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)وُيشهد اهلل على ما في قلبه(
من أحاديث الرسول ژ

زهراء أنور حسني جعفر

محمد السالم شهد عبداهلل

عبداللطيف الفريح كوثر األستاذ سارة منصور فاطمة فيصل حسام الدين عالم مرمي أبوزيد

 ÿ خصائص أمير المؤمنين علي
عند اإلمام النسائي فضل تالوة القرآن الكريم

ق����ال ژ »من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حس����نة، واحلس����نة 
بعش����ر امثالها، ال اقول )الم( ولكن )الف( حرف )والم( حرف )وميم( 

حرف«.
وقال ژ »تعلموا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شافعا ألصحابه«.

وقال ژ »وعليكم بالزهراوين البقرة وآل عمران، فانهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان او كأنهما  غيايتان او فرقان من طير حتاجان 
عن اصحابهما وعليكم بسورة البقرة، فان اخذها بركة وتركها حسرة 

وال يستطيعها البطلة« رواه مسلم.
وقال النبي ژ »املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ 

القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران« متفق عليه.
»يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها«.

وفي احلدي����ث الصحيح عنه ژ انه قال »وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارس����ونه بينهم اال نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده« 

رواه مسلم.
وت����الوة الق����رآن من افضل العب����ادات التي يتقرب به����ا العبد الى 

خالقه.

أعمال تدخل الجنة
- قال ژ »من قرأ آية الكرس���ي دبر كل صالة مكتوبة لم مينعه 

من دخول اجلنة اال املوت« رواه مسلم.
- قال ژ »ما من مسلم ميوت له ثالثة لم يبلغوا احلنث اال ادخله 

اهلل اجلنة بفضل رحمته اياهم« متفق عليه.
- قال ژ »من صلى البردين دخل اجلنة« متفق عليه.

- ق���ال ژ »اميا امرأة ماتت وزوجه���ا عنها راض دخلت اجلنة« 
رواه الترمذي.

- قال ژ »يأيها الناس افش���وا السالم واطعموا الطعام وصلوا 
االرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بس���الم« رواه ابن ماجه 

وصححه االلباني.
- ق���ال ژ »مر رجل بغصن ش���جرة على ظهر طريق فقال واهلل 

النحني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم فأدخل اجلنة« رواه مسلم.
- قال ژ »من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابوبكر: انا قال: فمن 
تبع اليوم جنازة؟ قال ابوبكر: انا قال: فمن اطعم اليوم مسكينا؟ قال 
ابوبك���ر: انا قال: فمن عاد منكم الي���وم مريضا؟ قال ابوبكر: انا فقال 

ژ: ما اجتمعت في امرئ اال دخل اجلنة« رواه مسلم.
- ق���ال ژ »ان رجال رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ خفه 
فجع���ل يغرف له به حتى ارواه فش���كر اهلل له فادخله اجلنة« رواه 

البخاري.
- قال ژ »من وقاه اهلل شر ما بني حلييه وشر مابني رجليه دخل 

اجلنة« حسنه الترمذي وااللباني.
- قال ژ »هلل تس���عا وتسعني اسما، مائة اال واحدا من احصاها 

دخل اجلنة« رواه مسلم.
- قال ژ »تكفل اهلل ملن جاهد في س���بيله ال يخرجه من بيته اال 
اجلهاد في سبيل اهلل وتصديق بكلماته ان يدخله اجلنة او يرده الى 

مسكنه مبا نال من اجر او غنيمة« متفق عليه.
- ق���ال ژ »رغم انفه ثم قال رغم انفه: قيل من يا رس���ول اهلل؟ 
ق���ال: من ادرك والديه عند الكبر او احدهما ثم لم يدخل اجلنة« رواه 

مسلم.
- قال ژ »أدخل اهلل عز وجل رجال كان س���هال مش���تريا وبائعا 

وقاضيا ومقتضيا اجلنة« ابن ماجه.
- ق���ال ژ »من كان آخر كالمه ال ال���ه اال اهلل دخل اجلنة« رواه 

ابوداود واحلاكم.

