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احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

فــهذه فـوائد وخالصات مــجموعة يف: العيد: 
آدابـه وأحكامـه، أسـأل اهلل أن ينفـع هبـا، وأن 
جيـزي خـًرا كلَّ َمـن شـارَك وأعـاَن يف إعـداِد 

هـا. هـذه املـادة وَنْشِ

حممد صالح املنجد
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العيلد شلعرية إسلاميَّة، تتجـىلَّ فيـه مظاهـر 
١

املعـاين  مـن  كثـر  فيـه  وتظهـر  العبوديـة، 
ة. االجتامعية والنفسية والرتبويَّ

كلَّ  يعود  وألنَّه  ره،  وتكرُّ لَعوده  عيًدا  ي  ُسمِّ
٢

ٍد، وقيل: تفاؤاًل بعوده عىل َمن  عام بَفَرح ُمَدَّ
أدرَكه.

العامِّ عىل  لِـام يعود من االجتامع  وهو: اسٌم 
َوْجٍه ُمعتاد.

األعيلاد شلعاراٌت ُتوَجلد للدى كلِّ األَملم، 
٣

وإقامتهـا ترتبـط بغريـزة وِجبِلَّة ُطبـع الناس 
الفـرح  وُيظِهـرون  فيهـا  جيتمعـون  عليهـا، 

ور. والسُّ
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گ     )ک   اهلل  بنعمة  وفرٌح  هلل،  ذكٌر  أعيادنا 
٤

ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ  
ٌك  ِشْ غِرنا  وأعياُد   .]٥٨ ]يونس:  ڱ( 

وُكفٌر وُفجوٌر. 

األعياد يف ديننا توقيفيَّة؛ فليس للمسلمني يف 
٥

نيا إال ثاثة أعياد: الدُّ
ر كلَّ أسبوع، وهو يوم اجلُُمعة. * عيد يتكرَّ

ة، ومها: عيُد  * وعيداِن يأتياِن يف كلِّ عاٍم مرَّ
الِفْطر وعيد األضحى.

اهلل  َرُسوُل  َقِدَم  قاَل:    َأَنٍس  فَعْن 
َيْلَعُبوَن  َيْوماِن  َوَلُْم  املدينَة،   
قاُلوا:  الَيْوماِن؟«،  َهذاِن  »ما  َفقاَل:  فِيِهام، 
ُكنَّا َنْلَعُب فِيِهام يِف اجلاِهِليَِّة، َفقاَل َرُسوُل اهلل 
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ا  َخرْيً ِباِم  َأْبَدَلُكْم  َقْد  اهلل  »إِنَّ   :
ِمنُْهام: َيْوَم األَْضَحى، َوَيْوَم الِفْطِر«))).

ينبغي  التي  اهلل  شعائر  من  املسلمني  أعياد 
٦

إحياؤها، وإدراُك مقاِصِدها، ومعرفُة معانيها.
ودلَّ قوُله : »إنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا، 
املسلمني  اختصاص  عىل:  ِعيُدنا«)))  َوَهذا 
بذين العيَدين ال غري، وأنَّه ال َيِلُّ للمسلمني 
ممَّا  يشٍء  يف  واملشكني  ار  بالكفَّ يتشبَّهوا  أن 

خيَتصُّ بأعيادهم.

، فيها تعظيٌم  أعياد املسلمني ُقربٌة هلل عزَّ وجلَّ
٧

ور عىل هذه  له سبحانه، وإظهاٌر للفرح والسُّ
النِّعمة، وهي مرتبطٌة بعبادات عظيمة.

حه األلبانّي. ))) رواه أبو داود )34))(، وصحَّ
))) رواه البخاري ))9٥(، ومسلم ))٨9).
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الِفْطر يأيت تتوجًيا لشهر الصيام والقيام،  عيد 
٨

وعيُد األْضَحى يتخلَُّل شعائَر احلجِّ العظام، 
ام-. وقبَله يوُم َعَرفة -ِمن أفضل األيَّ

أركان  ِمن  بُرْكٍن  َيْرَتبُِط  العيَدين  فكال 
اإلسالم، فأعيادنا تكون بعد إكامل طاعة اهلل 

ربِّ العاملني.

