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��ب �أعيادنا على  �لحم��د هلل �لرحي��م �لرحمن، �لكري��م �لمنان، رتَّ

طاعت��ه، و�أع��اد علين��ا فيها من عو�ئد ف�س��له ونعمته، وجعلها مو��س��م 

طاع��ة وف��رح وتر�ح��م، تحم��ل ف��ي طياته��ا قيم��ًا ومعان��ي وف�س��ائل 

عظيمة، و�ل�س��الة �ل�سالم على �سيدنا محمد ر�سول �هلل، �لذي بين لنا 

�آد�ب �أعيادنا و�س��ننها، وما ينبغي �أن يكون فيها من �ل�س��كر و�لتو�س��عة، 

و�لجتهاد في �إدخال �ل�س��رور على �لآخرين، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إنَّ لكلِّ قوٍم 

عيدً�، وهذ� عيدنا«. ]متفق عليه[.

وبعد:

فقد �س��رع لنا ديننا دين �لفطرة عيدين كريمين، هما عيد �لفطر 

وعي��د �لأ�س��حى، جعلهما �هلل مو��س��م تتجدد فيهم��ا �لفرحة �لعامة 

لالأمة، بعد �أن �أتمت ما �أُِمرت به من طاعات لربها، وتظهر فيهما مظاهر 

�لبتهاج، وتتوحد فيهما �لم�ساعر، وتتجدد فيهما �ل�سالت و�لرو�بط، 

وتتحق��ق فيهم��ا معاٍن كثيرة م��ن معاني �لإخاء، وناأخ��ذ فيهما بحظنا 
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ه �لآد�ب، وتطيب به  �لفط��ري من �لتمتع بمباهج �لحي��اة، تمتعًا تحفُّ

�لنفو���س، عيد�ن ُيظهر�ن �َس��َعة هذ� �لدين و�إن�س��انيته وربانيته، فعن 

ِة َيْوماِن في ُكلِّ �َس��َنٍة  ْه��ِل �لجاِهِليَّ �أن���س ر�س��ي �هلل عنه، ق��ال: َكاَن ِلأَ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �لَمدينة، ق��اَل: » كاَن َلُكْم َيْوماِن  ا َق��ِدَم �لنَّ يلَعب��وَن فيهما، َفَلمَّ

تْلَعب��وَن فيهما، َوَق��ْد �أَْبَدَلُكُم �هلل ِبِهما َخْيرً� ِمْنُهم��ا: َيْوَم �ْلِفْطِر، َوَيْوَم 

�لأ�سحى «.  ]�لن�سائي: 1556[. 

ِح  �أي��ام ربم��ا ن�س��تغرب �أن يك��ون �لتعب��د فيه��ا باأن��و�ع م��ن �لت��روُّ

و�لتخفي��ف ع��ن �لنف���س و�ل�س��رور و�لتو�س��ع �لالئ��ق ف��ي �لمباح��ات 

بالمقارن��ة بغيرها م��ن �لأوقات، و�لع��ادة �أن يكون �لتعب��د باألو�ن من 

�ل�س��بر عل��ى �لعب��اد�ت، ولك��ن هك��ذ� �أر�د �هلل تعال��ى، �أن يجع��ل هذه 

�لحالة نوعًا من �لذكر ولي�س��ت غفلة، بل �سعيرة من �سعائر �لحنيفية 

�ل�سمحة �لتي بعث بها ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

يقول �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في �أيام منى �لثالثة، وهي من �أيام �لعيد: » �أل و�إن 

 هذه �لأيام �أيام �أكل و�س��رب وذكر �هلل عز وجل«. ] �أبو د�ود: 2813[.

�ْس��ِريِق، ِعيُدَن��ا  ��اُم �لتَّ يَّ ْح��ِر، َو�أَ ويق��ول ملسو هيلع هللا ىلص: »َي��ْوُم َعَرَف��َة، َوَي��ْوُم �لنَّ
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��اُم �أَْكٍل َو�ُس��ْرٍب«. ]�أب��و د�د: 2419، و�لن�س��ائي:  �أَْه��َل �لإِ�ْس��اَلِم، َوِه��َي �أَيَّ

 3004 [. �أي ل �س��يام فيه��ا، فهي بمثابة �أيام �س��يافة م��ن �هلل لعباده، 

. و�سيافة�هلل ل ُتَردُّ

نفرح بفضل اهلل ورحمته وتوفيقه:

يق��ول ربن��ا �س��بحانه وتعال��ى ف��ي �أعظ��م م��ا ُيْف��َرح ب��ه: ﴿ک  

گ    گ  گ   گ  ڳ﴾ ]يون���س: 85 [. وكال �لعيدي��ن 
فرح و�حتفال بف�س��ل �هلل تعالى، هما فرح بف�س��ل �لهد�ية �إلى ركنين 

عظيمي��ن م��ن �أركان �لإ�س��الم، وبالتوفي��ق �إلى �أد�ئهم��ا و�لجتهاد في 

�أيامهما، وفرح وتفاوؤل بقبول �لعمل من �هلل �لكريم �لمنان، وما ترتب 

عليه من �لجو�ئز �لربانية و�لمنح �لإلهية، فاأْعِظْم به من فرح!

عي��د �لفط��ر يعق��ب �لمغف��رة لل�س��ائمين، و�لعت��ق م��ن �لن��ار لمن 

�أكرمه��م �هلل تعال��ى ب��ه، وعي��د �لأ�س��حى يعق��ب �لعت��ق و�لمغف��رة 

للحجاج ولغيرهم من �لم�س��لمين، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن �س��اَم رم�ساَن، �إِيمانًا 

َم ِم��ْن َذْنِبِه«. ] متفق علي��ه[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص في  و�حِت�س��ابًا، ُغِف��َر َلُه م��ا َتَقدَّ
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ِ ِعْنَد ُكلِّ ِفْطٍر ُعَتَقاَء، َوَذِلَك ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة«. ]�بن  ف�س��ل رم�س��ان:»�إِنَّ هلِلَّ

ماجه: 1643[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ِمْن َيْوٍم �أْكَثَر ِمْن �أن َيْعِتَق �هلُل ِفيِه َعْبدً� 

اج:  اِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَة«. ]م�س��لم: 1348[. ويق��ول عز وجل للُحجَّ ِم��َن �لنَّ

»�أفي�سو� عبادي مغفورً� لكم ولمن �سفعتم له«. ]م�سند �لبز�ر :6177[. 

