
 3  محليات  االربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠١٠ 

 (متين غوزال ـ كرم ذياب ـ محمد ماهر ـ سعود سالم ـ قاسم باشا)  جموع املواطنني واملقيمني يؤدون صالة العيد في إحدى ساحات الساملية

 سموه أجرى اتصاالت هاتفية بولي العهد السعودي واألمير نايف بن عبدالعزيز واألمير سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد قطر وولي عهد أبوظبي ونائب رئيس الوزراء العماني 

 نائب األمير تبادل التهاني بالعيد: نأمل المزيد من الخير لألمتين العربية واإلسالمية 
 أجرى سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا مســــاء أمس بأخيه صاحب الســــمو امللكي األمير سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع والطيران واملفتش العام باململكة العربية السعودية الشقيقة، 
حيث هنأه سموه مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك سائال املولى 
العلي القدير ان ينعم على سموه مبوفور الصحة والعافية والعمر 
املديد وعلى الشعب الســــعودي الكرمي بدوام التقدم والنماء وعلى 
العالقات التاريخية بني الشعبني الشقيقني باملزيد من التقدم والتطور 
في ظل القيادتني احلكيمتني لبلديهما وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات. وقد شــــكر صاحب الســــمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أخاه سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد على هذه املشاعر االخوية الصادقة داعيا املولى 
عز وجل ان ينعم على ســــموه مبوفور الصحة والعافية وان يحقق 
للشــــعب الكويتي الشقيق املزيد من آماله وتطلعاته في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وان مين على 

األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
  كما أجرى ســــمو نائب األمير وولي العهد الشــــيخ نواف األحمد 
اتصاال هاتفيا مســــاء أمس بأخيه صاحب السمو امللكي األمير نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية باململكة العربية الســــعودية الشــــقيقة حيث هنأه سموه 
مبناســــبة حلول عيد األضحى املبارك سائال املولى العلي القدير ان 
ينعم على سموه مبوفور الصحة والعافية والعمر املديد وعلى الشعب 
الســــعودي الكرمي بدوام التقدم والنماء وعلى العالقات التاريخية 

بني الشعبني الشقيقني باملزيد من التقدم والتطور في ظل القيادتني 
احلكيمتني لبلديهما وعلى األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن 
والبركات. وقد شكر صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز 
آل سعود أخاه ســــمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
على هذه املشــــاعر االخوية الصادقة داعيا املولى عز وجل ان ينعم 
على ســــموه مبوفور الصحة والعافية وان يحقق للشعب الكويتي 
الشقيق املزيد من آماله وتطلعاته في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد وان مين على األمتني العربية 

واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
  وأجرى سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا مســــاء أمس بأخيه صاحب الســــمو امللكي األمير سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض باململكة العربية السعودية 
الشقيقة حيث هنأه سموه مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك سائال 
املولى العلي القدير ان ينعم على ســــموه مبوفور الصحة والعافية 
والعمر املديد وعلى الشــــعب السعودي الكرمي بدوام التقدم والنماء 
وعلى العالقات التاريخية بني الشعبني الشقيقني باملزيد من التقدم 
والتطور في ظل القيادتني احلكيمتني لبلديهما وعلى األمتني العربية 

واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
  وقد شــــكر صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود أخاه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد على 
هذه املشــــاعر االخوية الصادقة، داعيا املولى عز وجل ان ينعم على 
سموه مبوفور الصحة والعافية وان يحقق للشعب الكويتي الشقيق 
املزيد من آماله وتطلعاته في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الســــمو 

األمير الشيخ صباح األحمد وان مين على األمتني العربية واالسالمية 
باخلير واليمن والبركات.

