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تشــّكل المســاجد هويــًة بصريــًة وعالمــة معماريــة فارقــة فــي إمــارة الشــارقة، واليــوم، تقــوم دائــرة األشــغال العامــة بالشــارقة 

بالتعــاون مــع دائــرة الشــؤون اإلســالمية، ببنــاء وصيانــة جملــٍة مــن المســاجد فــي عــدٍد مــن المناطــق فــي اإلمــارة إلــى جانــب 

إنشــاء بيــوت لألئمــة والمؤذنيــن متصلــة أو منفصلــة عــن المســاجد، ويأتــي هــذا المشــروع فــي إطــار خطــط الحكومــة لمواكبــة 

الزيــادة الســكانية التــي تشــهدها اإلمــارة وتأميــن الســكن المالئــم لألئمــة والمؤذنيــن، وتتنــوع تلــك المســاجد مــا بيــن مســاجد 

فــروض و"جوامــع"، وتتــراوح قدرتهــا االســتيعابية بيــن 250 مصليــًا و3000 مصــلٍّ تقريبــًا.

وتتنــوع العقليــة الهندســية فــي مســاجد الشــارقة البالــغ عددهــا 2723 مســجدًا منهــا مــا يزيــد عــن 200 مســجدًا فــي المنطقــة 

الوســطى، 23 فــي دبــا الحصــن. الســيما  فــي مجــال اســتخدام الواجهــات واألســقف واألرضيــات واإلضــاءة الطبيعيــة والصــور 

النباتيــة التــي نقشــت علــى الجــدران، والفراغــات الرائعــة التــي تعطــي إحساســًا بالســعة والراحــة والجمــال، أمــا المــآذن التــي 

التصقــت بالمســاجد وأبــدع فيهــا مهندســو التصميــم إبداعــات رائعــة، فالمئذنــة أبــرزت وظيفــة الندائيــة واإلعــالم عــن عقيــدة 

التوحيــد، وهكــذا وقفــت عاليــة شــامخة فــي حضــن المســجد تقــوم بهــذا الــدور فــي كبريــاء ورفعــة وبهــاء وجمــال، وتزينــت هــذه 

المــآذن بالمنــارات، و فــي المئذنــة والمنــارة نقــوش وزخــارف، كمــا تنوعــت موادهــا بيــن الحجــر والخشــب والمعــادن، وأضيــف 

ــة الصــوت، وهــي التطبيــق العملــي علــى أن  ــد عالي ــة هــي شــهادة التوحي ــة. إن المئذن لهــا بعــض الغــرف والســاللم اللولبي

اإلنشــاء فــي المجتمــع المســلم مرتبــط باإلبــداع، فــي عالــم روحــي يختــرق بمشــاربه وأخشــابه وأهلتــه عنــان الســماء.

عزيزي القارئ نقدم لكم لمحًة بسيطة عن أبرز المساجد التي نفذتها دائرة األشغال العامة بالشارقة خالل العقد األخير. 
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مـســـجــــد 
الـجـامـعــة 
القاسـمية
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المدينة الجامعية 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

4000 مصٍل	  السعة:   

 	 2 عدد المآذن:   

89 متر 	  ارتفاع المئذنة:   

 	5 عدد القباب:   

مــســـجــد 

الجامعة القاسمية
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مســجد الجامعــة القاســمية، جمــع الماضــي بالحاضــر، واألصالــة بالحداثــة، 
ليشــكل لوحــًة فنيــًة إبداعيــة غايــة فــي الروعــة والجمــال، لوحــة تعكــس العمــارة 
اإلســامية بــكل تفاصيلهــا، لتتجلــى للناظــر علــى شــكل تحفــة متناغمــة تفــوق 

الوصــف وتبتهــج لهــا النفــس.

تــم افتتــاح المســجد فــي العــام 2015م، فــي حــرم الجامعــة القاســمية 
ــًى للرجــال، بينمــا  ــق األرضــي مصل ــن، الطاب بالشــارقة ويتكــون مــن طابقي
مصلــى النســاء فــي الطابــق العلــوي، وتبلــغ إجمالــي مســاحته إضافــة إلــى 

ملحقاتــه 3955 متــرًا مربعــًا، ويتســع ألكثــر مــن 4000 مصــٍل. 

ُبنــي المســجد علــى طــراز العمــارة اإلســامية التــي تجمــع بيــن الطــراز الفاطمــي 
والحديــث، فــي انســجام تــام بينهمــا، وانصهارهمــا فــي بوتقــة عمرانيــة تســحر 
العيــون وتســلب القلــوب، أنتجــت فــي نهايــة األمــر ُدرًة مــن الــدرر النــادرة الوجود، 

ولوحــة فنيــة تعطــي إحساســًا بالخشــوع، وتــروي تاريــخ اإلســام العظيــم. .

“منذ فجر العمارة اإلسالمية، تفردت القبب باهتمام متميز تجلى في تعدد أنواعها 
وأشكالها، وقد امتد هذا االهتمام ليظهر جليًا في قباب ومآذن مساجد إمارة 

الشارقة وخاصة مسجد الجامعة القاسمية، حيث اكتست قبابه بزخرفة إسالمية 
تعكس روح التآلف الذي تتميز به إمارة الشارقة، كذلك ُزينت نوافذه ذات األقواس 

الفاطمية بزركشات إسالمية مميزة أضفت عليها جمااًل وعراقة مميزة ” 

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  1617

جانب من داخل مسجد الجامعة القاسمية
جانب لمدخل مسجد الجامعة القاسمية



ــٌة رئيســية هــي األكبــر حجمــًا تحيطهــا أربــع  تغطــي المســجد خمــس قبــاب، قب
قبــب، وتعتبــر تلــك القبــة مــن أكبــر القبــاب المشــبعة باألرابيســك فــي الشــارقة، 
وللمســجد منارتــان ترتفعــان 89 متــرًا فــي رحلــة أبديــة نحــو الســماء، تصدحــان 
ليــل نهــار بصــوت األذان، لُيســمع صــداه فــي كل األرجــاء، مناديــًا “اللــه أكبــر، اللــه 

أكبــر”، وداعيــًا للفــوز والفــاح. 

