدر: ابنه السيد شايع حممد شايع العازمي«

* * *
 اسم املسجد: مساعد خليفة اخلرايف.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 12.

صاحب املسجد:
ولد املحسن مساعد بن خليفة بن حسني عبد املحسن اخلرايف – حفظه اهلل وبارك يف عمره – 
يف الكويت يف احلي القبيل سنة )1349هـ( املوافق )1930م( تعلم يف املدرسة املباركية، وتعلم 

القرآن الكريم واخلطابة ودرس الفقه وعلم الفرائض واحلديث.
التحق باملعهد الديني القديم وتعلم النحو، والبالغة، والرصف، وسافر إىل مكة املكرمة طلبًا 

للعلم، ثم املدينة املنورة.
توىل يف دائرة األوقاف اإلمامة واخلطابة، وألقى دروسًا يف مسجد البدر، ويف مسجد العلبان، 

ومازال يلقي دروسًا يف مواسم احلج، ويف شهر رمضان املبارك يف اإلذاعة والتلفزيون.
الشيخ مساعد من املؤسسني جلمعية اإلرشاد االجتامعي، وساهم يف تقديم مذكرة لألحوال 
وزارة  أصدرهتا  التي  الفقهية  املوسوعة  يف  برأهيم  املشاركني  ومن  العدل،  وزارة  يف  الشخصية 

األوقاف والشؤون اإلسالمية وتقييمها.
له مؤلفات منها: »املنهاج يف تسيري أعامل املعتمر واحلاج من الكتاب والسنة، وأقوال األئمة«، 

و»رشح املنهاج يف تسيري األعامل واحلاج« و»أسئلة وأجوبة«.
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له من األبناء: خليفة انتخب للمجلس البلدي سنة )1993م( و )1995م( و)1999م(، يف 
الدائرة الثانية، وعدنان، وعادل، وعبد اهلل.

تأسس املسجد سنة )1993م(.
» املصدر: تاريخ نزوح العائالت الكويتية العريقة إىل الكويت « ص 364 لألستاذة فوزية الرومي

* * *
 اسم املسجد: مطلق صقر اهليم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 12.

صاحب املسجد:
ولد املحسن مطلق صقر مبارك اهليم – حفظه اهلل وبارك يف عمره 

– سنة  )1955م(. – املقوع الرشقي  – يف احلصحص 
حياته  قىض  وقد  الساملية،  ثانوية  يف  الثانوية  املرحلة  حتى  درس 

األوىل يف البدع، ثم الساملية، وعمل مفتشًا للجامرك سنة )1977م(، ثم 
يف وزارة املواصالت سنة )1986م(، حتى تقاعدة سنة  )2000م(.

يف  املسجد  بناء  يف  رغبة  له  وكانت  اإلسالمية،  الدول  بعض  يف  اخلريية  املشاريع  بعض  له 
الكويت، فلام يرس اهلل – تعاىل – له رشاء مزرعة يف الوفرة استقطع جزءًا منها، وبنى فيه مسجدًا، 

بعد أخذ موافقات اجلهات املعنية.
له من األوالد سبعة الذكور منهم: عيل، وحممد، وأمحد، ويوسف.

تأسس املسجد سنة )2000م(.
» املصدر: نفسه«.

* * *
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حرف النون
 اسم املسجد: نورة هادي العجمي.

النوع: جامع.
العنوان:قطعة 1.
صاحب املسجد:

ولدت املحسنة نورة هادي العجمي – رمحها اهلل – يف الكويت.
نشأت يف أرسة صاحلة، تعلمت منها التعاليم اإلسالمية، والعادات األصيلة، وإن مل يكتب هلا 

حظ من التعليم.
تزوجت من املرحوم مبارك بن سداح احلويلة، ورزقت منه بابنتني مها:

الشيخة مريم: وهي والدة الشيخ مشعل، والشيخة مشاعل، والشيخة أمثال أوالد الشيخ أمحد 
اجلابر الصباح – رمحه اهلل – حاكم الكويت السابق.

والشيخة رفعة.
توفيت – رمحها اهلل – يف منتصف الثامنينات امليالدي.

تأسس املسجد سنة )1999م(.
» املصدر: السيد عبد اهلل هايف احلويلة«.

* * *
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منطقة أمغرة الصناعية 
حرف الزاي

 اسم املسجد: زيد بن خارجة األنصاري. 
النوع: شربة.

العنوان: 
صاحب املسجد:

زيد بن خارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس بن ثعلبة بن كعب األنصاري 
اخلزرجي – ريض اهلل عنه -، شهد بدرا، وتويف يف زمن عثامن. 

»اإلصابة يف معرفة الصحابة«646/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عثامن بن عفان.
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد:

بن  مّرة  بن  كالب  بن  قيص  بن  مناف  عبد  بن  شمس  عبد  بن  أمية  بن  العاص  أيب  بن  عثامن 
كعب بن لؤي بن غالب .    أبو عبد اهللهَّ وأبو عمرو – ريض اهلل عنه -، ذو النورين ، أحد العرشة 
الذين شهد هلم رسول اهللهَّ ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة ، جيتمع نسبه مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلد اخلامس، ثالث اخللفاء 

الراشدين .  ولد بالطائف بعد الفيل بست سنني.
كبري  البرشة  رقيق  الوجه،  حسن  ـ،  بالطويل  وال  بالقصري  ال  ـ  ربعة  وكان  مجيالاً  عثامن  كان 

اللحية، أسمر اللون، كثري الشعر، ضخم الكراديس
أسلم عثامنـ  ريض اهللهَّ عنهـ  يف أول اإلسالم قبل دخول رسول اهللهَّ دار األرقم، وكانت سنِّه قد 
جتاوزت الثالثني، دعاه أبو بكر إىل اإلسالم فأسلم، هاجر إىل أرض احلبشة مع زوجته رقية بنت 
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رسول اهللهَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فكان أول مهاجر إليها، ثم هاجر اهلجرة الثانية إىل املدينة . 
جاء عثامن ـ ريض اهللهَّ عنه ـ بألف دينار يف كمه حني جهز جيش الُعرسة فنثرها يف حجر رسول 

اهللهَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقبلها يف حجر وهو يقول :    ما رضهَّ عثامن ما عمل بعد اليوم   . 
واشرتى بئر رومة من اليهود بعرشين ألف درهم، وسبلها للمسلمني .  كان رسول اهللهَّ قد قال :  

» من حفر بئر رومة فله اجلنة« ، وكان حييي الليل، فيختم القرآن يف ركعة.
كان  وقد  دفن يف حش كوكب  هـ( وكان صائاماً .   احلجة سنة )35  اجلمعة 18 ذي  يوم  قتل 

اشرتاه ووسع به البقيع، ليلة السبت بني املغرب والعشاء فصلهَّ عليه جبري بن مطعم.
»اإلصابة«1238/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: عيل الصقعبي.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

ولد املحسن عيل حممد زيد الصقعبي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 
)1915م(.

أثر يف صالحه،  نشأ يف كنف أرسة معروفة بحب اخلري، فكان هلا 
وحرصه عل املسامهة يف املشاريع اخلريية.

النفس،  االعتامد عل  نفسه حب  التجارة، فغرس يف  والده يف  البرص، فعمل مع  كان كفيف 
والتغلب عل أي معوقات تعرض مثله ممن فقد نعمة البرص.

تويف – رمحه اهلل – يف 1984/2/17م.
تأسس املسجد سنة )2006م(.

»املصدر: ابنه السيد فهد عيل الصقعبي«.
* * *
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حرف الياء
 اسم املسجد: أبو اليرس كعب بن مالك.

النوع: شربة.
العنوان: 

صاحب املسجد:
أبو اليرس كعب بن عمرو األنصاري السلمي املدين البدري العقبي – ريض اهلل عنه -، أرس 
العباس - ريض اهلل عنهام- يوم بدر، شهد العقبة وله عرشون سنة، وهو الذي انتزع راية املرشكني 
يوم بدر، ومناقبه كثرية، وقيل كان دحداحا قصريا مدملكا ذا بطن، وقد شهد صفني مع عيل، 

وكان من بقايا البدريني. 
مات باملدينة يف سنة )55هـ(، وبعضهم يقول هو آخر من مات ممن شهد بدرا فاهلل أعلم.

»اإلصابة«2406/4 البن حجر العسقالين.

* * *

526



محافظة الجهراء

منطقة تيامء
حرف الباء

 اسم املسجد: برش بن الرباء. 
النوع: جامع.

العنوان:قطعة 7، شارع 3.
صاحب املسجد:

برش بن الرباء – ريض اهلل عنه - من أرشاف قومه، شهد بدرااً وما بعدها. هو الذي أكل مع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الشاة املسمومة يوم خيرب فأصيب. وهو من كبار البدريني. 

»اإلصابة«196/1 البن حجر العسقالين.

* * *

حرف احلاء
 اسم املسجد: حاطب بن عمرو.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 7، شارع 2.

صاحب املسجد:
حاطب بن عمرو بن عبد شمس – ريض اهلل عنه -، هاجر حاطب بن عمرو إىل أرض احلبشة 

يف اهلجرتني مجيعا، وشهد بدرااًاً وأحدااً.
»اإلصابة«343/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف الدال
 اسم املسجد: اإلمام أبو داود.

النوع: 
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين أبو داود – رمحه اهلل -، إمام أهل 
احلديث يف زمانه، أصله من سجستان، ولد سنة )202هـ(، ورحل رحلة كبرية. تويف يف البرصة 

سنة )275هـ(. 
»سري أعالم النبالء«302/13 للذهبي. 

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سلمة بن سالمة.
النوع: جامع.

العنوان:قطعة 1، شارع البكري، جادة 2.
صاحب املسجد:

سلمة بن سالمة بن وقش، أبو عوف األشهيل – ريض اهلل عنه -، شهد العقبتني، وبدرا وأحدا، 
واملشاهد. 

مات سنة )45هـ( وهو ابن )74( سنة. ودفن باملدينة. وقد انقرض عقبه. 
آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أيب سربة بن أيب رهم العامري. وقيل: بينه وبني الزبري بن العوام.

»اإلصابة«751/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف الشني
 اسم املسجد: رشيح القايض.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 1، شارع النجايش.

صاحب املسجد:
رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي أبو أمية – رمحه اهلل -، من أشهر القضاة الفقهاء 
يف صدر اإلسالم، أصله من اليمن، ويل قضاء الكوفة يف زمن عمر وعثامن وعيل ومعاوية – ريض 
اهلل عنهم -، واستعفي يف أيام احلجاج، فأعفاه، وكان ثقة يف احلديث، مؤمونااً يف القضاء، له باع 

يف األدب والشعر، وعمر طويال. تويف يف الكوفة سنة )78هـ(. 
»سري أعالم النبالء«100/4 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: الشعبي.

النوع: جامع.
العنوان:قطعة 2، شارع النجايش.

صاحب املسجد:
من  راوية   ،- اهلل  -رمحه  عمرو  أبو  احلمريي  الشعبي  كبار،  ذي  عبد  بن  رشاحيل  بن  عامر 
التابعني، يرضب املثل بحفظه، ولد بالكوفة سنة )19هـ(، ونشأ هبا، اتصل بعبد امللك بن مروان 
فكان نديمه وسمريه، ورسوله إىل ملك الروم، وكان فقيها، وشاعرا، وسئل عام بلغ إليه حفظه، 

فقال: ما كتبت سوداء يف بيضاء، وال حدثني رجل بحديث إال حفظته. تويف فجأة بالكوفة سنة 
)103هـ(. 

»سري أعالم النبالء«294/4 للذهبي. 

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عدي بن حاتم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 6.

صاحب املسجد:
عدي بن حاتم بن عبد اهلل – ريض اهلل عنه -، األمري الرشيف أبو وهب وأبو طريف الطائي، 
صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص َولد حاتم طي الذي يرضب بجوده املثل. وفد عدي عل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف وسط 

سنة )7هـ( فأكرمه واحرتمه.
 وكان أحد من قطع برية الساموة مع خالد بن الوليد إىل الشام، وقد وجهه خالد باألمخاس إىل 

الصديق، نزل الكوفة مدة ثم قرقيسيا من اجلزيرة.
مات عدي سنة )67هـ( وله مائة وعرشون سنة.

»اإلصابة«1244/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: العرباض بن سارية. 

النوع: جامع.
العنوان:قطعة 4، شارع 4.

صاحب املسجد:
العرباض بن سارية السلمي – ريض اهلل عنه -، من أعيان أهل الصفة، سكن محص، وروى 

أحاديث. 
قال عتبة بن عبد: أتينا النبي ملسو هيلع هللا ىلص سبعة من بني سليم، أكربنا العرباض بن سارية، فبايعناه. 

قال أبو مسهر وغريه: تويف العرباض سنة )75هـ(.
»اإلصابة«1251/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: عمري بن وهب.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 4.
صاحب املسجد:

ا من قادة قريش، وبطالاً من  عمري بن وهب اجلمحي – ريض اهلل عنه -، أبو أمية، كان واحداً
أبطاهلا، كان حادهَّ الذكاء، وداهية حرب.

عاش عمري إىل خالفة عمر.
»اإلصابة«1381/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد بن أيب بكر.
النوع: مصل.

العنوان:
صاحب املسجد:

حممد بن أيب بكر الصديق – ريض اهلل عنه -، وأمه أسامء بنت عميس، ولد يف حجة الوداع سنة 
)10 هـ(، تربى حممد يف بيت عيل بن أيب طالب – ريض اهلل عنه -. مات بمرص سنة )38هـ(، قتله 

معاوية بن خديج بن جفنة  السكوين، وقيل عمرو بن عثامن، وأحرقوا جثتته.
»اإلصابة«1903/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: معاذ بن احلارث.
النوع: جامع.

العنوان:قطعة 6، شارع 5.
صاحب املسجد:

معاذ بن احلارث بن رفاعة األنصاري النجاري – ريض اهلل عنه -، شهد بدرا.
الستة  وأمر  بمكة  األنصار  من  أسلم  من  أول  الزرقي  مالك  بن  ورافع  هذا  معاذا  أن  يروى 
أثبت، وشهد معاذ العقبتني مجيعا، وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني معمر بن احلارث اجلمحي أحد 

البدريني، مات معاذ بعد مقتل عثامن وله عقب.
»اإلصابة«1849/3 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الواو

 اسم املسجد: واقد بن عبد اهلل التميمي.
النوع: جامع.

العنوان:قطعة 8، شارع 5.
صاحب املسجد:

واقد بن عبد اهلل بن عبد مناة التميمي – ريض اهلل عنه -، وكان حليفا للخطاب بن نفيل.
أسلم واقد بن عبد اهلل التميمي قبل دخول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وقبل أن يدعو فيها.

 آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني واقد بن عبد اهلل التميمي وبرش بن الرباء بن معرور. 
شهد واقد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتويف يف أول خالفة عمر 

بن اخلطاب،س وليس له عقب .  
»اإلصابة«2076/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة اجلهراء القديمة
حرف الراء

 اسم املسجد: رافع بن املعل بن لوذان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 79 جادة 2.
صاحب املسجد:

رافع بن املعل بن لوذان بن حارثة اخلزرجي األنصاري – ريض اهلل عنه - ، شهد بدرااً وقتل 
يومئذ.

»اإلصابة«569/1 البن حجر العسقالين.
* * *

حرف السني 
 اسم املسجد: سامل العيل السامل الصباح.

النوع: جامع.
العنوان: بجانب صالة الشيخ سامل العيل.

صاحب املسجد:
ولد سمو الشيخ سامل العيل السامل الصباح – حفظه اهلل ورعاه - يف 
)1928م(  اثنني  بعامني  ميالده  وبعد  )1926م(  عام  الشيوخ  فريج 
حدثت معركة الرقعي وفيها استشهد والده الشيخ عيل السامل الصباح 

-رمحه اهلل-.
هلم  الذين  واخلريية  الوطنية  الرموز  أهم  ومن  الوطني،  احلرس  رئيس 

بصامت واضحة يف بناء دولة الكويت. 
بدأ مسريته التعليمية يف )فريج اخلميس(، وبعد ذلك دخل املدرسة املباركية وانتقل بعدها إىل 

املدرسة األمحدية.
وشغل سمو الشيخ سامل العيل العديد من املناصب القيادية بالدولة ومنها: 

منصب نائب رئيس دائريت البلدية واألشغال العامة )1959م( ورئيس جملس اإلنشاء )1961م(.
ورئيس املجلس البلدي )1959م( ووزير األشغال العامة )1962م - 1963م(
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منذ  األعل  الدفاع  جملس  يف  عضويته  جانب  إىل  )1967م(  منذ  الوطني  احلرس  ورئيس 
)1969م( وعضويته يف جملس األمن الوطني منذ )2005م(

ويف جمال األعامل اخلريية: قام سموه بدور بارز يف تأسيس مربة آل الصباح يف عام )1988م( 
التي كان من أهدافها رعاية عائالت شهداء الكويت ورعاية املصابني.

 كام قام سمو الشيخ سامل بمشاريع خريية عل نفقته اخلاصة سواء داخل الكويت أو خارجها 
واملرافق  واملستشفيات  واملكتبات  كاملساجد  والرب  اخلري  جماالت  يف  املشاريع  تلك  تعددت  وقد 

االجتامعية والثقافية والرتبوية.
 »املوسوعة الكويتية«1110/2 لألستاذ محد السعيدان.

* * *
 اسم املسجد: سعود بن شالش احلجرف.

النوع: 
العنوان: 

صاحب املسجد: 
سنة  الكويت  يف   – اهلل  رمحه   – احلجرف  شالش  بن  سعود  ولد 
)1895م(، وشارك بالعديد من معارك الكويت وغزواهتا بحكم قربه 

الشديد ووالئه للكويت .
تربى يف كنف أخويه هيف بن شالش ومبارك بن شالش احلجرف 
بعد استشهاد أبيه يوم الرصيف )1901م( فترشب من أخويه الفروسية 

والرجولة والبداوة وحب اخلري للناس .
تويف – رمحه اهلل – سنة )1973م( .

»املصدر : حفيده الشيخ بدر نايف سعود احلجرف«.
* * *

حرف العني
 اسم املسجد: عبد الرمحن بن عوف.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع عبد اهلل بن جدعان.

صاحب املسجد:
أحد  حممد،  أبو   ،- عنه  اهلل  – ريض  القريش  الزهري  عوف  عبد  ابن  عوف  بن  الرمحن  عبد 
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العرشة، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقني البدريني القريش الزهري، وهو أحد الثامنية 
الذين بادروا إىل اإلسالم. كان اسمه يف اجلاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عبد 

الرمحن. 
ولد عبد الرمحن بعد عام الفيل بعرش سنني. 

تويف سنة )32هـ(، ودفن بالبقيع. 
»اإلصابة«1182/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: عبد الرمحن أمحد الكاميل. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 41، قطعة 2، سابقااً اجلهراء القديمة.

صاحب املسجد:
ولد الشيخ عبد الرمحن أمحد حممد عبد الرمحن الكاميل – رمحه اهلل – 

يف والية خصيب يف حمافظة مسندم يف سلطنة عامن سنة )1931م(.
، وإمامااً ملسجد يف  تربى يف بيت رشف وعلم، فقد كان والده شيخااً

منطقته. 
تلقى مبادئ العلم يف قريته، ثم درس عل علامء بلده، ورحل إىل اإلحساء، ومكة املكرمة يف 

طلب العلم.
قدم الكويت سنة )1953م(، وعني إمامااً وخطيبااً يف مسجد اجلهراء القديم الذي سمي باسمه 

بعد ذلك، وكان املسجد قد تأسس سنة )1953م(.
كان - رمحه اهلل – مثاالاًاً ملحاسن األخالق، وكرائم اآلداب، ولذا فقد توطدت العالقة بينه، 

وبني الكثري من أهل الكويت.
وعرف بالعلم، واملواعظة، واخلطابة، كام أنه كان يعقد للزواج يف سائر مناطق الكويت.

رزق بالذرية الصاحلة التي سارت عل خطاه، وتقلدوا املناصب املهمة يف الكويت.
تويف – رمحه اهلل – سنة )2004م(.

»املصدر: ابنه السيد عبد اهلل عبد الرمحن الكاميل«.
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 اسم املسجد: عبد اهلل اخللف السعيد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 76، شارع عبد اهلل بن جدعان.
صاحب املسجد:

عبد اهلل بن خلف بن محد بن عثامن بن عبد اللطيف السعيد – رمحه 
اهلل -، ولد يف منطقة اجلهراء بدولة الكويت عام )1317هـ( املوافق 

)1899م( حيث نشأ والده وجّده.
ينتمي إىل أرسة السعيد وهي من األرس الكويتية العريقة التي هاجرت إىل الكويت من منطقة 

»أشقري« بنجد يف اململكة العربية السعودية قبل أكثر من مائتي عام.
ليعّينوا منها أمراء اجلهراء، وذلك ملا هلذه  السعيد  وقد وقع اختيار حكام يف ذلك عل أرسة 

األرسة من شأن كبري يف املنطقة. 
وهكذا نشأ عبد اهلل اخللف السعيد يف بيت كريم يرعى حدود اهلل، لكنه ذاق مرارة اليتم مبكرااً، 
فقد تويف والده وهو مل يتعد السنة األوىل من عمره، فتوىل جده محد تنشئته، وأحسن تربيته وتعليمه، 
حتى تعلم القرآن الكريم والكتابة ومبادئ احلساب، وهو التعليم املتاح يف ذلك الوقت. وكثمرة 
هلذه الرتبية اإليامنية ظل عبد اهلل السعيد منذ الصغر مستقياماً حمافظااً عل أداء الصلوات اخلمس 

باملساجد يف مجاعة.
كان يف شبابه يمثل مهزة وصل بني منطقة اجلهراء وأهل الكويت بزياراته ولقاءاته مع الشيوخ 
واحلكام واملسؤولني، إذ كان أول من امتلك سيارة يف املنطقة عام )1927م(. وكان دائم التنقل 
بني اجلهراء والكويت لنقل البضائع واملنتجات الزراعية، وبعد ذلك امتلك سيارات كبرية لنقل 
الركاب والبضائع بني الكويت والسعودية، كام كان يملك عدة مزارع للنخيل واخلرضوات يف 

اجلهراء.
مل يرتك السيد عبد اهلل السعيد طريقااً للخري إال وسلكه، لذلك فقد أخذ عل عاتقه مسؤولية 
املدينة )الكويت( منتظرااً  برؤية هالل شهري رمضان وشوال، فيمكث يف  إعالم أهايل اجلهراء 
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حتى يتم اإلعالن عن رؤية اهلالل، ثم يرسع إىل منطقة اجلهراء، متحمالاً مشاق الطريق وخطورهتا 
الليل، وعندما يصل يطلق من بندقيته عدة طلقات اعتاد الناس عل  يف هذا الوقت املتأخر من 
سامعها كل عام إيذانااً ببدء شهر رمضان وهنايته، فلم تكن هناك إذاعة أو تلفاز يف البالد يف ذلك 

الوقت، كام أن املساجد مل يكن هبا مكربات للصوت.
اختالف  عل  الكريمة  األخالق  هبذه  تعامل  قد  السعيد  اخللف  اهلل  عبد  املحسن  كان  وإذا 
طبقاهتم، فإنه كان أكثر كرمااً مع وطنه خاصة عندما تعلق األمر بالدفاع عن هذا الوطن، إذ سارع 
)1920م(  عام  الشهرية  اجلهراء  معركة  يف  للمشاركة  الكويت  أبناء  من  كغريه  السعيد  اهلل  عبد 

وكان عمره حينذاك عرشين عامااً كام شارك بعدها يف معركة الرقعي عام )1928م(.
بناء  لقد كان املحسن عبد اهلل اخللف السعيد من الرعيل األول الذين سامهوا بدور بارز يف 
االستقرار السيايس واالقتصادي للكويت احلديثة، ومل تنقطع إسهاماته يف هذا املجال حتى وفاته 
صباح يوم األحد الثامن والعرشين من ذي القعدة عام )1414هـ( املوافق للثامن من مايو عام 
حسناته،  ميزان  يف  أعامله  وجعل  جناته،  فسيح  اهلل  أسكنه   ، )95(عامااً نحو  وعمره  )1994م( 

وجزاه عن الكويت وأهلها خري اجلزاء.
تأسس املسجد عام )1974م(.

