
عبداهللا سالم

فتاوى الصيام

هل لو تكلمت مع من أحببته في وقت الصيام 
اعتبر مفطرة أم ال؟

٭ ال يؤثــر هذا في صومــك، ولكنه يؤثر في 
دينــك وأخالقك، ابنتي الرجــل ال يثق باملرأة 
التــي تكلم رجال أجنبيا، لــذا يتخذها ملهاة، 
حتى يجد غيرها، فانتبهي، عافانا اهللا وإياك.

إنهاء  لم أستطع  املاضي صمت ١٣ يوما،  العام 
صيام رمضان بسبب احلمل ومرض سكري 
وابر انسولني ٣ مرات في يوم لم أستطع قضاء 

بسبب رضاعة أريد إخراج املال؟
٭ اذا كنت تستطيعني الصوم فعليك القضاء، 
ولو متفرقــا في أيام الشــتاء، واال يجوز لك 

إخراج الفدية، واهللا املوفق.

هل سماع األغاني يبطل الصيام؟
٭ ال يبطل الصيام، ولكن استغل هذا الشهر 
الكرمي في قراءة القرآن الكرمي واالستماع إليه، 

وفقنا اهللا الى الطاعة.

أنا حاليا أصوم قضاء رمضان ولكن أعاني من 
نزيف في اللثة وخروج دم من األسنان بشكل 
مستمر من مدة طويلة وبعض األحيان أبلعه وال 
أبصقه ألنه يشكل مشقة لي خالل فترة صيامي 

فهل هذا يبطل صيامي؟
٭ ال ضير عليك في خروج الدم، وكذا في بلعه 
من غير قصد، ولكن اذا تعمدت بلعه أفطرت.

ويحرم بلع الدم متعمدا، ألنه حرام (إمنا حرم 
عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به 

لغير اهللا).

هل علي شيء فقد نويت الصيام وأذن الفجر وبقي 
في فمي طعم األكل؟ مع العلم أنه صيام قضى؟

٭ عليــك أن تبصق هذا الطعام، أما إذا بلعته 
فإن صيامك غير صحيح، ويجب عليك إعادة 

هذا اليوم، واهللا املوفق.

أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر 
ولم أكن أعلم أن على الشخص إن لم يقض صيامه 
ودخل رمضان آخر يجب عليه إطعام مسكني. فهل 

علي أم ال؟ مع العلم أنا عمري ١٦ عاما.
٭ عليك القضاء، وكفارة إطعام مســكني عن 

كل يوم، واهللا املوفق.

أنا صمت تطوعا ونسيت وشربت ماء فهل أكمل 
صيامي؟

٭ ال بأس في ذلك، وأكمل صيامك، تقبل اهللا 
منا ومنكم.

الفجر  أذن  السحور  أتناول  الصيام وأنا  أردت 
التي كانت في  اللقمة من فمي ولكن  فأخرجت 
حلقي نزلت مع العلم أنه يوم قضاء فهل أعيده 
أيضا، لقد كان عندي زكام ونزل البلغم (السائل 
املخاطي) في فمي فشعرت بطعمه املالح وقمت 
ببلعه وكان أيضا قضاء فهل أعيده وشكرا لكم؟
٭ إذا كنت تستطيعني إخراج اللقمة فبلعتها 
فعليــك قضاء يوم مكان يــوم، وإن كانت في 
حلقك كما ذكرت فإنك ال تستطيعني إخراجها 
فال شــيء عليك. ومثل ذلك بالنسبة للبلغم، 

واهللا أعلم.

كنت صائمة صيام قضاء ما أفطرته في رمضان 
بسبب الدورة فنويت أن أفطر في الصباح ولكني 

تراجعت وأكملت صيامي، فهل صيامي صحيح؟
٭ إذا لــم تأكلي أو تشــربي فصيامك صحيح 

إن شاء اهللا.

أنا طالب دراسات في بريطانيا سؤالي هو عن 
وقت االفطار فهل نفطر بتوقيت بريطانيا؟ علما 
ان صالة الفجر ٢:٥٦ صباحا وصالة املغرب ٩:٠٢ 

مساء. جزاكم اهللا خيرا.
٭ ما دام أنكم ترون الشمس تغيب، فتفطرون 
في موعد اإلفطار في بلد إقامتكم، وكذا متسكون 
في موعد اإلمساك، واملراكز اإلسالمية تصدر 
جداول مبواعيد اإلمساك واإلفطار في بريطانيا 

وغيرها، واهللا املوفق.