ِمن أعظم أعامل يوم عيد الِفْطر: إخراُج زكاة 
٩

الِفْطر قبل صالة العيد، وهي ُطهرة للصائم 
وُطْعمة للمساكني.

َسِعيٍد  َأِب  حلديث  ُمطلًقا؛  العيد  يوِم  صوُم  حيُرم 
١٠

اخلُْدِريِّ  َأنَّ َرُسوَل اهلل  »َنَى 
: َيْوِم الِفْطِر َوَيْوِم النَّْحِر«))). َعْن ِصياِم َيْوَمنْيِ

))) رواه البخاري ))99)(، ومسلم )7)٨( واللفظ له.
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تعاىل:  لقوله  التكبري؛  العظيمة:  العيد  ُسنَن  من 
١١

ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   )ۋ  
ې  ې  ې( ]البقرة: ٨٥)[.

ُيرَشع التكبري يف عيد الِفْطر من غروب شمس 
١٢

ليلة العيد، إىل أن خيرج اإلمام لصالة العيد.

والتكبري يف عيد األضَحى ُمْطَلٌق ومقيٌَّد:
١٣

واألحـوال  األوقـات  كلِّ  يف  فامُلْطَللق: 
ام  واألماكـن، وينتهـي مـع آخـِر يـوٍم مـن أيَّ

التشيـق.
لوات: ِمن َفْجر يوم َعَرَفة  واملقيَّد بأدباِر الصَّ

ام التشيق. إىل ما بعد َعْصِ ثالث أيَّ
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َلف: »اهلل  من صفات التكبري الواردة عن السَّ
١٤

، اهلل  ، ال إَلَه إاِلَّ اهلل، واهلل َأْكَبُ ، اهلل َأْكَبُ َأْكَبُ
، وهلل احلَْمُد«، وُروي بتثليث التكبر. َأْكَبُ

كبًرا،  َأْكَبُ  »اهلل  أيًضا:  الواردة  الصَيغ  وِمن 
َأْكَبُ  اهلل   ، َأْكَبُ وأجلُّ اهلل  اهلل  كبًرا،  َأْكَبُ  اهلل 

وهلل احلَْمد«.
ما  عىل  أْكَبُ  »اهلل  آخره:  يف  بعُضهم  وزاَد 

هدانا«.

نَّة َرْفع الصوت بالتكبري؛ لِـام فيه من إظهار  السُّ
١٥

فيستحبُّ  الغر،  وتذكر  اإلسالم،  شعائر 
يف  العيد،  يوم  يف  التَّكبر  إظهار  للنَّاس 
مسافرين  وطرقهم،  ومنازلم  مساجدهم 

كانوا أو مقيمني.
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روى الِفْرياب -بَسنٍَد صحيح- عن أبى عبد 
َأَشدَّ  الِفْطِر  يِف  لمى قال: »كاُنوا  السُّ الرمحن 

ِمنُْهْم يِف األَْضَحى«، يعنى: يف التكبر.

عىل  واحد  بصوت  اجلامعيُّ  التكبرُي  ُيرَشع  ال 
١٦

نسق واحد باتِّفاق، أو عىل شكل فريَقني يكبِّ 
فهذه  اآلخر؛  الفريق  وجييب  األول  الفريق 
الصالح.  َسَلُفنا  عليه  ملِا  خمالِفة  ُمَدثة  طريقة 
ولو  بانفراد،  واحٍد  كلُّ  يكبِّ  أن  واملشوع: 

حصَل اتفاٌق دون َقْصد فال ضر.

ل  من هدي النبيِّ  يف العيد: التجمُّ
١٧

الثِّياب،  جديد  وُلبس  والتطيُّب،  والتزيُّن 
من  عنده  ما  أمجل  يلبس  أن  للرجل  فينبغي 

الثِّياب.
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بحجاِبا  اخُلروج  عىل  َتِْرص  أن  املرأة  عىل 
١٨

الرشعّي، وال َتْلَبس ثياب الزينة عند خروجها 
 : النبيِّ  لقول  العيد؛  مصىلَّ  إىل 
»وْلَيْخُرْجَن َتِفات«)))، أي: يف ثياب عادية، 

ج. ليست ثياب تبُّ
والرجل  متطيِّبة،  ختُرَج  أن  عليها  وَيُْرم 

مسؤوٌل عن أهِله.