»حمسنون من بلدي« 313/2 إصدار: بيت الزكاة. 

* * *
 اسم املسجد: عبد اهلل بن عمر. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 20، شارع 5.

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل، اإلمام القدوة شيخ اإلسالم، أبو عبد الرمحن القريش 
العدوي املكي ثم املدين – ريض اهلل عنه -، أسلم وهو صغري ثم هاجر مع أبيه ومل حيتلم، واستصغر 
يوم احد، فأول غزواته اخلندق، وهو ممن بايع حتت الشجرة وأمه وأم أم املؤمنني حفصة زينب 
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بنت مظعون، روى علام كثريا نافعا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن أبيه وأيب بكر وعثامن وعيل وبالل وصهيب 
الشام  قدم  طلحة.  بن  وعثامن  مسعود  وابن  وسعد  عمه  وزيد  ثابت  بن  وزيد  ربيعة  بن  وعامر 

والعراق والبرصة وفارس غازيا. مات سنة )73هـ(، ودفن يف مكة.
»اإلصابة«1095/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: عبد املحسن البسام.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 88، شارع 8.

صاحب املسجد:
ولد املحسن عبد املحسن حممد البسام – رمحه اهلل – يف القبلة بمدينة 

الكويت سنة )1900م(.
أظافره،  نعومة  منذ  احلسنة  الصفات  اهلل  فرزقه  صاحلة،  نشأة  نشأ 

فقد عرف عنه التدين، وحب اخلري، والشجاعة، واحلكمة، وله العديد من املشاريع اخلريية داخل 
وخارج الكويت.

يعد عبد املحسن حممد البسام آخر أبناء حممد البسام امتالكااً ملزرعة البسام التي أسسها والده 
يف اجلهراء سنة )1883م(.

وأرسته تعد من أشهر أرس اجلهراء الكريمة مبادرة لفعل اخلري، وتوفري ما حيتاجه الناس من 
املاء والغذاء، واملشاركة يف الدفاع عن الكويت.

تويف – رمحه اهلل- سنة )1986م(.
تأسس املسجد سنة )1972م(.

»املصدر: السيد بدر نارص البسام«.

* * *
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 اسم املسجد: عثامن بن مزعل السعيد.
النوع: جامع.

العنوان: بجانب دوار مضخة املياه.
صاحب املسجد:

يف   – اهلل  رمحه   – السعيد  بن عثامن  بن مزعل  املحسن عثامن  ولد 
اجلهراء سنة )1915م(.

تلقى تعليمه عل يد املال أمحد البواردي، كام أكمل تعليمه عل يد 
املال منصور البناق حفظ القرآن الكريم بأكمله، وتعلم القرآءة والكتابة ومبادئ احلساب، وكان 

خطه من أمجل اخلطوط يستعني به أهايل اجلهراء لكتابة الرسائل.
كافح باحلياة منذ الصغر، فبدأ حياته كغريه من أهايل اجلهراء بالزراعة يف مزارع أهله ثم افتتح 
له دكانااً يف السوق القديم باجلهراء يبيع ويشرتي به، كام أنه كان يقوم باإلضافة إىل عمله بالدكان 
بتوثيق عقود النكاح، وكتابة الرسائل لالهايل، ومن جاورهم من أبناء البادية، وقد ركب الغوص 
سنتني وهو صغري برفقة والده مع النوخذة عبد الرمحن القصار الذي كانت له عالقة جيدة بأهايل 
اجلهراء،  أمالكه يف  الصباح عل مزرعته ومجيع  السلامن  للشيخ دعيج  اجلهراء، كام عمل وكيالاً 
وكان يديرها نيابة عنه، ويف حوايل سنة )1952م( اجته إىل األعامل احلكومية حيث عمل مراقب 
أغذية يف بلدية الكويت عند بداية افتتاح أول مركز للبلدية باجلهراء، وتدرج بالعمل حتى عني 
فيام بعد مديرااً عامااً لبلدية اجلهراء، ويف سنة )1965م(، قدم استقالته بعد أن اختري خمتارااً للجهراء 
شغل هذا املنصب ملدة تزيد عل العرشين عامااً، كان خالهلا مثاالاً للمختار املخلص يف عمله، ويف 

خدمة وطنه.
مناصب  تقلد  وكلهم  اهلل،  وعبد  وصالح،  ومشعل،  ومتعب،  وطالل،  فهد،  األبناء:  من  له 

مهمة – بارك اهلل فيهم -. 
تويف - رمحه اهلل – يف 1989/3/4م.

»املصدر: شخصيات جهراوية« ص308 لألستاذ: متعب بن عثامن السعيد. 
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 اسم املسجد: عيل حممد العجمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 92.
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد عيل الرطام العجمي – رمحه اهلل – يف اإلحساء 
سنة )1904م(.

سنة  اجلهراء  معركة  وحرض  اجلهراء،  منطقة  إىل  أهله  مع  انتقل 
)1920م(.

دخل الغوص مع أبيه، واستمر فيه ملدة مخسة عرش عامااً.
عمل مع الشيخ عبد اهلل السامل – رمحه اهلل -، واستمر معه حتى وفاة املغفور له.

عمل يف التجارة، وكان حيرض البضائع من العراق، والشام، وقد أوىص بثلث تركته ألعامل 
اخلري.

له من األوالد: مخسة أبناء، وست بنات.
تويف - رمحه اهلل – سنة )1991م(. 

تأسس املسجد سنة )2003م(.
»املصدر: ابنه السيد راشد حممد الرطام العجمي «. 

* * *
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منطقة سعد العبد اهلل 
حرف األلف

 اسم املسجد: إسحاق بن راهويه.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10.
صاحب املسجد:

إسحاق بن إبراهيم بن خملد، التميمي، احلنظيل، املروزي – رمحه اهلل -، نزيل نيسابور 
ب والده بـ )راهويه( ألنه ُولد يف طريق مكة، واملراوزة تطلقه عل  مولده سنة )161هـ(، ولقهَّ

من ولد بالطريق.
اظ ؛ قال عن نفسه: ما كنت أسمع  كان ـ رمحه اهلل ـ إمامااً كبري القدر، شيخ املرشق، وسيِّد احلفهَّ
شيئا إال حفظته، وكأين أنظر إىل سبعني ألف حديث، أو أكثر يف كتبي. رحل إىل بغداد غري مرة، 

ورحل إىل احلجاز واليمن والشام. تويف سنة )238هـ(، وله سبع وسبعون سنة.
»سري أعالم النبالء«358/11 للذهبي. 

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: أبو بكر الصديق.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

بـ  وُلّقب  التيمي،  القريش  عثامن  بن  اهلل  عبد  الصديق  بكر  أبو 
وستة  بسنتني  الفيل  عام  بعد  ولد  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي  صّدق  ألنه  »الصّديق« 

أشهر
قال ابن عمر - ريض اهلل عنهام -: كنا نخرّي بني الناس يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنخرّي أبا بكر، ثم 
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عمر بن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان ريض اهلل عنهم. رواه البخاري.
وهو ثاين اثنني يف الغار مع نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

واستقر خليفة للمسلمني دون ُمنازع، ولقبه املسلمون بـ »خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.
ومن أعظم أعامله التي قام هبا بعد توّليه اخلالفة حرب املرتدين.

ملا توىل اخلالفة خرج يف طلب  الدنيا حتى  أبو بكر - ريض اهلل عنه - ورعااً زاهدااً يف  وكان 
الرزق فرّده عمر واتفقوا عل أن جُيروا له رزقا من بيت املال نظري ما يقوم به من أعباء اخلالفة

تويف يف يوم االثنني يف مجادى األوىل سنة )13هـ(، وهو ابن ثالث وستني سنة .
مات أبو بكر - ريض اهلل عنه - وما ترك درمها وال دينارا.
وقد بني املسجد عل نفقة املحسن عبد اهلل مطلق املسيلم. 

ولد املحسن عبد اهلل مطلق مفرج املسيلم – رمحه اهلل – سنة )1340هـ( املوافق )1921م(. 
الراحل أمحد  الشيخ  العامر، يف كنف  املسيلم طفولته يف قرص دسامن  اهلل  املحسن عبد  عاش 
اجلابر الصباح الرتباط سمو األمري - يرمحه اهلل - بوالده مطلق مفرج املسيلم، كونه صديقااً عزيزااً 

له ال يفارقه.
تلقى عبد اهلل املسيلم تعليمه عل يد املال يف الكتاب، حيث حفظ بعض سور القرآن الكريم، 
وتعلم القراءة والكتابة وشيئااً من احلساب، ولكن ثقافته العلمية جاءت فيام بعد من حبه للعلامء 
وجمالسهم وحرصه عل حضور حلقاهتم العلمية، وكذلك جبه حللقات الذكر، وحرص – يرمحه 
اهلل – عل حث رجال القبيلة عل الدخول اىل املؤسسات التعليمية احلديثة كاملباركية واألمحدية 

وغريمها.
عل  حمافظااً  فكان  عليها،  والصرب  العبادة  عل  احلرص  املسيلم  اهلل  عبد  املحسن  عن  يؤثر  مما 
وأداء  التطوع  وصيام  الليل  قيام  عل  حريصااً  كان  كام  املسجد،  اىل  مبكرااً  واحلضور  الصلوات 

العمرة، حمافظااً عل السنن وقراءة القرآن الكريم وحفظه، مع أن عمره قد جتاوز الثامنني.
تأسس املسجد سنة عام )2003م( يف منطقة سعد العبد اهلل الصباح، ويتميز بمساحته الكبرية، 
– أن  ويضم مصل للنساء ومكتبة، ويتسع ألكثر من )3000( مصل، وكان يسعه - يرمحه اهلل 
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يطلق اسمه عليه إال أنه أراد أن خيلد به اسم أول اخللفاء الراشدين – ريض اهلل عنه – وأرضاه.
يوم   - تعاىل  اهلل  رمحه   - وتويف  املستشفى،  إىل  11مساءاً  الساعة   27 ليلة  املسجد  من  خرج 
الثالثني )آخر يوم من شهر رمضان املبارك( عام )1427هـ( املوافق 22 أكتوبر )2006م(، فيا 
هلا من خامتة مباركة يتوق إليها املؤمنون أمجعون، وقد كانت أمنيته أن يصيل بأحد املساجد التي 

بناها هلل تعاىل، إال أن قدر اهلل تعاىل كان أرسع من أمنيته.
وإخوانه  ووطنه  لدينه  قدم  عام  مثوبته  وأجزل  جناته  فسيح  وأسكنه  واسعة  رمحة  اهلل  رمحه 

املسلمني أمجعني.
»اإلصابة«1088/2 البن حجر العسقالين.

»املصدر: ابنه السيد طالل عبد اهلل املسيلم«.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: اإلمام ابن حجر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد العسقالين املرصي –رمحه اهلل -، ُولِد بمرص 
، فام كاد يتم الرضاعة حتى فقد أمه، وما إن بلغ  العتيقة )الفسطاط( سنة )773هـ(، ونشأ يتياماً
ا من املال أعانه عل حتمل أعباء احلياة، ومواصلة  ا له مبلغاً الرابعة من عمره حتى تويف أبوه، تاركاً
ده وعمره مل يبلغ التاسعة، وملا رحل اخلرويب إىل احلج  طلب العلم. حفظ القرآن الكريم، وجوهَّ
رافقه ابن حجر وهو يف نحو الثانية عرشة من عمره، ليدرس يف مكة احلديث النبوي الرشيف عل 

يد بعض علامئها.وملا عاد إىل القاهرة، درس عل عدد كبري من علامء عرصه.
الناس  فيها  له  شهد  سنة  عرشين  نحو  منصبه  يف  واستمر  القضاء،  منصب  حجر  ابن  وتوىل 
بالعدل واإلنصاف، وإىل جانب ذلك توىل اخلطابة يف اجلامع األزهر ثم جامع عمرو بن العاص. 

تويف )سنة 852هـ(.
»األعالم«178/1للزركيل.
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 اسم املسجد: حسان بن ثابت.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

ان بن َثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو األنصاري اخلزرجي النجاري املدين، ابن الفريعة  حسهَّ
– ريض اهلل عنه -. 

شاعر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه.
قال ابن سعد: عاش ستني سنة يف اجلاهلية، وستني سنة يف اإلسالم. 

عن الرباء: أن رسول اهلل قال حلسان: اْهُجُهم وَهاِجِهم وجربيل معك. 
تويف حسان سنة )54هـ(.

»اإلصابة«371/1 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: احلسن البرصي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

– رمحه اهلل -، تابعي، إمام أهل البرصة، وحرب األمة يف  احلسن بن يسار أبو سعيد البرصي 
زمنه، أحد العلامء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، ولد باملدينة سنة )21هـ(، وشب يف كنف 
عيل بن أيب طالب – ريض اهلل عنه -، سكن البرصة، كان يدخل عل الوالة فيأمرهم وينهاهم، ال 

خياف يف احلق لومة. 
تويف يف البرصة سنة )110هـ(.

»سري أعالم النبالء«563/4 للذهبي. 
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حرف الدال
 اسم املسجد: اإلمام ابن دقيق العيد .

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي الصعيدي – رمحه 
اهلل -، املالكي والشافعي، صاحب التصانيف، ولد سنة 

بارعااً، مقدمااً يف معرفة  فنوهنا  للعلوم جامعااً، ويف  ينبع من احلجاز، وكان  بقرب  )625هـ( 
علل احلديث عل أقرانه، حفظ القرآن، وسمع احلديث من والده الشيخ جمد الدين القشريي. 

تويف سنة )702 هـ(.
»األعالم«283/6 للزركيل. 

* * *
 اسم املسجد: اإلمام ابن أيب الدنيا.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 9.
صاحب املسجد:

أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القريش املعروف بابن 
أيب الدنيا – رمحه اهلل -، ولد احلافظ أبو بكر يف مدينة بغداد، يف أوائل القرن الثالث اهلجري سنة 

)208هـ( ، وأدب غري واحد من أوالد اخللفاء. 
تويف سنة )281هـ(.

»سري أعالم النبالء«397/13 للذهبي. 

* * *
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حرف الراء
 اسم املسجد: اإلمام ابن رجب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

 ،- اهلل  رمحه   – البغدادي  مسعود  بن  حممد  ابن  احلسن  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد 
حافظ،  حمدث،  الفرج(  أبو  الدين،  مجال  الدين،  )زين  رجب  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي، 
فقيه، أصويل، مؤرخ. ولد ببغداد )736هـ(، وقدم مع والده إىل دمشق وهو صغري سنة )744 
هـ(،  وسمع بمكة وبمرص. من مصنفاته: »ذيل طبقات احلنابلة«، و»لطائف املعارف يف املواعظ»، 

و»رشح صحيح الرتمذي«. تويف سنة )795هـ(. 
»األعالم«295/3 للزركيل. 

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: زيد بن حارثة .
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

زيد بن حارثة بن رشاحيل – ريض اهلل عنه - . األمري الشهيد النبوي املسمى يف سورة األحزاب، 
أبو أسامة الكلبي، ثم املحمدي، سيد املوايل، وأسبقهم إىل اإلسالم، وِحّب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

رواه أمحد يف» املسند«. 
قال الواقدي: عقد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لزيد عل الناس يف غزوة مؤتة، وقدمه عل األمراء، فلام التقى 
اجلمعان كان األمراء يقاتلون عل أرجلهم، فأخذ زيد اللواء فقاتل وقاتل معه الناس حتى ُقتل 
طعنا بالرماح ريض اهلل عنه. قال: فصل عليه رسول اهلل، أي دعا له، وقال: »استغفروا ألخيكم 

قد دخل اجلنة وهو يسعى«. وكانت مؤتة يف مجادى األوىل سنة )8هـ( وهو ابن )55( سنة. 
»اإلصابة«644/1 البن حجر العسقالين. 
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 اسم املسجد: زيد بن الدثنة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

بدرااً  شهد   ،- عنه  اهلل  ريض   – البيايض  اخلزرجي  األنصاري  معاوية  بن  الدثنة  بن  زيد 
وأحدااً. 

قتل مع مجاعة من القرآء غدرااً سنة 0 3هـ( يف حادثة بئر معونة. 
»اإلصابة«647/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: اإلمام الزيعيل.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

ين أبو حممد عبد اهلّل بن  هو اإلمام - الفاضل البارع، املحدث املفيد، احلافظ املتقن، مجال الدِّ
يوسف بن حممد بن أيوب بن موسى احلنفي الزيلعي - رمحه اهلّل -. 

ودفن  )762هـ(  سنة  تويف  احلبشة.  ساحل  عل  بلدة   - »زيلع«   - إىل  نسبة   - الزيلعي 
بالقاهرة.

»األعالم«147/4 للزركيل. 

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: اإلمام السبكي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

عيل بن عبد الكايف بن عيل السبكي – رمحه اهلل -، ولد اإلمام يف قرية سبك األحد من أعامل 
املنوفية يف مرص، وكانت تسمى بـ»سبك العبيد«، وذلك يف سنة )683هـ(، قرأ القرآن الكريم 
وتفقه عل يد والده، كان اإلمام تقي الدين عيل بن عبد الكايف كثري السفر يف طلب العلم ما بني 
مرص يف القاهرة إىل الشام واحلجاز والتقى بكثري من كبار الشيوخ يف عرصه يف تلك البلدان، توىل 

القضاء سنة )793هـ(. تويف يف مرص سنة )756هـ( وعمر )73( سنة.
»األعالم«302/4 للزركيل. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عتبة بن الندر السلمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

عتبة بن عبد السلمي، يكنى أبا الوليد .  كان اسمه عتلة فسامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عتبة . 
سكن محص، قال أبو سعيد بن األعرايب: كان عتبة بن عبد السلمي من أهل الصفة. شهد بني 

قريظة.
تويف يف هذه السنة )87هـ(، وقال غريه بعد التسعني.

»اإلصابة«1228/2 البن حجر العسقالين. 
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 اسم املسجد: عمر بن أيب سلمة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

هو عمر بن أيب سلمة ابن عبد األسد، أبو حفص القريش املخزومي – ريض اهلل عنه -. 
ولد قبل اهلجرة بسنتني أو أكثر، فإن أباه تويف يف سنة )3هـ(، وخلف أربعة أوالد، هذا أكربهم 

وهم: عمر، وسلمة، وزينب، ودرة. 
وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمه من الرضاع ، وطال عمره، وصار شيخ بني خمزوم. قال حممد بن سعد: 

تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان سنة 
)83هـ(.

»اإلصابة«1309/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: عمر بن اخلطاب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

ى  العزهَّ عبد  بن  ُنفيل  بن  اخلطاب  بن  عمر  حفص،  أبو  الفاروق 
القريش العدوي ثاين اخللفاء الراشدين و أحد العرشة املبرشين باجلنة، 
من  السادسة  السنة  يف  أسلم  سنة،  عرشة  بثالث  الفيل  عام  بعد  ولد 

النبوة، وهو ابن سبع وعرشين، وبويع له باخلالفة سنة )13 هـ( و عمره)52( سنة. شهد املشاهد 
كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكان من أكثر الصحابة قربَا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل الوحي عل لسانه يف مواقف كثرية.
قتله أبو لؤلؤة املجويس يف املدينة سنة )23هـ(، واستمرت خالفته عرش سنني وستة أشهر.
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وقد بني املسجد عل نفقة املحسن عبد اهلل مطلق املسيلم.
ولد املحسن عبد اهلل مطلق مفرج املسيلم – رمحه اهلل – سنة )1340هـ( املوافق )1921م(. 

الراحل أمحد  الشيخ  العامر، يف كنف  املسيلم طفولته يف قرص دسامن  اهلل  املحسن عبد  عاش 
اجلابر الصباح الرتباط سمو األمري - يرمحه اهلل - بوالده مطلق مفرج املسيلم، كونه صديقااً عزيزااً 

له ال يفارقه.
تلقى عبد اهلل املسيلم تعليمه عل يد املال يف الكتاب، حيث حفظ بعض سور القرآن الكريم، 
وتعلم القراءة والكتابة وشيئااً من احلساب، ولكن ثقافته العلمية جاءت فيام بعد من حبه للعلامء 
وجمالسهم وحرصه عل حضور حلقاهتم العلمية، وكذلك جبه حللقات الذكر، وحرص – يرمحه اهلل – 

عل حث رجال القبيلة عل الدخول اىل املؤسسات التعليمية احلديثة كاملباركية واألمحدية وغريمها.
عل  حمافظااً  فكان  عليها،  والصرب  العبادة  عل  احلرص  املسيلم  اهلل  عبد  املحسن  عن  يؤثر  مما 
وأداء  التطوع  وصيام  الليل  قيام  عل  حريصااً  كان  كام  املسجد،  اىل  مبكرااً  واحلضور  الصلوات 

العمرة، حمافظااً عل السنن وقراءة القرآن الكريم وحفظه، مع أن عمره قد جتاوز الثامنني.
تأسس املسجد سنة عام )2003م( يف منطقة سعد العبد اهلل الصباح، ويتميز بمساحته الكبرية، 
– أن  ويضم مصل للنساء ومكتبة، ويتسع ألكثر من )3000( مصل، وكان يسعه - يرمحه اهلل 

يطلق اسمه عليه إال أنه أراد أن خيلد به اسم أول اخللفاء الراشدين – ريض اهلل عنه – وأرضاه.
يوم   - تعاىل  اهلل  رمحه   - وتويف  املستشفى،  إىل  11مساءاً  الساعة   27 ليلة  املسجد  من  خرج 
الثالثني )آخر يوم من شهر رمضان املبارك( عام )1427هـ( املوافق 22 أكتوبر )2006م(، فيا 
هلا من خامتة مباركة يتوق إليها املؤمنون أمجعون، وقد كانت أمنيته أن يصيل بأحد املساجد التي 

بناها هلل تعاىل، إال أن قدر اهلل تعاىل كان أرسع من أمنيته.
وإخوانه  ووطنه  لدينه  قدم  عام  مثوبته  وأجزل  جناته  فسيح  وأسكنه  واسعة  رمحة  اهلل  رمحه 

املسلمني أمجعني.
»اإلصابة«1307/2 البن حجر العسقالين.