ول��كل م��ا �س��بق وغي��ره �س��رع �هلل لن��ا �لجتم��اع �لع��ام لل�س��الة 

و�لذك��ر و�لتكبير فرحًا بف�س��ل �هلل و�س��كرً� له تعال��ى، يقول �هلل عز 

وج��ل ف��ي خت��ام �آي��ات ف�س��ل �س��هر رم�س��ان: ﴿ۋ  ۅ  

ې﴾  ې   ې   ې    ۉ   ۅ  ۉ  
]�لبقرة: 185[. 

معاٍن وقيم في أعيادنا:

- �أعيادنا �أفر�ح ربانية تبد�أ بتكبير �هلل تعالى، و�ل�سالة وتقديم 

�ل�س��دقات، فرحًا باإتمام �لطاع��ات، فاأفر�حنا �لحقيقية هي �لأفر�ح 

�لمترتب��ة عل��ى �لطاع��ة، �أفر�ح تمت��زج بالقربات، ولي�س��ت تفلتًا ول 

فترة �سماح ترتكب فيها �لمحرمات.
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- �أعيادن��ا �أف��ر�ح وطاع��ات تجم��ع بي��ن ح��قِّ �هلل تعال��ى وح��قِّ 

�لنف�س وحقِّ �لأ�س��رة وح��قِّ �لجير�ن وحقِّ �لنا�س م��ن حولنا، تتعانق 

فيها �لعادة �لح�س��نة م��ع �لعبادة، و�لحاجات �لإن�س��انية مع �لعباد�ت 

�لخال�س��ة، فال تعار�س بينهما، بل تو�فق و�ن�س��جام باأمر �هلل ور�ساه، 

ففيه��ا �ل�س��الة و�لذك��ر و�لتكبير، ولب���س �لجديد و�لتهنئة و�إ�س��اعة 

�لبهجة و�لتو�س��عة، و�ل�س��لة مع �لأق��ارب و�لمع��ارف و�لجير�ن، وكل 

ذلك في هذه �لأيام من �سعائر �هلل.

- �أعيادن��ا �أعياد فا�س��لة يتحقق فيه��ا معنى �لتكاف��ل و�لتر�حم، 

وذل��ك باإخ��ر�ج زكاة �لفط��ر، وذب��ح �لأ�س��احي و�لَه��ْدِي، في�س��ل �إل��ى 

�لفقي��ر حقه ويدخل �ل�س��رور عليه، وي�س��ان عن ذل �ل�س��وؤ�ل في هذ� 

�ليوم، ويتفرغ للفرح بالعيد كما يتفرغ �لأغنياء.

ة �أبيه �إبر�هيم  - ذبح �لأ�ساحي هو �إحياء من ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ل�ُسنَّ

علي��ه �ل�س��الم، وه��و تذكي��ر لنا ب��اأن �لأنبي��اء ه��م قدوتن��ا، و�أن دين 

�لأنبياء و�حد، ونحن على طريقهم �سائرون.





الـعــيــــد  فـــرحـــة  وآداب10

- عيد �لأ�س��حى يذكرنا بق�س��ة فد�ء �هلل ل�سيدنا �إ�سماعيل عليه 

�ل�س��الم م��ن �لذبح، وم��ا تحمل من معان��ي �لطاعة �لمطلق��ة منه ومن 

�أبيه هلل تعالى و�إ�سالم �لوجه له، و�ل�سبر على �لبالء، عليهما �ل�سالم، 

و�للطف �لذي يتد�رك �هلل تعالى به عباده �لمتقين.

�أن �لأ�سل فيه  - ذبح �لأ�س��احي – كما هو تو�س��عة وفرحة – �إل 

�لإ�س��ارة �إل��ى �لإخال�س هلل وتوحي��ده و�لقيام ب�س��كره، باإهر�ق �لدم 

تقربًا �إليه تعالى، �لذي ل يكون �لذبح �إل له. ولذلك يكبر �لم�س��حي 

عن��د �لذب��ح ويقول: با�س��م �هلل، �للهم ه��ذ� منك و�إلي��ك فتقبل مني، 

يقول تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   
گ﴾ ]�لحج: 34[ .

��ِب �لعيدين على  - ِم��ن �لقي��م �لتربوية �لتي ن�س��تفيدها م��ن َتَرتُّ

�إتمام �س��يام �س��هر رم�س��ان، و�إتمام �أعظ��م �أركان �لحج: ه��ي �أنه يحق 
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لن��ا �أن نف��رح بع��د �إنج��از �أعمالن��ا، و�أن نف��رح ون�س��ر بقدرتن��ا عل��ى 

�سبط �أنف�س��نا و�متالك �إر�دتنا �أثناء �س��ومنا، وحجنا، وهذ� �ل�سبط 

 ي�س��ير �إل��ى �أنن��ا – �أم��ة و�أف��ر�دً� – ق��ادرون عل��ى �مت��الك �إر�دتن��ا 

في غيرهما.

��ِب �لعي��د عل��ى �إتم��ام  - م��ن �لقي��م �لت��ي نتعلمه��ا �أي�س��ًا م��ن َتَرتُّ

�لطاع��ة: �أن مج��از�ة �لمح�س��نين عل��ى �أعماله��م بالجو�ئ��ز وبالثناء 

�لح�س��ن تقديرً� وت�س��جيعًا لهم �أمر �س��رعي يربينا عليه �ل�سرع ويبثه 

فينا، تلبية لحاجاتنا �لإن�سانية، و�أن نعلم �أن �لتخفيف و�لترويح عن 

�لمجتهد بعد �جتهاده �أمر �سروري، لي�ستطيع مو��سلة �جتهاده.

