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 (فتح المجيد في بيان مقاصد العيد) 9341 الأضحىعيد خطبة 

 للشيخ السيد مراد سلامة

 فال اىلتع اهلل يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن

 .ورسوله عبده حممدًا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل

 [.201:عمران آل] {ُمْسِلُموَن َوَأْنُتْم ِإلَّا َتُموُتنَّ َوال ُتَقاِتِه َحقَّ اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}

 َواتَُّقوا َوِنَساًء َكِثرًيا ِرَجاًلا اِمْنُهَم َوَبثَّ َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلَق َواِحَدٍة َنْفٍس ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي َربَُّكُم اتَُّقوا النَّاُس َأيَُّها َيا}

 [.2:النساء] {َرِقيًبا َعَلْيُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ َواأَلْرَحاَم ِبِه َتَساَءُلوَن الَِّذي اللََّه

 َفَقْد َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن ُذُنوَبُكْم ْمَلُك َوَيْغِفْر َأْعَماَلُكْم َلُكْم ُيْصِلْح*  َسِديًدا َقْوًلا َوُقوُلوا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}

 [.02- 00:األحزاب] {َعِظيًما َفْوًزا َفاَز

 األمور وشر وسلم، عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدي وأحسن تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن: بعد أما

 وإن وأهلى، كثر مما خري وكفى قل ما وإن النار، يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة وكل حمدثاتها،

 .مبعجزين أنتم وما آلت توعدون ما

 َسبََّح ِإلَّا اللَِّه َخْلِق ِمْن َشْيٌء َيْبَقىَف الشَّْمُس َتْسَتِقلُّ َما: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْن َعَبَسَة، ْبِن َعْمِرو َعْن

 ِشَراُر: اْلَغَباُء: َفَقاَل َأْغِبَياُء؟ َما: ٍروَعْم ْبَن َصْفَواَن َفَسَأْلُت: اْلَوِليُد َقاَل «آَدَم َبَنى َوَأْغِبَياِء الشََّياِطنِي ِمَن َكاَن َما ِإلَّا اللََّه

 (2).اللَِّه َخْلِق

 اهلل أكرب، هللا اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 .احلمد وهلل أكرب،

 عرفاِت َثرى إىل احَلجيج داِعي*** الزالَِّت غافُر أكرب اهلل

 والذرَّاِت الرمِل عدَّ واألرِض*** السما بني ما ملَء أكرب اهلل

 امِلشكاِة يف كامِلصباِح الذكِر يف*** فنوُره العليِّ هلل واحلمُد
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 األصواِت سامُع أكرُب اهلل***وعشيًَّة ُبكرًة أكرب اهلل

 األشتاِت وجامِع احَلجيج ُمحِصي***وُمهيِمًنا عامًلا أكرب اهلل

 صفاِة فوق سوداء ليلٍة يف*** الذي النمِل ُمبِصُر أكرب اهلل

 والنََّبضاِت القلِب ِنياَط لَيَرى***وإنه الغفرَي اجلمَع أبصَر قد

 الَعَبراِت وخاِفَي الدموَع عنه*** دمعٌة ُتواِرَي لن أكرب اهلل

 الَعَثراِت سالَف عنا ولَتْمُح*** ربَّنا يا فاستِجْب أكرب اهلل

 :بعد أما

 .عيد أمة لكل :العنصر الأول

 هو ما األعياد فمن حياتها، وفلسفة وأخالقها عقيدتها يتضمن معلوم، يوم يف عليهم يعود عيدًا األمم من أمة لكل

 ضحىاأل عيد وأما اإلسالمية، غري العقائد أعياد وهي تعاىل، اهلل وحي عن البعيدة البشرية األفكار من ونابع منبثق

 جرير ابن روى ،[43:احلج] َمنَسًكا َجَعْلَنا ُأمٍَّة ِلُكّل: تعاىل اهلل قال اإلسالم، ألمة تعاىل اهلل شرعهما فقد الفطر وعيد

