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نائب األمير شكر المهنئين: نسأل اهلل أن يسدد الخطى لما فيه خير وازدهار وطننا
وجه سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد كلمة شكر 
وثناء الى جميع اخوانه املواطنــــني الكرام داخل البالد وخارجها والى 
املقيمــــني على ارض الكويت الطيبة الذيــــن اعربوا عن خالص تهانيهم 
الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح اسرة اهل الكويت 
الواحدة مبناســــبة حلول عيد الفطر السعيد من خالل برقيات التهاني 
او االتصاالت الهاتفية او كافة اشــــكال التعبير االخرى بهذه املناســــبة 

املباركة. 
ســــائال اهلل العلي القدير ان يعيد هذه املناسبة على الوطن الغالي 
وعلى املواطنني الكرام واملقيمني االوفياء بوافر اخلير واليمن والبركات 
وان يدمي على اجلميع موفور الصحة والعافية وان يسدد اخلطى لكل ما 
فيه خير ورفعة وازدهار الوطن العزيز حتت ظل قائد مسيرتنا وراعي 

نهضتنا صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
إلى ذلك اجرى ســــمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اتصاال هاتفيا بأخيه صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام باململكة العربية الســــعودية الشقيقة، حيث هنأ سموه 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك سائال املولى العلي القدير ان ينعم على 
سموه مبوفور الصحة والسعادة والعمر املديد وعلى الشعب السعودي 
الكرمي بدوام التقدم والنماء ولعالقات البلدين الشقيقني املزيد من التقدم 
والتطور في ظل القيادتني احلكيمتني وعلى االمتني العربية واالسالمية 

باخلير واليمن والبركات. 
وشكر صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبدالعزيز سمو نائب 
االمير وولي العهد على هذه املشــــاعر االخويــــة الصادقة، داعيا املولى 
عز وجل ان ينعم على ســــموه مبوفور الصحة والعافية وعلى الشعب 
الكويتي الشقيق وقد حتقق له كل ما يصبو اليه من عزة وتقدم ورفعة 
في ظل القيادة الرشــــيدة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وعلى االمة االسالمية باخلير واملسرات.
وتلقى ســــمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد اتصاال 
هاتفيا من اخيه سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر 
الشقيقة. وقد عبر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني لسمو نائب األمير 
وولي العهد عن امنياته بأن يعيد اهلل هذه املناسبة املباركة على سموه 
بالصحة والهناء والعمر املديد وعلى الكويت باملزيد من التقدم واالزدهار 

وان يحقق لألمة االسالمية جمعاء كل ما تصبو إليه من عزة ورفعة.
وقد شــــكره ســــمو نائب االمير وولي العهد حفظــــه اهلل على هذه 
املشــــاعر االخوية الصادقة معبرا عن خالــــص تهانيه واطيب متنياته 
مبناســــبة حلول عيد الفطر السعيد سائال املولى جلت قدرته ان يعيد 
هذه املناسبة وامثالها على سموه مبوفور الصحة والسعادة وان يحقق 
الشعب القطري الكرمي املزيد من آماله وتطلعاته في ظل القيادة احلكيمة 
حلضرة صاحب السمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

وان مين على األمة االسالمية باخلير والوحدة والسالم.
كما تلقى سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا من اخيه صاحب السمو امللكي االمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود امير منطقة تبوك باململكة العربية السعودية الشقيقة، اعرب 
فيها سموه عن اخلص التهاني املقرونة بصادق املشاعر الودية مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد مبتهال الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه 
بدوام الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق مبزيد من التقدم 
والتطور في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد. وبادله ســــمو نائب االمير التهنئة بهذه املناسبة املباركة سائال 
املولى العلي القدير ان ينعم على سموه مبوفور الصحة والسعادة وعلى 
الشعب السعودي الكرمي حتت القيادة الرشيدة خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود مبزيد من التقدم والرقي واالزدهار 

واالمان وعلى االمتني العربية واالسالمية بدوام العز واملجد.