  أجرى ســــمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف االحمد اتصاال 
هاتفيا مساء أمس األول بأخيه سمو الشيخ متيم بن حمد ال ثاني ولي 
عهد دولة قطر الشقيقة حيث هنأه سموه مبناسبة حلول عيد االضحى 
املبارك سائال املولى العلي القدير ان ينعم على سموه مبوفور الصحة 
والعافية والعمر املديد وعلى الشــــعب القطري الكرمي بدوام التقدم 
والنماء وعلى العالقات التاريخية بني الشعبني الشقيقني باملزيد من 
التقدم والتطور في ظل القيادتني احلكيمتني لبلديهما وعلى االمتني 

العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
  وقد شكر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني اخاه سمو نائب األمير 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد على هذه املشاعر االخوية الصادقة 
داعيا املولى عز وجل ان ينعم على سموه مبوفور الصحة والعافية 
وان يحقق للشــــعب الكويتي الشقيق املزيد من اماله وتطلعاته في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وان 

مين على االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
  واجرى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف االحمد اتصاال 
هاتفيا مســــاء أمس األول بأخيه الفريق اول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات املسلحة 
بدولة االمارات العربية املتحدة ورئيــــس املجلس التنفيذي المارة 
ابوظبي حيث هنأه سموه مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك سائال 
املولى العلي القدير ان ينعم على ســــموه مبوفور الصحة والعافية 
والعمر املديد وعلى الشــــعب االماراتي الكرمي بدوام التقدم والنماء 

وعلى العالقات التاريخية بني الشعبني الشقيقني باملزيد من التقدم 
والتطور في ظل القيادتني احلكيمتني لبلديهما وعلى االمتني العربية 

واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
  وقد شكر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اخاه سمو نائب األمير 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد على هذه املشاعر االخوية الصادقة 
داعيا املولى عز وجل ان ينعم على سموه مبوفور الصحة والعافية 
وان يحقق للشــــعب الكويتي الشقيق املزيد من آماله وتطلعاته في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وان 

مين على االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
   وأجرى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف االحمد اتصاال 
هاتفيا مساء اليوم بأخيه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
بسلطنة عمان الشقيقة اعرب فيه سموه عن اصدق التهاني والتبريكات 
مبناســــبة حلول عيد االضحى املبارك سائال املولى العلي القدير ان 
ينعم عليه مبوفور الصحة والعافية وعلى الشعب العماني الكرمي 
بدوام التقدم والرخاء وعلى العالقات التاريخية بني الشعبني الشقيقني 
باملزيد من التقدم والتطور في ظل القيادتني احلكيمتني لبلديهما وعلى 

االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
  وقد شــــكر فهد بن محمود آل سعيد اخاه سمو نائب األمير ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد على هذه املشاعر االخوية الصادقة داعيا 
املولى عز وجل ان ينعم على ســــموه مبوفور الصحة والعافية وان 
يحقق للشعب الكويتي الشقيق املزيد من التقدم والرقي في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وان مين على 

االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات. 

 خطبة العيد في المساجد دعت إلى تصفية النفوس والوحدة الوطنية 

 محمد راتب
  دعا خطباء املساجد جموع املصلني إلى التسامح وتصفية النفوس 
في خطبهم لصالة عيد األضحى املبارك وأكدوا أن العيد فرصة للتواصل 
والتراحــــم بني االهل واالقرباء، مؤكدين ان صلة الرحم من األمور التي 
يجب ان يحرص عليها اإلنسان في مثل هذه املناسبات، كما اشاروا إلى 
استذكار معاني التضحية وااليثار والعبودية اخلالصة هللا وحده وهي 
املعاني التي خلدها القرآن الكرمي في قصة سيدنا ابراهيم گ وولده 
الذي افتداه اهللا بذبح عظيم، كما دعو إلى ضرورة احلفاظ على الوطنية 
الوطنية واالبتعاد عن كل ما ثير الفنت والصراعات. وفي مســــجد مالك 
بن دينار أكد اخلطيب الداعية عاطف يوسف، بالنيابة عن الداعية طالل 
فاخر، أن هذه االيام هي ايام ذكر وتهليل وتكبير وأيام فرح وســــرور 
وبذل وعطاء وتضحيــــة، داعيا إلى أن تكون صلة العبد بربه في هذه 

االيام حاضرة على أمتها، وأن تكون الطاعة في أوج صورها.
  ولفت الداعية عاطف الى أن أعياد املسلمني ترتبط بأعز الذكريات في 
تاريــــخ األمة، حيث ان عيد الفطر يأتي بعد امتام ركن الصيام، كما ان 
عيد االضحى يحل بعد حج بيت اهللا احلرام، مما يدفعنا في هذه االيام 
الى شكر اهللا وحسن طاعته، ويغرس فينا الفضائل واألخالق الكرمية، 
مذكرا جموع املصلني بإخوانهم احلجاج في مهابط الوحي وهم يطوفون 

