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 سر فرحة العيد 
 الدكتور محمود رمضان البوطي 

، جتليات تنعكس على من عبادهعلى املقبولني  عز وجل  دالئل جتليات هللا  يف فجر يوم العيد تربز  
مشاعر يتحف هللا هبا املوفقني    .انشراحا  ، وعلى صدروهم  سعادةتقاسيم وجوههم فرحة، وعلى قلوهبم  

 مع أمل ممض.، وال عارضفقر ال مع ، و مطبقال تتعارض مع هم من عباده 
يشهدوا  هبمة إىل املساجد لأرابهبا  نهض  يابشة    وجوه  املنبثقة عن التجليات  يرتجم هذه املشاعر  ما  أول  و 

 قد طريت النوم من العيون.  -بعد ليلة طويلة ساهرة ورمبا  -، فتجد أن هبجة العيد صالة العيد
املشاعر   إليه من طاعات وأعاهنم عليه من الصائمني    ةفرحوالسر يف هذه  مبا وفقهم هللا عز وجل 

 . ألمل يف قبول هللا عز وجل لصومهم وصالهتم وقيامهممربات، فرحهم اب
يشعر هبا األطفال بعقوهلم الصغرية، وال فليست هذه املشاعر منبثقة عن مشاعر اللهو واللعب اليت  

فرح األهواء والشهوات املستكنة بني اجلوانح أبنه قد أتيح هلا ما كان ممنوعا  عنها؛ ولو كانت هذه الفرحة  
 منبثقة عن مزاج نفسي، لكانت الفرش الوثرية يف يوم العطلة أحب إىل قلوهبم من املسارعة إىل املساجد.

مضان وأدى حقوقه، ملن قام ليله وصام هناره، ملن أجهد نفسه يف القيظ وهو  فالعيد ملن اغتنم أايم ر 
وامتثال أمره، العيد ملن أنفق القليل والكثري يف سبيل إدخال السرور على قلوب الفقراء  ربه  يستلذ بطاعة  
 واملعوزين ..  

يد األكرب والفرحة براعة استهالل بني يدي العو مقدمة  إال  يف فجر يوم العيد اليوم    لصائماما فرحة  و 
على صربه، وجيزل له األجر    ليكافئهالكربى، أال وإن فرحة الصائم الكربى عندما يقدم على رب العاملني،  

ُكلُّ  (له وحتامله. أمل يقل هللا عز وجل يف احلديث القدسي فيما اتفق عليه الشيخان:  واملثوبة على حتم  
  (. َوَأََن َأْجِزي ِبهِ  فَِإنَُّه ِل  الصَِّيامَ  ِإال َعَمِل اْبِن آَدَم َلهُ 

يقول: البصري  فيه  )  وقد كان سيدان احلسن  يستبقون  إن هللا جعل شهر رمضان مضماراً خللقه 
   .(ه فسبق قوم ففازوا وختلف آخرون فخابوابطاعته إىل مرضات

أولئك الذين مل يطيقوا   ..   حظ وال نصيب ومل يكن له فيه  شهر رمضان  فاته  وعلى نفسه فليبك من  
  ،مل يذوقوا معىن لعبادة وال لعبوديةأولئك الذين  صربا  عن طعام، ومل جيدوا مهة للنهوض إىل صالة القيام.  
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يشهدون العيد  فهم اليوم  صرب ومصابرة يف سبيل مرضاة هللا سبحانه وتعاىل،  لذة  وال    ، وال طعما  لتضحية
 .مع الصائمني يف عامل احلس، لكنهم حمرومون من العيد يف عامل املعىن

د  هللا ورسوله وحارب هللا يف االويل ملن أىب اخلضوع هلل، الويل ملن حهذا يف الدنيا .. وأما يف اآلخرة ف
رحب الدوائر  كانوا يزجون أوقاهتم يف  الذين    الويل ملن كانوا عبيدا  لشهواهتم اآلسنة، ،  شعائر شهر رمضان

ولو أهنم أصغوا السمع إىل  غري مبالني،    ، ومبشاعر الصائمنيمدخننيو واألماكن العامة آكلني شاربني  
ليالً إنكم  )كلوا ومتتعوا ق   يرتدد صداه على مسامعهم منذ اليوم:   قول هللا عز وجلكالم هللا، لسمعوا  

 جمرمون(  
: ايمن تركتم الطعام وقريبا  سيسمع الذين وفقهم هللا عز وجل ألداء حقوق الشهر النداء الرابين القائل

 )كلوا واشربوا هنيئاً مبا أسلفتم يف األايم اخلالية(.  والشراب من أجلي وتنفيذا  ألمري 


