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 ... مساجد
 فٓ أبُ ظبٓ، تُوس، َمانٕصٔا

نهمسجد أٌمٕتً انكبسِ َمىصنتً انعظٕمت فٓ انمجتمع انمسهم، َقد وُّي انقسآن 
انكسٔم بانمسجد َمكاوتً، َانثُاب انكبٕس نهمشتغهٕه بعمازتً. نرا وجد أن بىاء 

  انمساجد زافق انتطُز انذضازْ اإلسالمٓ فٓ تؤسٕس مدوً انعسٔقت.
 

َفٓ شٍس زمضان تتصٔه انمساجد فٓ جمٕع بهدان انعانم اإلسالمٓ باألوُاز انهٕهٕت 
َتصدح مه مآذوٍا بعد صالة انعشاء تساتٕم صالة انتسأَخ تتهٌُا قهُب انمؤمىٕه 

اي َعفُي َزدمتً خالل ٌرا انرٔه ٔؤمُن انمساجد َٔتضسعُن إنّ هللا نىٕم زض
   انشٍس انكسٔم.

 

َفٓ انعانم انعسبٓ َاإلسالمٓ مساجد نٍا قٕمت معىُٔت عظٕمت فٓ قهُب 
انمسهمٕه َأٌمٕت تازٔخٕت سطّستٍا انذضازة اإلسالمٕت. فٓ ٌري انذهقت وعسض 

 ألزبعت مساجد معسَفت.
 
 

 فٓ أبُ ظبٓ مسجد انشٕخ شأد به سهطان آل وٍٕان
ٌقغ انًسدذ فً يذٌُخ أثٕظجً ٌٔؼشف يحهٍب ثًسدذ انشٍخ صاٌذ أٔ انًسدذ انكجٍش أٔ أٌضب 

 يسدذ انشٍخ صاٌذ انكجٍش. 

ٌٔؼذ ساثغ أكجش يسدذ فً انؼبنى يٍ حٍث انًسبحخ انكهٍخ ثؼذ انًسدذ انحشاو ٔانًسدذ 
ب رحٍطّ يزشا يشثؼ 224,22انُجٕي ٔيسدذ انحسٍ انثبًَ فً انذاس انجٍضبء، رجهغ يسبحزّ 

 انجحٍشاد انصُبػٍخ.

يصم فً انذاخم ٔنكٍ يٍ انًًكٍ يغ اسزؼًبل انًسبحبد  3777ٌزسغ انًسدذ ألكثش يٍ 

 .يصم 7،777,انخبسخٍخ اٌ ٌزسغ نحٕانً 

ٌزًٍض اندبيغ ثبنهٌٕ األثٍض حٍث اسزخذو انشخبو األثٍض انٍَٕبًَ انزي ٌغطً خًٍغ اندذساٌ 

  .دذساٌ اٌَبد انقشآٍَخ ٔصخبسف إساليٍخٔاألػًذح انخبسخٍخ، كًب حفشد ػهى ان

 

يزش  23777ٌٔغطً انشخبو انضْشي انهٌٕ ٔانفسٍفسبء صحٍ اندبيغ انزي ًٌزذ ػهى يسبحخ 

 .أيزبس 273يشثغ. كًب ٌحٍط اندبيغ أسثغ يآرٌ فً صٔاٌبِ األسثغ ٌجهغ اسرفبع كم ٔاحذح يُٓب حٕانً 
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 فٓ تُوس ٕسجامع عقبت به وافع أَ جامع انقٕسَان انكب

 5377ثُبِ ػقجخ ثٍ َبفغ فً يذٌُخ انقٍشٔاٌ فً رَٕس ثؼذ فزح إفشٌقٍب. رجهغ يسبحزّ حٕانى 

يزش يشثغ ٔفٍّ ثٍذ انصالح ٌسزُذ إنى يئبد األػًذح انشخبيٍخ ْزا إنى خبَت صحٍ فسٍح 

  .رحٍط ثّ األسٔقخ

ٌؼزجش رحفخ فٍُخ سائؼخ ْٕٔ رحفخ يؼًبسٌخ ٔأحذ أسٔع انًؼبنى اإلساليٍخ، فبنًُجش   ٌٔؼذ اندبيغ

يصُٕع يٍ خشت انسبج انًُقٕش، ٌٔؼزجش أقذو يُجش فً انؼبنى اإلساليً ٔال ٌضال يحزفظب ثّ 

 .فً يكبَّ األصهً ٌٔؼٕد إنى انقشٌ انثبنث نهٓدشح، أي انزبسغ يٍالدي

كزنك يقصٕسح انًسدذ انُفٍسخ انزً رؼٕد إنى انقشٌ انخبيس ْدشي أي انحبدي ػشش 

 .ًْ أٌضب أقذو يقصٕسح يب صانذ يحزفضخ ثؼُبصشْب انضخشفٍخ األصهٍخيٍالدي، ٔ

 

 فٓ مانٕصٔا مسجد انكسٔستال

« ربيبٌ ربيبَذٌٔ»فً يزُضِّ « يبٌ ٔاٌ»ٌقغ فً يذٌُخ كٕاال رشٌُغبَٕ شًبل ششق شجّ خضٌشح 

 .2774ٔرى افززبحّ ػبو  2772فً يبنٍضٌب. أيش ثجُبئّ انسهطبٌ يٍضاٌ صٌٍ انؼبثذٌٍ ػبو 

زجش انًسدذ ًَٕرًخب سائًؼب نجشاػخ انفٍ انًؼًبسي فً يبنٍضٌب. فٕٓ يضٌح يٍ ًَط انفٍ انؼشثً ٌؼ

اإلساليً ٔانفٍ انصًٍُ، ُشٍذ يٍ انًؼذٌ انصهت ٔانكشٌسزبل. ٌزؤنف انًسدذ يٍ أسثغ قجبة 

  .يصم 377يزًشا يشثًؼب، ٌٔسزقجم  2،2,3ٔرجهغ يسبحزّ 

 

 فٓ مانٕصٔا مسجد شاٌس

، ْٕٔ إحذ انؼاليبد انًؼًبسٌخ 2522ًسبخذ َسجٍبً فً يبنٍضٌب رى ثُبإِ ػبو ْٕ أحذ أقذو ان

انًًٍضح ٌٔصُف ػهى أَّ أحذ أخًم يسبخذ انؼبنى. رؼجّش قجبثّ انخًس ػٍ أسكبٌ اإلسالو 

 .يزًشا يشثًؼب 224114انخًسخ، رجهغ يسبحزّ 

 

 