 يدًاع أو شرعيًا عيدًا أمة لكل جعل اهلل أن اآلية معنى فيكون (عيدًا: أي منسكًا: )قال عباس ابن عن تفسريه يف

 .قدريًا

 من أحد َعْنَها ّكَيْنَف َلا َعاَدة َوتلك بزينتهم، ِبَلادهْم من َوخيرُجوَن ِفيِه، يتجملون َيْوم َلُهم قوم كل َأن فيهَما اأَلْصل

 اللَِّه َرُسوُل َقِدَم َقاَل َأَنٍس َعْن فيهَما َيْلَعُبوَن َيْوَماِن َوَلُهم اْلَمِديَنة، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى َوقدم والعجم،. اْلَعَرب طوائف

 ِفى ِفيِهَما َنْلَعُب نَّاُك َقاُلوا«.  اْلَيْوَماِن َهَذاِن َما»  َفَقاَل ِفيِهَما َيْلَعُبوَن َيْوَماِن َوَلُهْم اْلَمِديَنَة -وسلم عليه اهلل صلى-

 «. اْلِفْطِر َوَيْوَم اأَلْضَحى َيْوَم اِمْنُهَم َخْيًرا ِبِهَما َأْبَدَلُكْم َقْد اللََّه ِإنَّ»  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل. اْلَجاِهِليَِّة

"(1) 

 َأو ين،د بشعائر تنويه وجوده َوسبب ِإلَّا النَّاس ِفي عيد من َما ِلَأنَُّه َبَدال َوِإنََّما واملهرجان،. النريوز هما: قيل 

 يكون َأن وعادتهم همَترك ِإن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبي فخشي َذِلك، يضاهي ِممَّا َشْيء َأو َمْذَهب، َأِئمَّة ُمَوافَقة

 َوضم احلنيفية ملَّةاْل بشعائر تنويه فيهَما بيومني فأبدهلما أسالفها، لسنة ترويج َأو اْلَجاِهِليَّة، بشعائر تنويه ُهَنالك
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 اْجِتَماع لواخي َوِلَئلَّا الّلعب، مبحض اْلُمسلمني اْجِتَماع يكون ِلَئلَّا الطَّاَعة، من وأبوابا اهلل ذكر فيهَما التجميل َمَع

 .اهلل كلمة إعالء من ِمْنُهم

 َوأخذ ِهمَعَلْي يشق َعمَّا تفرغهم قبل من الطبيعي اْلَفرح َفاْجتمع زكاتهم، من نوع َوَأَداء ِصَيامهْم فطر َيْوم َأحدهَما

 من َعَلْيِهم أسبلو َعَلْيِهم، اْفرتض َما َأَداء توفيق من َعَلْيِهم اهلل أنعم ِممَّا االبتهاج قبل من والعقلي الصَّدَقات، اْلَفِقري

 .ُأْخَرى سنة ِإَلى َواْلولد اْلَأْهل ُرُءوس إْبَقاء

 َحال تذكر ِفيِه ِإْذ ِظيم،َع ِبذبح فَداه ِبَأن َعَلْيِهَما اهلل وإنعام السََّلام َعَلْيِهَما ِإْسَماِعيل َوَلده ِإْبَراِهيم ذبح َيْوم َوالثَّاِني

 بهم وتنويه باحلاج تشبه َوِفيه الصَّْبر، َوُقوَّة اهلل َطاَعة ِفي َواْلَأْمَوال املهج بذل ِفي بهم َواِلاْعِتَبار احلنيفية اْلملَّة َأِئمَّة

 :َتَعاَلى َقْوله َوُهَو التَّْكِبري سّن َولَذِلك ِفيِه، هم ملا وشوق

 . {هَداُكْم َما على اهلل ولتكربوا}

 قصد ملن اْلحلق ترك َواْستحبَّ منى، َأيَّام ِبالتَّْكِبرِي ِفي واجلهر اْلُأْضِحية سّن َولَذِلك للصيام، وفقكم ملا شكرا َيْعِني