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  1819

ومــا أن تدخــل إلــى القاعــة الرئيســية، حتــى تجــد نفســك أمــام رقــي وفخامــة 
التصميــم، ودقــة التنفيــذ، وتمــازج األلــوان والزخــارف والخطــوط والديكــورات 
واألعمــدة والشــبابيك والســقف والثريــات والســجاد، فــكل مفــردة مــن تلــك 
المفــردات تشــكل لوحدهــا قصــة جماليــة تعكــس روح العمارة اإلســامية، وكلها 

ــذوق الــذي يخطــف البصــر والقلــوب. مجتمعــة تشــكل مســتوى عالــي مــن ال

مدخل مسجد الجامعة القاسميةمحراب مسجد الجامعة القاسمية قبة مسجد الجامعة القاسمية من الداخل

تكررت زخارف الجدران في مسجد الجامعة القاسمية لتعكس الترابط 
البصري الجمالي بين الكتلة والفراغ، كما جاء التدرج في أحجامها كلما 

اتجهنا نحو مركزها ليظهر لنا اإلحساس ببعدها الثالث



مـســـجــــد
اإليــمــــان
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أم الطرافة 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري: 

2600 مصٍل	  السعة:   

 	 2 عدد المآذن:  

57 متر 	  ارتفاع المئذنة:  

 	5 عدد القباب:   

مـسـجـد

اإليــــــمــــــان
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“تفردت قبة مسجد اإليمان بنقشها النباتي الذي تطورت أشكاله في  
عمارة العصر الفاطمي، حيث تغطي الوحدات الهندسية النباتية سطح 
القبة كاماًل وكأنها تعكس شمولية الجمال المعماري االسالمي منذ 

نشأته وحتى يومنا هذا”

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  2425

افتتــح مســجد اإليمــان فــي الثالــث والعشــرين مــن أبريــل مــن عــام 2019، فــي 
منطقــة أم الطرافــة، علــى ميــدان الحكومــة بالشــارقة، ليخــدم قاطنــي المنطقــة 
والمناطــق المجــاورة لهــا، ويلبــي حاجاتهــم فــي إقامــة شــعائرهم وصلواتهــم 
بــكل ســهولة، حيــث تتوفــر فــي المســجد جميــع الخدمــات والمرافــق التــي أعــدت 

لراحــة المصليــن وفقــًا ألحــدث النظــم والطــرز الهندســية.

ــرًا مربعــًا، ويتســع لنحــو  ــة بلغــت 1860 مت ــى مســاحة إجمالي يقــع المســجد عل
2600 مصــٍل، 2200 ُمصــٍل مــن الرجــال، و400 ُمصليــة مــن النســاء.

وبجــواره تقــع ميضــأة للرجــال وأخــرى للنســاء، وملحــٌق بــه بيــت لإلمــام وآخــر 
للمــؤذن، كمــا توجــد مرافــق خاصــة بــذوي اإلعاقــة وكبــار الســن، وقــد تــم إنشــاء 

ــن.       25 موقفــًا للســيارات لخدمــة المصلي

المدخل الرئيسي لمسجد اإليمانجانب من داخل مسجد اإليمان



ــه  ــه وزخارف ــى الطــراز المعمــاري الفاطمــي اإلســامي، بقبب ــي المســجد عل ُبن
ــرز  ــرة مــن األحجــار بطريقــة تب ــيات كبي ــه، حيــث ُغطــي بكمـــ ونقوشــه وفضاءات

جماليــة التصميــم.
تعلــو المســجد مئذنتــان، ارتفــاع كل منهمــا 57 متــرًا، وتتربــع فوقــه خمــس قبــاب، 
ــرًا،  ــار وترتفــع عــن ســطح األرض نحــو 30 مت ــة الرئيســية 10 أمت ــغ قطــر القب يبل

فيمــا يبلــغ قطــر القبــاب األربــع األخــرى 4 أمتــار وترتفــع عــن األرض 20 متــرًا.

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  2627

بلغــت تكلفــة إنشــاء مســجد اإليمــان 20 مليــون درهــم، حيــث تــم مراعــاة أعلــى 
ــي  ــارة المســاجد ف ــاء وعم ــي بن ــًا ف ــة حديث ــاءة المتبع ــودة والكف ــر الج وأدق معايي

ــم. العال

ــة العمــارة  ــي اســتلهمت مــن أصال ــة الت ــاز مســجد اإليمــان بالزخــارف الداخلي يمت
اإلســامية، التــي تجمــع بيــن جمــال التصميم، والمحافظة على المفــردات التراثية 

الفاطميــة بهندســة تعكــس تاريــخ المنطقــة، وموروثهــا الدينــي واالجتماعــي. 

المداخل الرئيسية لمسجد اإليمان من الداخللقطة لزخارف األقواس الداخلية لمسجد اإليمان جانب من الزخارف الداخلية في مسجد اإليمان

لقطة أفقية للثريا الرئيسية المضاءة بأكثر من مئة فانوس كهربائي وسط مسجد اإليمان 



مـســـجــــد
الــزهــــــــراء
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ميسلون 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

800 مصٍل	  السعة:   

 	 2 عدد المآذن:  

40 متر 	  ارتفاع المئذنة:  

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

الـــــزهـــــــــراء
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“تنوعت طرازات العمارة اإلسالمية في القبب بتنوع جماليات الزخارف المستخدمة 
فيها، وهذا ما بدا واضحًا في قبة مسجد الزهراء المقسمة إلى ثالثة أجزاء من الوحدات 

المعمارية المنسجمة، فالجزء األعلى للزخرفة النباتية المتدلية واألوسط للزخرفة 
اإلسالمية الملتفة حولها، ثم الجزء األخير للنوافذ ذات الزجاج المعشق الجذاب ”

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  3233

يقــع مســجد الزهــراء فــي منطقــة ميســلون بالشــارقة، ويخــدم عــدة مناطــق 
الســاعة،  بــدوار  يســمى  مــا  أو  الزهــراء  ميــدان  علــى  ويطــل  وأحيــاء ســكنية، 

درهــم. مليــون   21 اإلجماليــة  تكلفتــه  وتجــاوزت 

تبلــغ مســاحة أرضــه االجماليــة 11 ألــف متــرًا مربعــًا، فيمــا تبلــغ مســاحة المبنــى 
1388 متــرًا، ويتســع لنحــو 800 ُمصــٍل، وبــه مصلــى خــاص بالنســاء.

