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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُُ والساةُ   ،رِب العاملين احلمُد هلل والصاة

ىلع خااِ  خِااهلِل اهلِل  سعاان واايدنمل و  مل  اامل 
ِِ  ،باِد اهللِ بان   وقدوت مل حممادِ  وىلع آهِل وصابب

ُِ بإحسملٍن إىل يوِ  ادليِن.  و ن تبع
فإنَّ األ َة اإلوة يَة تعيُش يف هذا  :  مل بعد

الوقِت  ن لكِّ اعٍ  خَ  األيَّمل ، ويه  يملُ  العرِش 
ِة اليت  قسَم اهللُ  ِِ  ¸  ن ذي احِلجَّ بهمل يف كتملب

ٍ  َواْلَفْجرِ }: العزيز فقملل  .{َوََلَملٍل َ رشر
  



 

 

 

   

3 
 

مُرهمل ذكاُر عفيه  يملٌ  وَلملٍل رشيفٌة فملضٌِة، ي
 .الطملاعِت والعبملدات   ظمُ ، واهلل وشكُره
خُ  األياملِ  لةواتكرملِر  ان األ ماملِل ويه 

 َظَم ِ  َد »: ‘ الصملحلملت، فقد قملَل 
َ
ملٍ     مل ِ ن أيَّ

ِِ ِ َن العمِل فيِهنَّ ِ ن هِذه  َحبَّ إََل
َ
اهلِل، وال  

ك
َ
ملِ  الَعرِش؛ فأ يَّ

َ
هِياِل، األ وا فايِهنَّ ِ اَن اهَّ ِِثُ

بميدِ    .«واهَّكبِ ، واهَّ
  خرجِ اإل مل   محد و صِِ يف ابلخملري ومسِم.
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وقد اكن بملألمِس يوُ   رفَة، وهو  ان خاِ  
األيّملِ    َد اهلل،   مل اَلوَ  وهو اَلوُ  العاملرُش  ان 
ذي احلجاِة فهاو ياوُ  احلاألِّ األكاِو، ياوُ   يااد 

بر، وبعده ثةثُة أيَّمل   عدوداٍت األضىح، يوُ  الَّ 
  مرنمل اهلُل فيهمل بذكِره.
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ِدَ  رَُواوُل قَملَل:  ¢  ن  نِس بن  مللٍك   اهللِ قَ
رَمِدي َِة يَورَ ملِن يَِرَعبُوَن ِفيِهَممل،  ‘ ِل ال هر

َ
رَمِدي ََة، َوأِل ال

َ ملنِ »َفَقملَل:  ور يرُكمر َولَُكمر يَ ُت َ َِ وَن  قَِد ر تَِرَعبُ
ا ِ  رُهَممل،  اهللَ ِفيِهَممل، فَإِنَّ  ً ِ َخ ر ورَ نر رَدلَُكمر يَ ب

َ
در   قَ

رِ  َ  الَّبر ور ِر، َويَ َ  الرِفطر ور   .«يَ
 رواه  محد و بو داود وصببِ األبلملين.

فمللعيُد وواًء اكن  يَد فطٍر  و  ياَد  ضاىح 
والاايت ،  ان شاعملِِر اإلواةِ  و ظاملهرهِ اةِيِاةِ 

 َّّ لعبااملدهِ اياا،  ن،  ¸ اهللِ  هاامل رمحااةُ  فيتااتج
هامل  ان وتعظيمُ ملالهتمملُ  بإحيملِء شاعملِِر العياِد ف
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َذلِاَك }قملل تبملرَك وتعملىل:  ،¸ تعظيِم شعملِِر اهللِ 
مر َشَعملَِِر  إِنََّهمل ِ ن َتقروَى الرُقُِوِب  اهللِ َوَ ن ُيَعظِّ  .{فَ

