
 

 تؿابال ّ ّبسكاتالُ، ّزمحتالُ   علالٔمه  اهلل ضالمو  أذبيت يف اهلل،
 يف العػس األّل مً ذٖ احلح٘ ّْٓو عسف٘، أعنالمه الضاحل٘

ِ) ػ ّاليت أقطه اهلل جل ّعم بَا لععنَالا فاالال    ( 1َواْلَفْجر

ررر  يف  ◘، ّقالالالالال الالالالالي   ز2-1ش الفحالالالالس  ؽ(2َوَلَوررر َع َعْ)َ
ر ْ ♂فغلَا  رْ  َ ر ) )  َمر  م)  م)

(
َِ ان وَهر  َأَحرَلى ا)

فا ه)
ر ل) َمر ا الاَّ ََ ٍَ اْل َأيَّر 

ر ((ْ ََ ٍَ اْل رأ َأيَّر 
ن) َْ ََ  (ٍ ََاُد ََّلا ،هلِلا َزُضَْل َٓا  َقاُلْا ،▬اْْلَيَّر   ِفٕ اِلِح
َ  ♂  َقالالاَل ؟هلِلا َضالالِبِٔل َِ رر ج َخرر َّٓ َلجا َّل ا)

(
َهرر  ا  ) َبررِ)و ) ان َٓ اْْل) َو

رر ) َومَ   ب)نَْفس)
َ
رر  ْ َ

ل)ررَ  ب) َِ ررْ   ْْ م) رر ج) ِْ ََ  َْ َّل َهَلرر
أخسجالالُ أبالالْ داّد )  ▬  ل)رر )

أفغل أٓاو  الضتابال ىطتعد كيا باألمظ ،( ّصررُ األلباىٕ
ّْح الْٔو حنً ٍّا ،الطي٘ ٍّٕ العػس األّل مً ذٖ احلح٘  ىل

 ا.  فساقَ علٙ ذصٌ ّكليابل  ،إٓاٍا مّْدعني بأٓدٓيا
َ٘ ◘ اهلل زضُْل َقِدَولاد  ،إخْتٕ يف اهلل  َُالهِ  امَلِدَٓي ٌِ  ََّل َِْمالا َٓ 

ٌَ ََِنا َٓلَعُبْ  َىِلَعال ُ  ُكّيالا   قالاُلْا  ▬َمر  َ رَ ا ) اْلَوْمَمر  ) ♂ فاالال  فٔ
ََِنا ِ٘، يف ِفٔ ٍِلّٔ َ ♂ ◘ اهلل زضُْل فاال اِلَحا َلكا َْ ْْ أْْر اّ  ان َقر

ْ ررِ ٍَ اْلف) ررْم ََ ََّل َو َْ رر َْ ٍَ اْل ررْم ََ َ م  ررنْها
ا م) ررَ  َخررْ ِ

(  داّد ْأبالال زّاِ)  ▬ِب)
 ّصررُ األلباىٕ( .

٘  لميَالا  ععنٙ؛ فسذ٘ العٔد ،اإلخْٗ الفغمٛ  ؿاعال٘،  فسذال
ْْحَت) ) َهِ)َ ل)َ   ػ ّجل عص قال عبادٗ، فسذّ٘ َِ  َوب)

(
قاْ  ب)َفْض ) ان

رم َ  َا َم َّر  َجْ
َم َخْ ج ِم) ما  ا حا َِ ْ  دٓييالا  إٌ بل ،ز55 ْٓىظش ؽَهْلَوْف  ٍال

 عبالادٗ ٍّٕ جلٔل٘  فعٔد األعرٙ ٓمشو عبادٗ ،أفساذيا ضب 
، بل إٌ أفغل األٓاو ْٓو اليرس ّالْٔو الرٖ ٓلُٔ لاالْل  احلخ
ََّ ♂ ◘الي  َّل ثا (ِ ْْ ٍا النَّ ْم ََ  َِ  ََ َِ َلَك َوَت  َت

(
َْ ان نْ ٍ) ع) ََ اْْلَيَّ  ا) َّ َأْعَظ

  ِ ٍا اْلَق ْم  ّصررُ األلباىٕ( . داّد أبْ زّاِ) ▬ََ
اٛ اهلل فبعالالد ضالالاعاي قلٔلالال٘ ضيطالالتابل عٔالالد األعالالرٙ إٌ غالال

