
 

ٍ  ْضاعد   نٓاا  باألَطأحبيت يف اهلل،   إرَطا  عاٗز  الصاعكبا
ٔ  ٖٚا ،تداىل اهلل بٓد١ُ فزحني ايد ٠ ْٚدّ  املبارى، ّ  حنا  ايٝاٛ
ّٛح  فزاقا٘;  عًا٢  حشٕ ٚنًٓا رَطإ،عٗز  َّٛدعني بأٜ ٜٓا ًْ
 املٛاصاا٠،  عاٗز  ايصارب،  عٗز ايربن١، عٗز ارتري، عٗز ألْ٘

عٗز تصاد  فٝا٘ َازد٠ ايغاٝ إ،     ٚعٗز ايدعل َٔ ايٓريإ ، 
 بااألَط فاب ادت١ٓ، ٚتػًل فٝ٘ أبٛاب دِٗٓ ، ٚتدعذ فٝ٘ أبٛ

َّا، اإلف ار نإ َّا ايصٝاّ فأصبذ حزا   صاعاتأٜاّ ٚبد   حزا
ٛ  ذاى إف ار حّزّ ايذٟف ،ق١ًًٝ ٟ  ٖا ّ  اياذ ّ  حاّز  ٖاذا،  صاٝا
 ◘ٚاياذٟ قااٍ عٓا٘ اذتبٝا      حنٔ اآلٕ ْٓععز عٝا  ايد از   ٚ

َّعٓ َا  ِِ امَلِ ١ََٜٓ َقِ  ُٗ ِٕ ََٚي ََا ِٛ َٜ َٕ َُا ًََٜدُبٛ ِٗ ٍ  فٝ اَاِِ ه♂:فكاا ََ ه َما 

ًَِدُ  ُنّٓا: قاُيٛا ▬ِْلَقْوَما ِ   َُا َْ ِٗ ١ًِِّٖٝ، يف ِفٝ ٍ  اِيَذا ٍُ  فكاا  رصاٛ
ااْوَ هِ ْ ااَ   ه♂:  ◘ اهلل َْ هِمااـُْفَرأله ِ ااَرهَخااْرً

إّ هِهللهَقااْ هْدْااَ َلُؽِهِاِ

ْوَ هِْلِػْطر َْ  ٚصخخ٘ األيباْٞ( . داٚد أبٛ رٚاٙ)  ▬َو
 ماذا قبل عيد الفطر ؟

 ٚذْاٛب  ٚسالت أخ ا٤ ا٥ِايص صري عام ي٦ٔ 
ِٔ َف ايٓٛاقص، ٖذٙ اذتٓٝف ايغزع عاجل فك  ٚعٗٛات، ِٔ اِب َد

ََُز ٍَ ☻ ُع ٍُ َفَزَػ: َقا ِٔ  َصااّعا  ايِدِ ازِ  َسَنا٠َ ◘ اهلِل َرُصٛ  َِا
ٍُِز ِٚ ،َت ِٔ َصاّعا َأ  َٚاأُلَِْج٢ َٚايذََّنِز ،َٚاذُتزِّ ايَدِبِ  َع٢ًَ ،َعِدرٍي َِ

َٔ  َٚايَهِبرِي ،َٚايصَِّػرِي ُِنيَ  َِا ََازَ ، امُلِضاًِ َٗاا  ََٚأ ِٕ ِب ََد٣َّ  َأ ٌَ  ُتا  َقِبا
ِٔ َعبَّااظٍ   ) َعدل عًٝ٘( ،  ايصَّاَل٠ِ ِإَي٢ ايَّاِظ ُخُزِٚج ِٔ اِبا  ََٚعا
☻  :ٍَ ٍُ َفَزَػَقا َِٗز٠ّ ايِدِ ِز َسَنا٠َ ◘ اهلِل َرُصٛ ِِ ُؼ َٔ ِيًصَّا٥ِ َِ 
ِٛ ًَِّػ ١َُّ َٚايزََّفِح، اي ََُضااِننِي،  َُٚؼِد ًِ ِٔ  ِي َٖاا  ََا ٌَ  َأدَّا  ايصَّاًَا٠ِ  َقِبا
َٞ ِٗ ِٔ ََِكُبَٛي١ْ، َسَنا٠ْ َف ََ َٖا َٚ َٞ  ايصَّاًَا٠ِ  َبِدا َ  َأدَّا ِٗا َٔ  َصاَ َق١ْ  َف  َِا