الرفق بالحيوان
- »عذبت امرأة في هرة حبس���تها حتى ماتت فدخلت فيها النار، 
ال هي اطعمتها وس���قتها اذا هي حبس���تها، وال هي تركتها تأكل من 

خشاش االرض«.
وف���ي رواية اخرى »دخلت امرأة النار في هرة حبس���تها فال هي 

اطعمتها وال جعلتها تأكل من خشاش األرض«.
- »بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل 
فيها فش���رب ثم خرج، فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل 
البئر فمأل خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اهلل 

له فغفر له« اخرجه الشيخان عن ابي هريرة.

ÿ عبادة علي
أخبرنا علي بن املنذر )الكوفي(، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا 
األجلح، عند عبداهلل ب����ن أبي الُهذيل، عن علي قال: »ما أعرف أحدا من 
ه����ذه األمة عبد اهلل بعد نبيها غيري، عبدت اهلل قبل أن يعبده أحد من 

هذه األمة بسبع سنني«.

منزلته من اهلل عز وجل
أخبرني هالل بن بش����ر، قال: حدثنا محمد بن خالد – وهو ابن عثمة 
– قال: حدثني موس����ى بن يعقوب، قال: حدثني مهاجر بن مسمار، عن 
عائش����ة بنت س����عد، قالت: سمعت أبي يقول: س����معت رسول اهلل ژ 
ي����وم اجلمعة وأخذ بيد علي: فخط����ب، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 
»ي����ا أيها الناس إني وليكم« قالوا: صدقت يا رس����ول اهلل. ثم أخذ بيد 
علي فرفعها، وقال: »هذا وليي، واملؤدي عني، وإن اهلل موال ملن وااله، 

ومعاد ملن عاداه«.
أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا احلس����ن بن حماد، قال: حدثنا 
ُمس����هر بن عبداهلل، عن عيسى بن عمر، عن الُسدي، عن أنس بن مالك 
ان النبي ژ كان عنده طائر، فقال: »اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي م����ن هذا الطير«. فجاء أبو بكر فرّده، وجاء عمر فرّده، وجاء علي 

فأذن له«.
وس����معته يقول يوم خيب����ر: »ألعطني الراية غ����دا رجال ُيحب اهلل 
ورسوله، ويحبه اهلل ورس����وله« فتطاولنا لها، فقال: »ادعوا لي علّيا« 

فُأتي به أرمد، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه.
وملا نزلت )إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطّهركم 
تطهيرا(، دعا رس����ول اهلل ژ علّيا وفاطمة وحس����نا وحسينا، فقال: 

»اللهم – يعني هؤالء – أهلي«.
أخبرنا حرمي بن يونس )الطرسوطي(، قال: أخبرنا أبو غسان، قال: 
حدثنا عبدالسالم، عن موسى الصغير، عن عبدالرحمن بن سابط، عن 
 ÿ سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالسا فتنّقصوا علّيا بن أبي طالب
فقلت: لقد س����معت رسول اهلل ژ يقول له خصال ثالثة، ألن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلي من من ُحمر النعم، سمعته يقول: »إنه مّني مبنزلة 
هارون من موسى، إال أنه ال نبّي بعدي« وسمعته يقول: »ألعطني الراية 
غدا رجال ُيحب اهلل ورس����وله، ويحبه اهلل ورسوله« وسمعته يقول: 

»من كنت مواله فعلّي مواله«.
أخبرنا زكريا بن يحيى )السجس����تاني( قال: حدثنا نصر بن علي، 
قال: أخبرنا عب����داهلل بن داود، عن عبدالواحد ب����ن أمين، عن أبيه، ان 
س����عدا قال: قال رسول اهلل ژ: »ألدفعن الراية غدا الى رجل ُيحب اهلل 
ورسوله، وُيحبه اهلل ورس����وله، يفتح اهلل على يديه« فاستشرف له 

أصحابه، فدفعها الى علّي.
أخبرنا أحمد بن سليمان )الرهاوي(، قال: حدثنا عبيداهلل، قال: أخبرنا 
ابن أبي ليلى، عن احلكم واملنهال، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه 
انه قال لعلي – وكان يس����ير معه: إن الناس قد أنكروا منك انك تخرج 
في البرد في املالءتني، وتخرج في احلر في احلش����و، والثوب الغليظ. 

