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 مقدمة مقال عن عيد الفطر

بعد شهر من الصيام والقيام، تحزن الروح لرحيل رمضان، فيكون العيد مسك الختام لقيام الليالي وتعب األيام ، فتأنس به 

النفوس المؤمنة وتسعد القلوب بلياٍل كاألحالم. هو عيد الفطر السعيد، يجمع شمل الناس على الحب ويطوي المسافات بالكلمة 

ن هدية يرسلها رب السماء للصائمين، كما يرسل المطر فيروي األرض في الشتاء، فليس الطيبة فيقرب البعيد. فما أجمله م

 .معناها زاد وماء، بل هي أيام ألفة ومحبة وإخاء
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 وحق العيد على المسلمين البهجة، فبقدر ما يبتهجون به يكرمونه ويوفونه حقه، فهو من عطايا الله تعالى لعبده وواجب على

العباد أن يقدروا العطايا بالحمد والبشاشة والسرور. ولعيد الفطر مزايا ليست في غيره من األعياد، ففيه فرحة الصائمين 

بإفطارهم وتمام صيامهم في رمضان بعد أن استودعوا المولى أمانيهم وقلوبهم مألى باإليمان أن يجيب الله دعاءهم ويعطيهم 

 .فاصيل خاصة تكسبه خصوصية يفتقدها الناس طوال العام وينتظرونها بحرارة وشوقأكثر مما سألوه، وفي عيد الفطر ت

 سنن عيد الفطر

وثمة سنن استنها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، وأخذها عنه الصحابة والتابعون، وبقيت حتى 

 ر:ومنا هذا، ومن أبرز سنن عيد الفطي

 وهو من أول سنن عيد الفطر، فأساس هذا العيد اإلفطار :الطعام. 

 وهي مما أخذ عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يرتبط بالصالة من سنن العيد تجنب  :صالة العيد

 .له ما لم تستدع الضرورةالعجلة في الصالة وأداءها في الساحات الخارجية للمسجد وليس داخ

 من خالل االغتسال واالهتمام بالمظهر وارتداء اللباس النظيف :التأنق. 

 مظاهر االحتفال بالعيد

ثمة تقاليد ترتبط بعيد الفطر، وتختلف هذه التقاليد بين بلد وآخر، لكنها تكاد تكون واحدة من حيث الشكل، ومن أبرز تقاليد عيد 

 :الفطر عند المسلمين عامة

 تعد حلويات العيد من أهم مظاهر عيد الفطر التي يهتم بها الجميع على اختالف أجناسهم وطرائقهم في  :حلوى العيد

 .إعداد الحلويات

 إن شراء المالبس الجديدة واحد من أبرز التقاليد المتعارف عليها في التحضير لعيد الفطر الستقباله  :شراء الثياب

 .بمظهر الئق والتنعم بمباهجه

 يعتبر الرسم بالحناء للسيدات في بعض البلدان مظهرا من مظاهر االحتفال بالعيد :حناءال. 

 إن أهم ما يجتمع عليه المسلمون من مظاهر العيد هو إدخال السرور إلى قلوب األطفال من خالل  :إبهاج األطفال

 .األلعاب والهدايا والنقود التي تعطى لهم تحت مسمى )العيدية(
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ويبقى معنى العيد أوسع من ثوب جديد، وأرسخ من صباغ حناء، وألذ من طعم الحلويات، فهو عيد محبة ورضا وتراحم، وهو 

فرصة لصلة الرحم وبناء جسور المودة مع اآلخرين، فما العيد بال حب سوى دعابة تمحى مالمحها وتتالشى معانيها، فالعيد 

ظيف وغنى نفس وإن افتقرت اليد، فمن صام رمضان حق صيامه وقامه حق قيامه أخذ منه دفء القلب واكتساء الروح بثوب ن



العبر واتقى الله واعتبر، ورأى في الفطر ما هو أشهى من إفطار البدن، ورأى في مباهجه ما هو أليق من اكتساء الثياب 

 .ي المشبع بالحبالجديدة، ألن العيد معنى من معاني القلب وال ينعم به إال القلب التقي النق

 