سموه تبادل التهاني مع ولي العهد السعودي وولي العهد القطري وأمير منطقة تبوك

الشيخ مشعل األحمد مصافحا أحمد الهارونالشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والشيخ جابر املباركخالد اجلاراهلل مودعا صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ محمد اخلالد والشيخ صباح اخلالد والشيخ إبراهيم الدعيج وأحمد الهارون

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا السفير املصري طاهر فرحات

صاحب السمو األمير مصافحا السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

العلي: مجتمعنا يتوارث الوحدة الوطنية والتواصل االجتماعي خلفاً عن سلف وجيالً بعد جيل
ألقى خطبة العيد على منبر المسجد الكبير

ألقى د.وليد العلي خطبة العيد على منبر املسجد 
الكبير وجاء فيها:

اخلطبة األولى:
اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، 

اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر.
اهلل اكبر كبيرا، واحلمــــد هلل كثيرا، وصلى اهلل 
وســــلم على من ارسله ربه شــــاهدا ومبشرا ونذيرا، 

وداعيا الى اهلل بإذنه وسراجا منيرا.
اهلل اكبر، ما صام مسلم نهارا وافطر، اهلل اكبر، ما 
تهجد مؤمن ليال وتسحر، اهلل اكبر، ما اقبل شهر رمضان 

وادبر، اهلل اكبر، ما تنفس صبح العيد واسفر.
اهلل اكبــــر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، ال اله اال اهلل، اهلل 

اكبر، اهلل اكبر، وهلل احلمد.
اما بعد:

فكبروا اهلل واشكروه على اكمال عدة رمضان ايها 
املؤمنون، واتقوا اهلل ربكم )حق تقاته وال متوتن اال 

وانتم مسلمون(.
ثم اعلموا معشر السادة الكرام:

ان املسلم امنا يفرح في يوم العيد الذي هو شامة 
االيام، الستشــــعاره بانه سيوفى في يوم العيد اجر 

الصيام والقيام.
وتأملوا هذا املعنى العظيم، فيما اثر عن رسولنا 
الكرمي عليه افضل الصالة والتسليم »للصائم فرحتان 
يفرحهمــــا: اذا افطر فرح بفطــــره، واذا لقي ربه فرح 

بصومه«.
لذا سمي يوم الفطر بيوم اجلائزة، فالنفس الصائمة 
الجرها حائزة، قال سليل بيت النبوة الطاهر ابوجعفر 
محمد بن علي الباقر عليه وعلى آبائه الصالة والسالم، 
وهو يحكي جائزة الصيام والقيام »اذا اكمل الصائمون 
صيام رمضان وقيامه: فقد وفوا ما عليهم من العمل، 
وبقي ما لهم من االجر وهو املغفرة، فاذا خرجوا يوم 
عيد الفطر الى الصالة: قسمت عليهم اجورهم، فرجعوا 

الى منازلهم وقد استوفوا االجر واستكملوه«.
اهلل اكبــــر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، ال اله اال اهلل، اهلل 

اكبر، اهلل اكبر، وهلل احلمد.

ثم اعلموا رعاكم اهلل تعالى ان استيفاء االجر امنا 
هو عالمة القبول، لذا خرج الناس من بيوتهم صبيحة 
هذا اليوم رجاء ادراك املأمــــول، وكان االمام العادل، 
واخلليفة العامل، عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل تعالى 
يقول في خطبة عيد الفطر »ايها الناس، انكم صمتم 
هلل ثالثني يوما، وقمتم ثالثني ليلة، وخرجتم اليوم 

تطلبون من اهلل ان يتقبل منكم«.
فالصائم قــــد حاز في نهاره الرضوان، والقائم قد 
جاز فــــي ليله الى اجلنان، واملقبــــول قد فاز بالعتق 

من النيران.
فبشرى، ملن حاز مع من حازوا، وطوبى، ملن جاز 

مع من جازوا، وهنيئا، ملن فاز مع من فازوا.
اهلل اكبــــر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، ال اله اال اهلل، اهلل 

اكبر، اهلل اكبر، وهلل احلمد.
معشر السادة الكرام:

لقد ترحلت عنا ايام الغر من شــــهر الصيام، وقد 
استلهمنا منه دروس اخلير وعبر االكرام.