قال: أو لم تكن معنا بخيبر؟!
قال: بلى. قال: فإن رسول اهلل ژ بعث أبا بكر وعقد له لواء فرجع، 
وبعث عمر فعقد له لواء فرجع بالناس، فقال رسول اهلل ژ: »ألعطني 
الراية رجال يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله، ليس بفّرار« فأرسل 
إل����ي وأنا أرمد. فقلت: إني أرمد، فتفل في عيني، وقال: »اللهم اكفه أذى 

احلر والبرد«. فما وجدت حّرا بعد ذلك وال بردا.
أخبرنا محمد بن علي بن حرب املروزي، قال: أخبرنا معاذ بن خالد، 
قال: أخبرنا احلس����ني بن واقد، عن عبداهلل بن ُبريدة، قال: سمعت أبي، 
بريدة يق����ول: حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبوبكر، ولم ُيتح له، وأخذه 
من الغد عمر، فانصرف، ولم ُيفتح له، وأصب الناس يومئذ شدة وجهد، 
فقال رسول اهلل ژ: »إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحب اهلل ورسوله 
ويحبه اهلل ورس����وله، ال يرجع حتى ُيفتح له«. وبتنا طيبة أنفسنا ان 
الفتح غدا، فلما أصبح رسول اهلل ژ الغداة، ثم قام قائما، ودعا باللواء، 
والناس على مصافهم، فما منا إنس����ان له منزلة عند رسول اهلل ژ إال 
وهو يرجو ان يكون صاحب اللواء، فدعا عليا بن أبي طالب، وهو أرمد، 

في عينيه، ومسح عنه، ودفع إليه اللواء، وفتح اهلل له.
وبتنا طيبة أنفسنا ان الفتح غدا، فلما أصبح رسول اهلل ژ الغداة، 
ث����م قام قائما، ودعا باللواء، والناس على مصافهم، فما منا إنس����ان له 
منزلة عند رسول اهلل ژ إال وهو يرجو ان يكون صاحب اللواء، فدعا 
عليا بن أبي طالب، وهو أرمد، في عينيه، ومسح عنه، ودفع إليه اللواء، 

وفتح اهلل له. قال: وأنا فيمن تطاول لها.

العيد من املناس����بات الدينية التي يحتفل 
بها املسلمني وهي رمز احملبة والتآلف بينهم 
وكسائر املسلمني يحتفل أهل الكويت بالعيد 
ويفرحون بقدومه ورغم التطور الذي حصل 
في الكويت بعد ظهور النفط والتغير الذي طرأ 
على املجتمع ودخول بعض العادات الداخلية 
عليه فمازال املجتم����ع الكويتي محافظا على 
بعض من هذه العادات واملراسيم التي كانت 
موجودة في املاضي حيث كانت مناسبة العيد 
لها بهج����ة أكثر وفرحة أغمر، ينتظره الناس 
بفارغ الصبر ويستعدون له كامل االستعداد 
ألنه بالنسبة إليهم يعني التغيير والتجديد 
فهم يلبسون فيه اجلديد، ويأكلون ويلعبون، 
كان له بريق خاص ورونق وجمال قدميا، كان 
يختلف عما هو عليه في هذا الوقت احلالي من 
حيث املراسيم والعادات التي كان أهلنا رحمهم 
اهلل يقومون بها قبل قدومه والتي اندثر بعضها 

ومازال بعضها قائما. 
في موضوعي هذا سوف أتطرق عن املراسيم 
والعادات التي كان أهل الكويت يقومون بها في 
العيد قدميا والتي هي جزء ال يتجزأ من تراثنا 
العريق والذي يدل على مدى الترابط والتالحم 

بني أهل الكويت قدميا.

عادات

من الصباح يق����وم الكبار والصغار باكرا 
ألداء صالة العيد مهللني مكبرين وحامدين اهلل 
على ما خصهم به من جزيل النعم وقد لبسوا 
افخر مالبسهم وجتملوا مبا عندهم من زينة 
وبعد الصالة تبدأ مراس����يم وعادات ومظاهر 

العيد في الكويت.

