
 مقدمة تعبير عن عيد األضحى قصير جدا

، وشكًرا له على إكمال عّدة الفرٌضة، وفرًحا وابتهاًجا باألجِر العظٌم والثواب -الىسبحانه وتع-تأتً األعٌاد تعظًٌما هلل 

الكبٌر الذي حّل بأداء الفرائِض، فعٌد األضحى المبارك أو العٌُد الكبٌر للمسلمٌن ٌأتً فً الٌوم العاشر من شهِر ذي 

ضاحً، وٌذببون إلى لةاة العٌد، وٌحضرون الحجة، بعد انتهاء المسلمٌن من حجهم، وفٌه ٌكبر المسلمون، وٌذبحون األ

ٌّد المبارك، وتكثر فٌه التهانً والتبرٌكات والزٌارات  .العدٌد من الطقوس التً تبعت فً النفس الفرح واالبتهاج بهذا الع

 تعبير عن عيد األضحى قصير جدا

للُمسلمٌن عٌدان ُبما عٌد الفطر بعد لٌام شهر رمضان المبارك، وعٌد األضحى بعد أداء فرٌضة الحج، وسنتحدُث فً 

ٌّرة اآلت  :ٌةموضوعنا عن عٌد األضحى وطقوسه التقلٌدٌة وشعائره الدٌنٌة على نحِو الوت

 عيد األضحى

عٌد األضحى المبارك بو العٌد األكبر عند الُمسلمٌن، وبو العٌُد الثانً بعد عٌد الفطر، حٌث تؤدى فٌه أعظم فرٌضة 

وشرٌعة من شعائر هللا وبً فرٌضة الحج، وٌأتً فً الٌوم العاشر من شهر ذي الحّجة، بعد ٌوم عرفة، حٌُث أنهى حجاج 

م، ومدته أربعُة أٌام، فٌسّمى الٌوم األول منه ٌوم النحر نسبة لذبح األضاحً، واألٌام الثةاثة بٌت هللا الحرام حجهم ومناسكه

ٌُّسن فً عٌد األضحى التكبٌُر تعظًٌما هلل وإجةاالً وشكًرا له فً المساجد والبٌوت واألسواق،  المتبقٌة بً أٌام التشرٌق، و

ٌّب، ولبس أجمل الثٌاب وفً جمٌع االوقات حتى علر آخر ٌوٍم فٌه، فٌبدأ الرجا ل بذا الٌوم العظٌم باالغتسال والتط

 .وأجددبا، ثّم الذباب للمسجد ألداء لةاة العٌد، وسماع الخطبة، لتبدأ الزٌارات والتبرٌكات والتهانً

 صالة عيد األضحى

علٌها، وقد ُشرعت فً  -للى هللا علٌه وسلم-تعتبُر لةاة عٌد األضحى سنة مؤكدة فً العٌِد، وقد واظب رسول هللا محمد 

السنة األولى من الهجرة، وتللى خلف اإلمام فً المسجد أو فً المللى، أو الساحات الكبٌرة، ولةاة العٌد ركعتان، أما 

ٌُفضل  وقتها فٌبدأ بعد شروق الشمس بما ٌقارب خمسة عشر دقٌقة، وٌستمر إلى قبل دخول وقت لةاة الظهر بقلٌل، و

، وعند العودة تغٌٌره وسلوك طرٌق غٌره، كما ٌكون إفطار المسلمٌن فً عٌد األضحى بعد الذباب إلى اللةاة من طرٌق

 .اللةاة، وذلك حتى ٌأكلوا من أضحٌاتهم

 سبب تسمية عيد األضحى

، كما ([1]: )فلَل لربك وانحر-تعالى-سمً عٌد األضحى بهذا االسم، ألّنه الٌوم الذي ٌذبُح فٌه المسلمون أضاحٌهم، لقوله 

، فقد -علٌه السةام-وسمً ٌوم الفداء، وذلك بسبب قلة عٌد األضحى التً تضمنت التضحٌة والفداء عن نبً هللا إسماعٌل 

-وٌمتحن لبره وإٌمانه، فابتةاه برؤٌا فٌها ذبح ابنه إسماعٌل  -علٌه السةام-أن ٌختبر نبٌه إبرابٌم  -جّل عةاهُ -أراد هللا 

ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمَناِم أَنًِّ أَْذَبُحَك  -تعالى-، فما كان منه إال أن بلّغ ابنه بذلك، فقال -معلٌه السةا ا ُبَن ٌَ على لسانه: )َقاَل 

َناهُ -تعالى-إسماعٌل بكبش عظٌم، قال  -سبحانه-، وعندما حانت لحظة تنفٌذ أمر هللا فدى هللا ([2]َفانُظْر َماَذا َتَرى ٌْ : )َوَفَد