يتباَدهلا  التي  الطيِّبة  التهنئة  العيد:  آداب  من 
١٩

من  وهي  لفظها،  كان  ا  أيًّ بينهم،  فيام  الناس 
مكارم األخالق، وماسن املظاهر االجتامعيَّة 
لبعض:  بعضهم  قول  مثل  املسلمني،  بني 
»تقبَّل اهلل منَّا ومنكم«، أو: »عيد مبارك«، وما 

أشبه ذلك من ألفاظ التهنئة املباحة.

حه األلبانّي. ))) رواه أبوداود )٥6٥(، وصحَّ
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إذا    النبيِّ  أصحاُب  كان  وقد 
التَقوا يوَم العيِد يقوُل بعُضهم لبعٍض: »تقبَّل 

اهلل منَّا ومنك«))).

ين العظيمة، وهي  صاُة العيد من شعائر الدِّ
٢٠

جال –يف أْرَجح أقوال العلامء-؛  واجبٌة عىل الرِّ
ومواظبته  هبا،    الرسول  ألمِر 
عليها  وواظَب  نيا،  الدُّ فارق  حتى  عليها 

اخللفاء الراشدون بعَده.

قيد  الشمس  ارتفاع  من  العيد:  صاة  وقت 
٢١

وال، ويستحب تأخر صالة عيد  ُرْمح إىل الزَّ
الِفْطر وتعجيل صالة عيد األضَحى؛ اقتداًء 

. ِّبالنبي

َن إسناَده الحافُظ ابُن حجر في الفتح ))/446). ))) حسَّ
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سعيد  قال  كام  العيد،  لصاة  االغتسال  ُيَسنُّ 
٢٢

إىل  امليش  ثالث:  الفطر  »ُسنَّة  املسّيب:  بن 
، واألكل قبل اخلروج، واالغتسال«. املصىلَّ

بعد  االْغتِسال  وقُت  يكون  أن  واألفضل 
صالة الَفْجر، ولو اغتسَل قبل الَفْجر أجزأه.

اخلروج  قبل  األكل  املهجورة:  نَن  السُّ ِمن 
٢٣

قال:    أنس  فعن  الِفْطر؛  عيد  لصالة 
يوَم  َيْغُدو  ال    اهلل  رسول  »كان 

الِفْطر حتى يأكل مترات، ويأُكُلُهنَّ ِوْتًرا«))).

نَّة أالَّ يأكَل حتى  وأما يف عيد األْضَحى: فالسُّ
٢٤

ُأضحيَّتِه؛  ِمن  ليأكَل  الصالة؛  من  َيْرِجَع 
ويكون فِْطُره عىل يشٍء منها.

))) رواه البخاري )9٥3).
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َيْوَم  َيْطَعُم  »ال    النَّبِيُّ  كاَن  فقد 
.(((» َ األَْضَحى َحتَّى ُيَصلِّ

لكن لو مل يكن لديه ُأضحيَّة؛ »فإنَّه ال ُيَشع 
بل هو  الصالة؛  قبل  األكل  اإلمساك عن  له 
الصالة  إىل  خيرج  أن  قبل  أكَل  فلو  باخليار. 

نَّة«))). فإنَّنا ال نقول له: إنَّك خالفَت السُّ

اإلمام-،  -لغر  املصىلَّ  إىل  التبكري  ُيْستَحبُّ 
٢٥

ُنّو من اإلمام، وهذا أسبق إىل فِْعل اخلر،  والدُّ
وهو َعَمل الصحابة ؛ فقد كان النبي 
ُطُلوع  بعد  الصالة  إىل  خيرج   

وا. الشمس، فيجد الناَس قد َحَضُ

حه األلبانّي. ))) رواه الترمذي ))٥4(، وصحَّ
))) الشرح الممتع )٥/4))).
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إىل  ذاهب  وهو  بالتبكري  الصوت  رفع  ُيَسنُّ 
٢٦

  مصىلَّ العيد؛ فقد جاء عن النبي
يأيت  حتى  فيكبِّ  الِفْطر  يوم  خَيُْرج  »كان  أنَّه 

، وحتى يقيَض َصالَته«))). املصىلَّ
َهُر  جَيْ »كان  أنَّه    عمر  ابِن  عن  وصحَّ 
بالتكبر يوَم الِفْطر ويوَم األضحى إذا غدا إىل 

، حتى خيرج اإلمام فيكبِّ بتكبره«. املصىلَّ

والوقار؛  كينة  السَّ وعليه  ماشًيا،  إليها  خيرج 
٢٧

فعن ابن ُعمَر  قال: »كان َرُسوُل اهلل 
وَيْرِجُع  ماشًيا،  العيِد  إىل  خيُرُج   

ماشًيا«))).