ه م��ن �لفرحة و�لتو�س��عة،  ��ه، فلنعِط للعي��د حقَّ - ل��كل وق��ت حقُّ

وخا�س��ة مع �لأطفال و�ل�س��غار، قال �لعلماء تعليقًا على حديث روؤية 

�ل�س��يدة عائ�س��ة َلِعَب �لحب�س��ة يوم �لعيد: » فيه م�سروعية �لتو�سعة 

عل��ى �لعي��ال ف��ي �أي��ام �لأعي��اد باأنو�ع ما يح�س��ل له��م ب�س��ط �لنف�س 

وترويح �لبدن من َكَلِف �لعبادة«. ]فتح �لباري 2/ 442[.
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- �لعي��د فر�س��ة لب��د �أن تغتن��م لتخط��ي عقب��ات �لقطيع��ة بين 

�لأق��ارب و�لأ�س��حاب وغيره��م، بع��د �أن جه��زت �لعب��اد�ت �لأنف���س 

��َل و�س��له �هلل، وم��ن عف��ا  لالحت�س��اب و�لعف��و و�لم�س��امحة، فَم��ْن َو�سَ

ه �هلل، يق��ول �هلل تعال��ى:﴿ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴾  �أع��زَّ

]�ل�سورى: 40[، وقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وما ز�َد �هلُل َعْبدً� ِبَعْفٍو، �إِلَّ ِعّزً�، وما 

َع �أََحٌد هلِل �إِلَّ َرَفَعُه �هلُل«.  ]م�سلم: 2588[.  َتو��سَ

ْن ُيْب�َسَط َلُه في ِرْزِقِه،  ُه �أَ يقول ملسو هيلع هللا ىلص في ف�سل �سلة �لرحم: »َمْن �َسرَّ

��ْل َرِحَمُه« . ] متفق علي��ه[، وقال له رجل:  �أَْو ُيْن�َس��اأَ َل��ُه في �أََثِرِه، َفْلَي�سِ

َة. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َتْعُبُد �هلَل  يا َر�س��وَل �هلِل، �أَْخِبْرني ِبَعَمٍل ُيْدِخُلن��ي �لَجنَّ

ِحَم«  ��ُل �لرَّ كاَة، َوَت�سِ ��اَلَة، َوُتوؤْتي �لزَّ ل ُت�ْس��ِرُك ِبِه �َس��ْيئًا، َوُتقي��ُم �ل�سَّ

]�لبخاري: 5982[. 

- �لتهنئ��ة بالعي��د ن��وع من �لدع��اء، فال ُتْت��َرُك ولو م��ع ِمَحٍن تمرُّ 

و�لآم ُتقا�س��ى، فالموؤمن متفائل ل يتملك �لياأ�س من قلبه، حامد لربه 

ل ف�سله وخيره على  على كل حال -طالما حفظ �هلل عليه دينه- موؤمِّ

�لدو�م، فالتهنئة �أمل و��ستدر�ر للفرج .
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- ل ينبغ��ي �لن�س��غال بال�س��رور في ه��ذ� �ليوم و�ل�س��تغر�ق فيه 

َر في �لأعياد  بحيث يجعلنا نغفل عن �لطاعة، فر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كما َب�سَّ

ر، كما جاء في حديث وعظه للن�ساء - �نظر  ��ى وذكَّ ��َر، َوَعَظ وو�سَّ وَي�سَّ

ن�س �لحديث )�س24( -.

- ِذكرنا لالآخرة ِنْعَم �ل�س��يانة لأفر�حنا في �لدنيا، تاأمل ذلك في 

ق��ر�ءة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص في �س��الة �لعيد، في هذ� �لجمع �لكبير، ب�س��ور فيها 

�أتمُّ عظة، و�أبلُغ تذكرة، وهي �س��ورتا )ق، و�لقمر(، و�س��ورتا )�لأعلى 

و�لغا�سية(، و�لالتي تتحدث عن �لآخرة و�أهو�لها، وح�سابها، و�أحو�ل 

�إيثاره��ا عل��ى �لدني��ا، وكان  ف��ي  �لف��الح  �ل�س��عد�ء و�لأ�س��قياء، و�أن 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كثيرً� ما يقر�أ �أي�سًا في �لجمعة ب�سورة ) ق (.

يقول �بن كثير رحمه �هلل: »و�لق�سد �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقر�أ 

به��ذه �ل�س��ورة ف��ي �لمجامع �لكب��ار، كالعي��د و�لجمع، ل�س��تمالها على 

�بتد�ء �لخلق و�لبعث و�لن�س��ور، و�لمعاد و�لقيام، و�لح�س��اب، و�لجنة 

و�لن��ار، و�لث��و�ب و�لعق��اب، و�لترغي��ب و�لترهي��ب «. ويق��ول �لر�زي 
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رحم��ه �هلل في تف�س��يره، في �ل�س��ر بالتذكير بقر�ءة �س��ورة ) ق ( في 

�س��الة �لعي��د: » فاإن �لعيد يوم �لزينة، فينبغي �أن ل ين�س��ى �لإن�س��ان 

خروجه �إلى عر�سات �لح�ساب، ول يكون في ذلك �ليوم فرحًا فخورً�، 

ول يرتكب ف�سقا ول فجورً� «. 

من مظاهر الفرحة في العيد:

يقول �لعلماء: »�إظهار �ل�سروِر في �لعيدين �سعاُر �لدين، ولي�س هو 

ك�سائر �لأيام«. ]�سرح �ل�سنة 322/4[.

- م��ن مظاه��ر �لفرح��ة �س��الة �لعيد ف��ي �لم�س��ليات و�ل�س��احات 

�لعامة و�لخالء و�لم�ساجد. 

- �رتفاع �س��يحات �لتكبير في �ل�سو�رع و�لبيوت و�لم�ساجد وعقب 

�ل�سلو�ت �سكرً� هلل و�إعالنًا بتوحيده، وتعظيمًا لدين �لإ�سالم.

- َن�س��ُر �لبهجة بتزيين �لبيوت و�ل�س��و�رع بما يتنا�س��ب مع فرحة 

�لعيد، من غير �إ�سر�ف.   
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- من مظاهر �لفرح خروج �لم�س��لمين ل�س��الة �لعيد و�سهود �لَجْمِع 

له رجاًل ون�ساء و�أطفاًل، و�لتزيي باأح�سن �لثياب.

- �لتو�سعة في �لطعام و�ل�سر�ب وغيرهما من �لمباحات �لمنا�سبة 

دون �إ�سر�ف.

- �إدخال �ل�س��رور على �لفقر�ء بالت�س��دق عليهم ب�سدقة �لفطر، 

وبلح��م �لأ�س��احي وبالألب�س��ة وغيره��ا م��ن �ل�س��دقات، يق��ول �لنبي 

��روِر على  ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ �أََح��بَّ �ْلأَْعم��اِل �إَِلى �هلِل َبْعَد �ْلَفر�ِئ�ِس �إِْدخاُل �ل�سُّ

�ْلُم�ْسِلِم«. ]�لطبر�ني في �لكبير[. وهو في �لأعياد �أ�سد حبًا �إلى �هلل.

