
 اهلل أكبر كبيراً 

 رــبـٌ أكــالل  رــبـٌ أكــالل  رــبـٌ أكــالل

 اهلل أكرب َهلل احلمد رــبـٌ أكـاللَ  إال اهلل  ال إلٌ
  َاحلمد هلل كثريًا  اهلل أكرب كبريًا 

 اًلــّـــرة َأصـــٌ بلــاى اللــبخـــَش

 اٍــد إال إِــبـعـَال ن ٌ ــــٌ إال اللــال إل

 رٍ اللافرَىـــو َلُ كــلي ن لٌ الدِخم

   صدق َعدٍ   دٍـــــــَح ٌــــٌ إال اللــال إل

 َيسم األحساب َحدٍ  َأعس جهدٍ    َنير عبدٍ

 رـَاهلل أكب ٌــــٌ إال اللــال إل

 ّدنا حممدـــــَعلى آل ش  اللًم صل على شّدنا حممد

 َعلى أنيار شّدنا حممد  اب شّدنا حممدــَعلى أصخ

  ّدنا حممدــــَعلى أزَاج ش

 َشلم تصلّمًا كثريًا ة شّدنا حممد ــــــَعلى ذرِ

 

 .ثبوت رؤٌة هالل شوال حتى صالة العٌدمن  ،فً عٌد الفطر  :وقت التكبٌر( 1)
 .من فجر ٌوم عرفة حتى آخر أٌام التشرٌق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة :فً عٌد األضحى     

 .لم ٌحدد النبً صلى هللا علٌه وسلم صٌغة ملزمة لذا تعددت الصٌغ( 2)
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 داب آ    

 ذـيـالع
 

 وغٌرهالمطر لعذر ك ولٌس المسجد إالالخالء فً صالة ال. 

  والتعطر  الثٌاب أجملاالغتسال وارتداء استحباب 

  لكسر الصٌام عٌد الفطر قبل صالة تناول طعام ٌسن ،

 .األضحىبعد صالة عٌد وتأخٌره 

 العٌدلتبكٌر إلى مصلى ا. 

 خرآوالعودة من طرٌق من طرٌق مصلى الذهاب لل. 

  فً البٌوت والطرقات  ا  مطلق   :بالتكبٌرالصوت رفع

ا أواألسواق،  من فجر ٌوم عرفة الصلوات عقب و مقٌد 

 .ٌام التشرٌقأإلى عصر ثالث 

 :تقبل هللا منا ومنكم التهنئة بالعٌد 

  وإطعام الطعامصلة األرحام 

 اللهو فً غٌر معصٌة هللا 
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أول صالة عيذ في الخالء 

 في القرن العشرين
 حرص اإلمام  م1221 عاملمٌن فً اإلسماعٌلٌة ــوان المســبعد تأسٌس جماعة اإلخ

 إحٌاء و الفرائض وترسٌخ الشامل، الصحٌح دٌنهم الناسا على تعرٌف ــــن البنــحس

 مع ضعف الخالفة. المسلمونبعدما تناساها  الخالء فً العٌد صالة سنةن ومنها السن

وأخذ  العباسً بالمسجد الفجر صالة عقب العٌد صالة أحكام الناس بتعرٌفوبدأ البنا قبٌل انتهاء شهر رمضان 

 .الخٌر وٌشهدون ونساء   رجاال   الناس رجـــٌخ وأن ء،الخال فً العٌد صالة أحكامٌتناول 
 

 وتحمَّسواقترح أحد الحضور الصالة فً صحراء االسماعٌلٌة : البنا ٌقول

 معهم ونتفق العلماء نستشٌر حتى خطوة نخطو   أالعلٌهم  اشترطتف السامعون

 .التنفٌذ أسلوب على

 شق حاولوا ٌنهقالمتفٌ بعض أن إال له؛ وتحمَّسوا االقتراح بهذا الناس وتسامع

 للمساجد، وتعطٌل هللا، دٌن فً ابتداع هو األمر هذا بأن وأفتوا الصفوف،

 .وهو ٌوضحٌسألوه وتقاطر الناس على حسن البنا  لإلسالم، ومحاربة

 الجمهور وتحمَّس البلدة، قاضً رأسهم علىو العلماءمن  نوالراسخوتحمس 

 العراشٌة مسجد إمام مدٌن محمد الشٌخوأم  ، الُمصلَّى وأعدوا وللسنة، للحق

 .الخالء فً العٌدوتقررت سنة  ،الصالة 
 

  لٌكبِّروا الشوارع إلى الناس ٌخرج أن البنا اإلمام اقترح التالً العٌد وفً

ا   مظاهرة فً العرب حًوطافوا شوارع  الناس فوافق العٌد، تكبٌرة جمٌع 

 .حٌث االنجلٌز اإلفرنجً الحً منوعبرت شارعٌن  حافلة

  الحً داخل شارع إلى شارع من تمتد العٌد مسٌرات راحت التالً العام وفً

 فطلبوا نقل حسن البنا بعٌدا  عن االسماعٌلٌة ،  اإلنجلٌز، أزعج مما اإلفرنجً؛

  العمومٌة المعارف وزارة إلى رجالها كبارولما علم أهل االسماعٌلٌة انطلق 

ى أالبشرط  لمطلبهملمنع نقل البنا ، فاستجابت    حً البنا حسن مسٌرة تتخطَّ

 .العرب
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