»املصدر: ابنه السيد طالل عبد اهلل املسيلم«.
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حرف امليم
 اسم املسجد: اإلمام احلافظ املزي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف احللبي األصل املزي، أبو احلجاج مجال الدين احلافظ 
– رمحه اهلل - .

ولد يف ربيع اآلخر سنة )654 هـ( باملعقلية بظاهر حلب
مات بني الظهر والعرص من يوم السبت 12 صفر سنة )742 هـ( وهو يقرأ آية الكريس وصل 

عليه من الغد باجلامع، ثم خارج باب النرص، ثم دفن بمقابر الصوفية بالقرب من ابن تيمية.
»األعالم«236/8 للزركيل. 

* * *
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منطقة الصبية 
حرف امليم

 اسم املسجد: موزة األمحد اجلابر الصباح.
النوع: جامع.

العنوان: طريق الصبية.
صاحب املسجد:

سنة  الكويت  يف   – اهلل  رمحها   – الصباح  اجلابر  األمحد  موزة  الشيخة  املحسنة  ولدت 
)1937م(.

تلقت تعليام نظاميا بلغت به املرحلة املتوسطة، لكنها استفادت من الرتبية احلسنة التي نشأت 
اخلريية، وعطفها عل  املشاريع  وإنفاقها يف  برها،  بكثرة  فقد عرفت  ذلك،  بعد  عليها يف حياهتا 

الفقراء، واملساكني.
كانت – رمحها اهلل - تكرر دائام: أريد قرصا يف اجلنة، وتدعو كثريا: يا رب، فرج يل.

يف  أوالدها  العربية  الدول  إحدى  من  األيتام  بعض  الكويت  يف  أوالدها  زار  وفاهتا  وبعد 
الكويت، والتي كانت الشيخة موزة تكفلهم، لتعبريهم عن شكرهم، وحزهنم عل موهتا.

تزوجت من الشيخ خالد احلمد املبارك الصباح – رمحه اهلل -، والذي تويف سنة )1968م(، 
بأبنائها: الشيخ أمحد، والشيخ صباح، والشيخ حممد، والشيخ محد، والشيخ فواز،  ورزقت منه 

وثالث بنات.
توفيت – رمحها اهلل – سنة )2007م(.

»املصدر: ابنها الشيخ فواز خالد احلمد الصباح«.

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فتوح السلامن الصباح.

النوع: جامع.
العنوان: طريق بحيث.

صاحب املسجد:
الشيخة فتوح السلامن احلمود الصباح – رمحها اهلل – زوجة صاحب السمو أمري البالد الشيخ 

صباح األمحد اجلابر الصباح – حفظه اهلل - .
– تويف صغريا - ،  رزقت منه بأبنائها : الشيخ نارص ، والشيخ محد ، واملرحوم الشيخ أمحد 

واملرحومة الشيخة سلوى – توفيت سنة ) 2002 م ( .
تأسس املسجد سنة ) 1999 م ( .

» املصدر : موقع تاريخ الكويت« .

* * *
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منطقة الصليبية
حرف األلف

 اسم املسجد: أويس القرين.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 10، شارع احلجاج بن يوسف، مقابل اجلمعية.
صاحب املسجد:

املقدمني، ومن  العباد  النساك  أحد  اهلل -،  – رمحه  القرين  مالك  بن  بن جزء  بن عامر  أويس 
يره، فوفد عل  القفار والرمال، وأدرك حياة ملسو هيلع هللا ىلص ومل  اليمن، يسكن  التابعني، أصله من  سادات 
عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه – ثم سكن الكوفة، شهد وقعة صفني مع عيل، ويرجح أنه قتل 

فيها. تويف سنة )37هـ(. 
»سري أعالم النبالء«19/4 للذهبي. 

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: اإلمام البخاري.
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

واحلافظ  اإلسالم،  حرب   ،- اهلل  رمحه   – البخاري  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد 
حلديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، صاحب اجلامع الصحيح املعروف بـ »صحيح البخاري«. ولد يف بخارى 
سنة )194هـ(، ونشأ يتياماً، وقام برحلة طويلة سنة )210هـ( يف طلب احلديث فزار خراسان، 
والعراق، ومرص، والشام، وسمع من نحو ألف شيخ، ومجع نحو ست مئة ألف حديث، وهو 
فرموه  مجاعة  عليه  فتعصب  بخارى  يف  وأقام  النحو،  هذا  عل  كتابااً  اإلسالم  يف  وضع  من  أول 

بالتهم فخرج إىل خرتنك من قرى سمرقند فامت فيها سنة )256هـ(. 
»سري أعالم النبالء«391/12 للذهبي. 
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حرف التاء
 اسم املسجد: ابن تيمية. 

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض النمريي احلراين الدمشقي 
احلنبيل، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية – رمحه اهلل -، اإلمام شيخ اإلسالم، ولد بحران سنة 
)661هـ(، وحتول به أبوه إىل دمشق، أفتى ودّرس وهو دون العرشين، وله تصانيف تزيد عل 
أربعة آالف مصنف منها »الفتاوى«، و»الصارم املسلول عل شاتم الرسول«، و»منهاج السنة«، 
إىل دمشق، واعتقل هبا سنة )720هـ(،  أطلق فسافر  ثم  إىل اإلسكندرية،  نقل  ثم  سجن بمرص 

وأطلق ثم أعيد، ومات معتقال بقلعة دمشق سنة )728هـ(.
»األعالم«144/1 للزركيل. 

* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: أبو جندل. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 7، شارع 13.
صاحب املسجد:

أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس القريش – ريض اهلل عنه -، من خيار الصحابة، 
كان من السابقني إىل اإلسالم، وممن عذب بسبب إسالمه، وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده، فلام كان 
يوم صلح احلديبية هرب حيجل يف قيوده، وأبوه حارض بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكتاب الصلح. فقال: 
هذا أول من أقاضيك عليه يا حممد. فقال: هبه يل. فأبى، فرده وهو يصيح ويقول: يا مسلمون، 

أَردُّ إىل الكفر ؟ ثم إنه هرب. استشهد أبو جندل بالياممة وهو ابن )38(. 
»اإلصابة«2183/4 البن حجر العسقالين.
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حرف الزاي
 اسم املسجد: زيد بن أسلم.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 5، شارع 6.  

صاحب املسجد:
زيد بن أسلم اإلمام احلجة القدوة أبو عبد اهلل العدوي العمري املدين الفقيه – رمحه اهلل -، 
زين  كان  و  للعلم يف مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  له حلقة  أسلم موىل عمر وكان  والده  حدث عن 

العابدين عيل بن احلسني جيلس إىل زيد بن أسلم يف املدينة. تويف سنة )136هـ(.
»سري أعالم النبالء«316/5 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: زيد بن اخلطاب.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، شارع 23.

صاحب املسجد:
زيد بن اخلطاب بن نفيل العدوى القريش، أخو عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنهام -، أسلم 
قبله، وشهد بدرا، وأحدا، واخلندق وما بعدها من املشاهد، وشهد بيعة الرضوان باحلديبية. قتل 
الياممة، وملا قتل زيد بن اخلطاب ونعي إىل أخيه عمر فقال: رحم اهلل أخي  زيد بن اخلطاب يف 

سبقني إىل احلسنيني أسلم قبيل، واستشهد قبيل.
»اإلصابة«647/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: حجي سعد. 

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 3 .
 صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  حفظه   – العنزي  هليل  سعد  حجي  املحسن  ولد 
عمره– يف مدينة حائل يف اململكة العربية السعودية سنة )1940م(.

سنة  الرشطة  سلك  يف  وعمل  )1961م(،  سنة  الكويت  إىل  قدم 
)1962م(، واستمر يف عمله إىل أن تقاعد سنة )2008م(.

كان معروفااً بحب اخلري، ومالزمة املسجد، وملا رأى احلاجة ماسة إىل بناء مسجد جيتمع الناس 
فيه ألداء الصالة قام، وبمعونة من جريانه بتأسيس املسجد سنة )1983م(.

تفرغ بعد تقاعده ألموره اخلاصة، وقضاء وقته بني اإلبل التي يعشقها.
رزقه اهلل بذرية صاحلة عمل بعضهم يف سلك التدريس، وآخرون يف وظائف أخرى.

»املصدر: ابنه السيد سعد حجي العنزي«.

* * *
 اسم املسجد: سهل بن احلارث.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

سهل بن احلارث بن عمرو بن عبد رزاح .  شهد أحدااً، وال عقب له .
»اإلصابة«776/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عاصم بن عمر بن اخلطاب. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 10، شارع 25.

 صاحب املسجد:
عاصم بن عمر بن اخلطاب الفقيه الرشيف أبو عمرو القريش العدوي – ريض اهلل عنه -، ولد 
يف أيام النبوة، وحدث عن أبيه وأمه هي مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح األنصارية، وكان من نبالء 
الرجال دينا وخريا صاحلا، وكان بليغا فصيحا شاعرا، وهو جد اخلليفة عمر بن عبد العزيز ألمه.

مات سنة )70هـ(.
»سري أعالم النبالء«97/4 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: عباد بن برش. 

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 3، شارع 12، مقابل الدائري اخلامس.

صاحب املسجد:
كان  البدريني،  أحد   ،- عنه  اهلل  ريض   – عباد بن برش اإلمام أبو الربيع األنصاري األشهيل 
من سادة األوس، عاش )45( سنة، وهو الذي أضاءت له عصاته ليلة انقلب إىل منزله من عند 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، أسلم عل يد مصعب بن عمري، وكان أحد من قتل كعب بن األرشف اليهودي، 
واستعمله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عل صدقات مزينة وبني سليم وجعله عل حرسه يف غزوة تبوك، وكان كبري 

القدر، أبل يوم الياممة بالء حسنا وكان أحد الشجعان املوصوفني.
استشهد - ريض اهلل عنه - يوم الياممة.

»اإلصابة«990/2 البن حجر العسقالين.

* * *

558



محافظة الجهراء

 اسم املسجد: عبد اهلل بن جحش.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 5، شارع 11، مقابل شارع خلف األمحر.
صاحب املسجد:

عبد اهلل بن جحش بن رئاب بن يعمر – ريض اهلل عنه -. 
أسلم عبد اهلل وعبيد اهلل وأبو أمحد بنو جحش قبل دخول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم وهاجر 
عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا جحش إىل أرض احلبشة يف املرة الثانية، وكانت مع عبيد اهلل زوجته أم حبيبة 

بنت أيب سفيان فتنرص عبيد اهلل بأرض احلبشة، ومات هبا ورجع عبد اهلل إىل مكة.
آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني عبد اهلل بن جحش وعاصم بن ثابت بن أيب األفلح. 

قتل عبد اهلل بن جحش يوم أحد شهيدا قتله أبو احلكم بن األخنس بن رشيف الثقفي ودفن 
عبد اهلل بن جحش ومحزة بن عبد املطلب وهو خاله يف قرب واحد، وكان عبد اهلل يوم قتل ابن بضع 

وأربعني سنة. 
»اإلصابة«1091/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: عبد اهلل بن سهيل بن عمرو بن احلارث.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 8، شارع 13.

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن سهيل بن عمرو بن احلارث هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، فلام قدم مكة أخذه 

أبوه فأوثقه وفتنه. 
 قال ابن سعد: قال حممد بن عمر بن عطاء: خرج عبد اهلل ابن سهيل إىل نفري بدر مع املرشكني، 
مع أبيه سهيل: وال يشك أبوه أنه قد رجع إىل دينه. فلام التقوا انحاز عبد اهلل إىل املسلمني حتى 
جاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل القتال، فشهد بدرا مسلام وهو ابن )27(. وشهد عبد اهلل أحدا واخلندق 
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واملشاهد كلها وقتل بالياممة شهيدا وهو ابن )38( سنة. فلام حج أبو بكر يف خالفته أتاه سهيل 
بن عمرو فعزاه أبو بكر بعبد اهلل، فقال سهيل: لقد بلغني أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يشفع الشهيد 

لسبعني من أهله. فأنا أرجو أن ال يبدأ ابني بأحد قبيل«. 
»اإلصابة«1065/2 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: علقمة بن قيس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 5، شارع 23.

صاحب املسجد:
علقمة بن قيس بن عبد اهلل بن مالك النخعي اهلمداين – رمحه اهلل - تابعي، كان فقيه العراق، 
يشبه ابن مسعود يف هديه وسمته وفضله، ولد يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وروى احلديث عن الصحابة، 
شهد صفني، وغزا خراسان، وأقام بخوارزم سنتني، وبمرو سنة، وسكن الكوفة، وتويف فيها سنة 

)62هـ(.
»سري أعالم النبالء«53/4 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: عمر بن عبد العزيز.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 4 مسجد األشغال – بجانب احلديقة والسوق املركزي.

صاحب املسجد:
– رمحه اهلل -، اخلليفة  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القريش أبو حفص 
الصالح، وامللك العادل، ولد باملدينة سنة )61هـ( ونشأ هبا، وويل إمرهتا للوليد بن عبد امللك، 
فبويع  بعهد من سليامن سنة )99هـ(،  بالشام، وويل اخلالفة  امللك  ثم استوزره سليامن بن عبد 
يف مسجد دمشق، وسكن الناس يف أيامه، مل تطل مدته قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من 

أرض املعرة فتويف به. تويف سنة )101هـ( ودامت خالفته سنتني ونصف. 
»سري أعالم النبالء«114/5 للذهبي. 
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حرف القاف
 اسم املسجد: ُقَبّيل الرشيدي.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 3، شارع 21.

صاحب املسجد:
ولد املحسن ُقَبّيل زريق براك الرشيدي - حفظه اهلل وبارك يف عمره  - 
عام )1947م( والتحق باجليش الكويتي، وشارك يف بعض احلروب 
)1967م(  سنة  مرص  يف  ومنها  الكويتي،  اجليش  فيها  شارك  التي 

من  عامة  ثانوية  عل  )1991م(.حاصل  سنة  الكويت  حترير  وحرب  )1973م(،  سنة  وسوريا 
املعهد الديني يف منطقة الفروانية سنة )1986م( ودبلوم ديني سنة )1989م(. 

أسس املسجد عام سنة )1979م(.
»املصدر: نفسه«.

* * *
 اسم املسجد: قيس بن سعد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 14.

صاحب املسجد:
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم األنصاري اخلزرجي املدين – ريض اهلل عنه -، صحايب من 
املشهورين، كان رشيف  الرأي واملكيدة يف احلرب، والنجدة، وأحد األجواد  العرب، ذو  دهاة 
قومه غري مدافع، ومن بيت ساداهتم، وكان حيمل راية األنصار مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وييل أموره، وصحب 
عيل يف خالفته، فاستعمله عل مرص سنة )36-37 هـ(. تويف باملدينة يف آخر خالفة معاوية سنة 

)60هـ(. 
»اإلصابة«1634/3 البن حجر العسقالين.
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حرف امليم
 اسم املسجد: أبو مسلم اخلوالين.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 6، شارع ابن بسام، بجانب مركز الصليبية الصحي اجلنويب.

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن ثوب اخلوالين – رمحه اهلل -، تابعي، فقيه عابد زاهد، نعته الذهبي برحيانة الشام، 
أصله من اليمن، أدرك اجلاهلية، وأسلم قبل وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره، وكان يقال: أبو مسلم حكيم 
هذه األمة. قدم املدينة يف خالفة أيب بكر الصديق – ريض اهلل عنه – وهاجر إىل الشام، تويف سنة 

)62هـ(. 
»سري أعالم النبالء«7/4 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: مريم سعد العبد اهلل السامل الصباح.

النوع: جامع.
العنوان: بجانب مزارع الصليبية.

صاحب املسجد:
الشيخة مريم سعد العبد اهلل السامل الصباح – رمحها اهلل - ، ابنة صاحب السمو الوالد الشيخ 

سعد العبد اهلل السامل الصباح أمري دولة الكويت السابق – رمحه اهلل - .
ووالدهتا الشيخة لطيفة الفهد السامل الصباح – حفظها اهلل - .

توفيت الشيخة مريم – رمحها اهلل – يف بداية التسعينات .
» املصدر : موقع تاريخ الكويت «.

* * *
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 اسم املسجد: موسى بن نصري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 16.
صاحب املسجد:

موسى بن نصري بن عبد الرمحن بن زيد – رمحه اهلل - اللخمي بالوالء، أبو عبد الرمحن، فاتح 
 – األندلس، أصله من وادي قرى، ولد سنة )19هـ(، نشأ يف دمشق، وويل غزو البحر ملعاوية 
ريض اهلل عنه -، فغزا قربص وبنى فيها حصونااً، وخدم بني مروان، وويل هلم األعامل، فكان عل 
خراج البرصة يف عهد احلجاج، وغزا أفريقية يف والية عبد العزيز بن مروان، وويل أفريقية الشاملية 

يف زمن الوليد بن عبد امللك. تويف يف املدينة سنة )97هـ(. 
»سري أعالم النبالء«496/4 للذهبي. 

* * *
حرف اهلاء

 اسم املسجد: أبو اهليثم بن التيهان.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 9، شارع 15.
صاحب املسجد:

أبو اهليثم، مالك بن التيهان بن بيل األنصاري – ريض اهلل عنه -، قال الواقدي: كان أبو اهليثم 
يكره األصنام يف اجلاهلية ويؤفف هبا ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة ، وكانا من أول من 
أسلم من األنصار بمكة، وجيعل يف الثامنية الذين لقوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وجيعل يف الستة، ويف 

أهل العقبة األوىل االثني عرش، ويف السبعني. 
آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عثامن بن مظعون، وشهد بدرا واملشاهد، وبعثه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

إىل خيرب خارصا بعد ابن رواحة. تويف يف سنة )20هـ(.
»اإلصابة«1742/3 البن حجر العسقالين.
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حرف الواو
 اسم املسجد: وندي عيل.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 1، شارع 5.

صاحب املسجد:
ولد املحسن وندي بن عيل بن عسل العنزي – حفظه اهلل وبارك يف 

عمره- يف الكويت سنة )1946م(.
اللواء  يف  وعمل  )1966م(،  سنة  يف  الكويتي  باجليش  التحق 

اخلامس عرش، واشرتك يف لواء الريموك الذي أرسل إىل مرص للمشاركة 
يف احلرب عل إرسائيل. 

عرشة  مدة  اجلهراء  منطقة  يف  القرآن  حتفيظ  دار  يف  ودرس  متوسط،  أول  شهادة  عل  حصل 
سنوات، وبعدها عني إمامااً يف قيادة حرس احلدود.

غادر إىل مدينة عرعر يف اململكة العربية السعودية، واستقر هبا هو وأرسته.
تأسس املسجد سنة )1979م(. 

»املصدر: نفسه«.

* * *
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منطقة الصليبية الزراعية
حرف امليم

 اسم املسجد: متعب بنية اخلرينج
النوع: جامع.

العنوان: بجانب مجعية الصليبية الزراعية.
صاحب املسجد:

ولد املحسن متعب بنية متعب فهد اخلرينج – حفظه اهلل وبارك يف 
1938م.  / 5 عمره – يف الكويت يف 3 / 

)1963م(  سنة  يف  التحق  ثم  الكويت،  مدارس  يف  تعليمه  تلقى 
بالسلك العسكري، وترقى فيه حتى تقاعد برتبة لواء يف 1 / 9 / 1995م.

واملهام  الدورات،  من  العديد  يف  وشارك  العسكري،  السلك  يف  املناصب  من  العديد  توىل 
الدفاع  داخل، وخارج الكويت، وأكسبه ذلك خربة واسعة جعلته حمل ثقة املسئولني يف وزارة 

طوال السنني التي عمل فيها.
له من األبناء: ظاهر، وعبد اهلل، ومنصور، ودخيل، وفارس، وباين،ونارص، وفهد، ونواف، 

وثامر، ومبارك، وحممد، وبراك، وعرش بنات.
»املصدر: نفسه«.

* * *
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منطقة الصليبية الصناعية
حرف امليم

 اسم املسجد: مبارك فالح النوت.
النوع: جامع.

العنوان: الصليبية الصناعية.
صاحب املسجد:

– يف سنة )1946م(  – رمحه اهلل  ولد املحسن مبارك فالح النوت 
يف بداية ازدهار احلياة يف الكويت احلديثة، فنال من العلم قسطااً وافرااً، 
الشخصيات  كأحد  فيه  إبداعاته  يظهر  حياته  باقي  لالقتصاد  وعاش 

االقتصادية الكربى.
ثانوية  يف  والثانوي  األمحدي،  بمدينة  واملتوسطة  الشعيبة،  منطقة  يف  االبتدائي  التعليم  تلقى 
حيث  بريوت،  اىل  اجته  ثم  القاهرة،  جامعة  يف  ذلك  بعد  تعليمه  العريقة،واستكمل  الشويخ 
التحق بجامعة بريوت العربية، وحصل عل بكالريوس جتارة ختصص إدارة أعامل واقتصاد عام 

)1974م( وكان هذا التخصص مفتاحااً ملسرية مبارك النوت االقتصادية بعد ذلك.
تزوج مبارك النوت من إحدى قريباته وهي منرية بنت خضري املطريي. ورزقه اهلل منها ذرية 

طيبة )ولدااً ومخس بنات(، وقد استشهد رمحه اهلل وتركهم صغارااً حيث كانت أعامرهم كالتايل: 
)رشا 17 سنة، ريام 15سنة، علياء 13سنة، إيامن 10 سنوات، شيخة 8 سنوات، وفالح 5 سنوات(.