 ) أخزد٘ أبٛ داٚد ٚحضٓ٘ األيباْٞ( .▬ ايصََّ َقاِت
 ز أٚااجت  ع٢ً نٌ َضًِ، نبري أٚ صػري، ذن ايد ز فشنا٠
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 أْج٢، حز أٚ عب ، ٚال جت  عٔ اذتٌُ ايذٟ يف ايب ٔ، ٚال  
 ٘،اا  ٚيًٝعاا٘ ّٜٛ ايدٝاأ ْدكعااجت  إال َٔ ٚد  سا٥ ٠ َٚ

عر هْوهماا هْقااوهوَااوهومؼاا ِرَ هعاا  هماا هو اار هْوهناار هْوهماا ه اا

 .(ِلؾب هِدجػف

عبار٠ عٔ نًٜٝٛٔ ٚأربدني دزاَاا َأ ايارب ادتٝا ،      والصاع:
ايدًُا٤ مل جيشٖاا   ٚبدع ايدًُا٤ أداسٖا ْكٛدا، ٚيهٔ مجٗٛر

ْكّٛدا، ٚٚقت إخزادٗا صباح ّٜٛ ايدٝ  قبٌ ايصال٠، ٚٚقت 
 ادتٛاس قبٌ ايدٝ  بّٝٛ أٚ َٜٛني.  

 العيد؟ماذا عن عيد الفطر، وما معنى 

 ؼاعا١،  فزحا١  يهٓٗاا  عع٢ُ; فزح١ ايدٝ   
بِاَالَِ هظ:ٚدٌ عش قاٍ عباد٠، فزح١ٚ ََ ه ِِ هَونَِرْْحَتِا

ِ
ُقْلهنَِػْضِلهَِّلله

هِِمه هََيَْؿُعو َه َوهَخْرٌ َُ ه ْؾَقْػَرُحِو  أفزاحٓا ختزج فال ،د85:ْٜٛطر غََ
 بدا   إال عٝا   َٔ فُا أفزاحٓا صب  ٖٛ دٜٓٓا إٕ بٌ دٜٓٓا،عٔ 
، فدٝ  ايد از داا٤   ايدع٢ُ ايدبادات َٔ ٚعباد٠ ٚؼاع١ رنٔ

 مبجاباا١ فايدٝاا بداا  عباااد٠ دًًٝاا١ أال ٖٚااٞ صااٝاّ رَطااإ، 
 قزّباا  بايدٝا   ايدب  فٝشداد ظُأ، بد  رٟ أٚ صدز َٔ اصرتاح١

 ايدٝ  إمنا ،ادت ٜ  يبط ملٔ ايدٝ  ًٝطف، ٚتداىل تبارى اهلل َٔ
ٌ جت ملٔ ايدٝ  يٝطٚ ،تشٜ  ؼاعات٘ ملٔ  ٚايزناٛب  بايًبااظ  ُا
٘  غدزت ملٔ ايدٝ  إمنا ٔ  ايدٝا   ياٝط ٚ ،اياذْٛب  يا  تدااخز  ملا

 .ايٛعٝ  ّٜٛ خاف ملٔ ايدٝ  ٚإمنا ٚايد ٜ ، بايد د
يف ٖذا ايّٝٛ اي ٝ  ْعذنز إخ٠ٛ يٓاا ٚأحباّباا    

ٔ  ،ٚآبا٤ّ ناْٛا َدٓا يف ٖذا ايّٝٛ ايداّ املاضٞ ٔ  !ٖاِ   أٜا  أٜا
 ! فًذيو فًٝدٌُ ايدإًَٛ.  ارحتًٛا أٜٔ   ذٖبٛا

