
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي وعلى عبده املسيح املوعود

 عيد األضحى
 إعداد: مري أجنم برويز

 .مجيع أنواع التضحيات نام ونرجو من اهلل أن يتقبل ينا بعد أيام عيد األضحى املبارك،بفضل اهلل يأيت عل

  :يف يوم العيد
لُ   اهلله  َرُسولُ  َكانَ  ب ويلبس املالبس اجلديدة املتوفرة.ويتطي  يغتسل املسلم يف يوم العيد  =  يَ ْغَتسه

  1.اأْلَْضَحى َويَ ْومَ  اْلفهْطره  يَ ْومَ 
 يأكل شيًئافأما يف عيد الفطر  ،لعيدل أن يأكل بعد عودته من صالة ايف عيد األضحى من املفض   =

 يَ ْومَ  يَْأُكلُ  َوَل  يَْأُكلَ  َحَّت  اْلفهْطره  يَ ْومَ  يَ ْغُدو َل   اهلله  َرُسولُ  َكانَ قبل الذهاب إىل صالة العيد.  
عَ  َحَّت  اأْلَْضَحى َيتههه  مهنْ  فَ َيْأُكلَ  يَ ْرجه   2.ُأْضحه

 3يف عيد الفطر عندما خيرج لصالة العيد يكّب  حّت يصل إىل مكان الصالة. النيب كان  =
 . "الحمدُوللُهُأكبرُهُاللُهُأكبرُهُواللُهُ،اللُإالُإلهُالُأكبرُهُاللُهُأكبرُهُاللُه": هي والتكبريات

ذي  13ة بعد صالة الفجر حّت ذي احلج   9فالتكبريات ذاهتا لكن وقتها من يف عيد األضحى أما 
ليس -مرات على األقل بصوت جهري  3 متسليبعد كل صالة بعد التُرد د  ،صالة العصر بعداحلجة 

يف غري أوقات  تسن  وكلما  ،الذهاب واإلياب لصالة عيد األضحى كما تُرَدد عند -جدا ابالضرورة مرتفع
  4الصالة أيًضا يف هذه األيام.

  ُهَريْ َرةَ  َأبه  َعنْ وعندما يعود املسلم من مكان صالة العيد يسلك طريًقا آخر إن أمكن. ورد  =
ي  َكانَ  قَالَ    5.َغرْيههه  يفه  َرَجعَ  طَرهيق   يفه  اْلعهيده  يَ ْومَ  َخرَجَ  إهَذا  الَنيبه
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 ُُنْرهجَ  أَنْ  أُمهْرنَا قَاَلتْ  َعطهَيةَ  أُم   َعنْ وُُيب ذ خروج النساء واألولد أيضا ملكان صالة العيد. ورد يف حديث  =
 ُمَصاَلُهنَ  َعنْ  احْلَُيضُ  َويَ ْعَتزهلُ  َوَدْعَوتَ ُهمْ  اْلُمْسلهمهيَ  مَجَاَعةَ  فَ َيْشَهْدنَ  اْْلُُدوره  َوَذَواته  اْلعهيَدْينه  يَ ْومَ  احْلَُيضَ 
ْلَباب   ََلَا لَْيسَ  إهْحَدانَا الَلهه  َرُسولَ  يَا اْمرَأَة   قَاَلتْ  َبتُ َها لهتُ ْلبهْسَها قَالَ  جه َا مهنْ  َصاحه ْلبَاِبه   6.جه

 
ر
 : ع العيدتب

مناسبة ، وكانت الغاية منه أن اإلنسان حيث يُنفق يف ع العيد" منذ زمن املسيح املوعود ر   بدأ "تب
الفرح على نفسه وأهله جيب أن يتذكر الدين أيًضا، ويدفع ألغراض دينية يف هذا الصندوق اْلاص 

  7ومقداره حبسب رغبة املتّبع.

 الصالة 
 
  8:نيعيد

 ول قضاء َلا. ، مث اْلطبة. ول جيوز أداء صالة العيد فردا. أوًل صالُة ركعتي باجلماعة  =
طلوع الشمس بقليل حّت ما قبل زوال الشمس. ومن املستحب أن يبدأ وقت صالة العيد بعد  =

 ى يف أول وقتها. ُتصل  
إذا مل يستطع الناس يف مكان ما أن يصلوا صالة العيد يف اليوم األول من العيد قبل الزوال فيمكن  =

لث قبل وصالة عيد األضحى حّت اليوم الثا َلم أن يصلوا صالة عيد الفطر يف اليوم الثاين قبل الزوال
 . الزوال
 ُتصلى صالة العيد جهرا.  =

