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 زكاة الفطر و صالة العيدين                                                                                  2016تحديث يونيو 

 ِرَعت في السنة األولى من الهجرةش   ،عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصالة  هي سنة .     
   االجماعة فله أن يصليها منفرد   ، و من فاتته( ) تتحقق الجماعة و لو بمأموم واحد ي سن فيها الجماعة  .  
 ا ، أو في غير مكة( ممطر   وكون األرض الفضاء بعيدة، أو الج) كأن تإال لعذر ي الصحراءف  حب أن تكون في األراضي الفضاء أوي ستقام صالة الجمعة، و قام حيث ت  ت   .  
 األطفال  الشابة و الثّيب و العجوز و كر وفساء و البِ بما فيهن الحائض و الن   أمر الرسول بخروج الرجال و النساء.   
 وقتها:  ❖

 ( = اختفاء ظل األشياء دقائق في كبد )وسط( السماء 4)= وقوف الشمس حوالي   الزوال وقت إلى دقيقة بعد الشروق(   20)من ارتفاع الشمس قدر رمح .        
 قت صالة الفطر إلخراج صدقة الفطر، وتأخير و توزيعها و  سن تقديم صالة عيد األضحى ليتسع الوقت لألضحيةي  .        

 :  كيفيتها ❖
الُة جَاِمَعة، و لكن ينادي لها بقول " ليس لصالة العيدين أذان أو إقامة.          " مرتينالصَّ
 إنها تكون بعد الصالةطبة ففيما عدا الخ  ) شروط وجوب + شروط صحة(  ركعتان تتوافر فيهما الشروط التي تتوافر في صالة الجمعة.        
    )بخالف  بعد دعاء االستفتاح، و تشتمل الركعة الثانية على خمس تكبيرات ،بخالف تكبيرة اإلحرام( ) تشتمل الركعة األولى على سبع تكبيرات .       

  "أكبر "سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللار ا األخرى بالقول س ويسن الفصل بين كل تكبيرة و ، مع رفع اليدين حال كل تكبيرةتكبيرة القيام(             
نة،طبة بعد صالالخ   .إلمام والمأموم            تكون التكبيرات جهر ا ل.               واالستماع لها كذلك  ة العيد س 
  وتجزئ عند الحنابلة فقط ر، يالحظ : * إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فإن صالة العيد ال تجزئ عن صالة الجمعة عند الجمهو   

     ثيب على ذلكولكن لو صالهما أ   ، * الحاج ال تجب عليه صالة العيد أو صالة الجمعة النشغاله بأعمال الحج              
 : نن يوم العيد وليلتهسُ  ❖

     إحياء ليلتي العيدين بطاعة هللا من ذكر و صالة وقرآن و صالة على الرسول -      
 وكذلك لبس أحسن الثياب وأجملها ، للعيدين والتطيب والتزين لصالة العيدينالغ سل  -      
 .  فرحةإظهار البشاشة وال -     ، وتأخير األكل بعد الصالة في عيد األضحى األكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصالة -      
 ندب الرجوع من طريق غير الذي سلكه في  ي   و ،  الركوب حال الرجوع ي ور بين المشالتوجه إلى الصالة ماشي ا إذا كان من أهل البلد وي خيّ  -      

   الذهاب ألن المالئكة تشهد للمصلين بالطرقات          
 :  وفي المصلى إلى الشروع في الصالةجهر ا حال السير إلى المصلى  التكبير -      

 ال ِإلَّه ِإال هللا مرات  +    3.     ←     تكبيرات )هللا أكبر(  -:   )اختالف( صيغته*         
 و لِِلِه احلّْمد       + .  مرتني                                                                    
ِثريا   . مرة        +                                                                      حهان هللِا ب ْكرًة و أهِصيال بْ ، و س   كهِبريا، و اهحْلمْد لِِلِ كه

ه ، صهدهقه وهْعدهه ، و نهصهره عهْبدهه ، و أهعهّز ج ْندهه  ،+   . مرة       ← (ال ِإلَّه ِإال هللا هتليل) -                                      و ههزهمه األهْحزاهبه وهْحدهه   وهْحده
ه  + . مرة                                                                        ِْلِصنيه لهه  ا، و اله ن هْعب د  ِإاّل ِإَّيَّ  لّدينه و لهو كهرِهه الكهاِفرونُم 

مهد الَّله مَّ صهلِّ  صالة على النيب ) -                                   مهد.   ← ( عهلهى سهْيِدَنه ُم   و عهلهى آِل سهْيِدَنه ُم 
مهد ، .                                                                                    مهد ، و عهلهى أهْنصهاِرسهْيِدَنه ُم   و عهلهى أْصحهاِب سهْيِدَنه ُم 

مهد ، و سهلِّم تهسِليمهاً كهِثريا و عهلهى أهْزواهِج سهْيدِ .                                                                                                 مهد ، و عهلهى ذ رِّيِة سهِيِدَن ُم   َنه ُم 
 ، و يبدأ فيه من غروب شمس ليلتي العيدين إلى صالة العيد   هو التكبير المذكور والذي ي قال في غير أوقات الصالة :   التكبير المطلق .  : أنواعه * 