واهفااملخِر  ،بِس اةدياادِ بِاا ولاايَس العياادُ 
ٍٍ وووٍر يان بمللعدِد والعديد ، و نممل هو يوُ  فار
و قبِاوا  ،¸ِو خِصوا نيتَهم هللِ  ،طملبت ويرتُهم

ٍُ فياِ   ِيِ بمللطملاعِت يف مواوِمهمل، وهو يوٌ  يفر
 .¸ اي،  ون بطملاعتِهم وقربملتِهم إىل اهللِ 

بعبملداٍت يف اإلوةِ  ارتبملًطمل  األ يملدُ  وترتبُط 
إلواةِ ، فعياُد الفطاِر ِ ن  صوِل ادليِن و راكِن ا

 بعَد ركِن الصيملِ ، و يُد األضىح بعَد ركِن احلأل.



 

 

 

   

7 
 

كممل  نَّ العيديرن مرتبطاملِن بعباملدُِ ذكاِر اهلِل 
ٌُ جِيِاٌة، قاملل اهلل تعاملىل   اِ،  تعملىل، وهو  بملد
)وذلكر اهلل  كو(، فشاعملُر ايساِمن يف العياِد: 
اهكبُ  واههِيُل واهبمياُد، كمامل  ن العياديرن 

َُ العيديرن.تع َُ فيهممل تُسَّمَّ صة ُُ شع   تُو الصة
كممل  ن العيديرن يرتبطملِن بأفضاِل األم  اِة، 
فعيُد الفطِر يأيت بعَد العرِشا األواخاِر  ان شاهِر 
رمضملَن اليت يه خُ  َلمليل العمل ، و يُد األضاىح 

رشُِ األوىل  ان شاهِر ذي ايأيت بعاَد األياملِ  العا
 ِ  العمل .احِلجِة اليت يه خُ   يمل
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 الصملحلةَ مواوُم لأل مملِل  فملأل يملُد اإلوة يةُ 
هامل ملتِ حتمُل يف طيَّ و ،اليت ت فُع العبملَد وايجتمعملِت 

ِِ  حتث    تعددًُ  دالالٍت  ٍِ نفس ىلع العمِل إلصة
ِض فيهمل لِ فبملِت واغت ملِ  األيملِ  الفضيِِة واهعر  

 .اإلهليِة بملإلكرملِر  ن األ مملِل الصملحلِة و تقملنِهمل
وال يقترُص ذلَك ىلع األ مملِل الفرديِة، و نمامل 

اهمل وصاواًل إىل ايشاملركِة يف األ ماملِل الايت يتعدَّ 
كاا ،  تعااوُد باامللفِع ىلع ايجتمااِع اإلوااة ِّ 

 وايشاااملركِة اإليملبياااِة يف تقااادِ  ايجتمعاااملِت 
 واهعملوِن واهاكتِف بي َهمل.
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قَملَل:  ‘ َ ِن الَِّبِّ  ¢ برِن قُررٍط  اهللِ َعنر َعبرِد 
ملِ  ِ  رَد » يَّ

َ َظَم األر عر
َ
ُ   اهللِ إِنَّ   ور ملَرَك َوَتَعملىَل يَ َتبَ

ُ  الرَقرِّ  ور ِر، ُثمَّ يَ  .«الَّبر
 رواه  بو داود وصببِ األبلملين. 

يف هذا احلديِث  ن ياوَ   ‘  ملوضَح نبي   فقد 
 رِّ يِيِ يوُ  القَ  ¸ األضىح هو خُ  األيملِ    َد اهللِ 

ُر فياِ وهو اَلوُ  اثلملين لعياِد األضاىح اذلي يِقا
 ياو ُ : )¬ . قملل اإل مل  ابان القايماحلجيأُل بمىن

األكو، وهو  احلأِل  ، وهو يو ُ العيدِ  يو ُ  هو البرِ 
 .( ن لك مرشكٍ  ورووهلِ  اهللِ  بواءُِ  األذانِ  يو ُ 
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ُُ إىل  ن  يف دين امل  األ يملدَ وقد وبقت اإلشملر
 م  اٍة فملضاٍِة و وقاملٍت  َ قَب  اإلوة  رُش تر 