 .لّدينا َشَعاِئر وتنويه اهلل ذكر ِبَغْير اْجِتَماعهم من َشْيء يكون ِلَئلَّا َواْلخْطَبة الصََّلاة َوسن التَّْضِحَية،

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 مقاصد العيد العقدية :العنصر الثاني

 إالن ال اله أالعامل كله  والساحات ليعلميف الطرقات  واجلهر بهامقاصد العيد عباد اهلل إعالء شان العقيدة  همأومن 

 له امللك و له احلمد وهو على كل شيء قدير  ،اهلل وحدة ال شريك له

 الفرد الصمد الذي ال شريك له يف ملكه وال سند  األحدفاهلل تعاىل عباد اهلل هو الواحد 

 َيُكْن َوَلْم( 4) ُيوَلْد َوَلْم َيِلْد َلْم( 1) الصََّمُد اللَُّه( 2) َأَحٌد اللَُّه ُهَو ُقْلقال اهلل تعاىل  وال نظريليس له شبيه  واهلل تعاىل

 ( 3) َأَحٌد ُكُفًوا َلُه

 " أكرب اهلل أكرب اهلل"  واحد اهلل يذكرون وهم العيد، صالة يف ذلك يتجلى ما وأبرز

 واحدة، راية حتت قلوبهم، يوحد الذي واإلميان بينهم، جتمع اليت األخوة رابطة من منهم فرد كل يستشعره وما

 العيد صالة أداء السُّنَّة من كان املعنى هذا وألجل ،"اهلل إال إله ال" التوحيد شعار هو واحد وشعار اإلسالم، راية هي
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 طرافأ ويتبادلون العيد، صالة يؤدون واحد، صعيد وعلى واحد، مكان يف البلد أهل معظم جيتمع حيث املصلى، يف

 .ودنياهم دينهم أمر يف احلديث

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 العيد الاجتماعية الثالث: مقاصدالعنصر 

 .بينهم فيما واالجتماع املسلمني بني االلتقاء ألجلها، العيد ُشرع اليت املقاصد أهم فمن

 عضب يف تستحكم قد اليت والبغضاء الشحناء ثلوج وإذابة الناس، بني اخلالفات إزالة العيد، مقاصد أعظم منو

 لبعض عضهمب ويدعو بالعيد، بعضا بعضهم ويهنئ ويتعانقون، فيتصافحون، املصلى، يف يلتقون فالناس النفوس،

 يلتقي التسامح، حبقيقة دينه، العامل على الغيور املؤمن أظن وما االطمئنان. ودوام اإلميان، وسالمة الصحة مبوفور

 الو يصافحه، وال يكلمه، فال الطرف عنه فيغض صالبته، يف يتمادى ثم العيد، يوم شحناء وبينه بينه من

 .كريم عفو تعاىل واهلل يساحمه،

 عفا العبد هفا مهما يزل ومل** *دائما  ويعفو نهفو من سبحان

 اخلطا لذي العطا عن جالله***  مينعه وال خيطي الذي يعطي

 [. 201: البقرة] ﴾ ِبَأْمِرِه اللَُّه َيْأِتَي َحتَّى َواْصَفُحوا َفاْعُفوا ﴿:تعاىل يقول

 نم ويلبسه طعامه، من بكر أبو يطعمه ُأثاثة، بن مسطح امسه أقربائه أحد-عنه اهلل رضي- الصديق بكر أبي عند

 ضبفغ اإلفك، حادثة يف عنها اهلل رضي عائشة املؤمنني أم اتهام يف تورط هذا مسطحا أن غري. عليه وينفق لباسه

 اْلَفْضِل ُأوُلو َيْأَتِل اَوَل} َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َفَأْنَزَل. َعاِئَشَة مسطح، على نفقته حبس ثم ،-عنه اهلل رضي- الصديق بكر أبو

[ 11: النور] {َلُكْم اللَُّه َيْغِفَر َأْن بُّوَنُتِح َأَلا َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا} َتَعاَلى َقْوِلِه ِإَلى {اْلُقْرَبى ُأوِلي ُيْؤُتوا َأْن َوالسََّعِة ِمْنُكْم