مراسيم العيد

للعيد مراس����يم متعارف عليها عند أهل 
الكويت قدميًا والتزال موجودة وهي: تهنئة 
األسرة احلاكمة: في اليوم األول وبعد الصالة 
كان يذهب أهل الكويت قدميا إلى األمير لتهنئة 
األس����رة احلاكمة بحلول العيد حيث يتواجد 
افراد أس����رة آل صباح الكرام في قصر األمير 
يس����تقبلون املهنئني من أهل الكويت والتزال 

هذه العادة موجودة إلى اآلن.

تبادل الزيارات بني األهالي: يتبادل الكويتيني 
الزيارات بينهم للتهنئة حيث يقوم أهالي جبلة 
بزيارة إخوانهم أهالي شرق وأهل الوسط وكذلك 
هو احلال في قرى القصور وقرية اجلهراء في 
تالحم يدل على مدى رقي ومحبة أهل الكويت 
لبعضهم قدميا وتقدم خالل الزيارات القهوة 
والش����اي ويتم تقدمي ماء الورد والعود حيث 
يقوم األهالي بتهنئة بعضهم البعض ويقولون 
املهني ألخيه »عيدك مبارك« فيرد عليه بقوله 
»اعاده اهلل علينا بخير وعليكم بخير وعافية« 

وغيرها الكثير من العبارات.

مظاهر العيد

للعيد قدميا مظاهر وعادات تختلف عما هي 
عليه في الوقت احلالي وهي عادات تدل على 
ترابط وتالحم أهل الكويت ومن مظاهر وعادات 
العيد قدميا، كانت تشمل تعطيل االعمال: في 
العيد قدميا يعطل الكويتيون أشغالهم وأعمالهم 
ملدة أسبوع كامل ويتم التحضير للعيد قبل 
قدومه بفترة. وترتيب البيت: من مظاهر العيد 
في الكويت يقوم أهل البيت بتنظيفه وترتيبه 
حتى يكون الئقا بهذه املناس����بة ويرش مباء 
الورد مخلوطا بالعطور اخلاصة إضافة إلى 
البخور واملعمول وغيره����ا. وارتداء املالبس 
اجلديدة التي تخاط للكبار وللصغار، كالدشداشة 
لألوالد والدراعة والبخنق للبنات، وكانت بعض 
الس����يدات يخطن مالبس أوالدهن بأنفسهن. 
وجتهيز احللويات: تصنع احللويات الشعبية 
في البيوت اس����تعدادا للعيد والبعض يقوم 
بشرائها من السوق، من هذه احللويات »قرص 
عكيلي � البقصم � لسان الثور � بيض القطا � 
الغريبة( وغيرها من احللويات املعروفة قدميا 

في الكويت.
صالة العيد: في عيد الفطر يفطر كافة أفراد 
األسرة على حبات قليلة من التمر ثم يذهبون إلى 
املسجد ألداء صالة العيد وبعد الصالة يتجمع 
األطفال بكثرة خارج املسجد وأصواتهم تتعالى 
ويسمعها من في الداخل ويتباهون مبالبسهم 
اجلديدة وكل منهم ينظ����ر إلى مالبس اآلخر 
والبعض يتفاخر بان مالبسه أحسن من غيره. 
وبالنسبة للطعام، يهتم الكويتيون اهتماما 

خاصا بالطعام خالل فترة العيد سواء الفطر 
أو األضحى فمنهم من يخصه لعائلته وأقاربه 
ومنهم من يفتح أبوابه للفقراء من أهل اخلير 
وهم كثير في الكويت وهي عادة جميلة تدل على 

أخالق وشهامة وكرم أهل الكويت قدميا.
إفطار العيد: بعد الصالة يجتمع شمل األسرة 
م����رة أخرى في البيت لإلفطار )ريوق العيد( 
الذي يتكون من أصناف عدة تشتهيها النفس 
مثل الكيك والفول املطبوخ )الباجيال( واحلمص 
املطبوخ )النخي( وخبز الرقاق وبعض احللويات 
الشعبية كالدرابيل ويتبادلون األحاديث الطريفة 

