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خطباء العيد: على المسلمين التسامح والتآخي وترك المفاسد

محمد هالل الخالدي
حث أئمة املساجد املسلمني في شتى بقاع األرض 
على التحلي بخلق اإلســـالم العظيم، وترك املعاصي 
والرجوع الى اهللا عز وجل وااللتزام بالتوبة الصادقة، 
كمـــا دعوا خالل خطبهم في صالة العيد صباح امس 
الى التحلي بخلق االسالم العظيم واالبتعاد عن كل ما 
يثير الفنت بني املســـلمني مذكرين بقول اهللا عز وجل 
(والفتنة أشد من القتل)، ونادوا بضرورة التمسك بقيم 
التسامح واحملبة والتآخي والدعوة باحلسنى تأسيا 

برسولنا الكرمي ژ والذي كان خلقه القرآن.
كما دعوا املســـلمني الى املواظبـــة على الصلوات 
اخلمس في املساجد والتي كانت تعج باملصلني خالل 
شهر رمضان الكرمي، مذكرين باألجر والثواب العظيم. 
وشـــدد اخلطباء في خطبهم على اهمية الوحدة بني 
املســـلمني في كل مكان، واشـــار اخلطباء الى حديث 
الرسول الكرمي ژ «مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر»، وقوله ژ 
«ال حتاسدوا، وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا، 
وال يبع بعضكم علـــى بيع بعض، وكونوا عباد اهللا 
اخوانا، املســـلم اخو املسلم، ال يظلمه وال يخذله وال 

يكذبه وال يحقره».
ودعوا كذلك املسلمني الى التأمل في ابتالء اهللا عز 
وجل، مشيرين الى اهمية الصبر واحتساب املصائب 
عند اهللا، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة بذل 
اجلهد واحلرص الالزمني لتوخيها امتثاال ألوامر اهللا. 
كما نبهوا الى ضرورة طاعة ولي األمر واالبتعاد عن 
كل ما من شـــأنه ان يساهم في تفريق صف املسلمني 
ويشتت وحدتهم، وان يشاركوا اخوانهم املسلمني في 
كل مكان مصائبهـــم وأحزانهم وميدوا لهم يد العون 
واملساعدة بقدر االستطاعة ومناصرتهم بالدعاء عند 
كل صالة. وتطرق اخلطباء كذلك في خطبة العيد الى 
ضرورة اداء حقوق الناس وعدم التعدي على اآلخرين، 
ووجوب احترام الناس مهما كانت توجهاتهم والتمسك 
بخلق رسولنا الكرمي ژ في دعوته الناس باحلسنى 
والرفـــق واللني واالبتعاد عن عصبية اجلاهلية التي 

نهانا عنها ديننا احلنيف.

حثوا على الوحدة والرجوع إلى اهللا والتوبة

تهنئة بحلول عيد الفطر السعيد

مبارك عليكم العيد وتقبل اهللا طاعتكمتكبير وتهليل قبل صالة العيد

متابعة خلطبة العيد في اجلهراءالنساء والرجال حضروا ألداء الصالة مع اتخاذ اجراءات وقائية من انفلونزا اخلنازير

(محمد ماهر ـ سعود سالم ـ متين غوزال ـ أحمد باكير)أداء صالة العيد في إحدى ساحات محافظة حوليحشود املصلني توجهوا ألداء الصالة في املسجد الكبير

طفلتان ارتديتا ثياب العيد وتوجهتا ألداء الصالة األطفال حضروا مع آبائهم ألداء الصالة«اهللا أكبر» على شاشات ستاد ثامر
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األطفال بانتظار العيدية

العيدية من أهم مظاهر االحتفال والبهجة لألطفال في عيد الفطر 
كونا: تعد العيديــــة من أهم مظاهر 
االحتفال بالنســــبة لألطفــــال في عيد 
الفطر السعيد حيث يقوم الكبار باعطاء 
صغارهــــم العيدية وهي غالبا ما تكون 

