بجة العيـــد
10.09.10
المد ل الثابت وجوده ،العظيم جوده ،الكثي موجوده ،متجه العال ومقصوده وربه ومعبوده ،فله صلة عبده وركوعه وسجوده ،وتسبيحه وتليلــه
وتميده ،واستغفاره وتكبيه وتجيده ،وصومه وفطره وحجه وعيده ،وعبادته كلها وتوحيده فهو العظيم الكب ،وكل شيء دونه حقي وأصغر ،وهو
الغن عما عداه وكل شيء Gسواه فقي إل رحته الواسعة وفضله الكب.
نمده -تعال -أن جعلنا مسلمي ،وهدانا بكتابه البي ،وبسنة سيد الرسلي ،إل خي شريعة وأشرف دين ،ونشكره عز وجل صينا مؤمني ،وبــالق
قائمي ،وعن الباطل مائلي ،وسيجزي ال الشاكرين ،فهنيئا Xلن شكر ،وويل لن كفر ،وال غن Vعن العالي ،وإليه الصي والستقر.
ونشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له جعل العياد مواسم أفراح الطائعي ،وأيام سرور التعبدين ،فما أعظم فرحة الصائم إذا أفطر ،وما أكــب
سرور الاج إذا طاف ونر ولب وكب ،وجاء من عرفة وبات بالزدلفة ورمى جرة العقبة وحلق أو قصر.
ونشهد أن سيدنا ممدا Xعبده ورسوله الفضل ،السيد العظيم البجل .وصلى ال وسلم على صاحب الوض الورود ،والذكور ف إنيل عيسى ،وتوراة
موسى ،وزبور داوود ،على آله وصحبه مصابيح الدجى ،وعلى التابعي لم بإحسان إل يوم الزيد.
أما بعد:
أيها السلمون :إن العيد مظهر من مظاهر هذا الدين العظيم ،وشعية من شعائره العظمة ،الت تنطوي على حكم عظمة ،ومعان جليلة ،وأسرار بديعة،
وليس العيد كما قد يظنه بعض الناس من أنه هو التسيب وترك العمل ،والغفلة عن ال ،والتكثر من الباحات ،والباهاة باللباس والآكل والشارب ،بل
ربا قد يظن البعض أن العيد معناه فعل ما يبغض ال من ساع الغان الرمة ،والختلط بي الرجال والنساء وما إل ذلك من النكرات..
وليس المر كذلك-عباد ال !-إنا القصود بالعيد شكر ال على تام العبادة وإتقانا ،ولذلك فإن ال ل يشرع للمة المدية إل عيدان ،وكل عيد جاء
ـج
ـن الـ
بعد الفراغ من أداء ركن من أركان السلم ،فعيد الفطر جاء بعد إكمال صيام رمضان ،وعيد الضحى بعد الوقوف بعرفة والذي يعد ركـ
ـولهم إذا
ـو بـ
العظم؛ لقوله صلى ال عليه وسلم) :الج عرفة(الترمذي .قال ابن رجب -رحه ال" :-وأفراح الؤمني وسرورهم ف الدنيا إنا هـ
فازوا بإكمال طاعته ،وحازوا ثواب أعمالم بوثوقهم بوعده لم عليها بفضله ومغفرته؛ كما قال ال –تعال} :-قل‘ بŽف•ض•ل Žالل• ـه Œو‹بŽر‹ح•م‹ت Œـه Œف•ب Žـذ•لŒك‹
ف•ل‘ي‹ف‘ر‹ح’وا‘ ه’و‹ خ‹ي•ر Vم”م“ا ي‹ج•م‹ع’ون•{" .سورة يونس).(58
ـز
ـإن ال -عـ
ـات ،فـ
وليس لنا -عباد ال -ف هذه الدنيا إل أعياد ثلثة :يوم المعة ،وهو عيد السبوع ،وهو مترتب على إكمال الصلوات الكتوبـ
ـلمون
ـتكمل السـ
وجل -فرض على الؤمني ف كل يوم وليلة خس صلوات ،وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام ،فكلما دار أسبوع من أيام الدنيا واسـ
صلواتم فيه شرع لم ف يوم استكمالم ،وهو اليوم الذي كمل فيه اللق ،وفيه خلق آدم ،وأدخل النة ،وأخرج منها ،وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول،
وتقوم الساعة ،فالمعة من الجتماع على ساع الذكر والوعظة بالصيام.
وف شهود المعة شبه من الج ،وروي" :أنا حج الساكي" .وقال سعيد بن السيب" :شهود المعة أحب إل˜ من حجة نافلة ،والتبكي إليها يقوم
مقام الدي على قدر السيف فأولم كالهدي بدنة ،ث بقرة ،ث كبشا ،Xث دجاجة ،ث بيضة".