صاااملحلًة    ماااملاًل  رشعَ  ¸ و ن اهللَ  ، بملركاااةٍ 
 .و بملداٍت هلمل  جوٌر  ظيمة و  ملفُع كر ُ

و يد األضىح ختتُم فيِ العرُش األواِاُل  ان 
بااأن فيهاامل  شااهِر ذي احلجااِة والاايت   هاامل اهللُ 

،  ان األيامل  مليف غ ه تتأّتَّ ال  لعبملداٍت اجتمملاًع 
َُ والصيملَ  والصادقَة  َع فيهمل احلألَ فقد رَش  والصة

ِِ العبملداِت ولِعيِد جممو اٌة  ان وغ َ  همل  ن  وج
 .إَلِ بهمل الشعملِِر اليت نتعبُد اهلَل ونتقرُب 
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اهكباُ ،  :و ن شعملِِر  يِد األضىح ايباملرك
ُُ العيِد، وذبُح األضامل،، و شامل ُة  ظاملهِر  وصة
ٍِ والرسوِر، وصِِة األرحاملِ ، واإلحساملُن إىل  الفر

 قراِء وايسملكِن.الف
 أوال: التكبري:

ُه الرشاُع اهكبُ  هو الشعملُر اةمل ُع اذلي  قرَّ 
 
ُ
احل يااُف لعيااِد األضااىح ايبااملرك، حيااُث يبااد 

 ان ياوِ   ايسِمون اهكباَ  فارادى وساملاعٍت 
 ، اهللُ  كاوُ  ، اهللُ  كوُ  اهللُ ) رفَة وذلَك بقوهلم: 

 ، كااوُ  ، اهللُ  كااوُ  ، ال هلإ إال اهلل، اهللُ  كااوُ 
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كبً ا، واحلمد هلل كرً ا،   كوُ  وهلل احلمد، اهللُ 
ووببملن اهلل بكارُ و صاية، ال هلإ إال اهلل 

، ه، و  ز ج دَ ه، ونرص  بدَ ه، صدق و دَ وحدَ  ه
ه، ال هلإ إال اهلل، وال نعبد وهز  األحزاب وحدَ 

ِصن هل ادلين ولو كره الاكفرون،  ِِ ملُه، ُُمر إال إيَّ
يدنمل حمماد، وىلع آل وايدنمل امهلل صل ىلع و

حممد، وىلع  صبملب ويدنمل حممد، وىلع  نصملر 
ويدنمل حممد، وىلع  مواج ويدنمل حمماد، وىلع 

 .(ذرية ويدنمل حممد ووِم تسِيًممل كرً ا
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ويكِثون  ن هذا اهكبِ  يف سيِع  وقملتِهم 
 ،وواًء بعد الصِواِت ايفوضاِة  و يف واملِِر اَلاو ِ 

هاذا اهكباُ   ، ويساتمر  ويف الطرقملِت واألوواقِ 
و ياملُ   ،ياوُ  البارِ  :خةَل  يملِ  العياِد األربعاةِ 

 .الترشيهلِل اثلةثةِ 
ُكُروا }: ¸ وذلَك اوتجملبًة لقوِل اهللِ   اهللَ َواذر

ُدوَداٍت  يِف  ملٍ  َ عر يَّ
َ
، وتشبًهمل بملحلجاملِج و ماًة {أ

 .‘ بس ِة الب
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 صالة العيد:: ثانيا

ٌُ  ن ُُ العيِد و ٌة م،كد الب صاّ اهلل  صة
 ِيااِ، يااُب ىلع ايسااِمن احلفااملُ   ِيهاامل 