- �إدخ��ال �ل�س��رور عل��ى �لأطف��ال، و�لن�س��اء بالهد�ي��ا، و�إعط��اء 

»�لعيدي��ة« �لت��ي تفرحه��م كثي��رً�، وتعطيه��م فر�س��ة �أن ي�س��ترو� ما 

يحبون، ويدخل في هذ� �لخدم و�لعمال، وهذ� من جميل �لعاد�ت �لتي 

تدخل في باب �لبر و�ل�سلة و�إدخال �ل�سرور، و�هلل يقول في �لإح�سان 

عامة: ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]�لرحمن: 60[ .
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- م��ن مظاه��ر �لفرحة و�ل�س��رور، �لغن��اء و�لإن�س��اد �لمباح �لذي 

لي���س في��ه فح�س �أو تك�س��ر �أو خروج ع��ن �لأدب، بل يذكر بالف�س��ائل 

و�لم��كارم، فيم��ا بين �لن�س��اء بع�س��هن مع بع���س، وكذ� من �ل�س��غار مع 

�أم��ن �لفتن��ة، وع��دم �لتو�س��ع في��ه، فعن �ل�س��يدة عائ�س��ة ر�س��ي �هلل 

عنه��ا قاَل��ْت: َدَخ��َل َعَل��يَّ �أَب��و َبْك��ٍر َوِعْن��دي جاِرَيت��اِن ِم��ْن َج��َو�ري 

ي��اِن ِبما تقاَوَلْت ِبِه �ْلأَْن�س��اُر َي��ْوَم ُبعاَث، قالْت: َوَلْي�َس��تا  �لأن�س��اِر، ُتَغنِّ

��ْيطاِن ف��ي َبْيِت َر�ُس��وِل �هلِل  َيَتْي��ِن، فق��اَل �أَبو َبْك��ٍر: �أَِبَمْزُم��وِر �ل�سَّ ِبُمَغنِّ

ملسو هيلع هللا ىلص ؟ َوَذِل��َك ف��ي َي��ْوِم ِعيٍد، فقاَل َر�ُس��وُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا �أَبا َبْك��ٍر �إِنَّ ِلُكلِّ 

��ِرباِن«،  فاِن، َوَت�سْ َق��ْوٍم ِعيدً�، وه��ذ� ِعيُدنا«. وفي رو�ية �أخ��رى »ُتَدفِّ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ب��و َبْك��ٍر، َفَك�َس��َف �لنَّ ِب��يُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَتَغ���سٍّ ِبَثْوِب��ِه، َفاْنَتَهَرُهم��ا �أَ َو�لنَّ

اُم  اُم ِعيٍد، َوِتْل��َك �لأَيَّ نَّه��ا �أَيَّ  َع��ْن َوْجِهِه، فق��اَل: »َدْعُهَما يا �أب��ا َبْكٍر، َفاإِ
اُم ِمًنى«. ]متفق عليهما[. �أَيَّ

و�إباح��ة �ل�س��رب بال��دف، ل يل��زم من��ه �إباحة غيره م��ن �لآلت، 

ق��ال �لعلم��اء: �إن »ع��دم �إن��كاره ملسو هيلع هللا ىلص د�لٌّ على ت�س��ويغ مث��ل ذلك على 

ُه �إذ ل ُيِق��رُّ على باطل، و�لأ�س��ل �لّتن��ّزه عن �للعب  �لوج��ه �لذي �أق��رَّ
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و�لله��و فيقت�س��ر على ما ورد فيه �لن�س وقت��ًا وكيفية تقلياًل لمخالفة 

�لأ�س��ل«. ]فت��ح �لب��اري 2/ 442[. وقال��و�: »حك��م �لي�س��ير م��ن �لغناء 

خالف �لكثير«. ] �لفتح لبن رجب 8/ 344 [.

- م��ن مظاه��ر �لف��رح و�ل�س��رور ي��وم �لعي��د �لترفي��ه بالألع��اب 

�لترفيهي��ة، و�إباح��ة روؤية ذلك للكبار و�ل�س��غار مع �لأدب و�لتح�س��م 

وع��دم �لريب��ة، فق��د جاء عن �ل�س��يدة عائ�س��ة ر�س��ي �هلل عنه��ا �أنها 

قال��ت: » �إنَّ �لَحَب�س��ة كانو� يلعبون عند ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص في يوِم عيٍد، 

قال��ت: فاطلعت من ف��وق عاتقه، فطاأط��اأ لي ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص َمْنِكبيه، 

فجعلت �أنظر �إليهم من فوق عاتقه حتى �سبعت، ثم �ن�سرفت«. ]م�سند 

�أحمد، و�لبخاري بنحوه[.

- لالأطف��ال و�ل�س��غار وحديث��ي �ل�س��ن ح��ق كبي��ر ف��ي �لعي��د من 

�لفرحة و�للعب و�للهو �لبريء، فالبد �أن يعطو� حقهم، تقول �ل�سيدة 

عائ�س��ة ر�س��ي �هلل عنه��ا منبه��ة �إلى ه��ذ� �لمعنى بعد حدي��ث روؤيتها 

للعب �لحب�س��ة، و�إلى هذ� �لملمح �لتربوي من ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث لم 
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يْعجلها في هذه �لمنا�سبة ورفق بها مر�عاة ل�سنها ورغبتها حتى �نتهت 

هي من فرجتها عليهم، تقول: »فاقدرو� قدر �لجارية �لحديثة �ل�س��ن 

�لحري�س��ة على �لله��و«. ]متف��ق عليه[، فاأعط��و� �أيها �لآب��اء لالأطفال 

وحدثاء �ل�سن حقهم، و�رفقو� بهم، ول ت�سجرو� منهم. 

قال �لعلماء في ذلك: »من �ل�ّس��ّنة في يوم �لعيد �أن ُتحِدث فرحًة 

لأهل��ك، وم��ن �لفرح��ة: �أن تاأخذه��م �إل��ى مكان تت�س��ع وتن�س��رح فيه 

�س��دورهم«. �أو نحوها مما يدخل �ل�س��رور عليهم. ]�ل�س��نقيطي في �سرح 

ز�د �لم�ستقنع[.

