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الشيخ خالد السعيدي يؤم املصلني في املسجد الكبير

تزايدت أعدادهم بشكل ملحوظ مع اقتراب ليلة السابع والعشرين

املتهجدون يواصلون تحري الليلة «الغنيمة»

| كتب هاني شاكر |
واص ـل ــت ج ـم ــوع امل ـت ـه ـجــديــن في
كل أنحاء الكويت تحري ليلة القدر،
«غنيمة» الصائمني ،فــي ليلة اليوم
الرابع والعشرين من الشهر الفضيل،
م ــع االج ـت ـه ــاد ف ــي ال ـخ ـش ــوع وذرف
ال ــدم ــوع وسـ ــط ت ــزاي ــد م ـل ـح ــوظ فــي
أعــدادهــم باالقتراب من ليلة السابع
وال ـع ـشــريــن ال ـت ــي ي ــرج ــح الـكـثـيــرون
أن تـ ـك ــون هـ ــي ض ــالـ ـتـ ـه ــم ،ع ـســاهــم
يقتنصونها.
وعـلــى صعيد مساجد العاصمة
كشف مدير إدارتـهــا فيصل الدخيل
أن «مركز مسجد الراشد في منطقة
ال ـع ــدي ـل ـي ــة ال ـ ــذي ي ـع ــد أح ـ ــد امل ــراك ــز
الرمضانية التابعة إلدارة مساجد
العاصمة شهد توافد آالف املصلني
ألداء صــالة الـقـيــام الـتــي أم املصلني
فـيـهــا ف ــي ال ــرك ـع ــات األربـ ـع ــة األول ــى
الـقــارئ الشيخ عبدالله السمرقندي
ال ـ ــذي خ ـش ـعــت م ــع ت ــالوت ــه ال ـق ـلــوب
ودم ـع ــت م ــن أجـلـهــا ال ـع ـيــون ،بينما
أم الـقــارئ الشيخ إدري ــس الهاشمي
املصلني في الركعات األربعة االخرى
فأمتع املصلني بصوته العذب ليقوم
بعدها السمرقندي بالدعاء في الوتر
ل ـل ـكــويــت قـ ـي ــادة وح ـك ــوم ــة وشـعـبــا
ولعموم ابناء االمة االسالمية».
وأوضـ ـ ــح ال ــدخ ـي ــل أن «ال ـخ ــاط ــرة
اإلي ـم ــان ـي ــة ب ـع ــد ال ــركـ ـع ــات األربـ ـع ــة
األول ـ ــى قــدم ـهــا م ــدي ــر م ــرك ــز تـعــزيــز
الــوس ـط ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـشــري ـكــة ال ــذي
ّ
ّ
رهب ورغب جمهور املصلني بمعاني
الــرح ـمــة والـ ـع ــذاب ،ك ـمــا ق ــدم شــرحــا
ملعنى الوسطية ومنهجها املستمد
من ديننا اإلسالمي الحنيف».
وفـ ــي شـ ــأن الـ ـخ ــدم ــات ،ل ـف ــت إل ــى
أن «املــراكــز الرمضانية التابعة الى
ادارة مساجد العاصمة توافر مواد
ض ـيــافــة ومـ ـي ــاه م ـعــدن ـيــة وع ـصــائــر
بــاالضــافــة إل ــى ال ـشــاي وامل ـشــروبــات
الساخنة بكميات تتماشى وأع ــداد
املـصـلــني امل ـتــزايــدة لـتــوفـيــر كــل سبل
الــراحــه والطمأنينه لضيوف بيوت
الله».
وف ــي املـسـجــد الـكـبـيــر ،ب ــدأ اآلالف
توافدهم عقب صالة التراويح وسط
تواجد رجال االمن بكثافة للمحافظة
على االمن وتنظيم الدخول للمسجد
الذي جرى بهدوء وسالسة.
ورغ ــم كـثــرة قــاصــدي ال ـصــالة في
املسجد إال ان حركة املرور في محيط
املسجد كانت طبيعية بفضل الخطة
امل ـ ــروري ـ ــة الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا الـ ـ ــوزارة
ل ـت ـفــادي االزدحـ ـ ــام امل ـ ــروري ف ــي تلك
الفترة.
ّ
وأم املصلني فــي الــركـعــات االربــع
األول ال ـقــارئ الـشـيــخ مــاجــد العنزي
ذو ال ـص ــوت ال ـع ــذب ال ـخــاشــع ال ــذي
ج ـعــل عـ ــددا ك ـب ـيــرا ي ـب ـكــون خـشــوعــا
ل ـلــه ،وف ــي الــرك ـعــات األربـ ــع االخ ـيــرة
أم املـصـلــني الـشـيــخ خــالــد السعيدي
بصوته الذي المس قلوب املصلني.
وفــي الـخــاطــرة االيـمــانـيــة ،طالب
الدكتور محمد العصيمي املسلمني
بحسن الـظــن بالله تعالى «الن ــه من
صميم التوحيد ،والنــه من واجبات
ال ـتــوح ـيــد ،كـمــا ان ال ـلــه تـعــالــى مــدح
ال ــذي ــن أح ـس ـنــوا ال ـظــن ب ــه ،وأثــاب ـهــم،
وذم الــذيــن أس ــاؤوا الظن بــه ،فحسن
الظن من العبادات القلبية التي طاملا

