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 مقاصد العيد:من 
العيد خروج عؼ عادات الجاىمية، فقد قدم رسؽل هللا صمى هللا عميو وسمػ السديشة، وليػ يؽمان يمعبؽن 

َعْؼ َأَنِس ْبِؼ َماِلٍغ رضي هللا عشو َقاَل: َكاَن ِِلَْىِل اْلَجاِىِميَِّة َيْؽَماِن ِفي ُكلِّ َسَشٍة َيْمَعُبؽَن فييسا في الجاىمية، 
ُكْػ َّللاَُّ ِبِيَسا شَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّػ اْلَسِديَشَة َقاَل: " َكاَن َلُكْػ َيْؽَماِن َتْمَعُبؽَن ِفيِيَسا، َوَقْد َأْبَدلَ ِفيِيَسا، َفَمسَّا َقِدَم ال

 حديث صحيح، أخرجو أبؽ داود والشدائي.َخْيًرا ِمْشُيَسا، َيْؽَم اْلِفْطِر َوَيْؽَم اِْلَْضَحى ". 

ؽن لعيديؼ لتععيسو سبحانو فييا، وجعميسا بعد طاعة، فالفطر بعد الرؽم، واألضحى بعد الحج؛ ليكفذرع هللا لشا ا
وتكبير، وصالة وصمة، ومحبة وتؽاصل، وليدت  فأعيادنا ديؼ وعبادة، وذكر، فرحشا ابتياًجا بإنجاز الطاعة

  مؽسًسا النتياك السحرمات، وإىدار الحدشات.

ؼ ِلمااااااااااار الراااااااااااؽم، ول عمساااااااااااؽا كساااااااااااال الااااااااااادي تععيًسااااااااااااجاااااااااااا  العياااااااااااد  عاااااااااااد  كساااااااااااال رمزاااااااااااان، 
ْسووَم َ  مَووُ ُ  َوَرِضوو ُ   ِهْعَمووِ،  علَووْيُ   َوَأتَْمْمووُ   ِديووُكَُ ْ  مَووُ ْ  َأْْكَلْووُ   امَْيووو َ ﴿ يؽجذذع عميشذذا شذذكر  وىذذذا، (6سااؽرة السائاادة   ﴾ِديُكًووا الإ
مقابماااة نعسااااة ال ؽفياااا  لراااايام شااااير فأمااااا " :رحسذذذذو هللا قذذذال ابذذذذؼ رجذذذع، عمذذذى تؽهيقذذذو لشذذذذا بالرذذذيام وال يذذذذام هللا

 ."رمزان،  ارتكاب السعاصي  عده، فيؽ مؼ فعل مؼ بدل نعسة هللا كفًرا

، فكانذذذذت التكبيذذذذرات متكذذذذررات داخذذذذل الرذذذذالة، سااااهحانو  ن ال كبياااار مااااؼ أوضااااح معاااااىر ا جاااا ل وال ععاااايػ ه
العيذذذذذد والعذذذذذروع الرذذذذذعبة التذذذذذي نعا ذذذذذذيا، ف بشذذذذذا، اهلل أكبذذذذذر مذذذذذؼ اليذذذذذػ الذذذذذذي حذذذذذل  وخاصذذذذذة فذذذذذي صذذذذذالة العيذذذذذد، فذذذذذ



 ظياااار الدااارور فاااي اِلعيااااد ماااؼ شاااعار ": رحساااو هللا قاااال اباااؼ حجااار، اآلالم واألحذذذزانقطعذذذة مذذذؼ الفذذذر  ر ذذذػ 
 ."الديؼ

عيد الفطر  فر  هيو السدمػ بإتسام رمزان، واستكثاره مؼ  شائػ الحدشات، فيي الفرحة الباقية والتجارة الرابحة، 
ِِلَ فَلَْيْفَرُحوا ُهَو ﴿ ،عؼ بمؽ و وإتسامو رمزان في وقت انقطعت أعسار    فر  بإكسال شير ِ َوِبَرْْحَتِِه فَِبَذَٰ قُْل ِبَفْضِل اَّلله

َمُعونَ  ا ََيْ مه  (85سؽرة يؽنس   ﴾َخْْيٌ ّمِ

 :بعد رمضان واصل سريك
كان سبًبا في حافظ عمى ما العيد بعد رمزان بسثابة حفل تكريػ لمرائسيؼ، فجدير بالسكرم أن  إن 

: " ن هللا رحسو هللا قال الحدؼالطاعة ليس ليا زمؼ محدود، إذ دة هللا ليدت مقرؽرة عمى رمزان، عبا، فتكريسو
بل ال تؽدعؽا رمزان، ف، فرب رمزان ىؽ رب ب ية الذيؽر واأل ام، لػ يجعل لعسل السؤمؼ أجً  دون السؽت"

ٰ يَأْتِيََك ﴿والقرآن ال ييجر، والسدجد ال ي رك، ، فالرؽم ال يش يي،اصطحبؽه معكػ  لى  اقي عامكػ هَك َحَّته َواْعُبْد َرب

