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 خواطر ولطائف حول العيدين الكرميني: عيد الفطر املباركخطبة 
 

 عناصر الخطبة:
  الكرميني خواطر ولطائف حول العيدينالعنصر األول: 

 وسننه عيدالآداب  :ثاينالعنصر ال
 المقدمة:                                                            أما بعد:      

 ولطائف حول العيدين خواطر العنصر األول: 
 -هناك عدة خواطر ولطائف مشرتكة بني العيدين الكرميني؛ وهذه اخلواطر تتمثل فيما يلي: أحبيت يف هللا:

 عيداً ألول نزول القرآن وعيدًا آلخره جعل هللا أن اخلاطرة األوىل :
ر  وَ قةال تعةا :  قد بدأ نزول القرآن يف ليلةة القةدو وأعق ةع بعيةد ال!طةر   ف ْر ةَن ا ر ةَدَّ }َشة َ  َوبَةي  نَةااْل م  َمَضةاَن الذةذ أ أ نرةز َل ف يةع  الرق ةررآن  ه ةدنَّ ل لنذةا

{ ) ال قرة :  و  )؛ وقال: ( 185َوالر! ررقَان  َلة  الرَقدر و  )1}إ َّنذ أَنةرزَلرَناه  يف  لَيةر َلة  الرَقةدر ةنر أَلرةف  2( َوَما أَدروَاَك َما لَيةر و  َخة رِ م  لَةة  الرَقةدر رْل )( لَيةر ْر ( تَةنَةةزذل  3َشة
ا ِب  ذرن  َوّب   مر م نر ك ل   أَمررْل ) َْ ر  )4الرَمََلئ َكة  َوالرُّوح  ف ي  ( { ) سووة القدو (5( َسََلِم ه َي َحَّتذ َمطرَلع  الرَ!جر

طذةةا    وخةةتم نزولةةع  َللةةع وحرامةةع وإمةةام النعمةةة يف يةةوم عرفةةع وأعق ةةع بعيةةد ا  ةة     ةةَ  فَعةةنر ع َمةةَر برةةن  اخلَر ةةود  قَةةاَل لَةةع : َ  أَم   ْ ةةنر الريَة ؛ أَنذ َوج ةةَلن م 
ََّن َذل ةةَ  الريَةةةورمَ  َةةذر َر َليذ ةةود  نَةزَلَةة  ْ نَةةا َمعرَشةةَر الريَة َةةا لَةةور َعَليةر َرا وََ ن نَي آيَةةِة يف  ك تَةةاب ك مر تَةقر َ  َلك ةةمر د يةةَنك مر الرم ةةمرم  َملرةة ا؛ قَةةاَل َأأُّ آيَةةةْلَ قَةةاَل: } الريَةةةورَم َأكر   ع يةةدن

ةََلَم د يننةا {اادائةدة: سر َ  َلك ةمر اإر  ي َ  َعَليرك مر ن عرَمِت  َوَو   َمر يةع  َعلَة  النذة     َ ةلذ  5َوأَمر
َر ف  : قَةدر َعَرفةرنَةا َذل ةَ  الريَةةورَم َوالرَمَكةاَن الذةذ أ نَةزَلَة [  قَةاَل ع َمةر 

ةةَو قَةةائ ِم ب َعَرفَةةَة يةَةةورَم      فَعةةنر ع قر َةةَة برةةن  َعةةام رْل قَةةاَل: قَةةاَل َوس ةةول  اَّللذ  َ ةةلذ  اَّللذ  َعَليرةةع  ؛ ولةةذل  فْةةو يةةوم عيةةد ؛ َعةةةْل م)مت!ع عليةةع(اَّللذ  َعَليرةةع  َوَسةةلذَم؛ َوه 
ةةةلْل وَ  م  َأكر ةةةَي أَ ذ ؛ َوه  ةةةََلم  سر ةةةَل اإر  ةةةر يع  ع يةةةد ََّن أَهر م  التذشر ةةةر  َوأَ ذ )أمحةةةد والرتمةةةذأ أبةةةو داود والنكةةةائي وا ةةةاكم ش ةةةرر ْل م َوَسةةةلذَم:م يةَةةةورم  َعَرفَةةةَة َويةَةةةورم  النذ ر

