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 هدية عيد الفطر

  مةقد مُ 

  .ه أمجعنيحبِ اهللا، وعلى آله وصَ  

ـــالعُ  ، علــى تســـهيلِ العصـــورِ  لــوم الش هــا إىل عمـــومِ ة، وتقريبِ رعي 
  اختصــارُ 

ُ
فــات، وكــان لــذلك املؤل  والت، وتلخــيصُ طَــامل

  .واخلاص  ها بني العام ها، وانتشارِ على مدارستِ 

 لـــمِ العِ  تســـهيلِ منهـــا علـــى  اهـــم؛ حرًصـــجِ َ  علـــى ة أن تســـريَ 

ة، األدلـ بـدون ذكـرِ  ارً خمتَصـ )الفطـر الفطـر، وزكـاةِ  أحكـام عيـدِ 
 أراد ومــن .هــا ومــن قــال ــاكمِ وحُ  علــى املســألةِ  ارً ، مقتِصــ

 أو قــولٍ  ذهبٍ َمــ كــل   مصــادرِ  معرفــةِ لِ  ؛بــاملوقع ةالفقهيــ 
 لمــــي عِ  نهجٍ َمــــ فـــقَ وذلــــك وَ ، اجحول الـــر الَقــــ ةِ قـــني، وأدلــــ

  .ناعُ نا ما ينفَ مَ ل ن يعَ 

  ةني ر الس رَ الد  سةِ ؤس بمُ  لمي العِ  سمُ القِ 

 

 على رسولِ  المُ والس  الةُ هللا، والص  احلمدُ 

 ا بعدُ أم:  

العصـــورِ  العلــم علـــى مــر  ص أهـــلُ فقــد حــرَ 
اختصــارُ  :ذلــك رِ وَ هــا، ومــن ُصــفعُ نَ  م ؛ لــيعُ النــاسِ 

على مدارستِ  ا، واإلقبالِ  ه يف تيسري االنتفاعِ أثرُ 

 ســـةُ وقـــد ارتـــأت مؤس  ـــرَ الـــد ر الس ة أن تســـريَ ني
 الش رعي.  

أحكـام عيـدِ (ص من فقـه خ ولذا يأيت هذا امللَ 
، مقتِصــاملــذاهبِ  ، وتوثيــقِ مــاءِ لَ العُ  ونصــوصِ 
 املوســوعة إىل جــوعُ الر  هفبإمكانِــ االســتزادةَ 
قـــني، وأدلــــاحملق  الِ علـــى أقــــو  العِ طــــواال، أو روايـــةٍ 

  .واضحٍ 

ن يعَ نا، وأمَ ل نا مبا عَ عَ  تعاىل أن ينفَ اهللا نسألُ 
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  الفطر عيدأحكام 

 ودِ بعَ  عائدٍ  ،معتادٍ  وجهٍ  على العام  ودِ بعَ  أو نة،الس 

 ال، وهذا بإمجاعِ و  
ُ
علـى ذلـك  اإلمجـاعَ  نقلسلمني، و امل

:  
وابـــن  حــزم، ابـــنُ  ذلــكعلـــى  نقـــل اإلمجــاعَ ، وقــد واألضـــحى

  .يامالص  ريضةِ فَ  به من إمتامِ 
  .سلمني

   

 

أحكام 

  :تمهيد
   :تعريف العيد -١

العام  االجتماعِ  من يعودُ  مالِ  اسمٌ  :العيدُ 
  .ذلك حنوِ  أو هر،الش  أو األسبوعِ 

  :وقت عيد الفطر -٢
و شَ  من شهرِ  لُ األو  اليومُ هو  :طرِ الفِ  عيدُ 
  .حزم ابنُ 

:حكم صيام يومي العيدين -٣
واألضـــحى طــرِ الفِ : يـــدينِ ي العِ يــومَ  ومُ َصـــ مُ حيــرُ 

  .وويوالن  دامة،قُ 

  :الفطر م عيدكَ حِ من  -٤
به من إمتامِ  اهللا تعاىل على ما أنعمَ  كرُ شُ  -
  رورح والس رَ الفَ  دخالُ إ -

ُ
سلمنيعلى امل



٤ 

 هدية عيد الفطر

  التكبير في عيد الفطر
  :حكم التكبير في عيد الفطر

ــــ هــــاءِ قَ الفُ  هــــورِ مجُ  وهــــو مــــذهبُ  ــــاملالكيــــن ِم ة، والش ة، افعي
  .على ذلك