بينهم.
غ����داء العيد: في الع����ادة يكون غداء عيد 
الفطر باكرا ويكون في الغالب سمكا »محمرا« 
وفي عي����د األضحى يكون من حلم األضاحي 
والتزال عادة الغ����داء واحملمر موجودة عند 
بعض العوائل في الوقت احلالي. بعدها يتم 
تبادل الزيارات وبالنسبة للنساء يذهنب لتبادل 
الزيارات وتقدمي التهاني لألقارب واجليران 

من النساء.
عرضة العيد: حيث تقام حفالت العرضة 
كل نهار ويقوم الرجال بالرقص في العرضة 
بالبنادق والس����يوف وينش����دون األناشيد 
احلماسية. أما العيدية فهي هدية مالية تقدم 
إلى األبناء في العيد وكان ينتظرها الصغار 
ببالغ الش����غف قدميا وقد كان����ت لها نكهتها 
اخلاصة في املجتمع الكويتي قدميا، فاحلياة 
ما قبل النفط جعلت »القريشات« شحيحة في 
ايدي األطفال، لكنها متتلئ في األعياد. وهناك 
استعدادات أخرى كانت تتم بني األهالي فعلى 
سبيل املثال »احلمارة« وهم الذين يقومون 
ببيع املاء على ظهور احلمير كان لهم دور في 
هذه املناسبة حيث يقومون بصبغ حميرهم 
باأللوان الفاقعة مع تخضيبها باحلنة وتزيينها 
باخلرق امللونة البالية وتعليق األجراس عليها 
والغرض من ذلك هو تأجيرها للركوب عليها 
في العيد«. وبالنسبة أللعاب األطفال: كان يقوم 
بعض املتخصصني بصنع األلعاب املس����لية 
لألطفال كاملراجيح و»القليلبة« و»أم احلصن« 
وغيرها ووضعها في الس����احات )البرايح( 

استعدادا لالحتفال بالعيد.

العيد في الكويت قديمًا

اقبل االخنس بن ش���ريق الثقفي، وهو حليف بني زهرة الى 
رسول اهلل ژ في املدينة، فاظهر له االسالم، وفي باطنه خالف 
ذلك، وقال: امنا جئت اريد االس���الم واهلل يعمل اني لصادق، ثم 
خرج من عند رسول اهلل ژ فمر بزرع لقوم من املسلمني وحمر 
فأحرق الزرع، وعقر احلمر، فنزل قوله تعالى )ومن الناس من 
يعجبك قوله في احلياة الدنيا ويشهد اهلل على ما في قلبه وهو 
ألد اخلصام، واذا تولى سعى في االرض ليفسد فيها ويهلك احلرث 
والنسل واهلل ال يحب الفساد، واذا قيل له اتق اهلل أخذته العزة 
 ÿ باإلثم فحسبه جهنم ولبئس املهاد(، وروي عن ابن عباس
انها نزلت في نفر من املنافقني تكلموا عن خبيب واصحابه الذين 
قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل اهلل في ذم املنافقني ومدح خبيب 
واصحابه )ومن الناس من يش���ري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل(، 
وقيل: بل ذلك عام في املنافقني كلهم وفي املؤمنني كلهم وذلك ان 
اهلل جل ثناؤه ذكر صفة فريقني، احدهما منافق يقول بلس���انه 
خالف ما في نفس���ه واذا اقتدر على معصية اهلل ركبها واذا لم 
يقتدر رامها، واذا نهي اخذته العزة باالثم مبا هو فيه آثم، واآلخر 
منهما يقمع نفسه طالبا من اهلل رضاه، وانه تعالى ملا اخبر عن 

املنافقني بصفاتهم الذميمة ذكر صفات املؤمنني احلميدة.

