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دعاء وخشوع قراءة القرآن قبيل الصالة

المسجد الكبير:  60 ألف متهجد أحيوا الليلة الثانية من العشر األواخر
العفاسي والجهيم أمتعا القلوب.. والباللي: الصيام مدرسة عظيمة توقظ الشعور اإلنساني في النفس البشرية

العصفور: كراسي متحركة لكبار السن 
ومحاضرات للنساء والجاليات

أسامة أبوالسعود
توقع مدير ادارة مسجد الدولة الكبير احمد 
العصفور ان يصل عدد رواد املسجد في العشر 
االواخر من هذا العام الى اكثر من 150 الف مصل، 
السيما في ليلة السابع والعشرين بعد ان بلغ 
120 الف����ا في الليلة نفس����ها من العام املاضي، 
رغم ما كان سائدا وقتها من تخوف من مرض 
انفلونزا اخلنازير، قائال: تشير التوقعات هذا 
العام الى زيادة هذا العدد بشكل كبير قد يصل 
الى 150 الف مصل، السيما اننا امام مشايخ وقراء 
ووعاظ يحظون بشعبية كبيرة. وقال العصفور 
ان املسجد يشهد هذا العام تغيرات كثيرة اولها 
التعاون مع القراء والوعاظ الشهيرين في الكويت 
الحياء الليالي العشر امثال مشاري العفاسي 
وخالد السعيدي وفهد الكندري وخالد اجلهيم 
وماجد العنزي وعبداهلل الهزمي وقتيبة الزويد، 
كما سيشارك عدد من الوعاظ منهم الدعاة احمد 
القطان ونبيل العوضي وابراهيم الكفيف العجمي 
وعبداحلميد الباللي وخالد شجاع واحمد الفالح 
وب����در احلجرف، وذلك تلبية لطلبات املصلني 
وللقاعدة اجلماهيري����ة التي يتمتع بها هؤالء 
الدعاة، وهو ما س����يجعل املسجد الكبير قبلة 
للمصلني خالل الليالي العشر. واكد العصفور 

على ان ادارة املس����جد ابرم����ت جميع العقود 
اخلاصة بإقامة اخليام خالل العش����ر االواخر 
بأس����لوب جديد يتم من خالله ايصال التيار 
الكهربائي املباشر بدال من االعتماد على املولدات 
الكهربائية التي كانت تنش����ر الدخان الكثيف 
الذي قد يؤذي املصلني، باالضافة الى حتقيق 
الناحي����ة االمنية التي زادت االطمئنان نتيجة 
اليق����اف االعتماد على مولدات الديزل، متقدما 
بالشكر لورثة مبارك احلساوي الذين تبرعوا 
باخليام. واضاف ان االدارة حرصت على توفير 
50 باصا لنقل املصلني من مواقف الس����يارات 
البعيدة الى حرم املس����جد تس����هيال للحركة 
والتنقل وتفاديا لالختناقات املرورية التي قد 
حتدث لو توافدت هذه اجلموع منفردة، كما مت 
وضع مواقف سيارات للمعافني ومت توفير 50 
كرسيا متحركا ملساعدة كبار السن للوصول الى 
املسجد بسهولة. واشار العصفور الى ان هناك 
محاضرات للنساء تبدأ الساعة احلادية عشرة 
مساء في قاعة عبداهلل النوري بالساحة اجلنوبية 
للمس����جد، وكذلك محاضرات وعظ للجاليات 
في قاعة عبداهلل العلي املطوع مبشاركة دعاة 
من خارج الكويت، فهناك دعاة من بنغالديش 

وباكستان والهند والفلبني وغيرها.

الصالة والصيام والقيام، راجيا 
الرحمة واملغفرة جلموع املسلمني 
في مشارق األرض ومغاربها، وقد 
تعالت أصوات األفئدة مؤمنة خلف 
العفاس����ي الذي ألهب القلوب في 

صورة إميانية بديعة.
وبعد انته����اء الركعات األربع 
األولى جلس اجلميع يتدارسون 
كتاب اهلل، متلمس����ني ان حتفهم 
املالئكة وتغشاهم الرحمة وتنزل 
عليهم السكينة، وهم يستمعون 
الباللي  الداعي����ة عبداحلميد  الى 
في خاطرة إميانية ركز فيها على 
جملة من القيم اإلميانية السامية 
التي يخرج بها املسلم الصائم من 
مدرسة رمضان، مؤكدا ان أهم ما 
يخرج به الصائم من هذه الشعيرة 
العظيمة هو تقوى اهلل عز وجل، 
حتقيقا لقول اهلل تعالى )لعلكم 
تتقون(. وأضاف الداعية الباللي 
ان الصيام يوقظ الشعور اإلنساني 
في النفس البشرية، ويذكر املسلم 
بنعم اهلل الكثيرة ومنها نعمة الش����بع، إذ إنه يشعر بحال 

الفقراء املعدمني الذين يحرمون من الطعام أحيانا.
وح����ث الباللي جموع املصلني عل����ى اغتنام هذه األيام 
املباركة والتماس ليل����ة القدر التي تعدل في عبادتها أكثر 
من 83 عاما، داعيا اهلل عز وجل ان ميتع بالد املسلمني عامة 

والكويت خاصة بنعمة األمن واإلميان.