 َأْنِزُعَها َلا: َوَقاَل َعَلْيِه ُيْنِفُق َكاَن يالَِّت النََّفَقَة ِمْسَطٍح ِإَلى َفَرَجَع،  ِلي اللَُّه َيْغِفَر َأْن َلُأِحبُّ ِإنِّي َواللَِّه: َبْكٍر َأُبو َفَقاَل

 .(4) اَأَبًد ِمْنُه

 ففكي والصفح، بالعفو الكريم القرآن نزل ذلك ومع والقذف، باألعراض يتعلق خطري، اتهام بعد يأتي عفو هذا

 عليه هللا صلى- النيب يقول. ويتدابرون أجلها، من فيتقاطعون الناس، بني جتري اليت اليسرية اخلالفات ببعض
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 يبدأ الذي وخريهما هذا، ويعرض هذا، فيعرض يلتقيان، ليال، ثالث فوق أخاه يهجر أن لرجل حيل ال:"-وسلم

 .عليه متفق" بالسالم

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 َتَداَبُروا، َوَلا َتَباَغُضوا، َلاَو َتَناَجُشوا، َوَلا َتَحاَسُدوا، َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 َيْحِقُرُه َوَلا َيْخُذُلُه، َوَلا ْظِلُمُهَي َلا اْلُمْسِلِم، َأُخو اْلُمْسِلُم ِإْخَواًنا اهلِل ِعَباَد َوُكوُنوا َبْعٍض، َبْيِع َعَلى َبْعُضُكْم َيِبْع َوَلا

 اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ُكلُّ ُمْسِلَم،اْل َأَخاُه َيْحِقَر َأْن الشَّرِّ ِمَن اْمِرٍئ ِبَحْسِب» َمرَّاٍت َثَلاَث َصْدِرِه ِإَلى َوُيِشرُي «َهاُهَنا التَّْقَوى

 (3) «َوِعْرُضُه َوَماُلُه، َدُمُه، َحَراٌم،

 َوالنَِّبيُّ َبْكٍر َباَأ َشَتَم َرُجًلا َأنَّ ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن ، الشأن، هذا يف -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قصص بديع ومن

 َقْوِلِه، َبْعَض َعَلْيِه َردَّ َأْكَثَر َفَلمَّا ُم،َوَيَتَبسَّ َيْعَجُب َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَجَعَل َجاِلٌس، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 َفَلمَّا َجاِلٌس، َوَأْنَت َيْشُتُمِني اَنَك اهلِل َرُسوَل َيا: َفَقاَل َبْكٍر، َأُبو َفَلِحَقُه َوَقاَم، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَغِضَب

 َوَقَع َقْوِلِه، َبْعَض َعَلْيِه َدْدَتَر َفَلمَّا َعْنَك، َيُردُّ َمَلٌك َمَعَك َكاَن ِإنَُّه: " َقاَل َوُقْمَت، َغِضْبَت َقْوِلِه، َبْعَض َعَلْيِه َرَدْدُت

 " الشَّْيَطاِن َمَع ِلَأْقُعَد َأُكْن َفَلْم الشَّْيَطاُن،

 َنْصَرُه، ِبَها اهلُل َأَعزَّ ِإلَّا َوَجلَّ، زََّع ِللَِّه َعْنَها َفُيْغِضي ِبَمْظَلَمٍة ُظِلَم َعْبٍد ِمْن َما: َحقٌّ ُكلُُّهنَّ َثَلاٌث َبْكٍر َأَبا َيا: " َقاَل ُثمَّ

 ِإلَّا َكْثَرًة، ِبَها ُيِريُد َمْسَأَلٍة، اَبَب َرُجٌل َفَتَح َوَما َكْثَرًة، ِبَها اهلُل َزاَدُه ِإلَّا ِصَلًة، ِبَها ُيِريُد َعِطيٍَّة، َباَب َرُجٌل َفَتَح َوَما