، وتوقياُت صاةُِ ‘ همل يف وقتهمل كممل فعَل و قمل تُ 
  ان بعاِد طِاوِع الشامِس 

ُ
 يد األضاىح يباد 
إىل  مل قبَل الزواِل،   مل إذا لم  بمقداِر ر ٍح، ويمتد  

بعاَد مواِل الشامِس  إال يعِِم الملُس وقَت العيادِ 
 .العيِد يف اَلوِ  اهمليل فإنهم ي،دوَن صةَُ 

بعااَد  ن ياا،دوا  إال وال يااذنون األضاامل،َ 
َُ العيد  .صة
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فايه ركعتاملن يصا  العيد صةُِ    مل كيفيةُ 
بهممل اإل املُ  بمللاملِس  ان غاِ   ذاٍن وال إقمل اة، 
ويكاُو اإل املُ  وابَع تكبا اٍت  اع تكباا ُِ 
اإلحااراِ  يف الركعااِة األوىل،   اامل الركعااِة اثلملنيااِة 

تكباا اٍت بعااَد تكباا ُِ  مخااَس فيهاامل  فيكااوُ 
 اإلحرا .

 يف الركعاِة األوىل بعاَد  ويُسن  
َ
لإل ملِ   ن يقر 

َُ األىلع، ويف الركعاِة اثلملنياِة  فملحتِة الكتملِب واور
َُ الغملشية ، كمامل  بعَد وورُِ الفملحتة هل  يسانوور

يف الركعاِة األوىل وواورُِ القماِر  (ق)وورُِ  قراءُُ 
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ًُ بهاذه يف اثلملنية، ويُسُن ل  مر
ُ
إل ملِ  اه ويُع فيقر 

 .و خرى بتِك
َغ اإل املُ   ان الصاةُِ يقاوُ  وبعَد  ن يفارُ 

ُِ نماِد اهللِ   خطبَتَا
ُ
 ¸ فيخطُب يف الملِس ويباد 

 وشكِرهِ واثل ملِء  ِيِ بمامل هاو  هاٌل هل، ثام يبانُ 
 لِ ملِس األحاكَ  ايتعِقِة بذبح األضمل،.
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 :ذبح األضاحيثالثا: 

يسىع لُك  قتدٍر  ان ايساِمن إىل اغت املِ  
 ¸ فرصِة  يِد األضىح ايباملرك باملهقرِب إىل اهللِ 

لعياِد  العظيمةِ بذبِح األضبيِة، فيه  ن الشعملِِر 
 مل. ظيمً  ملذلبِح األضمل، ثوابً  األضىح، كممل  نَّ 

، ‘ فملألضبيُة  ن السنِن اي،كدُِ  ن الاب
ِِ حياُث قامل ¸ وقد رش همل اهللُ  إِنَّامل }ل: يف كتملبا

ثَرَ  َطير َملَك الرَكور عر
َ
َرر  *  إِنَّ َشملنِئََك * فََصلِّ لَِربَِّك َواْنر

برَتُ 
َ  .{ُهَو األر
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 ناِ يتاوىل ذباَح  ‘ وقد اكن  ن و ِة الاب
 ِِ ِِ ب فس  . ضبيت

نَاٍس فعن 
َ
 ‘ َضاىحَّ الَّاِب  »قَاملَل:  ¢ َعنر  

ُِ َواِضًعمل قَدَ  تُ ير
َ
، فََر  ِ ََِبنر مر

َ
  ِ ُِ ىلَعَ بَِكبرَشنر َ ا

ِدهِ  يَ ُهَممل بِ َذَنَ ، فَ ُ  .«ِصَفملِحِهَممل، يَُسِّمِّ َويَُكوِّ
 رواه ابلخملري.