د. محمد عبدالغفار الشريف

د. أحمد الكوس
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١ـ  يشترط لصحة االعتكاف الصوم، حلديث 
عائشة رضي اهللا عنها «من اعتكف فعليه 
الصوم» (رواه عبدالرزاق في مصنفه ٨٠٣٧ 

باسناد صحيح).
وروى عن عروة بن الزبير بن العوام قال: 
«ال اعتكاف اال بصوم» (رواه عبدالرزاق في 
مصنفه ٨٠٤١ بإســناد صحيح)، وقال ابن 
القيم ولم ينقــل عن النبي ژ انه اعتكف 

مفطرا قط.
٢ ـ البد ان يكون في املســجد بنية التقرب 
الى اهللا تعالى وان ميكث فيه فلو لم ميكث 
فيه ملا كان اعتكافا لآلية (وال تباشــروهن 
وأنتم عاكفون في املساجد ـ البقرة: ١٨٧).

وذهب صاحب املغني انه ال يجوز االعتكاف 
اال في مســجد يجمع فيه، قــال ابن قدامة: 
يعني تقام اجلماعة فيه وامنا اشترط ذلك 
ألن اجلماعة واجبة واعتكاف رجل في مسجد 
ال تقام فيه اجلماعة يفضي الى احد امرين، 
اما ترك اجلماعة الواجبة، واما خروجه اليها 
فيتكرر منه ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه 
وذلك مناف لالعتكاف، اذ هو لزوم املعتكف 

واالقامة على طاعة اهللا.

شروط صحة االعتكاف

منيــرة ســالم: عمــري ١٠ 
ســنوات، في أول صيام لي 
كنت متحمسة جدا ان أصوم 
وفرحت عندما أيقظتني أمي 
للسحور ولكني شعرت بالتعب 
واجلوع بعد العصر وصبرت 
حتى أفطرت مع أهلي، وقمت 
بأكل لقمة القاضي وشــرب 
الشــوربة، وبعدها شعرت 
التعب  بالتحســن وذهــاب 
أن  وفرحت ألنني استطعت 
أكمل صيام يومي، وأفرح بشهر رمضان، حيث ترسل جدتي 
النقصة جليراننا وهم يرســلون لنا النقصة وهي عبارة عن 
أطباق متنوعة، كما انني أشعر بالسعادة اذا أفطرت مع أسرتي 

على مائدة واحدة.

هامان

جاء ذكر هامان في ستة مواضع في كتاب اهللا، وهي على النحو التالي:
١- قال تعالى: (ومنكن لهم في األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 

كانوا يحذرون - القصص: ٦).
٢- قال تعالى: (فالتقطه آل فرعــون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان 

وجنودهما كانوا خاطئني - القصص: ٨).
٣- قــال تعالى: (وقال فرعون يأيها املأل ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا 
هامــان على الطني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موســى وإني ألظنه من 

الكاذبني - القصص: ٣٨).
٤- قال تعالى: (وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا 

في األرض وما كانوا سابقني - العنكبوت: ٣٩).
٥- قال تعالى: (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب - غافر: ٢٤).

٦- قال تعالى: (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ األسباب - غافر: ٣٦).
من خالل هذه اآليات الكرمية يظهر لنا مقدار تلك الصلة الوثيقة والرابطة القوية 

بني هامان وفرعون، فقد ارتبط اسم هامان باسم فرعون في كل تلك اآليات.

التواعد للختم

قال ابن احلاج: «وينبغي له أن يتجنّب ما أحدثوه من البدع 
في تواعدهم للختــم، فيقولون فالن يختم في ليلة كذا، 

وفالن يختم في ليلة كذا».
إحضار الكيزان وشرب املاء منه والتبرك به.

سير الفقراء الذاكرين بني يدي القارئ إلى أن يصل إلى بيته.
ضرب الطبل واألبواق والدف أمام القارئ أثناء ســيره 

إلى بيته.
استعمال الشمع للوقود في أواٍن من ذهب أو فضة، وال 

يخفى حترميها لعدم الضرورة إليهما.
تعليق ختمة عند املوضع الذي يختمون فيه، فمنهم من 
يتخذها من شقق احلرير امللونة ويعلقون فيها القناديل.
اعتقــاد البعض أن في هذا االجتمــاع مبا فيه من البدع 

إظهاًرا لشعائر اإلسالم.
انفراد املصلني للوتر عن االقتداء باإلمام ملخالفته في املذهب.

