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التقوى

ته �+ 
هللا  بفضل 
�يا7  بعد  علينا  سيطل 

ألضحى  عيد  قالئل 

ملبا��. +نرجو من 
هللا �2 يتقبل منا 

`يع 
لتضحيا�.

y يوc �لعيد: 
+يلبس  +يتطّيب  
ملسلم  يغتسل   *
َكا2َ  
ملتوفر�.  
جلديد�  
ملالبس 

ْلِفْطِر  َيْو7َ  َيْغَتِسُل   � 
هللا  َ�ُسوُ= 

َ+َيْو7َ 
ْألَْضَحى. 
بعد عو0ته  يأكل   2� 
ملفّضل  من   *

لفطر  عيد  �ما �  
لعيد،  من صال� 

لذها¿ �� صال�  قبل  فيأكل شيًئا 

لعيد. َكا2َ َ�ُسوُ= 
هللاَِّ � َال َيْغُد+ 

َيْو7َ 
ْلِفْطِر َحتَّى َيْأُكَل َ+َال َيْأُكُل َيْو7َ 
ِمْن  َفَيْأُكَل  َيْرِجَع  َحتَّى  
ْألَْضَحى 

ُ�ْضِحيَِّتِه. 
* كا2 
لنï � � عيد 
لفطر عندما 

لعيد يكّبر حÅ يصل  éرå لصال� 
�� مكا2 
لصال�. +
لتكب&
� هي: 

zُكO هللا� zُكO هللا�"
ال 7له 7ال �هللا

 zُكO هللا�  zُكO هللا��
�ِهللا �حلمد" 


ִדا D �
�ما � عيد 
ألضحى فالتكب&
بعد  
حلّجة   �D  ٩ من  +قتها  لكن 

حلجة بعد  �D ١٣ Åلفجر ح
صال� 
صال�  كل  بعد  ُتر00ّ  
لعصر،  صال� 

ألقل  على   �
مر  ٣ 
لتسليم  بعد 

بالضر+��  -ليس  جهر�  بصو� 
مرتفعا جد
- كما ُتر0َّ0 عند 
لذها¿ 

إليا¿ لصال� عيد 
ألضحى، +كلما +
تسّنى � غ& �+قا� 
لصال� �يًضا � 

هذ¾ 
أليا7. 
مكا2  من  
ملسلم  يعو0  عندما   *
 2� Öخر  طريًقا  يسلك  
لعيد  صال� 
�مكن. +�0 َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ= 

 َخَرåَ َيْو7َ 
ْلِعيِد ِفي Dَ�ِ � ُّلنَِّبي
َكا2َ 

َطِريٍق َ�َجَع ِفي َغْيِرِ¾. 

لنسا¹ +
أل+ال0 �يضا  å+ُيحّبذ خر *
+�0 � حديث  
لعيد.  ملكا2 صال� 
 åَُنْخِر  2ْ�َ �ُِمْرَنا  َقاَلْت  َعِطيََّة   ِّ7ُ� َعْن 

ْلُخُد+ِ�  �ِ
+َDَ+َ ْلِعيَدْيِن

ْلُحيََّض َيْو7َ 
َفَيْشَهْد2َ َجَماَعَة 
ْلُمْسِلِمَني َ+0َْعَوَتُهْم 

;;Ìuî¯\;ÅË¡Ìuî¯\;ÅË¡


لد
عية م& �جنم بر+يز  
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ُهنَّ َقاَلْت  َ+َيْعَتِزُ= 
ْلُحيَُّض َعْن ُمَصالَّ
َلَها  لَْيَس  ِ�ْحَد
َنا   ِ 
هللاَّ َ�ُسوَ=  َيا  
ْمَر�ٌَ� 
ِمْن  َصاِحَبُتَها  لُِتْلِبْسَها  َقاَ=  ِجْلَباٌ¿ 

ِجْلَباِبَها. 

