صالة العيد
ن

حكم صالة العيد  :صالة العيد سنة مؤكدة عن السسن هللا ص صنهللا ص عهللاينل النل
م شع ئس االسالم الظ هسة ل صهللا ص عهللايل الل دا م عهللاي كذلك أصنا هل من
هعده قد أمس النبي صهللا ص عهللايل الل ه حتن النان ا اال أ نل أمنس الانيت هن عت اهللا
المصهللا  .م أهل العهللام م يسى أ فسض عي .
شررط ص صررالة العيررد  -:دخن هللا ال قننو ج ان د العنندد – االسننتين ف فننال قن قبننل
قت ال قب عهللا الما فس.
المواضع التي تصلي فيها -:يان أف صنهللا فني المنن لو ال اسنعة الم ت حنة خن
البي ت يق صال في الما اد.
قتها  :كصالة الضا هعد ا ع الشمس مقدا مح إل قو ال اهللا ل صنهللا
ص عهللايل الل ك ف يصهللاي هعد ا ع الشمس هقد ميل  ،ف م قبل ا ن ع الشنمس
قو ي.
صالة العيد ركعتان قبل الخطبة لق هللا الصا هة صنالة ال ننس ا ىنا كعتن ف قبنل
الخنبة يكبس في اال ل هعد كبيسه االحسام سبع ً فني السكعنة الن ينة خمنس كبينسات
غيس كبيسه القين م يسفني يدينل مني كنل كبينسة ف السسن هللا صنهللا ص عهللاينل النل كن ف
ي عل ذلك .
خنبة عيد ال نس االىا عب ة ع خنبتي ك لقمعة .
سننبح اسننم هننك االعهللا ن الن يننة ه اننة
ثننم يقننسأ فنني السكعننة اال ل ن ه اننة الكتن
د دليل عهللا ذلك.
س ة الغ شية ال يصح قض ا صالة العيد لعدم
الكت
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البهللانندة يقتمنني في نن الما نهللام ف

يا ن أف ننؤدص الصننالة فنني مكنن ف اسنني خنن
إلظ هذه الشعيسة .
أخيس صالة ال نس.
يا قديم صالة االىا
أف يأكل قبل صالة عيد ال نس مسات إال ينعم ين م النانس حتن يصنهللاي ل عهللانل
صهللا ص عهللايل الل.
يا التكبيس في الخس لصالة العيد هعد صنالة ال قنس فني عيند االىنا الن
ث لث اي م التشسيو يا التكبيس لصالة عيد ال نس هعد إكم هللا عدة مض ف حت
صالة العيد لق لل ع ل ( لتكملروا العردةو لتكبرط ا ل لر مرا رداكم لعلكرم
تشكط ن )  .س ة ( البقسة) اآلية ( )185
يا أف يغتال يتنيب يتقمل هأامل الني .
يا كنسة الت هللايل التكبيس.
مخ ل ة النسيو في الذه إل الماقد الع دة إل البيو.
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