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 مقدمة
 .احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آلو وصحبو أمجعني

 :أما بعد

العصور، على تسهيلل العلهوم العهرعلو، وتقرابيها إو عمهوم  فقد حرص أىل العلم على مر  
النهههالي لهههلعم  وعيههها، ومهههخ صهههور ولهههو، ايصصهههار ادل هههو ت، وتل هههل  ادل لوهههات، و هههان 

 .لذلو أثره يف تلسري ا  صواع هبا، واإلقبال على مدارسصيا، وا صعارىا بني العام واخلاص

العلهم  تسهيللمنيها علهى  حرصهاً هنجيهمي  وقد ارتأت م سسهو الهدرر السهنلو أن تسهري علهى
 .العرعي

بهدون و هر  راً ، خمصَصه( أحكهام علهد الو هر، وة هاة الو هر)ولذا اهأ  ىهذا ادلل ه  مهخ فقهو 
. األدلو، و صوص العلماء، وتوثلق ادلذاىب، مقصصراً علهى ادلسهألو وحكميها ومهخ قهال هبها

 إن شهاءمخ أصلو الذي سلنزل  حقا بصهورتو الكاملهو علهى موقهد الهدرر السهنلو  وىو جزء
ال علهى أقهو  واإلطهالعحلنيها معرفهو العهزو علهى ادلهذاىب،  للقهارئاهلل تعاو، حلث اصسهٌت 

 .وولو وفق منيج علمي واضح، احملققني، وأدلو القول الراجح

 .نوعنان اعلمنا ما ا تعاو أن انوعنا  اا علمنا، وأ سأل اهلل

  القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية
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 الفطر عيدأحكام 

 :تمهيد
  :تعريف العيد -1

 بعهههود أو السههنو، بعهههود عائههدٍ  معصهههاد، وجههوٍ  علهههى العههام ا جصمهههاع مههخ اعهههود دلهها اسهههمٌ  العلههد
 .ولو حنو أو العير، أو األسبوع،

 :وقت عيد الفطر -2
اإلمجهاع علهى   قهلبإمجهاع ادلسهلمني، و اللهوم األول مهخ شهير شهوال، وىهذا ىهو علهد الو هر 

 .ولو ابخ حزم

 :حكم صيام يومي العيدين -3
وابهخ  ابهخ حهزم، ولهو قهل اإلمجهاع علهى ، وقد الو ر واألضحى: حيرم صوم اومي العلداخ

 .والنووي قدامو،

 :الفطر م عيدك  ح  من  -4
واوعلهون فلهو  اورحون فلهو، ذلم اوم علدٍ تعاو فراضو الصلام، جعل اهلل  النال بعد أن أدى

ىهذه  علهىعهز وجهل مخ السرور واللعب ادلباح ما اكهون فلهو إايهاٌر ذلهذا العلهد، وشهكٌر هلل 
بعهد  ،وةاهادة احلسهنات ،ورفهد الهدرجات ،اهأملون بصكوهري السهل اتالنعمو، فلورحون ألهنم 

 . ال اعات موسما قضاء 

 التكبير في عيد الفطر: باب األولال
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 :عيد الفطر حكم التكبير في -
ادلالكلههو، والعهههافعلو، وىههو مههذىب مجيههور الوقيههاء مههخ مسههصحب  يف علههد الو ههر الصكبههري 

 .اإلمجاع على ولو واحلنابلو، وحكى النووي

 :وقت التكبير في عيد الفطر -
 :في عيد الفطروقت ابتداء التكبير  -1

اللههوم  غههروب  هه برؤاههو ىههالل شههوال أو أي  الو ههر، علههديف لللههو ادل لههق الصكبههري  ابصههدئ
ابههخ ابههخ تلملههو، و البغهوي، و قههول و ، وىههو مهذىب العههافعلو، واحلنابلههو، مههخ رمضههان الثالثهني

 .، وبو أفصت اللجنو الدائموباة، وابخ عثلمني

 :في عيد الفطروقت انتهاء التكبير  -2
 :اختلف أىل العلم في ذلك على عدة أقوال، ومن أىمها قوالن

قهوٌل للمالكلهو، ، وىهو حبضهور اإلمهام للصهالة، يف علد الو هرالصكبري انصيي  :القول األول
 .ابخ عثلمنيالبغوي، و وروااٌو عند احلنابلو، وىو ايصلار لعافعلو، ل قولٌ و 