تnzّ �لعيد
بد� "تبـّر´ 
لعيد" منذ µمن 
ملسيح 

ملوعو0 �، +كانت 
لغاية منه �2 
 Çلفر

إلنسا2 حيث ُينفق � مناسبة 
يتذكر   2� Üب  +�هله  نفسه  على 
 ¡
ألغر +يدفع  
ملحر+7، + 
لسائل 

خلا�  
لصند+^   
هذ  � 0ينية 

 .´Oملت
+مقد
�¾ Áسب �غبة 

صالg �لعيَدين: 
 í ،ًال+� باجلماعة  * صالُ� �كعتني 

لعيد  صال�   ¹
0�  µوÜ +ال  
خلطبة. 

فر0
. +ال قضاK ¹ا. 
* يبد� +قت صال� 
لعيد بعد طلو´ 
 =
+µ قبل  ما   Åح بقليل  
لشمس 
ُتصّلى   2� 
ملستحب  +من  
لشمس. 

� �+= +قتها. 

 Â يستطع 
لنا/ � مكا2 ما D� *
�2 يصلو
 صال� 
لعيد � 
ليو7 
أل+= 
من 
لعيد قبل 
لز+
= فيمكن Kم �2 
 �يصلو
 صال� عيد 
لفطر � 
ليو7 
لثا

ألضحى  عيد  +صال�   =

لز+ قبل 

 .=

ليو7 
لثالث قبل 
لز+ Åح
 .
* ُتصلى صال� 
لعيد جهر

 :gكيفية �لصال

2 +ال �قامة � صال� 
لعيد. D� ال *
+�0 َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد 
هللا � َقاَ= 
َالَ�  
لصَّ  � 
ِهللا  َ�ُسوِ=  َمَع  َشِهْدُ� 

ْلُخْطَبِة  َقْبَل  َالِ�  ِبالصَّ َفَبَد�َ  
ْلِعيِد  َيْو7َ 


2ٍ َ+َال �َِقاَمٍة. Dَ�َ ِبَغْيِر

�لركعة �أل�\:
 تكب&� 
إلحر
í ،7 ُتوضع 
ليد 
ليم¥ 
معر+×.  هو  كما   Êليسر
 فو^ 

+يقر� 
لثنا¹:
"سبحانك �لّلهم ��مد� 

 �َ �تبا
� �ْسمك �تعا\ َجدُّ
 "�Pال 7له غ�

* í يكO ٧ تكب&
� مع �فع 
ليدين 
لألعلى مع كل تكب&� +�سباKما �� 
 .Êليسر
 فو^  
ليم¥  +ضع   2+0
يضع  
لسابعة  
لتكب&�  
نتها¹  +عند 
هو  كما   Êليسر
 فو^  
ليم¥  يد¾ 

معر+×. 
 í 
لفاحتة + 
الستغفا�  
إلما7  يقر�   *
شيًئا من 
لقر2Ö +قد قر� �سو= 
هللا � 

لركو´  í . سو�� 
ألعلى �+ سو��̂ 


لسجو0 كما هو معر+×.+

�لركعة �لثانية:
 �
 بعد �2 يقف 
إلما7 يكO ٥ تكب&

لسجو0  من  
لقيا7  تكب&�  غ& 
بالطريقة نفسها 
ملذكو�� � 
لركعة 

خلامسة  
لتكب&�  �اية   �+ 
أل+�، 
يضع يد¾ 
ليم¥ فو^ 
ليسرÊ +يقر� 
قر�  +قد   ،2Öلقر
 من  +شيًئا  
لفاحتة 
 +� 
لغاشية  سو��   � 
هللا  �سو= 
هو  كما  
لركعة  +يكمل  
لقمر. 

معر+× +يسّلم. 
* ال ير00ّ 
ملصلو2 
لتكب&
� لسبعة 

لركعة 
أل+� +
خلمسة � 
لثانية  �

إلما7 بصو� عاٍ= بل بصو�  ¹
�+

خفي. 