- م��ن مظاه��ر فرحنا ف��ي �لعيد �لتق��اء �لأق��ارب �س��غارً� وكبارً�، 

و�لأر�م��ل  �لأيت��ام  وتفق��د  �لأ�س��دقاء،  ولق��اء  بينه��م،  و�لت��ز�ور 

و�لمحتاجين �إلى �لمو��س��اة، وزيارة �أهل �لف�س��ل و�ل�سالح، وهذ� لي�س 

خا�س��ًا بالعي��د فق��ط، ولكن��ه يتاأكد في �لعي��د، وما �أجمل �أن ت�س��حب 

دهم على �لبر و�ل�سلة، وَمْن لم ت�ستطع  �أبناءك في هذه �لزيار�ت لتعوِّ

�أن تزوره، فتو��سل معه بال�سالم و�لتهنئة و�لدعاء ولو عبر �لهاتف.
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- يق��ول �لنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: »ي��ا �أيه��ا �لنا���س، �أف�س��و� �ل�س��الم و�أطعم��و� 

�لطع��ام و�س��لو� �لأرحام و�س��لو� باللي��ل و�لنا�س نيام تدخل��و� �لجنة 

ب�سالم«. ]�أحمد و�لترمذي و�بن ماجه[، و�أما عن �لزيارة في �هلل، فيقول 

ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن عاَد َمِري�سًا �أَْو ز�َر �أَخًا َلُه ِفي �هلِل ناد�ُه ُمناٍد �أَْن ِطْبَت وطاَب 

ِة َمْنِزًل«. ]�لترمذي: 2008[. �أَْت ِمن �لَجنَّ مم�ساَك َوَتَبوَّ

من سنن العيد وآدابه: 

و�لم�س��اجد  �لبي��وت  ف��ي  �لعيدي��ن،  ليلت��ي  �لتكبي��ر  ُي�س��تحب   -

و�لطرق��ات، وي�س��تحب رف��ع �ل�س��وت ب��ه، وح��ال �لخ��روج �إلى �س��الة 

�لعي��د �إلى �أن ينادى ب�س��الة �لعي��د، ويز�د في عيد �لأ�س��حى �لتكبير 

عقب �ل�س��لو�ت �لمفرو�س��ات، من فجر يوم �لعيد �إلى ع�سر ثالث �أيام 

�لت�س��ريق، وهو �ليوم �لر�بع للعيد. ]ينظر: �س��رح �لنووي على م�س��لم 6/  

.]180 ،169

- ُي�س��تحب �إحياء ليلت��ي �لعيدين بالذكر و�لدع��اء وغيرهما من 

�لطاع��ات، ول��و جزءً� منهم��ا، كما ذك��ر �لفقهاء، و�لأحادي��ث �لو�ردة 





الـعــيــــد  فـــرحـــة  وآداب20

فيه��ا و�إن كان��ت �س��عيفة، �إل �أنه��ا ف��ي ف�س��ائل �لأعم��ال. و�أَحاِدي��ُث 

�لف�س��اِئِل ُيَت�َس��اَمُح ِفيَها وُيْعَمُل على َوفق �س��عيفها. ]�لمجموع 5/ 50[. 
 

وبع�س �لعلماء ل يرى ذلك.

- �ل�س��نة �لغت�س��ال قبل �لخروج �إلى �س��الة �لعيد، فاإن لم يخرج 

��ستحب له �لغ�سل �أي�سًا، لأن �لغ�سل لليوم، وهو يوم زينة. 

- ينبغي �لتجمل بلب�س �أح�سن �لثياب و�لتطيب و�لتزين، للرجال 

ْن َيْتُرَك  َح��ٍد �أَ و�لن�س��اء و�لأطفال، فقد ق��ال �لعلماء: »ف��اَل َيْنَبغي ِلأَ

��فًا َمَع �ْلُق��ْدَرِة َعَلْي��ِه«، ولكن �إذ� خرج��ت �لمر�أة من  ذِل��َك ُزْه��دً� َوَتَق�سُّ

بيتها لم تتزين ولم تتعطر، وقد كانت لر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص جبة يلب�س��ها 

ف��ي �لعيدي��ن، وكان �ب��ن عم��ر ر�س��ي �هلل عنهم��ا يلب�س للعي��د �أجمل 

ثياب��ه. ]�س��نن �لبيهق��ي[. ق��ال �ل�س��افعي رحم��ه �هلل ف��ي ي��وم �لعيد: 

��بغ- �أي �لثياب �لملونة- و�لُحلي ذكورً� و�إناثًا،  ُن �لأطفاُل بال�سَّ »وُيَزيَّ

لأنه يوم زينة«. ]�لمجموع 5/ 14[.  

��نة �أن ل َيخرج �لم�س��لي �إلى عيد �لفطر حتى َيْطَعَم �س��يئًا  - �ل�سُّ

�إيذ�ن��ًا بانته��اء �ل�س��وم، و�لم�س��تحب �أن يك��ون تم��ر�ت، فع��ن �أن�س بن 
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مالك ر�س��ي �هلل عنه، قال: »كان ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يغدو يوم �لفطر 

حت��ى ياأكل تم��ر�ت... وياأكلهن وترً�«. ]�لبخ��اري:953[، و�أما في عيد 

�لأ�س��حى فالم�س��تحب �أل ياأكل حتى يرجع من �س��الة �لعيد، فقد كان 

ملسو هيلع هللا ىلص »ل َيْطَعُم يوم �لأ�سحى حتى ي�سلي«. ]�لترمذي: 542[. 

- يح��رم عل��ى �لم�س��لم �س��يام يوم��ي �لعيدي��ن، فاإفطارهما طاعة 

تثاب عليها، و�سيامهما مع�سية.

- ي�س��تحب �إتي��ان �س��الة �لعي��د م�س��يًا �إذ� تي�س��ر ذل��ك ول��م تك��ن 

��ّنة �أن تاأتي �لعيد  فيه م�س��قة، قال علي ر�س��ي �هلل عن��ه: »�إنَّ من �ل�سُّ

ما�س��يًا«. ]�لترم��ذي:530[، وق��ال �س��عيد ب��ن �لم�سيب:»�ُس��نَّة �لفط��ر 

ثالٌث: �لم�سي �إلى �لم�سلَّى و�لأكل قبل �لخروج، و�لغت�سال«. ]�أحكام 

�لعيدين للفريابي[. 