، ففضًة  ن  نهمل  ن  ًُ ولألضبيِة فواُِد كر 
شعملِِر اهلِل، فإن اذلبَح واهقرَب إىل اهلِل بمللقرابن 
 ن  جِل العبملداِت و  ظِم الطملاعِت اليت يتقارَب 

 ِِ  .بهمل العبُد إىل رب
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نَّ رَُواوَل اهللِ  ~ نر اَعئَِشةَ عَ فعن 
َ
قَاملَل:  ‘  

ىَل اهلِل » َحبَّ إِ
َ
ور َ الَّبررِ   َ مل َ ِمَل آَدِ ٌّ ِ نر َعَمٍل يَ

مل  َه ُقُرونِ ملَ ِة بِ َ  الِقيَ ور يِت يَ
ر
أ ُِ ََلَ نَّ ِ ، إِ َراِق ادلَّ ِ نر إِهر

َقاُع ِ اَن اهلِل  َ  ََلَ نَّ ادلَّ
َ
َهمل، َو  ةَفِ ظر

َ
َعملرَِهمل َو  شر

َ
َو 
َهامل بِ  ررِض، فَِطيبُاوا بِ

َ
نر َيَقَع ِ َن األ

َ
َماَكٍن َقبرَل  

ًسمل   .«َنفر
 رواه الت ذي وحس ِ.

وقاد ُرويااتر  حملديااُث يف فضااِل األضاابيِة 
 صااابِة هاااذه تكِااام  ِماااملُء احلاااديث يف

 ، وفيممل ذكرنمله كفملية. ‘ األحملديث ِ ن الب
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 وقُت ذبِح األضبيِة  ن بعِد االنتهاملِء 
َ
ويبد 

 ن صةُِ العيِد إىل  مل قبَل غروِب شمِس اَلاوِ  
 .اثلملين  ن  يملِ  الترشيهلل

وال يوُم ذبُح األضامل، قباَل صاةُِ العياد 
يَملَن برا ُج راَدِب وذلَك يامل جاملَء يف حاديِث  َن ُوافر

ُت الَّاِبَّ  ¢ ابَلَجِ ِّ  اِر،  ‘ قَاملَل: َشاِهدر َ  الَّبر يَاور
َ فَِريُِعدر َ اَكَنَهامل : »َفَقملَل  نر يَُص ِّ

َ
َ نر َذبََح َقبرَل  

بَحر  بَحر فَِريَذر َرى، َوَ نر لَمر يَذر خر
ُ
 ».  

 رواه ابلخملري.
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 إشاعٌة الفرِح والسروِر بني املسلمني: رابعا:

ِِ السا ةُ  مممل جملَءت ممامل يرُشاُع يف العياِد:  با
ٍِ والا ىلع الفاِس  رسوِر واهوواعةُ اإظهملُر الفر

واألهااِل واألقااملرِب واألصاادقملِء يف  يااملِ  العيااِد 
ِِ بمليبملحملِت رشاًع   .والتفي

 إىليتقارُب بهامل ايساِمون  فهذه األموُر ممامل
بل يه  ن  قملصِد العيِد فممل ، هم يف  يملِ  العيدِ ربِّ 

ِِ ايسااِمون  إال لعياادَ جعااَل اهلُل ا ٍَ فياا َلفاار
بطملاعتِهم واأل مملِل الصملحلِة الايت يتقرباون بهامل 

 .¸ إىل اهللِ 
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ٍِ والسا صاُِة  :رورِ او ن  ظملهِر إظهملِر الفر
ُُ األقملرِب واألصدقملَء واة ان، األرحمل ِ   .وميملر

ٍٍ  ان  ويُسُن تبملدُل  بملراِت اههملين بأي لفا
   امل و ا كم اهللُ  تقباَل األلفملِ  ايعروفِة  راُل 

فقاد ، كم  باملرك يدُ وملَِر األ مملِل الصملحلة، و
 إذا اهقاوا ياو َ  الصبملبُة رضواُن اهلِل  ِيهماكن 

 (.  مل و  ك اهللُ  تقبَل )هم بلعض: بعُض  قملَل  العيدِ 
حر مل الرشُع ىلع إشمل ِة  ظملهِر الرسوِر كممل و