  إمنا ،اجلدٓد لبظ ملً العٔد لٔظ، فالعٔد ٓمٌْ مٔفتعاىل، ف
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ً  العٔد ُ  ملال ً  العٔالد  لالٔظ ، ّتصٓالد  ؿاعاتال  باللبالاع  جتنالل  ملال
ً  العٔالد  لٔظّ ،الرىْب لُ غفسي ًمل العٔد إمنا ّالسكْب  ملال
ً  العٔد ّإمنا ّالعدٓد، بالعدد تفاخس  الْعٔالد،  ٓالْو  خالا   ملال
 .اجملٔد العسش ذا ّاتاٙ

ُ  ّاعالاا   ّجالل  عالص  للناليعه  غمسا العٔدف   ّإظَالاز  بفغالل
ً  مْكال   يف ّاملطريٗ ىعنتُ ً  إعالصاشا  املالمميني  مال  ّكبتالا  للالدٓ
 .املطلنني ألعداٛ

لطٔ  ىتالركس إخالْٗ ليالا ّأذباّبالا     يف ٍرا الْٔو ا ،أَٓا األذب٘
ّٛ كاىْا معيا يف ٍرا الْٔو العاو املاعٕ ً  ،ّآبا ً  !ٍاله؟  أٓال  أٓال

 ! فلرلك فلٔعنل العاملٌْ.؟ زذلْا أًٓ ؟ ذٍبْا
ّفاَه اهلل تعالاىل لعنالل الضالاحلاي يف     ٍئٝا ملً احلبٔ ، أم٘

العػس األّل مً ذٖ ذح٘، ٍّئّٝا ملً ٓالمدٌّ انٌ مياضالك   
 . ّأزّاذَه أىفطَه الطاعاي فطَسي احلخ ّأتْا بأصيا 

 من آداب وأحكام العيد:

ٕ  ّأٓالاو التػالسٓ   وأيام التشرري  :   صيام يوم العيد حيرم  -1  ٍال
ٕ بعد ْٓو اليرس، ، احلح٘ ذٖ مً (13،12،11)   أٓاو  ٍّال

َّل   ♂◘ لاالْل الالي    ؛غسبأٓاو أكل ّ (ِ ر ْْ ٍا النَّ رْم ََ َهرَ،َّل َو َِ ٍا َع رْم ََ

ورر ِ) ع) ررَ ٍا التَّْ)) َ  َوَأيَّرر  ْ ٍا َأْرررَ  َو ا ررَأ َأيَّرر 
َّل َو ) (ٍ ْبررَ، ( ِْ َى  َأْ ررَ  ا )  ▬ ْا
ٍٕ أٓاو إظَاز الفالسح  ّأخسجُ أبْ داّد ّصررُ األلباىٕ(، 

٘   مجَْز العلناٛ، قال بيعه اهلل تعاىل ٍالْ ٓالْو     عً ٓالْو عسفال
 لفغلُ. ؛ال ٓضْمِْ، ّغريٍه ٓضْمُ للرحادعٔد 

 بدٌّ ابالثٔ أذطً ّلبظ: للرجال والتطيب االغتسال -2

 لُ فماٌ ثٔابُ، أمجَل ؛ٓلَبظ ◘إضسا ، فلاد كاٌ الي  
  ًالالالالُبسَدٓ ظالالَٓلَب كاٌ سٗالن، فّاجلنع٘ للعٔدًٓ ٓلَبُطَا ُذلَّ٘

 .الٔنئ٘ كالربّد محس خطْط نافَٔأّ أمحسًٓ  أخغسًٓ،
نَ ♂◘لاْل الي   التبكري للصالة : -3 ْمم) ََ  

أا ب) )  ) َْ ِْ َع َم  َى  ا) َّ َأوَّ
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نََّتنَ َّل  ْْ َأَص َ  با َ  َهَق
ل) َِ   َ ََ َِ َهَمْ  َه َْ َّل َهنَنْ َْ

ج) ِْ ََّ َى َّل ثا َ َ َ ا َأْ  ىاَاغ 

رررَ   ررر ) َلرررْوَ  م) َْ ل) َلررر ا ْل) َج َعجَّ رررَم َهْررر َ   ا ىَّ َّل َهرررم) َ َاَارررغ  رررَ  َأْ   ِْ َبرررَف َق َِ َوَمرررْ  

