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خطبة عيد األضحى املبارك 6341هـ

 01من ذي احلجة 0341هـ املوافق  34من سبتمرب 3102م
أوال :العناصر:
 .0مكانة األعياد يف اإلسالم.
 .3األعياد فرصة للتواصل والتكافل.
 .4فضائل عيد األضحى وما يستحب فعله فيه.
 .3األضحية من شعائر اإلسالم.
ثانيا :األدلة:
األدلة من القرآن الكريم

اللهِ َفإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [احلج.]43 :
م شَعَائِرَ َّ
 .0قال تعاىل﴿ :ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّ ْ
ن الْمُِْـرِِْ َ
َـج األَْْبَـ ِر أَنَّ اللّـ َه َِـرِيٌِّ مِّـ َ
س يَوْ َم الْح ِّ
 .3وقال تعاىل﴿ :وَأَذَانٌ ِّمنَ ال ّلهِ وَرَسُوِل ِه إِلَى النَّا ِ
وَرَسُو ُلهُ﴾ [التوِة -آية ،]4
اللهِ وَ ِرَحْمَ ِتهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس،]25 :
ضلِ َّ
ل ِفَ ْ
 .4وقال تعاىلُ ( :ق ْ
اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة،] 314:
 .3وقال تعاىل﴿ :وَاذُْْرُوا َّ
ن الصَّـالِحِ َ * فَبََِّـرْنَا ُُ ُُِـالمٍ
 .2وقال تعاىل( :وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَِِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي ِم َ
حَلِيمٍ * فَلَمَّا َِلَغَ مَ َعهُ السَّعْيَ قَالَ يَا ُِنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذَِْحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَـرَى قَـالَ يَـا
ن يَـا
َل ُه لِلْجَبِ ِ * وَنَادَيْنَـا ُُ أَ ْ
اللهُ ِمنَ الصَّا ِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَت َّ
أََِتِ افْ َعلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاِّ َّ
ِن هَـذَا لَهُـ َو الْـبَالِّ الْمُـبِ ُ * وَفَـدَيْنَاُُ
ك نَجْزِي الْمُحْسِنِ َ * إ َّ
إِِْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا َْذَلِ َ
ك نَجْـزِي الْمُحْسِـنِ َ * إِنَّـهُ
ِذِ ِْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَْْنَا عَلَ ْيهِ فِي اآلخِرِينَ * سَالمٌ عَلَى إِِْرَاهِيمَ * َْـذَلِ َ
ِمنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِ َ) ( الصافات 99 :ـ .)000
َل لِرَِِّكَ وَانْحَرْ) ( الكوثر)3 :
 .1وقال تعاىل ( :فَص ِّ
ت إِلَــى اج مَــرْ ِعُكُمْ َمِيعَــا فَيُنَبِّــكُكُم ِمَــا ُْنــتُمْ فِيــ ِه تَ ْتَلِفُــونَ﴾
 .7وقــال تعــاىل﴿ :فَاسْــتَبِقُوا ايَيْــرَا ِ
[املائدة]35 :
األدلة من السنة النبوية