ٚأتااٛا بأصاآاف  رَطااإ ٛاصاااَ ٦ٖٝٓااا ملاأ 
ٕ  ِٖ ٖٚا ٚأرٚاحِٗ، أْدضِٗ اي اعات ف ٗزت  عًا٢  ٜكبًاٛ

 ِ،ااايٝعٝ رأظ ٕٛااميضخ ٔ،ااَعّٛددٜ ٦َّٓٗني ٖذا ايدٝ  ّٜٛ
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 .ٚايد ا٤ بايرب ٚاملضانني يًدكزا٤ ٚاملضاع ٠ ايدٕٛ ٜ  ٚمي ٕٚ
 من آداب وأحكام العيد:

ٍ  ٚذياو  :الصالة قبل الفطر عيد صباح يف األكل -1  متازات  بعٓااٚ
  ايصٝاّ يف اَعجًٓاٙ نُا اإلف ار يف اهلل زأَ يُٓعجٌ

  ٝ  فٝ٘.ٚايع ٜضعخ  االغعضاٍيهٔ ٚ حيرم الصيام فيه: -2
 املداد  قاٍ ابٔ ايكِٝ يف ساد لبس أحسو الثياب بدوى إسراف: -3

; أٟ إيُٝٗاااا يًدااازٚج، ◘ايااآ  أٟ :  ;ًٜاااَبط ٚناااإ
ٌَ يًدٝ ٜٔ،   ٚادتُد١ يًدٝ ٜٔ ًَٜبُضٗا ُح١َّ ي٘ فهإ ثٝاب٘، أمج

 ٖٛ ٚيٝط أمحز، بزدّا َٚز٠ أخطزٜٔ، ُبزَدٜٔ ًََٜبط نإ َٚز٠
َُعّا أمحَز ٛ  فإْ٘ ايٓاظ، بدُع ٜعٓ٘ نُا َُص ٕ  يا  مل ناذيو،  ناا
  .اي١ُٝٓٝ نايربٚد محز خ ٛط فٝ٘ ٚإمنا ُبزدّا، ٜهٔ

 ٜٚضٔ ايعهبري َأ فذاز ٜاّٛ ايدٝا  حعا٢ ؼًاٛع       التكبب::  -4
، ٚصٝػ١ ايعهبري ايع٢ ٚردت عٝ  ايد زاإلَاّ ع٢ً املٓرب ّٜٛ 

اهلل أكرب،  اهلل أكرب،  اهلل أكرب،  ل الرب   ل : ☺عٔ ابٔ َضدٛد 

 .  اهلل أك،  اهلل أك،  وهلل احلمد اهلل 

ب ٕٚ تربج ٚال ت ٝ ، ٚيهٔ  يشرع خروج املرأة ملصلى العيد: -5
ٜٚص٢ً املضًُٕٛ يف َص٢ً ايدٝ ، إال إذا نإ ٖٓاى عذر َٔ 
َ ز َجال فٝصًٛا يف املضذ ، ٚيٝط يًدٝ  صا١ٓ قبًٝا١، فاإذا    

 دخًت َص٢ً ايدٝ  فادًط دٕٚ إٔ تصًٞ رندعني.  
  حضور صبالة امععبإ إ ا وافبل العيبد يبوم امععبإ:       يرخص عدم -6

ٜصااًٝٗا ظٗاازا يف ٚقاات فًاا٘ إٔ فُاأ حطااز صااال٠ ايدٝاا ، 
 ايعٗز، ٚإٕ أخذ بايدشمي١ فص٢ً ادتُد١ فٗٛ أفطٌ; يآلثار  

يف ذيو )ايًذ١ٓ اي ا١ُ٥ يًبخٛخ ايد١ًُٝ ٚاإلفعاا٤(.  ايٛارد٠ 
ٚ   صالة العيبد :  -7 ايٓضاا٤، ٚٚقعٗاا   ص١ٓ ََن ٠ عًا٢ ايزدااٍ 

