
  مسجد المناعي
 
 

مقابل  العاصمة - يقع المسجد في منطقة الشرق في مدينة الكويت -: الموقع
المدرسة الشرقية، ويقع بين شارع الخليج العربي وشارع عبد هللا األحمد، مقابل 

 .سوق شرق حالياً 
 

  :التأسيس والتجديد
وكان أسس المسجد مضف وإبراهيم إسحاق كما تبرع عيسى المناعي باألرض، 

هـ 1344م وقد جدد بناء المسجد هالل المطيري عام 1896 هـ -1314ذلك عام 
  .م1956 هـ -1374م ثم قامت دائرة األوقاف العامة عام 1925 -
 

  :وصف المسجد
ينقسم المسجد إلى خمسة أجزاء رئيسة 

 

  .2م259.65: ومساحته الحالية هي): الفناء والفضاء(صحن المسجد  -1
  :الساحة المفتوحة لتحقيق الخدمات التاليةوهو يمثل 

  .التهوية العامة أ -
  .إقامة الصالة في أجواء الربيع ب -
  .استيعاب المصلين لصالة يوم الجمعة والتراويح في رمضان ج -
  .الصالة في موسم الربيع حيث لم يكن التكييف المركزي معروفاً آنذاك د -
  .2م50.47مساحته الحالية هي و): الممرات المغطاة(الليوان   -2

ويمثل المساحة المغطاة والمكشوفة لصحن المسجد ويواجه الداخل إليه ثالثة 
  .أعمدة مكشوفة موزعة بانتظام



  : ومساحته الحالية): الخلوة  قبلية المسجد - المصلى -( حرم المسجد   -3
إليه من وهو الجزء الرئيسي للمسجد وهو المفروش بالسجاد، والداخل  2م131

الليوان يشاهد مباشرة المحراب في منتصف الواجهة وهو يمثل االتجاه نحو الكعبة 
  .المشرفة ويوجد من يمين ويسار عدد من الشبابيك لإلضاءة والتهوية

  2م 2.5: ومساحتها الحالية هي): المنارة(المئذنة  -4
المؤذن  وتمثل شعار المسلمين وعالمة على الوصول إلى المسجد، يصعد إليها

فبمجرد رؤية الناس للمؤذن وهو يدور  قبل اكتشاف الكهرباء - لنداء الصالة -
حول المئذنة رافعاً صوته باآلذان يعلم الناس أنه حان وقت الصالة حتى ولو يصل 

  .الصوت إليهم، ومن هنا كانت المئذنة أعلى من أي سطح حولها
على عدة ارتفاعات ونالحظ وجود تهوية للمئذنة على شكل نجمة موزعة 

المؤذن ذات درابزين متميز من ) بسطة(واتجاهات مختلفة ونالحظ أن منصة 
األصابع الخرسانية، أما قمة المئذنة فهي متميزة بأنها ذات حليات خرسانية 

  .منتظمة ومقببة ومتوزعة حول المئذنة لتشكل رأس المئذنة يعلوها الهالل
  :الخدمات العامة  -5

الميضأة ودورات المياه وحمام : المسجد عدة خدمات أهمهايتوزع على صحن 
  .2م 113.03: وغرفة لإلمام وغرفة للمؤذن ومساحة هذا القسم حالياً هو

  .2م556.65: وبذلك يكون مجموع المساحة الكلية للمسجد هي
يوجد بابان رئيسيان للدخول للمسجد واحد من : أبواب المسجد الرئيسية  -6

آلخر من الجهة الجنوبية يعلوها شبابيك صغيرة ، كما يوجد في الجهة الغربية وا
 .الليوان عدد من األبواب الخشبية بنفس طراز األبواب الرئيسية

 

 