، بل كان صاحب قلم وفكر وعل اطالع بمجريات األمور  مل يكن مبارك النوت شخصااً عاديااً
اليومية، يبث يف مقاالته روح حب الوطن  من حوله، فأصبح كاتبااً يف إحدى الصحف املحلية 

واحلرص عل مصاحله، وبناء عقول أجياله.
مشاركااً  ليكون   – اهلل  رمحه   – النوت  الشهيد مبارك  املجال االقتصادي، اختري  ولرباعته يف 
من  أنه  عل  الدالئل  أحد  املشاركات  هذه  وكانت  والدولية،  املحلية  املؤسسات  من  عدد  يف 

الشخصيات االقتصادية ذات الثقل الكبري، ومن هذه املشاركات:
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رئيس اجلمعية الكويتية ملتداويل القطع منذ تأسيسها 1976م – 1982م.
نائب رئيس االحتاد العريب خلرباء النقد.

العريب  للحوار  املالية  اللجنة  اجتامع  منها:  واالقتصادية  املالية  املؤمترات  من  كثريااً  حرض 
األورويب، واجتامعات صندوق النقد الدويل.

التحق بالصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي وعني مديرااً لالستثامرات.
أثناء الغزو الغاشم جاء ذات مرة أحد أزالم النظام العراقي يوم 1990/9/6م، وأمره بإنزال 
صورة األمري وويل العهد وتعليق صورة الطاغية بدالاً منها وإعطاء مهلة ثالثة أيام، إال أن الشهيد 
رفض ذلك، فجاءوا إليه يف الثانية من ظهر يوم 1990/9/9م، وقبضوا عليه بتهمة توزيع صور 

األمري والنشورات املناوئة لالحتالل العراقي للكويت، ثم قتل أمام الناس – رمحه اهلل -.
املصدر: »رواد االقتصاد اإلسالمي – بيت التمويل الكويتي« ص 181للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف .

* * *
حرف الياء

 اسم املسجد: يزيد بن أيب سفيان.
النوع: مسجد.

العنوان: داخل اجلامرك النقل الربي.
صاحب املسجد:

يزيد بن أيب سفيان بن حرب بن أمية – ريض اهلل عنه -، أخو معاوية من أبيه، ويقال له: يزيد 
اخلري، وأمه هي زينب بنت نوفل الكنانية، وهو أخو أم املؤمنني أم حبيبة. كان من العقالء األلباء 
والشجعان املذكورين. أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وشهد حنينا، فقيل: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه 

من غنائم حنني مئة من اإلبل وأربعني أوقية فضة.
وهو أحد األمراء األربعة الذين ندهبم أبو بكر الصديق – ريض اهلل عنه - لغزو الروم عقد له 

أبو بكر ومشى معه حتت ركابه يسايره ويودعه ويوصيه، وملا فتحت دمشق أّمره عمر عليها. 
تويف يزيد يف الطاعون سنة )18هـ( .

»سري أعالم النبالء«328/1 للذهبي.
567



محافظة الجهراء

منطقة العبديل الزراعية 
حرف الباء

 اسم املسجد: برجس عبد اهلل السور.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6 .
صاحب املسجد:

ولد السيد برجس عبد اهلل السور – رمحه اهلل – يف بادية الكويت، ونشأ يف بيت عريق، ينتمي 
إىل قبيلة مطري،كان موصوفااً بقوة الشخصية، واحلكمة.

»املصدر: ابنته والدة الشيخ عيل جابر األمحد الصباح«.

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خالد العريفان وهتاين العيار.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع املزارع.
صاحب املسجد:

ولد املحسن خالد سليامن العريفان – حفظه اهلل وبارك يف عمره -. 
يف اجلهراء سنة )1949م(. 

درس يف مدارس اجلهراء حتى أتم دراسته اجلامعية. تقلد العديد 
من املناصب، ومنها:

مساعد العميد لألنشطة الطالبية باهليئة العامة للتعليم والتطبيقي 
والتدريب.

رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية.
عضو جملس إدارة مجعية العبديل الزراعية.

نائب رئيس أول للمكتب التنفيذي للشبكة العربية لالقتصاد االجتامعي، ومقرها تونس.
له من األوالد: سليامن، ومبارك.
تأسس املسجد سنة )2002م(.

»املصدر: نفسه«.
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 اسم املسجد: خليفة املفرج اخلليفة.
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد:

ولد املحسن خليفة مفرج اخلليفة بالكويت -رمحه اهلل - يف قرية اجلهراء سنة )1912م( أي 
أيام طفولته، ويف سنة )1924م(  فيها  فيها وقىض  بثامنية سنوات، وترعرع  قبل معركة اجلهراء 
تويف والده مفرج اخلليفة وهو صغري، مما حدا به إىل االعتامد عل نفسه لكسب لقمة العيش، فعمل 
بالتجارة حتى سنة )1950م(، وبعدها انتقل إىل العمل احلكومي يف بلدية الكويت. وتوفاه اهلل 

تعاىل يف شهر يونيو 2009م.
انتقل رمحه اهلل من قرية اجلهراء يف سنة )1946م( إىل السكن يف الصاحلية ملدة سنتني فقط، 
ويف سنة )1948م( انتقل إىل السكن يف قرية جليب الشيوخ حيث كان من أوائل من أسسوا تلك 
املنطقة، ومن ثم انتقل إىل منطقة الريموك خالل سنة )1975م(، ويف سنة )1984م( رجع إىل 

مسقط رأسه اجلهراء إىل أن توفاه اهلل تعاىل.
حرص املرحوم خليفة مفرج اخلليفة عل العمل اخلريي فقام ببناء أول مسجد يف منطقة أم نقا 
بالعبدىل الزراعية سنة )1983م( داخل مزرعته، والذي كان يتسع ألكثر من )300( مصيل حيث 
تقام به صالة اجلمعة ليجمع مرتادي مزارع العبديل، وتم توسعته يف سنة )2008م( حيث يسع 

اآلن أكثر من )800( مصيل.
وىف سنة )2003م( قام - رمحه اهلل - ببناء مسجد يف منطقة الروضتني بجانب مجعية الروضتني، 
الرسيع  الطريق  مرتادي  إىل  باإلضافة  الكويتية  النفط  رشكات  وعامل  الربد  رواد  يرتاده  والذي 
وكان رمحة اهلل يقوم بعمل إفطار)500( صائم يوميااً خالل شهر رمضان املبارك حتى بعد وفاته 

من ثلثه اخلريي. 
فراج  أبنائه  مع  الغاشم  العراقي  الغزو  إبان  بالكويت  التواجد  إال  اخلليفة  مفرج  خليفة  أبى 
ونواف، ورفض فكرة اخلروج من الكويت، بل أرص عل خدمة أبناء الكويت فكان له دور فاعل 
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بتوزيع األموال للمواطنني املحتاجني، حيث كانت األموال تصله من قبل سمو الشيخ عيل سامل 
العيل الصباح، وأرس من أبنائه العقيد طيار حممد اخلليفة من أول أيام الغزو العراقي مع أبن عمه 
النقيب خليفة عوض اخلليفة بقاعدة عيل السامل اجلوية وقد أطلق رساحهم بعد التحرير، وأرس 

أبنه فراج اخلليفة أثناء القصف اجلوي وأطلق رساحه بعد التحرير مبارشة.
مّن اهلل تعاىل عل املرحوم خليفة مفرج اخلليفة بـ 24 ولدا وبنت قام برتبيتهم الرتبية الصاحلة 

ومن بينهم:
جامعة  دخلت  التي  األوىل  الدفعة  ضمن  من  كان  والذي  البكر  ابنه  اخلليفة:  خليفة  مفرج 
بالديوان  العريب  اخلليج  إلدارة  مديرا  وعمل  منها،  خترجت  دفعة  وأول  تأسيسها  عند  الكويت 

األمريي ومن ثم خمتارااً ملنطقة النسيم باجلهراء وتوفاه اهلل سنة 2004م.
نال عضوية جملس األمة خالل  السابق ملجلس األمة(: والذي  )النائب  حممد خليفة اخلليفة 

جملس 1999و2003 و2006 عن الدائرة 19 )اجلهراء اجلديدة(. 
د.فهد خليفة اخلليفة: والذي يشغل يف الوقت احلايل مديرااً ملنطقة اجلهراء الصحية، حيث كان 

يعمل قبل ذلك مديرااً للمستشفى الصدري يف منطقة الصباح الصحية.
ومن أبنائه: مبارك، وفراج، وخالد، ومتعب، ومشعل، ونواف، ونايف، ومرزوق، وفيصل، 

وعادل، وطالل، وسامل.
»املصدر : ابنه السيد فراج اخلليفة«

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد العزيز السند.

النوع: جامع.
العنوان: 

صاحب املسجد:
ولد املحسن عبد العزيز عبد اهلل السند – رمحه اهلل – سنة )1932م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، معروفة بالعلم، فوالده الشيخ عبد اهلل، وعمه 
الشيخ حممد من أشهر العلامء.

عرف بحبه للخري، ومداومته عل فعل املعروف، فكانت له مشاريع خريية كثرية.
له من األوالد: أسعد، والدكتور حسن، وابنتان.

– سنة )1999م(. تويف – رمحه اهلل 
تأسس املسجد سنة )2006م( 

»املصدر: ابنه السيد أسعد عبد العزيز السند«.

* * *
 اسم املسجد: املال عثامن عبد اللطيف العثامن.

النوع: جامع.
العنوان:.

صاحب املسجد:
 - اهلل  – رمحه  العثامن  اهلل  عبد  حممد  اللطيف  عبد  عثامن  املال  ولد 
واملعرفة  العلم  باكتساب  بدأ  )1899م(،  عام  العوازم  حي  فريج  يف 
التاريخ  يف  الرواد  املربني  أهم  أحد  أضحى  حتى  ترعرع  و  صغريااً، 
الكويتي. قىض ثامٌن و مخسون عامااً يف الرتبية والتعليم كمعلم ومرٍب، 

وكان مل يتجاوز السابعة عرش من العمر حني دخل الفصل أول مرة كمعلم ألربعني طالبااً كانوا 
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حتى األمس رفاقااً له يف املدرسة. و كان مسؤوالاً عن تدريس ثالث مواد أساسية بمدرسة املباركية 
املباركية  املدارس فدّرس يف  مبادئ احلساب. وتنقل بني  العربية و  اللغة  الكريم،  القرآن  وهي: 

، ثم األمحدية، ثم يف املدرسة القبلية، ثم يف مدرسة املرقاب. أوالاً
عني املال عثامن إمامااً ملسجد عيل عبد الوهاب املطوع، وقد اشتهر بحفظ القرآن الكريم كله، 

وإحياء ليايل رمضان بالقيام والتهجد.
كان املال عثامن مالكي املذهب.

كان من أبرز الذين طوروا مناهج التعليم يف الكويت، ونقلها من الكتاتيب إىل املنهج احلديث 
الذي قام عليهذ التعليم النظامي يف الكويت دون أن خيالف بذلك مبادئ جمتمعه. تويف – رمحه 

اهلل - سنة )1985م(.
املصدر: ابنه السيد سعدي عثامن عبد اللطيف العثامن.

* * *
 اسم املسجد: فهد العتيبي.

النوع: جامع.
العنوان: 

صاحب املسجد:
 ولد املحسن فهد صنيتان العتيبي – حفظه اهلل وبارك يف عمره – يف 
الكويت سنة ) 1952 م( تلقى تعليمه يف مدارس الكويت ، ويشغل 

اآلن منصب رئيس الرشكة العربية املشرتكة للمالحة. 
» املصدر : نفسه «.

* * *
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حرف القاف
 اسم املسجد: القاسم بن حممد.

النوع: جامع.
العنوان: قائم بجوار خمفر القشعانية.

صاحب املسجد:
الفقهاء السبعة يف  – ريض اهلل عنه -، أبو حممد، أحد  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 
املدينة، ولد يف املدينة سنة )37هـ(، وتويف بقديد بني مكة واملدينة سنة )107هـ( حاجااً معتمرااً، 
وكان صاحلا ثقة من سادات التابعني، عمي يف أواخر أيامه، قال ابن عيينة: كان القاسم أفضل 

أهل زمانه. 
»سري أعالم النبالء«53/5 للذهبي. 

* * *
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منطقة العيون
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد نرص اخلزاعي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4، شارع 102.
صاحب املسجد:

أمحد بن نرص بن مالك بن اهليثم أبو عبد اهلل اخلزاعي – رمحه اهلل -، من أرشاف بغداد، وجده 
مالك أحد نقباء بني العباس يف ابتداء الدولة، كان أمحد خيالف من يقول بخلق القرآن، ويقدح 
باملعروف والنهي عن  بايع له مجاعة يف بغداد عل األمر  الواثق باهلل، وبلغ من أمره أن  باخلليفة 

املنكر، فأراد هبم اخلروج فعلم به الواثق فقبض عليه وقتله بيده يف سامراء سنة )231هـ(. 
»سري أعالم النبالء«166/11 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: األقرع بن حابس.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 6 .

صاحب املسجد:
األقرع بن حابس بن عقال التميمي املجاشعي الدرامي – ريض اهلل عنه -، وقال ابن دريد: 

اسمه فراس بن حابس، ولقب األقرع لقرع كان به يف رأسه.
اجلاهلية واإلسالم وكان من  اجلاهلية وقيل عنه: كان رشيفا يف  العرب يف  كان من سادات 
وجوه قومه بني متيم. كان قد رأس وتقدم يف قومه قبل أن يسلم ثم أسلم. شهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

فتح مكة وحنينا والطائف.
شهد األقرع بن حابس مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق، وشهد معه فتح األنبار، وكان 

عل مقدمة خالد بن الوليد، واستعمله عبد اهلل بن عامر عل جيش سريه إىل خراسان
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حروب  يف  كذلك  وشارك  الردة،  أيام  بالياممة  معاركه  أكثر  يف  الوليد  بن  خالد  صحب  وقد 
العراق، وأبل فيها بالء حسنا. مات بجوزجان سنة )31هـ(.

»اإلصابة«64/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف احلاء

اسم املسجد: حنظلة بن الربيع.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 4 .
صاحب املسجد:

حنظلة بن الربيع الصيفي الرُشيفي اأُلسيِّدي التميمي – ريض اهلل عنه -، أبو ربعي ويقال له: 
الكاتب، وهو أحد الصحابة الذين كتبوا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، شهد القادسية، ونزل الكوفة، وتويف يف 

خالفة معاوية بن أيب سفيان وال عقب له.
»اإلصابة«408/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الطاء

 اسم املسجد: اإلمام الطرباين. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 ، شارع 104.
صاحب املسجد:

كبار  من  القاسم،  أبو   ،- اهلل  رمحه   – الشامي  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن 
املحدثني، أصله من طربية الشام، وإليها نسبته، ولد بعكا سنة 

يف  كتب  له  واجلزيرة،  وفارس،  والعراق،  ومرص،  واليمن،  احلجاز،  إىل  ورحل  )260هـ(، 
التفسري، واحلديث. تويف بأصبهان سنة )360هـ( . 

»األعالم«121/3 للزركيل.
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل بن األرقم.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

الفتح، وكان ممن  عبد اهلل بن األرقم ابن عبد يغوث القريش– ريض اهلل عنه -، من مسلمة 
حسن إسالمه، وكتب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم كتب أليب بكر ولعمر - ريض اهلل عنهام -، واله عمر بيت 
املال، وويل بيت املال أيضا لعثامن- ريض اهلل عنه - مدة، وكان من جلة الصحابة وصلحائهم قال 

مالك: إنه أجازه عثامن - ريض اهلل عنه - وهو عل بيت املال بثالثني ألفا فأبى أن يقبلها.
»اإلصابة«1003/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: عودة عوض العنزي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1 ، طريق الساملي بجانب الروضة. 

صاحب املسجد:
ولد املحسن عودة عوض العنزي – رمحه اهلل – يف منطقة املرقاب 

سنة )1912م(.
نايف،  قرص  مقربة  يف  ودفن  سنني،  ببضع  والدته  بعد  والده  تويف 

فنشأ يتياماً مع أخيه عويد.
، ولكنه كان معروفااً بعقله، وفهمه، ودرايته باحلياة. مل يتلق تعلياماً معينااً

عمل يف بداية عمره غيصااً مع بعض نواخذة الكويت هو وأخوه عويد، وقد تركا العمل يف 
البحر بعد إصابة أخيه.

اشتغل بعد ذلك يف رشكة النفط يف حقل برقان، ثم يف حقل بحرة.
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منحه الشيخ نارص صباح النارص – رمحه اهلل – أرضااً يف منطقة ملح – جنوب مطار الكويت 
حاليااً -، وقد شيد هبا بيتااً، ومزرعة، إال أنه تركها بعد أن صارت منطقة نفطية حمظورة.

تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، وعمل يف جتارة العقار.
يف اخلمسينات سكن منطقة الفيحاء، وقد عرف – رمحه اهلل – بكثرة مالزمته للمسجد، فكان 
مجاعة مسجد املحارب يف منطقة الفيحاء يلقبونه بحاممة املسجد، وقد أصيب يف آخر حياته ببرصه 

– عوضه اهلل ذلك يف اجلنة -.
تزوج امرأتني، ورزقه اهلل منها ذرية صاحلة من البنني والبنات.

كان معروفااً بسامحته، وطيب معرشه، وقيامه عل الفقراء واملساكني.
تويف – رمحه اهلل – يف 2002/1/27م.

»املصدر: ابنه السيد مشعل عودة العنزي«.

* * *
حرف الالم

 اسم املسجد: لبيد بن ربيعة .
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 2، شارع 1. 
صاحب املسجد:

لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الشاعر  - ريض اهلل عنه -، أبو عقيل، قدم عل النبي ملسو هيلع هللا ىلص سنة 
وفد قومه بنو جعفر، فأسلم وحسن إسالمه. عن أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال :   »أصدق كلمٍة 
قاهلا الشاعر كلمة لبيدٍ :  أال كل يشٍء ما خال اهلل باطل«  وهو شعر حسن  . مات بالكوفة أيام الوليد 

بن عقبة يف خالفة عثامن.
»اإلصابة«1724/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
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حرف امليم
 اسم املسجد: مالك بن عوف.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 1.

صاحب املسجد:
مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النرصي - ريض اهلل عنه -. كان رئيس املرشكني يوم حنني، 

ملا اهنزم املسلمون وعادت اهلزيمة عل املرشكني  .
مع  بالطائف  هو  فقالوا:  ؟  فعل  ما  عوف:  بن  مالك  عن  هوازن  وفد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وسأل 
أهله وماله وأعطيته  أتاين مسلام رددت عليه  إن  أنه  مالكا  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أخربوا  ثقيف، 
مئة من اإلبل، فأتى مالك بذلك فخرج إليه من الطائف. وقد كان مالك خاف ثقيفا عل نفسه 
أن يعلموا أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له ما قال فيحبسوه، فأمر براحلته فهيئت له، وأمر بفرس له فأيت 
به إىل الطائف، فخرج ليال، فجلس عل فرسه فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر هبا أن حتبس 
فركبها، فلحق برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأدركه باجلعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه مئة من اإلبل 

وأسلم فحسن إسالمه.
ثم شهد بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتح دمشق الشام، وشهد القادسية أيضااً بالعراق مع سعد بن أيب 

وقاص .
»اإلصابة«1755/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
 اسم املسجد: مبرش بن عبد املنذر. 

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 4، شارع 102 .

صاحب املسجد:
مبرش بن عبد املنذر بن رفاعة – ريض اهلل عنه -، آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني مبرش بن عبد املنذر 

وعاقل بن أيب البكري، شهد مبرش بدرا وقتل يومئذ شهيدا، قتله أبو ثور.
»اإلصابة«1764/3 البن حجر العسقالين. 
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منطقة الفروسية
حرف النون

 اسم املسجد: نارص البدين.
النوع: جامع.

العنوان: 
صاحب املسجد:

ولد املحسن نارص سند البدين اجلبيل املطريي – رمحه اهلل- يف بادية 
الكويت سنة )1929م(، ونشأ يف كنف خاله بعد وفاة والده، فساعد 

ذلك عل قوة شخصيته، واعتامده عل نفسه.
كان معروفااً بحبه للخري، وسعيه يف مصالح الناس، كان حمبوبااً من 

أهله ومعارفه.
ونظرااً حلبه لإلبل، واخليل، ومجعه هلا، فقد كان من مؤسيس فروسية اجلهراء.

»املصدر: ابنه سند نارص البدين«

* * *
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منطقة القرص
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خالد بن بكري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4ب، شارع 5.
صاحب املسجد:

خالد بن بكري بن عبد ياليل بن ناشب الليثي الكناين – ريض اهلل عنه -، شهد خالد وأخوته 
بدرااً، وبعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع عبد اهلل بن جحش إىل عري قريش قبل بدر يف رهط من املهاجرين فيهم: 
خالد بن بكري، فقتلوا عمرو بن احلرضمي، وأنزل اهلل فيهم ﴿يسألونك عن الشهر احلرام قتال 

فيه﴾ )البقرة 217(. 
قتل خالد يوم الرجيع يف صفر سنة )4هـ( مع عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، ومرثد بن أيب 
الغنوي، فقاتلوا هذيالاً ورهطااً من عضل والقارة حتى قتلوا. ومعهم كان خبيب بن عدي، فأخذ 

أسريااً، ثم صلب بمكة.
»اإلصابة«456/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: أبو سلمة. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 2.
صاحب املسجد:

عبد اهلل بن عبد األسد بن هالل املخزومي – ريض اهلل عنه -، من السابقني األولني، وكان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم. أول من هاجر إىل املدينة، وإىل احلبشة، وفيمن شهد  إسالمه قبل دخول 

بدرا. تويف يف سنة )4هـ( بعد منرصفه من أحد، انتقض به جرح كان أصابه بأحد، فامت منه. 
»اإلصابة«1080/2 البن حجر العسقالين. 

580



محافظة الجهراء

حرف الصاد
 اسم املسجد: صالح سليامن السعيد.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 7.

صاحب املسجد:
– يف اجلهراء سنة  – رمحه اهلل  السعيد  ولد املحسن صالح سليامن 

)1906م(، ونشأ يف منطقة القبلة، وتلقي تعليمه يف كتاتبيها.
استقر به املقام بعد ذلك يف منطقة الفيحاء.

التجارة واألعامل احلرة، ولصدقه، وأمانته، فقد  عمل يف حياته يف 
نال رضا، وإعجاب املتعاملني معه.

عرف بالكرم، والتواضع، ولني اجلانب، ودماثة اخللق، ودوام العبادة، وقد كان عطوفااً عل 
من يعرفهم، ومن ال يعرفهم. 

كان لألعامل اخلريية جزء من حياته، وقد ساهم يف الكثري منها، ومنها مسجده الذي أسسه يف 
منطقة اجلهراء، املنطقة التي ولد فيها، وقد بني املسجد يف سنة )1968م(، وجدد عل نفقة األمري 

الراحل الشيخ جابر األمحد الصباح – رمحه اهلل -.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1969م(.

»املصدر: ابنه السيد فيصل صالح السعيد«.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل بن حذافة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4 ب، شارع 5 .