َ .0عنْ عَائِ َِةَ ( رضـي اج عنهـا ) قَالَـتْ دَخَـلَ رَسُـولُ اللَّـهِ (صـلى اج عليـه وسـلم) وَعِنْـدِى َارِيَتَـانِ
ل ِمزْمَـارُ
ل َأُِـو َِكْـ ٍر فَـا ْنَت َه َرنِى َوقَـا َ
خ َ
د َ
ل َو ْهَـ ُه فَـ َ
َـو َ
ح َوح َّ
ع َعلَـى الْفِـرَا ِ
جَ
َ َ
ن ِ ُِنَـا ِِّ ُِعَـا ٍ فَاضْـ َ
َنيَا ِ
ُتُ ِّ
اللهِ (صلى اج عليه وسلم)فَقَـالَ
اللهِ (صلى اج عليه وسلم) َفأَقَْبلَ عَلَ ْيهِ رَسُولُ َّ
الَِّيََْانِ عِنْدَ رَسُولِ َّ
ق وَالْحِرَابِ َفإِمَّـا سَـأَلْتُ
ن ِِالدَّ َر ِ
« دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَ َفلَ غَمَزْتُهُمَا فَ َرَ َتَا وََْانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَا ُ
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اللهِ (صلى اج عليه وسلم) وَإِمَّا قَالَ « تَِْتَهِ َ تَ ْنظُرِينَ » .فَقُلْتُ نَعَـمْ َفأَقَـامَنِى وَرَاَُُِّ خَـدِّى
رَسُولَ َّ
عَلَى خَدُِِّ وَهُوَ يَقُولُ « دُونَكُمْ يَا َِنِى أَرْفَدَةَ » .حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ « حَسْبُكِ » .قُلْتُ نَعَـمْ .قَـالَ :
« فَاذْهَبِى » ( .رواُ مسلم ).
اللهِ ِْـنِ قُـرْ ٍ (رضـي اج عنـه) قَـالَ  :قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ (صـلى اج عليـه وسـلم) :أَعْظَـمُ
 .3وعَنْ عَبْدِ َّ
الل ِه يَوْمُ النَّحْرِ) ( رواُ أمحد واِن خزمية).
األَيَّامِ عِنْدَ َّ
َولَ مَـا
َ .4عنِ الْبَرَاِِّ(رضي اج عنه) قَالَ  :سَمِعْتُ النَّبِـيَّ (صـلى اج عليـه وسـلم) يَ َُْـبُ فَقَـالَ إِنَّ أ َّ
ب سُنَّتَنَا)( .رواُ الب اري).
د أَصَا َ
ُم نَرْ ِعَ فَنَنْحَرَ فَ َمنْ فَ َعلَ فَقَ ْ
ي ث َّ
ن يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّ َ
نَبْدَأُ ِم ْ
 .3وعن أنس ِن مالك (رضي اج عنه ) ،عن النيب(صلى اج عليه وسلم) قالَ ( :منْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ
ل رَحِ َمهُ)  (.متفق عليه).
ص ْ
َلهُ فِي رِزْ ِقهِ وَيُنْ َسَأ َلهُ فِي أَثَرُِِ فَلْيَ ِ
ج ِْـنَ حُذَافَـةَ
دا ِ
ل اجِ (صلى اج عليه وسلم) َِعَـََ عَبْـ َ
َن رَسُو َ
َ .2عنْ أَِِي هُرَيْرَةَ (رضي اج عنه)  ،أ َّ
ج)( .رواُ النسـائي يف
ب َو ِذْْـ ِر ا ِ
ل َوشُـ ْر ٍ
ِنهَـا أَيَّـا ُم َأْْـ ٍ
ذ ُِ األَيَّـا َم َفإ َّ
ال َتصُومُوا هَـ ِ
ن َ
ف فِي ِمنَى َأ ْ
َيَُو ُ
السنن).
ثالثا :املوضوع:
األعياد يف اإلسالم شعرية من الِـعائر ا امـة  ،شـرعها اج  -عـز و ـل  -لتتحقـق معـاني الـرب
م شَـعَائِرَ اللَّـهِ َفإِنَّهَـا
والرمحة والتكافل والتوادد يف اجملتمع اإلسالمي  ،قال تعاىل﴿ :ذَلِكَ وَمَـن يُعَظِّـ ْ
مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [احلج.]43 :
فاألعياد تعترب منهج عبادة وعمل ،فرح وشكر  ،عفو وإخاِّ  ،يتبادل فيهـا املسـلمون التهـاني ،
وتقـوى الــرواِط اال تماعيــة ،وتنمــو القـيم األخالقيــة  ،وتعلــو قــيم التـخخي والتعــاون وا ــود والكــرم
والرتاحــم والتعــا

 ،والفــرح فيهــا ِاملِــروع مِــروع  ،فعَـنْ عَائَِِـةَ ( رضــي اج عنهــا ) قَالَـتْ دَخَـلَ

