
 ما يعمل فیه وما يجتنب .. عید األضحى 

 *الشیخ األمین الحاج محمد أحمد 
  

الحمد هللا الذي به تتم الصالحات، وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد، صاحب المعجزات الباھرات، 

 .والكرامات الظاھرات
 ... وبعد

 عید يتكرر في كل أسبوع مرة، وھو يوم اعلم أخي المسلم الحبیب أن للمؤمنین في الدنیا ثالثة أعیاد ال غیر،

 - صلى اهللا علیه وسلم -لّما قدم النبي . الجمعة، وعیدان يأتیان في كل عام مّرة، وھما عیدا الفطر واألضحى

) يوم الفطر ويوم األضحى: إّن اهللا قد أبدلكم يومین خیرًا منھما: (المدينة كان ألھلھا يومان يلعبون فیھما، فقال

 . لنا اهللا بیومي اللھو يومي الذكر، والشكر، والمغفرة، والعفوالحديث، فأبد
  

وكما أن للمؤمنین أعیادًا في الدنیا فلھم كذلك أعیاد في الجنة، يجتمعون فیھا، ويتزاورون، ويزورون ربھم الغفور 

ى بیوم المزيد؛ أّما يوم الفطر، واألضحى، ويوم الجمعة الذي يدع: الرحیم، وھي نفس أيام األعیاد الثالثة في الدنیا

 . الخواص فإّن أيامھم كلھا عید، حیث يزورون ربھم في كل يوم مرتین ُبكرة وعشیًا
  

الخواص كانت أيام الدنیا كلھا لھم أعیادًا فصارت أيامھم في اآلخرة كلھا : (- رحمه اهللا -قال ابن رجب الحنبلي 

د، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مواله، وذكره، وشكره كّل يوٍم ال ُيعصي اهللا فیه فھو عی: قال الحسن. أعیادًا

 ]. 317لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف البن رجب الحنبلي ص ) [فھو له عید
  

 فما الذي ينبغي علینا أن نعمله في ھذا العید، وما الذي ينبغي اجتنابه؟ 
  

 : ما ينبغي عمله في العید
صوموا : (- صلى اهللا علیه وسلم -رؤية ولیس بالحساب، وھذا إجماع من أھل السنة لقوله العیدان يثبتان بال: أوًال

 . ، أّما الصالة فبالتقويم الشمسي)لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غّم علیكم فأكملوا شعبان ثالثین لیلة
  

ذلك حديث، وكل اآلثار التي استحب جماعة من أھل العلم إحیاء لیلة العید، منھم الشافعیة، ولم يصّح في : ثانیًا

أن إحیاء لیلة العید أن يصلي العشاء في جماعة : (- رضي اهللا عنھما -وردت في ذلك ضعیفة، وعن ابن عباس 

 ). ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة
  

، وفي التكبیر، ومن السنة أن يبدأ التكبیر من لیلة العید في األسواق، والبیوت، ودبر الصلوات المكتوبة: ثالثًا

اهللا أكبر، اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إله إال اهللا، واهللا أكبر، اهللا : "الطريق، وقبل الصالة، ويكبر اإلمام أثناء الخطبة، وصفته

 . ، ويستمر التكبیر دبر الصلوات إلى صالة عصر ثالث أيام التشريق"أكبر، وهللا الحمد
  

 كانا يغتسالن، وروى مالك - رضي اهللا عنھم -وي أن علیًا وابن عمر من السّنة أن يغتسل لصالة العید، فقد ُر: رابعًا

 . أي لصالة العید) أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو: (بسند صحیح
  

من السّنة أن َيلَبس المسلم أحسن ثیابه ويتطّیب لصالة العید، وفي يوم العید، جديدة كانت الثیاب أم : خامسًا

 . مغسولة



  
التعجیل بصالة العید بعد الشروق، ووقتھا من طلوع الشمس إلى الزوال، والسّنة إخراج النساء، حتى : ًاسادس