  :وقت التكبير في عيد الفطر

  :في عيد الفطر
اليـــوم  غـــروب مشـــسأو  ،الو َشـــ هـــاللِ  برؤيـــةِ  :أي ،طـــرِ 
 غَـالبَـ قـول و ة، واحلنابلـة، الشـافعي ـابـن ، و ويابـن بـاز، ة، و تيمي
  

  :في عيد الفطر
 في ذلك على عد ها قوالنة أقوال، ومن أهم:  

 قـولٌ ة، و قـوٌل للمالكيـ، وهـو الةللصـ اإلمامِ  حبضورِ  طر
  .ابن عثيمني، و وي غَ البَـ  وروايٌة عند احلنابلة، وهو اختيارُ 
 بِ ذهَ مــن َمــ حيحُ ، وهــو الصــطبــة العيــدِ خُ  بنهايــةِ  طــرِ الفِ 

 ابن بازة، و ابن تيمي.  

  :الفطر 
العيـــد  ، وال يف يـــومِ املغـــرب والعشـــاءِ  صـــالةِ  بَ ِقـــعَ  طـــرِ 

 احلنابلــة، واألصــح  عنــد مجهــور الشــافعي ة، واختــاره النــووي ،

 

التكبير في عيد الفطر: باب األولال
حكم التكبير في عيد الفطر -

وهــــو مــــذهبُ  ،ب ســــتحَ مُ  طــــرِ يف عيــــد الفِ  التكبــــريُ 
 على ذلك اإلمجاعَ  واحلنابلة، وحكى النووي

وقت التكبير في عيد الفطر -

في عيد الفطروقت ابتداء التكبير  -١
  كبـــريُ الت  ئُ بتـــدِ يَ 

ُ
ـــامل طـــرِ الفِ  عيـــد يف ليلـــةِ  قُ طَل

الشـافعي  ، وهـو مـذهبُ من رمضـانَ  الثالثني
  .ائمةالد  جنةُ ، وبه أفتت الل ثيمنيوابن عُ 

في عيد الفطروقت انتهاء التكبير  -٢
في ذلك على عد  لمِ العِ  اختلف أهلُ 
طريف عيد الفِ  التكبريُ ينتهي  :القول األول

وروايٌة عند احلنابلة، وهو اختيارُ ة، لشافعي ل
الفِ  يف عيــدِ  التكبــريُ ينتهــي  :القــول الثــاني

ابن تيمي  واختارهة، الشافعي  وقوٌل لبعضِ احلنابلة، 
  

 د في عيدقي حكم التكبير المُ  •
  التكبـــريُ  عُ شـــرَ ال يُ 

ُ
طـــرِ الفِ  عيـــدِ  د يف ليلـــةِ قيـــامل

احلنابلــة، واألصــح  صــالة العيــد، وهــو مــذهبُ  بَ ِقــعَ 
  .ثيمنيابن تيمية، وابن عُ  وهو قولُ 
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ا مـــد، إمـــوهللا احلَ ، ، واهللا أكـــرب اهللا أكـــرب اهللاُ إال  اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب، ال إلـــهَ 
ذلــك  فكــل ، هـاا بتثليثِ وإمــابـن تيميــة،  واختيــارُ ، احلنابلــةِ 

  .ثيمنيابن باز، وابن عُ 

 هــورِ مجُ  ى، وهــو مــذهبُ ملصــل  اىلإم ن بيــوِ هم ِمــن حــني خــروجِ 
 يه، واختيـارُ بَ صـاحِ  ، وقـولُ وهـو روايـٌة عـن أيب حنيفـةَ ، 

ت ، وبــه أفَتــالشــاطيب  وهــو قــولُ  ة،املالكيــ نــص علــى ذلــك
  .وابن عثيمني، وهو قول ابن باز، واأللباين

  صالة العيدين

 ،م عليهــاى اهللا عليــه وســل ه صــل بِتــواظَ مُ   ذلــك مــن خــاللِ 
اهللا عـــنهم  يَ ِضـــواظبـــة صـــحابته رَ مُ  هـــا، مث إلي أن خيـــرجنَ 

 واجتمـاعِ  ،هـاه وتعظيمِ رِ عائِ شَ  وإظهارِ  ،اهللا سبحانه وتعاىل

   