ي بو العلد، وىو الصحلح مخ مذىب  بنيااوالصكبري يف علد الو ر انصيي  :القول الثاني
 .باةابخ ابخ تلملو، و وقول وقوٌل لبعض العافعلو، احلنابلو، 

 

 حكم التكبير المقيد في عيد الفطر: 
  اعرع الصكبري ادلقلد يف لللو علد الو هر عقهب صهالة ادلغهرب والععهاء، و  يف اهوم العلهد 
عقب صالة العلد، وىو مذىب احلنابلو، واألصح عند مجيور العافعلو، وايصهاره النهووي، 

 .وىو قول ابخ تلملو، وابخ عثلمني
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  :صيغة التكبير في العيد -
 :لصيغ التكبير في العيد قوالن

، اهلل أ ه  اهلل أ ه ،   إلهو إ  اهلل، واهلل أ ه  اهلل أ ه : األفضهل أن اقهول :القوول األول
وإمهها وايصلههار ابههخ تلملههو، وهلل احلمههد، إمهها بصثنلههو صههلغو الصكبههري  مهها ىههو مههذىب احلنابلههو، 

 .وابخ عثلمنيابخ باة، ىو ايصلار ، و وجائز ولو حسخٌ  فكل  ، بصثللثيا
،  أ و   توجد صلغو معلنو للصكبري يف علد الو هر، وإاها اه تى  ا لهق الصكبهري :القول الثاني

ةَ  َولُِصْكِملُهواْ  {: مها ىهو اهاىر قولهو تعهاو هُرواْ  اْلعِهدة  َوَلَعلةُكهمْ  َمها َىهَداُ مْ  اللةهَو َعلَهى َولُِصَكبه 
  .أمحداإلمام و  ،قول اإلمام مالوىو ، و [585: البقرة] }َتْعُكُرونَ 

 :صفة التكبير في العيد -
 :حكم الجهر واإلسرار -1

ُاسخ  اجلير بالصكبري للرجال مخ حني يروجيم مخ بلهومم للمصهلى، وىهو مهذىب مجيهور 
وىههو روااههٌو عهههخ أ، حنلوههو، وقههول صهههاحبلو، ، واحلنابلههو، العلمههاء مههخ ادلالكلههو، والعهههافعلو

 . وايصلار ال حاوي

 :الجماعيحكم التكبير  -2
وىههو قههول العههاط ، وبههو  ادلالكلههو،  هه ة علههى ولههو بدعههو،الصكبههري اجلمههاعي يف العلههداخ 

 .وابخ عثلمني، وىو قول ابخ باة، واأللباين أفصت اللجنو الدائمو،

 صالة العيدين :الباب الثاني
 :فضل صالة العيدين -

عللهو وسهلم علليها صالة العلداخ فضليا عظلم، واصبني ولو مخ يالل مواابصو صلى اهلل 
ض أن خيرجخ فليها،   مواابهو صهحابصو رضهي اهلل عهنيم وأمره للنساء وووات اخلدور واحللة 
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علليههها مهههخ بعهههدهي ودلههها فليههها مههههخ شهههكر اهلل سهههبحا و وتعهههاو وإايهههار شهههعائره وتعظلميهههها 
 .واجصماع ادلسلمني على اخلري

ك م مشروعية صالة عيد الفطر -  :من ح 
تعهاو، اجصماع بغري و ر اهلل  ىناكاكون أ   يف العلد الصالة واخل بو مخ حكم معروعلو
أن  هل أمهو   : وىهو، مقصد آير مخ مقاصهد العهراعوىناك  و،  ما أنوتنواو بععائر دان
يروج  حبة ولذلو اسصُ  يعلم  ثرممجيصمد فليا أىليا لصظير شو صيم وتُ ، بد ذلا مخ عرضو

وإااباي  خيالف يف ال راق وىاباً أن و . ت اخلدور واحللضاجلملد حىت الصبلان والنساء وووا
 .شو و ادلسلمني ال راقني على لل لد أىل  ال

 :ينحكم صالة العيد -
عهخ  وروااوٌ لعافعي، ل وااىر قولٍ ، وىو مذىب احلنولو، اعلنل   وجوباً  صالة العلداخ واجبوٌ 

