1

الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب



الـعـيــــد
فــرحـة وآداب

2

الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب

 1435هـ  2014 -م
ISBN 978 - 9948 - 499 - 99 - 2



لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث

هاتف+971 4 6087777 :
اإلمارات العربي��ة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دب��ي
www.iacad.gov.ae

التدقيق اللغوي
شروق حممد سلمان

اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني

3

الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب



الـعـيـــد
فـرحــة وآداب
بقلم
حممد سعد خلف اهلل الشحيمي
باحث أول بإدارة البحوث

4



الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب

الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب

5

الحم��د هلل الرحي��م الرحمن ،الكري��م المنان ،رتَّ��ب �أعيادنا على
طاعت��ه ،و�أع��اد علين��ا فيها من عوائد ف�ض��له ونعمته ،وجعلها موا�س��م
طاع��ة وف��رح وتراح��م ،تحم��ل ف��ي طياته��ا قيم�� ًا ومعان��ي وف�ض��ائل
عظيمة ،وال�ص�لاة ال�سالم على �سيدنا محمد ر�سول اهلل ،الذي بين لنا
�آداب �أعيادنا و�س��ننها ،وما ينبغي �أن يكون فيها من ال�ش��كر والتو�س��عة،
قوم
واالجتهاد في �إدخال ال�س��رور على الآخرين ،فقال ﷺَّ �« :إن لكلِّ ٍ
عيداً ،وهذا عيدنا»[ .متفق عليه].

وبعد:
فقد �ش��رع لنا ديننا دين الفطرة عيدين كريمين ،هما عيد الفطر
وعي��د الأ�ض��حى ،جعلهما اهلل موا�س��م تتجدد فيهم��ا الفرحة العامة
للأمة ،بعد �أن �أتمت ما �أُ ِمرت به من طاعات لربها ،وتظهر فيهما مظاهر
االبتهاج ،وتتوحد فيهما الم�شاعر ،وتتجدد فيهما ال�صالت والروابط،
وتتحق��ق فيهم��ا معانٍ كثيرة م��ن معاني الإخاء ،ون�أخ��ذ فيهما بحظنا
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الفط��ري من التمتع بمباهج الحي��اة ،تمتع ًا تح ُّفه الآداب ،وتطيب به
النفو���س ،عيدان ُيظهران َ�س�� َعة هذا الدين و�إن�س��انيته وربانيته ،فعن
ِ
ل ْه��لِ
الجاه ِل َّي ِة َي ْومانِ في كُ لِّ َ�س��ن ٍَة
َان ِ َ أ
�أن���س ر�ض��ي اهلل عنه ،ق��ال :ك َ
ب��ون فيهماَ ،ف َل َّما َق ِ
كان َلك ُْم َي ْومانِ
��د َم ال َّن ِب ُّي ﷺ ال َمدينة ،ق��الَ َ « :
يل َع َ
��د �أَ ْب َد َلك ُُم اهلل ِبهِما خَ ْير ًا ِم ْن ُهم��اَ :ي ْو َم ا ْل ِفطْ رِ َ ،و َي ْو َم
ت ْل َع َ
ب��ون فيهماَ ،و َق ْ


الأ�ضحى »[ .الن�سائي.]1556 :
�أي��ام ربم��ا ن�س��تغرب �أن يك��ون التعب��د فيه��ا ب�أن��واع م��ن الت��ر ُّو ِح
والتخفي��ف ع��ن النف���س وال�س��رور والتو�س��ع الالئ��ق ف��ي المباح��ات
بالمقارن��ة بغيرها م��ن الأوقات ،والع��ادة �أن يكون التعب��د ب�ألوان من
ال�ص��بر عل��ى العب��ادات ،ولك��ن هك��ذا �أراد اهلل تعال��ى� ،أن يجع��ل هذه
الحالة نوع ًا من الذكر ولي�س��ت غفلة ،بل �شعيرة من �شعائر الحنيفية
ال�سمحة التي بعث بها ر�سول اهلل ﷺ.
النبي ﷺ في �أيام منى الثالثة ،وهي من �أيام العيد� « :أال و�إن
يقول
ُّ
هذه الأيام �أيام �أكل و�ش��رب وذكر اهلل عز وجل»� [ .أبو داود.]2813 :
يدنَ��ا
ويق��ول ﷺَ « :ي�� ْو ُم َع َرفَ��ةَ َ ،و َي�� ْو ُم الن َّْح��رِ َ ،و َ�أ َّي��ا ُم التَّ�شْ ��رِ يقِ ِ ،ع ُ
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��ر ٍب»�[ .أب��و داد ،2419 :والن�س��ائي:
�أَ ْه��لَ الإ ِْ�س�َلِاَ ِمَ ،و ِه َ
��ي �أَ َّي��ا ُم �أَكْلٍ َو�شُ ْ

� .] 3004أي ال �ص��يام فيه��ا ،فهي بمثابة �أيام �ض��يافة م��ن اهلل لعباده،
و�ضيافةاهلل ال ت َُر ُّد.

نفرح بفضل اهلل ورحمته وتوفيقه:

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

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [يون���س .] 85 :وكال العيدي��ن
فرح واحتفال بف�ض��ل اهلل تعالى ،هما فرح بف�ض��ل الهداية �إلى ركنين
عظيمي��ن م��ن �أركان الإ�س�لام ،وبالتوفي��ق �إلى �أدائهم��ا واالجتهاد في
�أيامهما ،وفرح وتفا�ؤل بقبول العمل من اهلل الكريم المنان ،وما ترتب
عليه من الجوائز الربانية والمنح الإلهية ،ف� ْأع ِظ ْم به من فرح!
عي��د الفط��ر يعق��ب المغف��رة لل�ص��ائمين ،والعت��ق م��ن الن��ار لمن
�أكرمه��م اهلل تعال��ى ب��ه ،وعي��د الأ�ض��حى يعق��ب العت��ق والمغف��رة
رم�ضان� ،إِيمان ًا
للحجاج ولغيرهم من الم�س��لمين ،يقول ﷺَ « :م ْن �ص��ا َم
َ
��ن َذ ْن ِب ِه» [ .متفق علي��ه] ،وقال ﷺ في
��ر ل َُه م��ا َتق ََّد َم ِم ْ
واح ِت�س��اباً ،غُ ِف َ
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َاءَ ،و َذ ِل َك ِفي كُ لِّ َل ْيل ٍَة»[ .ابن
ف�ض��ل رم�ض��ان�«:إ َِّن للِهَّ ِ ِع ْن َد كُ لِّ ِفطْ رٍ ُع َتق َ