أماكــن وضــوء  الخدمــات والمرافــق، حيــث يضــم  الزهــراء، متكامــل  مســجد 
متعــددة، وملحــق بــه مكتبــة وغرفــة للحارس، وتوجــد به مرافق خاصــة للمعاقين 

وذوي االحتياجــات الخاصــة، كمــا يوجــد خارجــه عــددًا مــن مواقــف الســيارات.

ُشــيد المســجد علــى الطــراز الفاطمــي المكســو باألحجــار، وتعلــوه مئذنتــان، يبلــغ 
ارتفــاع كل منهمــا 40 متــرًا، أمــا القبــة التــي تحــاط بهــا مشــربيات خشــبية فهــي 
ذات جمــال أخــاذ أصبحــت عامــًة فارقــة تميــز المســجد ويعــرف بهــا، فيمــا ُتزيــن 

جوانبــه النقــوش اإلســامية واآليــات القرآنيــة.

مئذنة مسجد الزهراءجانب من داخل مسجد الزهراء



الرخــام  تشــكيلها  فــي  اســُتخدم  فقــد  للمســجد،  الداخليــة  الديكــورات  أمــا 
والجبــس األبيــض، والمنحوتــات الزخرفيــة اإلســامية المعقــدة، واســتخدمت 
تصميمــات نباتيــة دقيقــة لتزييــن جــدران وأعمــدة المســجد، باإلضافــة إلــى 
اســتخدام الرخــام ونقــوش الموزاييــك بشــكل متقــن يعكــس جمــال هندســتنا 

اإلســامية التــي تعتمــد علــى تكــرار ثيماتهــا البصريــة.
بحتــوي المســجد علــى ســجادة تبلــغ مســاحتها 800 متــر مربــع، وثريــا مرصّعــة 
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بالكريســتال يبلــغ قطرهــا 5 أمتــار معلقــة فــي باحــة الصــاة الرئيســية، فضــًا 
عــن 16 ثريــا متشــابهة أخــرى تتدلــى داخــل المســجد.

جمــع مســجد الزهــراء الماضــي بالحاضــر، والعراقــة بالحداثــة، ليشــكل لوحــة 
فنيــة غايــة فــي الروعــة والجمــال تعكــس اعتنــاء اإلمــارة بالعمــارة اإلســامية 

والزخــارف الهندســية المســتخدمة فــي المبانــي والمســاجد.

المداخل الرئيسية لمسجد الزهراء مع زخارف السقف والتيجانمحراب مسجد الزهراء مع األقواس والزخارف الداخلية جانب داخلي لمداخل مسجد الزهراء الرئيسية مع األعمدة والتيجان

قسمت هذه الدائرة الزخرفية إلى ستة عشر وحدة متجانسة ملتفة حول 
مركزها لتكون إطارًا زخرفيًا جمياًل، ما يعكس جمال التصميم وغناه الفني.



مـســـجــــد
حذيفة ابن 
المحـصـن
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اللية 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

400 مصٍل	  السعة:   

 	 1 عدد المآذن:  

40 متر 	  ارتفاع المئذنة:   

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

حذيفة بن المحصن

39 38



“تميزت قبة مسجد حذيفة بن المحصن ذات الطراز الفاطمي بتعدد األشكال 
المعمارية الجمالية فيها، حيث نجد النوافذ بإطاراتها المزدوجة تتوسط القبة 

بإطار زخرفي متين يحملها بصريًا ليصلها بالقبة ذات النوافر المتدلية من 
مركزها نحو األسفل بانسيابية وتناسق يأسر النظر ”
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يعتبــر مســجد حذيفــة بــن المحصــن، الــذي يقــع فــي منطقــة الليــة بالشــارقة، 
إضافــًة جديــدًة لمســاجد الشــارقة معماريــًا وخدميــًا، وهــو اليــوم صــرح إســامي 
البصريــة  اإلســامية  الثقافــة  يعمــق  المنــارات”،  “إمــارة  صــروح  مــن  كبيــر 
والهندســية ويقــدم مفاهيمهــا وقيمهــا الدينيــة الســمحة، كمــا يعكــس الوجــه 

ــه اإلمــارة الباســمة.        ــع ب ــذي تتمت الحضــاري االســامي ال

لقــد جــاء بنــاء مســجد حذيفــة بــن المحصــن، فــي هــذه المنطقــة الحيويــة 
والمهمــة، قــرب مجمــع الدوائــر الحكوميــة، اســتجابًة للحاجــة الملحــة لموظفــي 
هــذه الدوائــر ومراجعيهــا، وقاطنــي المنطقــة والمناطــق األخــرى المحيطــة، 
إذ يعتبــر موقــع المســجد مثاليــًا وحيويــًا، ويســهل الوصــول والدخــول إليــه 

والخــروج منــه. 

بلغــت التكلفــة اإلجماليــة للمســجد 9,5 مليــون درهــم، وتــم إنشــاؤه علــى 
الطــراز المعمــاري الفاطمــي، ليتناســب مــع نهــج الشــارقة التــي تســعى دومــًا 
لعكــس الفنــون المعماريــة، وليجســد رســالة اإلمــارة فــي ترجمــة روعــة الحضــارة 
االســامية وعراقتهــا، وليتناغــم مــع مصفوفــة المبانــي الحكوميــة المصممــة 

علــى الطــراز اإلســامي. 

جانب من داخل مسجد حذيفة بن المحصن
إحدى الزوايا الخارجية لمسجد حذيفة بن المحصن



يحتــوي المســجد علــى مصلــى خــاص بالرجــال، ومصلــى آخــر للنســاء، وتعلــوه 
ــة  ــه علــى كافــة المرافــق الخدمي ــى احتوائ ــاز بارتفاعهــا، باإلضافــة إل ــة تمت مئذن
المصاحبــة، مــن حمامــات للرجــال وأخرى للنســاء، وســكن لإلمام وآخــر للمؤذن.  