 (5)" ِقلًَّة ِبَها َوَجلَّ َعزَّ اهلُل َزاَدُه

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 :الرتفيه و اللهو املباح العيد مقاصد ومن

: َقاَلْت ُبَعاَث َيْوَم اأَلْنَصاُر ِتَتَقاَوَل ِبَما ُتَغنَِّياِن اأَلْنَصاِر، َجَواِري ِمْن َجاِرَيَتاِن َوِعْنَدي َبْكٍر، َأُبو َدَخَل: َقاَلْت َعاِئَشَة 

 ِبُمَغنَِّيَتْين َوَلْيَسَتا

 صلى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل عيٍد، َيْوِم ِفي َوذِلَك وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوِل َبْيِت ِفي الشَّْيَطاِن َأَمَزامرُي: َبْكٍر َأُبو َفَقاَل

 ." أخرجه البخاري و مسلم عيُدَنا َوهَذا عيًدا َقْوٍم ِلُكلِّ ِإنَّ َبْكٍر َأَبا َيا: وسلم عليه اهلل

                                                           
 ( .11276 رقم ، 6/02) البيهقى:  أيًضا وأخرجه( . 2968 رقم ، 8/1046) ومسلم ،( 7713 رقم ، 2/277) أحمد أخرجه - 8
 9686: الجامع صحيح (3946) والبغوي ،( م199" )اآلداب" في والبيهقي (301/ 19) الرسالة ط أحمد مسند - 9
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 سياسيةالعيد : مقاصد الرابعالعنصر 

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 عرضة من َلَها ُبد َلا ِملَّة كل َأن َوُهَو الشَِّريَعة، َمَقاِصد من آخر مقصودا َمَعه َوضم-رمحه اهلل  –يقول اإلمام الدهلوي 

 َوَذَوات النَِّساءَو الّصبيان َحتَّى اْلَجِميع ُخُروج اْستحبَّ َولَذِلك كثرتهم، َوتعلم شوكتهم، لتظهر َأهلَها؛ ِفيَها جْيَتمع

 ِفي ُيَخالف َوَسلََّم ِهَعَلْي اهلُل َصلَّى النَِّبي َكاَن َولَذِلك - اْلُمسلمني َدْعَوة ويشهدن اْلمصلى، ويعتزلن َواْلحيض اْلُخُدور

 .اْلُمسلمني َشْوَكة على الطَِّريَقْيِن كلتا أهل ليطلع وإيابا؛ َذَهاًبا الطَِّريق

  احلج:و يقول يف 

 َبْعًضا، همَبعض ِفيِه ليعرف واألدانى األقاصي يتوارده اجتماعا ِملَّة َأو دولة لكل َفِإن العرضة، معنى َتْحِقيق َوِمْنَها

 لتهم،م وتنويه جنودهم واجتماع شوكتهم َوُظُهور اْلُمسلمني عرضة َواْلحج شعائرها، ويعظموا اْلملَّة، َأْحَكام ويستفيدوا

 . {َوأمنا للنَّاس مثابة اْلَبْيت جعلَنا َوِإذا}:َتَعاَلى اهلل َقول َوُهَو

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 الابتلاء.يوم ان ننجح في  عيدنا الخامس:العنصر 

ه الصالة و علي –ن ننجح يف االبتالء فقد ابتلى اهلل تعاىل نبيه وخليله إبراهيم مة اإلسالم و عيدنا احلقيقي يوم أأ

فنجح  اهلل تعاىل ألمران انقاد و استسلم  إالالسالم بابتالءات متعددة يف نفسه و يف زوجته ويف ولده فما كان منه 

 اْجَتَباُه ِمِهِلَأْنُع َشاِكًرا( 210) اْلُمْشِرِكنَي ِمَن َيُك َوَلْم َحِنيًفا ِللَِّه َقاِنًتا ُأمًَّة َكاَن ِإْبَراِهيَم ِإنَّ }جناحا ما بعده رسوب 