 

   :صيغة التكبير في العيد -
اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب، ال إلـــهَ : أن يقـــولَ  األفضـــلُ 

احلنابلــةِ  كمــا هــو مـذهبُ   ،التكبـريِ  صــيغةِ  بتثنيـةِ 
ابن باز، وابن عُ  هو اختيارُ ، و وجائزٌ  حسنٌ 

  :التكبير في العيدصفة  -

  :حكم الجهر واإلسرار -١
ن حــني خــروجِ ِمــ جــالِ للر  كبريِ بــالت  ُيســن اجلهــرُ 

، واحلنابلة، ةة، والشافعي ن املالكي مِ  ماءِ لَ العُ 
 حاويالط .  

  :حكم التكبير الجماعي -٢
نــص علــى ذلــك ؛دعــةٌ بِ  يف العيــدينِ  اجلمــاعي  التكبــريُ 
وهو قول ابن باز، واأللباين ،الدائمةُ  اللجنةُ 

صالة العيدين :الباب الثاني
  :فضل صالة العيدين -

 ذلــك مــن خــاللِ ، ويتبــني ها عظــيمٌ ضــلُ فَ  صــالة العيــدينِ 
أن خيـــرجنَ  ضِ ي واحلُـــ دورِ اخلُـــ وذواتِ  ســـاءِ ه للن وأمـــرِ 

اهللا سبحانه وتعاىل كرِ ما فيها من شُ ن بعده؛ ولِ عليها مِ 
  .على اخلريِ  املسلمنيَ 
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ــل قــولٍ  وظــاهرُ ة، احلنفيــ بُ ، وهــو مــذهَ  عــن  وروايــةٌ افعي، لش
  .عثيمني باز، وابنِ  ابنِ و  ة،ابن تيمي  اختيارُ هو و ة، 

  
ــ ــ بعــد طلــوعِ  :، أيمــحٍ رُ  يــدَ قِ  مسِ الش بــعِ رُ  مبقــدارِ  مسِ الش 

ـــ هـــاءِ  ، وهـــو وجـــٌه يف ة، واحلنابلـــةة، واملالكيـــن احلنفيـــِم

  
ـــ دِ عـــن كِبـــ مسِ  ماءِ الس ـــالفِ  بِ املـــذاهِ  فـــاقِ ، وهـــذا باتةِ قهي 

  .لةواحلنابِ 

 ـالفِ  املـذاهبِ  فـاقِ ، وهـذا باتـ: ة األربعـةقهيـاحلنفية، ة، واملالكي
  .على ذلك دامة اإلمجاعَ 

 
  :)الصحراء(مصلى 

ـــ يف غـــريِ  )الصـــحراءيف  :أي مجهـــورِ  وهـــو مـــذهبُ ، ةَ مك 
  اختيـارُ و ، ةالشـافعي  يف مـذهبِ  ة، واحلنابلـة، وهـو وجـهٌ 

ُ
، رنـذِ ابـن امل

 

  :ينحكم صالة العيد -
، وهــو مــذهَ اعينيــ اوجوبًــ واجبــةٌ  العيــدينِ  صــالةُ 
ة، ابن حبيب من املالكي  قولِ  ظاهرُ و أمحد، 

  :العيدينوقت صالة  -

  :وقت ابتداء صالة العيدين -١
ــ ن ارتفــاعِ ِمــ العيــدِ  صــالةِ  وقــتُ  بتــدئُ يَ  الش

ـــ ســـاعةٍ  هـــاءِ قَ الفُ  هـــورِ مجُ  ، وهـــو مـــذهبُ اتقريًب
  .وي غَ البَـ ة، واختاره الشافعي  بِ مذهَ 

  :وقت انتهاء صالة العيدين -٢
ـــ والِ بـــزَ  العيـــدِ  صـــالةِ  وقـــتُ ينتهـــي  مسِ الش
واحلنابِ ة، ة، والشافعي ، واملالكي ةاحلنفي : األربعةِ 

  :الفطرصالة عيد تأخير  •
، وهـذا بات طـرِ عيـد الفِ  صـالةِ  تأخريُ  ستحب يُ 

 دامة اإلمجاعَ قُ  ة، واحلنابلة، وحكى ابنُ والشافعي

 :مكان إقامة صالة العيدين -
مصلى في ال إقامة صالة العيد -١
أي(املصـــلى يف  صـــالة العيـــدِ  إقامـــةُ  ن َســـتُ 