الُحّیض، واألطفال، شريطة أن يكّن متحجبات، غیر متطّیبات، وال مختلطات بالرجال في الطرقات والمراكب، لیشھدن 

 . الخیر ودعوة المسلمین، وإن لم يلتزمن بذلك فال يخرجن

  

يصلي العید جماعة، ركعتان، يكّبر في األولى بعد تكبیرة اإلحرام سبع تكبیرات ويرفع يديه فیھا، ويقرأ بعد : بعًاسا

الفاتحة سورة ق، ويكبر في الثانیة خمس تكبیرات سوى تكبیرة الرفع من السجود، وبعد الفاتحة يقرأ الواقعة، وله 

 .  فیھما بالقراءة، وحكمھا أنھا فرض كفاية، وقیل سّنة مؤكدةأن يقرأ فیھا بعد الفاتحة بسبِّح والغاشیة، يجھر
  

 . ال أذان وال إقامة لصالة العید، وال سّنة قبلھا وال بعدھا: ثامنًا
  

 . ُتصلى العید في المصلى والصحارى، وال ُتصلى في المسجد إال لضرورة، إال في مكة المكرمة: تاسعًا
  

د سّنة مؤكدة، يسجد اإلمام والمنفرد للواحدة منھا، وقیل ال شيء على من كل تكبیرة من تكبیرات العی: عاشرًا

 . نسیھا
  

المسبوق يكمل صالته بعد سالم اإلمام بكامل ھیئتھا، وإن جاء في الركعة األولى أو الثانیة ووجد اإلمام : أحد عشر

، ومن فاتته الصالة صلى منفردًا، شرع في القراءة كّبر في األولى سبعًا بعد تكبیرة اإلحرام وفي الثانیة خمسًا

 . وقیل يصلي أربع ركعات
  

للعید خطبتان بعد الصالة يجلس بینھما، يحث فیھما اإلمام المسلمین على تقوى اهللا والتمسك : الثاني عشر

 . ، وبین أحكام األضحیة وما يتعلق بھا، ويسن االستماع إلیھا- صلى اهللا علیه وسلم -بسنة رسول اهللا 
  

بعد الفراغ من الصالة والخطبة يتعجل اإلمام بذبح أضحیته، وكذلك يفعل جمیع الناس، لیفطروا منھا، : ث عشرالثال

 . ومن لم يتمكن من الذبح في الیوم األول ذبح في الیوم الثاني أو الثالث
  

 . من السّنة أن يرجع من العید بطريق غیر الطريق الذي جاء به: الرابع عشر
  

 . األضحیة له أن يأكل منھا، ويتصدق، ويّدخر، ما لم تكن ھناك جائحة، وال يحل له أن يبیع شیئًا منھا: الخامس عشر
  

واألضحیة سّنة مؤكدة على الموسرين من الرجال والنساء، والمقیمین والمسافرين، المتزوجین : السادس عشر

 . حرج علیه في ذلكوغیر المتزوجین، من األحرار والعبید، أما المعسر فال 
  

يجزئ من األضحیة الجذع من الضأن، وھو ما أتّم ستة أشھر، والثني من الماعز، وھو ما أتّم سنة : السابع عشر

ودخل في الثانیة، ومن اإلبل ما أتّم خمسًا ودخل في السادسة، ومن البقر ما أتم أربعًا ودخل في الخامسة، 

 في األضحیة السالمة من العیوب، وقد نھینا أن ُنضحي بالعرجاء البّین ويشترط. والَبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة

 . َعَرُجھا، والعجفاء، والعمیاء، والكسیرة
  



 . من السّنة أن َيِصَل المسلم أھله، وأرحامه، وجیرانه، وأن يصافي ويعافي من بینه وبینه شحناء: الثامن عشر
  

 . هللا مّنا ومنك، ويقول الراّد كذلكتقّبل ا: يقال في التھنئة بالعید: التاسع عشر
  

 . - تعالى -اإلكثار من ذكر اهللا : العشرون
  

 : إذا اجتمع عید وجمعة فقد ذھب أھل العلم في صالة الجمعة ثالثة مذاھب: الحادي والعشرون
  