 فكأن هللا جعل عيدا  ول نزول القرآن وعيدا آلخر نزولع   و   ع( 
 الفقراء يف العيدين الكرميني : تكرمياخلاطرة الثانية

فر ةَ ككةاة ال!طةر طعمةة  ف!ةي عيةد ال!طةر؛ ن الكةرميني وإدخةال الكةروو علةيْم فقد أكد الشاوع ا كيم عل  سعادة وفرحة ال!قةراا يف العيةدي
ََ َوس ةول  اَّللذ  ؛ اان  م عن الكمال يف هذا اليوم لل!قراا وادكاكني وإغن َْل قَةاَل:م فَةةَر ةرَةن  -َ ةلذ  اَّللذ  َعَليرةع  َوَسةلذَم  -فَعنر ابرةن  َع ذةا ْر كََكةاَة الر! طرةر  ط 

    م ) أبو داود وابن ماجة (ل لصذائ م  م نر اللذغرو  َوالرذَفث  َوط عرَمةن ل لرَمَكاك ني  
بةَل وتكرميا لل!ق  وإعَلان من شأنع أنع أوجب عليةع ككةاة ال!طةر كةالغم مامةا ؛  َةا  ةب علة  مةن عنةده قةوا يك!يةع يةوم وليلةة العيةد ؛ وهةو 

ل!ق  ميةد يةده طةوال العةام آخةذان ش   تمع عنده ككواا ا ي كلع ؛ فأ   َ واج ة عليع كالغم ماما ؛ فيخرجْا  خيع ال!ق  ؛ فإذا كان ا
 ؛ فقد وفع اإسَلم شأنع أن ميد يده يف هذا اليوم معطيان ل آخذان ؛ لتكتمل فرحة وسعادة وّبجة العيد يف قل ع وقلب أولده   

 مةةن إغنةةااْل ويف عيةةد ا  ةة   شةةرعَ ا  ةة ية وأ ةة  َ سةةنة ممكةةدة؛ ومةةن ال!قْةةاا مةةن أوج ْةةا علةة  القةةادو   يتْةةا وفضةةلْا ؛ دةةا فيْةةا 
لل!قةةراا وإدخةةال ال ْجةةة والكةةروو علةةيْم يف هةةذا اليةةوم ؛ فةةإن فةةيْم مةةن ل اكةةل هةةذا الل ةةم مةةن العةةام إ  العةةام؛ وهةةذا تن!يةةذ  مةةر هللا  وإطعةةامْل 

ََ الر!َ  –جل يف عَله  –ادكرو وادمكد يف القرآن ؛ حيث قال ادو   ا َوأَطرع م وا الر َةائ  َْ نةر (   وقةال: 28ق ةَ  {)ا ة : عن ا  احي: } َفك ل وا م 
ا َوأَطرع م وا الرَقان َع َوالرم عررَتذ { ) ا  :  َْ نةر  (  36} َفك ل وا م 
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وإذا كةةان اإسةةَلم وفةةع شةةأن ال!قةة  أن يةةدفع ككةةاة ال!طةةر تكرميةةا لةةع ؛ فقةةد وفةةع شةةأنع يف أخةةذه ا  ةة ية؛ حيةةث يكةةتوأ هةةو والغةةم مامةةان يف 
؛ فكةرم ال!قة  معطيةان كةالغم يف عيةد ال!طةر ؛ وآخةذان كةالغم أيضةان يف عيةد ادض ي مةن ا غنيةاا وااة انا خذ من ا   ية ول سيما أقاو  

 ا       
 بل إن هناك  عيااْل خ يةن ؛ ووجال أعمالْل يذ ون أ احي عن ال!قراا من أهل ا ي عندهم ؛ وهذه كلْا م ةاد  إسةَلمية وفيعةة؛ فيْةا الةر

لف والتواد والةرتاحم؛ وكلْةا مهةاهر مةن التكةرف وال!رحةة وال ْجةة وإدخةال الكةروو علة  ال!قةراا وادكةاكني يف العيةدين واإحكان والتعاون والتآ
 الكرميني؛ فما أ ل هذا الدين ا نيف   

