
 مقدمة موضوع إنشاء عن عيد األضحى 

األعياد هي الفرح، وهي أمل جديد بأن الحياة ال تخلو من السرور والبهجة، واألعياد أن نحب ونعطي الحب ونستقبل الحب. فإذا  

تجرد العيد من معاني السرور والبهجة تجرد من كونه عيدا، وهذا ال يلغي ما لعيد االضحى من قداسة وقيمة دينية عالية جدا،  

األعياد هو منح المسلمين رخصة للتسلية والمرح بما يوافق الشريعة اإلسالمية، ودون االقتراب  لكن األساس الذي أحل هللا له

 .من المحرمات التي تخل بروح الدين أو تخالف أصوله

 مضمون موضوع إنشاء عن عيد األضحى

ي تذبح فيه الخراف تقربا  وللمسلمين عيدان كل عام، عيد الفطر الذي يختم به شهر رمضان الفضيل، وعيد األضحى المبارك الذ 

إلى هللا وطلبا لرضاه ومغفرته، فقد ارتبط عيد األضحى المبارك بالذبائح، حيث ترجع تسميته إلى األضحية التي تذبح فيه من  

 قبل المسلمين القادرين على دفع تكاليف الذبائح، ليذبحوها ويوزعوا لحمها على الفقراء والمحتاجين مما يتيح لجميع الناس بكافة

 .فئاتهم وشرائحهم وطبقاتهم أن يتناولوا وجبات اللحم

 لماذا يذبح المسلمون في عيد األضحى 

فليس ذبح األضاحي مظهرا عنيفا كما يدعي أعداء اإلسالم، فأساس الذبح ليس القتل، ألنه يقع على روح أباح هللا ذبحها وفق 

 :د األهداف التي تذبح لها المواشي بما يليالشريعة اإلسالمية وأحل أكلها للناس بغير حرج، حيث يمكن تحدي

 .التقرب إلى هللا تعالى واالستجابة ألوامره التي نص عليها القرآن الكريم •

 .اقتداء بما استنه النبي إبراهيم عليه الصالة والسالم الذي افتدى ولده بكبش •

 .اعترافا بنعم هللا وشكرا له على أفضاله •

 .طلبا لدوام النعم وتوسيع الرزق من هللا جل عاله  •

 .إسعاد الفقير ومساعدته ومحاولة إسعاده •

 مظاهر االحتفال في عيد األضحى

بهذا العيد، حيث يمكن    ال بعيد األضحى المبارك وأهمها، إال أنه ليس المظهر الوحيد لالحتفالويعد الذبح من أول مظاهر االحتف

 :إيجاز ابرز مظاهر عيد األضحى في 

 .ذبح الخراف وتوزيع لحومها على الجيران والفقراء •

 .إعطاء المال لألبناء واألهل والسيما األطفال ليستمتعوا بأوقات العيد  •

 .حتفاء بقدوم العيد واستعدادا للزيارات العائلية والرحالت خالل إجازة العيد شراء المالبس الجديدة ا •

 .صنع الحلويات لتقديمها إلى الزوار خالل أيام العيد  •

 .الزيارات العائلية، والرحالت واألسفار •

 خاتمة موضوع إنشاء عن عيد األضحى 

حانه وتعالى، واالعتراف بفضله، واستذكار نعمه، وأهمها وتبقى أهم غاية مرجوة من العيد وأول ما يراد منه، نيل رضا هللا سب

نعمة الخلق والحياة، واالعتراف بالعوز والحاجة إلى هللا في جميع الظروف خيرها وشرها وحلوها ومرها. وإن أجمل عيد هو  

و الحياة أجمل وتمتد  عيد يأتي مع العائلة بوافر الصحة وما يكفي من الرزق وما يلزم من رضا للقلب، فباإليمان والرضا تغد 

األعياد إلى أيام لم تدون في الروزنامة في قائمة المناسبات، ألن السعادة ال تحتاج إلى مناسبة لتحضر، فهي العيد الذي يهنأ به 

 .المسلم ما دام عابدا هلل شاكرا لنعمه معترفا بفضله



 