حه مرفوًعا وموقوًفا األلبانيُّ في اإلرواء )6٥0). ))) ُروي مرفوًعا وموقوًفا، وصحَّ
نه األلباني. ))) رواه ابن ماجه )94))(، وحسَّ
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طريق  من  املصىلَّ  إىل  اخلروج  ُيْسَتَحبُّ 
٢٨

  ِّوالرجوع من آخر؛ لـِفْعل النبي
ذلك؛ وْليشهْد له الطريقان، وإلظهاِر شعائر 
املغفرة  إىل  احلال  بتغير  وتفاؤاًل  اإلسالم، 

ضا، وليسلِّم عىل إخوانه وأقاربه فيهام. والرِّ

من ُسنَن العيد: صاهتا خارج الُبنيان، فال تصىلَّ 
٢٩

يف املساجد إال لضورة أو حاجة؛ ملواظبة النبيِّ 
 عىل صالهتا يف الصحراء، ومل يكن 
أفضُل  هو  الذي  النبوّي  املسجد  يف  يصلِّيها 

املساجد بعد املسجد احلرام.
: أهَل  استثنى العلامء من صاة العيد يف املصىلَّ

م ُيَصلُّون العيد يف املسجد احلرام. مكة؛ فإنَّ
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ُتقام صاُة العيد يف الُمدن والُقرى، وال ُترَشع 
٣٠

جاءت  هكذا  َفر،  والسَّ البوادي  يف  إقاَمُتها 
عنه  ُيَفظ  ومل   ، النبيِّ  نَّة عن  السُّ
م  أنَّ    وال عن أصحابه 

فر وال يف البادية. صلَّوا صالة العيد يف السَّ
ة الوداع، فلم ُيَصلِّ اجلُُمعة يف  وقد َحجَّ َحجَّ
اجلُُمعة-،  يوم  هو  اليوم  ذلك  -وكان  َعَرفة 
إىل  وسافر  ِمنًى،  يف  العيد  صالة  ُيَصلِّ  ومل 
ل  أوَّ إىل  فيها  وبقَي  الَفْتح،  غزوة  عاَم  مكة 
عنه  ُينَقل  ومل  هناك،  العيُد  وأدرَكـه  ال،  شوَّ

 أنَّه صىلَّ صالة العيد هبا))).

؛  املصىلَّ إىل  واحليَّض  والنساء  بيان  الصِّ خيرج 
٣١

ليشهدوا اخلر ودعوة املسلمني؛ فعن أمِّ عطيَّة 

))) انظر: فتاوى ابن باز )3)/9(، والشرح الممتع )٥/30)).
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َيْوَم  احلُيََّض  ُنْخِرَج  َأْن  »ُأِمْرنا  قالت:   
َفَيْشَهْدَن  اخلُُدوِر،  َوَذواِت  والَعواتَِق  الِعيَدْيِن، 
َوَيْعَتِزُل  َوَدْعَوهَتُْم،  املسلمنَي  ومَجاَعَة  اخلَْرَ 

ُهّن«))). احلُيَُّض َعْن ُمَصالَّ
جة. ])الَعواتَِق(: اجلارية البالغة غر املتزوِّ

و)اخُلُدوِر(: املكان الذي تقعد فيه البِْكر يف البيت[.

فيهام  اإلماُم  جيهر  ركعتان،  العيد  صاة 
٣٢

بالقراءة، ُيكبِّ يف األوىل تكبرة اإلحرام، ثم 
الفاحتة  يقرأ  ثم  تكبرات،  َسْبَع  بعدها  ُيكبِّ 

وسورة.
ا، فإذا انتهى من  ً ويف الركعة الثانية يقوم ُمكبِّ
القيام ُيكبِّ مخَس تكبرات، ويقرأ الفاحتة ثم 

سورة.