 التكبري يف العيدين :شعرية اخلاطرة الثالثة : 
َ َعلَة  ال ) عيد ال!طر ( قةال تعةا : } أمرَّن ابلتك   عند اكتمال عدة ومضان ووؤية هَلل شو  -عز وجل  -فاهلل َة َول ت َكةر   وا اَّللذ ل ةوا الرع ةدذ م  َول ت كر

  ( 185ال قرة: ) {َما َهَداك مر َوَلَعلذك مر َتشرك ر ونَ 
َ ويف ا ديث عن ا  احي يف عيد ا     أمرَّن هللا ابلتك   فقال: }  ةن نيَ َكَذل َ  َسةخذَرَها َلك ةمر ل ت َكةر   وا اَّللذ ك  ةر  الرم  ر  {َعلَة  َمةا َهةَداك مر َوَبش  
 (37ا  : )
التك   يف العيةةدين مةةن شةةعاواا ادكةةلمنين وسةةنة مةةن سةةنن سةةيد ادرسةةلنين وعَلمةةة مةةن عَلمةةاا ال!رحةةة لةةدَّ ادوحةةدينن وابتْةةا  بقةةدوم فةة

 العيدينن وفيع قمع وغيظ للك!او وادنافقني 
واا ا كل والشر  واللعب وادرح ؛ ومع ذل  أمةر ابلتك ة  وأن هللا أكةر مةن كةل شةن فةَل ننكةاه فاإنكان يف أ م العيد يكون مشغولن بشْ
وكةةان مةةن  ؛ قةةال بعةةك ا كةةابر : مةةن أعهةةم أسةةراو التك ةة  يف هةةذه ا  م أن العيةةد  ةةل فةةرح وسةةروو يف كةةل وقةةَ وحةةني حةةَّت أ م العيةةد   م 

شةةرع فيةةع اإكثةةاو مةةن التك ةة  لتةةذهب مةةن غ!لتْةةا وتككةةر مةةن ؛ واوة بغيةةا ؛ وة غ!لةةة ط ةةع الةةن!َ  ةةاوك ا ةةدود دةةا ج لةةَ عليةةع مةةن الشةةره ا
   م )فيك القدير ؛ للمناوأ(سووهتا 

 اخلاطرة الرابعة: شكر هللا 
َة َول ت كر فةةةاهلل أمةةةرَّن ابلشةةةكر يف العيةةةدين الكةةةرميني علةةة  إمةةةام فريضةةةتني عهيمتةةةني و ةةةا : الصةةةيام وا ةةة    ف!ةةةي الصةةةيام قةةةال تعةةةا : }  ل ةةةوا الرع ةةةدذ م 

َ َعَل  َما َهَداك مر َوَلَعلذك مر َتشرك ر ونَ    ( 185ال قرة: ) {َول ت َكر   وا اَّللذ
؛ أأ: تشةكرون هللا علة  مةا أنعةم علةيكم (36ا ة : ) {َكَذل َ  َسخذررََّنَها َلك مر َلَعلذك مر َتشرك ر ونَ ويف ا   عند ا ديث عن ا  احي قال: }

 قيام وا   و يع الطاعاا من الصيام وال
وقولع: } َوَلَعلذك مر َتشرك ر وَن { أأ: إذا قمةتم اةا أمةركم هللا مةن طاعتةع فداا فرائضةعن وتةرك  اومةعن وح!ةظ حةدودهن فلعلكةم قال ابن كث  : م  

 مأن تكونوا من الشاكرين بذل  
ع وهكةةذا ن اعةةك أنةة   ةةمَ شةةْر ومضةةان والصةةيام   ينتةةع بعةةدن قةةال العلمةةاا : م ش ةةكر الطاعةةة طاعةةة مثلْةةا م ن فشةةكر الصةةيام  ةةيام مثلةة