- م��ن �ل�س��نن خ��روج �لن�س��اء – م��ع �أم��ن �لفتنة وع��دم مز�حمة 

�لرج��ال – وكذ� �لأطفال ل�س��هود �ل�س��الة، حتى �لُحيَّ���س، ولكنهنَّ ل 

ي�س��لين، فع��ن �أم عطية قالت: »�أََمرن��ا –تعني �لنب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص – �أن ُنْخِرَج 
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في �لعيدين، �لعو�تق، وذو�ت �لخدور، و�أمر �لحي�س �أن يعتزلن م�سلى 

�لم�سلمين«. ]م�سلم: 890[ .

- م��ن �لم�س��تحبات تب��ادل �لم�س��لمين �لتهنئ��ة بالعي��د، كقولنا: 

تقب��ل �هلل منا ومنك��م، وكل عام و�أنتم بخير، وعي��د مبارك، ونحوها، 

وقد كان �أ�س��حاب ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �إذ� �لتقو� يوم �لعيد يقول بع�س��هم 

��َل �هلُل منا ومنكم، فف��ي �لُمْغني لبن قد�م��ة ]259/2[ �أّن  لبع���س َتقبَّ

محم��د بن زياد قال: »كنُت مع �أبي �أمامة �لباهلي وغيره من �أ�س��حاِب 

هم لبع�س: تقّبل �هلُل  �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكانو� �إذ� َرَجُعو� من �لعيد يقوُل بع�سُ

منا ومنك«. ]وينظر فتح �لباري 446/2[، وهكذ� كان يفعل �لتابعون من 

بعده��م، فق��د �أخرج �بن حب��ان في )�لثقات( عن عل��ى بن ثابت قال: 

�س��األت مالكًا عن ق��ول �لنا�س في �لعيد »تقبل �هلل من��ا ومنك« فقال: 

»ماز�ل �لأمر عندنا كذلك«.

- م��ا �أجم��ل �أن تعلو �لب�س��مة وجوه �لنا���س، وما �أجم��ل �أن يلتقي 

�لم�س��لمان، فيتب�س��م كل منهم��ا في وج��ه �لآخر، فتكون لهما �س��دقة، 
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وياأخ��ذ كل منهما بي��د �أخيه فيت�س��افحا فتتناثر ذنوبهم��ا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»�إِن �ْلُموؤمن �إِذ� َلِقي �ْلُموؤمن َف�س��لم َعَلْيِه َو�أخذ ِبَيِدِه ف�سافحه تناثرت 

خطاياهم��ا َكَم��ا َيَتَناَثر ورق �ل�ّس��جر« . ]�لمعجم �لأو�س��ط[ ، وما �أ�س��و�أ 

 �لكب��ر و�لتعال��ي و�لإعر����س عم��ن �أقب��ل ُم�َس��لِّمًا، يق��ول �لنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: 
َحٍد، َوَل  ��ُعو� َحتَّى َل َيْفَخَر �أََح��ٌد َعَلى �أَ »َو�إِنَّ �هلَل �أَْوَح��ى �إَِل��يَّ �أَْن َتَو��سَ

َيْبِغي �أََحٌد َعَلى �أََحٍد«. ]م�سلم: 2865[. 

��َدقة �لفط��ر، وه��ي تج��ب بغ��روب  - م��ن �أعم��ال ي��وم �لفط��ر، �سَ

�س��م�س �آخ��ر يوم من رم�س��ان، ول باأ���س باإخر�جها قبل �لعي��د بيوم �أو 

يومي��ن، و�أج��از �ل�س��افعية وغيره��م �إخر�جه��ا م��ن �أول �ل�س��هر، فع��ن 

�ب��ن عبا���س ر�س��ي �هلل عنهم��ا ق��ال: »َفَر���سَ ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاَة 

َف��ِث، وُطْعَم��ًة للم�س��اكين، م��ن  �لفط��ر ُطْه��َرًة لل�س��ائم م��ن �للَّْغ��ِو و�لرَّ

�أد�ه��ا قبل �ل�س��الة، فه��ي زكاة مقبولة، وم��ن �أد�ها بعد �ل�س��الة، فهي 

�س��دقة م��ن �ل�س��دقات«. ]�أب��و د�ود: 1609، و�ب��ن ماج��ه 1827[. وف��ي 

مقد�ره��ا وعم��ن تخ��رج يق��ول �ب��ن عم��ر ر�س��ي �هلل عنهم��ا: »َفَر�َس 

 ر�س��وُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاة �لفط��ر، �س��اعًا م��ن تمر �أو �س��اعًا من �س��عير على 
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�لعب��د و�لح��ر و�لذك���ر و�لأن�ث��ى و�ل�س��غير و�لكبي��ر م��ن �لم�س��لمين، 

ى قب��ل خروج �لنا���س �إلى �ل�س��الة«. ]متف��ق عليه[،  و�أم���ر به��ا �أن ُت��وؤدَّ

 وم��ن �لعلم��اء من �أجاز �إخر�ج قيمتها نقدً�، وكان عبد �هلل بن م�س��عود 

ر�س��ي �هلل عن��ه يخ��رج زكاة �لفط��ر قبل خروج��ه �إلى �س��الة �لعيد، 

ويق��ول: »رح��م �هلل رجاًل ت�س��دق، ثم �س��لى«، ث��م يقر�أ ه��ذه �لآية: 

﴿ ی  جئ  حئ  مئ      ىئ    يئ     جب   حب  خب  ﴾ ]�لأعلى: 15-14[.

- وم��ن �لم�س��تحبات �لت�س��دق ب�س��دقات خ��الف �س��دقة �لفطر، 

تو�س��عة عل��ى �لفق��ر�ء، فع��ن جاب��ر ب��ن عب��د �هلل ر�س��ي �هلل عنهما، 

ق��ال: »ق��ام �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ي��وم �لفطر ف�س��لى، فبد�أ بال�س��الة، ثم خطب، 

فلم��ا ف��رغ ن��زل فاأت��ى �لن�س��اء، فذكره��ن وه��و يت��وكاأ على ي��د بالل، 

وب��الل با�س��ط ثوب��ه يلق��ي في��ه �لن�س��اء �ل�س��دقة« قل��ت – �أي ر�وي 

 �لحديث – لعطاء: زكاة يوم �لفطر؟ قال: »ل، ولكن �سدقة يت�سدقن 

حينئذ«. ]متفق عليه[.