 َأِن ِإَلْيَك َأْوَحْيَنا ُثمَّ( 211) الصَّاِلِحنَي َلِمَن اْلآِخَرِة ِفي َوِإنَُّه َحَسَنًة الدُّْنَيا ِفي َوآَتْيَناُه( 212) ُمْسَتِقيٍم ِصَراٍط ِإَلى َوَهَداُه

 [214 - 210: النحل] { اْلُمْشِرِكنَي ِمَن َكاَن َوَما َحِنيًفا ِإْبَراِهيَم ِملََّة اتَِّبْع

 َسَتِجُدِني ُتْؤَمُر َما اْفَعْل َياَأَبِت َقاَل َتَرى َماَذا َفاْنُظْر َأْذَبُحَك َأنِّي اْلَمَناِم ِفي َأَرى ِإنِّي َياُبَنيَّ َقاَل السَّْعَي َمَعُه َبَلَغ َفَلمَّا}

 ِإنَّا الرُّْؤَيا َصدَّْقَت َقْد( 203) َياِإْبَراِهيُم َأْن َوَناَدْيَناُه( 204) ِلْلَجِبنِي َوَتلَُّه َأْسَلَما َفَلمَّا (201) الصَّاِبِريَن ِمَن اللَُّه َشاَء ِإْن

 ِريَناْلآِخ ِفي َعَلْيِه َوَتَرْكَنا( 200) َعِظيٍم ِبِذْبٍح َوَفَدْيَناُه( 201) اْلُمِبنُي اْلَبَلاُء َلُهَو َهَذا ِإنَّ( 205) اْلُمْحِسِننَي َنْجِزي َكَذِلَك

 ِبِإْسَحاَق َوَبشَّْرَناُه( 222) اْلُمْؤِمِننَي ِعَباِدَنا ِمْن ِإنَُّه( 220) اْلُمْحِسِننَي َنْجِزي َكَذِلَك( 201) ِإْبَراِهيَم َعَلى َسَلاٌم( 201)

 [221 - 201: الصافات] { الصَّاِلِحنَي ِمَن َنِبيًّا
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 باألسقام واحملرمات، ابتالءباملعاصي ابتالء  والفرائض،بالطاعات  ابتالء، ابتالء والدنيا دارفاذا جنحنا يف االبتالء 

  واألمراض

  والواجباتفمن أدى الفرائض 

  واملنكراتوترك املعاصي 

  والسماواتقضاء رب األرض  وصرب على

 اجلنات  فقد جنح جناحا يدخله أعالي

 فهذا هو يوم عيد كما قال العارفون 

 وسروِر بزينٍة رافلنَي***   وراحوا عيٍد يوَم النَّاُس خرَج

 وحبوري وبهجيت عيدي * فهو** عنِّي اهلِل رضى يف العيَد وأرى

 األبيات: بهذه العيد ليلة نفسه على ينوح العارفني بعض كان

 جتود أال علي تعطف أال ***الصدود ذا كم غربيت حبرمة

 يبيد ال ازدياد يف حزني و ***النواحي عم قد العيد سرور

 أعود ال أن اهلوى يف فعذري ***سوء خالل اقرتفت كنت فإن

  الوعيد من أمن ملن العيد إمنا اجلديد لبس ملن العيد ليس األكابر: بعض كالم ومن

 تزيد طاعاته ملن العيد إمنا اجلديد، لبس ملن العيد ليس

 .له غفر ملن العيد إمنا له رفُغ ملن العيد ليس

  عيدكم؟ متى الرهبان: بعض سئل

  عيدنا فذلك سبحانه اهلل فيه نعصي ال يوم فقال

 اآلخرة، عذاب أمن ملن العيد إمنا الفاخرة، لبس ملن العيد ليس

 الطريق. عرف ملن العيد إمنا الرقيق لبس ملن العيد ليس 
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 والديه وبورك  أطاعالعيد ملن  وإمنا السعيد، املباَرك اليوِم هذا يف الّرَضا فُحِرم والَديه عقَّ ملن العيُد ليس