حول الكعبة متجردين من الدنيا بصدق وإخالص، وهم متجهون إلى 
قبلة واحدة ويرتدون زيا واحدا، مما يتطلب من املســــلم ان يستشعر 

مبدأ املساواة والتعاون الصادق واحملبة املتواصلة.
  ودعا ابناء األمة وبناتها إلى االســــتفادة من قصة ســــيدنا ابراهيم 
گ وابنه البار اسماعيل گ، حيث تذكرنا باإلميان العميق والطاعة 
املطلقــــة والتضحية اخلالدة من ابراهيم گ عندما أراه اهللا في املنام 
أنه يذبح ابنه الوحيد وفلذة كبده، وذلك بعد أن شاخ في العمر، وذلك 
ليختبره اهللا في ولده، وقال إن اإلنسان قد ميتحن في ماله أو صحته 
أو رزقــــه وهذا كله ميكن تعويضــــه، أما أن ميتحن في ذبح ولده بيده 
فهــــذا هو البالء املبني، وكان إبراهيم گ أهــــال لهذا االمتحان، كما ان 
ولده اســــماعيل كان ولدا بارا ومطيعا حقا عندما قال: (يا أبت أفعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرين). وقال: علينا أن نتذكر في 
هذا اليوم إخالص ابراهيم لربه وطاعة اسماعيل لوالده، وعلى اآلباء أن 
يكونوا قدوة لألبناء وعلى األبناء أن يعلموا أن رضا اآلباء من رضا اهللا 
وأن غضبهما من غضب اهللا وأن اهللا أمر االبناء ببر االباء في حياتهم 
وبعد مماتهم، ودعا نساء املســــلمني الى احلرص على طاعة ازواجهن 
ورعاية حقوقهم والعناية باألوالد وتنشئتهم على الفضيلة واالحتشام 

ولباس العفاف وعدم التبرج.   أحد املصلني حرص على اصطحاب ابنه التهنئة بالعيد 

 الشطي: لنحرص على سالمة وطننا وأمنه ووحدة صفه بالحب المتبادل والبعد عن العنف
 أسامة أبوالسعود

  أكد مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة ببيت الزكاة واإلمام 
واخلطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.خالد الشطي 
ان اهللا سبحانه وتعالى أنعم على بالدنا وتفضل علينا بأمن 
ــف وتآلف وحب متبادل بني  ــتقرار وتكات وأمان ورخاء واس

الكبار والصغار واحلاكم واحملكوم.
  وشدد د.الشطي خالل خطبة عيد األضحى املبارك مبسجد 
الدولة الكبير صباح أمس بحضور صاحب السمو األمير الشيخ 
ــرة آل الصباح  ــمو ولي العهد وأركان أس صباح األحمد وس
ــفراء والديبلوماسيني وجمع كبير من املصلني  الكرام والس
من املواطنني والوافدين على ضرورة ان نحرص على سالمة 
وطننا وأمنه، ووحدة صفه، باحلب املتبادل والتناصح بالكلمة 
ــوة، القريبة من  املخلصة الصادقة البعيدة عن العنف والقس

الرفق والرحمة، لكي تتقارب القلوب وتتراص الصفوف.
  وفيما يلي نص اخلطبة.

  الخطبة األولى

ــر... اهللا أكبر... اهللا أكبر... اهللا أكبر... اهللا أكبر...    اهللا أكب
اهللا أكبر... اهللا أكبر... اهللا أكبر اهللا... اهللا أكبر.

ــبحان اهللا بكرة    اهللا أكبر كبيرا... واحلمدهللا كثيرا... وس
ــريك له...  ــهد أن ال اله إال اهللا... وحده ال ش وأصيال... وأش
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله... صلى اهللا عليه وعلى آله 
ــه وأتباعه الى يوم الدين. اهللا أكبر...اهللا أكبر... اهللا  وأصحاب

أكبر... ال إله اال اهللا، اهللا أكبر... اهللا أكبر وهللا احلمد.