ماجه ،]1643 :وقال ﷺ« :ما ِم ْن َي ْو ٍم �أ ْكث ََر ِم ْن �أن َي ْع ِتقَ ُ
اهلل ِف ِ
يه َع ْبد ًا
للح َّجاج:
ِم َ
��ن النَّا ِر ِم ْن َي ْو ِم َع َرفَةَ »[ .م�س��لم .]1348 :ويق��ول عز وجل ُ
«�أفي�ضوا عبادي مغفور ًا لكم ولمن �شفعتم له»[ .م�سند البزار .]6177:
ول��كل م��ا �س��بق وغي��ره �ش��رع اهلل لن��ا االجتم��اع الع��ام لل�ص�لاة


والذك��ر والتكبير فرح ًا بف�ض��ل اهلل و�ش��كر ًا له تعال��ى ،يقول اهلل عز

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

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾

[البقرة.]185 :

معان وقيم في أعيادنا:
ٍ
 �أعيادنا �أفراح ربانية تبد�أ بتكبير اهلل تعالى ،وال�صالة وتقديمال�ص��دقات ،فرح ًا ب�إتمام الطاع��ات ،ف�أفراحنا الحقيقية هي الأفراح
المترتب��ة عل��ى الطاع��ة� ،أفراح تمت��زج بالقربات ،ولي�س��ت تفلت ًا وال
فترة �سماح ترتكب فيها المحرمات.
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 �أعيادن��ا �أف��راح وطاع��ات تجم��ع بي��ن ح��قِّ اهلل تعال��ى وح��قِّالنف�س وحقِّ الأ�س��رة وح��قِّ الجيران وحقِّ النا�س م��ن حولنا ،تتعانق
فيها العادة الح�س��نة م��ع العبادة ،والحاجات الإن�س��انية مع العبادات
الخال�ص��ة ،فال تعار�ض بينهما ،بل توافق وان�س��جام ب�أمر اهلل ور�ضاه،
ففيه��ا ال�ص�لاة والذك��ر والتكبير ،ولب���س الجديد والتهنئة و�إ�ش��اعة
البهجة والتو�س��عة ،وال�ص��لة مع الأق��ارب والمع��ارف والجيران ،وكل
ذلك في هذه الأيام من �شعائر اهلل.
 �أعيادن��ا �أعياد فا�ض��لة يتحقق فيه��ا معنى التكاف��ل والتراحم،��د ِي ،في�ص��ل �إل��ى
وذل��ك ب�إخ��راج زكاة الفط��ر ،وذب��ح الأ�ض��احي وال َه ْ
الفقي��ر حقه ويدخل ال�س��رور عليه ،وي�ص��ان عن ذل ال�س���ؤال في هذا
اليوم ،ويتفرغ للفرح بالعيد كما يتفرغ الأغنياء.
ل�سنَّة �أبيه �إبراهيم
 ذبح الأ�ضاحي هو �إحياء من ر�سول اهلل ﷺ ُعلي��ه ال�س�لام ،وه��و تذكي��ر لنا ب���أن الأنبي��اء ه��م قدوتن��ا ،و�أن دين
الأنبياء واحد ،ونحن على طريقهم �سائرون.
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 عيد الأ�ض��حى يذكرنا بق�ص��ة فداء اهلل ل�سيدنا �إ�سماعيل عليهال�س�لام م��ن الذبح ،وم��ا تحمل من معان��ي الطاعة المطلق��ة منه ومن
�أبيه هلل تعالى و�إ�سالم الوجه له ،وال�صبر على البالء ،عليهما ال�سالم،
واللطف الذي يتدارك اهلل تعالى به عباده المتقين.


 ذبح الأ�ض��احي – كما هو تو�س��عة وفرحة – �إال �أن الأ�صل فيهالإ�ش��ارة �إل��ى الإخال�ص هلل وتوحي��ده والقيام ب�ش��كره ،ب�إهراق الدم
تقرب ًا �إليه تعالى ،الذي ال يكون الذبح �إال له .ولذلك يكبر الم�ض��حي
عن��د الذب��ح ويقول :با�س��م اهلل ،اللهم ه��ذا 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﴾ [الحج. ]34 :
ُّ��ب العيدين على
 ِم��ن القي��م التربوية التي ن�س��تفيدها م��ن ت ََرت ِ�إتمام �ص��يام �ش��هر رم�ض��ان ،و�إتمام �أعظ��م �أركان الحج :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
�ضبط �أنف�س��نا وامتالك �إرادتنا �أثناء �ص��ومنا ،وحجنا ،وهذا ال�ضبط
ي�ش��ير �إل��ى �أنن��ا – �أم��ة و�أف��راد ًا – ق��ادرون عل��ى امت�لاك �إرادتن��ا
في غيرهما.
ُّ��ب العي��د عل��ى �إتم��ام
 م��ن القي��م الت��ي نتعلمه��ا �أي�ض�� ًا م��ن ت ََرت ِالطاع��ة� :أن مج��ازاة المح�س��نين عل��ى �أعماله��م بالجوائ��ز وبالثناء
الح�س��ن تقدير ًا وت�ش��جيع ًا لهم �أمر �ش��رعي يربينا عليه ال�شرع ويبثه
فينا ،تلبية لحاجاتنا الإن�سانية ،و�أن نعلم �أن التخفيف والترويح عن
المجتهد بعد اجتهاده �أمر �ضروري ،لي�ستطيع موا�صلة اجتهاده.
ِ
فلنعط للعي��د حقَّه م��ن الفرحة والتو�س��عة،
 ل��كل وق��ت حقُّ��ه،وخا�ص��ة مع الأطفال وال�ص��غار ،قال العلماء تعليق ًا على حديث ر�ؤية
ال�س��يدة عائ�ش��ة َل ِع َب الحب�ش��ة يوم العيد « :فيه م�شروعية التو�سعة
عل��ى العي��ال ف��ي �أي��ام الأعي��اد ب�أنواع ما يح�ص��ل له��م ب�س��ط النف�س
وترويح البدن من َكل َِف العبادة»[ .فتح الباري .]442 /2
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 العي��د فر�ص��ة الب��د �أن تغتن��م لتخط��ي عقب��ات القطيع��ة بينالأق��ارب والأ�ص��حاب وغيره��م ،بع��د �أن جه��زت العب��ادات الأنف���س
��ن َو َ�ص��لَ و�ص��له اهلل ،وم��ن عف��ا
لالحت�س��اب والعف��و والم�س��امحة ،ف َم ْ
�أع��زَّه اهلل ،يق��ول اهلل تعال��ى ﴿:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾

[ال�شورى ،]40 :وقال النبي ﷺ« :وما زا َد ُ
اهلل َع ْبد ًا ِب َع ْفوٍ� ،إ اَِّل ِعزّ اً ،وما


هلل �إ اَِّل َر َف َع ُه ُ
َوا�ض َع �أَ َح ٌد ِ
اهلل»[ .م�سلم.]2588 :
ت َ

يقول ﷺ في ف�ضل �صلة الرحمَ « :م ْن َ�س َّر ُه َ�أ ْن ُي ْب َ�س َط ل َُه في ِرز ِْق ِه،

َ��ه في �أَثَرِ ِهَ ،ف ْل َي ِ�ص��لْ َر ِح َم ُه»  [ .متفق علي��ه] ،وقال له رجل:
�أَ ْو ُي ْن َ�س���أَ ل ُ
الج َّنةَ  .فقال ﷺَ « :تع ُب ُد َ
يا َر�س��ولَ ا ِ
اهلل
هلل� ،أَخْ ِب ْرني ِب َع َملٍ ُي ْد ِخلُن��ي َ
ْ

ال�ص�َلَاَ ةََ ،و ُت�ؤْتي الزَّكاةََ ،وت َِ�ص��لُ ال َّر ِح َم»
ال تُ�شْ ��رِ ُك ب ِِه �شَ �� ْيئاًَ ،وت ُ
ُقي��م َّ

[البخاري.]5982 :
تمر
 التهنئ��ة بالعي��د ن��وع من الدع��اء ،فال ُتت َْ��ر ُك ولو م��ع ِم َحنٍ ُّ
والآم تُقا�س��ى ،فالم�ؤمن متفائل ال يتملك الي�أ�س من قلبه ،حامد لربه
على كل حال -طالما حفظ اهلل عليه دينه -م�ؤ ِّمل ف�ضله وخيره على
الدوام ،فالتهنئة �أمل وا�ستدرار للفرج .
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 ال ينبغ��ي االن�ش��غال بال�س��رور في ه��ذا اليوم واال�س��تغراق فيهبحيث يجعلنا نغفل عن الطاعة ،فر�سول اهلل ﷺ كما َب�شَّ َر في الأعياد
وو�ص��ى وذكَّر ،كما جاء في حديث وعظه للن�ساء  -انظر
و َي َّ�س َ
��رَ ،و َع َظ َّ

ن�ص الحديث (�ص.- )24
 ِذكرنا للآخرة ِن ْع َم ال�ص��يانة لأفراحنا في الدنيا ،ت�أمل ذلك فيق��راءة النبي ﷺ في �ص�لاة العيد ،في هذا الجمع الكبير ،ب�س��ور فيها
أتم عظة ،و�أبلغُ تذكرة ،وهي �س��ورتا (ق ،والقمر) ،و�س��ورتا (الأعلى
� ُّ
والغا�شية) ،والالتي تتحدث عن الآخرة و�أهوالها ،وح�سابها ،و�أحوال
ال�س��عداء والأ�ش��قياء ،و�أن الف�لاح ف��ي �إيثاره��ا عل��ى الدني��ا ،وكان
ر�سول اهلل ﷺ كثير ًا ما يقر�أ �أي�ض ًا في الجمعة ب�سورة ( ق ).
يقول ابن كثير رحمه اهلل« :والق�صد �أن ر�سول اهلل ﷺ كان يقر�أ
به��ذه ال�س��ورة ف��ي المجامع الكب��ار ،كالعي��د والجمع ،ال�ش��تمالها على
ابتداء الخلق والبعث والن�ش��ور ،والمعاد والقيام ،والح�س��اب ،والجنة
والن��ار ،والث��واب والعق��اب ،والترغي��ب والترهي��ب » .ويق��ول الرازي



14

الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب

رحم��ه اهلل في تف�س��يره ،في ال�س��ر بالتذكير بقراءة �س��ورة ( ق ) في
�ص�لاة العي��د « :ف�إن العيد يوم الزينة ،فينبغي �أن ال ين�س��ى الإن�س��ان
خروجه �إلى عر�صات الح�ساب ،وال يكون في ذلك اليوم فرح ًا فخوراً،
وال يرتكب ف�سقا وال فجور ًا ».