َـولَ
ن ُِِنَا ِِّ ُِعَا ٍ فَاضََْجَعَ عَلَـى الْفِـرَاحِ وَح َّ
ن تَُُنِّيَا ِ
اللهِ (صلى اج عليه وسلم) وَعِنْدِى َارِيَتَا ِ
رَسُولُ َّ
خلَ أَُِو َِكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ  :مِزْمَارُ الَِّيََْانِ عِنْدَ رَسُـولِ اللَّـهِ (صـلى اج عليـه وسـلم) َفأَقْبَـلَ
وَ ْ َههُ فَدَ َ
اللهِ (صلى اج عليه وسلم) فَقَالَ  « :دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَ َفلَ غَمَزْتُهُمَـا فَ َرَ َتَـا وََْـانَ يَـوْمَ عِيـدٍ
عَلَ ْيهِ رَسُولُ َّ
سأَلْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ (صـلى اج عليـه وسـلم) وَإِمَّـا قَـالَ « تَِْـتَهِ َ
يَلْعَبُ السُّودَانُ ِِالدَّ َرقِ وَالْحِرَابِ َفإِمَّا َ
م يَا َِنِـى أَرْفَـدَةَ »  ،حَتَّـى
ه َو يَقُولُ  « :دُونَكُ ْ
تَنْظُرِينَ » .فَقُلْتُ  :نَعَمْ َفأَقَامَنِي وَرَاَُُِّ خَدِّي عَلَى خَدُِِّ وَ ُ
إِذَا مَلِلْتُ قَالَ  « :حَسْبُكِ » .قُلْتُ  :نَعَمْ .قَالَ  « :فَاذْهَبِي » ( .رواُ مسلم ) .قال احلـاف اِـن حجـر:
وفيه مِروعية التوسعة علـى العيـال يف أيـام األعيـاد ِـأنواع مـا
البدن من ْل

صـل ـم ِـه ِسـط الـنفس وتـرويح

العبادة  ،وأن إظهار السرور يف األعياد من شعائر الدين.
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واألعياد يف اإلسالم ظاهرها الزينة واملتعـة والفـرح واللـهو واللعـب  ،وِا نهـا العمـل والِـكر
للمنعم املتفضل املنان  ،واستثمار األوقات يف اعة اج (عز و ل)  ،فكل يوم ال يعصي اج فيه فهـو
عيد ْ ،ل يوم يقَعه املؤمن يف اعة اج  ،وذْرُ  ،وشكرُ فهو له عيد .
و عــل اج (عــز و ــل) األعيــاد دفعــة روحيــة وماديــة للمــؤمن

ملواصــلة األعمــال الصــاحلة ،

وتبعدهم عن السخمة وامللل.
ل ِفَضْـلِ اللَّـهِ
والعيد يوم فرح وسرور للمؤمن ِإْمال اعة رِه ور اِّ مُفرته  ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْ
وَ ِرَحْمَ ِتهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس ،]25 :قال ِعض العارف

 :ما فرح أحد ُِـري

اج إال لُفلته عن اج  ،فالُافل يفرح ِلهوُ وهواُ  ،والعاقل يفرح مبوالُ .
إن األعياد يف اإلسالم ليست اتباعا للَِّهوات  ،أو اجنرافا خل

النَّزوات ،أو انتِهاًْا للمُحرَّمات ،

أو اعتداِّ على احلرمات  ،ولكنها اعة تتبع الَاعات  ،جتلب ألهلها احلسنات  ،ومتحو عنهم
السيكات  ،ويفوزون ِها ِرضا رب األرض والسموات.
و عيد النحر هو اليوم العاشر من ذي احلجة وهو يوم احلج األْـرب املـذْور يف قولـه تعـاىل:
ن الْمُِْـ ِرِْ َ وَرَسُـولُهُ﴾ [التوِـة:
َج األَْْبَ ِر أَنَّ ال ّل َه َِـرِيٌِّ مِّـ َ
س يَوْ َم الْح ِّ
﴿وَ َأذَانٌ ِّمنَ ال ّلهِ وَرَسُوِلهِ إِلَى النَّا ِ
 ،]4وهو أْرب العيدين وأفضلهما  ،وفيـه يواصـل احلـا أعمـال احلـجِّ فريمـي ةـرة العقبـة  ،وينحـر ،
و لق أو يقصر ،ويَوف ويسعى  ،وهو أفضل أيام السنة ملـا فيـه مـن خـري وِرْـة  ،فَعـنْ عَبْـدِ اللَّـ ِه ِْـنِ
م األَيَّا ِم عِنْدَ اللَّـ ِه يَـوْمُ النَّحْـ ِر)
اللهِ (صلى اج عليه وسلم) :أَعْظَ ُ
ل رَسُولُ َّ
قُرْ ٍ (رضي اج عنه) قَالَ  :قَا َ
( رواُ أمحد واِن خزمية).
وفيه شرعت األضحية  ،فعن الْبَرَاِّ ِـن عَـازِبٍ ( رضـي اج عنـه ) قـال :قـال الـنيبُّ (صـلى اج
د أَصَـابَ
ُم نَرْ ِعَ فَنَنْحَرَ ،فَ َمنْ فَ َعلَ ذلك فَقَـ ْ
ن نُصَلِّيَ ،ث َّ
َولَ ما نَبْدَأُ يف يَوْمِنَا هذا أَ ْ
ِنَّ أ َّ
عليه وسلم ) " :إ َ
ن نَحَ َر قبل الصَّالةِ َفإِنَّمَا هو لَحْمٌ قَدَّ َم ُه ِلأَهْ ِلهِ  ،ليس مـن النُّسْـكِ يف شَـيٍِّْ"( .متفـق عليـه ) ،
سُنَّتَنَا ،وَ َم ْ
وعن أم املؤمن