  أيها املسلمون:  هنيئا لنا في يوم عيدنا... عيد األضحى 
ــر... الذي جعله اهللا  ــارك... يوم النحر ويوم احلج األكب املب
ــبحانه وتعالى من أعظم أيام الدنيا... قال رسول اهللا ژ  س

«خير األيام عند اهللا يوم النحر».
  أيها األحباب الكرام... إننا نعيش في أيام مباركة عظيمة... 
جعلها اهللا سبحانه وتعالى أعيادا للمسلمني... قال رسول اهللا 
ــريق عيدنا أهل اإلسالم»... فما  ژ «يوم النحر وأيام التش

أجمل هذه األيام... وما أسعد أوقاتها... وأعظم بركتها.
  عن انس بن مالك ے انه قال: «كان ألهل اجلاهلية يومان 
ــون فيهما... فلما قدم النبي ژ املدينة... قال: كان لكم  يلعب
يومان تلعبون فيهما... وفقد أبدلكم اهللا بهما خيرا منهما... 

يوم الفطر ويوم األضحى»
  فهنيئا لنا بأيام عيدنا وفرحنا وسرورنا...

  اهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إله إال اهللا، واهللا أكبر، اهللا 
أكبر، وهللا احلمد.

ــال اهللا تعالى في  ــلمون: إن لكل أمة عيدا... ق ــا املس   أيه
محكم كتابه (لكل امة جعلنا منسكا)... قال ابن عباس رضي 
ــكا أي عيدا ولقد كانت األعياد في اجلاهلية  اهللا عنهما منس
ــد كثير من األمم فيها من التعظيم لآللهة وتقدمي الذبائح  وعن

لهم، شركا مع اهللا ونكرانا لفضله وذبحا لغيره.
ــا بوحدانية اهللا ووجوب  ــالم احلنيف معترف   فجاء اإلس
اإلخالص له واالعتراف بفضله والتقرب بالذبائح له وحده. 
  (قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العاملني 

ال شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول املسلمني) 

ــه إال اهللا، اهللا أكبر اهللا  ــر اهللا أكبر ال إل ــر اهللا أكب   اهللا أكب
أكبر وهللا احلمد

  أيها املسلمون: إن من أعظم شعائر العيد نحر األضاحي 
تقربا وشكرا هللا رب العاملني وقد ُسمي عيد األضحى املبارك 
ــال اهللا تعالى (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك  بيوم النحر ق
ــولنا الكرمي صلوات ربي وسالمه عليه  وانحر) وقد بني رس
ــال «ما عمل ابن ادم يوم  ــل األضاحي في يوم العيد فق فض
ــن إراقة دم» أي نحر  ــر عمال أحب الى اهللا عّز وجل م النح
ــوم القيامة بقرونها  ــح األضاحي ثم قال «وانها لتأتي ي وذب
ــعارها، وان الدم ليقع من اهللا عز وجل مبكان  واظالفها وأش
قبل ان يقع على األرض، فطيبوا بها نفسا» وعن البراء ے 
ــا النبي ژ فقال «إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن  قال:خطبن
ــنتنا»  ــي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب س نصل
نعم أيها األحباب انها سنة نبينا محمد ژ وقد كانت من قبل 
ــنة نبينا ابراهيم گ حينما استجاب لربه وضحى بابنه  س

اسماعيل عليه السالم ففداه اهللا بذبح عظيم.
ــه إالاهللا، واهللا أكبر اهللا  ــر اهللا أكبر اهللا أكبر الإل   اهللا أكب
أكبر واهللا احلمد. وان من أعظم شعائر العيد، التكبير هللا رب 
ــني، قال اهللا تعالى (ولتكبروا اهللا على ما هداكم ولعلكم  العامل
تشكرون) أما التكبير فألن الهداية لهذا الدين العظيم اقتضت 

التكبير ألجلها، وقد كان من تكبيره.
ــا» وألن التهليل  ــد «اهللا أكبر على ما هدان ــي العي    ژ ف
ــرع مع التكبير التهليل، فنقول اهللا  مقترن بالتكبير، فقد ش

أكبر اهللا أكبر ال إله اال اهللا.