))) رواه البخاري )33٨(، ومسلم )47٥)).



٥٥ فائدة يف آداب العيد وأحكامه

19

وُيْستَحبُّ َأْن َيْرَفَع َيَدْيِه مع كلِّ تكبرية.

اهلل  َيَْمُد  أنَّه    َمْسعوٍد  ابن  عن  ثبت 
٣٣

وُيثني عليه بني التكبرات، ويصلِّ عىل النبيِّ 
.(((



بـ  الِعيَدْيِن  يِف  َيْقَرُأ    النبيُّ  كان 
٣٤

ٹ   ٿ   و)ٿ   ڻ(،  ڻ   ڻ   )ں  
ٹ())).

وثبَت عنه أيًضا  أنَّه قرأ يف األوىل 
بـ  الثانية  ويف  ٻ(،  ٻ   )ٱٻ   بـ 

)ھ  ھ  ے  ے()3).

حه األلباني في اإلرواء ))64). ))) رواه الطبراني في الكبير )303/9( ، وصحَّ
))) رواه مسلم )٨7٨).
)3) رواه مسلم ))٨9).
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لو أدرَك املأموم إماَمه أثناء التكبريات الزوائد؛ 
٣٥

فإنه يكبِّ مع اإلمام وُيتابعه، وال يلَزُمه قضاء 
عىل  قضاها  ركعة  فاَتته  ولو  التكبرات، 

ِصَفتها.

قال جابِِر  إقامة،  أذاٌن وال  العيد  ليس لصاة 
٣٦

اهلل  َرُسوِل  َمَع  ْيُت  »َصلَّ  : َسُمَرَة  بِن 
 ، َتنْيِ َمرَّ َوال  ٍة  َمرَّ َغْرَ  الِعيَدْيِن   

بَِغْرِ َأذاٍن َوال إِقاَمٍة«))).

وكان  اخُلطبة؛  ثم  بالصاة  اإلماُم  يبدأ 
٣٧

 يفتتح ُخَطَبه كلَّها باحلمد هلل، ومل 
العيَدين  خطبَتي  يفتتح  كان  أنَّه  عنه  ُيَفظ 

بالتكبر.

))) رواه مسلم )٨٨7).
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هلا؛  واالنصات  ُحُضوُرها  ُسنَّة يرشع  اخُلطبة 
٣٨

»َمْن  وقاَل:  الِعيد،  َصىلَّ    ألَنَّه 
ْف، َوَمْن َأَحبَّ َأْن  َف َفْلَينَْصِ َأَحبَّ َأْن َينَْصِ

ُيِقيَم لِْلُخْطَبِة َفْلُيِقْم«))).

ه ُيْسَتَحبُّ  َمن فاتته صاُة العيد؛ فالراجح: أنَّ
٣٩

له قضاؤها، فيصلِّيها عىل ِصَفتِها دوَن ُخْطَبٍة 
بعدها.

َمن حرَض يوَم العيد واإلمام خيُطب؛ فْلَيْسَتِمع 
٤٠

حتى  ذلك؛  بعد  الصالة  يقيض  ثم  اخلطبة، 
جَيَْمع بني املصلحَتني.

ال نافلة قبَل صاة العيد وال بعدها؛ ألَنَّ النَّبِيَّ 
٤١

 ،  »َخَرَج َيْوَم الِعيِد َفَصىلَّ َرْكَعَتنْيِ

حه األلباني. ))) رواه النسائي ))٥7)(، وصحَّ
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ا إن كانت  َبْعَدها«))). وأمَّ َقْبَلها َوال  ُيَصلِّ  مَلْ 
يف امَلْسِجد؛ فيصلِّ حتية املسجد.

َتْرك  ص يف  إذا وافَق العيُد يوَم اجُلُمعة؛ فريخَّ
٤٢

 : اجُلُمعة مَلن حرَض العيد؛ لقوله
»َقِد اْجَتَمَع يِف َيْوِمُكْم َهذا ِعيداِن، َفَمْن شاَء 

ُعوَن«))). ا ُمَمِّ َأْجَزَأُه ِمَن اجلُُمَعِة، َوإِنَّ
أو  ُمنَفِرًدا  بيته،  يف  وقتها  يف  الظُّْهَر  ويصلِّ 
الناس  مع  فصىلَّ  بالعزيمة  أخَذ  ولو  مجاعة، 

اجلُُمعة فهو أفضل.
ال  بل  املساجد؛  يف  الظُّْهر  صاة  ع  ُترْشَ وال 
الظُّْهر  النِّداء لصالة  ع فتح املساجد وال  ُيْشَ

يف هذا اليوم)3).