ة، واحلنابلـة، وهـو وجـهٌ ة، واملالكيـن احلنفيـِمـ هاءِ قَ الفُ 
  .والشوكاين ،وابن حزم
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  :في المسجد الحرام

هــــاء مــــن قَ الفُ  هــــورِ مجُ  احلــــرام، وهــــو مــــذهبُ  يف املســــجدِ 
   .فلَ من الس  طائفةٍ 

  :داألذان واإلقامة في صالة العي
، قدامــة شــد، وابــنُ رُ  علــى ذلــك ابــنُ  ، وقــد نقــل اإلمجــاعَ 

قدامـة،  علـى ذلـك ابـنُ  ٌة خاصٌة ـا، وقـد حكـى اإلمجـاعَ 

  :يوم الجمعة
 ا، إال يها ظهـرً ل َصـويُ  ،معـةَ اجلُ  رَ ُضـ حيَ له أال  العيدَ  ىمن صل

 عــة، وهــو مــذهبُ مُ اجلُ  ــم ييصــل  مــن لــه عْ ِمــإذا مل جيتَ 
، وابــن بــاز، وابــن عثيمــني، مة، وابــن القــي ابــن تيميــ واختــاره

  .، واملاورديدامة، والنوويقُ  بنُ اعلى ذلك  ، وقد نقل اإلمجاعَ 
   

 

في المسجد الحرامإقامة صالة العيدين  -٢
ــــ العيــــدِ  صــــالةِ  إقامــــةُ  األفضــــلُ  يف املســــجدِ  ةَ يف مك

 ة، املالكي طائفةٍ  ، وهو فعلُ ة، واحلنابلةوالشافعي

األذان واإلقامة في صالة العي -
، وقــد نقــل اإلمجــاعَ وال إقامــةٌ  أذانٌ  العيــدِ  لصــالةِ  عُ شــرَ ال يُ 

  .والعراقي

  :صالة العيدلالتنفل  -
ٌة خاصٌة ـا، وقـد حكـى اإلمجـاعَ ٌة وال بعدي ٌة قبلي ن سُ  العيدِ  ليس لصالةِ 

  .والنووي

يوم الجمعة إذا صادف العيد -
من صل، فإن عةٍ مجُ  يومَ  العيدِ  إذا صادف يومُ 

إذا مل جيتَ  إال  عنــه، تســقطُ  ال عــةَ مُ اجلُ  فــإن  ،اإلمــامَ 
ــ وقــولُ ، احلنابلــةِ  واختــارهف، لَ طائفــٍة مــن الس

  .ائمةُ الد  وبه أفتت اللجنةُ 

  :صفة صالة العيد -

  :عدد ركعات صالة العيد -١
، وقد نقل اإلمجاعَ باإلمجاعِ  ركعتانِ  العيدِ  صالةُ 
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افعية، ة، والشـن املالكيـِمـ هـاءِ قَ الفُ  هـورِ مجُ  بُ ، وهـذا مـذهَ 

  
 بُ هَ وهـو مـذ، انيـةالث  كعـةِ للر  القيـامِ  ا بعـد تكبـريةِ ، ومخًسـ

 جنـةُ الل به أفتـت ، و ابن عثيمنيابن باز، و م، و ي القَ  ة، وابنِ 

ة، ة، والشــافعي ن احلنفيــِمــ هــاءِ قَ الفُ  هــورِ مجُ  ، وهــو مــذهبُ 

  :قبل التكبيرات الزوائد
، الفاحتــة قــراءةِ  بعــدها قبــل بــدءِ ذ وائــد، والتعــو الز  كبــرياتِ 

 ة، واحلنابلةة، والشافعي.  