ُ:ُكيفية الصالة
   اهلله  َرُسوله  َمعَ  َشههْدتُ  قَالَ   اهلله  َعْبده  ْبنه  َجابهره  َعنْ يف صالة العيد. ورد  إقامة ول أذان ل =

  9.إهقَاَمة   َوَل  أََذان   بهَغرْيه  اْْلُْطَبةه  قَ ْبلَ  بهالَصاَلةه  فَ َبَدأَ  اْلعهيده  يَ ْومَ  الَصاَلةَ 
مث ُتوضع اليد اليمن فوق اليسرى كما هو معروف. ويقرأ الثناء:  ،: تكبرية اإلحراماألولىُالركعة =
 " سبحانكُالّلهمُوبحمدكُوتباركُاْسمكُوتعالىَُجدَُّكُوالُإلهُغيرك"
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مع رفع اليدين لألعلى مع كل تكبرية وإسباَلما أي دون وضع اليمن فوق  تكبريات 7مث يكّب  =
 وعند انتهاء التكبرية السابعة يضع يده اليمن فوق اليسرى كما هو معروف.  ،اليسرى

مث  10.ق سورة أو األعلى سورة  اهلل رسول قرأ وقد ،القرآن من شيًئا مث والفاحتة التعوذ اإلمام يقرأ =
 الركوع والسجود كما هو معروف. 

بالطريقة غري تكبرية القيام من السجود  تكبريات 5: بعد أن يقف اإلمام يكّب الثانيةُالركعة =
نفسها املذكورة يف الركعة األوىل، ويف هناية التكبرية اْلامسة يضع يده اليمن فوق اليسرى ويقرأ الفاحتة 

سورة الغاشية أو القمر. ويكمل الركعة كما هو معروف  وقد قرأ رسول اهلل  ،وشيًئا من القرآن
  ويسل م.

 واْلمسة يف الثانية وراء اإلمام بصوت عال  بل ل يرد د املصلون التكبريات السبعة يف الركعة األوىل =
 بصوت خفي. 

: )اهللُ )يف عيد األضحى فقط( بصوت جهري يكّب اإلمام واملقتدون بعد التسليم التكبريات التالية =
  واهللُ أكُّب اهللُ أكُّب وهلله احلمد( ،أكُّب اهللُ أكُّب ل إله إل اهلل

 : الخطبة

  11طبَتي مثل صالة اجلمعة يفصل بينهما جبلوس كما هو معروف.العيَدين خُ يلقي اإلمام يف  =
ويُعمل بذلك يف املركز.  ،وميكن الدعاء اجلماعي بعد اْلطبة الثانية برفع اليدين بطلب من اإلمام =

  12ولكنه ليس واجبا، فإذا مل يقم إمام بذلك فال حرج.
من  واويأكلباكرا  الناسليذبح وموعد الصالة باكرا عيد األضحى قصرية  أن تكون خطبةُ  جيب =

  .13م حبسب سنة النيب حيهاأض
تقبّللاُاللُبالعي  د ويهنئ  ون بعض  هم بعض  ا ب  القول: فرح  ا يس  لم احلاض  رون عل  ى بعض  هم  الص  الة بع  د =

إذا التق  وا يف ي  وم العي  د يق  ول   ك  ان أص  حاب رس  ول اهلل: "ع  ن جب  ري ب  ن نف  ري ق  ال. ورد منللاُومنللك
  14.تقبل اهلل منا ومنك" :بعضهم لبعض

                                                           
َيةه  َحدهيثُ  أَتَاكَ  َوَهلْ  اأْلَْعَلى رَب كَ  اْسمَ  بهَسب حه  اجلُُْمَعةه  َويفه  اْلعهيَدْينه  يفه  يَ ْقرَأُ   اهلله  َرُسولُ  َكانَ  10  كتاب ،مسلم صحيح) .اْلَغاشه

يده  َواْلُقْرآنه  بهق فهيههَما يَ ْقَرأُ  َكانَ  كما ورد أنه   (اجلمعة   (العيدين صالة كتاب ،مسلم صحيح) الَساَعةُ  َواقْ تَ رََبتْ  اْلَمجه
ُُلوس   بَ ي ْنَ ُهَما يَ ْفصهلُ  وََكانَ  قَائهم   َوُهوَ  اْْلُطْبَتَ ْيه  خَيُْطبُ  َكانَ   اهلله  َرُسولَ  أَنَ  الَلهه  َعْبده  َعنْ  11  (اجلمعة كتاب ،النسائي سنن) .جبه
  182فقه األمحدية صفحة  12
  2، صفحة 20ُخطب حممود جملد  13



