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وسط إجراءات أمنية مشددة وتنسيق متواصل بني »األوقاف« و»الداخلية« لضمان سالمة املصلني وتعزيز اللحمة الوطنية

آالف املتهجدين باملسجد الكبير في أولى ليالي العشر األواخر من رمضان

)محمد هاشم( دعاء وابتهال وتدبر إلى املولى عز وجل خالل صالة التهجد باملسجد الكبير  

أسامة أبو السعود

بقلوب ميلؤها الرجاء في 
رحم����ة رب العاملني واألمل 
في عف����وه ومغفرته توجه 
آالف املتهجدين إلى مختلف 
البالد إلحياء أولى  مساجد 
العشر اآلواخر من  الليالي 

شهر رمضان الكرمي.
وف����ي مس����جد الدول����ة 
الكبي����ر ووس����ط حضور 
متواض����ع عدديا وإجراءات 
أمنية مشددة أحيا املصلون 
تلك الليلة املباركة حيث أم 
املصلني في الركعتني األولى 
والثانية الشيخ أحمد النفيس 
وتال من اآلية )1( إلى اآلية 
)28( من سورة األنفال، وفي 
الركعتني الثالثة والرابعة تال 
النفيس من اآلية )29( إلى 

اآلية )54( من سورة األنفال، 
وف����ي الركعتني اخلامس����ة 
والسادس����ة تال القارئ فهد 
املطي����ري من اآلي����ة )55( 
من سورة األنفال إلى اآلية 
)6( من سورة التوبة وفي 
الركعتني السابعة والثامنة 
تال املطيري م����ن اآلية )7( 
إلى اآلية )29( من س����ورة 

التوبة.
اللجنة  وفي اس����توديو 
اإلعالمية »في رحاب الليالي 
العشر« متت استضافة وكيل 
وزارة األوق����اف املس����اعد 
الثقافية ونائب  للش����ؤون 
رئيس اللجنة العليا م.داود 
أكد أن  الذي  العسعوس����ي 
املس����جد الكبير يعد منارة 
ثقافية كبيرة ومعلما ثقافيا 
من معالم الكويت ملا فيه من 

أعمال دعوي����ة خالل العام 
باإلضاف����ة إلى العمل خالل 
شهر رمضان حيث تستعد 
الوزارة متمثلة في املسجد 
الكبير بكل طاقتها لتنظيم 
استقبال املصلني خالل هذه 

الليالي املباركة.
وأض����اف العسعوس����ي 
الكبير يستقبل  أن املسجد 
جمي����ع اجلاليات في موائد 
اإلفطار، باإلضافة إلى تشكيل 
جلان رئيسية وأخرى فرعية 
لتنظيم استقبال املصلني وإن 
كان العمل يبدأ قبل ش����هر 
رمضان بشهرين على األقل 
يتم خاللهما وضع اخلطط 
الالزمة ورصد االحتياجات 
واملتطلبات ناهيك عن اللجان 
اخلاصة بالنساء، فاجلميع 
هنا خلية نحل يعمل دون 

انقطاع.
وبني أن املس����جد الكبير 
أظهر الوجه املشرف للوزارة 
فكل الش����كر للقائمني على 
العم����ل في إدارة املس����جد 
الكبير على ما يقومون به من 
جهد متواصل وعمل دؤوب 
ومستمر لتنظيم هذه الليالي. 
وقال إن العمل في التنسيق 
مع وزارة الداخلية مستمر 
خاصة بعد األحداث األخيرة 
فبدأ بنظام معني في التدقيق 
والترتيب الذي يعيق املصلني 
بل هو لتنظيم العمل ولهذا 
الفرصة لتقدمي  ننتهز هذه 
الش����كر للعاملني في وزارة 
الداخلية مل����ا يقدمونه من 
جهد لضمان سالمة املصلني 
واللحمة الوطنية التي تعد 
مطلبا شرعيا قبل أن يكون 
مطلبا تنظيميا لقوله تعالى: 
)واعتصموا بحبل اهلل جميعا 

وال تفرقوا(.
وأك����د العسعوس����ي أن 
مشروع اخلتمة الرمضانية 
في املسجد الكبير مت االنتهاء 
من تنظيمها ومت تش����كيل 
جلنة مصغرة لوضع خطة 
وتصور خلتمة القرآن خالل 

العشر اآلواخر.

الخاطرة اإليمانية:

ق����ال اإلمام  من جانبه، 
واخلطيب في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية طالل 
الفاخ����ر إن الواج����ب على 
املسلم استغالل هذه الليالي 
في الطاعات ملا لها من فضل 

عظيم يجب الفوز به.
وأضاف أن اهلل عز وجل 
شرع صالة اجلماعة ولهذا 
املثابرة على حضور  جتب 
صالة اجلماعة ولهذا علينا 
إيجاد املكان املناسب للعبادة 
حتى نستقطب املصلني وهو 
ما نراه في مس����اجد وزارة 
الت����ي حتتاج منا  األوقاف 
كل الشكر على هذه الرعاية 

واالهتمام.
وأكد أن األمن والغذاء هما 
أهم األولوي����ات في أي بلد 
لقوله تعالى: )الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف( 
وهذا دلي����ل قاطع من قوله 
تعالى على أن األمن والغذاء 
التي يحتاجها  أهم األشياء 
اإلنسان ولهذا نسأل اهلل أن 
يدمي علينا نعمة األمن ورغد 

العيش في بلدنا الكويت.