ابهههخ بهههاة، وابهههخ و  تلملهههو،ابهههخ ايصلهههار ىهههو و قهههول ابهههخ حبلهههب مهههخ ادلالكلهههو، اهههاىر و أمحهههد، 
 .عثلمني

 :العيدينوقت صالة  -
 :وقت ابتداء صالة العيدين -1

 ربهد  اقدار ، أي بعد طلوع العم وقت صالة العلد مخ ارتواع العم  قلد رمح ابصدئ
، وىهو وجهٌو يف ، وىو مهذىب مجيهور الوقيهاء مهخ احلنولهو، وادلالكلهو، واحلنابلهوتقراباً  ساعو

 .البغويمذىب العافعلو، وايصاره 

 :وقت انتهاء صالة العيدين -2
، وىهذا باتوهاا ادلهذاىب الوقيلهو عهخ  بهد السهماء بهزوال العهم  وقت صالة العلهدانصيي 
 .واحلنابلو، وادلالكلو، والعافعلو، احلنولو: األربعو
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  الفطرصالة عيد تأخير:  
احلنولهههو، : ، وىهههذا باتوهههاا ادلهههذاىب الوقيلهههو األربعهههوتهههأيري صهههالة علهههد الو هههر سهههصحب  اُ 

 .وادلالكلو، والعافعلو، واحلنابلو، وحكى ابخ قدامو اإلمجاع على ولو

 :مكان إقامة صالة العيدين -
 :(الصحراء)مصلى في ال إقامة صالة العيد -1

 ، وىهو مهذىب مجيههوريف غهري مكهو (الصهحراءأي يف )ادلصهلةى تسهخ إقامهو صهالة العلهد يف 
ايصلههار ابهههخ و ، يف مههذىب العههافعلو الوقيههاء مههخ احلنولههو، وادلالكلههو، واحلنابلههو، وىهههو وجههوٌ 

 .والعو اين ،، وابخ حزمادلنذر

 :في المسجد الحرامإقامة صالة العيدين  -2
األفضههل إقامههو صههالة العلههد يف مكههو يف ادلسههجد احلههرام، وىههو مههذىب مجيههور الوقيههاء مههخ 

  .مخ السلف ، وىو فعل طائووٍ والعافعلو، واحلنابلوادلالكلو، 

 :داألذان واإلقامة في صالة العي -
، و  إقامو، وقد  قل اإلمجاع على ولو ابخ رشد، وابهخ قدامهو   اعرع لصالة العلد أوانٌ 

 .والعراقي

 :صالة العيدلالتنفل  -
لههل  لصههالة العلههد سههنٌو قبللههٌو و  بعداههٌو ياصههٌو هبهها، وقههد حكههى اإلمجههاع علههى ولههو ابههخ 

 .قدامو، والنووي
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 :يوم الجمعة إذا صادف العيد -
واصلليا ايرا،  لو أ  حيضر اجلمعو ،العلد ىمخ صلإوا صادف اوم العلد اوم مجعو، فإنة 

اجلمعههو، وىههو  هبهم اصههلي مهخ لههو إوا مل جيصمههد إ  عنهو، تسههق    فههإن اجلمعهو إ  اإلمهام،
، وابهخ بهاة، وابهخ تلملهو، وابهخ القهلموقول طائوهٍو مهخ السهلف، وقهول ابهخ مذىب احلنابلو، 

، وايصهاره العهو اين مهخ غهري توراهٍق بهني اإلمهام وغهريه يف عثلمني، وبو أفصت اللجنهو الدائمهو
  .  بًتك اجلمعوالًتي  

 :صفة صالة العيد -
 :عدد ركعات صالة العيد -1

 .وادلاوردي، بخ قدامو، والنوويار عصان باإلمجاع، وقد  قل اإلمجاع على ولو  صالة العلد

 :تكبيرات صالة العيد -2
 حكم التكبيرات الزوائد: 

يف صههههالة العلههههد سههههنو، وىههههذا مههههذىب مجيههههور الوقيههههاء مههههخ ادلالكلههههو،  الصكبههههريات الزوائههههد
 .والعافعلو، واحلنابلو

  صالة العيد تكبيراتعدد: 
وىهههو ، الثا لهههوا بعههد تكبهههرية القلهههام للر عههو ا بعهههد تكبهههرية اإلحههرام، و ًسهههأن اكههه  سههص   سههخ  اُ 