))) رواه البخاري )964(، ومسلم )٨٨4).
حه األلبانّي. ))) رواه أبو داود )073)(، وصحَّ

)3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )9/7)) - المجموعة الثانية(.
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َشِهَد  ن  عمَّ والظُّْهر  اجُلُمعة  بُسقوط  القول 
٤٣

نَّة، وقوٌل غُر صحيح  العيد خطٌأ خمالٌف للسُّ
هجَره العلامء))).

وجوب  عنه  َيْسُقط  فا  العيد؛  يصلِّ  مل  َمن 
٤٤

املسجد  إىل  عُي  السَّ عليه  فيجب  اجُلُمعة، 
صالة  به  َتنَْعِقُد  ال  العدُد  كان  فإن  لصالهتا، 

ها ُظْهًرا))). اجلُُمعة صالَّ

إماِم  عن  بحال  اجُلُمعة  وجوب  َيْسُقط  ال 
٤٥

َمْسِجِدها؛ فَيِجُب عليه إقامة اجلُُمعة إذا حَض 
َمن  أو  العيد،  يصلِّ  مل  َمن  ليصلِّيها  َعَدُدها، 

ه)3). شاء ممَّن صالَّ

))) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )0/7))).

))) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )9/7))).

)3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )9/7))).
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واألقارب،  األرحام  صلة  العيد:  آداب  من 
٤٦

د. ة، واالتِّصال، والتودُّ يارة، والديَّ بالزِّ

ب إىل اهلل تعاىل  العيد ملوسم طاعلات، وتقرُّ
٤٧

باألعامل الصاحلات، وشكٌر هلل تعاىل عىل إمتام 
فال  وخمالفات،  ُمنكرات  موسم  ال  النِّْعمة، 
مواسم  إىل  العيد  حتويل  باملسلمني  يليق 
والغناء  الرقص  حفالت  وإقامة  ُمنَكرات، 

وتناول اخلمور.

بني  من  بالقيام  العيد  ليلة  ختصيص  ُيرَشع  ال 
٤٨

سائر اللَّيايل، بخالف َمن كان عادته القيام يف 
غرها؛ فال حرج أن يقوم ليلة العيد.

واألحاديث الواردة يف َفْضل إحياء ليلة العيد 
. ال َتِصحُّ



٥٥ فائدة يف آداب العيد وأحكامه

25

من الُمنكرات: اختاط النِّساء بالرجال يف مصىلَّ 
٤٩

جال  العيد وغريه، وهذا فتنٌة للجنَسني، وعىل الرِّ
والشباب عدم االنصاف من املصىلَّ أو املسجد 

إال بعد متام انصاِف النِّساء.

البص،  غضِّ  عىل  العيِد  يوِم  احلرص  ينبغي 
٥٠

ْمع والنفِس عن احلرام. وصيانِة السَّ
 : ِّقال َبـْعُض َأْصحاِب ُسـْفياَن الثَّْوِري
َل ما َنْبَدُأ  َخَرْجُت َمَعُه َيْوَم ِعيٍد، َفقاَل: »إِنَّ َأوَّ

.» بِِه يِف َيْوِمنا َهذا َغضُّ الَبَصِ
اُن ْبُن َأِب ِسناٍن  ِمْن ِعيِدِه،  َوَرَجَع َحسَّ
َقْد  َحْسناَء  اْمَرَأٍة  ِمَن  َكْم  اْمَرَأُتُه:  َفقاَلِت 
َرَأْيَت؟! َفقاَل: »ما َنَظْرُت إاِل يِف إهِْباِمي ُمنُْذ 

َخَرْجُت إىَِل أن رجعُت«!
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ور بالعيد حمبوٌب، والرتفيه  إظهار الفرح والسُّ
٥١

اخلايل  واألبناء  واألهل  النفس  عىل  البّيء 
من املخالفات الشعيَّة مطلوٌب ومرغوٌب.