  وألن نعمة الهداية لهذا الدين العظيم اقتضت شكرها فكان 
ــول اهللا أكبر اهللا أكبر واهللا احلمد،  التحميد مع التكبير فنق

ومن صيغ التكبير في أيام العيد. 
  اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر كبيرا وأيضا اهللا أكبر اهللا أكبر 
ــهر  اهللا أكبر وأجل وأيضا اهللا أكبر على ما هدانا،  ومن أش
ــلمون اليوم بعد الصلوات  ــغ التكبير التي يرددها املس صي
املكتوبات في أيام العيد األربعة اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر ال 

إله إال اهللا اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا احلمد
  أيها املسلمون: ان السعادة والفرح والسرور التي تغمر 
كل املسلمني اليوم جاءت بعد أداء احلجاج ملعظم شعائر احلج 
وجاءت للمقيمني في أوطانهم بعد العمل الصالح الذي تقربوا 
به الى ربهم في أيام العشر األول من ذي احلجة، فكان الفرح 
ــره وعبادته وهذا هو  ــن طاعة اهللا وذك ــرور منبعثا م والس
الفرح احلقيقي اللهم اجعل عيدنا سعيدا وأعده علينا أعواما 
ــتغفر اهللا لي ولكم فاستغفروا  عديدة.  أقول قولي هذا وأس

فيا سعادة املستغفرين.

  الخطبة الثانية

ــر اهللا أكبر اهللا أكبر  ــر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكب   اهللا أكب
ــهد أن ال إله  ــر اهللا أكبر كبيرا واحلمد هللا كثيرا وأش اهللا أكب
إال اهللا واشهد ان محمدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله 

وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
  أيها األحباب الكرام: ان من متام وكمال فرحنا في عيدنا 
ــبحانه وتعالى انعم على بالدنا وتفّضل علينا  هذا، ان اهللا س

بأمن وأمان ورخاء واستقرار وتكاتف وتآلف وحب متبادل بني 
الكبار والصغار واحلاكم واحملكوم في أجمل وأحلى صورة 
قال اهللا تعالى (قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا) ولكي 
تدوم هذه النعم علينا ان نصونها ونحافظ عليها ونسعى الى 
تنميتها وتطويرها واالرتقاء بها، فكلما عاد إلينا العيد حتقق لنا 
في أمل وتتابع لنا فيه عمل. وما أجمل ان يكون العيد فرصة 
عظيمة ومناسبة كرمية لنؤكد على ضرورة اخوتنا ووحدتنا 
ــا وتآخينا قال اهللا تعالى (إمنا املؤمنون إخوة) وقال  وترابطن

ژ «املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».
  ولنحرص على سالمة وطننا وأمنه، ووحدة صفه، باحلب 
املتبادل والتناصح بالكلمة املخلصة الصادقة البعيدة عن العنف 
ــوة، القريبة من الرفق والرحمة، لكي تتقارب القلوب  والقس
وتتراص الصفوف، قال رسول اهللا ژ: «من أعطي حظه من 
الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا واآلخرة، وصلة الرحم 
ــن اجلوار أو حسن اخللق يعمران الديار ويزيدان في  وحس
األعمار» فلنتق اهللا عز وجل فيما حملنا من أمانة ومسؤولية 

كل حسب موقعه فإن اهللا سائلنا عنها حفظنا أم ضيعنا.
  اللهم إنا نسألك السداد والرشاد والتوفيق والنجاح اللهم 
بارك لنا في عيدنا وأدم علينا فرحنا وسرورنا واجمع كلمتنا 
ــبل  ــر قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا س ــف على اخلي وألّ
السالم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء غدقا 
أمنا وإميانا وسائر بالد املسلمني اللهم وفق أمير بالدنا وولي 
عهده ووزراءه وأعوانه ملا حتب وترضى وخذ بنواصيهم للبر 

والتقوى، وأجر اخلير على أيديهم يارب العاملني. 

ء خطبة عيد األضحى المبارك بمسجد الدئلة الكبير بحضور صاحب السمو األمير  خال