، ابههخ عثلمههنيابههخ بههاة، و ىب ادلالكلههو، واحلنابلههو، وىههو قههول ابههخ تلملههو، وابههخ القههلم، و مههذ
 .واللجنو الدائمو

 رفع اليدين في التكبيرات: 
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اسههههخ رفههههد اللههههداخ يف الصكبههههريات الزوائههههد، وىههههو مههههذىب مجيههههور الوقيههههاء مههههخ احلنولههههو، 
 .، وىو قول بعض السلفوالعافعلو، واحلنابلو

  قبل التكبيرات الزوائددعاء االستفتاح: 
، قبلل الصكبريات الزوائد، والصعوو بعدىا قبل بدء قراءة الواحتو البدء بدعاء ا سصوصاح سخ  اُ 

 .وىو مذىب مجيور الوقياء مخ احلنولو، والعافعلو، واحلنابلو
 لذي يقولو بين كل تكبيرتين؟ا ما 

 :تكبريتني، على قولنيايصلف أىل العلم فلما اُقال بني  ل 
، وابهخ وىو قول العافعي، وأمحهد، وايصلهار ابهخ ادلنهذر اسخ و ر اهلل تعاو، :القول األول

 .تلملو
، اهوا  بهني الصكبهريات بهال فصهلأن  ى ادلصليعل، و مسنون لل  ىناك و رٌ  :القول الثاني

ايصلار ابخ حهزم، ، وحكاه النووي عخ مجيور العلماء، وىو وادلالكلومذىب احلنولو، وىو 
 .عثلمنيابخ و والصنعاين، 

 :القراءة في صالة العيد -3
 بالقراءة في صالة العيد رالجه: 

 .اإلمجاع على ولو والنووي ،جيير اإلمام بالقراءة يف صالة العلد، وقد  قل ابخ قدامو

 ما يسن قراءتو من السور بعد الفاتحة في ركعتي العيد: 
 .ا والقمرسورة أو بوالغاشلو،  سورة األعلىالقراءة ب سخة تُ 

 :قضاء صالة العيد -4
 :مخ فاتصو صالة العلد، فقد ايصلف أىل العلم يف حكم قضائيا على قولني

 .وىو ايصلار ابخ تلملو، وابخ عثلمني  تقضى، وىو مذىب احلنولو،  :القول األول
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 والعهههافعلو،، مهههذىب ادلالكلهههووىهههو ، ر عصهههني بصكبريامههها اسهههصحب قضهههاؤىا :القوووول الثووواني
 .واحلنابلو

 صالة المسبوق في العيد:  
تكبهريات  اقهضِ  مل ،ببعضهيا أو بهالصكبرياتفليها  اإلمهام سهبقو وقهد أدرك ادلصلي الر عهو إن

 .واحلنابلو، وايصلار ابخ باة، وابخ عثلمني ،وىو مذىب العافعلو ،ىذه الر عو

 العيد ةخطب: الباب الثالث
 :العيد ةحكم خطب -
 ، والعههافعلو،، وادلالكلههواحلنولههو: ىب الوقيلههو األربعهواباتوههاا ادلههذ ذاالعلههد سههنو، وىه بهوي 

 .واحلنابلو
 :دالعي ةوقت خطب -

العلد تكون بعد صالتو، وىذا باإلمجاع، ودمخ  قل اإلمجاع على ولو، ابخ قدامو،  صاي ب
 .ابخ جزيو 

 :صفة خطبة العيد -
 :عدد الخطب في العيد -1

احلنولهههو، وادلالكلهههو، والعهههافعلو، : الوقيلهههو األربعهههو ادلهههذاىبن، وىهههذا باتوهههاا اللعلهههد ي بصههه
 .، وقد حكى ابخ حزم اإلمجاع على ولوواحلنابلو

 :التكبير في خطبة العيد -2
 ايصلف أىل العلم يف افصصاح اخل بو ىل اكون بالصكبري أو باحلمد؟
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احلنولو، : باتواا ادلذاىب الوقيلو األربعو ذااسصحب افصصاحيا بالصكبري، وى: القول األول
 .وادلالكلو، والعافعلو، واحلنابلو

ومههال إللههو ، وابههخ بههاة وابههخ القههلم،توصههصح باحلمههد، وىههو ايصلههار ابههخ تلملههو، : القووول الثوواني
 .العو اين