��نِة �لذه��اب �إل��ى �س��الة �لعي��د م��ن طريق و�لع��ودة من  - ِم��ن �ل�سُّ

طري��ق �آخ��ر، فعن جابر ر�س��ي �هلل عنهما قال: »كان ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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�إذ� كان ي��وم عي��د خال��ف �لطريق«. ]�لبخ��اري 943[، وفي ه��ذ� �إظهار 

ل�س��عار �لإ�س��الم، ولذك��ر �هلل، ون�س��ر للفرح��ة، ولي�س��هد �لطريق��ان 

للم�س��لي ي��وم �لقيام��ة، وق��ال �بن �لج��وزي رحم��ه �هلل: »ق��د رويت 

�أن �لمالئك��ة تق��ف عل��ى �أفو�ه �ل�س��كك يوم �لعي��د فيقول��ون للنا�س: 

�خرج��و� �إلى رب كريم يغف��ر �لذنب �لعظيم. فيكون �ل�س��تحباب في 

 تغيير �لطريق �أن يمر على مالإ منهم لم يمر عليهم ليح�سل له �لبركة 

بدعائهم«. ]�لتب�سرة: 2/ 107[.

- ذب��ح �لأ�س��احي ف��ي عيد �لأ�س��حى، للق��ادر، ويك��ون �لذبح بعد 

�س��الة �لعي��د، فياأكل منها �لم�س��حي ويهدي ويت�س��دق، ول��ه �أن يدخر 

منه��ا، يقول �هلل تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ﴾ ]�لكوثر: 2[، وقال 

ملسو هيلع هللا ىلص »�إنَّ �أوَل م��ا نب��د�أ في يومنا هذ� �أن ن�س��لي، ثم نرج��ع فننحر، فَمن 

فعل ذلك فقد �أ�ساب �سنتنا، وَمن َنَحَر قبل �ل�سالة فاإنما هو لحم قدمه 

لأهله، لي�س من �لن�سك في �سيء«. ]متفق عليه[. 
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من بركات اإلحسان إلى اليتامى وجبر خاطرهم:

يق��ول تعال��ى في �لإح�س��ان �إلى �ليتام��ى وعدم قهره��م و�لتلطف 

 ﴾ ﴿ ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     بال�س��عفاء: 

]�ل�س��حى: 9- 10[. وق��ال ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�أنا وكاف��ل �ليتيم في 

�لجنة هكذ�« و�أ�س��ار بال�سبابة و�لو�س��طى وفرج بينهما. ]متفق عليه[، 

وع��ن �أب��ي �لدرد�ء ر�س��ي �هلل عن��ه قال: �أت��ى �لنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل ي�س��كو 

ق�س��وة قلب��ه؟ قال: »�أتح��ب �أن يلين قلب��ك وتدرك حاجت��ك؟ �رحم 

�ليتيم و�م�سح ر�أ�سه و�أطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك«.

]�لطبر�ني في �لكبير[.

 ومن بركات هذ� �لإح�س��ان ما رو�ه �أب��و نعيم و�لخطيب �لبغد�دي 

عن �أحمد بن خلف قال: �س��معت �َس��ِرّيا �ل�س��قطي يقول: هذ� �لذي �أنا 

في��ه من ب��ركات معروف �لكرخي، �ن�س��رفت من �س��الة �لعي��د، فر�أيت 

مع معروف �س��بيا �َس��ِعثًا فقلت: من هذ�؟ فقال: ر�أيت �ل�سبيان يلعبون 

وهذ� و�قف منك�سر، ف�ساألته لم ل تلعب. فقال: �أنا يتيم ول �سيء معي 
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�أ�س��تري به ج��وز� �ألعب به. فاأخذته لأجمع له نوى ي�س��تري به َجوز� 

: فقلت �أل �أك�سوه و�أعطيه �سيئًا ي�ستري به َجوزً�؟  يفرح به. قال �َسِريٌّ

فق��ال �أَوَتْفَع��ُل؟ فقلت: نعم. فقال خذه �أغنى �هلل قلبك. قال �س��رى: 

ف�س��غرت عندي �لدنيا حتى لهي �أقل �س��يء. ]�لحلية لأبي نعيم ، وتاريخ 

بغد�د، و�لبد�ية و�لنهاية بت�سرف[.

فانظ��رو� هذه �لرقة من كال �لرجلي��ن، وبركة �لفعل �لكريم على 

�سري �ل�سقطي، هذ� �لتاجر �لعابد �لكبير.

وذكر �لإمام �بن �لجزري، قال: »كان بع�س �ل�س��الحين ر�سي �هلل 

عنه��م �إذ� ج��اء �أو�ن �لفو�كه ذهب �إلى �ل�س��وق في�س��تري منها ويذهب 

به��ا �إل��ى �لكتاتي��ب، فمن �أ�س��ار �إليه �أطعم��ه من تلك �لفو�ك��ه، ويقول 

للمعلم: هل عندك فقير �أو يتيم؟ فيقول هذ� وهذ�، فيعطيهم من تلك 

�لفو�كه، فلما مات �لرجل روؤي في �لمنام وهو في ب�س��تان عظيم كثير 

�لفو�كه، وهو ياأكل منها ما �أحب، فقيل له: ما هذ�؟ فقال: �أطعمنا له 

فاأطعمنا«. ]�لزهر �لفائح لبن �لجزري[.
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من مواقف اإليثار:

ع��ن  وغي��ره  �لبغ��د�دي  �لخطي��ب  رو�ه  م��ا  �لمو�ق��ف  ه��ذه  م��ن 

يعقوب بن �س��يبة َق��اَل: »�أظل عيد من �لأعياد رج��ال - يومئ �إلى �أَنَُّه 

من �أهل ع�س��ره - وعنده مائة دينار ل يملك �س��و�ها، فكتب �إَِلْيِه رجل 

من �إخو�نه َيُقوُل َلُه: قد �أظلَّنا هذ� �لعيد ول �س��يء عندنا ننفقه َعَلى 

�ل�س��بيان، وي�س��تدعي من��ه ما ينفق��ه. فجع��ل �لمائة دينار ِفي �س��رة 

وختمها و�أنفذها �إَِلْيِه، فلم تلبث �ل�س��رة عند �لرجل �إل ي�س��يرً� حتى 

وردت َعَلْيِه رقعة �أخ من �إخو�نه، وذكر �إ�س��اقته ِفي �لعيد، وي�س��تدعي 

منه مثل ما ��ستدعاه، فوجه بال�سرة �إَِلْيِه بختمها وبقي �لأول ل �سيء 

عن��ده، فكتب �إلى �س��ديق َلُه وه��و �لثالث �لذي �س��ارت �إلي��ه �لدنانير 

يذك��ر حاله وي�س��تدعي منه م��ا ينفقه ِفي �لعي��د، فاأنفذ �إَِلْيِه �ل�س��رة 

بخاتمها. فلما عادت �إَِلْيِه �س��رته �لتي �أنفذها بحاِلها ركب �إَِلْيِه ومعه 

�ل�س��رة وقال َلُه: ما �ساأُن هذ� �ل�سرة �لتي �أنفذتها �إلّي؟ فقال َلُه: �إنه 

�أظلن��ا �لعيد ول �س��يء عندنا ننفقه َعَلى �ل�س��بيان، فكتب��ُت �إلى فالن 
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�أخينا �أ�ستدعي منه ما ننفقه فاأنفذ �إلّي هذه �ل�سرة، فلما وردت ُرقعتك 

عل��ّي �أنفذته��ا �إليك. فقال َلُه: ق��م بنا �إَِلْيِه، فركبا جميع��ًا �إلى �لثاني 

 ومعهما �ل�س��رة، فتفاو�س��و� �لحديث ُثمَّ فتحوها فاقت�سموها �أثالثًا«. 

]تاريخ بغد�د، وتاريخ دم�سق[.

ه��ذ� مثل من �أمثلة ل تح�س��ى لالإيث��ار عند �س��لفنا، يقول �هلل عز 

وجل ف��ي مدح �أمثال هوؤلء، ومالهم من �لأجر عنده: ﴿   ېئ  

ېئ   ىئ  ىئ   ىئ  ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

نف�س��ه،  �َس��َخْت  لم��ن  فهنيئ��ًا   .]9 ]�لح�س��ر:  جب﴾   يئ  

ُته.  وَعَلْت ِهمَّ

و�أخ��رج �لحاف��ظ �أب��و نعيم ٍ في حلي��ة �لأولياء ع��ن �لمزني قال: 

»ما ر�أيت رجال �أكرم من �ل�س��افعي، خرجت معه ليلة عيد من �لم�سجد 

و�أن��ا �أذ�ك��ره ف��ي م�س��األة حت��ى �أتي��ت ب��اب د�ره فاأت��اه غ��الم بكي���س 

فق��ال: م��ولي يقرئك �ل�س��الم ويقول ل��ك: خذ هذ� �لكي���س. فاأخذه 

من��ه و�أدخل��ه في كم��ه، فاأتاه رجل م��ن �لحلقة فقال، ي��ا �أبا عبد �هلل 
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 ول��دت �مر�أتي �ل�س��اعة ول �س��يء عن��دي، فدف��ع �إليه �لكي�س و�س��عد 

ولي�س معه �سيء«.

مخالفات فلنحذرها:

- خروج �لن�س��اء متعطر�ت غير محت�سمات، كا�سفات عما �أمر �هلل 

ب�ستره.

- �لختالط غير �لماأمون بين �لرجال و�لن�ساء.

- �لإ�س��ر�ف و�لتبذي��ر ف��ي �لنفق��ات، وما ل م�س��لحة في��ه، فاهلل 

ل يحب �لم�سرفين.

- �لتفريط في �سالة �لجماعة، وتاأخير �ل�سلو�ت عن وقتها �أثناء 

�لتنزه، ونحوه.

- �لعك��وف عل��ى م�س��اهدة م��ا ح��رم �هلل، وفعل ما ل ير�س��ي �هلل، 

�س��ت للمع�س��ية، �أو يغلب عل��ى �لظن وقوع  و�رتي��اد �لأماكن �لتي تمحَّ

�لإن�سان في �لمعا�سي فيها.
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- تعري�س �لنف�س للمخاطر، كالت�س��ابق بال�س��يار�ت �أو �لدر�جات 

و�إ�س��ر�ر �لآخري��ن  له��ا،  ف��ي غي��ر �لأماك��ن �لمخ�س�س��ة  �لبخاري��ة 

وترويعهم بالألعاب �لنارية. 

- �لتكل��م بالفح�س و�لكذب، وك�س��ف �لعورة و�ل�س��تهز�ء بالنا�س 

با�س��م �لمز�ح و�لمبا�سطة، �أو �إثارة فتنة، �أو �إ�ساعة و�جب، �أو خروج 

عن ُعرف �سحيح.

- ك�س��ر قلوب �لفقر�ء، و�ل�س��عفاء، �أو قلوب �أهل��ك �أو �أولدك في 

هذه �لأيام.

وفي الخـتـــام:

فهذه �أعيادنا، طاعة وفرح��ة، و�أدب، وتخفيف عن �لنف�س، وذكر 

و�س��كر هلل تعالى، وتو��س��ل وتو�س��عة و�إح�س��ان، وطهر وعف��ة، �أعياد 

م �هلل با�س��م �لفرحة،  رباني��ة، ل تفلُّ��ت ول عب��ث ول �إباحة لم��ا حرَّ

�أعي��اد �لفكرة �لجتماعية �لعابدة، ولي�س��ت �لفك��رة �لعابثة، �أعياد 
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تتمثل فيها �لمدنية �لربانية، �لتي جاء بها �لإ�س��الم ترقية وتزكية 

وتطهيرً� لالإن�س��ان، ن�س��ق فريد جم��ع بين �لحقوق كله��ا، و�نطوى على 

قي��م �جتماعية و�إيمانية للف��رد و�لجماعة و�لأم��ة، وهكذ� يجب �أن 

يفه��م ه��ذ� �لعيد وما �أرقى ه��ذ� �لفهم! فالحمد هلل �ل��ذي هد�نا لهذ� 

وما كنا لنهتدي لول �أن هد�نا �هلل، فاللهم بارك لنا في �أعيادنا ووفقنا 

لل�س��ير فيها كما �أمرتنا، ووفقنا ل�س��لة �أرحامنا و�إدخال �ل�س��رور على 

حنا  حنا بعف��وك وعافيت��ك في �لدني��ا، وفرِّ  �أهلين��ا وَم��ْن حولن��ا، وفرِّ
بلقائك في �لآخرة.

وكل عام و�أنتم بخير
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