عيٍد  َيْوَم  كاَن  قالت:    عائشة  فعن 
واحِلراِب،  َرِق  بِالدَّ وداُن  السُّ فِيِه  َيْلَعُب 
قاَل:  ا  َوإِمَّ  ، النَّبِيَّ  َسَأْلُت  ا  َفإِمَّ
َفَأقاَمنِي  َنَعْم،  َفُقْلُت:  َتنُْظِريَن؟«،  »َتْشَتِهنَي 
ِه، َوُهَو َيُقوُل: »ُدوَنُكْم  ي َعىَل َخدِّ َوراَءُه، َخدِّ

يا َبنِي َأْرفَِدَة«))).

التَّْوِسعة عىل األوالد باللَّهو واللَِّعب امُلباح يف 
٥٢

فيه  ألنَّ  وُقْربٌة؛  طاعٌة  بل  مرشوٌع،  األعياد 
»لَِتْعَلَم  وحلديث:  عليهم،  ور  السُّ إدخال 

))) رواه البخاري )9٥0(، ومسلم ))٨9).
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َيُوُد َأنَّ يِف ِدينِنا ُفْسَحًة، إيِنِّ ُأْرِسْلُت بَِحنِيِفيٍَّة 
َسْمَحٍة«))).

الفرِح  إظهاُر  فيه  فينبغي  َفَرح،  مناسبُة  العيد 
٥٣

به  أِذَنت  الذي  ْهِو  اللَّ من  ويشٍء  ور،  والسُّ
. فِّ ب النِّساء بالدُّ الشيعة، كَضْ

فعن عائشة ، أنَّ أبا بكر َدَخَل عليها 
باِن، ورسول  ُتغنِّياِن وَتْضِ وِعنَدها جاريتاِن 
ى بَثْوبِه، فانتهَرمها أبو  اهلل  ُمَسجًّ
عنه،    اهلل  رسوُل  فكشَف  بكٍر، 

اُم عيٍد«))). ا أيَّ وقال: »َدْعُهام يا أبا َبْكر؛ فإنَّ
فِّ  بالدُّ النِّساء  ب  َضْ جواز  عىل  يدلُّ  وهذا 
من  باملباحات  الغناء  جواز  وعىل  العيد،  يف 

نه األلباني في الصحيحة )443/4). ))) رواه اإلمام أحمد )4٨٥٥)(، وحسَّ
))) رواه البخاري )9)3٥(، ومسلم ))٨9).
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واملعازف  املوسيقى  وأما  ْعر،  والشِّ الكالم 
بذلك  جاءت  -كام  التحريم  عىل  فباقيٌة 

فُّ فقط. األدلَّة-، واملستثنَى هو الدُّ

ام  أيَّ يف  للنِّساء  فِّ  بالدُّ ِب  ْ الرضَّ جواُز  ثبَت 
٥٤

  عائشة  حديث  ففي  أيًضا؛  الترشيق 
ِمنًى؛  ام  أيَّ الواقعة كانت يف  أنَّ هذه  السابق، 
ففيه »أنَّ أبا َبْكٍر  دخل عليها وعندها 

باِن«))). اِم ِمنًى ُتَدفِّفاِن وَتْضِ جاريتاِن يف أيَّ
ام التشيق. ام ِمنَى هي أيَّ وأيَّ

تنترش يف األعياد بعُض األلعاب اخلطرية، التي 
٥٥

ويف  ُطُرقاهتم  يف  لآلخرين  أذية  عىل  تشتمل 
املَفْرقعات  األلعاب:  هذه  من  منازهلم، 

))) رواه البخاري )9٨7(، ومسلم ))٨9).
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ة، فاجتناهبا أمٌر ال ُبدَّ منه؛ فإنَّ هذه  الناريَّ
األموال،  فيها  تضيع  ة  الناريَّ املَفْرقعات 
عىل  هبا  ش  وُيَشوَّ األبدان،  هبا  وتؤَذى 

الناس يف البيوت.

امنا بطاعته ل أيَّ نسأل اهلل تعاىل أن جُيَمِّ
ويمأل بيوَتنا وقلوَبنا فرًحا ورسوًرا بنِعمته

 وأن يتقبَّل منَّا ومن املسلمني، آمني

واحلمد هلل ربِّ العاملني.