وشهود المعة يوجب تكفي الذنوب إل المعة الخرى إذا سلم ما بي المعتي من الكبائر؛ كما أن الج البور يكفر ذنوب تلك السنة إل الجة
الخرى.
ـد
وف الديث الصحيح عن النب -صلى ال عليه وسلم -أنه قال) :ما طلعت الشمس ول غربت على يوم أفضل من يوم المعة(الترمذي .فهذا عيـ

السبوع ،وهو متعلق بإكمال الصلوات الكتوبة ،وهي أعظم أركان السلم ومبانيه بعد الشهادتي.
ـان،
أمة السلم :أما العيدان اللذان ل يتكرران إل مرة واحدة ف العام؛ فأحدها :عيد الفطر من صوم رمضان ،وهو مترتب على إكمال صيام رمضـ
ـإن
وهو الركن الثالث من أركان السلم ومبانيه ،فإذا استكمل السلمون صيام شهرهم الفروض عليهم واستوجبوا من ال الغفرة والعتق من النار ،فـ
صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب ،وآخره عتق من النار ،يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه ،فشرع ال -تعال -لم عقب إكمالم لصيامهم
عيدا ،Xيتمعون فيه على شكر ال وذكره وتكبيه على ما هداهم له ،وشرع لم ف ذلك العيد الصلة والصدقة ،وهو يوم الوائز يستوف الصــائمون
فيه أجر صيامهم ويرجعون من عيدهم بالغفرة.
والعيد الثان :عيد النحر ،وهو أكب العيدين وأفضلهما ،وهو مترتب على إكمال الج ،وهو الركن الرابع من أركان السلم ومبانيه ،فــإذا أكمــل
السلمون حجهم غفر لم ،وإنا يكمل الج بيوم عرفة ،والوقوف فيه بعرفة فإنه ركن الج العظم؛ كما قال صلى ال عليه وسلم) :الج عرفــة(.
ويوم عرفة هو يوم العتق من النار ،فيعتق ال فيه من النار من وقف بعرفة ومن ل يقف با من أهل المصار من السلمي ،فلذلك صار اليوم الذي يليه
عيدا Xلميع السلمي ف جيع أمصارهم من شهد الوسم منهم ومن ل يشهده لشتراكهم ف العتق والغفرة يوم عرفة ،وإنا ل يشترك السلمون كلهم ف
الج كل عام رحة من ال وتفيفا على عباده فإنه جعل الج فريضة العمر ل فريضة عام ،وإنا هو ف كل عام فرض كفاية بلف الصيام فإنه فريضة
كل عام على كل مسلم.
فإذا كمل يوم عرفة وأعتق ال عباده الؤمني من النار اشترك السلمون كلهم ف العيد عقب ذلك ،وشرع للجميع التقرب الوسم يرمــون المــرة،
فيسرعون ف التحلل من إحرامهم بالج ،ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم ،ويقربون قرابينهم من الدايا ث يطوفون بالبيت العتيق ،وأهــل المصــار
ـلة
ـن الصـ
يتمعون على ذكر ال وتكبيه والصلة له ،ث ينسكون عقب ذلك نسكهم ويقربون قرابينهم والنحر الذي يتمع ف عيد النحر أفضل مـ
والصدقة الذي ف عيد الفطر ،ولذا أمر رسول ال -صلى ال عليه وسلم -أن يعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر وقيل لــه:
}قل‘ إ̃Žن ص‹ل•تŒي و‹ن’س’كŒي و‹م‹ح•ي‹اي‹ و‹م‹م‹اتŒي لŒل•ه Œر‹ب” ال‘ع‹ال•مŒي‹{ سورة النعام).(162
ـى تلوة
ـهر علـ
ـن سـ
أيها الناس :إن العيد القيقي لن أطاع ال ،والسرة لن عصاه! ،العيد لن أحسن ف ناره الصيام ،وأحيا ليله بالقيام ،العيد لـ
القرآن ،ل على الغان واللان ،قال -تعال} :-قل‘ بŽف•ض•ل Žالل•ه Œو‹بŽر‹ح•م‹تŒه Œف•بŽذ•لŒك‹ ف•ل‘ي‹ف‘ر‹ح’وا‘ ه’و‹ خ‹ي•ر Vم”م“ا ي‹ج•م‹ع’ون•{ سورة يونس).(58
قال بعض السلف" :ما فرح أحد بغي ال إل بغفلته عن ال ،فالغافل يفرح بلهوه وهواه ،والعاقل يفرح بوله".