شخصيات في آيات  بدع رمضان أطفالنا والصيام

مجالس رمضانية

إعداد: ليلى الشافعي

الشريف: ُسّنة مؤكدة وللمسلم أن يصليها منفردًا وهو األفضل
سالم: يستحب االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب ويجمع أهله بالبيت

السلطان: اخلطبة ُتشرع باملساجد واملصليات ويكتفى بالصالة فقط
الكردي: لتكن هناك موعظة بسيطة بعد طلوع الشمس بـ ٢٠ دقيقة

أحكام صالة العيد.. في زمن «كورونا»

خطباء وعلماء شريعة: التزام التباعد وأداء الصالة على هيئتها املعروفة

فإن الناس يصلون  في بيوتهم، 
وصفة الصالة أن يصلي األمام 
ركعتني يكبر في الركعة األولى 
سبع تكبيرات ويقرأ ما تيسر 
من القرآن واألفضل أن يقرأ بعد 
الفاحتة سورة األعلى ويكبر 
الثانيــة خمس  الركعــة   فــي 
تكبيرات ويقــرأ بعد الفاحتة 
سورة الغاشية او ما تيسر من 
القرآن ويجمع زوجته وأوالده 
ومن معه في البيت من املسلمني 
ويصلــي بهــم. وتابــع: وأما 
بالنسبة للخطبة فهي تشرع 
 في املساجد واملصليات فيكتفي 
اهل البيت بالصالة فقط والعمل 
بالســنن كاالغتســال ولباس 
الثياب اجلميلة والتطيب واألكل 
قبل الصالة ويجب مراعاة وقت 
صالة العيد كما هو معلن عنه 
في التقومي الرســمي  للدولة، 
ونســأل اهللا القبول للجميع 
وأن يعّجــل برفع هــذه الغمة 

عنا وعن العالم أجمع.
ال داعي للخطبة

من ناحيته، قال عضو هيئة 
الفتــوى فــي وزارة األوقــاف 
اخلبير في املوسوعة الفقهية 
د.أحمــد الكــردي انــه يكتفى 
في صــالة العيد في املنزل ان 
يؤّم الرجل اهل بيته ويصلي 
ركعتني ويكبر في الركعة االولى 
بعد تكبيرة اإلحرام ٣ تكبيرات 
عند احلنفية و٧ عند اجلمهور 
عدا تكبيرة اإلحرام وفي الركعة 
الثانية ٣ تكبيرات عند احلنفية 
بعد القراءة وعند اجلمهور ٣ 
أو ٥ قبل القراءة، مؤكدا انه ال 
داعي للخطبة وان قال موعظة 
بسيطة بعد طلوع الشمس بـ 
١٥ ـ ٢٠ دقيقة وموعدها حتى 
ما قبل الظهر. واكد الكردي ان 
اصل صالة العيد أنها «واجبة» 
وهــو االرجــح، وبعضهم قال 
انها «سنة» ونسأل اهللا القبول 
ان شــاء اهللا وان يرفع الغمة 
عن االمة وعن سائر البشرية 

جمعاء.

مع احملافظــة على االجراءات 
االحترازية.

من فرض الكفاية

ســعد  الشــيخ  ويقــول 
الشمري: ال شك ان صالة العيد 
من شــعائر االسالم الظاهرة 
التي صالها النبي ژ وصالها 
اخللفــاء من بعــده، وهي من 
فروض الكفاية التي ان اداها 
النــاس في البلد فســتحصل 
بهم الكفايــة وتكون في حق 
الباقــني ُســنة مؤكــدة، ومبا 
ــنة ال نســتطيع  ان هذه السُّ
ان نؤديهــا فــي املســاجد او 
املصليــات فإنــه بإمكاننا ان 
نصليها في بيوتنا جماعة او 
فرادى، وهــي ركعتان، يكبر 
في االولى سبع تكبيرات مع 
تكبيرة االحرام، وفي الركعة 
الثانية خمــس تكبيرات من 
غير تكبيرة االنتقال، ووقتها 
من ارتفاع الشمس الى ما قبل 
اذان صالة الظهر بسبع دقائق 
تقريبا، وال يشترط لها خطبة، 
ونســأل اهللا تعالى ان يرفع 
البالء والوباء واحملن ومضالت 
الفنت عن بالدنا وبالد املسلمني.