صاحب املسجد:
عبد اهلل بن حذافة بن قيس بن عدي أبو حذافة السهمي – ريض اهلل عنه -، أحد السابقني، 
هاجر إىل احلبشة، ونفذه النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسوال إىل كرسى، شهد بدرا. عن أيب رافع قال: وجه عمر 
جيشا إىل الروم فأرسوا عبد اهلل بن حذافة فذهبوا به إىل ملكهم فقالوا: إن هذا من أصحاب حممد، 
ملك  ومجيع  متلك  ما  مجيع  أعطيتني  لو  قال:  ملكي،  نصف  وأعطيك  تتنرص  أن  لك  هل  فقال: 
العرب ما رجعت عن دين حممد طرفة عني، قال: إذا أقتلك، قال، أنت وذاك فأمر به فصلب، 
وقال: للرماة ارموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه ويأبى فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حتى 
احرتقت، ودعا بأسريين من املسلمني فأمر بأحدمها فألقي فيها وهو يعرض عليه النرصانية وهو 
يأبى، ثم بكى، فقيل للملك: إنه بكى، فظن أنه قد جزع، فقال: ردوه ما أبكاك، قال: قلت هي 
نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى يف النار يف 
اهلل، فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأيس وأخيل عنك، فقال له عبد اهلل: وعن مجيع األسارى 
؟ قال: نعم، فقبل رأسه وقدم باألسارى عل عمر فأخربه خربه فقال عمر: حق عل كل مسلم أن 

يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ، فقبل رأسه. تويف يف خالفة عثامن - ريض اهلل عنه -.
»اإلصابة«1031/2 البن حجر العسقالين. 

* * *
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 اسم املسجد: عقال شارع الظفريي .
النوع: جامع.جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 5.
صاحب املسجد:

اهلل  حفظه  الظفريي-  العجيان  شبيب  شارع  عقال  املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1939م(.

تلقى تعليمه يف مدارس الكويت حتى وصل املرحلة الثانوية، ثم 
التحق بعد ذلك يف السلك العسكري، واستمر فيه حتى تقاعده سنة )1982م(.

تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، واشتغل بالتجارة، فرزقه اهلل – سبحانه – منها خريا، فأنفق 
الكثري يف املشاريع اخلريية.

له من األبناء: براك، ومبارك، واليف، وتركي، وعادل، وفهد، وحممد، وأمحد، وثالث بنات.
تأسس املسجد سنة )2008م(.

»املصدر: ابنه السيد: براك عقال الظفريي«.

* * *
حرف القاف

 اسم املسجد: أبو قتادة .
النوع: جامع.جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 5.
صاحب املسجد:

احلارث بن ربعي فارس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شهد أحدااً واحلديبية، وله عدة أحاديث.
عن سلمة بن األكوع قال عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خري فرساننا أبو قتادة، وخري رجالتنا سلمة بن 

األكوع«. 
»اإلصابة «2332/4 البن حجر العسقالين. 
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حرف امليم
 اسم املسجد: مبارك سعد القبة. 

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 3.

صاحب املسجد:
ولد املحسن مبارك سعد القبة العنزي – رمحه اهلل - يف سنة )1862م(.

نشأ يف بيئة صاحلة يف أرسة كريمة تعد من قدماء من سكن اجلهراء.
عرف بصالحه، ومسارعته لفعل اخلري، ورجاحة عقله، ومعرفته للحياة، وحسن جتربته هبا، 

ولذا فقد كان مرجعااً يف الرأي لكل من يعرفه.
عمل أستاذااً – بناء – يف أول حياته باجلهراء.

ولقوة تواصله مع األرس الكريمة يف اجلهراء، وغريها من مناطق الكويت، فقد صاهرته العديد 
من األرس الكويتية الكريمة.

مل يكن له عقب من األبناء، وعقبه من بنات صاحلات، وقد عّمر – رمحه اهلل – حتى وفاته سنة 
)1972م(، وقد بلغ ما يقرب من )110( سنة.

»املصدر: ابن ابنته  السيد محد عبد اهلل اخللف«.

* * *
 اسم املسجد: مبارك العيار.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع سعد بن الزبري، مقابل طريق اجلهراء.

صاحب املسجد:
سنة  اجلهراء  يف   – اهلل  رمحه  العيار-  محد  مبارك  املحسن  ولد 

)1906م(.
تلقى تعليمه يف اجلهراء، ثم عمل يف دائرة الكهرباء حتى تعني مديرااً 

584



محافظة الجهراء

إلدارة الكهرباء بمنطقة اجلهراء. 
عرف بدينه، وخلقه، وسعيه يف مصالح، فقد كان من وجهاء منطقة اجلهراء املعروفني بالكلمة 

باملسموعة. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )1979م(.

تأسس املسجد سنة )1973م(.
»املصدر: السيد مشعل مبارك العيار«.

* * *
 اسم املسجد: حممد العيار.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 1.

صاحب املسجد:
ولد املحسن حممد محد العيار – رمحه اهلل – يف منطقة اجلهراء سنة 

)1901م(.
تلقى تعليمه يف اجلهراء، وتفرغ ألعامله اخلاصة.

منطقة،  أعيان  من  كان  وقد  والعقل،  والعقل،  واحلكمة،  اخللق،  بدماثة  معروفااً  كان 
ووجهائها.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1967م(.
تأسس املسجد سنة )1968م(.

»املصدر: السيد مشعل مبارك العيار«.
* * *
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 اسم املسجد: املعتصم. 
النوع: مسجد.

العنوان: قطعة 1، داخل مدرسة املعتصم.
صاحب املسجد:

باهلل  املعتصم  إسحاق  أبو   ،  - اهلل  رمحه   – املنصور  بن  املهدي  بن  الرشيد  هارون  بن  حممد 
العبايس، خليفة من عظامء خلفاء الدولة العباسية، ولد سنة 

)179هـ(، وبويع له باخلالفة يوم وفاة أخيه املأمون سنة )218هـ(، وكان بطرطوس، وعاد 
إىل بغداد، كان قوي الساعد، وهو فاتح عمورية، وهو الذي بنى مدينة سامرا سنة )222هـ(، 

وهو أول من أضاف إىل اسمه اسم اهلل تعاىل من اخللفاء. 
تويف يف سامرا سنة )227هـ(. 

»األعالم 127/7 للزركيل. 

* * *
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منطقة القريوان
حرف األلف

 اسم املسجد: األحنف بن قيس.
النوع: جامع.

العنوان: بجانب مدخل مقربة الصليبيخات.
صاحب املسجد:

أبو  التميمي - رمحه اهلل -،  املنقري  السعدي  املري  األحنف بن قيس بن معاوية بن حصني 
بحر، سيد متيم، وأحد العظامء الدهاة، الفصحاء، الشجعان، الفاحتني، يرضب به املثل يف احللم، 
– ريض  بن اخلطاب  يره، ووفد عل عمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل  البرصة سنة )3ق.هـ(، وأدرك  ولد يف 
اهلل عنه –، فمكث عامااً ثم أذن له فعاد إىل البرصة، شهد الفتوح يف خراسان، واعتزل الفتنة يوم 

اجلمل، ثم شهد صفني مع عيل. 
تويف يف الكوفة سنة )72هـ(. 

»سري أعالم النبالء«86/4 للذهبي.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حاطب بن احلارث.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

حاطب بن احلارث بن معمر– ريض اهلل عنه -، خرج إىل أرض احلبشة مهاجرااً، وقد خرج 
مات يف  واحلارث  .   ابنيه :  حممدااً  هناك  فولدت  العامرية،  املجلل  بنت  فاطمة  امرأته  ومعه  إليها 

احلبشة.
»اإلصابة«342/1 البن حجر العسقالين. 
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 اسم املسجد: اإلمام بن حبان.
النوع: 

العنوان: قطعة 3 .
صاحب املسجد:

اإلمام العاّلمة احلافظ أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي الدارمي البستي – 
رمحه اهلل -، يعرف بابن حبان، البستي: نسبة إىل ُبْست مدينة كبرية بني سجستان وغزنني وهراة، 

وهي من البالد احلارة املِزاج. 
إىل  الرحال  فشدهَّ  والعلامء،  للعلم  طلبااً  اآلفاق  إىل  البالد، ورحل  فطاف  بنفسه،  العلم  طلب 
وبيت  وعسقالن،  ونيسابور،  ودمشق،  وبغداد،  وجرجان،  ونسا،  واملوصل،  ومرص،  البرصة، 
املقدس، وطربية، وهراة، وغريها من املدن. تويف سنة )354هـ( يف شهر شوال بسجستان بمدينة 

ُبست.
»األعالم«78/6 للزركيل. 

* * *
حرف الالم

 اسم املسجد: اليف عيد اهلرير.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 . 
صاحب املسجد:

ولد املحسن اليف عيد حممد اهلرير العازمي – حفظه اهلل وبارك يف 
عمره – يف الكويت سنة )1955م(.

مرشد،  املال  كتاب  يف  فالتحق  الكتاتيب،  يف  األويل  تعليمه  تلقى 
وتعلم القراءة، والكتابة، وحفظ أجزاء من القرآن الكريم.

درس يف املدارس النظامية ، وأتم املرحلة املتوسطة يف الفرتة املسائية يف منطقة الفروانية، يف 
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منتصف الستينات.
عمل منذ سنة )1955م( مع سمو الشيخ سامل العيل الصباح – حفظه اهلل -، ثم عمل أمينا يف 

مستوصف العباسية منذ سنة )1962م(، وحتى تقاعده سنة )1978م(.
سنة  منذ  سرّيها  محلة  وهي  احلج،  محلة  ومنها  اخلاصة،  التجارية  ألعامله  ذلك  بعد  تفرغ 

)1964م(.
له من األبناء: حممد، وبدر، وعادل، ومشعل، وعبد اهلل، وبنات أخريات.

تأسس املسجد سنة )2010م(.
»املصدر: نفسه«.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: موفق الدين بن قدامة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1 . 
صاحب املسجد:

عبداهلل بن أمحد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل - رمحه اهلل -، أبو حممد، فقيه، 
من أكابر احلنابلة. 

ولد يف مجاعيل )من قرى نابلس بفلسطني( سنة )541هـ(، وتعلم يف دمشق، ورحل إىل بغداد 
»املقنع«،  »املغني«،  منها  تصانيف  له  دمشق،  إىل  وعاد  سنني،  أربع  نحو  فأقام  )561هـ(،  سنة 

»العمدة«. 
تويف يف دمشق سنة )620هـ(. 

»األعالم«67/4 للزركيل. 

* * *
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حرف الواو
 اسم املسجد: أبو واقد الليثي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

أبو واقد الليثي صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص سامه البخاري وغريه احلارث بن عوف – ريض اهلل عنه -. 
أهل  يف  عداده  مكة،  وسكن  الفتح،  وشهد  بدرا،  شهد  احلاكم:  أمحد  وأبو  البخاري،  وقال 

املدينة، وعاش مخسا وسبعني. وله عدة أحاديث، وحدث أيضااً عن أيب بكر وعمر.
تويف أبو واقد الليثي سنة )68هـ(.

»اإلصابة«2399/4 البن حجر العسقالين. 

* * *
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منطقة كبد اجلهراء
حرف السني 

 اسم املسجد: سامل أبو حديدة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

ولد املحسن سامل مطلق أبو حديدة – رمحه اهلل – يف الكويت سنة 
)1919م(، ودرس يف املدرسة املباركية.

احلدود  ملنطقة  مسئوالاً  فعني  الكويت،  أمراء  عند  خطوة  له  كانت 
اجلنوبية، واملمتدة من اخلفجي إىل الرقعي، وتوىل شئون مراكز اهلجانة 

املمتدة هناك. وقد استمر يف عمله اىل سنة )1960م(، ثم تفرغ ألعامله اخلاصة. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )1981م(.

»املصدر ابنه السيد عيل سامل أبو حديدة«.

* * *
حرف الشني

 اسم املسجد: الشيخني بن باز وبن 
عثيمني.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

عبد  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ 

الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن باز – رمحه اهلل - 
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ولد يف سنة )1330هـ( بمدينة الرياض، كان بصريا ثم أصابه مرض، وضعف برصه ثم فقده عام 

)1350هـ(، حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد يف طلب العلم عل العلامء يف الرياض، 

عني يف القضاء عام )1350هـ(، الزم البحث والتدريس ليل هنار، ومل تشغله املناصب عن ذلك 

مما جعله يزداد بصرية ورسوخا يف كثري من العلوم، وكان قد توىل العديد من املناصب التي أكسبته 

ثقة املسلمني، وحمبتهم. تويف سنة )1420هـ(.
والشيخ حممد بن صالح بن حممد بن سليامن بن عبد الرمحن آل عثيمني – رمحه اهلل - من بني 

م  متيم، ولد يف سنة )1347هـ( يف عنيزة، أحلقه والده ليتعلم القرآن الكريم عند جّده ألمه املعلِّ

عبد الرمحن بن سليامن الدامغ – رمحه اهلل -، درس عند يف العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي - 

رمحه اهلل -، التفسري، واحلديث، والسرية، والتوحيد، والفقه، واألصول، والفرائض، والنحو. بقي 

ا يف املعهد العلمي من عام )1374هـ( إىل عام)1398هـ(، انتقل إىل التدريس يف  ساً الشيخ مدرِّ

كلية الرشيعة وأصول الدين بالقصيم حتى وفاته.

دّرس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي يف مواسم احلج ورمضان واإلجازات الصيفية منذ عام 

1402هـ، حتى وفاته. 

ُتويف يف مدينة جّدة سنة )1421هـ(، ودفن يف مكة املكرمة.
»نسيم احلجاز يف سرية الشيخ عبد العزيز بن باز« للدكتور نارص الزهراين.
املصدر: املوقع الرسمي للشيخ حممد بن صالح العثيمني«.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عيل بن أيب طالب.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 4.
صاحب املسجد:

أبو احلسن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف – ريض اهلل عنه - ابن 
عّم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ولد اإلمام عيل قبل البعثة بعرش سنني، وتربى 
يف حجر النبّي ملسو هيلع هللا ىلص ويف بيته، أول من أسلم بعد خدجية وهو صغري، كان اإلمام عيل يلقب حيدرة 

وكّناه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أبا تراب
رابع اخللفاء الراشدين شهد عيل املشاهد كلها إال تبوك حيث استخلفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عل املدينة. 

كان يف غزوة أحد قائد ميمنة املسلمني ، وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة. 
– عل يد ابن ملجم وهو خارج إىل صالة الصبح وذلك يف شهر  قتل عيل - ريض اهلل عنه 
وتسعة  سنني  أربع  خالفته  فكانت  عمره  من  سنة   )59( أو   ،)63( عن  )40هـ(  سنة  رمضان 

أشهر.
»اإلصابة«1294/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: خالد مطلق حطاب الرشيدي.
النوع: مصل.

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

– يف الكويت سنة  – حفظه اهلل وبارك يف عمره  ولد املحسن خالد مطلق حطاب الرشيدي 
)1924م(.
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مل يتلق تعلياماً نظاميااً، لكن آتاه فهاماً، وعقالاً بحكم البيئة األرسية الصاحلة التي عاش هبا.
عمل يف وزارة األشغال سنة )1958م(، وملا تقاعد تفرغ ألعامله اخلاصة.

له أياد بيضاء، وأعامل صاحلة يعرفه عنها مقربوه.
رزقه اهلل بذرية صاحلة من الذكور واإلناث، فمن الذكور أبناؤه: أمحد، ويوسف، ووليد.

»املصدر: نفسه«.

* * *
 اسم املسجد: ميثة سعود النمران.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 10.

صاحب املسجد:
السنتني  – حفظها اهلل وبارك يف عمرها - )1938م(، ودرست  النمران  ميثة سعود  ولدت 
األوىل والثانية من املرحل االبتدائية يف مستشفى األمريي بعد مرض طويل املستشفى يف ذلك 

الوقت. 
بني املسجد يف 23رمضان سنة 1419هجري، املوافق1/10/ 1999.

»املصدر: ابن أخيها سعود النمران«.

* * *
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منطقة املطالع
حرف العني

 اسم املسجد: عبد العزيز السند.
النوع: 

العنوان: املطالع، مديرية أمن املطالع.
صاحب املسجد:

اهلل  حفظه   – السند  الرمحن  عبد  العزيز  عبد  أسعد  املحسن  ولد 
وبارك يف عمره – يف الكويت سنة )1952م(.

نشأ يف أرسة صاحلة،، فجده الشيخ عبد اهلل، وعم أبيه الشيخ حممد 
من أشهر العلامء.

تلقى تعليمه يف مدارس الكويت، ثم درس اهلندسة امليكانيكية يف بريطانيا، وهندسة الكمبيوتر 
يف أمريكا سنة )1977م(، فكان أول خريج كمبيوتر يف الكويت.

تقلد العديد من املناصب، ومنها:
مدير إدارة الكمبيوتر واملعلومات يف رشكة املباين اجلاهزة، ثم مستشار، منها سنة )1977م(.

مدير ومستشار إدارة الكمبيوتر ونظم املعلومات يف بورصة الكويت سنة 
)1986م(، وغري ذلك من املناصب.

تفرغ لألعامل اخلاصة يف جمال الكمبيوتر، والعقار.
ساهم يف العديد من املشاريع اخلريية داخل وخارج الكويت.

له من األبناء: عبد الوهاب، وعبد العزيز.
تأسس املسجد سنة )2008م(.

»املصدر: نفسه«.

* * *
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منطقة النسيم
حرف األلف

 اسم املسجد: األسود بن يزيد.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 4 .
صاحب املسجد:

وكان   ،- اهلل  رمحه   – الكويف  النخعي  عمرو  أبو  القدوة  اإلمام،  قيس،  بن  يزيد  بن  األسود 
األسود خمرضما، أدرك اجلاهلية واإلسالم، وهو نظري مرْسوق يف اجلاللة والعلم والثقة والسن 

ُيرضب بعبادهتام املثل. 
حج األسود ثامنني، من بني حج وعمرة، و كان األسود خيتم القرآن يف رمضان يف ُكلِّ ليلتني، 

وكان ينام بني املغرب والعشاء، وكان خيتم القرآن يف غري رمضان يف كل ست لياٍل. 
تويف سنة )75هـ(. 

»سري أعالم النبالء«5/4 للذهبي. 

* * *
حرف الدال 

 اسم املسجد: دغيم عيل الشمري.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 79 جادة 2.
صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  ولد املحسن دغيم عيل الصوحياء الشمري – حفظه 
عمره – يف الكويت – يف 1936/5/12م.

درس يف مدارس الكويت، حتى أتم املرحلة املتوسطة.له أعامل خريية 
داخل، وخارج الكويت.

ُرزق من األبناء: عيل، وحممد، وحسن، وجدعان. 
تأسس املسجد سنة )2008م(.

»املصدر: ابنه املستشار حسن دغيم الشمري«.
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حرف امليم 
 اسم املسجد: حممد بن مسلمة.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 30. 

صاحب املسجد:
حممد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -.

 كان ملحمد بن مسلمة من الولد عرشة نفر وست بنات . . آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني حممد بن 
مسلمة وأيب عبيدة بن اجلراح، شهد حممد بدرا وأحدا وكان فيمن ثبت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ 
حني وىل الناس وشهد اخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما خال تبوك فإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
استخلفه عل املدينة حني خرج إىل تبوك. مات حممد بن مسلمة باملدينة يف صفر سنة )46هـ( وهو 

يومئذ بن )77( سنة وصل عليه مروان بن احلكم  .
»اإلصابة«1792/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف الواو

 اسم املسجد: وائل بن حجر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 25 .
صاحب املسجد:

وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر احلرضمي – ريض اهلل عنه -، كان قيالاً من أقيال 
حرضموت وكان أبوه من ملوكهم، وفد عل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويقال :  إنه برش رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه 
قبل قدومه وقال يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حرضموت طائعااً راغبااً يف اهلل ويف 
رسوله، وهو بقية أبناء امللوك، فلام دخل عليه رحب به وأدناه من نفسه وقرب جملسه وبسط له 
رداءه فأجلسه عليه مع نفسه عل مقعده، وقال  :  اللهم بارك يف وائل وولده وولد ولده، واستعمله 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عل أقيال من حرضموت. 
تويف يف خالفة معاوية.

»اإلصابة«2077/3 البن حجر العسقالين. 
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 اسم املسجد: واثلة بن األسقع.
النوع: جامع.

العنوان: مركز الضاحية.
صاحب املسجد:

واثلة بن األسقع بن كعب – ريض اهلل عنه -.
كان ينزل ناحية املدينة، ثم وقع اإلسالم يف قلبه، فقدم عل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يتجهز إىل تبوك 

فأسلم وخرج مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل تبوك -.
شهد فتح دمشق، ومات هبا سنة )85هـ(.

»اإلصابة«2074/3 البن حجر العسقالين. 

* * *
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منطقة النعيم
حرف األلف

 اسم املسجد: األلباين.
النوع: مصل.

العنوان: 
صاحب املسجد:

الشيخ حممد نارص الدين بن احلاج نوح األلباين – رمحه اهلل -، سنة 
دولة  عاصمة  أشقودرة  مدينة  يف  )1914م(  املوافق  )1333هـ( 
والشيخ  العلمي،  الطابع  عليها  يغلب  متدينة  فقرية  أرسة  عن  ألبانيا 
من أبرز العلامء املسلمني يف العرص احلديث، ويعترب من علامء احلديث 

البارزين املتفردين يف علم اجلرح والتعديل، هاجر بصحبة والده إىل دمشق الشام لإلقامة الدائمة 
فيها، وأخذ عن أبيه مهنة إصالح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيها. 

تويف سنة )1420هـ(، املوافق )1999م(، و دفن بعد صالة العشاء.
»سرية الشيخ األلباين«. 

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حاطب بن أيب بلتعة.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 4 .
صاحب املسجد:

حاطب بن أيب بلتعة بن عمرو بن عمري بن سلمة، اللخمي املكي – ريض اهلل عنه -، حليف 
بني أسد بن عبد العزى بن قيص، من مشاهري املهاجرين شهد بدرا واملشاهد. 

وكان رسول النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املقوقس، صاحب مرص، وكان تاجرا يف الطعام،. وكان من الرماة 
املوصوفني. مات حاطب سنة )30هـ( .

»اإلصابة«341/1 البن حجر العسقالين. 
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حرف الصاد
 اسم املسجد: صحن مرزوق العبالن اهلاجري.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 1، شارع 6.

صاحب املسجد:
ولد السيد صحن مرزوق العبالن الرشيدي – حفظه اهلل – وبارك 
سنة  العسكرية  الكلية  من  وخترج  )1944/9/6م(،  يف   - عمره  يف 
سنة  يف  عقيد  برتبة  تقاعد  حتى  الكويتي  باجليش  وعمل  )1974م(، 

)1994م(.
 تفرغ بعد تقاعده لألعامل احلرة. 