 .([3]بِِذْبٍح َعِظٌمٍ 

 حكمة مشروعية عيد األضحى

للمسلمٌن عٌدٌن، ُشكًرا له على إتمام فرٌضتٌِن من فرائض اإلسةام وشعائره، وُبما لوم  -سبحانه وتعالى-شرع هللا 

َع إلٌه سبٌةا، والذي ٌأتً بعده عٌد األضحى، وقد دّل على رمضان الذي تأتً بعده عٌد الفطر، وحج بٌت هللا لمن استطا

أّنه قال: )قِدم رسوُل هللاِ للى هللاُ علٌه وسلم المدٌنَة ولهم  -رضً هللا عنه-ذلك ما رواه أبو داوود عن أنس بن مالك 

ِة فقال رس ٌَّ وُل هللاِ للى هللاُ علٌه وسلم إنَّ هللاَ قد ٌوماِن ٌلعبون فٌهما فقال ما بذاِن الٌوماِن قالوا كنا نلعُب فٌهما فً الجابل

 .([4]أبدلكم بِِهما خًٌرا ِمنهما ٌوَم األضحى وٌوَم الفطرِ 

 عبارات عن عيد األضحى

ٌُعنً الفرح والبهجة والسرور، وفً عٌد األضحى ال بد من إرسال أحلى العبارات والكلمات لألبل واأللدقاء، وم ن العٌد 

 :العبارات التً تأتً بمناسب عٌد األضحى



 فرحة عٌد األضحى ال تبدأ إال برؤٌتك، فكل عٌد وأنت بقربً وبجواري، عٌد مبارك وسعٌد. 

  عٌد األضحى بو عٌد للروح، فٌه تكتمل البهجة، وتنثر الكلمات والتهانً الجمٌلة، وتبارك األمنٌات، فكل عام

 .وأنتم بخٌر

 ٌا حمامة الحرم زورٌه، ومن زمزم اسقٌه، ومن عطر الكعبة طٌبٌه، وبقرب عٌد األضحى بّنئٌه. 

 أمانٌنا تسبق تهانٌنا، وفرحتنا تسبق لٌالٌنا، ومبارك العٌد علٌكم وعلٌنا. 

 بمناسبة حلول عٌد األضحى، أبارك لكم وأبنٌكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخٌر، عٌدكم مبارك. 

 ان السماء حًبا، ووًدا، واحتراًما، وتقدًٌرا أبنئك بحلول عٌد األضحى المبارك كل عام وأنتم بمشاعر تةامس عن

 .بخٌر

  تتقارب السطور لتحظى بأول ابتماماتكم وتتسابق األقةام لتنثر حبر مودتها إلٌكم وتتسارع الحروف لتعانق

 .مًرا بالفرح ٌزٌدنواظركم لكن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعٌد أضحى سعٌد وع

 شعر عن عيد األضحى

 :كتبت العدٌد من األشعار عن عٌد األضحى، ومن أجمل األشعار

 بذا بو العٌد فلتلُف النفوس به

 وبذلك الخٌر فٌه خٌر ما لنعا

 أٌامه موسم للبّر تزرعه

 وعند ربً ٌخبً المرء ما زرعا

 فتعهدوا الناس فٌه من أضرَّ به

 تبعارٌب الزمان ومن كانوا لكم 

دوا عن ذوي القربى شجونهم  وبدِّ

 دعــا اإلله لهذا والرسول معا

 واسوا البراٌا وكونوا فً دٌاجربم

 بــدراً رآه ظةام اللٌل فانقشعا

 خاتمة تعبير عن عيد األضحى قصير جدا

ابر الفرح، فتسن العٌُد بهجة وسرور، متعة ونعمة، فضل وشكر، ٌأتً بعد إتمام فرٌضُة هلل، ٌتخلله العدٌد من السنن ومظ

فٌه لةاة العٌد، وتذبح فٌه األضاحً، وٌزور األبل واأللدقاء بعضهم، وعٌد األضحى ٌأتً بعد إتمام فرٌضة الحج، وقد 

ٌّه، ولفداء هللا  بكبش عظٌم، وبو عٌد  -علٌه السةام-إسماعٌل  -سبحانه وتعالى-ُسمً بهذا االسم، لذبح األضاحً ف

لثانً بعد عٌد الفطر، ومن أجمل طقوس عٌد األضحى المبارك وأروعها بً تكبٌرات المسلمٌن الكبٌر، وبو العٌد ا

ٌَجتمع فٌها الكبار واللغار ٌعلوبم الفرح، وتكتسً قلوبهم  المساجد فً لبٌحة العٌد، ولةاة عٌد األضحى المبارك، التً 

بتهنئِة بعضهم البعض، فتذبب كل البهجة، وٌرتدون أجمل ما لدٌهم من ثٌاب، لٌِكبروا تكبٌراِت العٌد، وٌبادروا 

 .الخلومات وكأنها لم تكن

  

 