 لذي يقوله بين كل تكبيرتين؟
  :، على قولنيِ كبريتنيِ 

  ، واختيــارُ وأمحــدَ افعي، الشــ وهــو قـــولُ 
ُ
، وابـــن رنــذِ ابــن امل

، وهـو بال فصلٍ  بني التكبرياتِ  يوايلَ أن  يى املصل عل، و 
ــــارُ ، وهــــو مــــاءِ لَ العُ  عــــن مجهــــورِ  ووي ، وحكــــاه النــــ ــــن حــــزم،  اختي اب

 

  :تكبيرات صالة العيد -٢

  :حكم التكبيرات الزوائد •
 كبرياتُ الت  ُسـ يف صـالة العيـدِ  وائدُ الز وهـذا مـذهَ ةٌ ن ،

  .لةواحلنابِ 

  :صالة العيد تكبيراتعدد  •
، ومخًسـاإلحـرامِ  ا بعـد تكبـريةِ ست  رَ أن يكبـ  سن يُ 

 ابنِ  ة، واحلنابلة، وهو قولُ املالكي  ة، وابنِ تيمي
  .الدائمةُ 

  :رفع اليدين في التكبيرات •
، وهــو مــذهبُ وائــدِ الز  يف التكبــرياتِ  اليــدينِ  رفــعُ  ن َســيُ 

  .فلَ الس  عضِ بَ  ، وهو قولُ واحلنابلة

قبل التكبيرات الزوائددعاء االستفتاح  •
كبــرياتِ الت  يــلَ بَ قُـ  االســتفتاحِ  عاءِ بــدُ  دءُ الَبــ ســن يُ 

ة، والشافعي ن احلنفي مِ  هاءِ قَ الفُ  هورِ مجُ  وهو مذهبُ 

لذي يقوله بين كل تكبيرتين؟ا ما •
كبريتنيِ تَ  بني كل  فيما يُقالُ  لمِ العِ  اختلف أهلُ 

وهــو قـــولُ  اهللا تعــاىل، كــرُ ذِ  ســن يُ  :القــول األول
 ةتيمي.  

، و سنونٌ مَ  ليس هناك ذكرٌ  :القول الثاني
ووي ، وحكــــاه النــــةواملالكيــــة، احلنفيــــ مــــذهبُ 

  .يمنيثَ عُ  ابنِ و والصنعاين، 
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  :بالقراءة في صالة العيد
  .على ذلك اإلمجاعَ  دامة والنووي قُ  العيد، وقد نقل ابنُ 

  :ما يسن قراءته من السور بعد الفاتحة في ركعتي العيد
  .مرق والقَ  سورةِ أو ب

  :ها على قولنيضائِ قَ  كمِ يف حُ  لمِ العِ 
 ثيمنيتيمية، وابن عُ  ابنِ  واختيارُ ة، احلنفي.  
 ة،والشــــافعي ، ةاملالكيــــ مــــذهبُ وهــــو ، امــــكبرياِ بتَ  ركعتــــنيِ 

هـذه  تكبـرياتِ  يقـضِ  مل ؛هاببعِضـ أو كبرياتِ بـالت فيهـا  
  .ابن باز، وابن عثيمني واحلنابلة، واختيارُ 

 

 ة،، والشــــافعي ة، واملالكيــــةاحلنفيــــ: األربعــــة ةِ قهيــــالفِ  هبِ 

  .زيابن جُ قدامة، و  ابنُ  :على ذلك ن نقل اإلمجاعَ 

 

  :القراءة في صالة العيد -٣

بالقراءة في صالة العيد رالجه •
العيد، وقد نقل ابنُ  يف صالةِ  بالقراءةِ  اإلمامُ  رُ هَ جيَ 

ما يسن قراءته من السور بعد الفاتحة في ركعتي العيد •
أو بوالغاشية،  األعلى سورةِ ب القراءةُ  سن تُ 

  :قضاء صالة العيد -٤
العِ  العيد، فقد اختلف أهلُ  ته صالةُ من فاتَ 

احلنفي  بُ قضى، وهو مذهَ ال تُ  :القول األول
ــــاني ركعتــــنيِ  قضــــاؤها ب ســــتحَ يُ  :القــــول الث

  .واحلنابلة

   :صالة المسبوق في العيد •
 اإلمـامُ  سبقه وقد ي الركعةَ أدرك املصل  إن
 وهو مذهبُ  ،كعةالر  واحلنابلة، واختيارُ  ،ةالشافعي

 العيد ةخطب: الباب الثالث
  :العيد ةحكم خطب -

هبِ ااملــــذ فــــاقِ بات  ذا، وهــــةٌ ن ُســــ العيــــدِ  بــــةُ خط
  .واحلنابلة