لقــد تــم مراعــاة كافــة التفاصيــل الجماليــة فــي المســجد، ســواء مــن الداخــل أو 
مــن الخــارج.
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كمــا تــم مراعــاة تأثيــث المســجد بثريــات بلوريــة جميلــة ُنّســقت بأشــكال بديعــة 
مــع زخــارف جبســية لألســقف وتيجــان خابــة لألعمــدة. 

كمــا ويمتــاز المســجد بزجــاج نوافــذه الملــون والمعشــق بالمعــادن واللدائــن 
المختلفــة بأشــكال هندســية فريــدة وجميلــة، باإلضافــة الــى األقــواس والقرميد 

علــى الحــواف.  

لقطة داخلية لمسجد حذيفة بن المحصنإحدى نوافذ مسجد حذيفة بن المحصن الداخلية جانب من الوحدات الزخرفية في سقف مسجد حذيفة بن المحصن

لقطة أفقية للثريا الرئيسية التي تنير مسجد حذيفة بن المحصن 
بتصميمها الجذاب وإضاءتها المميزة



مــســـجـــد
مــلــيـــحــة
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مليحة 	  المنطقة:   

اإلسالمي والتراثي 	  الطراز المعماري: 

1750 مصٍل	  السعة:   

 	 1 عدد المآذن:   

40 متر 	  ارتفاع المئذنة:   

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

مــــلـــيــــحـــة

47 46



“امتازت قبة مسجد مليحة بوجود زخارف مفرغة مستوحاة من 
المدرسة الفاطمية في العمارة االسالمية، حيث تطورت مقرنصاتها 
من الداخل وتنوعت زخارفها من الخارج برسوم نباتية وهندسية غاية 

في الدقة واإلتقان”
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ــرة األشــغال  ــاء، وقــد انتهــت دائ يقــع مســجد مليحــة علــى طريــق الشــارقة كلب
العامــة بالشــارقة مــن أعمــال البنــاء واإلنشــاءات الخاصة بالمســجد عــام 2013م. 

تــم تشــييد المســجد وفــق أحــدث طــراز مــن التقنيــات الحديثــة مــع المحافظــة 
الحضــارة  مــن  المســتوحى  والتراثــي  التقليــدي  المعمــاري  التصميــم  علــى 
اإلســامية، التــي تعتمــد علــى اتســاع الفضــاءات واإلنــارة الطبيعيــة والرخــام 
العاكــس للحــرارة إلــى جانــب وضــوح المفــردات اإلســامية علــى كافــة تفاصيــل 
المبنــى مــن نوافــٍذ وأبــواٍب وأقــواس وفنــاءات. وقــد بلغــت تكلفــة تشــييده 

13.5مليــون درهــم.  
التــي تلــزم المصليــن  تــم تزويــد المســجد بكافــة الخدمــات والمرافــق  كمــا 

بــكل يســر وســهولة.  أداء عبادتهــم  وتمكنهــم مــن 

يتســع حــرم مســجد مليحــة مــن الداخــل لـــ 1500 مصــٍل، كمــا يوجــد بالمســجد 
مصلــى خــاص بالنســاء يســتوعب 250 مصليــة.

جانب من داخل مسجد مليحة
لقطة أمامية لمدخل مسجد مليحة



180 ســيارة تخــدم  لـــــ  تــم رفــد المســجد بمواقــف للســيارات تتســع  وقــد 
المســجد وتراعــي الحركــة المروريــة للمنطقــة، إضافــًة إلــى مواقــف خاصــة 
بمركبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة لتســهيل حركــة دخولهــم وخروجهــم إلــى 

المســجد بــكل ساســة.         
تــم العنايــة بألــوان المســجد بشــكل بصــري متناغــم للغايــة بيــن ألــوان الســجاد 
الممــدود فــي المســجد مــع ألــوان الجــدران وتشــكياتها، كمــا أن نظــام التبريــد 
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ــور فــي الخــارج  ــه ودرجــات الن ــط بالطقــس وتقلبات ــوار فــي المســجد مرتب واألن
ــد، وإعــادة  ــر طاقــة التبري ــد المســجد بمواصفــات عــزل قياســية لتوفي مــع تزوي
تكريــر المــاء المســتهلك مــن الوضــوء لــري المســطحات الخضــراء التــي تحيــط 
يكــون  أن  بامتيــاز، ويصلــح  للبيئــة  بذلــك مســجٌد صديــٌق  بالمســجد، فهــو 

نموذجــًا لهــذا النــوع مــن المســاجد.

جانب داخلي لمسجد مليحة مع الوحدات الزخرفية الجداريةلقطة لزخارف األقواس الداخلية لمسجد مليحة لقطة داخلية لقبة مسجد مليحة مع الثريا الرئيسية

من النجمة الثمانية األضالع انطلق المصمم في إبداع نوافذ مسجد مليحة، 
حيث أحاطت الزخارف النباتية المترابطة بألوان الزجاج الجذابة والتي تمرر النور 

إلى داخل المسجد لتضفي عليه أجواء روحانية خاصة.



مـســـجــــد
الــشـــيـــخ
ســعـــيـــــد
بـن حـــمــد
القاسـمي
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البحايص في كلباء 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

3500 مصٍل	  السعة:   

 	 2 عدد المآذن:  

57 متر 	  ارتفاع المئذنة:  

 	5 عدد القباب:   

مـسـجـد الشيخ

سعيد بن حمد القاسمي

55 54



“يظهر الجمال المعماري الفاطمي واضحًا في قبة مسجد الشيخ سعيد بن حمد 
القاسمي حيث ارتصفت الزخرفة العامودية النافرة وسط القبة حديثة التصميم، 
كما تزركشت النوافذ بالزخرفة االسالمية في اعالها وجانبيها وتعشقت فراغاتها 

بالزخارف المفرغة الجميلة لتشكل نسيجًا جماليًا مترابطًا”
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يعتبــر مســجد الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي مــن المســاجد الحديثــة التــي 
أضيفــت إلــى معالــم الشــارقة، حيــث تــم افتتاحــه فــي بدايــة شــهر مايــو مــن عــام 

2019م، ليكــون واحــدًا مــن أكبــر جوامــع المنطقتيــن الشــرقية والوســطى.  