من مظاهر الفرحة في العيد:
يقول العلماء�« :إظهار ال�سرو ِر في العيدين �شعا ُر الدين ،ولي�س هو
ك�سائر الأيام»�[ .شرح ال�سنة .]322/4
 م��ن مظاه��ر الفرح��ة �ص�لاة العيد ف��ي الم�ص��ليات وال�س��احاتالعامة والخالء والم�ساجد.
 ارتفاع �ص��يحات التكبير في ال�شوارع والبيوت والم�ساجد وعقبال�صلوات �شكر ًا هلل و�إعالن ًا بتوحيده ،وتعظيم ًا لدين الإ�سالم.
َ�ش��ر البهجة بتزيين البيوت وال�ش��وارع بما يتنا�س��ب مع فرحة
ن ُالعيد ،من غير �إ�سراف.
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الج ْم ِع
 من مظاهر الفرح خروج الم�س��لمين ل�ص�لاة العيد و�شهود َله رجا ًال ون�ساء و�أطفاالً ،والتزيي ب�أح�سن الثياب.
 التو�سعة في الطعام وال�شراب وغيرهما من المباحات المنا�سبةدون �إ�سراف.
 �إدخال ال�س��رور على الفقراء بالت�ص��دق عليهم ب�صدقة الفطر،وبلح��م الأ�ض��احي وبالألب�س��ة وغيره��ا م��ن ال�ص��دقات ،يق��ول النبي
الَ ْعم��الِ �إِلَى ا ِ
ال�س��رو ِر على
��ب ْ أ
هلل َب ْع َد ا ْلفَرا ِئ ِ
ﷺ�« :إ َِّن �أَ َح َّ
�ض �إِ ْدخالُ ُّ
ال ُْم ْ�س ِل ِم»[ .الطبراني في الكبير] .وهو في الأعياد �أ�شد حب ًا �إلى اهلل.
 �إدخ��ال ال�س��رور عل��ى الأطف��ال ،والن�س��اء بالهداي��ا ،و�إعط��اء«العيدي��ة» الت��ي تفرحه��م كثي��راً ،وتعطيه��م فر�ص��ة �أن ي�ش��تروا ما
يحبون ،ويدخل في هذا الخدم والعمال ،وهذا من جميل العادات التي
تدخل في باب البر وال�صلة و�إدخال ال�سرور ،واهلل يقول في الإح�سان
عامة﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الرحمن. ]60 :
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 م��ن مظاه��ر الفرحة وال�س��رور ،الغن��اء والإن�ش��اد المباح الذيلي���س في��ه فح�ش �أو تك�س��ر �أو خروج ع��ن الأدب ،بل يذكر بالف�ض��ائل
والم��كارم ،فيم��ا بين الن�س��اء بع�ض��هن مع بع���ض ،وكذا من ال�ص��غار مع
�أم��ن الفتن��ة ،وع��دم التو�س��ع في��ه ،فعن ال�س��يدة عائ�ش��ة ر�ض��ي اهلل
��ن َج�� َواري
عنه��ا قال ْ
َ��ي �أَب��و َبكْ��رٍ َو ِع ْن��دي جا ِر َيت��انِ ِم ْ
َ��تَ :دخَ ��لَ َعل َّ


الأن�ص��ارُِ ،ت َغ ِّني��انِ بِما تقا َول َْت ب ِِه ْ أَ
قالتَ :و َل ْي َ�س��تا
النْ�ص��ا ُر َي�� ْو َم ُبعاثَ ْ ،
ب ُِم َغ ِّن َي َت ْي��نِ  ،فق��الَ �أَبو َبكْ��رٍ � :أَ ِب َمزْ ُم��و ِر ال�شَّ �� ْيطانِ ف��ي َب ْي ِت َر ُ�س��ولِ ا ِ
هلل
يد ،فقالَ َر ُ�س��ولُ ا ِ
��ك ف��ي َي�� ْو ِم ِع ٍ
ﷺ ؟ َو َذ ِل َ
هلل ﷺَ « :يا �أَبا َبكْ��رٍ �إ َِّن ِلكُلِّ

يدنا» .وفي رواية �أخ��رى «ت َُدفِّفانِ َ ،وت َْ�ض��رِ بانِ »،
َق�� ْو ٍم ِعيداً ،وه��ذا ِع ُ

َ���ش ِب َث ْوب ِ
��ي ﷺ ُم َتغ ٍّ
��ف ال َّن ِب ُّي ﷺ
ِ��ه ،فَا ْن َت َه َر ُهم��ا َ�أب��و َبكْ��رٍ َ ،فك ََ�ش َ
َوال َّن ِب ُّ

��ن َو ْجه ِِه ،فق��الَ َ « :د ْع ُه َما يا �أب��ا َبكْرٍ َ ،ف ِ�إنَّه��ا �أَ َّي ُام ِع ٍ
يدَ ،و ِتل َ
ْ��ك الأَ َّيا ُم
َع ْ

�أَ َّيا ُم ِمنًى»[ .متفق عليهما] .
و�إباح��ة ال�ض��رب بال��دف ،ال يل��زم من��ه �إباحة غيره م��ن الآالت،
ق��ال العلم��اء� :إن «ع��دم �إن��كاره ﷺ دالٌّ على ت�س��ويغ مث��ل ذلك على
��ر على باطل ،والأ�ص��ل التّن��زّ ه عن اللعب
الوج��ه الذي �أق�� َّر ُه �إذ ال ُي ِق ُّ
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والله��و فيقت�ص��ر على ما ورد فيه الن�ص وقت�� ًا وكيفية تقلي ًال لمخالفة
الأ�ص��ل»[ .فت��ح الب��اري  .]442 /2وقال��وا« :حك��م الي�س��ير م��ن الغناء
خالف الكثير» [ .الفتح البن رجب .] 344 /8
 م��ن مظاه��ر الف��رح وال�س��رور ي��وم العي��د الترفي��ه بالألع��ابالترفيهي��ة ،و�إباح��ة ر�ؤية ذلك للكبار وال�ص��غار مع الأدب والتح�ش��م
وع��دم الريب��ة ،فق��د جاء عن ال�س��يدة عائ�ش��ة ر�ض��ي اهلل عنه��ا �أنها
الح َب�ش��ة كانوا يلعبون عند ر�س��ول اهلل ﷺ في يو ِم ٍ
عيد،
قال��تَّ � « :إن َ
قال��ت :فاطلعت من ف��وق عاتقه ،فط�أط���أ لي ر�س��ول اهلل ﷺ َم ْن ِكبيه،
فجعلت �أنظر �إليهم من فوق عاتقه حتى �شبعت ،ثم ان�صرفت»[ .م�سند
�أحمد ،والبخاري بنحوه].
 للأطف��ال وال�ص��غار وحديث��ي ال�س��ن ح��ق كبي��ر ف��ي العي��د منالفرحة واللعب واللهو البريء ،فالبد �أن يعطوا حقهم ،تقول ال�سيدة
عائ�ش��ة ر�ض��ي اهلل عنه��ا منبه��ة �إلى ه��ذا المعنى بعد حدي��ث ر�ؤيتها
للعب الحب�ش��ة ،و�إلى هذا الملمح التربوي من ر�س��ول اهلل ﷺ حيث لم
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ي ْعجلها في هذه المنا�سبة ورفق بها مراعاة ل�سنها ورغبتها حتى انتهت
هي من فرجتها عليهم ،تقول« :فاقدروا قدر الجارية الحديثة ال�س��ن
الحري�ص��ة على الله��و»[ .متف��ق عليه] ،ف�أعط��وا �أيها الآب��اء للأطفال
وحدثاء ال�سن حقهم ،وارفقوا بهم ،وال ت�ضجروا منهم.