  :دالعي ةوقت خطب -
ن نقل اإلمجاعَ ، ومم ةِ صالالبعد  انِ تكون العيدِ  تاطبخُ 
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ة، ة، والشـــــافعي ة، واملالكيـــــاحلنفيـــــ: األربعـــــةِ  ةِ قهيـــــالفِ  املـــــذاهبِ 
  .على ذلك

 ؟مدِ أو باحلَ  كبريِ هل يكون بالت  
ة، احلنفيــ: األربعــة ةِ قهيــالفِ  املــذاهبِ  فــاقِ بات  ذا، وهــهــا بــالتكبريِ 

ـــه ، وابـــن بـــاز م،القـــي  وابـــنِ ، ةَ تيميـــ ابـــنِ  ، وهـــو اختيـــارُ  ومـــال إلي

  من سنن عيد الفطر
كـل تمـرات لخروج إلى صالة عيد الفطـر، وأن يأ

 ،اتـرً وِ  هن يـأكلُ  راتٍ متَ  على ، وأن يكونَ طرِ عيد الفِ  إىل صالةِ 
 ة،احلنفي  ة،واملالكي  احلنابلة، و ةوالشافعي.  

  :لى صالة العيد بعد الفجر
 ،ةنـص علـى ذلـك الشـافعي  ؛، وهـذا يف حـق املـأمومنيَ 

 

  :صفة خطبة العيد -

  :ب في العيدطَ عدد الخُ  -١
املـــــذاهبِ  فـــــاقِ ن، وهـــــذا بات اطبتـــــخُ  للعيـــــدِ 

على ذلك اإلمجاعَ  حزمٍ  ، وقد حكى ابنُ واحلنابلة

  :التكبير في خطبة العيد -٢
هل يكون بالت  :طبةِ اخلُ  يف افتتاحِ  العلمِ  اختلف أهلُ 
هــا بــالتكبريِ افتتاحُ  ب ســتحَ يُ : القــول األول

 واملالكي ة، واحلنابلةة، والشافعي.  
ـــاني ـــتُ : القـــول الث ، وهـــو اختيـــارُ باحلمـــدِ  تحُ فَت

 وكاينالش.  

من سنن عيد الفطر: الرابعالباب 
لخروج إلى صالة عيد الفطـر، وأن يأتقديم األكل قبل ا -
  :اوترً 

إىل صالةِ  اخلروجِ  قبل األكلِ  تقدميُ  ب ستحَ يُ 
احلنفي : األربعة ةقهي الفِ  املذاهبِ  فاقِ بات  وهذا

لى صالة العيد بعد الفجرإتبكير المأمومين  -
، وهـذا يف حـق املـأمومنيَ جـرِ بعـد الفَ  العيـد صالةِ  إىل التبكريُ  ن سَ يُ 

  .واحلنابلة
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  :بالناس اإلمام إلى الوقت الذي يصلي فيه
 إىل الوقــتِ ى، ه إىل املصــل  ــ ي فيــهالــذي يصــل؛اسِ بالن  نــص
  .مالك ة، واحلنابلة، ونص عليه اإلمامُ 

  
 ة،احلنفيــــ: األربعــــةِ  ةِ الفقهيــــ املــــذاهبِ  فــــاقِ بات  وهــــذا ،ا
  .لفالس  من طائفةٍ  

  :لعيد من طريق، والعودة من طريق آخر
ـذاهِب الفقهيـِة وهـذا  ،آخرَ  من طريقٍ  عَ أن يرجِ 

َ
باتفـاِق امل

  .ة، واحلنابلة

رشـــد،  ، وابـــنُ ابـــن عبـــد الـــرب  :علـــى ذلـــك ، وقـــد نقـــل اإلمجـــاعَ 

  :ئةعلى أحسن هي
ـذاهِب الفقهيـةِ  وهذا هيئة،

َ
 ة،احلنفيـ: األربعـةِ  باتفـاِق امل

  :التطيب قبل الخروج إلى صالة العيد
ـذاهِب الفقهيـِة األربعـةِ ، وهـذا ه إىل صـالة العيـدِ 

َ
: باتفـاِق امل

  

 

اإلمام إلى الوقت الذي يصلي فيهخروج تأخر  -
ه إىل املصــل يف خروِجــ أن يتــأخرَ  لإلمــامِ  ب ســتحَ يُ 

 عليه اإلمامُ على ذلك الشافعي ة، واحلنابلة، ونص

  :االخروج لصالة العيد مشيً  -
االعيــــد ماشــــيً  لصــــالةِ  جَ خيــــرُ  أن ب ســــتحَ يُ 