 صاع١ ارتداع ايغُط ٚاْكطاا٤ ٚقات ايهزاٖا١، ٚتصا٢ً يف    
 َص٢ً ايدٝ ، ٚيٝط هلا أذإ ٚال إقا١َ، ٖٚٞ رندعإ: صبع
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 حعا٢  بايدٌُ َأَٛر ايدُب  بٌ َٓاصب١ عٔ ٜٓكطٞ ٚالمبٛصِ 
ااَ هظ، قاااٍ تداااىل :املُااات ْليَِقااَ هِْلَقِؼاا ُههَوِْعُبااْ هَرنه َْ اا ه ر  غَحته

٘  ٚدٌ عش اهلل تٛفٝل عال١َ َٚٔ ، د99: ذتذزا ٌ  ٚقبٛيا  ايدُا
ٌ  عًا٢  املٛاظبا١  عًا٢  ٜٚٛفك٘ اذتض١ٓ بد  اذتض١ٓ ٜعبع إٔ  فدا

 تداااىل قاااٍ اهل اٜاا١ ٚؼزٜاال األصااعكا١َ ؼزٜاال ٚيااشّٚ ارتااري
ِْهظ: َُ هَتْؼِو ِْ َُ ً ىهَوآَت  َُ ه ِْ َُ ِهَزَِد َتَ ْو َْ ِاَْ هِ  .د71:  حمُ  رغَوِله

ٌ  عش اهلل اىل ؼزٜك٘ يف يًدب  ب  ال  ٔ  ٚدا  َا
ٌ  اي اعا١  يف ْكص َٚٔ االصعكا١َ يف تكصري  اهل اٜا١  يف ٚخًا
هَوِْساَتْغِػُرو ُهظ تدااىل  اهلل قاٍ ٚهلذا ِِ هإَِلْقا  فصاًت ر  غََ ْساَتِؼقُؿِو

  بايعٛباا١ ارتًااٌ ٜٚضاا  باالصااعػدار ايعكصااري فٝذاارب ، د6:
 اذتا ٜح  يف دا٤ نُا ايدبادات بٓٛافٌ ايٓكص ٌٜٚهُ ٚاألٚب١
ه♂ :◘ ايٓ  عٔ املزفٛع اْوَ هِلِؼَق َماِ هإِ ه َْ هِلَعْباُ ه

ِِ َلهَم هُُيَ َسُبهنِ َْوه

َ ااَ ْ ه ََ َْْجااَ، هَوإِْ ه َْ َؾااَ،هَو َْ َْ َؼااْ ه ََ ااِلْ هَعااُؾَ ْ ه ََ ُِ ه ُت َُ هَعاا
ِِ ِماْ هَعَؿِؾاا

ََه اِلْ هِْكاَتَؼَمهِماْ ه ََ ا ه َؼْ هَخ َبهَوَخِِسَ هََ َبهَعا ه ٌٌ هَقا َلهِلاره هَيْ ِِ ِرَْضاتِ

ااَلهِاَاا هَماا هِْكااَتَؼَمهِمااَ ه ُقَؽؿه ََ ااْلهلَِعْبااِ يهِمااْ هَتَطااَوٍ ه ََ ألهِْكُظااُروِه َوَجااله

هَعَذهَذلَِ ه ِِ َُْؽوُ هَس ِئُرهَعَؿِؾ ه ِه ايرتَاذٟ    أبٛ رٚاٙ)  ▬ ِلَػِرَْضِ  هُث
، فٝذرب ايعكصاري يف صاٝاّ عاٗز رَطاإ     ٚصخخ٘ األيباْٞ(

اّ ايٓٛافااٌ نصااٝاّ اإلثاآني ٚارتُااٝط َاأ نااٌ أصاابٛع بصااٝ
( ٖذازٟ.  78،71،71ٚصٝاّ ثالثا١ أٜااّ َأ ناٌ عاٗز )     

بصاٝاّ صاعا َأ     ◘يك  أٚصاْا اذتبٝا    
ٍلهَ اا َ ه ♂:عااٛاٍ فكاااٍ ِ هِسااتش هِماْ هَ اوه ُِ يَْبَعا َْ ه ِه َماْ هَعا َ هَرَمَضاا َ هُثا