فْنةاك سةةَ مةةن شةةوالن والمنةةني واخلمةةيَ وغ هةان ولةةذل  هنةةاك فةةرف بةةني الشةةكر وا مةدن فا مةةد ابللكةةان والشةةكر ابلعمةةل ن قةةال تعةةا  : 
ةةةنر ع  َةةةاد َأ الشذةةةك وو   } رنا َوقَل يةةةِل م  ن فالشةةةكر يكةةةون مةةةن جةةةنَ النعمةةةة الةةةِت أنعةةةم هللا ّبةةةا عليةةة ن فةةةإذا (13 ) سةةة أ : {اعرَمل ةةةوا آَل َداو وَد ش ةةةكر

تكاسةةل الع ةةد عةةن الطاعةةة فْةةذا يكةةون دليةةل علةة  عةةدم ق ةةول العمةةل عنةةد هللان وإذا داوم عليْةةا وم تْةةا فْةةذا دليةةل علةة  ق و ةةا عنةةد هللان وكةةان 
 ةةل  هللا -قالةةَ: )كةةان وسةةول هللا  -و ةةي هللا عنْةةا  -ادداومةةة علةة  ا عمةةال الصةةا ةن فعةةن عائشةةة - ةةل  هللا عليةةع وسةةلم - هةةدأ النةة 
 ةةل  هللا عليةةع -إذا عمةةل عمةةَلن أم تةةع( )وواه مكةةلم(ن وأحةةب ا عمةةال إ  هللا وإ  وسةةولع أدومْةةا وإن قلذةةَن قةةال وسةةول هللا   -عليةةع وسةةلم 

: م َكةةةاَن َعَمل ةةةع  د ميَةةةةن م) ال خةةةاوأ -هللا عنْةةةا  و ةةةي -: ) أحةةةب ا عمةةةال إ  هللا أدومْةةةا وإن قةةةل() مت!ةةةع عليةةةع(ن وقَالَةةةَ َعائ َشةةةَة -وسةةةلم 
 ( ومكلم
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 اخلاطرة اخلامسة: مالزمة تقوى هللا
ةَيام  َكَمةا ك ت ةَب  فقد شرع الصيام وا ة  مةن أجةل ققيةع تقةوَّ هللا عةز وجةل؛ ف!ةي الصةيام قةال تعةا : } ةا الذةذ يَن آَمن ةوا ك ت ةَب َعلَةيرك م  الص   َْ َ  أَيةُّ

ةةنر قَةةة رل ك مر َلَعلذك ةةمر تَةتةذق ةةوَن  َعلَةة  الذةةذ ينَ  (ن فالغايةةة منةةع التقةةوَّن وهةةي امتثةةال ا وامةةر واجتنةةا  النةةواهين فمةةن  ةةام و   قةةع 183) ال قةةرة : {م 
:م و   ائم ليَ لةع مةن  ةيامع إل ااةوع ن وو  قةائم لةيَ لةع مةن قيامةع إل الكةْر م  -  هللا عليع وسلم ل –التقوَّ فَل  يام لعن لقولع 

 )وواه ابن ماجع وابن خزمية وا اكم وقال   يح عل  شرطْما ( 
َة ذ فَةََل َوفَةَث َوَل ويف ا   قال تعا : }  ْ نذ ا ر ََ ف ةي ِر َمعرل وَماِا َفَمنر فَةَر  ْ ةع  اَّللذ  ا َر ُّ َأشر ةنر َخة رْل يَةعرَلمر َعل ةوا م  َة    َوَمةا تَة!ر ةَداَل يف  ا ر ف ك ةوَف َوَل ج 

َلر َةةا    ةةَوَّ َواتةذق ةةون  َ  أ وب  ا ر ةةَوَّ الرق ل ةة(؛ وقةةال: }197) {َوتَةةةَزوذد وا فَةةإ نذ َخةة رَ الةةزذاد  التةذقر ةةنر تَةقر َةةا م  َذ ا ةة : ) {و   َذل ةةَ  َوَمةةنر ية َعه  ةةمر َشةةَعائ َر اَّللذ  فَإ 
ا َوَل د َماؤ َها َوَلك نر يَةَنال ع  التةذقرَوَّ م نرك مر   وقال عن ا  احي: }(32 َْ  (37ا  : ){َلنر يَةَناَل اَّللذَ    وم 