وابلهجِة يف  يملِ  العيِد والتويِح  ان الفاِس يف 
رشَع لمل  ن نتذلَذ بمامل  فقديبملراكت، هذه األيملِ  ا
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ٍَ اهلُل لمل  ن الطيباملِت  َعانر يف هاذه األياملِ  ف  بمل
بََة برِن اَعِمٍر قَاملَل: قَاملَل رَُواوُل اهللِ  ُ  »: ‘ ُعقر يَاور

َل  هر
َ
مل   يهلِل، ِعيُدنَ ِ يَّمل ُ التَّرشر

َ
َ َرفََة، َويَور ُ الَّبرِر، َوأ

ٍل َورُشر  كر
َ
ملُ    يَّ

َ
َةِ ، َويِهَ أ  «.ٍب اإلِور

 رواه الت ذي وصببِ
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 إفشاء روح التسامح:خامسا: صفاء النفوس و

و اان الواجااِب  ِي اامل  ن ْناارَ  يف هااذه  
األيملِ  ىلع صفملِء الفِس وت ميِة مشامل ِر ايبباِة 
ٍِ اها    وايودُِ يف ايجتمِع ايسِِم ووياملِن رو

 بن  فراِد هذا ايجتمع.
تمااِع و شاامل ُة  رااِل هااذه ايشاامل ِر يف ايج

ايسااِِم يف  يااِد األضااىح تقااوُد الااملَس إىل 
االجتمملِع والوحدُِ واهعملوِن ىلع الاِو واهقاوى، 

ِر ابلهجااِة او  ااةِء ذكااِرهِ ونشاا ¸ وشااكِر اهللِ 
والسعملدُِ بَن  فاراِد ايجتماع ايساِم بمختِاِف 
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، كممل  ن  ياَد األضاىح   ملوابٌة كريماٌة  ِِ طبقملت
ُُ الموذج  ياُة الراقياةُ تظهُر  ان خةهلامل الصاور

ايراَل  ‘ نبيُ امل هلمل لِمجتمِع ايسِم، واليت رضَب 
 .بملةسِد الواحِد يف اهةحمِ 

 
َماملِن براِن بَِشا ٍ فعن  قَاملَل: قَاملَل  ƒ َ ِن ال عر

، »: ‘ رَُوااوُل اهللِ  ِهمر ِ ِ َن يِف تَااَوادِّ رُماا،ر َ رَااُل ال
َذا ا ََسِد إِ ِهمر، َوَتَعملُطِفِهمر َ رَُل اةر ُِ َوتََرامُحِ تَََك ِ  ر شر

َُّمَّ  َهِر َواحلر مللسَّ ََسِد بِ َداََع هَلُ َوملُِِر اةر ٌو تَ  .«ُ ضر
 رواه ابلخملري ومسِم والِفٍ هل.
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كممل  ن العيَد   ملوبٌة  همٌة وفرصٌة  ظيماٌة 
   ملوابةٌ  ، فهاوإلفشملِء قيمِة التسمل ِح بن الاملِس 

ٌُ يتقملرُب فيهمل الملُس  ن بعضهم َلنسوا  ؛ تجدد
وا  امل بيا هم  ان خةفاملٍت وينباذُ  مل بي هم  ن 

رِش ا، فيف هذه األيملِ  فرصٌة  ظيماة لا داواٍت 
 ، رال التسامل ِح يف ايجتماِع ايساِمِ  ،قيِم اخلا ِ 

 ُُ واليت تعتاُو األواملَس اذلي تقاوُ   ِياِ وحاد
ه  ان ِ وتما ِ ِ و زتِ ووبَب قوتِ  ،ايجتمع ايسِم

 غ هِ  ن ايجتمعملت.
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 :اإلحساُن إىل الفقراِء: سادسا

