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القطان دعا األمة اإلسالمية إلى حسن توديع رمضان

المسجد الكبير: 45 ألفًا أحيوا ليلة التاسع والعشرين

أسامة أبو السعود
احتشد 45 ألف مصل في مسجد الدولة 
الكبير وفقا ملا أعلنه نائب رئيس اللجنة 
اإلعالمية في العشر األواخر باملسجد فالح 
العجمي لتوديع هذا الشهر الكرمي والتضرع 
بني يدي اهلل سبحانه وتعالى أن يبلغهم 
رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وقد 
رد إلى األمة ما س���لب منها واس���تعادت 
قدس���ها الشريف، وأن يغفر لهم ما تقدم 
من ذنوبه���م وأن يرد العصاة منهم إليه 

ردا جميال.
واعتاد املسلمون في مشارق األرض 
ومغاربه���ا عل���ى اعتبار ليلة التاس���ع 
والعش���رين الليلة اخلتامية، حتسبا ملا 
قد يظهر لهيئات الرؤية الشرعية الرسمية، 

فيحرص قراء كتاب اهلل على ختمه والتبتل 
بدعاء اخلتم بني يدي رب العاملني سبحانه 
وتعالى، وتوديع ليالي وأيام ذلك الشهر 
العظيم بالعبرات املسكوبة واحلزن على 
فراق النفحات الربانية التي تعم جموع 

املسلمني.
هذه األجواء التي عاشها ليل املسجد 
الكبير مساء أمس، إذ بدت أعمدة املسجد 
وأركانه باكية لف���راق الضيف احلبيب، 
مودعة مع املصلني ليالي جميلة تأتي في 
العام مرة واحدة، ومن يدري هل سندركها 

مرة أخرى أم ال.
وفي صوت مختلط بحزن عميق كّبر 
إمام املسجد في ليلة التاسع والعشرين 
الشيخ القارئ مشاري العفاسي تكبيرة 

اإلحرام ليعلن البدء في الصالة، وقد قرأ 
من بداية جزء تبارك إلى نهاية سورة نوح 
وأّم املصلني في الركعات األربع األولى، أما 
الركعات األربع الثانية وركعات الش���فع 
والوتر فقد أّم املصلني فيها القارئ الشيخ 
خالد الس���عيدي، وقد شهد دعاء القنوت 
ب���كاء وعويال وصياح���ا وتذلال هلل رب 

العاملني.
وقد تخللت خاط���رة إميانية للداعية 
أحمد القطان دعا فيها جموع املصلني إلى 
احملافظة على فريضة الصالة طوال العام 
وليس في رمضان فقط، ألنه »من كان يعبد 
رمضان فإن رمضان قد انتهى ومن كان يعبد 
اهلل فإن اهلل حي ال ميوت«، مستغربا من 
الذين يحرصون على صالة القيام ثم هم 

ينامون عن صالة الفجر والذين يحرصون 
عل���ى الصالة في رمضان ثم ال تراهم في 

املساجد إال في رمضان املقبل.
ودعا القطان األمة اإلسالمية إلى حسن 
توديع شهر رمضان املبارك، مشيرا إلى 
أن الصحابة كانوا يودعون رمضان في 
س���تة أشهر ويستقبلونه في ستة أشهر 
لتكون السنة كلها عندهم رمضان، ولفت 
إلى قول مأثور البن مسعود رضي اهلل عنه 
يقول »من هذا املقبول فنهنيه؟ ومن هذا 
العاصي فنعزيه؟« في إشارة إلى الرابحني 

واخلاسرين في هذا الشهر العظيم.
وعطر القطان خاطرته بأبيات شعر ودع 
بها الشهر الكرمي، وقد طرب لها احلضور، 

السيما مع أدائه اخلالب لها.