 . قال أكثر الفقھاء تجب الجمعة بعد العید. 1
  
اجتمع في : (- رضي اهللا عنه - فیما رواه عنه أبو ھريرة -وسلم  صلى اهللا علیه -تجب على اإلمام فقط، لقوله . 2

 وسنده حسن، وصححه 1/415رواه ابن ماجة ج) [يومكم ھذا عیدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإّنا مجّمعون

 . ، وقد روي مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس]1/378البوصیري في الزوائد، والدارس ج
  
 . ل من صّلى العید، اإلماَم وغیرهال تجب الجمعة على ك. 3
  

وقد ُرِوي ھذا عن عمر، وعثمان، وعلي، وسعید، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبیر، ومن الفقھاء الشعبي، 

ھل : شھدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: والنخعي، واألوزاعي، ودلیل ذلك ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال

صلى العید، ثم رّخص في : فكیف صنع؟ قال: قال. نعم: جتمعا في يوم واحد؟ قالشھدت مع رسول اهللا عیدين ا

أخرجه أبو داود، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عید، من كتاب الصالة ) [من شاء أن يصلي فلیجمع: (الجمعة فقال

ن كتاب إقامة ، وابن ماجة فیما إذا اجتمع العیدان في يوم م4/372، وأحمد في المسند ج1073، رقم 1/246ج

 ]. 1/415الصالة ج
  

 عندما كان أمیرًا على الحجاز واتفق عید وجمعة أّنه صلى العید ولم - رضي اهللا عنھما -وقد ُرِوي عن ابن الزبیر 

 . يخرج بعُد إال لصالة العصر
  

 : ما يحذر منه في العید
 . زيینھاالتكّلف واإلسراف في شراء المالبس واألضحیة، وفي صیانة البیوت وت. 1
  
 . االجتماع في بیوت حديثي الموت، سیما النساء، وإعادة الحزن والبكاء في ھذا الیوم. 2
  
 . زيارة القبور سیما النساء، وقد منعھّن الشارع من زيارة القبور في ھذا الیوم وغیره. 3
  
 . دخول الرجال األجانب على النساء في البیوت ومصافحتھن، والجلوس معھن. 4
  
اختالط النساء والرجال في الحدائق العاّمة، والمنتزھات، وفي المركبات العاّمة، وكثیر من النساء والبنات . 5

 . متبرجات متطیبات
  
 . إقامة الحفالت الغنائیة وشھودھا. 6



  
 . ونحوھا" الكتشینة"االشتغال بلعب الورق . 7
  
 . الغفلة عن ذكر اهللا، خاصة صالة الَجماعة. 8
  
 . تجّنب المعاصي والحذر منھا، من شرب خمر، وزنا، وسرقة، وغیبة، ونحوھايجب . 9
  

 . شّد الرحال لزيارة األضرحة، والقباب، والموتى، وإيقاد الُسُرج علیھا، وإقامة الحولیات ونحوھا. 10
  

 الصنف بأنھن ال وقد توعد ھذا. إخراج البنات البالغات ودون البلوغ سافرات، كاسیات عاريات، مائالت ممیالت. 11

 )). يا أيھا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارًا وقودھا الناس والحجارة((يدخلن الجّنة وال يجدن ريحھا 
  

 . التشّبه بما يفعله الكفار في أعیادھم. 12
  

 . الصیام يوم العید. 13
  

 . التھاون في ترك صالة العید. 14
  

 . الة الصبحالمبالغة في السھر، خشیة ضیاع ص. 15
  

وأخیرًا اعلم أخي الكريم، تقّبل اهللا مّنا ومنك صالح األعمال، أن العید لیس لمن لبس الجديد، إنما العید لمن طاعته 

تزيد، ولیس العید لمن تجّمل باللباس والركوب، إنما العید لمن ُغِفرت له الذنوب، في لیلة العید ُتَفرَّق ُخَلع العتق 

 .  فمن ناله منھا شيء فله عید، وإال فھو مطرود بعیدوالمغفرة على العبید،

 