ولتمتنع عن الرفث وال!كوف واادال؛ إن فعلةَ ذلة  وجعةَ مةن ذنوبة  كأنة  ولةدا مةن جديةد ؛ م َمةنر َحة ذ  فا   شرع لت قيع التقوَّ
ََ فَةَلمر يَةررف ثر َو َر يَة!رك عر َوَجَع َكيَةورم  َوَلَدترع  أ مُّةع م  ) مت!ةع عليةع مةن حةديث أر هريةرة(  وا!ْةوم ادخَهذَ  ال!ةة مةن سةااا أخَلقةع و  يعصةم ا الر َةير

 ن!كع من الرفث وال!كوف واادال فَل غ!ران ول ح  لع    
 التقوَّ ابطنان يف العيدين الكرميني     فما أ ل  مل الع اد بل اَ الزينة ظاهران ؛ ول اَ

 اخلاطرة السادسة : العيدان الكرميان عقب فريضتني عظيمتني 
 فمن ينهر إ  العيدين الكرميني جيد أَما شرعا عقب فريضتني عهيمتني و ا الصيام وا    

د عةر الرسةول  ةل  هللا عليةةع وسةلم عةن هةذه ال!رحةةة فعيةد ال!طةر شةرع بعةد إمةةام عةدة  ةيام ومضةان؛ فْةةو يةوم ال!رحةة وال ْجةة والكةروو ؛ وقةة
 م ) مت!ع عليع (  ل لصذائ م  فَةررَحَتان  فَةررَحِة ع نرَد ف طرر ه  َوفَةررَحِة ع نرَد ل َقاا  َوب  ع  وال ْجة بقولع: م 

م وأسةةرهم بعةةد أداا ال!ريضةةة وعيةةد ا  ةة   شةةرع بعةةد فريضةةة عهيمةةة أل وهةةي فريضةةة ا ةة ؛ فعةةودة ا جةةا  مةةن ا وا ةةي ادقدسةةة إ  بَلدهةة
 فرحة ما بعدها فرحة وّبجة ما بعدها ّبجة   

 ولعل سائل يكأل : داذا جاا العيدان بعد الصيام وا   خا ة َ  
ة َلوااوا  : أن هاتني ال!ريضتني ل يتكروان إل يف كل عام مرة؛ و ما وقَ  دد يشمل  يع ا فراد يف هذا التوقيةَ ادةدد ؛ فةَلل الصة

 تتكرو كل يوم؛ والزكاة مرت طة  ول كل فرد   
 فجاا عيد ال!طر بعد الصيام لتعم ال!رحة  يع ا فراد ؛ وجاا عيد ا     أيضا بعد فريضة ا   لتعم ال!رحة  يع ا فراد كذل   

 وسننه عيدال: آداب ثاينالعنصر ال
آدا  وسنن العيد الِت جيب أن نكنت ّبا من هةدأ ن ينةا  ةل  هللا عليةع وسةلم يف نذكركم فهم  ال!طر اد اوكوحنن يف يوم عيد  أحبيت يف هللا:

 والِت تتمثل فيما يلي:  ا    يوم 
ةةةل  يةَةةةورَم الر! طرةةر  قَة رةةةَل أَنر يَةغرةةةد   أواًل: االغتسااال لبااال اخلاااروال  ىل الصاااالة : َو إ َ  فقةةةد  ةةح يف ادوطةةةأ وغةةة ه :مأَنذ َع رةةَد اَّللذ  برةةةَن ع َمةةةَر َكةةاَن يَةغرَتك 

 الرم َصلذ  م؛ وذكر النووأ ومحع هللا ات!اف العلماا عل  است  ا  الغتكال لصَلة العيد  
(ن 203 :لقولةع تعةا  : }واذكةروا هللا يف أ م معةدوداا { )ال قةرة عيةد ا  ة  ؛فالتك   من الكةنن العهيمةة يف  : التكبري يوم العيد :نياً اث