أما الركعات من اخلامسة وحتى الثامنة فقد حّلق القارئ 
احملبوب ذو اجلماهيرية العريضة في العالم العربي واإلسالمي 
مشاري العفاسي فيها بجموع املصلني في بستان سورة مرمي 
عليها السالم من أولها وحتى اآلية ال� 64 في الركعتني األوليني، 
ومن اآلية ال� 65 من سورة مرمي الى اآلية ال� 37 من سورة 
طه، ورفع بعد ذلك أكف الضراعة للباري عز وجل بأن يتقبل 

أسامة أبوالسعود
توافدت على باحات املس����جد 
الكبير جموع املتهجدين والقائمني 
إلحياء الليل����ة الثانية من ليالي 
العش����ر األواخر من رمضان، في 
مش����هد إمياني يتأهب له مسجد 
الدولة الكبير في كل عام، وقد جاءت 
الوفود مش����تاقة للطاعة وإحياء 
هذه الليلة والعيش في هذا اجلو 
اإلمياني املهيب، واالستمتاع مبا 
يتلى من آيات الذكر احلكيم على 
ألس����نة ثلة من القراء الكويتيني 
املتميزي����ن، باالضافة الى التزود 
النافع واملوعظة احلسنة  بالعلم 
من دعاة ربانيني، ولوحظ تضاعف 
األعداد بشكل كبير، مقارنة بالليلة 
األولى، إذ بلغ عدد املصلني 60 ألفا 
حرص����وا على احلض����ور مبكرا، 
الغتنام النفح����ات اإلميانية التي 
أودعها اهلل عز وجل في هذه الليالي 
املباركة. وقد كّبر املصلون تكبيرة 
اإلح����رام إيذانا بالبدء في الصالة 

خلف القارئ خالد اجلهيم الذي أمتع احلضور بقراءته التي 
اس����تهلها باآلية ال� 35 من سورة الكهف وحتى اآلية ال� 74 
من السورة نفسها في الركعتني األولى والثانية، ومن اآلية 
ال� 75 من سورة الكهف وحتى نهاية السورة في الركعتني 
الثالثة والرابعة، وكان الفتا للقلب قبل النظر ما اتس����مت 

به التالوة من خشوع.

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم الثاين الع�سرون

�أ - 29 يونيو 1986.

ب - 2 يوليو 1988.

جـ - 1 �أغ�سط�س 1989.

�لعاملية  �ال�سالمية  �خلريية  �لهيئة  تاأ�سي�س  مت  متى 

و�تخذت من �لكويت مقر�ً  لها ؟

�ختار �الإجابة �ل�سحيحة من بني �الأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

من املقا�سد الوقفية اخلريية: الأوقاف ال�سحية:

الكتب  من  كثرياً  اأوقف  قد  الدين  نور  وكان  البيمار�ستانات  من  كثري  بوقف  الأيوبية  الدولة  ا�ستهرت 

اأن�سئ وقف م�ست�سفى قلوون،  املماليك  الطبية، وكان يف دم�سق مدر�سة لتعليم فنون الطب، ويف دولة 

وكان يقدم الدواء دون ا�سرتاط ، وقد و�سف ابن بطوطة بيمار�ستان املن�سوري الذي ر�سدت له الأوقاف، 

الطبية، فما  والأبحاث  الكتب  تاأليف  للإنفاق على  واأوقاف  املر�سى  اأوقاف خا�سة ملطابخ  فكانت هناك 

معنى البيمار�ستان؟

❏

❏

❏

1- الكليات الطبية التعليمية 

2- امل�ست�سفيات

3- املدار�ص ال�سحية

امل�سابقة   الثانية والع�سرون
تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  اآل �صيد عبدال�صمد واآل املزيدي الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

بيبي ال�صيخ مو�صى ال�صيخ حممد املزيدي
اأرملة املرحوم/ �سيد عبدال�سمد اأحمد �سيد زاهد

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

القارئ مشاري العفاسي يدعو في صالة القيام

)سعود سالم(60 ألفا حضروا ألداء صالة القيام خلف القارئ خالد اجلهيم