ال�س�� ّنة في يوم العيد �أن ت ِ
ً
فرحة
ُحدث
قال العلماء في ذلك« :من ّ
لأهل��ك ،وم��ن الفرح��ة� :أن ت�أخذه��م �إل��ى مكان تت�س��ع وتن�ش��رح فيه
�ص��دورهم»� .أو نحوها مما يدخل ال�س��رور عليهم[ .ال�ش��نقيطي في �شرح

زاد الم�ستقنع].
 م��ن مظاه��ر فرحنا ف��ي العيد التق��اء الأق��ارب �ص��غار ًا وكباراً،والت��زاور بينه��م ،ولق��اء الأ�ص��دقاء ،وتفق��د الأيت��ام والأرام��ل
والمحتاجين �إلى الموا�س��اة ،وزيارة �أهل الف�ض��ل وال�صالح ،وهذا لي�س
خا�ص�� ًا بالعي��د فق��ط ،ولكن��ه يت�أكد في العي��د ،وما �أجمل �أن ت�ص��حب
�أبناءك في هذه الزيارات لتع ِّودهم على البر وال�صلة ،و َم ْن لم ت�ستطع
�أن تزوره ،فتوا�صل معه بال�سالم والتهنئة والدعاء ولو عبر الهاتف.
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 يق��ول النب��ي ﷺ« :ي��ا �أيه��ا النا���س� ،أف�ش��وا ال�س�لام و�أطعم��واالطع��ام و�ص��لوا الأرحام و�ص��لوا باللي��ل والنا�س نيام تدخل��وا الجنة
ب�سالم»�[ .أحمد والترمذي وابن ماجه] ،و�أما عن الزيارة في اهلل ،فيقول
ﷺَ « :م ْن عا َد َمرِ ي�ض ًا �أَ ْو زا َر َ�أخ ًا ل َُه ِفي ا ِ
هلل نادا ُه ُم ٍ
وطاب
ناد �أَ ْن ِط ْبتَ
َ
َ
الجن َِّة َمنْزِ الً»[ .الترمذي.]2008 :
مم�شاك َو َت َب َّو�أْتَ ِمن َ


من سنن العيد وآدابه:
 ُي�س��تحب التكبي��ر ليلت��ي العيدي��ن ،ف��ي البي��وت والم�س��اجدوالطرق��ات ،وي�س��تحب رف��ع ال�ص��وت ب��ه ،وح��ال الخ��روج �إلى �ص�لاة
العي��د �إلى �أن ينادى ب�ص�لاة العي��د ،ويزاد في عيد الأ�ض��حى التكبير
عقب ال�ص��لوات المفرو�ض��ات ،من فجر يوم العيد �إلى ع�صر ثالث �أيام
الت�ش��ريق ،وهو اليوم الرابع للعيد[ .ينظر� :ش��رح النووي على م�س��لم /6

.]180 ،169
 ُي�س��تحب �إحياء ليلت��ي العيدين بالذكر والدع��اء وغيرهما منالطاع��ات ،ول��و جزء ًا منهم��ا ،كما ذك��ر الفقهاء ،والأحادي��ث الواردة
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فيه��ا و�إن كان��ت �ض��عيفة� ،إال �أنه��ا ف��ي ف�ض��ائل الأعم��ال .و�أَحا ِدي��ثُ
الف�ض��ا ِئلِ ُيت ََ�س��ا َم ُح ِفي َها و ُي ْع َملُ على َوفق �ض��عيفها[ .المجموع .]50 /5
وبع�ض العلماء ال يرى ذلك.
 ال�س��نة االغت�س��ال قبل الخروج �إلى �ص�لاة العيد ،ف�إن لم يخرجا�ستحب له الغ�سل �أي�ضاً ،لأن الغ�سل لليوم ،وهو يوم زينة.


 ينبغي التجمل بلب�س �أح�سن الثياب والتطيب والتزين ،للرجالل َح ٍ
��د َ�أ ْن َيت ُْر َك
والن�س��اء والأطفال ،فقد ق��ال العلماء« :ف�َل اَ َي ْن َبغي ِ َ أ
ُ��د َر ِة َع َل ْي ِ
ذ ِل َ
��ه» ،ولكن �إذا خرج��ت المر�أة من
��ك ز ُْه��د ًا َو َتقَ�شُّ ��ف ًا َم َع ا ْلق ْ
بيتها لم تتزين ولم تتعطر ،وقد كانت لر�س��ول اهلل ﷺ جبة يلب�س��ها
ف��ي العيدي��ن ،وكان اب��ن عم��ر ر�ض��ي اهلل عنهم��ا يلب�س للعي��د �أجمل
ثياب��ه�[ .س��نن البيهق��ي] .ق��ال ال�ش��افعي رحم��ه اهلل ف��ي ي��وم العيد:
والحلي ذكور ًا و�إناثاً،
بال�ص��بغ� -أي الثياب الملونةُ -
«و ُيزَ َّي ُن الأطفالُ َّ
لأنه يوم زينة»[ .المجموع .]14 /5
ال�س��نة �أن ال َيخرج الم�ص��لي �إلى عيد الفطر حتى َيطْ َع َم �ش��يئ ًا
 ُّ�إيذان�� ًا بانته��اء ال�ص��وم ،والم�س��تحب �أن يك��ون تم��رات ،فع��ن �أن�س بن
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مالك ر�ض��ي اهلل عنه ،قال« :كان ر�س��ول اهلل ﷺ ال يغدو يوم الفطر
حت��ى ي�أكل تم��رات ...وي�أكلهن وتراً»[ .البخ��اري ،]953:و�أما في عيد
الأ�ض��حى فالم�س��تحب �أال ي�أكل حتى يرجع من �ص�لاة العيد ،فقد كان
ﷺ «ال َيطْ َع ُم يوم الأ�ضحى حتى ي�صلي»[ .الترمذي.]542 :
 يح��رم عل��ى الم�س��لم �ص��يام يوم��ي العيدي��ن ،ف�إفطارهما طاعةتثاب عليها ،و�صيامهما مع�صية.
 ي�س��تحب �إتي��ان �ص�لاة العي��د م�ش��ي ًا �إذا تي�س��ر ذل��ك ول��م تك��نال�س�� ّنة �أن ت�أتي العيد
فيه م�ش��قة ،قال علي ر�ض��ي اهلل عن��هَّ �« :إن من ُّ
الم�سيب�«:س��نَّة الفط��ر
ما�ش��ياً»[ .الترم��ذي ،]530:وق��ال �س��عيد ب��ن
ُ
ٌ
ثالث :الم�شي �إلى الم�صلَّى والأكل قبل الخروج ،واالغت�سال»�[ .أحكام
العيدين للفريابي].
 م��ن ال�س��نن خ��روج الن�س��اء – م��ع �أم��ن الفتنة وع��دم مزاحمةولكنهن ال
الح َّي���ض،
َّ
الرج��ال – وكذا الأطفال ل�ش��هود ال�ص�لاة ،حتى ُ
النب��ي ﷺ – �أن نُخْ رِ َج
ي�ص��لين ،فع��ن �أم عطية قالت�« :أَ َمرن��ا –تعني
َّ
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في العيدين ،العواتق ،وذوات الخدور ،و�أمر الحي�ض �أن يعتزلن م�صلى
الم�سلمين»[ .م�سلم. ]890 :
 م��ن الم�س��تحبات تب��ادل الم�س��لمين التهنئ��ة بالعي��د ،كقولنا:تقب��ل اهلل منا ومنك��م ،وكل عام و�أنتم بخير ،وعي��د مبارك ،ونحوها،