فقد انصرمت ايام شهر رمضان، والصائم قد جدد 
العهد مع القرآن، واستشعر وجوب االقبال على كالم 
اهلل تعالى: تالوة وتدبرا وعمال واستشفاء وحتاكما، 
وان القرآن الكرمي هو خلق املسلم في شؤون حياته 

مساملا ومحاربا، مصافيا ومخاصما.
ودرس ثــــان: ان امتام عدة رمضان من اجل النعم 
التي تستوجب شــــكر املنعم اجلواد، وقد تأذن الرب 
تبارك وتعالى بالزيادة والفضل ملن قام بشــــكره من 

العباد.
وعبــــرة ثالثة: ان اجتنــــاب الصائــــم للمباحات 
التي تخدش صومه من شــــراب وطعام فيه ترويض 
لنفسه لالستقامة على شرع اهلل واحلذر من غشيان 

احلرام.
وحكمة رابعة: ان حصائد االلسن وعواقبها لها اعظم 
االثر فــــي نقض عرى الصيام، فالكلمة تبلغ مبلغا ال 

يبلغه الفعل فهل تعي هذا وسائل االعالم؟
وموعظة خامســــة: ان صيامنا جميعا عند رؤية 
هالل رمضان وفطرنا عند رؤية هالل العيد يرشــــد 

الى وجوب االعتصام بالوحــــدة ونبذ التفرقة وهذا 
هو االمر الرشيد.

فهذه بعض حكم واحكام اهلل التي يبصرها املوقنون 
)ومن احسن من اهلل حكما لقوم يوقنون(.

أوان كل  الرحمـــن  مـــن  ســـالم 
على خير شهر قد مضى وزمان

فإنـــه الصيـــام  علـــى  ســـالم 
امان مـــن الرحمـــن كل امان

لئـــن فنيـــت ايامـــك الغـــر بغتـــة
فما احلزن من قلبي عليك بفان

اقول ما سمعتم من الوعظ والذكر احلكيم، واستغفر 
لي ولكم اهلل ربكم الغفور احلليم، فاستغفروه وتوبوا 

اليه انه هو التواب الرحيم.
اخلطبة الثانية:

اهلل اكبر، اهلل اكبر اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، 
اهلل اكبر، اهلل اكبر.

ان التكبير هو شعار املؤمنني في ليلة ويوم العيد، 
فتكبير اهلل تعالى مع التقوى هو القول الســــديد )يا 
ايها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا، يصلح 
لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله 

فقد فاز فوزا عظيما(.
اما بعد:

فهذه الدروس واحلكم والعبر املباركة اخلمس التي 
استلهمتها النفس في صومها باالمس، قد دعينا جميعا 
الى استلهامها من شهر رمضان املبارك املتضمخ بعطر 
الشــــرف الزاخر، وذلك بطيات الكلمات االبوية التي 
خاطبنا بها سمو والدنا حفظه اهلل بالعشر االواخر.

فقد اســــس بنيان خطابه املبــــارك ومبانيه، على 
مضامني هذه الدروس ومعانيها، لذا فقد تشنفت من 
جميل كلماته االســــماع، كما ترققت ايضا من جليل 

عباراته الطباع.
فــــاهلل اهلل يا من توجه اليكم اخلطاب االبوي في 
حفظ هذه الوصايا اخلمس، فإن بالقرآن الكرمي والشكر 

واالستقامة واالمانة واالجتماع سعادة النفس.

فواجب مؤسســــات الدولــــة بقطاعيها احلكومي 
واخلاص احلــــرص على ترجمة معاني هذا اخلطاب، 
فإن اهلل سبحانه وتعالى وصف الذين يستمعون القول 

فيتبعون احسنه بأنهم هم اولو االلباب.
وان من اعالم الترجمة املنشــــورة، لدرر الكلمات 
االبوية املنثورة، ما تبذله وزارة االوقاف والشــــؤون 
االسالمية من اجلهود املبرورة، وما تقدمه من العمل 