 (99سؽرة الحجر   ﴾امَْيِقيُ 
كاَن َرسؽُل هللِا صمَّى هللُا عميو وسمَّػ  ذا َعِسَل "عائَذُة َرضَي هللُا َعشيا: فعؼ فالثهات الثهات أييا السؤمشؽن، 

وواظبؽا عمى  ،فاثبتؽا عمى الطاعة، أي: أتَقَشو وَأْحكَػ َعسَمو فيو وداَوَم عميو مدمػحديث صحيح، أخرجو  ،..."َعسً  أثَبَ و
 .أحع العسل إلى هللا أدومو وإن قلالعبادة، فإن 

عمى قمبغ الذي استقام و ، ال تدسح  اح  ليا مرة أخرى  مؼ اليؽى  حافظ عمى  نجازك، فشفدغ ال ي حررتيا
ٍة أَنََكثً ﴿ال تقبل انقالبو وانفالتو ثانية، الطاعة هِ، هَقََضْ  غَْزمَهَا ِمن بَْعِد قُوه إن لػ تكؼ بعد ف، (99سؽرة الشحل   ﴾َوَل تَُكوهُوا ََكم

 رمزان خيًرا مسا كشت عميو قبل رمزان فسا حققت معشى رمزان.
 والسحافعة عمى ورد مؼ الطاعة وإن قل، ومراحبة، بالثبات دعاء، إدامة البعد رمزانومؼ أىػ عؽامل الثبات 

 والتفدير.  تدبرلم جمدةٍ وتخريُص وقٍت لمتالوٍة و سحاسبة، لمجدول وعسل ، الرالحيؼ

 آداب العيد ومستحباته:من 
 أف  أنبئكػ  ذي   ذا فعم سؽه تحابب ػ، "، تطيير القمع مؼ الحدد والبغزاء، ونذر السحبة والرفاء

 فالعيد صفح ومدامحة: وصل لسؼ قطع، وإعطاء لسؼ مشع، وعفؽ عسؼ ظمػ. ،"أفذؽا الد م بيشكػ

 يقؽل ابؼ  يػ؛ لتحمؽ الكمسات هيو،ييػ، فشقدم الحمؽى في العيد لكل مش، واإلحدان إلالتمطف مع الشاس
القيػ رحسو هللا: "ميسا بمغ تقريرك في العهادة، ف  تفرط في حدؼ الخم ، فقد يكؽن مف احغ لدخؽل أعالي 

 الجشة". 
 التزاور وإدخال الدرور عمى الكبار والرغار.تعارع، و الفة الطريق لتحقيق مقرد المخ 
 وإفذاء الدالم، وصمة األرحام، وإنياء الخرؽمات االجتساعية، ترميػ العالقات ، 
 رمة الرحػ ف ،األرحام لمعجز عؼ العيد ة أو اليد ة صمة األرحام وإدخال الدرور عمييػ، وال  رح ىجر

 .دية أو العيدية سبًها في القطيعةف  يكؼ عجزك عؼ اليوالعيد ة مدتحبة لمقادر عمييا،  ،واجبة



 املمارسات اآلمنة يف العيد:
ظل ان ذار وبا  كؽرونا عالسًيا، فالحسد ه عمى كل حال، وندأل هللا الد مة جا  العيد ىذا العام في 

 والسعافاة الدائسة في الديؼ والدنيا واآلخرة.

ويشبغي عمى السدمػ في ىذا العيد أن  فر  باألسمؽب السشاسع الذي ال  عؽد عميو بالزرر في ديشو وال دنياه، وأن 
اءات الؽقائية التي يؽصي بيا السخترؽن في وزارة الرحة، مؼ التباعد أثشاء الرمؽات وفي يمتزم باإلجر 

االكتفاء بالسعايدة عبر وسائل التؽاصل، ومؼ أراد التزاور السباشر فيمتزم بارتداء الكسامة، والتباعد، و  ،التجسعات
إلى التجسعات العامة السكتعة، واالقترار عمى السعايدة المفعية دون معانقة وال مرافحة، وعدم الخروج 

فاالل زام واجب، والسحافعة عمى اِلنفس السؤمشة ديؼ، وال فريط وال قرير كاألسؽاق والسشتجعات والستشزىات، 
مخالفة تد ؽجب ال عزير والعقؽبة، فالخطر ال يزال محدًقا بشا، وفي كل لحعة يسكؼ أن ي دمل الفايروس  لى 

 مؼ كل شٍر وبميٍة. سو هللا وحفعوقطاعشا الحبيب سم
، ويؤىمشا السحعؽرؼ قدرتشا عمى السؽاجية لؽ وقع حد   الذعؽر بالسدؤولية مؼ الجسيع، واالنزباط وااللتزام  ُ إن 

 .لالنتقال إلى مرحمة أكثر أماًنا
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