 
َ
 ) متف  علُٔ( . ▬النىسا )  ) ََشْ 

تمالالبري السجالالال يف املطالالاجد ّاألضالالْا    ّٓطالالً  كرربري:الت -4
ّالبْٔي ّأدباز الضلْاي تععّٔنا هلل ّإظَازا لعبادتُ ّغمسِ 
مً فحس ْٓو عسف٘ ذتٙ عضس الْٔو الثالث مً أٓاو التػسٓ ، 

ان أرر،َّل   ☺  ّصٔػ٘ التمبري التٙ ّزدي عً ابالً مطالعْد  

   ان أر،َّل ون اهمْ ان أر،َّل ان أر،َّل ٓ ال  آ انَّل ان أر،َّل

 َأمَّالا  :ويعترلل ايريا املصرل     ملصرل  العيرد   الهسرا  يشرع خررو    -5
ٙ  إىل اخلالسّد  هلالا  فٔػسع املسأٗ ٌ  العٔالد  مضالل  ّال تالربد  بالدّ

ٕ  ثاله  ّالضالمٗ  اهلل لطاع٘ ترٍ  أٌ ٓضس فم تطٔ ،  تعضال
 .السجال أماو ّالتطٔ  ّالطفْز بالتربد اهلل
إال إذا كالاٌ ٍيالاع عالرز مالً     عيرد: يصل  املسلنوى يف مصل  ال -6

مطس مثم فٔضلْا يف املطحد، ّلٔظ للعٔد ضالي٘ قبلٔال٘، فال ذا    
قبالل   دخلت مضاللٙ العٔالد فالاجلظ دٌّ أٌ تضاللٕ زكعالتني     

 .  صمٗ العٔد ّال بعدٍا
ّ   صالة العيرد :  -7 اليطالاٛ، ّّقتَالا   ضي٘ ممكدٗ علالٙ السجالال 

 ٙ يف الال٘، ّتضلالالضاع٘ ازتفاع الػنظ ّاىاغاٛ ّقت المساٍ
 لٙ العٔد، ّلٔظ هلا أذاٌ ّال إقام٘، ٍّٕ زكعتاٌ  ضالب  مض

تمبرياي يف األّىل غري تمبريٗ اإلذساو ، ّمخظ يف الثاىٔ٘ غري 
 تمبريٗ اإلذساو قبل الفاحت٘، ّجيَس اإلماو بالاساٛٗ، ّٓطً أٌ
ٓاالالسأ يف السكعالال٘ األّىل بطالالْزٗ األعلالالٙ، ّالثاىٔالال٘ بطالالْزٗ     

 لطالناع  طالً احلغالْز  الػاغٔ٘، ُّتطً اخلطب٘ بعد الضالمٗ ُّٓ 
 .اخلطب٘، ّمً فاتتُ فلٔضلَا علٙ صفتَا دٌّ خطبال٘ بعالدٍا  

   يرخص عدم حضور صالة اجلنعة إذا واف  العيد يوم اجلنعة: -8
 تالالٓضلَٔا ظَسا يف ّقفلُ أٌ د، الالالفنً ذغس صمٗ العٔ
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 سهو ملو أراد أى يضحي :
أظالافسِ أّ  مالً  مً غعسِ أّ  مً أزاد أٌ ٓغرٕال ٓأخر  -1

٘   غٕٛ بػستُمً   ذتالٙ ٓالربس أعالرٔتُ،    يف عػالس ذٖ احلحال
َْ َأْ  ♂ ◘لاْل الي   را ْا َّل َوَأَلاَ  َأَحر

ر،) جَّ
ِ)ا اْه) رَ،َع  (  َْ ا َلَأيْرتا َِ ا)

َأ   ْ ِ) ) َوَأْظَف ل) ) َاَض َْ ْ  َعْ  َش
  .(مطلهأخسجُ ) ▬َّل َهْلواْمس)

األعرٔ٘ بٔالدِ ملالً    مً أزاد أٌ ٓغرٕٓطتر  أٌ ٓربس  -2
 : حيطً الربس، أّ حيغس ذحبَا ّٓاْل عيد ذحبَا 

 ( بسَ ان وان أر، َّل مهللا تقِ  منأ)
األذٔاٛ أّ  مً لُ ٓيَْٓا مً تطنٔ٘ األعرٔ٘ ذبس عيد ٓطًّ 

جيْش أٌ ْٓكل عيُ إذدٚ اهلٔٝالاي  ّ ،ّالئ٘ تمفٕ ،األمْاي
   .اخلريٓ٘ ّلْ كاىت خازد البمد

دىال٘ أّ  جتصئ الػاٗ عً الْاذالد ّأٍالل بٔتالُ، ّجتالصئ البُ     -3
 الباسٗ عً ضبع٘ ّأٍل بْٔتَه. 