وأوجةح أقةوال أهةل العلةةم أنةع ي ةدأ مةن فجةر يةوم عرفةةة  (؛وواه مكةلم ) مم التشةريع أ م أكةل وشةةر  وذكةر هللأ  مولقولةع عليةع الصةَلة والكةَلم:
قال ا افظ ابن حجر :ا وأ ح ما وود فيةع عةن الصة ابة  ؛أأ يكر بعد مَلث وعشرين  َلة م!رو ة ؛إ  عصر آخر يوم من أ م التشريع

عةةن علةةي و ةةي هللا عنةةع أنةةع كةةان يكةةر مةةن  ةةَلة  وووَّ ابةةن أر شةةي ة؛  آخةةر أ م مةةك [ قةةول علةةي وابةةن مكةةعود أنةةع مةةن  ةة ح يةةوم عرفةةة إ 
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و ةةي هللا عنةةع يكةةر مةةن  -ابةةن مكةةعود  –كةةان ع ةةد هللا :  عةةن ا سةةود قةةال وووَّ  ؛ال!جةةر يةةوم عرفةةة إ   ةةَلة العصةةر مةةن آخةةر أ م التشةةريع
 هللا أكر هللا أكر وهلل ا مد   ؛ل إلع إل هللا ؛ر هللا أكر هللا أكريقول: هللا أك ؛ َلة ال!جر يوم عرفة إ   َلة العصر من الن ر

ومن آدا  العيد التْنئة الطي ة الِت يت اد ا الناَ فيمةا بيةنْم أ  كةان ل!هْةا مثةل قةول بعضةْم لة عك : تق ةل هللا منةا ومةنكم؛  اً: التهنئة :اثلث
 احةة ؛ وعةن ج ة  بةن ن!ة  ن قةال : مكةان أ ة ا  النة   ةل  هللا عليةع وسةلم إذا التقةوا أو عيد م اوك وما أش ع ذل  مةن ع ةاواا التْنئةة اد

يوم العيد يقول بعضْم ل عك ن تة ق    ل منا ومن   م) قال ابن حجر يف ال!تح: إسناده حكن(؛ ول ويب أن هذه التْنئةة مةن مكةاوم ا خةَلف 
 وادهاهر الجتماعية ا كنة بني ادكلمني  

َفْل تة  َةاع  يف  الكُّةوف  فََأَخةَذَها فَةأََت   تجمل للعيدين:اً: الرابع ةَترر ةنر إ سر َةا َوس ةوَل اَّللذ  فعن ع د هللا بن ع َمَر و ي هللا عنع قَاَل:م َأَخةَذ ع َمةر  ج  ذةةن م  ّب 
َةا ل   َ  َمةنر ل َ لذ  اَّللذ  َعَليرع  َوَسلذَم فَةَقاَل: َ  َوس وَل اَّللذ  ابةرَتعر َهةذ ه  َ َمذةلر ّب  َةا َهةذ ه  ل  َةا لرع يةد  َوالرو ف ةود ؛ فَةَقةاَل لَةع  َوس ةول  اَّللذ  َ ةلذ  اَّللذ  َعَليرةع  َوَسةلذَم: إ ِذ

يةر ؛ َخَلَف َلع    م )وواه ال خاوأ (؛ فةأقر النة   ةل  هللا عليةع وسةلم عمةر علة  التجمةل للعيةد لكنةع أنكةر عليةع شةراا هةذه اا ةة  َةا مةن حر 
ر و ةةي هللا عنةةع قةةال : مكةةان للنةة   ةةل  هللا عليةةع وسةةلم ج ةةة يل كةةْا للعيةةدين ويةةوم اامعةةةم)  ةة يح ابةةن خزميةةة(؛ وعةةن ا كةةن وعةةن جةةاب

الكةةة ا قةةةال: أمةةةرَّن وسةةةول هللا  ةةةل  هللا عليةةةع وسةةةلم يف العيةةةدين أن نلةةة َ أجةةةود مةةةا أبةةةد وأن نتطيةةةب فجةةةود مةةةا أبةةةد وأن نضةةة ي ف ةةةن مةةةا 
 للرجل أن يل َ أ ل ما عنده من الثيا  عند اخلرو  للعيد   أبد ) وواه ا اكم( ؛ فين غي