 :ما يستحب إيراده في خطبة العيد -3
مصوقهو علهى أن تعهمل  ،واحلنابلهواحلنولهو، وادلالكلهو، والعهافعلو، : ادلذاىب الوقيلهو األربعهو

 .أحكام ة اة الو ربلان  لىالكالم ع ،اخل بو
علههى و ههر اهلل عههز وجههل، الوصههلو بصقههوى اهلل العلههد ي بههو علههى اشههصمال  العههافعلو و هه ة 

 .ابخ باة  ولو، وىو قوليم على فعل اخلريات  قراءة القرآن، وغري ، وحث  سبحا و

 من سنن عيد الفطر: الباب الرابع
كووول لخووورول إلوووى صوووالة عيووود الفطووور، وأن يأتقوووديم األكووول قبووول ا -

 :تمرات وترا  
علهد الو هر، وأن اكهون ف هره  اخلهروج إو صهالة قبهل الو هر اهوم يف تقهد  األ هل اسصحب
 وادلالكلهههو، احلنولهههو،: األربعهههو الوقيلهههو ادلهههذاىب باتوهههاا وىهههذا ،دتهههرات اهههأ ليخ وتهههراً  علهههى

 .احلنابلو، و والعافعلو

 :لى صالة العيد بعد الفجرإتبكير المأمومين  -
بعهههد الوجهههر، وىهههذا يف حهههق  ادلهههأمومني،  ههه ة علهههى ولهههو  العلهههد صهههالة إو الصبكهههري اسهههخ

 .واحلنابلو ،العافعلو
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 :بالناس اإلمام إلى الوقت الذي يصلي فيوخرول تأخر  -
، بالنههال إو الوقههت الههذي اصههلي فلههويف يروجههو إو ادلصههلى، اسههصحب لامههام أن اصههأيةر 

 .  ة على ولو العافعلو، واحلنابلو، و  ة عللو اإلمام مالو

 :الخرول لصالة العيد مشيا   -
 احلنولههو،: األربعههو الوقيلههو ادلههذاىب باتوههاا وىههذا لصههالة العلههد ماشههلاً، خيههرج أن اسههصحب
 .السلف مخ طائووٍ  قول وىو واحلنابلو، والعافعلو، ،وادلالكلو

 :لعيد من طريق، والعودة من طريق آخراالخرول لصالة  -
وىههذا باتوههاا ادلههذاىب  ،إوا يههرج مههخ طراههق لصههالة العلههد أن ارجههد مههخ طراههق آيههر سههخ  اُ 

 .احلنولو، وادلالكلو، والعافعلو، واحلنابلو: الوقيلو األربعو

 :الغسل لصالة العيد -
لصهالة العلههد، وقهد  قههل اإلمجههاع علهى ولههو، ابهخ عبههد اله ، وابههخ رشههد،  الغسههل اسهصحب
 .والنووي

 :ئةعلى أحسن ىي ال  الخرول متجم   -
: األربعههو الوقيلههو ادلههذاىب باتوههاا وىههذا ىل ههو، أحسههخ علههى الً مههصجم   خيههرج اسههصحب أن

 .واحلنابلو، والعافعلو وادلالكلو، احلنولو،

 :إلى صالة العيدالتطيب قبل الخرول  -
اسهههخ للرجهههل أن اص لهههب قبهههل يروجهههو إو صهههالة العلهههد، وىهههذا باتوهههاا ادلهههذاىب الوقيلهههو 

 .احلنولو، وادلالكلو، والعافعلو، واحلنابلو: األربعو
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 :تقبل اهلل منا ومنكم: التهنئة بالعيد بقول -
مهههخ  مجيهههور الوقيهههاءتقبهههل اهلل منههها ومههنكم، وىهههو مهههذىب : بقهههول الصين هههو بالعلهههدب  بههأل 

 .احلنولو، وادلالكلو، واحلنابلو، وقول بعض العافعلو
 :زيارة المقابر يوم العيد -

بهخ بهاة، واأللبهاين، ثهو، وىهو قهول ابهخ تلملهو، واحمدَ  ختصل  اوم العلهد لزاهارة ادلقهابر، بدعهوٌ 
 .وبو أفصت اللجنو الدائمووابخ عثلمني، 
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 زكاة الفطر
 