  َفضله، من اهلل آتاهم ما على الناَس حيُسد ملن العيُد ليس

 .األنام بني والنميمِة والفساِد باألَذى يسعى كّذاب غّشاش خلائٍن العيُد وليس

 !أسود؟ أخيِه على وقلُبه باجلديد جتمََّل من بالعيد يسَعد كيف 

 ! والفجور؟ والفسوِق احملرَّمة املالِهي يف أمواَله أضاع من بالعيِد يفرح كيف 

 ؟كيف يسعد بالعيد من اراق الدماء و عصى رب األرض و السماء 

 من ملبسه حرام و مركبه حرا و غذي باحلرام ؟كيف يسعد بالعيد 

 والثوَب َلاملآك إال العيِد من يعِرف ال والنشور، البعَث خيشى وال والضعفاء الفقراء حقَّ َنعمي منبالعيد  يسعد كيف

 والتقاليد، العاداِت من اعتاده ما إاّل معانيه ِمن يفَقه وال اجلديد،

 .عواِثُره إىل احلظِّ من هلم وليس مظاهُره، إال العيد مَن هلم ليس 

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 :ومودة تهنئة العنصر السادس: العيد

 للقلوب، تأليٍف من فيها ما مع الناس، عليها تعاَرَف اليت احلسنة العادات من بالعيد أمة اإلسالم: والتهنئة

 َكَما الذُُّنوُب ْنُهَماَع َتَحاتَّْت َوْجِهِه ِفي َفَضِحَك الرَُّجَل الرَُّجُل اْلَتَقى ِإَذا: " َقاَل ُمَجاِهٍد، َعْن واأُللفة؛ للمودة وَجْلٍب

 َقْوَلُه َسِمْعَت َما: َفَقاَل: َقاَل ،َيِسرٌي اْلَعَمِل ِمَن َهَذا ِإنَّ َوْيَحَك: َرُجٌل َفَقاَل: َقاَل الشََّجِر، ِمَن اْلَياِبَس اْلَوَرَق الرِّيُح َيْنُثُر

 (1) [ ".14: األنفال] {ُقُلوِبِهْم َبْيَن َألَّْفَت َما َجِميًعا اْلَأْرِض ِفي َما َأْنَفْقَت َلْو}: َتَعاَلى

 َعْنُهَما َتَحاتَّْت ِبَيِدِه َفَأَخَذ َأَخاُه َلِقَي ِإَذا اْلُمْسِلَم ِإنَّ: " َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعِن اْلَفاِرِسيِّ، َسْلَماَن َعْن 

 اْلَبْحِر َزَبِد ِمْثَل ُذُنوُبُهَما اَنْتَك َوِإْن َلُهَما ُغِفَر َوِإلَّا َعاِصٍف، َيْوٍم ِفي الشََّجِر ِمَن اْلَياِبُس اْلَوَرُق َيَتَحاتُّ َكَما ُذُنوُبُهَما،

"(0) 

                                                           
 (218/ 7) شيبة أبي ابن مصنف - 6
 ثقة وهو غيالن بن سالم غير الصحيح رجال رجاله( : 4/37) الهيثمي وقال.  حسن إسناده( : 3/201) المنذري قال ،( 6199 رقم ، 6/296) الطبراني خرجه - 7
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 َما ِميعًاَج اْلَأْرِض ِفي َما َأْنَفْقَت َلْو}: يقول وربنا تعجب كيف: حمدثه له قال هلا، تعجب السلف أحد مسعها ملا

  [.14:األنفال] {َحِكيٌم َعِزيٌز ِإنَُّه َبْيَنُهْم َألََّف اللََّه َوَلِكنَّ ُقُلوِبِهْم َبْيَن َألَّْفَت

"  أو ،"باركم عيد" ،"ومنكم منَّا اهلل تقبَّل: "ُيقال كأن املباحة، األلفاظ من لفٍظ بأيِّ التهنئة يف َحَرج فال وعليه؛