الدخيل:
عبدالله الشريكة
ّ
ّ
رغب ورهب املصلني
في خاطرة مركز الراشد
العصيمي:
حسن الظن بالله تعالى
من صميم التوحيد

غفل عنها كثير من املسلمني ،ولذلك
ت ــرى ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـن ــاس ي ـق ـعــون في
مصائب وأزمات؛ فيدعون الله كثيرًا،
فـ ــإذا ت ــأخ ــرت اإلج ــاب ــة اس ـت ـح ـســروا،
وتركوا الدعاء ،وقالوا ال يريد الله أن
يستجيب لنا ،ونحو ذلك من األمور،
أول ـئــك أن ــاس أس ـ ــاؤوا ال ـظــن بــربـهــم،
ول ــو أحـسـنــوا ال ـظــن بــالـلــه ملــا تــركــوا
ال ــدع ــاء ،لــو أحـسـنــوا ال ـظــن بــالـلــه ما
وقـعــوا فــي االستحسار ،لــو أحسنوا
الظن بالله ما يئسوا من رحمة الله».
وفي الفروانية ،قال رئيس املراكز
الرمضانية بإدارة مساجد املحافظة
س ــام ــي ال ـع ـن ــزي «إن اإلدارة أحـيــت
لـيـلــة  24م ــن رم ـض ــان ف ــي مــراكــزهــا
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ،حـ ـي ــث أم
املصلني فــي الــركـعــات األرب ــع االولــى
بـمــركــز الــزبــن الــرمـضــانــي بضاحية
عـ ـب ــدالـ ـل ــه امل ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـق ـ ــارئ ع ـث ـمــان
ال ـ ـش ـ ـعـ ــالن وق ـ ـ ـ ــدم الـ ـشـ ـي ــخ ج ـم ـع ــان
الـشـبـيــب خ ــاط ــرة ديـنـيــة وم ــن ث ــم أم
املصلني في الركعات األربــع التوالي
مع الدعاء القارئ أحمد الرشيدي».
ولفت إلى أن «مركز بتلة الخرينج
الرمضاني بمنطقة العارضية أم فيه
الـ ـق ــارئ مـحـمــد ه ـن ــدي امل ـص ـلــني في
الركعات األربــع االولــى وفــي األربعة
التالية مع الدعاء أم املصلني القارئ
وديــع اليمني ،وقــدم الدكتور محمد
العصيمي خــاطــرة دينية بمناسبة
العشر األواخر».
وذكر العنزي ان «مركز العالء بن
عقبة الرمضاني بمنطقة الفردوس
أم فـيــه املـصـلــني فــي الــركـعــات األربــع
األولـ ــى الــدك ـتــور مـنـصــور الـخــالــدي
وف ــي ال ــرك ـع ــات االربـ ـ ــع ال ـت ــوال ــي مع
الــدعــاء ال ـقــارئ ابــراهـيــم الـسـيــد زيــد،
ك ـم ــا ام ال ـش ـي ــخ حـ ـس ــان ال ـن ـح ــالوي
امل ـص ـلــني ف ــي مــركــز بـلـقـيــس الــزهـيــر
الــرم ـضــانــي بـجـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،وفــي
امل ــرك ــز ال ــرم ـض ــان ــي املـ ـق ــام بـمـسـجــد
أح ـ ـمـ ــد الـ ــروي ـ ـشـ ــد ب ــالـ ـف ــروانـ ـي ــة أم
املصلني القارئ محمود عبدالوهاب
وم ـص ـط ـفــى ص ــاب ــر وشـ ـه ــدت صــالة