يقــع المســجد فــي منطقــة البحايــص بمدينــة كلبــاء، ويتميــز بموقعــه الحيــوي 
فــي مدخــل المدينــة إذ ُيطــل علــى ميــدان كلبــاء، أكبــر مياديــن المدينــة، كمــا 
يقــع علــى مقربــة مــن الكورنيــش وحديقــة الشــاطئ العامــة ويخــدم عــدة مناطــق 

ــة بالســكان.          مأهول

ُشــيد المســجد وفقــًا للطــراز المعمــاري اإلســامي الفاطمــي، حيــث تعلــوه 
خمســة قبــاب، ومنارتــان بارتفــاع 57 متــًرا لــكل واحــدة، ويمتــاز بطــرازه المعمــاري 
ــة  ــيد بتكلفــة إجمالي ــه بينمــا ُش ــن جدران ــي ُتزي والزخــارف اإلســامية البديعــة الت

بلغــت 20 مليــون درهــم علــى نفقــة حكومــة الشــارقة.   

جانب من داخل مسجد الشيخ سعيد بن حمد القاسمي
لقطة جانبية لمحراب مسجد الشيخ سعيد بن حمد القاسمي



ُبنــي المســجد علــى مســاحة أرض إجماليــة بلغــت 7205 متــرًا مربعــًا، تضــم 
المصلــى ومرافقــه الخدميــة مــن دورات الميــاه والميضــأة وســكن لإلمــام وآخــر 
للمــؤذن، ومواقــف للســيارات تتســع لـــ 125 ســيارة وغرفــة لتغســيل الموتــى. 
يتســع المســجد لـــ 3500 مصــل ومصليــة، مصلــى الرجــال يتســع لـــ 3150 

ــا، بينمــا يتســع مصلــى النســاء لـــ 350 مصليــة.  مصليًّ

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  5859

ســاهم مســجد الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، مســاهمة فاعلــة فــي 
تســهيل وصــول المصليــن مــن القاطنيــن والــزوار إلــى بيــوت اللــه إلقامــة 
لرؤيــة صاحــب  بــكل يســر وطمأنينــة، وذلــك وفقــًا  شــعائرهم وعباداتهــم 
المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

الشــارقة.    األعلــى، حاكــم 

أعمدة وأقواس مسجد سعيد بن حمد القاسمي مع جانب من زخارف السقفلقطة داخلية لمسجد سعيد بن حمد القاسمي محراب مسجد سعيد بن حمد القاسمي

التماثل والتكرار من أهم عناصر التشكيل الزخرفي اإلسالمي، حيث يبني ذلك 
التكرار عالقة جمالية وإيقاعًا بصريًا يأسر نظر المتلقي، كما أحيطت مجتمعة 

بإطار زخرفي يجمعها بصريًا في مكان واحد.



مــســـجـــد
الــــمــــدام
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المدام 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

1500 مصٍل	  السعة:   

 	 1 عدد المآذن:  

52 متر 	  ارتفاع المئذنة:  

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

الــــمــــدام

63 62



“منذ نشأة فن العمارة اإلسالمية التزال القبة من أهم رموزها 
المعمارية، حيث تتشكل من نتوء دائري مقوس يتجه نحو السماء 

ليعكس معاني السمو الروحي المجسد في تشكيلها السماوي الذي 
يعلوه هالل يرقى بذوق المتلقي نحو األعلى”

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  6465

يأتــي بنــاء مســجد المــدام ضمــن توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، بشــأن 
إنشــاء وتشــييد المســاجد المســتوحاة طرزهــا مــن الطــراز اإلســامي وتتوافــق 

ــي المحلــي فــي اإلمــارة.  مــع النمــط العمران

لقــد انتهــت دائــرة األشــغال العامــة فــي الشــارقة مــن أعمــال البنــاء الخاصــة 
بمســجد المــدام الكائــن بالقــرب مــن دوار المــدام عــام 2014م، بتكلفــة بلغــت 

13 مليــون درهــم، وبســعة 1500 مصــل، ومصلــى خــاص للنســاء.  
كمــا تــم تزويــد المســجد بكافــة المرافــق الخدميــة التــي تخــدم المصليــن، إضافــة 

الــى تجهيــزه بأحــدث الوســائل والمعــدات.

كمــا تــم توظيــف تقنيــات حديثــة للترشــيد مــن اســتهاك الكهربــاء، إلــى جانــب 
اســتخدامه لمــواد عــزل قياســية وذلــك لتوفيــر طاقــة التبريــد، كمــا تــم تخصيــص 
200 ســيارة،  لــــــ  تتســع  الســيارات  لمواقــف  المســجد  جانــب  علــى  مســاحة 

ــات  ــى إنشــاء مواقــف خاصــة بمركب باإلضافــة إل

جانب من داخل مسجد المدام
لقطة أمامية لمدخل مسجد المدام



ذوي االحتياجــات الخاصــة، وذلــك مــن منطلــق االهتمــام الــذي توليــه الحكومــة 
بهــذه الفئــة.         

يتميــز مســجد المــدام بتصميمــه المســتوحى مــن فــن العمــارة اإلســامية، 
ممتزجــًة بفنــون العمــارة المحليــة اإلماراتيــة المعاصــرة، حيــث تعلــوه مئذنــة 

بارتفــاع 52 متــرًا.

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  6667

يعتبــر المســجد إضافــًة جديــدًة لــرواد بيــوت فــي منطقــة المــدام، وصرحــًا 
إســاميًا ُيعمــق الثقافــة اإلســامية ومفاهيمهــا ويشــكل جســرًا ثقافيــًا مــع 
عمــق تراثنــا وهندســاتها ويرســخ قيمهــا الدينيــة الســمحة، حيــث روعــي فــي 
تشــييد المســجد تخصيــص أماكــن لحلقــات الذكــر ودروس الوعــظ الســتقطاب 
ســكان المنطقــة وروادهــا ومنحهــم فضــاًء لتــدارس مــواد الشــريعة والقــرآن. 