 ْبِن ِلُعَمَر ُقوُلَن ُكنَّا: " َقاَل اْلَعِزيِز، َعْبِد ْبِن ُعَمَر َمْوَلى َأْدَهَم، َعْن العبارات، من ذلك حنو أو ،"خبري وأنتم عام كل

 (1)". " َعَلْيَنا َذِلَك ُيْنِكُر اَوَل َعَلْيَنا َفَيُردُّ اْلُمْؤِمِننَي، َأِمرَي َيا َوِمْنَك ِمنَّا اهلُل َتَقبََّل: اْلِعيَدْيِن ِفي اْلَعِزيِز َعْبِد

 .احلمد وهلل أكرب، اهلل أكرب، واهلل اهلل، إال إله ال أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 خليل الرمحن سنة  فإنها ضحاياكم اهلل تقبَّل ضحُّوا،

 ُنقصاِن بال التقوى سيناُلها***ودماَءها حُلوَمها فإن ضحُّوا

 الديَّاِن للواحد ُمهراقًة***رخيصٌة فالدماُء َأضحى العيُد

 الُقرباِن من ُيهَدى ما خري من***وإنها الذبيِح بعد سنٌة هي

 .الوهاب أنت إنك رمحة لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا

 .امليعاد خيلف ال اهلل إن فيه ريب ال ليوم الناس جامع إنك ربنا

 .الشاهدين مع فاكتبنا الرسول واتبعنا أنزلت مبا آمنا ربنا

 .النار عذاب فقنا سبحانك باطاًل هذا خلقت ما ربنا

 مع وفناوت سيئاتنا عنا وكّفر ذنوبنا لنا فاغفر ربنا فآمنا، بربكم آمنوا أن لإلميان ينادي منادًيا مسعنا إننا ربنا

 .األبرار

 .امليعاد ختلف ال إنك القيامة يوم ختزنا وال رسلك على وعدتنا ما وآتنا ربنا

 .إماًما للمتقني واجعلنا أعني قرة وذرياتنا أزواجنا من لنا هب ربنا

 .رحيم رؤوف إنك ربنا آمنوا للذين غاّل قلوبنا يف جتعل وال باإلميان سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا
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 هو اسم بكل نسألك قضاؤك، فينا عدٌل حكمك، فينا ماٍض بيدك، نواصينا إمائك، بنو عبيدك بنو عبيدك إنا اللهم

 أن ،عندك الغيب علم يف به استأثرت أو خلقك، من أحًدا علمته أو كتابك، يف أنزلته أو نفسك، به مسيت لك،

 .وهمومنا غمومنا وذهاب أحزاننا، وجالء صدورنا، ونور قلوبنا، ربيع القرآن جتعل

 رةالكف واخذل والدين، احلق كلمة وأعل املسلمني، عن البالء ارفع اللهم نستغيث، برمحتك قيوم يا حّي يا اللهم

 .واملشركني

 عزيزال أنت إال إله ال إليك، بأيدينا فخذ والنزوات، واملالهي والشهوات، الشياطني وبينك بيننا حال قد إنه اللهم

 .احلكيم

 .بالتبليغ ولرسولك بالوحدانية، لك يشهدون الذين عبادك وأغث بعدلك، تعاملنا وال بفضلك عاملنا اللهم

 حّنن اللهم املنكر، عن وتنهاهم باملعروف تأمرهم خري بطانة هلم واجعل أمورهم، ووالة املسلمني حكام اهد اللهم

 .الئم لومة فيك خيافون وال دينك يقيمون ممن واجعلهم رعيتهم، على قلوبهم

 يا برمحتك وحوائجهم ديونهم واقض أسراهم، وفّك ضالهلم، واهد مرضاهم، واشف املسلمني، موتى ارحم اللهم

 .الرامحني أرحم

 على وسلم اللهم وصّل العاملني، رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر وعدتنا، كما فأجبنا أمرتنا، كما دعوناك قد حنن ها

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا

  األعمال ومنكم صاحلتقبل اهلل منا 

 بقلم الشيخ / السيد مراد سالمة

 

 