اهلل أحباب

العيد في عيون أحبابنا
يأتي العيد بفرحته وبهجته فكيف يرى أطفالنا العيد؟ وما تأثيره في نفوسهم الزكية، وعقولهم الصغيرة املتفتحة وما مدى ادراكهم 

للمعاني السامية التي تشعرهم بالبهجة احلقيقية والتواصل والترابط، فماذا يقولون؟

األلعاب
ويرى محمد الس���الم ان اهم 
شيء في العيد هو شراء الكثير 
من األلعاب، حيث يحصل على مال 
كثير من امه وابيه وجدته مبناسبة 
العيد ويشتري األلعاب التي تفيده 
وال تض���ره والتي يختارها ابوه 
ويلعب بها مع اصدقائه ويشارك 

اوقاتا ممتعة.

الصداقات
ويق���ول عبداللطيف الفريح: 
اتص���دق في العيد من مصروفي 
على الفقراء واحملتاجني واليتامى 
واحملرومني، كم���ا عودتني امي 
واشعر بالش���فقة على اي يتيم 
مح���روم م���ن والدي���ه واحاول 
مساعدته سواء بإعطائه املال او 

اللعب معه.

صلة األرحام
اما زهراء انور فتؤكد ان صلة 
االرحام وزي���ارة االهل واالقارب 
واالخوان والعمات مهمة جدا في 
كل االوقات وفي العيد اكثر حيث 
نقوم بتهنئته���م بالعيد ونلعب 
ونلهو مع اوالدهم وجنتمع سويا 
ونخرج في رح���الت جميلة الى 

اماكن الترفيه واأللعاب.

المدينة الترفيهية
وتضيف كوثر االستاذ: اذهب 
للتنزه مع جميع افراد االس���رة 
الى معالم كويتنا احلبيبة وألعب 
جميع األلعاب في املدينة الترفيهية 
وفي حديقة الش���عب كما اذهب 
ملشاهدة الس���يرك الذي يقام في 
العيد حيث نلعب سويا ونقضي 

وقتا ممتعا.

لمة العائلة
فاطم���ة فيصل تقول بعفوية 
اكثر ش���يء يعجبني  ش���ديدة: 
في العي���د ان ارى جميع اقاربي 
مجتمع���ني نضحك معا ونتبادل 
االحاديث اجلميل���ة ونلعب مع 
الطعام في ملة  االطفال ونتناول 
جميل���ة عائلية وارى من اقاربي 
من ل���م اره منذ زمن بعيد حيث 

جنتمع ايام العيد.

مالبس جديدة
افرح  س���ارة منصور تقول: 
بالعيد كثيرا واس���تعد له حيث 
تقوم امي بشراء املالبس اجلديدة 
واالحذي���ة اجلميل���ة واأللعاب، 
العيد على  كما احصل مبناسبة 
العيدية والهداي���ا اجلميلة التي 

احبها جدا.

أفراح
وتضيف مرمي ابوزيد ان العيد 
كله فرح وسعادة وهناء ولعب 
وخروج وتناول غداء في املطاعم 
البحر والتنزه مع  الى  والذهاب 
االصدقاء واالحباب من اجل ذلك 
احب العيد جدا وامتنى ان تكون 

ايامنا كلها اعياد.

سعادة ال توصف
ويقول حسام الدين عالم: اشعر 
بفرح���ة العيد حيث اقضي وقتا 
طويال مع امي وابي النهما طوال 
العام مشغوالن بعملهما كأطباء 
ولذلك فسعادتي ال توصف وانا 
اخرج للتن���زه مع ابي واخواتي 
ويحض���ر لي اب���ي كثي���را من 
الهدايا التي احبها وألعب بها مع 

اصدقائي.

العيدية
حسني جعفر يقول: احصل 
في العيد على عيدية كبيرة من 
ابي وام���ي واهلي وادخر جزءا 
منها واجلزء اآلخر اصرفه على 
التنزه م���ع اصدقائي في العيد 
وقضاء يوم جميل يجمعني مع 
احبائي حيث نلعب الكثير من 
األلعاب فالعيد نعمة كبيرة من 

اهلل تعالى.

الهدايا
وتقول شهد عبداهلل: أتلقى 
الكثير من الهدايا من امي وابي 
واخ���رج معهما يوم العيد وانا 
ارتدي املالب���س اجلديدة التي 
تعجبني الى املتنزهات واالماكن 
التي بها ألعاب كثيرة واصدقاء 

وأقارب.


