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أكدوا أن العيد فرصة للتسامح وصلة األرحام واستذكار معاني التضحية واإليثار

خطباء المساجد ألعضاء السلطتين: االلتفات لمصالح المواطنين واالبتعاد عن الصراعات

حرص على اصطحاب األسرة بأكملها

خشوع وتدبر في الصالة

املصلون يرددون تكبيرات العيد

الذكرى الطيبة ال تُنسى تذكر املوتى بالدعاء رش املاء وقراءة األدعية

تالوة القرآن على إحدى املقابر عدد من املواطنني واملقيمني حرصوا على تذكر موتاهم في يوم العيد

خطبة العيد في أحد املساجد

حرص على اصطحاب الصغار ليشهدوا صالة العيد

مصلون في ساحة مجاورة ألحد املساجد رغم برودة الطقس

تبادل التهاني بني املصلني مبناسبة عيد األضحى املبارك

أعداد كبيرة من املصلني يهمون بالدخول الى املسجد الكبير

محمد هالل الخالدي
دعا خطباء املس���اجد جموع املسلمني الى التسامح وتصفية 
النفوس في خطبهم لصالة عيد األضحى املبارك يوم أمس، وأكدوا 
على ان العيد فرصة للتواصل والتراحم خاصة بني األهل واألقرباء، 
مؤكدين على ان صلة الرحم من أهم األمور التي يجب ان يحرص 
عليها االنس���ان في مثل هذه املناسبات املباركة، كما أشاروا الى 
استذكار معاني التضحية واإليثار والعبودية اخلالصة هلل وحده 
عز وجل وهي املعاني التي خلدها القرآن الكرمي في قصة سيدنا 
إبراهيم گ وولده الذي افتداه اهلل عز وجل بذبح عظيم. ودعوا 
كذلك الى التفكير في التضامن االجتماعي وتواصل األغنياء مع 
الفقراء وهي كلها قيم أصيلة في ديننا احلنيف مش���ددين على 
وحدة املسلمني وحرمة دم املسلم وماله وعرضه على املسلم. كما 
تطرقوا الى أهمية الدعاء الخواننا املس���لمني املتضررين في كل 
مكان داعني الى وحدة املسلمني وتعاضدهم، وهي معان يؤكدها 

العيد بأيامه املباركة.
ومن جانبهم عبر عدد من املواطنني واملقيمني على أرض الكويت 
احلبيبة عن س���عادتهم وفرحتهم بعيد األضح���ى املبارك الذي 
يتزامن مع سقوط أمطار اخلير، موج���هني تهانيهم وتبريكاتهم 
الى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد والى سمو ولي 
عهده األمني الش���يخ نواف األح���مد والى س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى احلكومة وأعضاء مجلس األمة 
بهذه املناسبة، ولم يفتهم دعوة السلطتني الى االلتفات ملصالح 
الوطن واملواطنني واالبتعاد عن حالة الصراع التي طالت بينهما، 
قائلني بأن أعضاء الس���لطتني هم القدوة لنا جميعا وبصالحهم 

ينصلح احلال.

األمطار والبرودة لم تمنعا بعض األهالي من زيارة المقابر
حمد العنزي

مع حلول عيد األضحى املبارك أعاده اهلل على املسلمني باخلير 
واليمن والبركات جاءتنا بش���ائر اخلير والغيث بسقوط زخات 
من املطر املتواصل جعله اهلل سقيا خير على املسلمني في شتى 

أنحاء العالم وعلى دولتنا احلبيبة الكويت.
وفي االحتف���ال بالعيد يحرص املواطنون على زيارة األقارب 
وصلة األرحام والتواصل االجتماعي وهي السمة السائدة ألغلب 

العوائل واألسر، متسكا مبا أوصانا به ديننا احلنيف.
وبعض الن���اس ال يقصرون زيارات األقارب على األحياء، بل 
يحرص���ون على تذكر من توفاهم رب العب���اد وذهبوا الى الدار 
اآلخرة فيزورون »املقابر« من أجل تذكر هؤالء األحبة حيث تزداد 
بهذه األوقات من كل عام زيارة القبور وقراءة الفاحتة وما تيسر 

من القرآن الكرمي على أرواحهم الطاهرة.
وق���د غص���ت املق���ابر في ش���تى املناط���ق بالزائرين الذين 
توافدوا لزيارة املتوفني من ذويهم منذ س���اعات الصباح األولى 
أم���س، قلوبهم وأياديهم مرف���وعة تتضرع للباري عز وج���ل ان 
يتغمد أرواح ه���ؤالء ويتقب���لهم في فس��يح جناته مع النبيني 
والصديقني، فلم متنعهم األمطار املتس���اقطة وال األجواء الباردة 
حيث حرصوا على هذه العادة غير مبالني بأي عوائق قد حتول 

)سعود سالم(دون وصولهم.
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