وقال السن" :كل يوم ل يعصى ال فيه فهو عيد ،وكل يوم يقطعه الؤمن ف طاعة موله وذكره وشكره فهو له عيد"
الطبة الثانية:
المد ل الذي أكمل لنا الدين ،وأت علينا النعمة ،ورضي لنا السلم دينا ،Xوالصلة والسلم على النعمة السداة ،والرحة الهداة نبينا ممد بن عبــد
ال ،وعلى آله وصحبه ومن واله.
أما بعد:
أيها السلمون :إن العيد ف دين السلم له مفهومه الاص ،وله معناه الذي يصه دون سائر الديان ،ودون سائر اللل والنحل.
إن العيد ف السلم -أيها الخوة -غبطة ف الدين ،وطاعة ل ،وبجة ف الدنيا والياة ،ومظهر القوة والخاء ،إن العيد ف السلم فرحــة بانتصــار
الرادة الية على الهواء والشهوات.
إن العيد ف السلم ،خلص من إغواءات شياطي النس والن ،والرضا بطاعة الول ،والوعد الكري بالفردوس ،والنجاة من النار.

إن العيد ف السلم ل كما يتصوره البعض انطلقا Xوراء الشهوات ،وحل Xلزمام الخلق وتفسخا Xوعرضات هنا وهناك.
إن العيد ف السلم ،ليس فيه ترك للواجبات ،ول إتيان للمنكرات.
ـو
ـدفعه إل الزهـ
ـالنعم ،وتـ
ف الناس -أيها الناس -من تطغى عليه فرحة العيد ،فتستبد بشاعره ووجدانه ،لدرجة تنسيه واجب الشكر والعتراف بـ
بالديد ،والعجاب بالنفس حت يبلغ درجة الخيلة والتباهي ،والكب والتعال.
وما علم هذا أن العيد قد يأت على أناس قد ذلوا بعد عز ،فتهيج ف نفوسهم الشجان ،وتتحرك ف صدورهم كثي من الحزان.
قد يأت العيد على أناس ذاقوا من البؤس ألوانا Xبعد رغد العيش ،قد يأت العيد على أناس ترعوا من العلقم كؤوسا Xبعد وفرة النعيم ،فاستبدلوا الفرحة
بالبكاء وحل مل البهجة ،الني والعناء.
فاتقوا ال -أيها السلمون ،-اتقوا ال -أيها السلمون -ف عيدكم ،ل تعلوه أيام معصية ل ،ل تتركوا فيه الواجبات ،ول تتساهلوا ف النكرات.
ل يكن نتيجة عيدكم غضب ربكم عليكم ،فإن غضب ال شديد ،وعقوبة ال -عز وجل ،-ل يتحملها الضعفاء أمثالنا.
اتقوا ال -أيها السلمون -ف عيدكم ،واجعلوه عيد عبادة ل ،عيد طاعة ،عيد توبة صادقة ،عيدا Xترتفع فيه أخلق المة.
عيدا Xنثقل فيه ميزان حسناتنا ،عيدا Xنكف°ر فيه عن خطايا سابقة ،ارتكبتها جوارحنا ،قال ال -تعال} :-قل‘ ي‹ا عŒب‹ادŒي‹ ا̃لذŒين‹ أ•س•ر‹فوا ع‹ل•ــى أ•نفس±ــهŽم• ل•ا
ت‹ق‘ن‹طوا مŒن ر“ح•م‹ة Œال̃له Œإ̃Žن ال̃له‹ ي‹غ•فŒر’ الذ³ن’وب‹ ج‹مŒيع²ا إŽن“ه’ ه’و‹ ال‘غ‹فور’ الر“حŒيم’{ سورة الزمر) . (53وقال سبحانه} :و‹إŽن”ي ل•غ‹̃فار Vل°م‹ن ت‹اب‹ و‹آم‹ن‹ و‹ع‹م Œـل•
ص‹الŒح²ا ثم“ اه•ت‹د‹ى{ سورة طـه) .(82وقال عز وجل} :ف•بŽذ•لŒك‹ ف•ل‘ي‹ف‘ر‹ح’وا‘ ه’و‹ خ‹ي•ر Vم”م“ا ي‹ج•م‹ع’ون•{ سورة يونس).(58
ـاء
ـاس أبريـ
أيها السلمون :كذلك أيضا Xيب أن ل ت’نسينا فرحة العيد أن هناك آلما Xوجروحا Xف المة ل تلتئم بعد ،هناك من أبناء المة السلمية أنـ
مظلومون ،سوف يدخل عليهم العيد ،وما زالوا تت وطأة الظلم والقهر والعدوان.
كم من يتيم يبحث عن عطف البوة الانية ،ويتلمس حنان الم ،وأبوه قد ذهب وأمه ل يعلم مصيها إل ال.