مبلغا من املال.
فالعيدية عادة قدمية توارثها االباء 
واالحفاد نقال عن االجداد لتضفي على 
العيد بهجة خاصة ولونا جماليا مختلفا 
عن باقي ايام السنة االخرى حيث يكون 
االطفال هم ابطــــال العيد كون العيدية 
لهم. ويحرص االطفال في يوم العيد على 
النهوض مبكرا لتأدية الصالة ومن ثم 
يقضون العيد في الزيارات العائلية طمعا 
في جمع العيادي من االقارب السيما االب 

واالعمام والعمات واالخوة الكبار.
وما ان تنتهي زيــــارة االقارب حتى 
ينطلق االطفال مبالبسهم اجلميلة فرحني 
بالذهاب الى السينما او االسواق او مدينة 
املالهي في ايام تعد بالنسبة لهم من اجمل 
ايام السنة كونهم يحملون مبالغ كبيرة 

يستمتعون بها طوال ايام العيد.
ويقول املواطن علــــي العبداهللا انه 
بغض النظر عن نوعية العيدية وقيمتها 

املادية فان للعيدية تأثيرها على الشخص 
فهي تعبر عن التالحم والتواصل بني ذلك الشخص ومن يحبه. ويضيف ان العيدية 
بالنســــبة لالطفال متثل عربون محبة لهم، مشــــيرا الــــى ان االطفال يعرفون من 
يدفع اكثر في العيدية لذلك جتدهم حريصني على زيارة منزل هذا الشخص الخذ 
العيدية منه وتهنئته بالعيد السعيد. واشار العبداهللا الى انه مع تقدم العصر اال 
ان العيدية مازالت مستمرة كواجب اجتماعي تقليدي على الرغم من انها اصبحت 
عبئا اقتصاديا في ظل الظروف االقتصادية العاملية وزيادة املسؤوليات واالعباء 

االجتماعية على اولياء االمور.

من جانبه قال سعود العلي ان اهم ما 
مييز العيدية يتمثل في ترسيخ قيمتها 
االجتماعية لدى األطفال كونها تأتي بعد 
شهر رمضان الفضيل مؤكدا ان العيدية 
لها طعم خاص لدى االطفال وعادة محببة 
لدى الكبار حني يسلمون العيدية لهم.

وأضاف أن العنوان العريض للعيد 
عند األطفال هو الفرح والبهجة والسرور 
وال يكتمــــل هذا الفــــرح اال باحلصول 
على العيدية مــــن قبل األب حيث انهم 
التدعيم بالنسبة  يعتبرونها نوعا من 
لهم ويستطيعون احلصول على مقتنيات 
هم بحاجة لها. وذكر العلي ان العيدية 
جزء من املوروث االجتماعي الذي جبل 
عليه اهل الكويت مضيفا انه يبقى على 
اآلباء مسؤولية احلفاظ على استمرار 
ابنائهم واحفادهــــم مع هذه  تواصــــل 
العادات والتقاليد الكويتية باحلديث عنها 
وتطبيقها على ارض الواقع في مثل هذه 
املناسبات السعيدة لتظل موجودة ولو 
في ذاكرتهم على مر السنني ولينقلوها 

بدورهم الى ابنائهم.
ويقول فيصل الكندري (١٤ عاما) ان 
للعيد معنى خاصا في قلبه وقلوب جميع 
االطفال فهو بهجة وفرح وزينة وان هناك الفرحة الكبيرة التي تعمر قلوب جميع 
الصغار في العيد بالعيدية التي يحصلون عليها من الكبار مضيفا انه يجمع العيدية 
ويذهب بها الى مدينة املالهي واالسواق واملجمعات التجارية لشراء اللعب في هذه 
املناسبة السعيدة. اما عبدالعزيز الكندري (١٦ عاما) فيقول ان للعيد ميزة ليست 
موجودة في باقي أيام العام وهي أن ايام العيد تضفي على اجلميع كبارا وصغارا 
بهجة وفرحة ال تتوافر في باقي أيام الســــنة مشيرا الى ان من أجمل االشياء التي 

تدخل الفرحة والبهجة في قلوب االبناء هي العيدية وزيارات االهالي.