إلما7 +
ملقتد+2 بعد 
لتسليم  Oيك *

لتالية بصو� جهر� (�  �

لتكب&

ُهللا  Oُُهللا �ك
عيد 
ألضحى فقط): (
 Oُُهللا �ك
 Oُُهللا �ك
�كOُ ال �له �ال 
هللا +

+ِهللا 
حلمد) 

�خلطبة: 
يلقي 
إلما7 � 
لعيَدين ُخطبَتني مثل 
�لو/  بينهما  يفصل  
جلمعة  صال� 

كما هو معر+×. 
* +ميكن 
لدعا¹ 
جلماعي بعد 
خلطبة 

لثانية برفع 
ليدين بطلب من 
إلما7، 
+ُيعمل بذلك � 
ملركز. +لكنه ليس 
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التقوى

فال  بذلك  �ما7  يقم   Â  
Dفإ 
جبا، +
 .åحر

* ُيحّبذ �2 تكو2 خطبُة عيد 
ألضحى 
ليذبح   
باكر 
لصال�  +موعد  قص&� 
�ضاحيهم  من   
+يأكلو  
باكر 
لنا/ 

 .� ïلن
Áسب سنة 
* بعد 
لصال� يسلم 
حلاضر+2 على 
بعضهم فرحا بالعيد +يهنئو2 بعضهم 
بعضا بالقو=: تقّبل �هللا منا �منك. 
"كا2  قا=:  نف&  بن  +�0 عن جب& 
 � 

لتقو 
D� � هللا
�صحا¿ �سو= 
يو7 
لعيد يقو= بعضهم لبعض: تقبل 


هللا منا +منك". 

�ألضحية: 
* تكو2 
ألضحية من 
جلمل +
لبقر 


خلر+× +
ملاعز +
لشا�. +

حلجة  �D لقربا2: من ١٠
* +قت 

حلجة  �D ١٢ Åلعيد ح
بعد صال� 

قبل غر+¿ 
لشمس. 

عمر �لذبيحة �شر�طها: 

لذبيحة:   لعمر  
لدنيا  
حلد+0   *

لبقر سنتا2، + ،�

جلمل ثالÃ سنو
+غ&ها  
لشا� + 
ملاعز + 
خلر+× +

خلر+×  كا2   
D�) 
حد�. + سنة 
َسميًنا +بصّحة جّيد� ميكن ÁDه +�2 

كا2 عمر¾ �قل من سنة بقليل) 

ألضحية   � يكو2   2� ينبغي  ال   *
سليمة  تكو2   2� Üب  عيب.   ��
+ال تكو2 مريضة. +من 
لعيو¿ �2 
 ،2Dأل
يكو2 
حليو
2 �عرå، مقطو´ 

مكسو� 
لقر2، �عو� �عمى. 
يشا��   2� ميكن  
لبقر   +� 
جلمل   *
مثل  
لصغ&�  �ما  �شخا�،  فيها ٧ 
شخص  ِقبل  من  فتكو2  
خلر+× 

حد +ميكن �2 يشر� شخص �هله +

� نّيته. 
من   :� 
ملوعو0  
ملصلح  قا=   *
 �� -�ضافة  
ألثريا¹  من  يستطيع 
 ¹

لفقر عن  يضّحي   2� �ضحيته- 
. +يضّحي كّل سنة عن �حد  فليضحِّ


لفقر
¹ باإلضافة �� �ضحيته هو. 

تو�يعها: 
فيمكن  ليس صدقة،  
لقربا2  حلم   *
لإلنسا2 �2 يأكل منه +يطعم �صدقا¹¾ 

+Üب �2 يعطي 
لفقر
¹ �يضا.
 ٣  �� يقسم   2� 
ملفضل  من   *
+ألهله،   لنفسه  حصة  حصص، 

.¹
+حصة لألقربا¹، +حصة للفقر
 

 +� مالحظة هامة: جلو0 
ألضاحي 
+تتصّر×  للجماعة،  ُتدَفع  قيمتها 

كل `اعة "لية مبا ُيجَمع من 
ملبلغ 

لصعيد  على  
ألضاحي  جلو0  من 


ملحلي. 

جتمع  
جلماعة  كانت  قا�يا:   y
حلم 
لقر
بني يو7 
ألضحى +توصله 

لت µ +ما  فق&.  د� � كل   ��
بعض 
جلماعا� � باكستا2 تأخذ 

ألضاحي  حلم  من   ¹

لفقر حصة 
يسـتطع   Â من  على  +توµعـها 


لذبح. 