المداخل الرئيسية لمسجد المدام من الداخللقطة للزخارف الداخلية لمسجد المدام جانب من داخلي من مسجد المدام

تميز فن العمارة اإلسالمية بحضور عنصر الزجاج المعشق الذي يعكس جمااًل بصريًا 
مميزًا وحسًا روحانيًا في تشكيله وتمريره للنور إلى الداخل، وقد صممت النوافذ 

بأقواس نصف دائرية يعلوها نجمة ثمانية من الزجاج المعشق.



مـســـجــــد
ســهــيـــلـة
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سهيلة -الذيد 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

930 مصٍل	  السعة:   

 	 1 عدد المآذن:  

38 متر 	  ارتفاع المئذنة:   

 	1 عدد القباب:  

مـسـجـد

ســـهــــيـــلـــة

71 70



“جاء تشكيل قبة مسجد سهيلة بوحدات زخرفية مرنة ومميزة امتدت على ثلثي 
سطح القبة لتصل إلى نوافذها التي أخذت زركشة إسالمية ناعمة على كافة 
جوانبها، حيث تجلت فيها معالم الطراز المعماري الفاطمي ممزوجة بأشكال 

من الحداثة لتعكس الترابط بين التراث والحداثة”

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  7273

يأتــي بنــاء مســجد ســهيلة، هــذا الصــرح المعمــاري المميــز مواكبــة لمــا تشــهده 
المنطقــة الوســطى مــن نهضــة عمرانيــة ومشــاريع تنمويــة ضخمــة لخدمــة 
قاطنــي المدينــة وزائريهــا، حيــث يتميــز بطاقتــه االســتيعابية ومرافقــه الخدميــة. 

وســط هــذه المســاحة الواســعة أول مــا يلفــت انتباهنــا هــذه المئذنــة الرشــيقة 
ــدًا مــن  ــا مزي ــة أضفــت عليه ــت بشــرفات جميل ــي تقــف بشــموخ وقــد ازدان الت
البهــاء يجاورهــا قبــة بيضــاء بديعــة، أمــا مدخــل المســجد فيــزدان بأقــواس نصــف 
دائريــة تزيــن المدخــل الرئيســي وقــد ازدانــت أعلــى األقــواس بمنمنمــات زخرفيــة 

رائعــة الجمــال.

يقــع المســجد فــي منطقــة ســهيلة بمدينــة الذيــد، ويتســع لـــ 930 مصليــًا 
2019م.    عــام  اإلســامية  الشــؤون  دائــرة  افتتحتــه  حيــث  ومصليــة، 

لقطة جانبية لمدخل مسجد سهيلةجانب من داخل مسجد سهيلة



يتميــز المســجد بمئذنتــه الرشــيقة وقــد ازدانــت بشــرفات جميلــة يجاورهــا قبــة 
بيضــاء بديعــة، ثــم يطــوب بنــا النظــر إلــى مدخــل المســجد حيــث األقــواس 
النصــف دائريــة تزيــن المدخــل الرئيســي وقــد ازدانــت أعلــى األقــواس بمنمنمــات 

ــزًا. ــا ممي زخرفيــة بســيطة تعطيــه طابعــا معماري

شــيد المســجد وفــق الطــراز المعمــاري الحديــث الممــزوج بالطابــع المحلــي، 
بقبــة دائريــة ومنــارة تعلــوه بارتفــاع 38 متــرًا، وبنــي علــى مســاحة أرض إجماليــة 

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  7475

تبلــغ 13336 متــر مربــع، تضــم مصلــى الرجــال والنســاء، ومكتبــة عامــة للقــراءة، 
المرافــق  مــن  وغيرهــا  للمــؤذن،  وآخــر  لإلمــام،  وســكنًا  للموتــى،  ومغســلة 

ــة.  ــاه والميضــأة، ومواقــف تتســع لـــ 159 مركب ــة، مــن دورات المي الخدمي

أصبــح المســجد معلمــا مهمــًا مــن معالــم الشــارقة ويلبــي حاجــة أهالــي منطقــة 
ســهيلة وزبيــدة والمناطــق المجــاورة، ومرتــادي طريــق ســهيلة باتجــاه مدينــة 

الذيــد وإمــارة رأس الخيمــة.

جانب من مسجد سهيلة من الداخلشكل األقواس الداخلية لمسجد سهيلة جانب من القبة الداخلية والثريا في مسجد سهيلة

امتدت الزخرفة االسالمية بترابطها لتغطي جدران 
مسجد سهيلة بانسجام وترابط بصري بديع



مـســـجــــد
الـثــمــيــــد
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الثميد 	  المنطقة:   

الفاطمي 	  الطراز المعماري:  

1500 مصٍل	  السعة:   

 	 1 عدد المآذن:  

50 متر 	  ارتفاع المئذنة:  

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

الــــثـــمــــيــــد

79 78



“بنيت قبة مسجد الثميد على قاعدة مدورة الشكل محاطة عند عنقها بقمريات 
بالزجاج الملون، كما زين أعلى القبة بالجص المصنوع على أشكال زخرفية بديعة، 
كذلك ينتهي تصميم القبة بالهالل اإلسالمي الناظر نحو السماء ليضفي على 

المتلقي إحساسًا روحانيًا مميزًا”

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  8081

يقــع مســجد الثميــد فــي المنطقــة الوســطى بمنطقــة الثميــد، المعروفــة بأنهــا 
منطقــة تجمــع ميــاه، وقــد تــم إنشــاؤه بتكلفــة بلغــت 12.5 مليــون درهــم، 
وبســعة 1500 مصــل، مــع مصلــى خــاص للنســاء، بعــد رفــده بكافــة الخدمــات 
المرافقــة، وتجهيــزه بأحــدث الوســائل والمعــدات مــن مواقــف ســيارات ومياضئ 

وحمامــات، إلــى جانــب اكتمــال خدماتــه الداخليــة وفــق أحــدث الطــرز.

ويعــد مســجد الثميــد المشــّيد علــى الطــراز الفاطمــي بأقواســه وقببــه وردهاتــه 
معلمــًا عمرانيــًا جديــدًا يضــاف إلــى سلســلة المســاجد فــي المنطقــة الوســطى، 
ويأتــي منســجمًا مــع الهويــة العمرانيــة إلمــارة الشــارقة ومفهومهــا فــي تطويــر 
ــة اإلمــارة الخاصــة، تعكــس ثقافتهــا  ــة اإلســامية لتكــون هوي المفــردة البصري
اإلســامية العمرانيــة والهندســية والجماليــة وتترجــم فنــون حضارتنــا الرائعــة 
بالزخــارف والنقــوش والمنمنــات كمــا تعيــد إلــى األذهــان ذكاء تلــك الحضــارة 

فــي توزيــع الفضــاءات واســتغال النــور والظــل. 