جهود مشكورة من الشرطة النسائيةإجراءات أمنية حفاظا على سالمة املصلني

أحمد الكوس ملقيا خاطرته

توفير الكراسي لكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة

د.وليد الشعيب متفقدا املركز الرمضاني مسجد الراشد

أسامة أبوالسعود 

توافدت جموع غفيرة 
من املصل����ني على املركز 
الرمضاني مسجد الراشد 
ف����ي منطق����ة العديلي����ة 
لالبتهال إلى اهلل سبحانه 
وتعالى طمعا في رضوانه 
ومغفرته وإحياء لصالة 
القيام ف����ي الليلة األولى 
من الليالي العشر األواخر 
من شهر رمضان املبارك، 
طالبني من اهلل سبحانه 
وتعالى الصفح واملغفرة 
والعتق من النيران، وقد أّم 
املصلني في الركعات األربع 
األولى القارئ خالد اجلهيم 
وفي األربع األخيرة القارئ 
محمد البراك وسط إجراءات 
أمنية مش����ددة ومجهود 
الداخلية  كبير من رجال 
وحض����ور وكي����ل وزارة 
األوقاف املساعد لشؤون 
املساجد د.وليد الشعيب 
ومدير إدارة مساجد حولي 

د.خالد احليص.
وقد أش����اد د.الشعيب 
بحسن التنظيم في مسجد 
الراش����د، مش����يرا إلى أن 
هناك العديد من اإلبداعات 
التي اجتهدت  واإلضافات 
العاصمة  فيها محافظ����ة 
إلحي����اء فعاليات ش����هر 

رمضان املبارك من خالل 
اجلدول احلافل بالعديد من 
مشاهير القراء أمثال القارئ 
مشاري العفاسي والقارئ 

فهد الكندري.
من جانبه، قال م.بدر 
العتيب����ي إن املصلني في 
الليالي  الليلة األولى من 
أدوا صالتهم بكل  العشر 
س����هولة ويس����ر وراحة 
واطمئنان وسط تسهيالت 
من قب����ل اللجنة املنظمة، 
متوجها بالشكر إلى رجال 
الداخلية على ما قاموا به 
من جهد كبير خالل هذه 

الليلة.
وقد أك����د اخلطيب في 
وزارة األوق����اف د.أحمد 
الكوس في اخلاطرة التي 
ألقاها بعد األربع ركعات 
األولى من صالة القيام أن 
املسلم عليه االجتهاد في 
العش����ر األواخر من شهر 
رمضان املبارك التماس����ا 
الق����در، وأن اهلل  لليل����ة 
س����بحانه وتعالى فرض 
الصيام على املسلمني حتى 
يتقوه سبحانه وتعالى، 
قال تعالى في كتابه الكرمي 
)يأيها الذي����ن آمنوا كتب 
عليك����م الصيام كما كتب 

على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون(.

أنه  الك����وس  وأضاف 
من ق����ام رمض����ان إميانا 
واحتس����ابا غف����ر ل����ه ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر، 
فكان الصحابة والس����لف 
يعكفون على قراءة القرآن 
وتدبر معانيه، فاإلمام ابن 
ألف كت����اب مدارج  القيم 
الس����الكني بني إياك نعبد 
وإياك نستعني، فالعلماء 
كان����وا يقفون عند اآليات 
ليتدبروا معانيها ويأخذوا 
العظة والعبر من قصص 

السابقني.
ان  إلى  الكوس  وأشار 
هناك الكثي����ر من الناس 
يهج����ر كت����اب اهلل وال 
يق����رؤه إال ف����ي رمضان، 
وهذه فرصة أمام من يقوم 
بذلك أن يستمر في قراءة 
الورد اليومي إلى ما بعد 
رمضان، فعلى املسلم أن 
يختم كتاب اهلل عز وجل 
إلى اآلخر ألنه  من احلني 
ش����فاء ورحمة للمؤمنني 
قال تعال����ى )وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة 

للمؤمنني(.

جدول حافل مبشاهير القّراء في مسجد الراشد

العسعوسي: جلنة 
مصغرة لوضع 

خطة خلتمة العشر 
األواخر

الشعيب: محافظة 
العاصمة اجتهدت 

في اإلبداعات 
واإلضافات ملسجد 

الراشد

أمثال العفاسي والكندري واجلهيم والبراك

أجواء إميانية في املسجد الكبير

توفير املياه والعصائر للمصلني