 ةواملالكي،  قولُ  وهو واحلنابلة، ة،والشافعي 

لعيد من طريق، والعودة من طريق آخراالخروج لصالة  -
أن يرجِ  لصالة العيدِ  إذا خرج من طريقٍ  سن يُ 

ة، واحلنابلةوالشافعي ة، ة، واملالكي احلنفي : األربعةِ 

  :الغسل لصالة العيد -
، وقـــد نقـــل اإلمجـــاعَ العيـــدِ  لصـــالةِ  ســـلُ الغُ  ب ســـتحَ يُ 

  .والنووي

-  على أحسن هي ًال الخروج متجم
هيئة، نِ أحسَ  على ًال متجم  جَ خيرُ  أن ب ستحَ يُ 

 ة،واملالكي  واحلنابلة، ةوالشافعي.  

التطيب قبل الخروج إلى صالة العيد -
ه إىل صـالة العيـدِ قبـل خروِجـ بَ أن يتطيـ لِ للرُجـ ن سَ يُ 

 احلنفي ة، واملالكي ة، واحلنابلةة، والشافعي.  
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  :تقبل اهللا منا ومنكم
ة، احلنفيـمـن  هـاءِ قَ مجهـور الفُ  ا ومـنكم، وهـو مـذهبُ اهللا منـ
  .ة

بـاز، واأللبـاين، وابـن  بـنِ ة، واتيميـ ابـنِ  ، وهـو قـولُ ثـةٌ دَ حمُ 

   

 

تقبل اهللا منا ومنكم: بالعيد بقولالتهنئة  -
اهللا منـ لَ تقبـ: بقـولِ  بالعيدِ  التهنئةِ ب ال بأسَ 
 بعضِ  ة، واحلنابلة، وقولُ واملالكي  ةالشافعي

  :زيارة المقابر يوم العيد -
حمُ  بدعـةٌ  لزيـارة املقـابرِ  العيـدِ  يـومِ  ختصيصُ 
  .ائمةُ الد  جنةُ وبه أفتت الل عثيمني، 
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  زكاة الفطر

  . ومِ الص  نقيضُ  طرُ ، والفِ اإفطارً  مُ أفطر الصائِ 
، واملسـاكنيِ  قـراءِ للفُ ، لـدِ البَ أهـل  صاٍع من قوتِ  بإخراجِ 

  :الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
عمـًة وطُ  ،غـوِ ث والل فَـقـد وقـع فيـه مـن الر  ا عسـى أن يكـونَ 

 فون بزكاة الفطرحكم زكاة الفطر، والمكل  

ـــذاهِب الفقهيـــِة األربعـــة
َ
ة، ة، والشـــافعي ة، واملالكيـــاحلنفيـــ: باتفـــاِق امل

 اإلمجــاعَ دامــة قُ  ابــن حــزم ، وقــد حكــى ابــنُ  وهــو قــولُ 

 علـــى ذلـــك ابـــنُ  ، وقـــد نقـــل اإلمجـــاعَ ، ذكـــٍر أو أنثـــى، حـــر أو عبـــدٍ 

 

زكاة الفطر
  : تمهيد

  :تعريف زكاة الفطر -
  . يادةُ والز  ماءُ الن  :الزكاة لغةً 
أفطر الصائِ : ن قولكمِ  مصدرٍ  اسمُ  :الفطر لغةً 

بإخراجِ التعبُد هللا تعاىل  :ازكاة الفطر اصطالحً 
  .قبل صالة العيدِ 

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر -
ا عسـى أن يكـونَ ممـ ائمِ هرًة للصـطر؛ طُ الفِ  ت زكاةُ عَ رِ شُ 

  .للمساكنيِ 

حكم زكاة الفطر، والمكل : الباب األول
  :حكم زكاة الفطر -

ـــذاهِب الفقهيـــِة األربعـــة، وهـــذا بـــةٌ واجِ  طـــرِ الفِ  زكـــاةُ 
َ
باتفـــاِق امل

ــ واحلنابلــة، وبــه قــال طائفــةٌ  وهــو قــولُ  ،فلَ مــن الس
  .على ذلك

  :المكلفون بزكاة الفطر -
 أو عبـــدٍ صـــغٍري أو كبـــريٍ  ؛مســـلمٍ  كـــل ذكـــٍر أو أنثـــى، حـــر ،