ل اج ( صلى اج عليه وسلم ) أَمَ َر ِكَبْشٍ أَقْرَنَ،
َن رَسُو َ
عَائِ َِةَ (رضي اج عنها ) " :أ َّ

ي ِِـهِ ؛ فقـال ـا  :يـا عَائَِِـ ُة هَلُمِّـي
َأُ يف سَوَادٍ  ،وَيَبْرُكُ يف سَوَادٍ  ،وَيَنْظُرُ يف سَوَادٍ ،فأتى ِ ِه ليضح َ
يَ َ
حهُ  ،ثُمَّ قال ِسْمِ
ذ الْكَبْشَ َ ،فأَضْجَ َع ُه ثُمَّ ذََِ َ
الْمُدَْيةَ .ثُمَّ قال :اشْحَذِيهَا ِحَجَرٍ؛ فَفَعَلَتْ ،ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَ َ
ُمةِ مُحَمَّدٍ ،ثُمَّ ضَحَّى ِهِ"؛ (رواُ مسلم)
اج ،اللهم تَق ََّبلْ من مُحَمَّدٍ  ،وَآلِ مُحَمَّدٍ  ،وَ ِمنْ أ َّ
م شَـعَائِرَ اللَّـهِ
ن يُعَظِّـ ْ
واألضحية شعريةٌ من شعائر اج وا بٌ تعظيمها ْما قال تعاىل {:ذَلِكَ وَ َم ْ
ن تَقْ ـوَى الْقُلُــوبِ} ،وســنة مــن ســنن الرســول ( صــلى اج عليــه وســلم ) ينبُــي االلتــزام ِهــا
َفإِنَّهَــا مِ ـ ْ
للمستَيع،
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شرعت إحياِّ لذْرى ايليل وولدُ ( عليهما السالم ) ولتكون وسيلة وسببا يف التوسـعة علـى الـنفس
واألهل وإْرام ا ريان واألقارب واألصدقاِّ والتصدق على الفقـراِّ واملسـاْ
ِاب شكر اج والتحد

 ،وشـرعت أيضـا مـن

ِنعمه املتعددة.