تأسس املسجد يف سنة )1998م(.
 »املصدر: نفسه«.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عبادة بن الصامت.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3 .
صاحب املسجد:

عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -.
مع  كلها  املشاهد  وشهد  املقدس،  بيت  سكن  البدريني  أعيان  ومن  العقبة،  ليلة  النقباء  أحد 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
قال حممد بن كعب القرظي: مجع القرآن يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مخسة من األنصار معاذ وعبادة وأيب 

وأبو أيوب وأبو الدرداء.
مات سنة )34هـ(، وهو ابن )72( سنة. 

»اإلصابة«997/2 البن حجر العسقالين. 
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 اسم املسجد: عبد العزيز بن باز. 
النوع: شربة.

العنوان: قطعة 1، شارع 5.
صاحب املسجد:

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل 
كان  الرياض،  بمدينة  )1330هـ(  سنة  يف  ولد   - اهلل  – رمحه  باز  بن 
)1350هـ(،  عام  فقده  ثم  برصه  وضعف  مرض،  أصابه  ثم  بصريا 

يف  عني  الرياض،  يف  العلامء  عل  العلم  طلب  يف  جد  ثم  البلوغ،  سن  قبل  الكريم  القرآن  حفظ 
القضاء عام )1350هـ(، الزم البحث والتدريس ليل هنار، ومل تشغله املناصب عن ذلك مما جعله 
ثقة  أكسبته  التي  املناصب  العديد من  توىل  قد  العلوم، وكان  يزداد بصرية ورسوخا يف كثري من 

املسلمني، وحمبتهم. تويف سنة )1420هـ(.
»نسيم احلجاز يف سرية الشيخ عبد العزيز بن باز« للدكتور نارص الزهراين.

* * *
حرف الكاف

 اسم املسجد: كعب بن مالك. 
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، بجانب سوق النعيم املركزي.
صاحب املسجد:

كعب بن مالك بن أيب كعب األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -، شاعر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصاحبه، وأحد الثالثة الذين خلفوا فتاب اهلل عليهم، شهد العقبة.

قيل: كانت كنيته يف اجلاهلية أبا بشري، وقال ابن أيب حاتم: كان كعب من أهل الصفة وذهب 
برصه يف خالفة معاوية. 

»اإلصابة«1696/3 البن حجر العسقالين. 
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حرف امليم
 اسم املسجد: حممد بن عثيمني.

النوع: شربة.
العنوان: قطعة 2، شارع 2.

صاحب املسجد:
الشيخ حممد بن صالح بن حممد بن سليامن بن عبد الرمحن آل عثيمني 
متيم، ولد يف سنة )1347هـ( يف عنيزة، أحلقه  بني  من   - اهلل  – رمحه 
بن  الرمحن  عبد  م  املعلِّ ألمه  جّده  عند  الكريم  القرآن  ليتعلم  والده 

سليامن الدامغ – رمحه اهلل -، درس عند يف العالمة عبد الرمحن بن نارص 
السعدي - رمحه اهلل -، التفسري، واحلديث، والسرية، والتوحيد، والفقه، واألصول، والفرائض، 
ا يف املعهد العلمي من عام )1374هـ( إىل عام)1398هـ(، انتقل إىل  ساً والنحو. بقي الشيخ مدرِّ

التدريس يف كلية الرشيعة وأصول الدين بالقصيم حتى وفاته.
دّرس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي يف مواسم احلج ورمضان واإلجازات الصيفية منذ عام 

1402هـ، حتى وفاته. 
ُتويف يف مدينة جّدة سنة )1421هـ(، ودفن يف مكة املكرمة.

املصدر: املوقع الرسمي للشيخ حممد بن صالح العثيمني«.

* * *
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منطقة النهضة 
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد عطية األثري.
النوع: 

العنوان: قطعة 3 ، نموذج 7.
صاحب املسجد:

الشيخ أمحد عطية األثري من قضاة الكويت يف املحكمة الرشعية الكربى عام)1930م(، عني 
أمام وخطيب يف مسجد هالل  العليا عام )1961م(، كان  كأول مستشار بمحكمة االستئناف 
املطريي، كان مدرسا يف مدرسة الشيخ عبد العزيز محادة حتى صارت له مدرسته اخلاصة التي 
بناها، وكانت مالصقه ملسجد هالل بعد أن استقطعاها من بيته، فصار يدرس فيها مبادىء القران 
الكريم واللغة واحلساب، وتتلمذ عل يده العديد من رجاالت الكويت منهم الشيخ أمحد الغنام 

الرشيد ومال سعد بن راشد الصقر وامحد البرش الرومي وغريهم. تويف سنة )1961م(.
»مربون من بلدي« للدكتور عبد املحسن اجلار اهلل اخلرايف 

* * *
 اسم املسجد: األحنف بن قيس.

النوع: جامع.
العنوان: بجانب مدخل مقربة الصليبيخات.

صاحب املسجد:
أبو  التميمي - رمحه اهلل -،  املنقري  السعدي  املري  األحنف بن قيس بن معاوية بن حصني 
بحر، سيد متيم، وأحد العظامء الدهاة، الفصحاء، الشجعان، الفاحتني، يرضب به املثل يف احللم، 
– ريض  بن اخلطاب  يره، ووفد عل عمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل  البرصة سنة )3ق.هـ(، وأدرك  ولد يف 
اهلل عنه –، فمكث عامااً ثم أذن له فعاد إىل البرصة، شهد الفتوح يف خراسان، واعتزل الفتنة يوم 

اجلمل، ثم شهد صفني مع عيل. تويف يف الكوفة سنة  )72هـ(. 
»سري أعالم النبالء«86/4 للذهبي.
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حرف الباء
 اسم املسجد: بشري بن سعد.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 1، الشارع الرئييس.

صاحب املسجد:
وبدرااً  الثانية  العقبة  عنه -، شهد  اهلل  – ريض  اخلزرجي  األنصاري  ثعلبة  بن  بن سعد  بشري 

وأحدااً واملشاهد بعدها.
 يقال :  إنه أول من بايع أبا بكر الصديق، ريض اهلل عنه، يوم السقيفة من األنصار وقتل يوم عني 

التمر، مع خالد بن الوليد، بعد انرصافه من الياممة سنة )12هـ(. 
»اإلصابة«179/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف الياء

 اسم املسجد: أبو يعل الفراء احلنبيل.
النوع: 

العنوان: قطعة 2 ، نموذج 7.
صاحب املسجد:

احلنبيل،  البغدادي  يعل،  أبو  القايض  الفراء،  أمحد  بن  خلف  بن  حممد  بن  احلسني  بن  حممد 
اء، شيخ املذهب عل اإلطالق يف زمانـه. ولـد سنة املعـروف بابن الفرهَّ

)380هـ( 
وله من املصنفات اليشء الكثري، فمن أبرز تلك املصنفات: »األحكام الّسلطانية«، و»إبطال 

التأويالت«، و»العدة يف أصول الفقه«،و»الكفاية يف أصول الفقه«، و»امُلجرد يف املذهب«. 
تويف سنة )458هـ(.

»سري أعالم النبالء«89/1 للذهبي. 
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محافظة الجهراء

 اسم املسجد: أبو عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي.
النوع: 

العنوان: قطعة 2 ، مسجد رئييس نموذج 6.
صاحب املسجد:

اإلمام العالمة، حافظ املغرب، شيخ اإلسالم أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد 
الرب بن عاصم النمري األندليس، القرطبي، املالكي، صاحب التصانيف الفائقة.
مولده يف قرطبة سنة )368هـ( يف شهر ربيع اآلخر. وقيل: يف مجادى األوىل.

الكبار، وطال عمره وعال سنده، وتكاثر عليه  التسعني وثالثامئة، وأدرك  العلم بعد  وطلب 
الطلبة، ومجع وصنف، ووثق وضعف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علامء الزمان. 

وويل قضاء أشبونة وشنرتين
ألف أبو عمر يف »املوطأ« كتبا مفيدة، منها: كتاب »التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد«

تويف سنة )463هـ( واستكمل مخسا وتسعني سنة ومخسة أيام.
»األعالم«240/8 للزركيل.

* * *

605



محافظة الجهراء

منطقة الواحة 
حرف األلف

 اسم املسجد: عامر فهد العازمي.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، طريق الساملي.
صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  حفظه   – العازمي  ضاحي  فهد  عامر  املحسن  ولد 
عمره – يف الفنطاس يف 1930/11/5م.

كان أبوه صاحب دين، وصالح، فتأثر به كثريااً، فعرف بحبه للخري، 
وكثرة مسامهته يف املشاريع اخلريية، فقد بني العديد من املساجد داخل، وخارج الكويت، وأعامل 

خريية أخرى مل نتمكن من معرفتها – كتب اهلل له أجرها -.
عمل يف أول حياته يف البناء مع األستاذ صالح الفايز، واألستاد عبد اهلل الفرحان، وشارك يف 

بناء ثانوية الشويخ.
ويف سنة )1950م( دخل األمن العام، ثم عمل يف وزارة الصحة.

ويف أوائل السبعينيات تفرغ للعمل اخلاص، ففتح له مكتبااً عقاريااً، رزقه اهلل منه رزقااً حسنااً، 
وجه كثريااً فيام حيبه اهلل، ويرضاه، وهو يعد اآلن من كبار مالك العقار يف الساملية.

تأسس املسجد سنة )2001م(.
»املصدر: ابنه السيد أمحد عامر العازمي«.

* * *
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حرف الباء
 اسم املسجد: الرباء بن معرور.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 3، شارع 3.

صاحب املسجد:
الرباء بن معرور بن صخر، السيد النقيب أبو برش األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه - أحد 
النقباء ليلة العقبة، وهو ابن عمة سعد بن معاذ وكان نقيب قومه بني سلمة وكان أول من بايع ليلة 
العقبة األوىل وكان فاضال تقيا فقيه النفس. مات يف صفر قبل قدوم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة بشهر.

»اإلصابة«163/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حكيم بن حزام.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 2.
صاحب املسجد:

القريش  خالد  أبو  كالب،  بن  قيص  بن  العزى  عبد  بن  أسد  بن  خويلد  بن  حزام  بن  حكيم 
األسدي – ريض اهلل عنه -، أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه، وغزا حنينا والطائف، وكان من 

أرشاف قريش، وعقالئها، ونبالئها وكانت خدجية عمته، وكان الزبري ابن عمه. 
قال إبراهيم بن املنذر: عاش مائة وعرشين سنة، وولد قبل عام الفيل بثالث عرشة سنة.

كان من املؤلفة، أعطاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص من غنائم حنني مائة بعري، فيام ذكر ابن إسحاق. 
وقال البخاري يف »تارخيه«: عاش ستني سنة يف اجلاهلية، وستني يف اإلسالم. قلت: مل يعش يف 

اإلسالم إال بضعا وأربعني سنة. 
قال ابن منده: ولد حكيم يف جوف الكعبة، وعاش مائة وعرشين سنة. مات سنة )54هـ(. 

»اإلصابة«396/1 البن حجر العسقالين. 
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حرف الراء
 اسم املسجد: رافع بن مالك.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 4، شارع 5، بجوار مدرسة ابتدائية بنات.

صاحب املسجد:
– ريض اهلل عنه -، شهد العقبة، وكان أحد  رافع بن مالك بن الَعْجالن األنصاري الزرقي 

ا. النقباء، وأول من أسلم من اخلزرج، وكان من أصحاب العقبة ومل يشهد بدراً
»اإلصابة«568/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف الزاي

 اسم املسجد: زيد بن األرقم.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 2، شارع 10.
صاحب املسجد:

من  الكوفة،  نزيل   ،- عنه  اهلل  ريض   – اخلزرجي  األنصاري  قيس  بن  زيد  بن  أرقم  بن  زيد 
مشاهري الصحابة، شهد غزوة مؤتة وغريها. 

رد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نفرا يوم أحد استصغرهم، منهم: أسامة، وابن عمر، والرباء، وزيد بن أرقم، 
وزيد بن ثابت، وجعلهم حرسا للذرية. 

مات بالكوفة سنة )68هـ(. 
»اإلصابة«640/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سمرة بن جندب.

النوع: مسجد.
العنوان: قطعة 1، شارع 6، بجانب روضة أطفال.

صاحب املسجد:
نزل  الصحابة  علامء  من  سليامن  – أبو  عنه  اهلل  ريض  الفزاري-  هالل  بن  جندب  بن  سمرة 

البرصة. 
قال ابن سريين: كان سمرة عظيم األمانة، صدوقا. مات سمرة سنة )58هـ( وقيل: سنة )59هـ(. 

ونقل ابن األثري: أنه سقط يف قدر مملوءة ماء حارا، كان يتعالج به من الباردة، فامت فيها. 
وكان زياد بن أبيه يستخلفه عل البرصة إذا سار إىل الكوفة، ويستخلفه عل الكوفة إذا سار إىل البرصة.
»اإلصابة«767/1 البن حجر العسقالين. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عطاء بن أيب رباح.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 3، شارع 8.
صاحب املسجد:

عطاء بن أسلم بن صفوان - رمحه اهلل -، أبو حممد تابعي من أجالء الفقهاء، كان عبدااً أسودااً، 
ولد يف جند )باليمن( سنة )27هـ(، ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها وحمدثهم. 

تويف بمكة سنة )114هـ(. 
»سري أعالم النبالء«78/5 للذهبي. 

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فواز حّزام املطريي.

النوع: جامع.
العنوان: قطعة 2، شارع 2، بجوار مدرسة االبتدائية بنات.

صاحب املسجد:
سنة   – اهلل  رمحه   – املطريي  خضري  بن  حّزام  فواز  املحسن  ولد 
الصغر  منذ  الغوص  متدينة. دخل  ونشأ،وتربى يف أرسة  )1921م(، 
اللغوص،  انتهاء  وبعد  املطريي،  خضري  بن  فالح  النوخذة  عمه  مع 

وظهور النفط يف الكويت عمل يف رشكة النفط يف األمحدي، حتى تقاعد سنة )1980م(.
عرف بأخالقه العالية، وحسن أدبه مع الكبري والصغري، وكان له ديوان عامر يف اجلهراء يلتقي 

به األصدقاء واملعارف، ويلقى به املواعظ الدينية كل أسبوع.
له من الذرية: ثالثة أبناء، وثالث بنات.

تأسس املسجد سنة )1998م(.
»املصدر: ابنه السيد عيل فواز املطريي«.

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نافع موىل بن عمر.
النوع: جامع.

العنوان: قطعة 1، شارع 5.
صاحب املسجد:

نافع املدين، أبو عبد اهلل – رمحه اهلل -، من أئمة التابعني يف املدينة، كان عالمة يف فقه الدين، 
متفقااً عل رياسته، وهو ديلمي األصل، جمهول النسب، أصابه عبد اهلل بن عمر – ريض اهلل عنه – 
صغريااً يف بعض مغازيه، ونشأ يف املدينة، وأرسله عمر بن عبد العزيز إىل مرص ليعلم أهلها السنن. 

تويف سنة )117 هـ( 
»سري أعالم النبالء«95/5 للذهبي. 
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محافظة مبارك الكبير

منطقة الرشيط الساحيل )ب(أبو احلصانية 
حرف العني

 اسم املسجد: عبد العزيز عبد اهلل السند.
النوع: مسجد.

العنوان:
 صاحب املسجد:

سنة   – اهلل  رمحه   – السند  اهلل  عبد  العزيز  عبد  املحسن  ولد 
)1932م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، معروفة بالعلم، فوالده الشيخ عبد اهلل، وعمه 
الشيخ حممد من أشهر العلامء.

عرف بحبه للخري، ومداومته عىل فعل املعروف، فكانت له مشاريع خريية كثرية.
له من األوالد: أسعد، والدكتور حسن، وابنتان.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1999م(. 
»املصدر: ابنه السيد أسعد عبد العزيز السند«.

* * *
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حرف امليم
 اسم املسجد: منصور سعد البذال.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 5  شارع 1 جادة 18.

صاحب املسجد:
ولد املحسن منصور سعد البذال – رمحه اهلل – يف 1915/6/5م 
يف فريج الرشايدة يف منطقة رشق، والتي تقع اآلن يف املنطقة التجارية 

التاسعة قرب جممع البنوك يف العاصمة.
توفيت أمه بعد والدته بعامني، وكان له أخ واحد هو مرشد البذال فتزوج والده من ابنة عم 

زوجته املتوفاة لتقوم برتبيتهم.
التحق يف صغره بمدرسة املال مرشد، وملا اشتد ساعده التحق بالغوص، والسفر مع النواخذه، 

وقد عرفوا منه قوته، وشجاعته، وحتمله يف السفر.
حكام  مع  تواصل  له  وكان  الناس،  مصالح  يف  وسعيه  للخري،  بحبه   – اهلل  رمحه   – عرف 

الكويت، ووجهائها، فأحبه اجلميع ملا عرفوا عنه من اخلصال احلميدة.
تويف – رمحه اهلل – يف 1992/4/24م.

تأسس املسجد سنة )1982م(.
»املصدر: ابنه السيد براك منصور البذال«.

* * *
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منطقة صباح السامل
حرف الباء

 اسم املسجد: أبو بصري.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 5  شارع 1 جادة 18.
صاحب املسجد:

أبو بصري عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي – ريض اهلل عنه -، حليف بني زهرة. أتى النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
يوم احلديبية مسلام فرده النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عىل العهد الذي بينه وبني كفار قريش، فلام رجع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  
أن هيرب من حبسه فمىض  أبو بصري  واستطاع  مكة،  الضعفاء يف  العذاب عىل  اشتد  املدينة  إىل 
من ساعته إىل املدينة، ما كاد أبو بصري يلتقط أنفاسه حتى أقبل رجالن من كفار قريش فدخال 
املسجد، فإذا مها يصيحان: يا حممد رده إلينا بالعهُد الذي جعلت لنا فأمر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  برد فقال له : 
» يا أبا بصري، إن هؤالء القوم قد صاحلونا عىل ما قد عملت، وإنا ال نغدر، فاحلق بقومك«   فقال: يا 
رسول اهلل، تردين إىل املرشكني يفتنوين يف ديني?  فقال رسول اهلل  : » اصرب يا أبا بصري واحتسب لك 
وملن معك من املستضعفني من املؤمنني فرجا وخمرجا«. فرجع معهم ويف الطريق احتال عليهم 
وقتل أحدهم وأما اآلخر فهرب إىل املدينة وحلقه أبو بصري فلام رآه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: فالتفت ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل أصحابه وقال: »ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال« لكن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  تذكر العهد الذي 
بينه وبني قريش فلم يستقبله فهرب أبو بصري إىل العيص عند ساحل البحر، وقدم إليه أبو جندل 
وبدأ يقطعون الطريق عىل قوافل قريش فلام نقضت قريش العهد مع رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  قدم كتاب 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعىل أيب جندل وأبو بصري يموت فامت وكتاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده يقرؤه فدفنه أبو 

جندل مكانه وصىل عليه. 
»اإلصابة« 1226/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف التاء
 اسم املسجد: اإلمام الرتمذي.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة B9 شارع 3.

صاحب املسجد:
حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي أبو عبيد الرتمذي – رمحه اهلل -، من أئمة 
علامء احلديث وحفاظه، من أهل ترمذ، ولد سنة )209هـ(، قام برحلة إىل خراسان، والعراق، 

واحلجاز، تتلمذ عىل للبخاري، وعمي يف آخر عمره. 
تويف يف ترمذ سنة )279هـ(.

»سري أعالم النبالء« 270/13 للذهبي. 

* * *
 اسم املسجد: متيم بن أوس الداري.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة B13  شارع 1.

صاحب املسجد:
متيم بن أوس بن حارثة الّدارّي صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أبو رقية، متيم بن أوس بن خارجة بن 

سود بن جذيمة اللخمي – ريض اهلل عنه -. 
وفد متيم الداري سنة )9هـ(، فأسلم، فحدث عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلصعىل املنرب بقصة اجلّساسة يف أمر 

ًء لكتاب اهلل.  الدجال، ولتميم عدة أحاديث. وكان عابدا ; َتالَّ
قال ابن سعد: مل يزل باملدينة حتى حتول بعد قتل عثامن إىل الشام. 

مات سنة )40هـ(.
»اإلصابة« 207/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف الثاء
 اسم املسجد: ثابت بن الضحاك.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 5  شارع 1 جادة 2.

صاحب املسجد:
ثابت بن الضحاك بن أمية األنصاري اخلزرجي – ريض اهلل عنه -  ،  أبو يزيد. له صحبة ورواية 

شهد بيعة الرضوان
كان يسكن الشام، ثم انتقل إىل البرصة تويف باملدينة سنة )64هـ( .

»اإلصابة« 219/1 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: ثاممة بن أثال احلنفي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة A13  شارع 2.

صاحب املسجد:
ثاممة بن أثال بن النعامن احلنفي – ريض اهلل عنه -، أبوأمامة، ملك من ملوك بني الياممة يف 

اليمن، كان سيد بني حنيفة، وكان له مكانة مرموقة بني قومه وال يعىص له أمرا
عىل  احلصار  فرض  وأسلم.  فعاد  أطلقه،  ثم  أيام،  ثالثة  املسجد  يف  وربطه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  أرسه 

قريش، وقاتل مسيلمة الكذاب بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
»اإلصابة« 230/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف الراء
 اسم املسجد: راشد اخلياط.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 12  شارع 1 جادة 4.

صاحب املسجد:
سنة    الكويت  يف   – عمره  يف  وبارك  اهلل  حفظه   – اخلياط  رجا  راشد  املحسن  ولد 

)1921م(.
تلقى تعلياًم أوليًا يف بعض الكتاتيب، وحفظ منها شيئًا القرآن الكريم.

عمل يف دائرة األشغال يف أوئل اخلمسينيات، وقد ترأس نقابة العاملني يف دائرة األشغال يف 
أول سنة من تأسيسها. 

تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة، وعمل يف التجارة، وقد رزقه اهلل مااًل أنفق كثريًا من أعامل 
خريية يف الكويت، وخارجها.

وكان يف أوئل الستينات – خيرج مجاعات ألداء فريضة احلج.
له من األبناء: أمحد، وقد تويف شابًا – رمحه اهلل – يف مرص، وبنت له والدته – بارك اهلل فيها - 

مسجدًا يف منطقة الشعب.
ومن أبنائه: حممد، ويوسف.

تأسس املسجد سنة )1979م(.
»املصدر: ابنه السيد يوسف راشد اخلياط«.