رِه َْ ُٙ) ▬َ ِصَق ِ هِل ه َٚا  عك  َعٛاي١ٝ صٝاَٗا ألفطٌٚا(، َُضًِِ َر
 ٚإمنا املعابد١، فط١ًٝ حصًت أخزٖا أٚ فزقٗا فإٕ ايد ز، ّٜٛ
ٕ  أَجاهلاا،  بدغاز  اذتض١ٓ ألٕ اي ٖز نصٝاّ ذيو نإ  فزَطاا

 ، ٚاهلل املٛفل.بغٗزٜٔ ٚايضع١ أعٗز بدغز٠
 اليومي من العلم الشرعي زاد املسلم :كتابللمسيد ارجع ل
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تهبريات يف األٚىل غري تهبري٠ االحزاّ، ٚمخط يف ايجا١ْٝ غاري  
قبٌ ايداحت١، ٚجيٗز اإلَااّ باايكزا٠٤، ٜٚضأ إٔ     ايكٝاّتهبري٠ 

ٜكاازأ يف ايزنداا١ األٚىل بضااٛر٠ األعًاا٢، ٚايجاْٝاا١ بضااٛر٠     
يضاُاع   ايػاع١ٝ، ُٚتضٔ ارت ب١ بد  ايصاال٠ ُٜٚضأ اذتطاٛر   

 .ارت ب١، َٚٔ فاتع٘ فًٝصًٗا ع٢ً صدعٗا دٕٚ خ ب١ بد ٖا 
 فٝكٍٛ بدطِٗ يبدع إذا يكٝ٘ بدا   يستخب التههئإ بالعيبد:  -8

  ٘  صال٠ ايدٝ : تكبٌ اهلل َٓا َٚٓهِ، ٚحنٛ ذيو، ٚرخاص فٝا
 اإلَاّ أمح  ٚغريٙ.  

فعذٖ  ملص٢ً ايدٝ  َأ ؼزٜال ٚتزداع      خمالفإ الطريل: -9
 َٔ ؼزٜل.  

 .َٔ ايًد  ٚايػٓا٤ املباح ب ما يظهر الفرح بالعيد:يستخ -11
 .ٚاذت  ٚايصدا٤ ٚايضالّ بايشٜار٠  :بعض على بعضها يعود -11
 ٚبااز ،يألرحاااّ صاا١ًن: فعببل الطاعبباخ املدتلفببإ   يسببتخب  -12

 .بادتار زمح١ايٚ ٚاملضهني ايدكري ع٢ً د فايٚ بايٛاي ٜٔ
ٔ   فٓعذٓ   تجهب البدع فيه:ن -13 أفطا١ًٝ   سٜاار٠ ايكباٛر، ٚظا

 إحٝا٤ ي١ًٝ ايدٝ  أٟ قٝاّ يًٝٗا ع٢ً ٚد٘ ارتصٛص .
   ؟ماذا بعد عيد الفطر

ِ  ايغاٗز  خعاّ َع يٓا  ٍ  ايهازٜ  ايدٝا   ٚاصاعكبا
 ارتاري  عاٗز  يف ايٓداٛظ  اععاادت  ًك ف ٚععات فٛا٥  ايضدٝ 

 عًاا٢ اإلقباااٍ عًاا٢ ٚايزمحااات املػدااز٠ َٚٛصااِ ٚايربنااات
ٔ  اتارتاري  يف ٚاملضاارع١  اي اعات ٕ  مبذازد  ٚيها  يًٝا١  إعاال
 ايصاازاط عاأ احنزفااٛا قاا  املضااًُني َاأ ايهااجري جناا  ايدٝاا 

 املداصٞ إىل ٚصارعٛا ٚاملًذات املالٖٞ يف ٚاْػُضٛا املضعكِٝ
 .  املٛبكات ٚععا٥ِ اإلثِ نبا٥ز يف ٚقدٛا بٌ ٚايغٗٛات

 فزب اي ٚاّ ع٢ً ٚدٌ عش اهلل ؼاع١ السّ 
  ٜٓعٗٞ ال  ااايدب ٌافدُ ٛرااايغٗ رب ٖٛ ٚرَطإ إاااعدب
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