أحد المداخل الفرعية لمسجد الثميدجانب من داخل مسجد الثميد



ويعــد مســجد الثميــد إضافــة جديــدة وحيويــة لــرواد بيــوت اللــه عــز وجــل، وصرحًا 
الدينيــة  قيمهــا  ويرســخ  ومفاهيمهــا  اإلســامية  الثقافــة  ُيعمــق  إســاميًا 
الســمحة، إلــى جانــب مهمتــه الجماليــة التــي تدعــم المنطقــة بالمزيــد مــن 
عوامــل الجــذب الســياحي، حيــث تعتبــر منطقــة الثميــد منطقــة لتجمــع الميــاه 
ــا.  ــارة وخارجه ــة للرحــل المدرســية والســائحين مــن داخــل اإلم ــة مفضل ووجه

دائرة األشغال العامة | حكومة  الشارقة قباب ومآذن في الشارقة  8283

ويأتــي بنــاء مســجد الثميــد ترجمــًة للتوجيهــات الصائبــة لصاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، 
بشــأن إنشــاء وتشــييد مســاجد نموذجيــة تتميــز بأنمــاط متعــددة مســتوحاة مــن 

الطــراز اإلســامي، متوافقــة مــع التطــور العمرانــي لإلمــارة.

أقواس المدخل الرئيسي لمسجد الثميدلقطة لزخارف محراب مسجد الثميد جانب من الزخارف الداخلية في مسجد الثميد

على جدران مسجد الثميد وبين خطوطه المعمارية المتناسقة نجد الزخرفة 
النباتية البارزة تمأل الفراغات بانسيابية جمالية متفردة 



مـســـجــــد 
ســـعـــيــــد 
بن عثمـان 
بن عـفـــان
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الرحمانية الثانية 	  المنطقة:   

المملوكي والفاطمي 	  الطراز المعماري:  

900 مصٍل	  السعة:   

 	 2 عدد المآذن:  

30 متر 	  ارتفاع المئذنة:  

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

سعيد بن عثمان بن عفان
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“تميزت قبة مسجد سعيد بن عثمان بن عفان ذات الطراز المملوكي الفاطمي 
بزخارفها النافرة والمتدلية من مركزها في األعلى وحتى التقائها باإلطار الزخرفي 

الحديث الذي يفصلها عن النوافذ ذات األقواس المتطاولة والزجاج المعشق الذي 
يضفي جمااًل وبهاًء عليها في الداخل والخارج معًا”
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الثانيــة  الرحمانيــة  بــن عفــان، فــي منطقــة  بــن عثمــان  يقــع مســجد ســعيد 
مصليــًا.  900 لــــ  ويتســع  بالشــارقة، 

ُشــيد المســجد وفــق الطــراز المعمــاري اإلســامي الممــزوج بالحداثــة، والجامــع 
ألنمــاط هندســية متعــددة مشــكًا نهايــة األمــر صرحــًا إســاميًا جماليــًا متفــردًا، 
حيــث تنتصــب فــوق ســطحه بشــموٍخ وكبريــاٍء قبــٌة كبيــرٌة مضلعــة، ذات طــراز 

مملوكــي، بينمــا تعلــو علــى طرفيــه منارتــان مــن الطــراز الفاطمــي.  

ُبنــي المســجد علــى مســاحة إجماليــة ُتقــدر بـــــ 8500 متــرًا مربعــًا، وتــم افتتاحــه 
فــي العــام 2017م لينضــم الــى سلســلة مســاجد امــارة الشــارقة ويصبــح واحــدًا 

مــن معالمهــا الكثيــرة.

ينتمــي ليــوان المســجد إلــى فــن العمــارة األمويــة، التــي تتميــز بدقــة فضاءاتهــا 
ــاز بأعمدتهــا التــي تربــط بينهــا األقــواس أو القناطــر كمــا كانــت  وتناظرهــا وتمت
تســمى، األمــر الــذي منحهــا قيمــًة هندســيًة رفيعــًة، وجمــااًل فريــدًا مــن نوعــه. 

لقطة جانبية للمئذنة مع مدخل مسجد سعيد بن عثمان بن عفانجانب من داخل مسجد سعيد بن عثمان بن عفان



وفيمــا يتعلــق بقاعــة الصلــوات الخمــس اليوميــة، فقــد تمتعــت بمزايا هندســية 
والمنمنــات  والزخــارف  بالنقــوش  أغناهــا  الــذي  التصميــم  أبرزهــا  متعــددة، 
المتكــررة، وتبــرز جمالهــا إنــارة الثريــات الكبيــرة والصغيــرة، علمــًا أن تلــك القاعــة 
تتقــدم القاعــة الكبــرى فــي المســجد والتــي ُخصصــت لصلوات الُجمــع والعيدين 

والتراويــح والمناســبات الدينيــة األخــرى.
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تســتند القاعــة الكبــرى علــى أربعــة أعمــدة مــدورة، ضخمــة ُصنعــت مــن أجــود 
أنــواع الرخــام، وقــد ارتكــزت تلــك األعمــدة علــى قواعــد مربعــة مصنوعــة أيضــًا 
بقيــة  القاعــة وانســجامها مــع  ألــوان  تناغــم  الممتــاز، هــذا غيــر  الرخــام  مــن 

المفــردات البصريــة. 