 ٓطعاله  ال ◘ اهلل زضْل كاٌ فلاد، األكل مً األعرٔ٘ -4
ً  ٓسج  ذتٙ ٙ  مال ً  فٔأكالل  املضالل    ال تعالاىل ُ، قال أعالرٔت  مال
َِ ئ)َ  الَفق) َ ػ ما ال ما

(َ نَْه  َوَأْط لاما م)  .ز25شاحلخ   ؽَهكا
٘  األمس ّاض  يف  -5 ّاملدتالاز أكالل الثلالث    ، تْشٓ  األعالرٔ

 .ّإٍداٛ الثلث ّالتضد  بالثلث
حيسو علٙ املغرٙ بٔ  غٕٛ مً األعالرٔ٘، ال حلاله ّال    -6

ًَِّ ، غريِ ذتٙ اجللد،  ّال ٓعطٙ اجلصاز أجسٗ ميَا َ٘ َع  َضَلَن
ًِ َِْع ِبالال ُّ َقالالاَل  َقالالاَل ☺ اأَلِكالال َّل ♂  ◘ اليَِّبالال ررما ما

(َ َّل َوَأْط ررما لا را

وا ِا
خ)  .) أخسجُ البدازٖ( ▬َوا َّ
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العَس، ّإٌ أخر بالعصمي٘ فضلٙ اجلنع٘ فَْ أفغالل؛ لثثالاز   
 ي٘ الداٜن٘ للبرْث العلنٔ٘ ّاإلفتاٛ(.  يف ذلك )اللحالْازدٗ 

ذتالٙ ٓالربس    يستحب التعجير  صصرالة العيرد يف عيرد ا: رح :      -9
املغرٕ أعرٔتُ ّٓأكل ميَا، بعد ازتفاع الػنظ؛ أٖ  بعد 

 ذْاىل ثلث ضاع٘ مً غسّ  الػنظ علٙ األقل.
 فٔاْل بعغَه لبعؼ إذا لأُ بعد ة صالعيرد: ئيستحب التهه -11

 ط فُٔالالاهلل ميا ّميمه، ّحنْ ذلك، ّزخصمٗ العٔد  تابل 

 اإلماو أمحد ّغريِ.  
فترٍ  ملضلٙ العٔد مً ؿسٓال  ّتسجال      خمالفة الطري : -11

 .  آخس مً ؿسٓ 
  .مً اللع  ّالػياٛ املباح يستحب ما يظهر الفرح صالعيد: -12
 ّبالالس ،ألزذالالاوا ضالالل٘ك: فعرر  الطاعرراخ املدتلفررة   يسررتحب  -13

 .باجلاز سمح٘الّ ّاملطمني الفاري علٙ عطفالّ الْالدًٓ
شٓازٗ الابْز، ّظالً أفغاللٔ٘ إذٔالاٛ      مثل جتهب صدع العيد : -14

 لٔل٘ العٔد أٖ قٔاو لٔلَا علٙ ّجُ اخلضْظ .
 أحكام األضحية

  ّأقل ما جيصئتكوى مو صهينة ا:نعام: أى  
 .ما لُ ضي٘ فضاعدا من الماعز: 
 .ما مت ىضف ضي٘ ومن الضأن: 
 .ضيتاٌ فضاعداما لُ  ومن البقر: 
 .مالُ مخظ ضيْاي فضاعدا ومن اإلبل: 
ّتمٌْ خالٔال٘ مالً العالْز الالبني، ّاملالسؾ الالبني، ّالعالسد         

ّجي  ذبس األعرٔ٘ يف الْقت احملدد البني، ّاهلصال الػدٓد، 
    ◘غسّعا ٍّْ ْٓو اليرس بعد صمٗ العٔد لاْل زضْل اهلل 

َّل َهْلَور♂ َ َاَاغ  ررَ  َأْ   ِْ بررََف َق َِ رْ َبْفَّل َمرْ   ََ َِ  َمَك َهَر َّل َوَمرْ  َ ْ  ْ َبْف أاْخر

 
(
َ) ان  )أخسجُ البدازٖ(. ▬َهْلَوْ َبْف ب) ْب
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 هدية عيد األضحى 
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