سوف يل العيد بأمة السلم ،وهناك من يرنو إل من يسح رأسه ،ويفف بؤسه .جاءنا العيد ،وهناك اللوف من الرامل اللت توالت عليها الــن
فقدت زوجها ،تذكرت بالعيد عزا Xقد مضى تت كنف زوج عطوف..
وفوق كل هذا -أيها السلمون -يقدم العيد ،ومازالت هناك أراض¶ للمسلمي مغصوبة. ،هنا وهناك
فأي عيد هذا الذي نفرح فيه ،وسهام الشر وسوم العدو يفتك ف أجسامنا من كل ناحية ،فحق على كل مسلم ،حق على كل من ف قلبه شعلة إيان
مازالت متوقدة ،أن يتذكر كل هذا وهو يستقبل عيده.
ـواعي
ـر الـ
حق على كل مسلم أن يتذكر هؤلء ،فيعى اليتامى ويواسي اليامى ،ويرحم أعزة قوم قد ذلوا .كم هو جيل أن تظهر أعياد المة ،بظهـ
لحوالا وقضاياها .فل تول بجتها بالعيد دون الشعور بصائبها الت يرزح تتها فئام من أبنائها .حيث يب أن يطغى الشعور بالخاء قويا ،Xفل تنس
أفغانستان ،ول فلسطي- ،ول العراق ،ول السودان -ول الشيشان ،وأراض¶ للمسلمي أخرى منكوبة بجاهديها وشهدائها ،بأيتامها وأراملها ،بأطفالا
وأسراها.
كم هو جيل أن نتذكر ونن نستقبل العيد أن هناك اللوف من السر النكوبة ،من يقدم يد الستجداء والساعدة ،بلقمة طعام ،أو كساء لبــاس ،أو
خيمة غطاء.

ـامهم
ـاموا بإطعـ
ـوعتهم ،فقـ
وف السلمي أغنياء وموسرون ،ولكن مع السف ،استغل البعض من أعداء السلم هذه الاجة اللحة عندهم ،لسد جـ
وكسوتم .لتمرير أغراضهم
ـه
ـا إليـ
ـا ل وإنـ
لقد نشط الكثيون لغراض شت وكثفوا جهودهم ف أوساط هذه السر الفقية ،والسلمون وأغنياء السلمي ف حالة يرثى لا ،فإنـ
راجعون.
وكم هو جيل كذلك أن يقارن الستعداد للعيد ،لفرحته وبجته ،استعدادا Xلتفريج كربة ،وملطفة يتيم ،ومواساة ثكلى ،يقارنه تفتيش عن أصــحاب
الوائج ،فإن ل تستطع خيل Xول مال ،Xفأسعفهم بكلمة طيبة وابتسامة حانية ،ولفتة طاهر̧ة من قلب مؤمن.
ـوا‘ مŒـن• خ‹ي•ـر¶
ـا ت’نفŒقـ
ـال} :و‹م‹ـ
إنك حي تأسو جراح إخوانك إنا تأسوا جراح نفسك ،وحي تسد حاجة جيانك إنا تسد حاجة نفسك ،قال تعـ
ف•ل¹نفس±كم•{ سورة البقرة) .(272وقال سبحانه} :م“ن• ع‹مŒل• ص‹ـºلŒحا Xف•لŒن‹ف‘س±ه {Œسورة فصلت) .(46أسأل ال أن نكون بذا الستوى ونن نستقبل
عيدنا.
ومع كل هذه الآسي الت تل بالسلمي فإنه ل مانع من أن نفرح فرحا Xشرعيا Xبا من» ال علينا من النعم ،ونشكره فإن بالشكر تزيد النعم ،ولنحذر من
الغفلة ،وارتكاب النكرات والثام ،وإضاعة الوقات ف اللهو الرم واللعب الث ،فقد نظر بعض العلماء إل الناس يوم الفطر وما هم عليه من الغفلة،
وانشغالم با هم فيه من الطعام والشراب واللباس فقال" :لئن كان هؤلء أنبأهم ال -عز وجل -أنه قد تقبل منهم صيامهم وقيامهم ،فقد كان ينبغي
لم أن يكونوا أصبحوا مشاغيل بأداء الشكر ،ولئن كانوا يافون أنه ل يقبل منهم ،كان ينبغي لم أن يكونوا أشغل وأشغل!!".
اللهم أعد العيد على المة السلمية ،وقد تقق لا ما تصبوا إليه من النصر والعزة والرفعة.
اللهم انصر الاهدين ف سبيلك ف كل مكان ،واخذل الكفرة واللحدين.
ربنا أفرغ علينا صبا Xوثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.