وقد كان �أ�ص��حاب ر�س��ول اهلل ﷺ �إذا التقوا يوم العيد يقول بع�ض��هم
لبع���ض تَق َّب��لَ ُ
المغْني البن قدام��ة [ّ � ]259/2أن
اهلل منا ومنكم ،فف��ي ُ
أ�ص��حاب
محم��د بن زياد قال« :كنتُ مع �أبي �أمامة الباهلي وغيره من �
ِ
بع�ضهم لبع�ض :تق ّبل ُ
اهلل
النبي ﷺ ،فكانوا �إذا َر َج ُعوا من العيد يقولُ ُ
منا ومنك»[ .وينظر فتح الباري  ،]446/2وهكذا كان يفعل التابعون من
بعده��م ،فق��د �أخرج ابن حب��ان في (الثقات) عن عل��ى بن ثابت قال:
�س���ألت مالك ًا عن ق��ول النا�س في العيد «تقبل اهلل من��ا ومنك» فقال:
«مازال الأمر عندنا كذلك».
 م��ا �أجم��ل �أن تعلو الب�س��مة وجوه النا���س ،وما �أجم��ل �أن يلتقيالم�س��لمان ،فيتب�س��م كل منهم��ا في وج��ه الآخر ،فتكون لهما �ص��دقة،
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وي�أخ��ذ كل منهما بي��د �أخيه فيت�ص��افحا فتتناثر ذنوبهم��ا ،قال ﷺ:
«�إِن ال ُْم�ؤمن �إِذا َل ِقي ال ُْم�ؤمن فَ�س��لم َع َل ْي ِه َو�أخذ ِب َي ِد ِه ف�صافحه تناثرت

خطاياهم��ا َك َم��ا َي َتنَاثَر ورق ال�شّ ��جر» [ .المعجم الأو�س��ط]  ،وما �أ�س��و�أ
الكب��ر والتعال��ي والإعرا���ض عم��ن �أقب��ل ُم َ�س��لِّماً ،يق��ول النب��ي ﷺ:
َ
��د َعلَى َ�أ َح ٍدَ ،و اَل
َ��ي �أَ ْن َت َو َ
ا�ض�� ُعوا َحتَّى اَل َي ْفخَ َر �أَ َح ٌ
« َو�إ َِّن اهلل �أَ ْو َح��ى �إِل َّ
َي ْب ِغي �أَ َح ٌد َعلَى �أَ َح ٍد»[ .م�سلم.]2865 :
��دقة الفط��ر ،وه��ي تج��ب بغ��روب
 -م��ن �أعم��ال ي��وم الفط��ر�َ ،ص َ

�ش��م�س �آخ��ر يوم من رم�ض��ان ،وال ب�أ���س ب�إخراجها قبل العي��د بيوم �أو
يومي��ن ،و�أج��از ال�ش��افعية وغيره��م �إخراجه��ا م��ن �أول ال�ش��هر ،فع��ن
���ض ر�س��ول اهلل ﷺ زكا َة
اب��ن عبا���س ر�ض��ي اهلل عنهم��ا ق��ال« :ف ََر َ
��ر ًة لل�ص��ائم م��ن اللَّغْ�� ِو وال َّرف ِ
َ��ث ،وطُ ْع َم ً
��ة للم�س��اكين ،م��ن
الفط��ر طُ ْه َ
�أداه��ا قبل ال�ص�لاة ،فه��ي زكاة مقبولة ،وم��ن �أداها بعد ال�ص�لاة ،فهي
�ص��دقة م��ن ال�ص��دقات»�[ .أب��و داود ،1609 :واب��ن ماج��ه  .]1827وف��ي
�ض
مقداره��ا وعم��ن تخ��رج يق��ول اب��ن عم��ر ر�ض��ي اهلل عنهم��ا« :ف ََر َ

ر�س��ولُ اهلل ﷺ زكاة الفط��ر� ،ص��اع ًا م��ن تمر �أو �ص��اع ًا من �ش��عير على
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العب��د والح��ر والذكـ��ر والأنـث��ى وال�ص��غير والكبي��ر م��ن الم�س��لمين،
و�أمـ��ر به��ا �أن تُ���ؤ َّدى قب��ل خروج النا���س �إلى ال�ص�لاة»[ .متف��ق عليه]،
وم��ن العلم��اء من �أجاز �إخراج قيمتها نقداً ،وكان عبد اهلل بن م�س��عود
ر�ض��ي اهلل عن��ه يخ��رج زكاة الفط��ر قبل خروج��ه �إلى �ص�لاة العيد،
ويق��ول« :رح��م اهلل رج ًال ت�ص��دق ،ثم �ص��لى» ،ث��م يقر�أ ه��ذه الآية:


﴿ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [الأعلى.]15-14 :
 وم��ن الم�س��تحبات الت�ص��دق ب�ص��دقات خ�لاف �ص��دقة الفطر،تو�س��عة عل��ى الفق��راء ،فع��ن جاب��ر ب��ن عب��د اهلل ر�ض��ي اهلل عنهما،
النبي ﷺ ي��وم الفطر ف�ص��لى ،فبد�أ بال�ص�لاة ،ثم خطب،
ق��ال« :ق��ام
ُّ
فلم��ا ف��رغ ن��زل ف�أت��ى الن�س��اء ،فذكره��ن وه��و يت��وك�أ على ي��د بالل،
وب�لال با�س��ط ثوب��ه يلق��ي في��ه الن�س��اء ال�ص��دقة» قل��ت – �أي راوي
الحديث – لعطاء :زكاة يوم الفطر؟ قال« :ال ،ولكن �صدقة يت�صدقن
حينئذ»[ .متفق عليه].
ال�س ِ
��نة الذه��اب �إل��ى �ص�لاة العي��د م��ن طريق والع��ودة من
ِ -م��ن ُّ

طري��ق �آخ��ر ،فعن جابر ر�ض��ي اهلل عنهما قال« :كان ر�س��ول اهلل ﷺ
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�إذا كان ي��وم عي��د خال��ف الطريق»[ .البخ��اري  ،]943وفي ه��ذا �إظهار
ل�ش��عار الإ�س�لام ،ولذك��ر اهلل ،ون�ش��ر للفرح��ة ،ولي�ش��هد الطريق��ان
للم�ص��لي ي��وم القيام��ة ،وق��ال ابن الج��وزي رحم��ه اهلل« :ق��د رويت
�أن المالئك��ة تق��ف عل��ى �أفواه ال�س��كك يوم العي��د فيقول��ون للنا�س:
اخرج��وا �إلى رب كريم يغف��ر الذنب العظيم .فيكون اال�س��تحباب في
تغيير الطريق �أن يمر على ملإ منهم لم يمر عليهم ليح�صل له البركة
بدعائهم»[ .التب�صرة.]107 /2 :
 ذب��ح الأ�ض��احي ف��ي عيد الأ�ض��حى ،للق��ادر ،ويك��ون الذبح بعد�ص�لاة العي��د ،في�أكل منها الم�ض��حي ويهدي ويت�ص��دق ،ول��ه �أن يدخر
منه��ا ،يقول اهلل تعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الكوثر ،]2 :وقال
ﷺ «� َّإن �أولَ م��ا نب��د�أ في يومنا هذا �أن ن�ص��لي ،ثم نرج��ع فننحر ،ف َمن
فعل ذلك فقد �أ�صاب �سنتنا ،و َمن ن ََح َر قبل ال�صالة ف�إنما هو لحم قدمه
لأهله ،لي�س من الن�سك في �شيء»[ .متفق عليه].
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من بركات اإلحسان إلى اليتامى وجبر خاطرهم:
يق��ول تعال��ى في الإح�س��ان �إلى اليتام��ى وعدم قهره��م والتلطف
بال�ض��عفاء ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾
[ال�ض��حى .]10 -9 :وق��ال ر�س��ول اهلل ﷺ قال�« :أنا وكاف��ل اليتيم في


الجنة هكذا» و�أ�ش��ار بال�سبابة والو�س��طى وفرج بينهما[ .متفق عليه]،
النبي ﷺ ٌ
رجل ي�ش��كو
وع��ن �أب��ي الدرداء ر�ض��ي اهلل عن��ه قال� :أت��ى
َّ
ق�س��وة قلب��ه؟ قال�« :أتح��ب �أن يلين قلب��ك وتدرك حاجت��ك؟ ارحم
اليتيم وام�سح ر�أ�سه و�أطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك».
[الطبراني في الكبير].
ومن بركات هذا الإح�س��ان ما رواه �أب��و نعيم والخطيب البغدادي
عن �أحمد بن خلف قال� :س��معت َ�س��رِ ّيا ال�س��قطي يقول :هذا الذي �أنا
في��ه من ب��ركات معروف الكرخي ،ان�ص��رفت من �ص�لاة العي��د ،فر�أيت
مع معروف �ص��بيا �شَ �� ِعث ًا فقلت :من هذا؟ فقال :ر�أيت ال�صبيان يلعبون
وهذا واقف منك�سر ،ف�س�ألته لم ال تلعب .فقال� :أنا يتيم وال �شيء معي

الـعــيــــد فـــرحـــة وآداب

27

�أ�ش��تري به ج��وزا �ألعب به .ف�أخذته لأجمع له نوى ي�ش��تري به َجوزا
يفرح به .قال َ�سرِ ٌّي :فقلت �أال �أك�سوه و�أعطيه �شيئ ًا ي�شتري به َجوزاً؟
فق��ال �أ َو َت ْف َع��لُ ؟ فقلت :نعم .فقال خذه �أغنى اهلل قلبك .قال �س��رى:
ف�ص��غرت عندي الدنيا حتى لهي �أقل �ش��يء[ .الحلية لأبي نعيم  ،وتاريخ

بغداد ،والبداية والنهاية بت�صرف].
فانظ��روا هذه الرقة من كال الرجلي��ن ،وبركة الفعل الكريم على
�سري ال�سقطي ،هذا التاجر العابد الكبير.
وذكر الإمام ابن الجزري ،قال« :كان بع�ض ال�ص��الحين ر�ضي اهلل
عنه��م �إذا ج��اء �أوان الفواكه ذهب �إلى ال�س��وق في�ش��تري منها ويذهب
به��ا �إل��ى الكتاتي��ب ،فمن �أ�ش��ار �إليه �أطعم��ه من تلك الفواك��ه ،ويقول
للمعلم :هل عندك فقير �أو يتيم؟ فيقول هذا وهذا ،فيعطيهم من تلك
الفواكه ،فلما مات الرجل ر�ؤي في المنام وهو في ب�س��تان عظيم كثير
الفواكه ،وهو ي�أكل منها ما �أحب ،فقيل له :ما هذا؟ فقال� :أطعمنا له
ف�أطعمنا»[ .الزهر الفائح البن الجزري].
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من مواقف اإليثار:
م��ن ه��ذه المواق��ف م��ا رواه الخطي��ب البغ��دادي وغي��ره ع��ن
يعقوب بن �ش��يبة َق��الَ �« :أظل عيد من الأعياد رج�لا  -يومئ �إلى �أَن َُّه
من �أهل ع�ص��ره  -وعنده مائة دينار ال يملك �س��واها ،فكتب �إِ َل ْي ِه رجل