ويِــرت فيهــا أن تكــون مــن الــنعم وهــي اإلِــل والبقــر والُــنم واملــاعز  ،وأن تكــون األضــحية
سليمة من العيوب املانعة من صـحة األضـحية فهـي قرِـة يتقـرب ِهـا العبـد إىل اج عـز و ـل  ،واج
ل اجِ (صَـلَّى اج عَليْـهِ
ل رَسُـو ُ
يب ال يقبل إال يباً  ،فعن الْبَرَاِِّ ِْنِ عَازِبٍ ( رضي اج عنه ) قـال :قَـا َ
َينُ مَرَضُهَا  ،وَالْعَرْ َـا ُِّ ،
ض ُة  ،الْب ِّ
َينُ عَوَرُهَا  ،وَالْمَرِي َ
وسَلَّمَ ) ( :أَرَِْعٌ الَ تُجْزِئُ فِي األَضَاحِيِّ  :الْعَوْرَاُِّ  ،الْب ِّ
ال تُنْقِــي) ( رواُ اِــن ما ــة) .ويســتحب للمضــحي أن يــذِح ِنفســه
الْبَـ ِّـينُ ظَلْعُهَــا  ،وَالْكَسِ ـريَ ُة  ،الَّتِــي َ
ن أَقْـرَنَ ْينِ
ي (صـلى اج عليـه وسـلم)يَـوْ َم الـذَّ ِْحِ َْبَِْـ ْي ِ
اللهِ قَالَ ذََِـحَ النَّبِـ ُّ
أضحيته  ،ف َعنْ َا ِرِ ِْنِ عَبْدِ َّ
ض َعلَـى مِلَّـ ِة
أل ْر َ
ت وَا َ
ى لِلَّـذِى َفََـ َر السَّـ َموَا ِ
ت َو ْهِـ َ
أَمْلَحَ ْينِ مُو َأَ ْينِ فَلَمَّا وَ َّهَهُمَا قَـالَ  ( :إِنِّـى َو َّهْـ ُ
ال شَـرِيكَ
إِِْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا ِمنَ الْمُِْرِِْ َ إِنَّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَـاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِ َ َ
ُـم
م اللَّـ ِه وَاللَّـ ُه أَْْبَـرُ » .ث َّ
ُمتِـ ِه ِِاسْـ ِ
د َوأ َّ
ن ُمحَمَّـ ٍ
ك عَـ ْ
ك َولَـ َ
ُـم ِمنْـ َ
الله َّ
ن الْ ُمسْـ ِل ِم َ َّ
ت َو َأنَا ِم َ
ك ُأ ِم ْر ُ
ذِل َ
َل ُه َوِ َ
ذََِحَ)( .رواُ أِو داوود) وجيوز له أن ينيب غريُ إن مل يكن

سن الذِح.

وال تذِح إال ِعد صالة العيد  ،قال تعاىل ( :فَصَـلِّ لِرَِِّـكَ وَانْحَـرْ) ( الكـوثر ، )3 :و قـال ُنْـدَبُ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى
اللهِ (صَلَّى َّ
ن سُفْيَانَ (رضي اج عنه ) :شَهِدْتُ اْلأَضْحَى مَعَ رَسُولِ َّ
ِْ ُ
ن
ن َْـا َ
ل مَـ ْ
ن صَـلَا ِت ِه َفقَـا َ
غ مِـ ْ
ن َيفْـ ُر َ
ل َأ ْ
ت َقبْـ َ
ح ْ
د ُذِ َ
ِي َق ْ
م َأضَاح َّ
حَ
ه َو َيرَى َل ْ
م َفِإذَا ُ
َل َ
وَفَرَغَ ِمنْ صَلَاتِ ِه س َّ
ح ِِاسْـمِ اللَّـهِ) (
م يَـذَِْحْ فَلْيَـذَِْ ْ
ن لَ ْ
ذََِحَ أُضْحِيََّتهُ قَ ْبلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذَِْحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَ َمنْ َْا َ
رواُ مسلم ).
وجيــوز للمضــحي أن يأْــل مــن أضــحيته ويتصــدق منهــا علــى املســلم

مــن الفقــراِّ وا

تــا

،

ويهدي إىل األقارب واألصدقاِّ وا ريان وإن ْانوا أغنياِّ ،قال تعاىل( :وَيَذُْْرُوا اسْـمَ اللَّـهِ فِـي أَيَّـامٍ
س الْفَقِريَ ) (احلـج )37 :وعَـنْ َـا ِرٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن َِهِيمَةِ األَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَ ْعِمُوا الْبَائِ َ
ل لُحُـو ِم الضَّـحَايَا
ن أَْْـ ِ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَـلَّمَ ) أَنَّـ ُه نَهَـى عَـ ْ
ِن عبد اج ( رضي اج عنهما ) َعنِ النَّبِىِّ (صَلَّى َّ
ل َِعْدُ ( ُْلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا ) (رواُ مسلم).
د ثَالَ ٍ ثُمَّ قَا َ
َِعْ َ
ويُِرع التكبري يف هذُ األيام املبارْة  ،دِر الصلوات ويف ْل وقت إىل غروب مشس يـوم
د وأْلٍ وشربٍ وذِْْرٍ ج تعاىل ،ال
الثالَ عِر ،وهي أيام عي ٍ