تقتُن شعملُِر  يِد األضاىح ايباملرك بمعاملين 
اإلحسملِن اةِيِِة، فيف هاذا اَلاو  اذلي يمتِاُ  

بملألضامل،، تظهاُر  ¸ بملهكبِ  واهقارِب إىل اهللِ 
 عملين اإلحسملِن  ن  غ يملِء ايسِمن إىل فقراِهم 
بتقديِم حلوِ  األضمل، هلام، وواواًء اكنات هاذه 

ن وااملِِر األضاامل،  اان احلجااملج يف مكااَة  و  اا
ايسِمن، فإنهمل تروُل إىل الفقراِء هتقاملرَب  ان 
خةهلمل قِوُب الفقراِء وايسملكن  ان ايساِمن 

 .هم ع  غ يملِِ 



 

 

 

   

28 
 

َُ الايت تات    ويتتُب  بهامل  ىلع هذه الظملهر
 ظملهِر احلملجِة والفملقاِة،  ايجتمُع اإلوة  انتفملءُ 

 ُِ حيااُث يأكااُل الفقااراُء وايبتااملجون مماامل يأكِاا
وهااو  اامل يعاازُم  ظااملهَر اإلحسااملِن  األغ يااملء،

والسعملدُِ بن  فراِد ايجتمع ايسِم، األماُر اذلي 
يسهُم يف تعميهلِل اه   بن  فراِد ايجتمِع ايسِِم 
َُ اإليماملِن دليهام هتصاَل نفوُواهم  ويروُخ  قيد

 بملهلِل بربملِط اهقوى.
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 العبادُة يف عيِد األضحى:سابعا: 

ٍِ وال رساوِر يف العياِد إن شيوَع  ظملهِر الفر
الايت  ماَر بهامل، إال  ن  ¸  ان إقمل اِة شاعملِِر اهللِ 

هاو ايسَِم حيرُ  ىلع  ال يعاَل الِهاو والِعاَب 
ذلاك  حا  ال يِهيَاِيف العيد  ِوقتِ ىلع غمللَب ال

 . ن العبملدُِ 
 ٍَ فمليسُِم كمامل حيارُ  ىلع  ن يُظهاَر الفار
ِِ يُب  ِيِ  ن حيارَ   ِِ و هِ والرسوَر ىلع نفس

يف هاذه اَلاوِ   ن ي،دي العبملداِت ايفروضةَ ىلع  
 ٍِ  .شكًرا هلِل تعملىل ىلع نعمِ ىلع  كمِل وج
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فمليقتدُر ياذبُح األضابيَة ويتقارُب بهامل إىل 
اهلل، واحلجملُج يكمِون  مل  ِيهم  ان   ملواَك 
احلااأِل،   اامل وااملُِر ايسااِمن فيِامااون بااأداِء 

لصاةُِ واذلكاِر والتسابيِح، اكالعبملداِت اَلو ياِة 
األقااملرِب ميااملرُِ ملإلضااملفِة إىل صااِِة األرحااملِ  وب

واةاا اِن واألصاادقملء، وال يااتُك فيااِ األمااَر 
 بمليعروِف واليَه  ن اي كر.

 اةديادُِ  كممل يُسُن لِمسِمن رشاُء ايةبِس 
ايةبِس يف يوِ  العيد، فقد اكن   حسِن   و ارتداءِ 

ًُ محراءَ  ‘ البُ   .يِبُس يوِ  العيِد برد
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خلروُج إىل صةُِ العياِد  اع الزوجاِة ويُسُن ا
يف  ياد  واألب ملِء ليشاهدوا الصاةُ، كمامل يُسان  

تأخُ  اإلفطاملِر إىل  امل بعاَد األضىح بملخلصوِ  
، وقاد اكَن  ِِ الصةُِ َلأكَل  ن يضيح  ن  ضبيت

ِِ  ن الصةُ. ‘ البُ   ال يَفطُر إال   َد رجو 
 