وكةةذل   ةةرم علةة  مةةن أوادا اخلةةرو  أن مةةَ ؛ أمةةا النكةةاا في تعةةدن عةةن الزينةةة إذا خةةرجن  َةةن منْيةةاا عةةن إظْةةاو الزينةةة للرجةةال ا جانةةب
 الطيب أو تتعَر للرجال ابل!تنة فإَا ما خرجَ إل لع ادة وطاعة  

ُّ َ ةلذ  اَّللذ  َعَليرةع  َوَسةلذَم إ َذا   ىل الصالة من طريق والعودة من آخرساً: الذهاب خام ْ َما قَاَل:م َكةاَن النذة   َي اَّللذ  َعنةر فَعنر َجاب ر  برن  َع رد  اَّللذ  َو  
 َكاَن يَةورم  ع يدْل َخاَلَف الطذر يَع م )وواه ال خاوأ(

 :الكةةةَلم علةةة  أهةةةل الطةةةريقنين ومنْةةةا :او شةةعائر اإسةةةَلم ابلةةةذها  واإ  ن ومنْةةةاوقةةد تلمةةةَ أهةةةل العلةةةم لةةةذل  بعةةةك ا كةةةم منْةةةا: إظْةةة
ة ومنْا:الت!اؤل بتغ  ا ال إ  ادغ!رةن  يةوم القيامةة اةا ع مةل عليْةا مةن اخلة    أخ اوهةاث  د   ليشْد لع الطريقان عند هللا يةوم القيامةةن وا َو ق 

حةةوائ  النةةاَ مةةن السةةت!تاا والتعلةةيم والقتةةداا أو الصةةدقة  منْةةا: قضةةاا؛ و ادكةةلمنيره ْم بكثةةرة نةةإغاظةةة ادنةةافقني واليْةةود ول ومنْةةا:والشةةر  ؛ 
 أن ادَلئكة تقف عل  م!رتف الطرف تكتب كل من مير من هنا هناك ؛ وقيل غ  ذل  ومنْا: أو ليزوو أقاوبع وليصل ومحع؛  ؛عل  ادتاجني

لعةدم وفةع ا عمةال؛ وقةد تكلمنةا عةن ذلة  يف خط ةة عيةد ال!طةر ابلت!صةيل قةَ عنةوان:   ن القطيعةة واخلصةام سة بِ  اً: صلة الارح::سادس
 العيد و لة ا وحام ووحدة ا مة اإسَلمية؛ مما يغم عن إعادتع مرة أخرَّ 

و علة  ا هةل شةرع اإسةَلم يف هةذه ا  م إدخةال الكةرو  تشرع التوسعة علا  األهال والعياال يف أام العياد دون  سارات أو تباذير: :سابعاً 
الضةةوابا الشةةرعية الةةِت أوشةةدَّن إليْةةا ديننةةا ا نيةةف بعيةةدان عمةةا يغضةةب هللا ت ةةاوك وتعةةا  مةةن اإسةةرال والت ةةذير ؛ يف حةةدود ذلةة  و وا ولد؛ 

ةر ف نَي{ ) ا عةرال:  كر
ةر ف وا إ نذةع  لَ    ةبُّ اد ةَرب وا َولَ ت كر كةلم إذن أن يتجنةب اإسةرال والت ةذير يف (؛ فعلة  اد31مصداقان لقولع تعا :} وَك ل وا َواشر

 شَّت  ووه ن يف ادأكل وادشر  وادككن والرتفيعن وسائر ا غراَ ادشروعةن  ن اإسرال ت ديد للمواودن  وإ اعة للثرواان مةن أجةل هةذا
 فإن أهم ما فكرا بع إ اعة ادال الِت َ  عنْا الن  هو اإسرال 

 وسلم يف يوم العيد؛ أل فلنتمثل ّبديع  ل  هللا عليع وسلم يف  يع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا    هذا هو هدأ ن يكم  ل  هللا عليع
         وكل عام وأنتم بخير؛؛؛؛؛                       الدعاء؛؛؛؛؛؛؛

  
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛؛؛؛؛
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