* * *
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 اسم املسجد: رافع بن خديج األنصاري.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 11  شارع 1 جادة 11.
صاحب املسجد:

عنه -،  اهلل  – ريض  املدين  اخلزرجي  األنصاري  تزيد  بن  بن عدي  رافع  بن  بن خديج  رافع 
صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص . استصغر يوم بدر، وشهد أحدا واملشاهد، وأصابه سهم يوم أحد، فانتزعه، 
القيامة. وكان  يوم  أشهد لك  أنا  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص   إن  أن مات، وقيل:  إىل  النصل يف حلمه  فبقي 

صحراويا، عاملا باملزارعة واملساقاة. وقيل: إنه ممن شهد وقعة صفني مع عيل. 
كان رافع بن خديج ممن يفتي باملدينة يف زمن معاوية وبعده. تويف يف سنة   )74هـ( وله )86( 

سنة.
»اإلصابة« 564/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف السني

 اسم املسجد: سفينة موىل رسول اهلل.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 8  شارع 1.
صاحب املسجد:

سفينة موىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبو عبد الرمحن – ريض اهلل عنه -. 
كان عبدا ألم سلمة، فأعتقته، ورشطت عليه خدمة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ما عاش. وسفينة لقب له، 

واسمه مهران، وقيل: غري ذلك. 
قيل: إنه محل مرة متاع الرفاق، فقال له النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أنت إال سفينة«. فلزمه ذلك. 

تويف بعد سنة )70هـ(. 
»اإلصابة« 743/1 البن حجر العسقالين.
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 اسم املسجد: سهل بن بيضاء.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 11  شارع 2.
صاحب املسجد:

سهل بن بيضاء، وهي أمه، واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو القريش الفهري – ريض اهلل 
ابني بيضاء،  أمية، وهو أخو سهيل وصفوان،  البيضاء دعد بنت اجلحدم بن  أمه  عنه -، واسم 

يعرفون بأمهم .
 وكان سهل ممن أظهر إسالمه بمكة، وهو الذي مشى إىل النفر الذين قاموا يف نقض الصحيفة، 

التي كتبها مرشكو مكة عىل بني هاشم، حتى نقضوها وأنكروها .  
أسلم سهل بمكة فكتم إسالمه، فأخرجته قريش إىل بدر، فأرس يومئذ فشهد هلا ابن مسعود أنه 

رآه يصيل بمكة فأطلق، ومات باملدينة وصىل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
»اإلصابة« 775/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الطاء

 اسم املسجد: الطفيل بن عمرو.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 9  شارع 4 جادة 17.
صاحب املسجد:

الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدويس – ريض اهلل عنه -، صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 
سيدا مطاعا من أرشاف العرب، وكان الطفيل يلقب ذا النور، أسلم قبل اهلجرة بمكة. 

قال هشام بن الكلبي: سمي الطفيل بن عمرو بن طريف ذا النور ألنه قال: يا رسول اهلل، إن 
دوسا قد غلب عليهم الزنا، فادع اهلل عليهم. قال: اللهم اهد دوسا. ثم قال: يا رسول اهلل، ابعث 
ر له وذكر احلديث. قتل يف معركة الياممة سنة 0 11هـ(. يب إليهم، واجعل يل آية. فقال: اللهم نوِّ
»اإلصابة« 945/2 البن حجر العسقالين.

621



محافظة مبارك الكبير

حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل سليامن الكحالوي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 6  شارع 1 جادة 6.

صاحب املسجد:
ولد املحسن عبد اهلل سليامن الكحالوي – رمحه اهلل – يف الكويت سنة )1885م(.

مل يتهيأ له الدراسة، أو العمل احلكومي، لكنه كان له عمله اخلاص، والذي رزقه اهلل له منه 
خريًا كثريًا، فأنفق كثريًا منه يف أعامل الرب، وقد بني املسجد من ثلثه الذي أوىص به.

رزق بابنتني، وولد اسمه سعد.
تويف – رمحه اهلل – سنة )1981م(.

تأسس املسجد سنة )1986م(.
»املصدر: ابن ابنته السيد يوسف راشد اخلياط«.

* * *
حرف الواو

 اسم املسجد: وكيع بن اجلراح.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 9  شارع 1.
صاحب املسجد:

وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان – رمحه اهلل -، حافظ للحديث، ثبت، حمدث 
تورعًا، كان  فامتنع  القضاء  يوليه  أن  الرشيد  أراد  بالكوفة سنة )129هـ(،  العراق بعرصه، ولد 
يصوم الدهر، له تصانيف منها: »تفسري القرآن«، »السنن«، »الزهد«.تويف بفيد راجعا من احلج 

سنة )197هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 140/9 للذهبي. 
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منطقة صبحان 
حرف األلف

 اسم املسجد: إبراهيم عبد العزيز املشعل.
النوع: جامع. 

العنوان 
صاحب املسجد:

يف  وبارك  اهلل  حفظه   – املشعل  العزيز  عبد  إبراهيم  املحسن  ولد 
عمره – يف منطقة القبلة يف 1954/8/21م.

أشهر  من  – يعد  اهلل  – رمحه  املشعل  العزيز  عبد  املرحوم  ووالده 
نواخذة الكويت، وقد سمي باسمه شارع يف منطقة كيفان.

التحق يف مدارس الكويت، وأكمل تعليمه حتى حصل عىل دبلوم يف إدارة األعامل.
عمل يف أكثر من جهة، وكان عضوًا يف جلنة التثمني، واملنفعة العامة يف الكويت سنة )1999م( 

لدورتني.
توىل إدارة العديد من الرشكات يف القطاع، ومنها:

رئيس جملس إدارة رشكة عامر الدولية العقارية، وهي رشكة مسامهة كويتية.
نائب رئيس جملس إدارة رشكة عامر الدولية العقارية، وهي رشكة مسامهة كويتية.

ومدير عام الرشكة الكويتية الدولية إلدارة املشاريع.
األبناء، والبنات: عبد العزيز، وعبد اهلل، وعبد الرمحن، وأمحد، ومنرية، وحصة.

تأسس املسجد سنة )2010م(.
»املصدر: نفسه«

* * *
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منطقة العدان
حرف األلف

 اسم املسجد: أشعث بن عبد امللك احلمراين.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

موىل   ،- اهلل  – رمحه  البرصي  احلمراين  هانىء  أبو  الثقة  الفقيه  اإلمام  امللك  عبد  بن  أشعث 
محران، موىل أمري املؤمنني عثامن، أحد علامء البرصة. 

تويف سنة )142هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 278/6 للذهبي. 

* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: مجال الدين اإلسنوي.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

علامء  من  أصويل،  فقيه   ،- اهلل  رمحه   – الشافعي  اإلسنوي  عيل  بن  احلسن  بن  الرحيم  عبد 
العربية، ولد بإسنا سنة )704هـ(، وقدم القاهرة سنة )721هـ(، فانتهت إليه رئاسة الشافعية، 

وويل احلسبة، ووكالة بيت املال، ثم اعتزل احلسبة. 
تويف سنة )772هـ(. 

»األعالم« 344/3 للذهبي. 

* * *
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 اسم املسجد: اإلمام اجلويني.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني – رمحه اهلل -، أعلم املتأخرين من أصحاب 
الشافعي، ولد يف جوين )من نواحي نيسابور( سنة     )419هـ( ورحل إىل بغداد ثم مكة ُثم إىل 
املدينة فأفتى ودرس جامعا طرق املذاهب، ثم عاد إىل نيسابور، فبنى له الوزير مدرسة نظامية، 

وكان حيرض دروسه أكابر العلامء. 
تويف سنة )478هـ(. 

»سري أعالم النبالء« 468/18 للذهبي. 

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: احلارث بن مالك.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

احلارث بن مالك بن قيس الكناين الليثي – رمحه اهلل -، املعروف بابن الربصاء، وهي أمه، وهو 
من أهل احلجاز، أقام بمكة، وقيل: بل نزل الكوفة.

بقي إىل خالفة معاوية.
»اإلصابة« 329/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: اإلمام بن حزم.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

عيل بن امحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حممد – رمحه اهلل -، عامل األندلس يف عرصه، 
وأحد أئمة اإلسالم، ولد يف قرطبة سنة )384هـ( وكانت له وألبيه من قبله رياسة الوزراة وتدبري 

اململكة، فزهد هبا وانرصف للعلم والتأليف، رحل إىل بادية لبلة )من بالد األندلس( فتويف
 فيها سنة )456هـ(. 

»سري أعالم النبالء« 184/18 للذهبي. 

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خنيس بن حذافة.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 1 شارع 50.
صاحب املسجد:

اهلل عنه -،  أبو حذافة ُخنيس بن حذافة بن قيس بن سعد بن سهم القريش السهمي – ريض 
أحد السابقني األولني إىل اإلسالم.

 أسلم قبل دخول الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص - دار األرقم، وهاجر إىل احلبشة، ثم رجع فهاجر إىل املدينة، 
ونزل عىل رفاعة بن عبد املنذر، وآخى النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - بينه وبني أيب عبس بن جرب، وذكروا أنه كان 

مع أصحاب الصفة. 
شهد بدرًا وأحدًا، وأصيب يوم أحد بجراحات استشهد بعدها بمدة وجيزة، وصىل عليه النبي 

- ملسو هيلع هللا ىلص -، ودفن بالبقيع إىل جنب قرب عثامن بن مظعون، وليس له عقب. 
كان ُخنيس زوج حفصة بنت عمر - ريض اهلل عنهام -، قبل النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -، فلام تأيمت منه 

عقب أحد تزوجها رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - فغدت أمًا للمؤمنني.
»اإلصابة« 519/1 البن حجر العسقالين.
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حرف السني
 اسم املسجد: سيف الدين قطز.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 8.
صاحب املسجد:

– رمحه اهلل -، ثالث ملوك الرتك املامليك بمرص، كان  قطز بن عبد اهلل املعزي، سيف الدين 
املنصور  خلع  ثم  املعز،  بن  املنصور  دولة  يف  كان  أن  إىل  وترقى  الرتكامين  »أيبك«  للمعز  مملوكًا 
يريد مرص سنة  الطريق  قتل وهو يف  معركة عني جالوت.  قاد  مكانه سنة )657هـ(،  وتسلطن 

)658هـ( ودفن بالقصري ثم نقل إىل القاهرة. 
»سري أعالم النبالء« 200/23 للذهبي. 

* * *
حرف الشني

 اسم املسجد: اإلمام الشاطبي.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيني، أبو حممد الشاطبي – رمحه اهلل -، إمام القراء، كان 
رضيرًا، ولد بشاطبة )يف األندلس( سنة )538هـ(، كان عاملًا يف احلديث، والتفسري، واللغة، قال 
ابن خلكان: كان إذا قرأ عليه صحيح البخاري ومسلم واملوطأ تصحح النسخ من حفظه. تويف 

بمرص سنة )590هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 261/21 للذهبي. 

* * *
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حرف الضاد
 اسم املسجد: احلافظ ضياء الدين املقديس.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي، املقديس األصل، الصاحلي احلنبيل، 
أبو عبد اهلل، عامل باحلديث، مؤرخ، ولد يف دمشق سنة    )569هـ(، بنى فيها مدرسة دار احلديث 
الضيائية املحمدية بسفح قاسيون، ووقف فيها كتبه، ورحل إىل بغداد، ومرص، وفارس. تويف يف 

دمشق سنة    )643هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 126/23 للذهبي. 

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عامر بن بكري.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 4 شارع 15.
صاحب املسجد:

عامر بن بكري بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكري بن عبد مناة بن كنانة 
الليثي  - ريض اهلل عنه، يقال: أنه أول من بايع النبي – ملسو هيلع هللا ىلص – يف دار األرقم، شهد بدرًا واستشهد 

فيها. 
»اإلصابة« 972/2 البن حجر العسقالين.

* * *

628



محافظة مبارك الكبير

 اسم املسجد: العز بن عبد السالم.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

اهلل -، عز  – رمحه  الدمشقي  السلمي  بن احلسن  القاسم  أيب  بن  السالم  بن عبد  العزيز  عبد 
دمشق سنة )577هـ(،  يف  ولد  االجتهاد،  رتبة  بلغ  فقيه شافعي  العلامء،  بسلطان  امللقب  الدين 
ونشأ فيها، زار بغداد سنة )599هـ( فأقام شهرا وعاد إىل دمشق، توىل اخلطابة والتدريس بزاوية 
فتوىل  إسامعيل،  الصالح  حبسه  بعدما  مرص  إىل  خرج  ثم  األموي،  باجلامع  اخلطابة  ثم  الغزايل، 

القضاء واخلطابة، ثم اعتزل يف بيته. تويف يف القاهرة سنة )660هـ(.  
»األعالم« 21/4 للزركيل.

* * *
 اسم املسجد: القايض عياض بن موسى بن عياض.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي – رمحه اهلل -، عامل املغرب، وإمام 
وأنساهبم  العرب  بكالم  الناس  أعلم  من  )476هـ(،  سنة  سبتة  يف  ولد  وقته،  يف  احلديث  أهل 

وأيامهم، ويل قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة. تويف بمراكش مسمومًا سنة )544هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 212/20 للذهبي.

* * *
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حرف الفاء
 اسم املسجد: فخر الدين الرازي.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 8.
صاحب املسجد:

حممد بن عمر بن احلسني التيمي البكري الرازي – رمحه اهلل -، اإلمام املفرس، أوحد زمانه يف 
املعقول واملنقول وعلوم األوائل، وهو قريش النسب، أصله من طربستان، ومولده يف الري سنة 
الفارسية،  حيسن  كان  وخراسان،  النهر،  وراء  وما  خوارزم،  إىل  رحل  نسبته،  وإليها  )544هـ( 

وكان واعظًا بارعًا. تويف يف هرات سنة )606هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 500/21 للذهبي.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد بن عيل أيب طالب ابن احلنفية.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي القريش، أبو القاسم، املعروف بابن احلنفية – رمحه اهلل -، 
أحد البطال األشداء يف صدر اإلسالم، ولد يف املدينة سنة )21هـ(، وهو أخو احلسن واحلسني إال 
أن أمهام فاطمة الزهراء وأمه خولة بنت جعفر احلنفية وينسب إليها متييزًا عنهام، كان واسع العلم، 

ورعًا، أسود اللون. تويف يف املدينة، وقيل يف الطائف سنة )81هـ(.  
»سري أعالم النبالء« 110/4 للذهبي.

* * *
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حرف الياء
 اسم املسجد: القايض أبو يوسف بن يعقوب.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي، أبو يوسف – رمحه اهلل -، صاحب 
ولد  احلديث،  حفاظ  من  عالمة  فقيهًا  كان  مذهبه،  نرش  من  وأول  وتلميذه،  حنيفة  أبو  اإلمام 
بالكوفة سنة )113هـ(، ويل القضاء ببغداد أيام املهدي، واهلادي، والرشيد، وهو أول من دعي 
بقايض القضاة، وأول من وضع الكتب يف أصول الفقه عىل مذهب أيب حنيفة، وكان واسع العلم 

يف التفسري واملغازي وأيام العرب. 
تويف ببغداد يف خالفة الرشيد وهو عىل القضاء سنة )182هـ(. 

»سري أعالم النبالء« 535/8 للذهبي.

* * *
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منطقة أبو فطرية احلرفية 
رشكة اإلنشاءات الرشقية

حرف الراء
 اسم املسجد: ربيعة بن كعب األسلمي.

النوع: جامع. 
العنوان: املوقع اجلنويب املركز التجاري.

صاحب املسجد:
هو ربيعة بن كعب األسلمي – ريض اهلل عنه -، أبو فراس، أسلم وصحب النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - قديام 

وكان يلزمه وكان حمتاجا من أهل الصفة وكان خيدم رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -. 
صاحب النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - وخدمه وكان يقوم عىل حاجته.

ملا تويف رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - نزل عىل بريد من املدينة مكان قريب من املدينة فلم يزل هبا حتى 
مات بعد احلرة سنة )63هـ(. 

»اإلصابة« 584/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف العني

 اسم املسجد: عقبة بن عمرو األنصاري.
النوع: جامع. 

العنوان: املوقع الوسط.
صاحب املسجد:

أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري – ريض اهلل عنه -، شهد بيعة العقبة الثانية وكان 
أصغر القوم، وشهد أحدًا وما بعدها مع رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -، وهو معدود من علامء الصحابة، نزل 

الكوفة وبنى هبا دارا، واستخلفه عيل - ريض اهلل عنه - عىل الكوفة عندما خرج إىل صفني. 
وتوىف باملدينة سنة )41هـ(.

»اإلصابة« 1272/2 البن حجر العسقالين.
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منطقة الفنيطيس
حرف العني

 اسم املسجد: عياض بن غنم.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

– ريض اهلل عنه -، وهو ابن عم أيب  عياض بن غنم بن زهري بن أيب شداد القريش الفهري 
عبيدة بن اجلراح.

أسلم عياض ريض اهلل عنه قبل صلح احلديبية، والذي كان سنة )6هـ( وشهدها، وكان أحد 
األمراء اخلمسة يوم الريموك كان صاحلا فاضال جواد. وكان يسمى )زاد الركاب( يطعم الناس 

زاده فإذا نفد الزاد نحر هلم بعريه. تويف بالشام سنة )20هـ( وهو ابن ستني سنة.
»اإلصابة« 1398/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة القرين
حرف األلف

 اسم املسجد: أبو إسحاق اإلسفراييني.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 4  شارع 3.
صاحب املسجد:

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران – رمحه اهلل -، عامل بالفقه واألصول، كان يلقب بركن 
الدين، نشأ يف أسفرايني )بني نيسابور وجرجان(، ثم خرج إىل نيسابور ، وبنيت له فيها مدرسة 
عظيمة فدّرس فيها، ورحل إىل خراسان، وبعض أنحاء العراق، كان ثقة يف احلديث، وله مناظرات 

مع املعتزلة. تويف يف نيسابور سنة )418هـ( ودفن يف إسفرايني.    
»سري أعالم النبالء« 353/17 للذهبي.

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: القايض الباِقاّلين.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 4  شارع 15.
صاحب املسجد:

حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر – رمحه اهلل -، من كبار علامء الكالم. انتهت إليه الرئاسة 
يف مذهب األشاعرة. ولد يف البرصة سنة )338هـ(، وسكن بغداد، كان جيد االستنباط، رسيع 

اجلواب، وجهه عضد الدولة سفريًا عنه إىل ملك الروم. تويف يف بغداد سنة )403هـ(.  
»سري أعالم النبالء« 190/17 للذهبي.

* * *
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حرف احلاء
 اسم املسجد: محاد بن أيب زيد.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 1  مقابل شارع الغوص.

صاحب املسجد:
العراق يف عرصه، من حفاظ  اهلل -، شيخ  محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي – رمحه 
احلديث املجّودين. يعرف باألزرق. أصله من سجستان، ولد يف البرصة سنة )98هـ(، كان رضيرًا 

طرأ عليه العمى، حيفظ أربعة آالف حديث، خرج حديثه األئمة الستة. 
تويف يف البرصة سنة )179هـ(.

»سري أعالم النبالء« 456/7 للذهبي.

* * *
 حرف الراء

 اسم املسجد: رفاعة بن احلارث.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 3  شارع 35.
صاحب املسجد:

رفاعة بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم – ريض اهلل عنه -  ، هو أحد 
من بني عفراء .  

»اإلصابة« 591/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سهل بن احلنيف.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 3  شارع 27.

صاحب املسجد:
سهل بن حنيف بن واهب أبو سعد، األنصاري األويس العويف – ريض اهلل عنه -. 

وكان من أمراء عيل - ريض اهلل عنه-. 
آخى النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- بني سهل وبني عيل. 

شهد بدرا، وثبت يوم أحد. وبايع عىل املوت، وجعل ينضح بالنبل عن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-. 
فقال رسول اهلل- ملسو هيلع هللا ىلص -: نبِّلوا سهال فإنه سهل. 

مات يف الكوفة سنة )38هـ(، وصىل عليه عيل. 
»اإلصابة« 777/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الشني

 اسم املسجد: احلافظ بن شهاب الزهري.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 5 .
صاحب املسجد:

حممد بن مسلم بن عبد اهلل بن شهاب الزهري – رمحه اهلل -، ولد سنة 
)58هـ(، أول من دّون احلديث، وأحد أكابر احلفاظ الفقهاء. تابعي من أهل املدينة. كان حيفظ 

ألفني ومئتي حديث. 
تويف يف شغب سنة )124هـ(. 

»سري أعالم النبالء« 326/5 للذهبي.
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حرف الصاد
 اسم املسجد: صفوان بن اليامن.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 3 .
صاحب املسجد:

صفوان بن اليامن – ريض اهلل عنه -، أخو حذيفة بن اليامن العبيس حليف بني عبد األشهل 
شهد أحدًا مع أبيه حسيل وهو اليامن ومع أخيه حذيفة.

»اإلصابة« 905/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الطاء

 اسم املسجد: طلحة بن عتبة األنصاري.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 2 .
صاحب املسجد:

طلحة بن عتبة االنصاري – ريض اهلل عنه -، شهد أحًدا، واستشهد بالياممة. 
»اإلصابة« 952/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عقبة بن وهب.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 1 .
صاحب املسجد:

عقبة بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب – ريض اهلل عنه -، شهد بدرا وأحدا واخلندق 
واملشاهد مع رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -.

»اإلصابة« 1274/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد بن كعب القرظي.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 5  شارع 1.
صاحب املسجد:

حممد بن كعب بن حيان بن سليم – رمحه اهلل -، اإلمام العالمة الصادق أبو محزة، وقيل: أبو 
عبد اهلل القرظي املدين، من حلفاء األوس، تابعي، كان ثقة عاملا كثري احلديث ورعا. 

تويف سنة )117هـ(، قال الواقدي ومجاعة: وهو ابن ثامن وسبعني سنة.
»سري أعالم النبالء« 65/5 للذهبي.

* * *

638



محافظة مبارك الكبير

حرف النون
 اسم املسجد: نور الدين زنكي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 2  شارع 16.

صاحب املسجد:
– رمحه اهلل -، امللقب بامللك العادل، ملك الشام  حممود بن زنكي )عامد الدين( بن أقسنقر 
املامليك، ولد يف  كان من  زمانه، وأجلهم، وأفضلهم،  ملوك  أعدل  اجلزيرة ومرص، وهو  وديار 
بمصالح  معتنيًا  كان  )541هـ(،  سنة  أبيه  وفاة  بعد  إمرهتا  إليه  وانتقلت  )511هـ(  سنة  حلب 
رعيته، مداومًا للجهاد، وهو الذي حصن قالع الشام، وبنى األسوار عىل مدهنا، وهو أول من 

بنى دارًا للحديث، وبنى اجلامع النوري، وكان مكرمًا للعلامء، متواضعًا، وقورًا. 
تويف سنة )569هـ(.