 : تمهيد
 :تعريف زكاة الفطر -

 . والصالح، والزاادة، النماء :الزكاة لغة  
 . ، والو ر  قلض الصومأف ر الصائم إف اراً : اسم مصدر مخ قولو :الفطر لغة  

للوقهههراء ، البلهههدأىهههل بهههإيراج صهههاٍع مهههخ قهههوت الصعب هههُد هلل تعهههاو  :زكووواة الفطووور اصوووطالحا  
 .قبل صالة العلد، وادلسا ني

 :الحكمة من مشروعية زكاة الفطر -
ة ههاة الو ههري طيههرًة للصههائم دمهها عسههى أن اكههون قههد وقههد فلههو مههخ الرفههث واللغههوي  عترِ ُشهه

 .وطعمًو للمسا ني
 

 فون بزكاة الفطرحكم زكاة الفطر، والمكل  : الباب األول
 :حكم زكاة الفطر -

احلنولهو، وادلالكلهو، والعهافعلو، : ، وىهذا باتوهاا ادلهذاىب الوقيلهو األربعهوواجبهوة اة الو هر 
وىو قول ابخ حزم ، وقد حكى ابخ قدامهو اإلمجهاع  ،مخ السلف وبو قال طائووٌ واحلنابلو، 
 .على ولو
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 :المكل فون بزكاة الفطر -
، و ٍر أو أ ثهى، حهرأ أو عبهد، وقهد  قهل اإلمجهاع علهى ولهو ابهخ  ل مسلٍم، صغرٍي أو  بريٍ 

 .رشد، وابخ قدامو

 :كاة الفطر عن الغيرإخرال ز ف بالمكل   -
ىهل جيهب علهى ادلسهلم إيراجيها عهخ غهريه، أم ىهي واجبهو عللهو أىهل العلهم  ت أقهوالايصلو
 :تلو األقوال ، ومخفق 

جيههب علههى ادلسههلم أن خيرجيها عههخ  وسههو وأىهل بلصههو مههخ األو د والزوجههات  :القوول األول
وىو مذىب  ،للومو ولللصو ،وادلماللو دمخ تلزمو النوقو علليم، إوا فضلت عخ قوتو وقومم

 .واحلنابلو ،والعافعلو ،مخ ادلالكلو مجيور الوقياء
 .وابخ عثلمني ،  جتب إ  على  وسو فق ، وىو قول ابخ حزم :القول الثاني

 :زكاة الفطر عن الجنين -
 .ة اة الو ر عخ اجلنني غري واجبو، و قل ابخ ادلنذر اإلمجاع على ولو

 

، ومصوورف خوورل فووي زكوواة الفطوور ومقوودارهمووا ي  : البوواب الثوواني
 الفطرزكاة 

 :ما ي خرل في زكاة الفطر -
وايصلههار ابههخ  ،مههذىب العههافعلواألصههح يف وىههو  ،البلههدأىههل مههخ قههوت  ،صههاع مههخ طعههام

 .وابخ عثلمني ،وابخ باة، وابخ القلم ،تلملو
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 :إخرال القيمة النقدية في زكاة الفطر -
عههخ ال عهام لز هاة الو ههر، وىهو قهول مجيههور الوقيهاء مههخ    جيهوة إيهراج قلمههو  قداهو بهداالً 
 .وابخ حزم، وابخ باة، وابخ عثلمنيوىو قول ابخ ادلنذر،  ادلالكلو، والعافعلو، واحلنابلو،

 :مصرف زكاة الفطر -
اف نصمخ بقلو األ ُتصرف ة اة الو ر للوقراء وادلسا ني مخ ادلسلمني، و  تصرف لغريىم

 .ادلالكلو، وايصلار ابخ تلملو، وابخ القلم، وابخ باة، وابخ عثلمني، وىو قول الثما لو

 وقت زكاة الفطر: الباب الثالث

 :وقت وجوب زكاة الفطر -
، أي حههههني ايههههل ىهههالل شههههوال، وىهههو مههههذىب احلنابلههههو ، ههه  لللههههو العلهههد غههههروبجتهههب ب

 .وابخ عثلمني، عخ مالو، وىو قول ابخ حجر والعافعلو، وروااوٌ 

 :تعجيل زكاة الفطر -
 .جيوة تعجلل ة اة الو ر قبل العلد بلوم أو اومني، و قل اإلمجاع على ولو ابخ قدامو
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 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع

 2 مقدمة

 3 الو ر علدأحكام 

 3 تمهيد

 3 تعراف العلد

 3 وقت علد الو ر

 3 حكم صلام اومي العلداخ

 3 مخ ِحَكم علد الو ر

 4 التكبير في عيد الفطر: الباب األول

 4 حكم الصكبري يف علد الو ر

 4 وقت الصكبري يف علد الو ر

 4 وقت ابصداء الصكبري يف علد الو ر

 4 وقت ا صياء الصكبري يف علد الو ر

 4 حكم الصكبري ادلقلد يف علد الو ر

 5 صلغو الصكبري يف العلد
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 5 صوو الصكبري يف العلد

 5 حكم اجلير واإلسرار

 5 اجلماعيكم الصكبري ح

 5 صالة العيدين :الباب الثاني

 5 فضل صالة العلداخ

 6 مخ ِحَكم معروعلو صالة علد الو ر

 6 اخحكم صالة العلد

 6 العلداخوقت صالة 

 6 خوقت ابصداء صالة العلدا

 6 وقت ا صياء صالة العلداخ

 7 تأيري صالة علد الو ر

 7 مكان إقامو صالة العلداخ

 7 (الصحراء)قامو صالة العلد يف ادلصلى إ

 7 يف ادلسجد احلرامإقامو صالة العلداخ 

 7 األوان واإلقامو يف صالة العلد

 7 الصنول لصالة العلد

 8 إوا صادف العلد اوم اجلمعو

 8 صوو صالة العلد

 8 عدد ر عات صالة العلد
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 8 تكبريات صالة العلد

 8 حكم الصكبريات الزوائد

 8 صالة العلد تكبرياتعدد 

 8 رفد اللداخ يف الصكبريات

 9 قبل الصكبريات الزوائددعاء ا سصوصاح 

 9 ما الذي اقولو بني  ل تكبريتني؟

 9 القراءة يف صالة العلد

 9 اجلير بالقراءة يف صالة العلد

 9 ما اسخ قراءتو مخ السور بعد الواحتو يف ر عيت العلد

 9 قضاء صالة العلد

 51 صالة ادلسبوا يف العلد 

 11 خطبة العيد: الباب الثالث

 51 حكم ي بو العلد

 51 وقت ي بو العلد

 51 صوو ي بو العلد

 51 عدد اخل ب يف العلد

 51 الصكبري يف ي بو العلد

 55 ما اسصحب إاراده يف ي بو العلد

 11 من سنن عيد الفطر: الباب الرابع
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 55  ل دترات وتراً أإو صالة علد الو ر، وأن اخلروج قد  األ ل قبل ات

 55 و صالة العلد بعد الوجرتبكري ادلأمومني إ

 51 بالنال مام إو الوقت الذي اصلي فلويروج اإل تأير

 51 اخلروج لصالة العلد معلاً 

 51 لد مخ طراق، والعودة مخ طراق آيراخلروج لصالة الع

 51 الغسل لصالة العلد

 51  ومصجم الً على أحسخ ىلاخلروج 

 51 لص لب قبل اخلروج إو صالة العلدا

 53 تقبل اهلل منا ومنكم: العلد بقولالصين و ب

 53 ةاارة ادلقابر اوم العلد

 14 زكاة الفطر

 14 تمهيد

 54 ة اة الو ر تعراف

 54 احلكمو مخ معروعلو ة اة الو ر

 14 والمكل فون بزكاة الفطرحكم زكاة الفطر، : الباب األول

 54 حكم ة اة الو ر

 55 ادلكلةوون بز اة الو ر

 55  اة الو ر عخ الغريادلكلةف بإيراج ة 

 55 ة اة الو ر عخ اجلنني
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 15 ما ي خرل في زكاة الفطر ومقداره، ومصرف زكاة الفطر: الباب الثاني

 55 ما خُيرج يف ة اة الو ر

 56 ة اة الو ر اج القلمو النقداو يفإير 

 56 مصرف ة اة الو ر

 16 وقت زكاة الفطر: الباب الثالث

 56 وقت وجوب ة اة الو ر

 56 تعجلل ة اة الو ر

 17 الفهرس

 