العيد: 150 جوااًل بينهم 15 فتاة سعدوا بخدمة المصلين بالمسجد الكبير
كش���ف املوجه العام لفريق اجلوالة الكويتية إبراهيم العيد عن عدد املش���اركني في خدمة 
املصلني في العشر األواخر من رمضان باملسجد الكبير، بقوله ان العدد بلغ 150 جواال بينهم 
15 فتاة، ومت تقسيم الفريق إلى قسمني أحدهما لليالي الفردية، واآلخر لليالي الزوجية، مؤكدا 
أن مشاركة اجلوالة في خدمة املصلني في مسجد الدولة الكبير هي احد مجاالت اخلدمة العامة 
وتنمي���ة املجتمع، وتعتبر جزءا من منهج اجلوالة، إلى جانب املجاالت الوطنية واالجتماعية 
والرياضية والصحية... إلخ، وأضاف العيد أن هذه املشاركة قائمة منذ أن أسس املسجد الكبير. 
وأك���د العيد أهمية دور اجلوالة الذين يعملون من أج���ل راحة املصلني، كما يقومون بتنظيم 
مواقف السيارات التي حتيط باملس���جد الكبير، ومنها مواقف بنك الكويت الوطني والساحة 

الترابية لبنك الكويت املركزي ومواقف حسينية معرفي.
 كما يقوم الشباب بتوزيع مياه الشرب على املصلني في الشوارع اجلانبية ونقل املصلني 
باحلافالت من مواقفهم البعيدة إلى مس���جد الدولة ومس���اعدة كبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاصة، باإلضافة إلى عملية اإلرشاد إلى املرافق واألماكن اخلاصة بالرجال أو النساء وتوزيع 
املصاحف وكتيبات األدعية وفرش الس���جاد للمصلني في ليلة ال���� 27 من رمضان، والليالي 
التي تشهد زحاما كبيرا، وغير ذلك من اخلدمات التي يقوم بها اجلوالة والدليالت وقادة فرق 

اجلوالة.

قراءة القرآن وتدبر للمعاني

الصالة في الساحات اخلارجية

)قاسم باشا(القارئ مشاري العفاسي يؤم املصلني في ليلة التاسع والعشرين

الشيخ راضي حبيب

أكد الشيخ راضي حبيب ان جحيم الفتنة ال مييز بني شيعي 
وسني، مشيرا الى انها حتصد االرواح دون رأفة كما حصل في 
العراق »كفانا اهلل شرها«، ودعا اجلميع الى الوقوف في وجه 
مش����علي نار الفتنة دون تفريق ألنهم محسوبون على مذهب 

الفتنة وليس على مذهب السنة او الشيعة. 

راضي حبيب: جحيم الفتنة
ال يميز بين شيعي وسني

أكدت رئيسة اللجنة النسائية العاملة في العشر األواخر باملسجد الكبير 
العنود البطي أن العش���ر األواخر في مس���جد الدول���ة تعتبر أهم األحداث 
االميانية التي مير بها املس���جد الكبير بل الكوي���ت قاطبة، اذ يجتمع فيه 
عش���رات األلوف من املصلني واملصليات الذين يحرصون على إحياء هذه 
الليالي املباركة، مش���يرة الى التفاعل االيجابي من جموع املصلني السيما 
النساء الالئي يكن عادة األكثر عددا حلرصهن على مشاهدة العرس االمياني 

ومعايشة حلظاته املباركة. وكشفت العنود عن وجود اكثر من 230 متطوعة 
من الفتيات واألخوات احلريصات على املساهمة في هذا احلدث بجانب 21 
موظفة تابعة للمس���جد الكبير ش���كلوا خلية نحل تعمل دون كلل او ملل 
ابتغاء األجر واملثوبة من اهلل تعالى، مش���يدة ب���دور املرأة الكويتية التي 
تعتبر س���باقة الى التنمية املجتمعية ومساهماتها الفاعلة في كل األنشطة 

الوطنية واإلميانية.

253 متطوعة وعاملة أشرفن على تنظيم التهجد في العشر األواخر