  .قدامة شد، وابنُ رُ 
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 :كاة الفطر عن الغير
عليـــه  هـــي واجبـــةٌ  هـــا عـــن غـــريه، أمإخراجُ  علـــى املســـلمِ 

 وجــــاتِ والز  ن األوالدِ ه ِمــــيتِـــبَ  ه وأهــــلِ هــــا عـــن نفِســــجَ رِ أن خيُ 
 وهــو مــذهبُ  ،هه وليلتِــم ليوِمــوِ ه وقُــوتِــت عــن قُ لَ علــيهم، إذا فَضــ

  .واحلنابلة
  .ثيمنيعُ  وابنِ  ،حزمٍ  ابنِ  ه فقط، وهو قولُ 

  .على ذلك اإلمجاعَ  املنذرِ  ، ونقل ابنُ 

، ومصـرف زكـاة ومقـدارهج فـي زكـاة الفطـر 

 ،ةتيميــ ابــنِ  واختيــارُ  ،ةمــذهب الشــافعي يف  ح األَصــوهــو 

  :إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر
ــاملالكيـن ِمــ هـاءِ قَ الفُ  مجهــورِ  ، وهــو قـولُ طـرِ  افعية، ة، والش

  .ثيمنيحزم، وابن باز، وابن عُ 

 

-  كاة الفطر عن الغيرإخراج ز ف بالمكل
علـــى املســـلمِ  هـــل جيـــبُ  :لـــمِ العِ  أهـــلِ  ت أقـــوالُ اختلفـــ
  :تلك األقوال ، ومنفقط

  جيــــبُ  :القـــول األول
ُ
أن خيُ  ســـلمِ علــــى امل

علــيهم، إذا فَضــ قــةُ فَ ه النـ ُمــن تلزَ ممــ واملماليــكِ 
واحلنابلة ،ةوالشافعي  ،ةاملالكي ن مِ  هاءِ قَ الفُ  مجهورِ 

ه فقط، وهو قولُ  على نفسِ إال  بُ ال جتِ  :القول الثاني

  :زكاة الفطر عن الجنين -
، ونقل ابنُ واجبةٍ  غريُ  ننيِ عن اجلَ  طرِ الفِ  زكاةُ 

ج فـي زكـاة الفطـر خـرَ ما يُ : الباب الثاني
  الفطر

  :ج في زكاة الفطرما ُيخرَ  -
وهــو  ،البلــدِ  أهــلِ  مــن قــوتِ  مــن طعــامٍ  صــاعٌ 
  .ثيمنيوابن عُ  ،وابن باز، مالقي  وابنِ 

إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر -
طـرِ الفِ  يف زكــاةِ  ةٍ قديـنَ  قيمــةٍ  إخـراجُ  ال جيـوزُ 

  ابنِ  وهو قولُ  واحلنابلة،
ُ
حزم، وابن باز، وابن عُ  وابنِ نذر، امل
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ــ  افِ نصــاأل ةِ مــن بقيــ همريِ َغــلِ  فُ صــرَ ، وال تُ ن املســلمنيَ ِم
  تيمي ثيمنيباز، وابن عُ  م، وابنِ ة، وابن القي.  

  وقت زكاة الفطر

افعية، والشـ، احلنابلـة بُ ال، وهـو مـذهَ شـو  هاللُ  ل هِ حني يُ 
  .وابن عثيمني

  .قدامة على ذلك ابنُ  ، ونقل اإلمجاعَ أو يومنيِ 

   

 

  :مصرف زكاة الفطر -
ــللفُ  طــرِ الفِ  زكــاةُ  ُتصــرفُ  ِمــ واملســاكنيِ  راءِ َق

 وهو قولُ مانيةالث ،  ابنِ  ة، واختيارُ املالكي 

وقت زكاة الفطر: الباب الثالث
  :وقت وجوب زكاة الفطر -
حني يُ  :أي ،العيد ليلةِ  سِ مشَ  غروبِ ب بُ جتِ 

وابن عثيمني، رجَ ابن حَ  عن مالك، وهو قولُ  وروايةٌ 

  :تعجيل زكاة الفطر -
أو يومنيِ  بيومٍ  قبل العيدِ  طرِ الفِ  زكاةِ  تعجيلُ  جيوزُ 
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