لُّ صيامها ،وال أن تُنْتَهَك حرماتها ،ف َعنْ

ج ِْـنَ حُذَافَـ َة يََُـوفُ
دا ِ
ل اجِ (صلى اج عليه وسـلم) َِعَـََ عَبْـ َ
َن رَسُو َ
أَِِي هُرَيْرَةَ (رضي اج عنه)  ،أ َّ
ال تَصُومُوا هَذِ ُِ األَيَّامَ َفإِنَّهَا أَيَّا ُم أَ ْْلٍ وَشُرْبٍ وَذِْْ ِر اجِ( .رواُ النسائي يف السنن).
ن َ
فِي مِنَى أَ ْ
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ويِرع التكبري من فجر يوم عرفه إىل عصر آخر أيام التِريق  ،قال اج سبحانه و تعاىل ﴿وَاذُْْرُوا اللَّـهَ
فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة ،] 314:وعن اِن عمر( رضـي اج عنهمـا) ْـان إذا غـدا يـوم الفَـر ويـوم
األضحى جيتهد ِالتكبري حتى يأتي املصلى ،ثم يكرب حتى خير اإلمام  ،وعن اِن شـهاب الزهـري
( رضي اج عنه ) قالْ« :ان الناس يكربون يف العيد ح

خير ون من مناز م حتى يأتوا املصـلى

وحتى خير اإلمام فإذا خر اإلمام سكتوا فإذا ْرب ْربوا».
ويِرع أيضا تبادل التهنكة ِالعيد  ،فعن بري ِـن نفري(رضـي اج عنـه ) ،قـالْ« :ـان أصـحاب
النيب (صلى اج عليه وسلم) إذا التقوا يوم العيد يقول ِعضهم لبعض ،تُقُبِّل منا ومنك». .
ويف يوم العيد تتأْد صلة األرحام فهي من أعظم الوا بات ،وأفضل الَاعـات ،وقَيعتهـا مـن أعظـم
الذنوب وأخَر اآلفات  ،فبسببها يزيد اج يف العمر ،ويبسط يف الرزق ،ويصل مـن وصـلها ،وهـي مـن
أسباب ا

بة ِ

األهل واألقارب .فعن أنس ِن مالك (رضي اج عنه ) ،عن النيب(صـلى اج عليـه

وسلم) قالَ ( :منْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ َلهُ فِي رِزْ ِقهِ وَيُنْ َسأَ َلهُ فِي أَثَـ ِرُِ فَلْيَصِـلْ رَحِمَـهُ)  (.متفـق عليـه) .و عَـنْ
ن ِِـهِ
ن أَنْسَا ِكُمْ مَا تَصِلُو َ
أَِِي هُرَيْرَةَ (رضي اج عنه )أن النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ  (:تَعَلَّمُوا ِم ْ
ل  ،مَنْ َسأَةٌ فِي األَثَ ِر) ( رواُ الرتمذي ).
ل  ،مَثْرَاةٌ فِي الْمَا ِ
ه ِ
َبةٌ فِي األَ ْ
م َ ،فإِنَّ صِ َل َة الرَّحِمِ مَح َّ
أَرْحَامَكُ ْ
أما قَيعة الرحم فهي من أْرب الكبائر  ،رتب اج تعاىل عقوِة الَـرد مـن رمحتـه ملـن قَـع
ك الَّـذِينَ
م أُوْلَكِـ َ
ض وَتُقََِّعُـوا أَرْحَـامَكُ ْ
م أَن تُفْسِدُوا فِـي األَرْ ِ
رمحه ،قال تعاىل  { :فَ َهلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُ ْ
اللهُ َفأَصَـمَّهُمْ وَأَعْمَـى أَِْصَـارَهُمْ } (حممـد ، )34:وقـد قـال علـي ِـن احلسـ
لَعَنَهُمُ َّ