 : اجتماع العيد واجلمعة
 العيد واجلمعة يف يوم واحد إذا اجتمع

 :قَالَ  أَنَهُ   اهلله  َرُسوله  َعنْ  َعَباس   اْبنه  َعنْ يد وصالة اجلمعة كليهما. أن يصلي صالة الع األفضاف
  15.اهللُ  َشاءَ  إهنْ  جُمَم ُعونَ  َوإهنَا اجلُُْمَعةه  مهنْ  َأْجزَأَهُ  َشاءَ  َفَمنْ  َهَذا يَ ْومهُكمْ  يفه  عهيَدانه  اْجَتَمعَ 
األم اكن بعد ن اجتماع الناس مرتي صعبا لوخاصة إذا كا ،أن يصلي الظهر بدل صالة اجلمعةويجوزُ

 َرُس وله  َعْهده  َعَلى عهيَدانه  اْجَتَمعَ  قَالَ  ُعَمرَ  اْبنه  َعنْ ورد  .الناس علىالتعسري ، فال ينبغي أو لسبب آخر
َ  َأنْ  َشاءَ  َمنْ  قَالَ  مثَُ  بهالَناسه  َفَصَلى  اهلله  َا اجلُُْمَعةَ  يَْأيته    16.فَ ْلَيَتَخَلفْ  يَ َتَخَلفَ  َأنْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَ ْلَيْأهته

 17 :األضحية

  .من اجلمل والبقر واْلروف واملاعز والشاة تكون األضحية =
  ذي احلجة قبل غروب الشمس. 12ذي احلجة بعد صالة العيد حّت  10من وقت القربان:  =

  :عمرُالذبيحةُوشروطها
 اْلروفالصغرية مثل و  ،سنة 2البقر و  ،سنوات 3اجلمل الكبرية مثل بيحة: ذاحلدود الدنيا لعمر ال =

عمره وإن كان  هذحبدة ميكن ة جي  بصح  ا و ينً سَ إذا كان اْلروف ) .واحدة سنة واملاعز والشاة وغريها
  (بقليل سنةأقل من 

من العيوب و . ةكون مريضتول  ةكون سليمتجيب أن  .عيبأي األضحية ل ينبغي أن يكون يف  =
 أعمى.  ،أعور ،مكسور القرن ،مقطوع األذن ،أعرجاحليوان كون يأن 
بل من قه  تكونف اْلروفمثل  ةأما الصغري  ،أشخاص 7فيها اجلمل أو البقر ميكن أن يشارك  =

  .يف ني ته وميكن أن يشرك شخص أهله شخص واحد
أن يضح ي عن الفقراء  -إضافة إىل أضحيته-: من يستطيع من األثرياء قال املصلح املوعود  =

  18أضحيته هو.إىل : إنه يضح ي كل  سنة عن أحد الفقراء باإلضافة فليضح . وقال 
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  :األضحيةُلحم

 .عطي الفقراء أيضادقاءه وجيب أن يأصمنه ويطعم يمكن لإلنسان أن يأكل ف ،حلم القربان ليس صدقة =
  .وحصة للفقراء ،وحصة لألقرباء ،وألهلهحصة لنفسه  ،حصص 3يقسم إىل من املفضل أن  =
، وتتصر ف كل مجاعة حملية مبا جُيَمع : جلود األضاحي أو قيمتها ُتدَفع للجماعةملحوظةُمهمة =

  .من املبلغ من جلود األضاحي على الصعيد احمللي
  19.إىل كل أمحدي فقري هتوصلو كانت اجلماعة جتمع حلم القرابي يوم األضحى فيُقاديانُ =

 : ةنوعبعض األمور املت
 : صومُيومُعرفة =

 الَسَنةَ  يَُكف رُ  فَ َقالَ  َعرَفَةَ  يَ ْومه  َصْومه  َعنْ ( )النيب  َوُسئهلَ ورد يف حديث: هو التاسع من ذي احلجة، 
َيةَ    وصوم عرفة نفل وليس فرضا.. 21وهو يف عرفاتل يصوم  اج  ولكن احل 20،َواْلبَاقهَيةَ  اْلَماضه

 : أيامُالتشريق =
ذي  10ر أي حول يف يوم الن ،من ذي احلجة، ل جيوز الصيام يف هذه األيام 13، 12، 11هي 