بعض �ألمو
 �ملتنوعة: 
من  
لتاسع  يوc عرفة: هو   cصو  *

حلجة، +�0 � حديث: َ+ُسِئَل  �D

لنï �) َعْن َصْو7ِ َيْو7ِ َعَرَفَة َفَقاَ= )
َنَة 
ْلَماِضَيَة َ+
ْلَباِقَيَة، +لكن  ُيَكفُِّر 
لسَّ
عرفا�.   � +هو  يصو7  ال   åّحلا


+صو7 عرفة نفل +ليس فرضا. 
* Oياc �لتشريق: هي ١١، ١٢، ١٣ 

لصيا7 � هذ¾  µوÜ حلجة، ال
 �D من
 �D لنحر �� ١٠

أليا7، +ال � يو7 

ألضحى.  عيد  �يا7   =+� +هو  
حلجة 
َنَهى   �  ïلن
  2� 
حلديث   �  0�+

ْألَْضَحى  َ+َيْو7ِ  
ْلِفْطِر  َيْو7ِ  َصْو7ِ  َعْن 

لتَّْشِريِق  �َيَّا7ِ  َصْو7ِ  َعْن  َنَهى  +كذلك 

أل2 �َيَّا7َ 
لتَّْشِريِق �َيَّا7ُ َ�ْكٍل َ+ُشْرٍ¿. 
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�لتضحية: 
يقو= 
ملسيح 
ملوعو0 �: "�2 
لسر 

ليو7 (عيد 
ألضحى)  

لكامن � هذ
سيُدنا  بذ�  
ل§  
لتضحية   2� هو 
�بر
هيم � بذ�َتها خفيًة قد جعلها 
 Â  .¹
ُحقوال خضر  � سيُدنا "مد 
 
يتر00 �بر
هيم � � Dبح 
بنه تنفيذ
ألمر 
هللا تعا�، +� Dلك �شا�� خفية 
�� �2 على 
إلنسا2 �2 يكو2 كلُّه ِهللا 
بنفسه  بالتضحية   Ãيكتر +�ال  تعا� 
تعا�.  
هللا  �مر  �ما7  +�قا�به  +�+ال0¾ 

لتضحيا�  تلك  
ئعة � كانت  كم 

ل§ ُقدِّمت � µمن 
لرسو= � 
لذ� 
من  نو´  كل   � كاملة  �سو�  كا2 
 ��
Oل
 ملئت  Áيث  
لطيبة،  
Kد
ية 
لقد   .
��اً� 
لد7   Êجر  Åبالدما¹ ح
Öبا¹هم.  
ألبنا¹ُ + �بنا¹َهم  
آلبا¹ُ  َقَتل 
كا2 
جلميع يفرحو2 ��م لو ُقتلو
 ��با 
��با � سبيل 
هللا +
إلسال7ِ لكانت فيه 

 
+�مِعنو  
فانظر+ 
ليو7  �ما  سعا0ִדم. 

لر+حانية شي¹  بقي من  
لنظر، هل 

للهو + Çملر
+ Çلفر

ليو7 غ&  
� هذ

للعب؟ �2 عيد 
ألضحية هذ
 �فضل +
من 
لعيد 
أل+= +يسميه 
لعامة �يضا 
 �+Oلكب&"، +لكن �خ
بـ " 
لعيد 

ينتبهو2  
لذين  هم  كم  
لتأمل،  بعد 
نفوسهم  تزكية   �� 
لعيد  بسبب 
+تصفية قلوֲדم، +ºصلو2 على حظٍّ 
لالقتبا/  +يسعو2  
لر+حانية،  من 
 
هذ  � +ِضع  
لذ�  
لنو�  Dلك  من 


لُضَحى؟   

ما �جلزn مما ال بد منه؟ �ما �لطمع y ما ال ُيرجى؟ �ما �حليلة y ما سيز�v؟. عمر بن عبد 
لعزيز