مبثاني هذا اخلطاب من املساعي املشكورة.
فقد حرصت - وفق اهلل تعالى القائمني عليها وزيرا 
ووكالء ومديرين ـ على تكريس هذه املعاني، السيما 
االصل االصيل، وهو بيان ان مجتمعنا املتراحم املتالحم 
امنا يتوارث الوحدة الوطنية والتواصل االجتماعي 

خلفا عن سلف وجيال بعد جيل.
ويشهد لك ما ذاع وشاع، وطرق ليال ونهارا االسماع، 
حيث غرست منابر مساجدها التي جتاوزت االلف ذلك 
في الطبــــاع، وقررته مراكزها القرآنية التي جتاوزت 

املائة فحصل بحمد اهلل االنتفاع.
واعظــــم عبرة يعتبر بهــــا مجتمعنا على وجوب 
التراحم وضرورة التالحم، االستشــــعار بانها اعظم 
نعم اهلل التي حتررنا بها من غزو املعتدي الغاشــــم، 
فرجع املعتــــدي ببصره هل يرى فــــي مجتمعنا من 
افتراق، ثم ارجع البصــــر كرتني هل يرى بني افراده 
من شــــقاق، فانقلب اليه البصر خاسئا وهو حسير، 

فاندحر مهزوما وولى االدبار وهو حقير.
فرحــــم اهلل آباء لنا واجــــدادا، كانوا لوطنهم عدة 
وعتادا، قطعهم املوت وما انقطع منهم اجلد والعمل، 

ولم تفرقهم اخلصومات وال شغلهم اجلدل.
فمتــــى يدرك االبناء قيمة هذا املوروث الذي خلفه 
لهم اآلباء ليكونوا يدا واحدة تذب عن حياض الوطن 

وتدحر االعداء؟
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واســــبغ عليه 
نعمك الباطنة والظاهرة، وادفع عنه برحمتك يا ارحم 

الراحمني كل الفنت املدلهمة واحملن القاهرة.
اللهم احفظ اميرنا ووالدنا وانت خير احلافظني، 

واعنه يا معني بفضلك على مصالح الدنيا والدين.

اللهــــم بارك له في ولي عهــــده االمني، وايده اللهم 
برئيس حكومته املكني، والبسهم جميعا ثوب العافية 
وامنن عليهم بوافــــر املنن، وهبهم طول عمر تصحبه 

قوة بدن ويقارنه عمل حسن.
اللهم وأيد جميع وزرائهم باالمر الرشــــيد، وسدد 

اخوانهم واعوانهم بالقول السديد.
اللهم جنب افراد مجتمعنا اسباب التفرق والشقاق، 

وحبب اليهم مكارم العادات وفضائل االخالق.
واعصم اللهم شــــباب مجتمعنا من فكر التطرف 
الذميــــم والغلو الضال، وألهمهم وارشــــدهم واهدهم 

سلوك سبيل الوسطية وطريق االعتدال.
اللهم اغفر للمســــلمني واملســــلمات، واعظم اجور 

الصائمني والصائمات.
اللهم اشف مرضانا، وعاف اللهم مبتالنا، وارحم 

اللهم موتانا.
اللهم كن برحمتك ولطفك الخواننا املستضعفني في 
كل مكان، واكشف اللهم الغم وفرج الهم عن اخواننا 

املتضررين في باكستان.
)ربنا تقبل منا انك انت الســــميع العليم(، )وتب 

علينا انك انت التواب الرحيم(.
وليكن مسك اخلتام، معشر السادة الكرام، ترطيب 
ألسنتكم بالصالة والســــالم على سيدنا محمد خير 
االنام، امتثاال المر امللك القدوس الســــالم، حيث قال 
في اصدق قيل واحســــن حديث وخير كالم )ان اهلل 
ومالئكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا 

عليه وسلموا تسليما(.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى 
آل محمــــد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، 

في العاملني انك حميد مجيد.
وهذا عيد مبارك ان شــــاء اهلل تعالى على بالدنا 
واميرنا وحكومتنا وشــــعبنا وعلى جميع املسلمني، 
ولتصحبكم السالمة مغفورا لكم وطبتم وطاب ممشاكم 
وجعلكم اهلل اينما كنتــــم مباركني، وآخر دعوانا ان 

احلمد هلل رب العاملني.