 َويَ ْومه  اْلفهْطره  يَ ْومه  َصْومه  َعنْ  نَ َهى ورد يف حديث أن النيب  .وهو أول أيام عيد األضحى احلجة
  24.َوُشْرب   َأْكل   أَيَامُ  الَتْشرهيقه  أَيَامَ ألن  23الَتْشرهيقه  أَيَامه  َصْومه  َعنْ  نَ َهىوكذلك  22اأْلَْضَحى

  :فضاُعشرُمنُذيُالحجةُوُإحياءُليلتيُالعيدين=ُ
َليَتْ  قَامَ  َمنْ  قَالَ   الَنيبه   َعنْ  أَُماَمةَ  َأبه  َعنْ  فيما يتعلق بإحياء ليليت العيَدين فقد ورد ًبا اْلعهيَدْينه  لَي ْ  لهَلهه  حُمَْتسه

  25.اْلُقُلوبُ  ََتُوتُ  يَ ْومَ  قَ ْلبُهُ  مَيُتْ  ملَْ 
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 يُ تَ َعَبدَ  َأنْ  الَلهه  إهىَل  َأَحبي  أَيَام   مهنْ  َما قَالَ   الَنيبه   َعنْ  ُهرَيْ رَةَ  َأبه  َعنْ  فجاء فضل عشر من ذي احلجةأما 
َيامُ  يَ ْعدهلُ  احلْهَجةه  ذهي َعْشره  مهنْ  فهيَها لَهُ  َها يَ ْوم   ُكل   صه َيامه  مهن ْ َها لَي َْلة   ُكل   َوقهَيامُ  َسَنة   بهصه  ..اْلَقْدره  لَي َْلةه  بهقهَيامه  مهن ْ

  26.النَ َهاسه  َعنْ  َواصهل   ْبنه  َمْسُعوده  َحدهيثه  مهنْ  إهَل  نَ ْعرهفُهُ  َل  َغرهيب   َحدهيث   َهَذا عهيَسى أَبُو قَالَ 
ن. وإمنا مل يرد يف كتاب "فقه األمحدية" ذكُر صيام عشرة أيام من ذي احلجة ول ذكر إحياء ليليَت العيَدي

" وردت يف سنن احلْهَجةه  ذهي َعْشره .. وأعتقد بأنه سبب ذلك هو أن رواية "ورد ذكُر صيام يوم عرفة
 ْبنه  َمْسُعوده  َحدهيثه  مهنْ  إهَل  نَ ْعرهفُهُ  َل  َغرهيب   َحدهيث   َهَذاواية: الرتمذي وصاحبها نفسه يقول عن هذه الر 

.. وكذلك ورد عن رواية "إحياء ليليت العيدين" يف "شرح ابن ماجة للسندي: "ويف النَ َهاسه  َعنْ  َواصهل  
واهلل أعلم  األمحدية".لذلك مل تأخذ ِبا جلنُة العلماء اليت أل فت كتاب "فقه الزوائد إسناده ضعيف.." 

 بالصواب. 

 : التضحية
هو أن التضحية اليت بذر )عيد األضحى( "إن السر الكامن يف هذا اليوم : يقول املسيح املوعود 

يف  ُحقول خضراء. مل يرتدد إبراهيم  جعلها سيُدنا حممد قد بذرهَتا خفيًة  سيُدنا إبراهيم 
إشارة خفية إىل أن على اإلنسان أن يكون كليه هلله تعاىل ، ويف ذلك ذبح ابنه تنفيذا ألمر اهلل تعاىل

نفسه وأولده وأقاربه أمام أمر اهلل تعاىل. كم كانت رائعة تلك التضحيات اليت بتضحية الوأل يكرتث ب
 ّباريالذي كان أسوة كاملة يف كل نوع من اَلداية الطيبة، حبيث ملئت ال ُقد مت يف زمن الرسول 

اجلميع يفرحون أهنم لو كان آباءهم.   هم واألبناءُ بناءَ قَ َتل اآلباُء أحّت جرى الدم أهنارًا. لقد اء بالدم
نظر، هل بقي انظروا وأمعهنوا اللكانت فيه سعادهتم. أما اليوم ف قُتلوا إربا إربا يف سبيل اهلل واإلسالمه 

؟ إن عيد األضحية هذا أفضل من الفرح واملرح واللهو واللعبيف هذا اليوم غري من الروحانية شيء 
كم هم الذين ينتبهون  العيد األول ويسميه العامة أيضا ب  " العيد الكبري"، ولكن أخّبوين بعد التأمل،

ويسعون لالقتباس  ،بسبب العيد إىل تزكية نفوسهم وتصفية قلوِبم، وُيصلون على حظٍّ من الروحانية
ع يف هذا الُضَحى؟    27 من ذلك النور الذي وضه
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