لولـدُ :يـا ِـ

ال

تصحنب قا ع رحم فإني و دته ملعونا يف ْتاب اج يف ثالثة مـوا ن ،األول :قولـه تعـاىل { :فَهَـلْ
ن لَعَـنَهُمُ اللَّـهُ َفأَصَـمَّهُمْ وَأَعْمَـى
ك الَّذِي َ
م أُوْلَكِ َ
م أَن تُفْسِدُوا فِي األَرْضِ وَتُقََِّعُوا أَرْحَامَكُ ْ
عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُ ْ
ن َِعْـدِ مِيثَاقِـهِ وَيَقََْعُـونَ
اللهِ مِـ ْ
أَِْصَارَهُمْ } (حممد ، )34:والثاني :قوله تعاىل  { :وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ َّ
صلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اْلأَرْضِ أُولَكِكَ لَهُمُ اللَّعَْنةُ وَلَهُمْ سُو ُِّ الدَّارِ} (الرعد .)32:والثالَ
اللهُ ِهِ أَنْ يُو َ
مَا أَمَرَ َّ
صلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
ن يُو َ
اللهُ ِ ِه أَ ْ
اللهِ ِمنْ َِعْدِ مِيثَا ِقهِ وَيَقََْعُونَ مَا أَمَرَ َّ
قوله وتعاىل { الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ َّ
م الْ َاسِرُونَ} (البقرة.) 37:
ك هُ ُ
ض أُولَكِ َ
اْلأَرْ ِ
فما أةل أن يتقرب العبد من مـوالُ يـوم العيـد ِصـلة رمحـه ،اِتُـاِّ ملرضـاته ورا يـا ثواِـه
وفضـله ــل اللــه  ،وإن ْــان يف الــنفس شــيِّ جتـاُ األرحــام فــالعفو والصــفح مَلوِــان  ،إذ لَـيْسَ
صلُ الَّذِي إِذَا قَُِعَتْ رَحِمُـهُ وَصَـلَهَا ْ ،مـا أخـرب الـنيب الكـريم ( صـلى
كنِ الْوَا ِ
صلُ ِِالْمُكَافِئِ  ،وَلَ ِ
الْوَا ِ
اج عليه وسلم) (الب اري يف صحيحه.).
ويف العيد جيب أال ينسى املسلم قيمة التكافل فريحم القويُُّ الضعي َ ،ويعَ
الفقــري ،ويعَــي القــادرُ ذا احلا ــة فاإلســالم

الُـ ُُّ علـى

بٍ
يٍ متقــاربٍ ومتحــا ُّ
ع أخالق ـ ُّ
ــرع علــى ِنــا ِِّ أتم ـ ٍ

-6-

ومتعــاونٍ علــى ايــري وفعــل املعــروف  ،وفرحــة العيــد وِهجتــه لــن تكتمــل إال ِالتكــات

والتعــاون

والتواصل ونبذ الفرقة ،والتسامح والعفو وشعور ةيـع أفـراد األمـة ِهـذُ الصـالت الـب جتمـع ِيـنهم
داخل اجملتمع الواحد  ،هكذا تكتمل فرحتنا ِالعيد وهكذا يكون شكرنا ج سبحانه على تفضل ِه
م فِيـ ِه
م َمِيعَـا َف ُينَبِّـ ُككُم ِمَـا ُْنـ ُت ْ
كْ
ت ِإلَـى اج مَـ ْر ِ ُع ُ
ي ْيرَا ِ
علينا من نعم ومنن  ،قال تعاىل﴿ :فَاسْ َت ِبقُوا ا َ
تَ ْتَلِفُونَ﴾ [املائدة .]35 :وذلك ْله ُِرض الوصول إىل اجملتمع املتحاب املتماسك الذي شبهه
ري ( رضـي اج عنـه ) قَـالَ:
ن َِِِـ ٍ
ن ِْـ ِ
ن النُّعْمَا ِ
الرسول (صلى اج عليه وسلم) ِأنه ْا سد الواحد  ،ف َع ِ
ل الْمُـؤْمِنِ َ فِــى تَـوَادِّهِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَعَــا ُفِهِمْ مَثَـلُ
ل رَسُــولُ اللَّـهِ (صــلى اج عليــه وســلم) ( :مَثَـ ُ
قَـا َ
د ِِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) ( رواُ الب اري يف صحيحه) .
د إِذَا اشْتَكَى مِ ْنهُ عُضْ ٌو تَدَاعَى َل ُه سَائِ ُر الْجَسَ ِ
الْجَسَ ِ

أعادُ اج عز و ل على أمتنا العرِية واإلسالمية وعلى مصرنا الُالية ِاألمن
واألمان والسالمة من ْل سوِّ.