نة بعد الصالة المفروضة للجماعة و المنفرد :   التكبير الُمَقيَّد.                          ر، و يبدأ من بعد فجر يوم عرفة إلى بعد عص خاص بعيد األضحى فقط، س 
 أما للحاج فيبدأ من بعد ظهر يوم النحر إلى بعد عصر آخر أيام التشريق  ،لغير الحاج(  ) آخر أيام التشريق                         

 اة الصيام = صدقة الِفطر = الِفطرة ( ) = زكاة رمضان = زكزكاة الفطر
 الرفث = هنا بمعتى فُحش القول ( –اللغو= الكالم الذي الفائدة فيه  ) للمسكين ة، وُطعمث ف  من اللغو والر   للصائم  ةُطهر:   * حكمتها    

 . يجد ما يزيد عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ←واجبة على كل مسلم  * ُحكمها :
 القوت = الحاجة األصلية من طعام وثياب وسكن ..الخ  ، تسقط بالعجز عنها ()  امن رمضان وليلة العيد حي   ا. أدرك ولو جزء                                     

لد بعد مغرب  آالتجب على من مات قبل مغرب   )                                               (   يوم خرآخر يوم من رمضان ، وال على من و 
 ن سفل ( إن عال ، والفرع وإاألصل و  ←)بسبب الزواج أو القرابة  وعمن تجب عليه نفقتهم  ، . عن نفسه                                   

 ) من في الخدمة ال العمل أو التجارة ..(وعن الخادم                                                      

 ) ُسنة(صدقة  ←. بعد صالة العيد ) واجب أو فرض(            زكاة  ←)اختالف( ة العيد  قبل صال  وقتها :* 

 بل تبقى في الذمةزكاة الفطر تسقط بالعجز عنها ، والتسقط بالموت أو بالتأخير  - يالحظ :                

 :)اختالف( من مات وعليه زكاة الفطر  -                          

 )إال إذا أوصى الميت أو لو تبرع الورثة بإخراجها( )األحناف(خراجها إ. تسقط واليجب على الورثة       )الجمهور(خراجها قبل توزيع التركة إويجب  ، . التسقط          

 )لبن يابس  منزوع الدسم أشبه بالِكشك أو أقط ، تمر أو  زبيب ، ) القمح = البُر=الِحنطة = الطعام ( . صاع من ستة أصناف : قمح أو شعير   ←إما مقدارها : *      

 وأ   من حبوب أوثمار واليجوز من غيرها من لحم أو لبن(  ) أو قوت البلد  الذي يُدخر،  الصعيدي(                                        

 لد في شهر رمضان (يُحددها مفتي كل ب –خر ) تتغير من عام آلقيمة الصاع .                              

 ( = حوالي كجم إال ربع 3سم 675ء الكفين مجتمعين = ( ) الُمد = ملإال ربع كجم  3= حوالي  3سم 275 1أمداد =   4)الصاع =                                          

 زكاة الفطر = صاع أو قيمته عن نفس المسلم وعن كل من يعول -ياُلحظ :              

 لرجل   خراجهاإالواجب ،  فتكون زكاة الفطر  اجنيه 12ي أن قيمة الصاع من قوت البلد = أ 2017لعام   اجنيه 12معنى أن زكاة الفطر =  -                       

 جنيها 72= )قيمة الصاع(  12× )نفسه ومن يعول(  7من ستة أفراد =  يعول أسرة                            

 ا منعا للرياءيجوز إخراج أكثر من قيمة الصاع التي يُحددها المفتي كزكاة للفطر ويفضل أن يكون ذلك سر    -                       

     ، فالخادم  ..الخخراج بعضها ، وعليه أن يبدأ بنفسه ، فزوجته ، فأمه وأبيه ، فولده إخراج الزكاة كلها ، يجوز إعند العجز عن  -                       

 خراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول مع إعلى )أب ، أم ، زوج ..( . عند عدم قدرة أولي األمرللقوامة : حفظا  -                       

 ها لولي األمر إلخراجها ..ؤبنة المقيمين معه ، يُفضل اعطابن أو االقدرة اال                                                

 خبارهم بذلك إاألزواج مع عدم  باء أويُخرجه اآل نفسهم مع ماعن أاج الزكاة خرإن يعمل  من األبناء أو الزوجات من مانع لم . ال                                          
 . الفقراء والمساكين فقط : )اختالف( رف زكاة الفطر امص  -                        

  المذكورة في قوله تعالى:مصارف الزكاة الثمانية   نفس .                                                                 
َدَقات  ِلْلف َقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َوالْ "  ِبيِل َفِريَضة  ِمَن َّللاَِّ َوَّللاَّ  َعِليٌم َحِكيمٌ الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِ  م َؤلََّفِة ق ل وب ه ْم َوِفيِإنََّما الصَّ  ( 60)التوبة: "   يِل َّللاَِّ َواْبِن السَّ