الـ ـقـ ـي ــام خـ ــاطـ ــرة ألـ ـق ــاه ــا ل ـج ـم ـهــور
املصلني الشيخ محمد عبدالله».
وأف ـ ــاد ب ــأن «م ـص ـلــي م ــرك ــز ن ــوال
الـشــالحــي بمنطقة األنــدلــس ائتموا
بالقارئ يحيى سهيل وألقى خاطرة
ديـنـيــة الـشـيــخ ن ــور ال ــدي ــن الـخـيــاط،
وفــي مركز عيسى العثمان بمنطقة
خيطان أم املصلني عاطف الفاضلي
وشريف السعيد فيما كانت الخاطرة
الدينية للشيخ محمد غازي خلف».
وأوضــح العنزي أن «فكرة املراكز
الرمضانية جاءت لتخفيف الضغط
عن مسجد الدولة الكبير ،باإلضافة
إل ـ ــى انـ ـه ــا ت ـن ـظ ــم أن ـش ـط ــة وب ــرام ــج
دعــويــة وثقافية تعالج أبــرز قضايا
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ون ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى تــوع ـيــة
املصلني في الشهر الفضيل بواسطة
برامجنا املتنوعة».
وذكــر أنه «تم توفير عيادة طبية
وخــدمــات االس ـعــاف ملحقة باملركز
الرمضاني الرئيسي بمسجد الزبن
بالشراكة مع إدارة الـطــوارئ الطبية
بــوزارة الصحة التي تقدم الخدمات
الطبية الــالزمــة للمصلني وبإشراف
فـ ــريـ ــق طـ ـب ــي مـ ـتـ ـم ــرس ذي خ ـب ــرة
بالعمل معنا في املراكز الرمضانية».
وب ــني ال ـع ـن ــزي أن «ف ــري ــق الـعـمــل
الرمضاني يعمل على مــدار الساعة
ل ـت ـقــديــم أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات اإلداري ـ ــة
والضيافة لجمهور املصلني وتهيئة
امل ــرك ــز ب ـج ــو إي ـم ــان ــي وروح ــان ـي ــات
رم ـضــان ـيــة تـتـيــح ل ـهــم أداء ال ـع ـبــادة
عـلــى الــوجــه األك ـمــل فــي ه ــذا الشهر
املـ ـ ـب ـ ــارك» ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن «إدارة
مساجد محافظة الفروانية هذا العام
تتبني مـشــروع الضيافة ،حيث يتم
من خالله توفير املشروبات الباردة
والـ ـس ــاخـ ـن ــة والـ ــوج ـ ـبـ ــات ال ـخ ـف ـي ـفــة
ي ــوم ـي ــا ل ـل ـج ـم ـهــور ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
تقديم الخدمات لكبار السن».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد االح ـ ـمـ ــدي ،قــال
م ــدي ــر ادارة م ـس ــاج ــد االحـ ـم ــدي
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى امل ـ ــراك ـ ــز
الرمضانية في محافظة األحمدي
الدكتور أحمد العتيبي ان «املراكز
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ــالدارة
اسـتـقـبـلــت ف ــي لـيـلــة  24م ــن شهر
رم ـض ــان آالف امل ـص ـل ــني» ،مـشـيــرا
إلــى «تــوزيــع الـقــراء والــوعــاظ على
امل ــراك ــز الــرمـضــانـيــة املـنـتـشــرة في
املحافظة لصالة التراويح والقيام،
ففي مركز جابر العلي أم املصلني
مـحـمــد ال ـل ــواء وعــاطــف االرك ــان ــي،
وفي مركز دعيج الصباح بمنطقة
ال ـص ـبــاح ـيــة أم امل ـص ـل ــني الـ ـق ــارئ
اح ـمــد ال ــدوس ــري والـ ـق ــارئ طــاهــر
األهــدل من السعودية ،وفــي مركز
سعود الجالل بالعقيلة أم املصلني
جـ ـه ــاد الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي وع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق
السروري في التراويح وفي صالة
ال ـق ـيــام أم املـصـلــني ال ـق ــارئ نــايــف
الشرهان وجهاد الحميدي».
وأض ــاف «أم ــا فــي مــركــز ابوعبيد
القاسم بن سالم بمنطقة ام الهيمان
فأم املصلني القارئ حمزة علي وفي
م ــرك ــز ع ـم ــر بـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب بـمـنـطـقــة
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد أم امل ـص ـل ــني طــاهــر
ناجي وابوبكر الصديق في التراويح
ام ــا ف ــي ص ــالة ال ـق ـي ــام ف ــأم املـصـلــني
فـكـيــه ص ــالح ال ــدي ــن واح ـم ــد ح ـمــاد،
وألـقــى الـخــاطــرة االيمانيه املحاضر
الشيخ ابراهيم مروان يونس».

مساجد األحمدي امتألت باملصلني

العصيمي خالل خاطرته اإليمانية

خاطرة إيمانية في أحد مراكز الفروانية

مساجد األحمدي :صيانة متواصلة
للمراكز الرمضانية
أكــد رئـيــس قسم الصيانة الــدوريــة فــي إدارة مساجد األحـمــدي
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية محمد العتيبي أن «ادارة مساجد
األحمدي حرصت منذ بداية شهر رمضان الجاري على تنفيذ خطة
الصيانة التي وضعتها ملتابعة العمل في املراكز الرمضانية وضمان
تقديم أفضل الخدمات للمصلني».
وق ــال العتيبي فــي تـصــريــح صـحــافــي «إن خـطــة الـصـيــانــة التي
وضعتها ادارة مساجد االحـمــدي شملت متابعة اجـهــزة التكييف
واإلضــاءة والتمديدات الكهربائية والصحية بهدف توفير كل سبل
الراحة لضيوف الرحمن الذين يقصدون بيوت الله خالل هذه الليالي
املباركة التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة».
وبني أن «ادارة مساجد االحمدي ال تألو جهدا من اجل تنفيذ سبل
وخطط العمل لديها ولهذا باتت تتبع كل السبل الحديثة التي تمكنها
ً
من تنفيذ العمل حتى أصبح العمل فيها متصال ال ينقطع ليل نهار
خاصة خالل هذه الليالي».
خدمات الضيافة في مسجد الزبن بالفروانية