من �إخوانه َيقُولُ ل َُه :قد �أظلَّنا هذا العيد وال �ش��يء عندنا ننفقه َعلَى
ال�ص��بيان ،وي�س��تدعي من��ه ما ينفق��ه .فجع��ل المائة دينار ِفي �ص��رة
وختمها و�أنفذها �إِ َل ْي ِه ،فلم تلبث ال�ص��رة عند الرجل �إال ي�س��ير ًا حتى
وردت َع َل ْي ِه رقعة �أخ من �إخوانه ،وذكر �إ�ض��اقته ِفي العيد ،وي�س��تدعي
منه مثل ما ا�ستدعاه ،فوجه بال�صرة �إِ َل ْي ِه بختمها وبقي الأول ال �شيء
عن��ده ،فكتب �إلى �ص��ديق ل َُه وه��و الثالث الذي �ص��ارت �إلي��ه الدنانير
يذك��ر حاله وي�س��تدعي منه م��ا ينفقه ِفي العي��د ،ف�أنفذ �إِ َل ْي ِه ال�ص��رة
بخاتمها .فلما عادت �إِ َل ْي ِه �ص��رته التي �أنفذها بحا ِلها ركب �إِ َل ْي ِه ومعه
إلي؟ فقال ل َُه� :إنه
ال�ص��رة وقال ل َُه :ما �ش� ُأن هذا ال�صرة التي �أنفذتها � ّ
�أظلن��ا العيد وال �ش��يء عندنا ننفقه َعلَى ال�ص��بيان ،فكتب��تُ �إلى فالن
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إلي هذه ال�صرة ،فلما وردت ُرقعتك
�أخينا �أ�ستدعي منه ما ننفقه ف�أنفذ � ّ
عل��ي �أنفذته��ا �إليك .فقال ل َُه :ق��م بنا �إِ َل ْي ِه ،فركبا جميع�� ًا �إلى الثاني
ّ
ومعهما ال�ص��رة ،فتفاو�ض��وا الحديث ث َُّم فتحوها فاقت�سموها �أثالثاً».
[تاريخ بغداد ،وتاريخ دم�شق].
ه��ذا مثل من �أمثلة ال تح�ص��ى للإيث��ار عند �س��لفنا ،يقول اهلل عز

وجل ف��ي مدح �أمثال ه�ؤالء ،ومالهم من الأجر عنده ﴿ :ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ﴾ [الح�ش��ر .]9 :فهنيئ�� ًا لم��ن َ�س��خَ ْت نف�س��ه،
وعل َْت ِه َّمتُه.
َ
و�أخ��رج الحاف��ظ �أب��و نعيم ٍ في حلي��ة الأولياء ع��ن المزني قال:
«ما ر�أيت رجال �أكرم من ال�ش��افعي ،خرجت معه ليلة عيد من الم�سجد
و�أن��ا �أذاك��ره ف��ي م�س���ألة حت��ى �أتي��ت ب��اب داره ف�أت��اه غ�لام بكي���س
فق��ال :م��والي يقرئك ال�س�لام ويقول ل��ك :خذ هذا الكي���س .ف�أخذه
من��ه و�أدخل��ه في كم��ه ،ف�أتاه رجل م��ن الحلقة فقال ،ي��ا �أبا عبد اهلل
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ول��دت امر�أتي ال�س��اعة وال �ش��يء عن��دي ،فدف��ع �إليه الكي�س و�ص��عد
ولي�س معه �شيء».

مخالفات فلنحذرها:
 خروج الن�س��اء متعطرات غير محت�شمات ،كا�شفات عما �أمر اهلل

ب�ستره.
 االختالط غير الم�أمون بين الرجال والن�ساء. الإ�س��راف والتبذي��ر ف��ي النفق��ات ،وما ال م�ص��لحة في��ه ،فاهللال يحب الم�سرفين.
 التفريط في �صالة الجماعة ،وت�أخير ال�صلوات عن وقتها �أثناءالتنزه ،ونحوه.
 العك��وف عل��ى م�ش��اهدة م��ا ح��رم اهلل ،وفعل ما ال ير�ض��ي اهلل،تمح�ض��ت للمع�ص��ية� ،أو يغلب عل��ى الظن وقوع
وارتي��اد الأماكن التي َّ
الإن�سان في المعا�صي فيها.
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 تعري�ض النف�س للمخاطر ،كالت�س��ابق بال�س��يارات �أو الدراجاتالبخاري��ة ف��ي غي��ر الأماك��ن المخ�ص�ص��ة له��ا ،و�إ�ض��رار الآخري��ن
وترويعهم بالألعاب النارية.
 التكل��م بالفح�ش والكذب ،وك�ش��ف العورة واال�س��تهزاء بالنا�سبا�س��م المزاح والمبا�سطة� ،أو �إثارة فتنة� ،أو �إ�ضاعة واجب� ،أو خروج
عن ُعرف �صحيح.
 ك�س��ر قلوب الفقراء ،وال�ض��عفاء� ،أو قلوب �أهل��ك �أو �أوالدك فيهذه الأيام.

وفي الخـتـــام:
فهذه �أعيادنا ،طاعة وفرح��ة ،و�أدب ،وتخفيف عن النف�س ،وذكر
و�ش��كر هلل تعالى ،وتوا�ص��ل وتو�س��عة و�إح�س��ان ،وطهر وعف��ة� ،أعياد
رباني��ة ،ال تفلُّ��ت وال عب��ث وال �إباحة لم��ا ح َّرم اهلل با�س��م الفرحة،
�أعي��اد الفكرة االجتماعية العابدة ،ولي�س��ت الفك��رة العابثة� ،أعياد
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تتمثل فيها المدنية الربانية ،التي جاء بها الإ�س�لام ترقية وتزكية
وتطهير ًا للإن�س��ان ،ن�س��ق فريد جم��ع بين الحقوق كله��ا ،وانطوى على
قي��م اجتماعية و�إيمانية للف��رد والجماعة والأم��ة ،وهكذا يجب �أن
يفه��م ه��ذا العيد وما �أرقى ه��ذا الفهم! فالحمد هلل ال��ذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهلل ،فاللهم بارك لنا في �أعيادنا ووفقنا


لل�س��ير فيها كما �أمرتنا ،ووفقنا ل�ص��لة �أرحامنا و�إدخال ال�س��رور على
وفرحنا
�أهلين��ا و َم ْ
وفرحنا بعف��وك وعافيت��ك في الدني��اِّ ،
��ن حولن��اِّ ،
بلقائك في الآخرة.
وكل عام و�أنتم بخير