»سري أعالم النبالء« 531/20 للذهبي.

* * *
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منطقة القصور
حرف األلف

 اسم املسجد: أمحد عبد اهلل العجيل.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

ولد املحسن أمحد عبد اهلل العجيل العجيل )أبو اليتامى واملساكني( 
بمنطقة  )1901م(  لعام  املوافق  )1319هـ(  عام  يف    - اهلل  رمحه   –
تلقي  وبدأ  لوالديه،  األول  االبن  الكويت، وكان  دولة  الفحيحيل يف 

العلم يف سن مبكرة يف الُكتَّاب وحفظ ما تيرس من القرآن الكريم،باإلضافة إىل القراءة والكتابة 
واحلساب.

يعود نسب  املحسن أمحد عبد اهلل العجيل إىل أرسة كريمة، يتصل نسبها بقبيلة عنزة من فخذ 
املصاليخ قدمت إىل الكويت من منطقة الزلفي، وسكنت يف احلي القبيل »فريج العجيل«، واستقر 
فيها  راشد وفايز وذريتهام، ورحل والدمها مع ابنيه عبد اهلل وحممد إىل »ملح« واستقروا فيها بعض  

الوقت، ومن ثم رحلوا إىل الفحيحيل يف هناية القرن الثامن عرش )ما بني 1897-1900م(.
وقد نشأ املحسن أمحد عبد اهلل العجيل – رمحه اهلل – يف كنف هذه األرسة املباركة التي صنعت 

صفحة بل صفحات يف تاريخ الكويت.
التجارة بني البرصة  الرفاه والدعة، بل عمل يف  العجيل حلياة  مل يركن املحسن أمحد عبد اهلل 
فافتتح حماًل  املال وبدأ يف توسيع نطاق جتارته،  مبلغًا من  أن كون  إىل  واهلند، واجتهد يف جتارته 
فيه  الذي حقق  العقار  اجته  الفحيحيل، ومن خالله  بمنطقة  الثالثينات  الغذائية يف هناية  للمواد 

نجاحًا كبريًا. 
– خالل فرتة احلرب العاملية الثانية مسؤولية  – رمحه اهلل  توىل املحسن أمحد عبد اهلل العجيل 
التموين يف املنطقة من خالل البطاقة التموينية، فكان املرشف من قبل احلكومة الكويتية عىل توزيع 
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املواد الغذائية ألبناء املنطقة العارشة التي كانت تشمل آنذاك مناطق الفحيحيل، واملنقف، وأبو 
حليفة، والفنطاس، والصباحية، واملقوع –، وكانت السيارات احلكومية تنقل األغذية إىل بيته ثم 
يقوم بتوزيعها عىل املواطنني بالعدل والقسطاس، وقام – رمحه اهلل – هبذه املهمة خري قيام، بشهادة 

احلكومة الكويتية  وثناء املواطنني عليه.
تأثر املحسن أمحد العجيل – رمحه اهلل – كثريًا بأرس ابنه عبد اهلل – الشهيد بإذن اهلل تعاىل – وبعد 
أواخر حياته  العربية يف  السفر إىل مجهورية مرص  – كثري  اهلل  الكويت كان - رمحه   حترير  دولة 
لإلنفاق عىل اليتامى وتفقد املساجد التي بناها، واخلمسني يتياًم الذين يكفلهم، ويف اليوم الرابع 
من وصوله إىل مرص تويف – رمحه اهلل – ليلة اجلمعة 23 من ذي احلجة عام )1411هـ( املوافق 5 

يوليو عام )1991م(، وتم نقل جثامنه إىل الكويت حيث دفن – رمحه اهلل -.
تأسس املسجد سنة )2002م(. 

»حمسنون من بلدي«7 /47  إصدار: بيت الزكاة.

* * *
حرف الباء

 اسم املسجد: الرباء بن عازب.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

الرباء بن عازب بن احلارث – ريض اهلل -، الفقيه الكبري أبو عامرة األنصاري احلارثي املدين، 
نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة. 

روى حديثا كثريا، وشهد غزوات كثرية مع النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- واستصغر يوم بدر، وقال: كنت أنا 
وابن عمر لدة. وروى أيضا عن أيب بكر الصديق، وخاله أيب بردة بن نيار. 

تويف سنة )72هـ( عن بضع وثامنني سنة. 
»اإلصابة« 161/1 البن حجر العسقالين.

641



محافظة مبارك الكبير

حرف الثاء
 اسم املسجد: ثعلبة بن عمرو بن حمصن.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 7 قرب الدوار.

صاحب املسجد:
ثعلبة بن عمرو بن حمصن األنصاري – ريض اهلل عنه - ، من بني مالك بن النجار، ثم من بني 
بدرًا،  أبو عمر :  شهد  قال  الثقفي،  يوم اجلرس مع أيب عبيد  بدرًا، وقتل  بن مبذول، شهد  عمرو 

وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-. 
تويف يف خالفة عثامن باملدينة .

»اإلصابة« 228/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف احلاء

 اسم املسجد: حرام بن ملحان.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 3.
صاحب املسجد:

حرام بن ملحان النجاري األنصاري – ريض اهلل عنه -، خال أنس بن مالك ، واسم ملحان 
مالك بن خالد،، وقد شهد حرام بدًرا وأحًدا.

قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء مالعب األسنة الكالين عىل رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -، فأهدى 
له فلم يقبل منه، وعرض عليه اإلسالم فلم يسلم ومل يبعد، وقال لو بعثت معي نفرا من أصحابك 
إىل قومي لرجوت أن جييبوا دعوتك ويتبعوا أمرك، فقال إين أخاف عليهم أهل نجد فقال: أنا هلم 
جار إن يعرض هلم أحد، فبعث معه رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - سبعني رجال من األنصار شببة يسمون 
القراء، وأمر عليهم املنذر بن عمرو الساعدي، فلام نزلوا ببئر معونة وهو ماء من مياه بني سليم 
وهو بني أرض بني عامر وأرض بني سليم كال البلدين يعد منه وهو بناحية املعدن، نزلوا عليها 
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وعسكروا هبا ورسحوا ظهورهم، وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - إىل عامر 
بن الطفيل، فوثب عىل حرام فقتله، وذلك يف صفر سنة       )4هـ(.

»اإلصابة« 363/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: اإلمام ابن خزيمة.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 1 شارع 46.
صاحب املسجد:

جمتهدا،  فقيها  كان  عرصه،  يف  نيسابور  إمام  بكر.  أبو  السلمي،  خزيمة  بن  إسحاق  بن  حممد 
عاملًا باحلديث. ولد بنيسابور سنة )223هـ(، رحل إىل العراق، والشام، ومرص، واجلزيرة. تزيد 

مصنفاته عن مائة وأربعني. 
تويف بنيسابور سنة )311هـ(.  

»سري أعالم النبالء« 365/14 للذهبي.

* * *
 اسم املسجد: اخلطيب البغدادي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 1 شارع 35.

صاحب املسجد:
احلفاظ  أحد  باخلطيب،  املعروف  بكر،  أبو   ،- اهلل  رمحه  البغدادي-  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد 
املؤرخني املقدمني. ولد يف غزية )منتصف الطريق بني الكوفة ومكة( سنة )392هـ(، ونشأ يف 
بغداد، ورحل إىل مكة، وسمع بالبرصة والدينور، والكوفة، وعاد إىل بغداد، ورحل إىل الشام، 
وملا مرض مرضه األخري وقف كتبه، وفّرق مجيع ماله يف وجوه اخلري، وعىل أهل العلم واحلديث. 

تويف يف بغداد سنة )463هـ(.
»سري أعالم النبالء« 270/18 للذهبي.
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حرف السني
 اسم املسجد: سعد قويفل العجمي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

سنة   – اهلل  رمحه   – العجمي  متعب  قويفل  سعد  املحسن  ولد 
)1919م(.

مل يتلق تعلياًم معينًا، لكنه كان معروفًا بدينه، وعبادته، وحبه للخري، 
وصلة للرحم. 

له من األبناء ستة: متعب، وعبد اهلل، ومناحي، ونارص، وحممد، وراشد.
تويف – رمحه اهلل – يف 1985/8/12م.

تأسس املسجد سنة )2000م(.
»املصدر: ابنه السيد متعب سعد العجمي«.

* * *
حرف الصاد

 اسم املسجد: صيفي بن عامر.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 7.
صاحب املسجد:

صيفي بن عامر – ريض اهلل عنه -، سيد بني ثعلبة أمره النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - عىل قومه.
»اإلصابة« 920/2 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل بن أم مكتوم.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

هو عبد اهلل بن قيس بن زائدة بن األصم – ريض اهلل عنه -، كان اسمه احلصني فسامه النبي - 
صىل اهلل عليه وآله وسلم - عبد اهلل، وهو ابن خال خدجية أم املؤمنني، فإن أم خدجية أخت قيس 

بن زائدة، واسمها فاطمة.
أسلم قديام بمكة، وكان من املهاجرين األولني، قدم املدينة قبل أن هياجر النبي - ملسو هيلع هللا ىلص-.

استخلف النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ابن أم مكتوم ثالث عرشة مرة 
قتل يف سنة )14هـ( يف معركة القادسية. 

»سري أعالم النبالء« 360/1 للذهبي.

* * *
حرف الفاء

 اسم املسجد: اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 2.
صاحب املسجد:

عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي القريش البغدادي – رمحه اهلل -، عالمة عرصه يف التاريخ 
واحلديث، كثري التصانيف، ولد ببغداد سنة )508هـ(، ونسبته إىل »مرشعة اجلوز«. 

تويف ببغداد سنة )597هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 365/21 للذهبي.

* * *
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حرف الكاف
 اسم املسجد: احلافظ بن كثري.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

إسامعيل بن عمر بن كثري – رمحه اهلل -، أبو الفداء عامد الدين، حافظ، ومؤرخ فقيه، ولد يف 
قرية من أعامل برصى الشام سنة )701هـ(، ورحل يف طلب العلم. له تصانيف منها: »البداية 
والنهاية«، و»تفسري القرآن الكريم« و»طبقات الفقهاء الشافعيني«. تويف بدمشق سنة )774هـ(.

»األعالم« 320/1 للزركيل. 

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: جماشع بن مسعود.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 1 شارع 12.
صاحب املسجد:

جماشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي – ريض اهلل عنه -، صحايب من القادة الشجعان، استخلفه 
املغرية بن شعبة عىل البرصة يف خالفة عمر، غزا كابل وصاحله صاحبها األصبهجد، وقيل :  كان 
عىل يديه فتح حصن أبرويز بفارس، وكان يوم اجلمل مع عائشة أمرًيا عىل بني سليم، فقتل فيه 

سنة )36هـ( قبل الوقعة ودفن بداره يف بني سدوس بالبرصة.  
»اإلصابة« 1766/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: مهاجر بن أيب أمية .
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

النبي أم سلمة زوج  أخو  اهلل عنه -،  – ريض  املخزومي  القريش  املغرية  بن  أمية  بن  املهاجر 
 - ملسو هيلع هللا ىلص - وكان اسمه الوليد فكره رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- اسمه وقال ألم سلمة: هو املهاجر.

شهد بدرا مع املرشكني وقتل أخواه يومئذ هشام ومسعود.
ختلف عن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - بتبوك فرجع رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - وهو عاتب عليه فشفعت فيه 

أخته أم سلمة فقبل شفاعتها 
اختاره أبو بكر الصديق – ريض اهلل عه - ليكون من قادة اجليوش يف حروب الردة.

»اإلصابة« 1894/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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منطقة مبارك الكبري
حرف الباء

 اسم املسجد: بريدة بن احلصيب.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 1  شارع 6.
صاحب املسجد:

بريدة بن احلصيب بن عبد اهلل – ريض اهلل عنه -، قيل: إنه أسلم عام اهلجرة، إذ مر به النبي - 
ملسو هيلع هللا ىلص- مهاجرا، وشهد غزوة خيرب، والفتح، وكان معه اللواء. واستعمله النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- عىل صدقة قومه. 

وكان حيمل لواء األمري أسامة حني غزا أرض البلقاء، إثر وفاة رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص. 
 نزل مرو، ونرش العلم هبا، وسكن البرصة مدة. ثم غزا خراسان زمن عثامن.

مات بريدة سنة )62هـ.
»اإلصابة« 165/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف اجليم

 اسم املسجد: مجال الدين بن هشام.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 7  شارع الغوص.
صاحب املسجد:

أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري املرصي. من 
أئمة النحو العريب . ولد سنة )708هـ( 

وتفقه عىل املذهب الشافعي ثم حتنبل فحفظ خمترص اخلرقي قبيل وفته بخمس سنني.
تويف يف ليلة اجلمعة وقيل ليلة اخلميس من ذي القعدة سنة )761هـ( .

»األعالم« 147/4 للزركيل. 
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حرف احلاء
 اسم املسجد: احلارث بن النعامن.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 2  شارع 13.

صاحب املسجد:
احلارث بن النعامن بن أساف بن نضلة بن عبد بن عوف بن غنم. 

شهد بدرًا وأحدًا، استشهد يوم مؤتة. 
»اإلصابة« 332/1 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف اخلاء

 اسم املسجد: خزيمة بن أوس بن زيد.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 1.
صاحب املسجد:

– ريض اهلل عنه -، ذكره موسى بن  خزيمة بن أوس بن زيد بن أرصم األنصاري النجاري 
عقبة فيمن شهد بدًرا، وذكره سلمة بن املفضل عن بن إسحاق فيمن استشهد يوم اجلرس .

»اإلصابة« 485/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف الراء
 اسم املسجد: رافع بن احلارث.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 2  شارع 20.

صاحب املسجد:
رافع بن احلارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة بن غنم – ريض اهلل عنه -.
شهد رافع بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص – 
تويف يف خالفة عثامن بن عفان - ريض اهلل تعاىل عنه- وليس له عقب.

»اإلصابة« 564/1 البن حجر العسقالين.

* * *
 اسم املسجد: رافع بن عمرو الغفاري.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

رافع بن عمرو بن هالل الغفاري – ريض اهلل عنه -، نزل البرصة. وقال خليفة: مات بالبرصة 
سنة )50هـ(. 

»اإلصابة« 567/1 البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف السني
 اسم املسجد: سعد الدين التفتازاين.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 8 .
صاحب املسجد:

مسعود بن عمر بن عبداهلل التفتازاين – رمحه اهلل -، من أئمة اللغة والبيان واملنطق. ولد بتفتازان 
)من بالد خراسان( سنة )712هـ(، وأقام برسخس، وأبعده تيمورلنك إىل سمرقند، فتويف فيها 

سنة )793هـ( ودفن برسخس.
»األعالم« 219/7 للزركيل. 

* * *
 اسم املسجد: أبو سيف القني.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 3  شارع 1 مع شارع 6.

صاحب املسجد:
أبو سيف القني – ريض اهلل عنه -، زوج أم سيف، مرضعة إبراهيم ابن النبي – ملسو هيلع هللا ىلص -. 

»اإلصابة« / البن حجر العسقالين.

* * *
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حرف العني
 اسم املسجد: عبد اهلل العتيبي.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

ولد املحسن الشاعر الدكتور عبد اهلل حممد هجاج العتيبي – رمحه 
اهلل – يف الكويت سنة )1943م(.

نشأ يف أرسة صاحلة، فوالده كان من املحسنني املعروفني، وله أياد 
بيضاء، ومن آثاره مسجد حممد بن هجاج يف منطقة خيطان، والذي أسسه سنة )1955م(. 

التحق عبد اهلل حممد العتيبي بكّتاب املال حممد صالح العدساين – رمحه اهلل -، وأكمل تعليمه 
يف املعهد الديني، والذي كان يعتمد املناهج األزهرية يف مناهجه.

ثم  املاجستري،  شهادة  عىل  حصل  ثم  )1970م(،  سنة  القاهرة  يف  العلوم  دار  بكلية  التحق 
الدكتوراه سنة )1976م(.

عمل أستاذا يف كلية اآلداب يف جامعة، وترقى يف املناصب حتى عني عميدا يف الكلية نفسها.
يف  ورقي  الثقافة،  يف  سعة  عن  تنم  والتي  والشعرية،  الفكرية،  اإلسهامات  من  العديد  له 

املعرفة.
عرف هبدوء طبعه، ودعابته، وحبه للخري، وكانت له أعامل خريية داخل، وخارج الكويت.

تويف – رمحه اهلل – سنة )1995م(.
تأسس املسجد يف 15 / 6 / 2005م.

»املصدر: شقيقه السيد الدكتور محود حممد العتيبي«.

* * *
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 اسم املسجد: عمرو بن أخطب األنصاري.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 6.
صاحب املسجد:

عمرو بن أخطب بن رفاعة األنصاري – ريض اهلل عنه -،وإنام قيل له »أنصاري« وليس من 
األوس واخلزرج ألنه من ولد أخيها عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السامء 

فإن األوس واخلزرج مها ولدا حارثة بن ثعلبة.
وعمرو بن أخطب غزا مع رسول اهلل - صىل اهلل عليه و سلم - ومسح عىل رأسه ودعا له.

»اإلصابة« 1313/2 البن حجر العسقالين.

* * *
حرف الكاف

 اسم املسجد: كعب بن زهري .
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 4  شارع 29.
صاحب املسجد:

اشتهر يف  كان ممن  نجد،  أهل  من   ،- عنه  اهلل  – ريض  املازين  أيب سلمى  بن  بن زهري  كعب 
اجلاهلية بشعره، وملا ظهر اإلسالم هجا النبي - صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم -، وأقام يشبب 
بنساء املسلمني، فأهدر النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -، دمه فجاءه كعب مستأمنًا ومدح الرسول – صىل اهلل عليه 

وعىل وسلم- وأسلم. تويف سنة )26هـ(.
»اإلصابة« 1688/3 البن حجر العسقالين.

* * *
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 اسم املسجد: كامل الدين بن مهام.
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 7 .
صاحب املسجد:

اإلمام كامل الدين حممد بن الشيخ مهام الدين عبد الواحد بن القايض محيد الدين عبد احلميد 
بن القايض سعد الدين مسعود السيوايس ثم اإلسكندري – رمحه اهلل -، إمام من علامء احلنفية، 
عارف بأصول الديانات، والتفسري، والفرائض، والفقه، أصله من سيواس. ولد باإلسكندرية سنة 
)790هـ(، ونبغ يف القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور احلرمني، ثم كان شيخ الشيوخ باخلانقاه 

الشيخونية بمرص، وكان معظاًم عند امللوك وأرباب الدولة. تويف بالقاهرة سنة )861هـ(. 
»األعالم« 255/6 للزركيل. 

* * *
حرف امليم

 اسم املسجد: حممد بن إسحاق.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 8 .
صاحب املسجد:

نيسابور يف عرصه، كان  إمام  بكر.  أبو  اهلل -،  – رمحه  السلمي  بن خزيمة  بن إسحاق  حممد 
العراق، والشام، ومرص،  بنيسابور سنة )223هـ(، رحل إىل  فقيها جمتهدا، عاملًا باحلديث. ولد 

واجلزيرة. تزيد مصنفاته عن مائة وأربعني. 
تويف بنيسابور سنة )311هـ(.  

»األعالم« 29/6 للزركيل. 

* * *
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 اسم املسجد: حممد محاد احلامد.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 3  شارع 1.
صاحب املسجد:

ولد املحسن حممد محاد محد احلامد  العازمي – رمحه اهلل – يف الكويت 
سنة    )1912م(. 

القرآن  وحفظ  والكتابة،  القراءة  فتعلم  الكتاتيب،  ببعض  التحق 
الكريم. 

دخل الغوص يف أول حياته، ثم عمل يف الزراعة يف الدمنة – الساملية حاليًا -، ثم يف البدع – 
سلوى حاليًا-، ثم يف الدمنة، ثم تفرغ بعد ذلك ألعامله اخلاصة. 

له من األبناء: عبد اهلل والباقي بنات. 
تويف – رمحه اهلل – سنة )1988م(.  تأسس املسجد سنة )1993م(. 

»املصدر: ابنه السيد عبد اهلل حممد احلامد العازمي«. 

* * *
 اسم املسجد: حممد بن سعد بن منيع الزهري.

النوع: جامع. 
العنوان: قطعة 1 بجانب املدارس.

صاحب املسجد:
حممد بن سعد بن منيع الزهري، موالهم، أبو عبد اهلل – رمحه اهلل - ن مؤرخ ثقة من حفاظ 
احلديث. ولد بالبرصة سنة )168هـ(، وسكن بغداد، وصحب الواقدي املؤرخ، وعرف بكاتب 
سنة  ببغداد  تويف  سعد«.  ابن  »طبقات  بـ  ويعرف  الصحابة«  »طبقات  كتبه  أشهر  الواقدي. 

)230هـ(. 
»سري أعالم النبالء« 664/10 للذهبي. 
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 اسم املسجد: اإلمام ابن املنذر.
النوع: جامع. 

العنوان: قطعة 7 .
صاحب املسجد:

هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، ويكنى أبا بكر ابن املنذر، ومشهور بابن املنذر – 
رمحه اهلل -. 

ولد يف حدود موت أمحد بن حنبل سنة )242هـ(، رحل ابن املنذر إىل مرص طلبًا للحديث 
والفقه،

س وأفتى، وعال أمُره، وارتفع مقامه حتى صار شيخ احلرم  طاب له املقام يف مكة، فصنَّف ودرَّ
ي. املكِّ

مات ابن املنذر رمحه اهلل بمكة املكرمة عىل التحقيق سنة )318هـ(.
»سري أعالم النبالء« 490/14 للذهبي. 

* * *
حرف النون

 اسم املسجد: نعيم بن مسعود .
النوع: مسجد. 

العنوان: قطعة 3  شارع 8.
صاحب املسجد:

نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاين األشجعي – ريض اهلل عنه - .
اخلندق،  يوم  وقريش  وغطفان  قريظة  بني  اخللف  أوقع  الذي  وهو  اخلندق .   وقعة  يف  أسلم    
وخذل بعضهم عن بعض، وأرسل اهلل عليهم الريح والربد واجلنود، وهم املالئكة، فرصف كيد 

الكفار عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - واملسلمني .   قتل يوم اجلمل قبل قدوم عيل البرصة. 
»اإلصابة« 2011/3 البن حجر العسقالين.  
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حرف اهلاء
 اسم املسجد: هشام بن عامر بن أمية.

النوع: مسجد. 
العنوان: قطعة 5.
صاحب املسجد:

هشام بن عامر بن أمية األنصاري النجاري – ريض اهلل عنه -، كان يسمى يف اجلاهلية شهابا 
فغري رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - اسمه فسامه هشاما، واستشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البرصة 

ومات هبا وليس له عقب.
»اإلصابة« 2051/3 البن حجر العسقالين.  

* * *
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