لقطة داخلية لمحراب مسجد سعيد بن عثمان بن عفانلقطة لزخارف السقف والثريات في مسجد سعيد بن عثمان بن عفان شكل تيجان أعمدة مسجد سعيد بن عثمان بن عفان من الداخل

لقطة أفقية تظهر التناسق بين االطار الزخرفي االسالمي والثريا في سقف 
مسجد سعيد بن عثمان بن عفان



مـســـجــــد
الـحـمـــريـة
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الحمرية 	  المنطقة:   

المحلي 	  الطراز المعماري:  

350 مصٍل	  السعة:   

 	 4 عدد المآذن:  

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

الــحـــمــــريــــة
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يقــع المســجد فــي منطقــة الحمريــة بإمــارة الشــارقة، وجــاء افتتاحــه تماشــيًا 
مــع رؤى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
المســاجد  وبنــاء  فــي عمــارة  الشــارقة،  األعلــى حاكــم  المجلــس  عضــو 
للتيســير علــى القاطنيــن فــي اإلمــارة إلقامــة الشــعائر بــكل ســهولة ويســر، 
ــي أصبحــت تعــرف بهــا  ــة الت ــب ثقافــة الشــارقة وهويتهــا البصري ــى جان إل

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــم  ــر والتصامي ــى المعايي ــة وفــق أعل ــم وتشــييد مســجد الحمري ــم تصمي ت
مــع  االنســجام  علــى  الحفــاظ  بهــدف  الحديثــة،  والمعماريــة  الهندســية 
المحيــط والتناســق مــع المنظــر العــام لإلمــارة، وتوفيــر األجــواء اإليمانيــة 
المعمــاري  بطــرازه  المســجد  تميــز  المســاجد.   لمرتــادي  والطمأنينــة 
المســتوحى مــن عمــق الحضــارة اإلســامية مــع المــزج بالطابــع المعمــاري 
الحديــث، ووجــود الكثيــر مــن ديكــورات الواجهــات الخارجيــة وعــدد مــن 

مرافــق البنيــة التحتيــة التــي تميــز المبنــى.   

وقــد بنــي المســجد علــى مســاحة أرض إجماليــة تبلــغ 4818 متــرًا مربعــًا، 
منهــا 256 متــرًا مربعــًا لمصلــى الرجــال الــذي يتســع لـــ 320 مصليــًا، بينمــا 
يتســع مصلــى النســاء الــذي تبلــغ مســاحته 24 متــرًا مربعــًا لـــ 30 مصليــة. 
وتــم تزويــد ســاحات المســجد بمواقــف للســيارات والخدمــات المصاحبــة 
االحتياجــات  ذوي  لكراســي  خاصــة  منحــدرات  إنشــاء  إلــى  إضافــة  لهــا، 

الخاصــة، لتصبــح مرافقــه متكاملــة تخــدم جميــع شــرائح المجتمــع.

مــن  كبيــت  بمكانتــه  تليــق  خدمــات  لمرتاديــه  الحمريــة  مســجد  يقــدم 
بيــوت اللــه تعالــى، حيــث جــاء بنــاؤه منســجمًا مــع المعاييــر الحديثــة التــي 
تســهل قيــام المصليــن بممارســة صاتهــم وســط محيــط مخــدوم بأرقــى 

الخدمــات التقنيــة والمعماريــة.  
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من داخل مسجد الحمريةمحراب مسجد الحمرية



مـســـجــــد
أم فـنـيــن
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أم فنين 	  المنطقة:   

المحلي 	  الطراز المعماري:  

240 مصٍل	  السعة:   

 	 1 عدد المآذن:  

 	1 عدد القباب:   

مـسـجـد

أم فـــنـــيـــن

101 100



تــم إنشــاء هــذا المســجد فــي العــام 2012، لينضــم إلــى سلســلة مســاجد 
إمــارة الشــارقة التــي اشــتهرت بحمايتهــا ورعايتهــا للتــراث اإلســامي، وهــو 
مــا حــرص عليــه المعنيــون  وتســابقت إليــه الجهــات المســؤولة لتقــدم 
أرقــى النمــاذج المعماريــة والطــرق فــي إنشــاء معالــم إســامية فارقــة وفقًا 
بالطابعيــن اإلســامي والمحلــي.  الممزوجــة  الهندســية  الطــرز  ألحــدث 
يتســع مســجد أم فنيــن لـــــ 240 مصليــًا، وتــم تخصيــص مصلــى خــاص 

بالنســاء، إضافــة الــى ميضــأة وســكن مخصــص لإلمــام.  

ــن وتخفــف  ــد المســجد بمواقــف للســيارات تخــدم المصلي ــم تزوي كمــا ت
إنشــاء  تــم  ذلــك،   إلــى  باإلضافــــة  المنطقــة،  فــي  المــروري  الضغــط 
منحــدرات خاصــة لكراســي ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن أجــل تســهيل 
مرافقــه  بســعة  يمتــاز  كمــا  المســجد،  وإلــى  مــن  وخروجهــم  دخولهــم 

الخدميــة والعنايــة الدائمــة بهــا.  

تعلــو المســجد مئذنــة واحــدة، تشــير إلــى مــكان المســجد للراغبيــن بالصاة 
وتــدل عليــه، وجــاءت منســجمة تمامــًا مــع التصميــم الخارجــي والطــراز 
ــة صــوت  المعمــاري الــذي ُصمــم وفقــه، حيــث يصــدح مــن تلــك المئذن
النــداء اإللهــي فــي أوقاتــه الخمســة. يمتــاز هــذا المســجد بعمارتــه الجميلــة 
والخاصــة، التــي تجمــع الحاضــر بالماضــي مثلمــا تجمــع الحداثــة بالحضــارة 

وتخدمــه مرافــق متكاملــة لتســهيل أداء الصــاة. 

تــم تشــييد المســجد فــي هــذه المنطقــة، لخدمــة المصليــن مــن قاطنيهــا، 
وخدمــة المصليــن مــن المناطــق المجــاورة، وذلــك تحقيقًا لرؤيــة وتوجهات 
إمــارة الشــارقة فــي تعميــم حالــة الصــاة والمخــزون البصــري اإلســامي 
البديــع الــذي يتحقــق ببنــاء وتشــييد المســاجد والجوامــع فــي كافــة مناطــق 
اإلمــارة وأحيائهــا، تســهيًا علــى ســكان وزوار اإلمــارة وتيســيرًا لهــم حتــى 

يتمكنــوا مــن أداء صلوتهــم بيســر وســهولة فــي جماعــة.  
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من داخل مسجد أم فنينلقطة خارجية لمسجد أم فنين مع المئذنة

محراب مسجد أم فنين
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