وعوضهم عما فقدوه وغفر لهم 
وتقبل منهم وادخلنا جميعا 

اجلنة من باب الريان.
 مــن جهتــه، قــال الناطق 
الرسمي باســم جمعية احياء 
التراث االسالمي الداعية د.خالد 
السلطان ان صالة العيدين من 
الصلوات الواجبة وذلك ملواظبة 
النبي صلى اهللا عليه وســلم 
عليها طوال عمره ويخرج لها 
الرجال والنساء وتكون في أول 
يوم من شهر شوال ويكون ذلك 
اما بظهور هالل شهر شوال او 
بتمام  شهر رمضان ٣٠ يوما.

نة  واكد السلطان ان من السُّ
أن يبــدأ النــاس بالتكبير من 
خروج الهالل او بإمتام الشهر 
وصيغة التكبير «اهللا أكبر اهللا 
أكبــر ال إله إال اهللا واهللا أكبر 

اهللا أكبر وهللا احلمد».
وجود مانع

وأردف: فإذا قدر اهللا وجود 
مانع مينع الناس من حضور 
مصلى العيد بسبب الظروف 
املناخية او األمنية أو الصحية، 
كما هو احلال في أزمة كورونا، 

فســتكون صالة عيــد الفطر 
تقريبا في متام الساعة ٥٫١٠، 
وتؤدى ملا يدخل وقتها عندما 
ترتفــع الشــمس قــدر رمح، 
وحدده العلماء بزوال ُحمرتها، 
وينتهي وقتها بزوال الشمس، 
بحيــث يبدأ املســلم بالركعة 
االولى مكبرا ســبع تكبيرات 
قبل القراءة من غير تكبيرات 
الركوع، وخمس تكبيرات في 
الركعــة الثانية قبــل القراءة 
ايضــا، وتبــدأ الركعة االولى 
بالتكبيرات ثم قراءة ســورة 
الفاحتة تليها سورة االعلى او 
سورة «ق»، اما الركعة الثانية 
فتكبر فيها خمس تكبيرات غير 
تكبيرة القيام، تليها ســورة 
الفاحتة وبعدها سورة الغاشية 

او سورة القمر.
امــا عن صيغــة التكبير، 
فقال د.الشطي: تكون كالتالي 
«اهللا اكبــر، اهللا اكبــر، ال اله 
اال اهللا، اهللا اكبــر، اهللا اكبر، 

وهللا احلمد».
ولفت الى انه يجوز صالتها 
في املنــزل بنفس هيئتها من 
بــأن يصليهــا  دون خطبــة 
االنسان منفردا او مع اسرته 

النيــران والدخــول مــن باب 
الريان، ثم يجلس ويقوم ويكبر 
٧ تكبيرات ثم يكمل موعظته 
وهذا كله ال يستغرق ٥ دقائق 
ثم يقوم فيصلي اماما بهم ومن 
خلفه االوالد ثم النساء، وتكون 
جمعة جميلة لألسرة وفرحة 

بالعيد.
وزاد: ووقــت صالة العيد 
بعد طلوع الشمس بربع ساعة، 
فينتظر الى بعد الساعة ٥٫٣٠ 
الــى ٦ صباحا حتــى يكونوا 
اغتســلوا وتطيبوا ولبســوا 
وزينــوا البيت، ثــم يقومون 
الــى الصــالة فيصلــي بهــم 
هــذه الصالة اخلاصة النافلة 
ويهنئــون بعضهــم بالعيــد 
ويســألون اهللا فيمــا بينهم 
احلماية والســالمة، مبينا ان 
موعد صالة العيد من ارتفاع 
الشمس الى قبيل صالة الظهر 
فمن فاتته وكان نائما او نحو 
ذلك فال قضــاء عليه، وحتى 
ان لم يستطع ان يلقي خطبة 
فــال بأس ويكتفــي بالصالة، 
وبــارك اهللا للمســلمني فــي 
عيدهم واعادهم الى مساجدهم 

صالة العيــد وأحب قضاءها 
استحب له ذلك، فيصليها على 
صفتها من دون خطبة بعدها».
واشــار الى انه يجب على 
املسلم ان يعلم ان صالة العيد 
هي ُسنة غير واجبة، والراجح 
انها ُسنة مؤكدة، ونسأل اهللا 
تعالى ان يكشف هذه الغمة عن 
هذه االمة وهذا البالء عن امتنا 

االسالمية والعالم أجمعني.
احلظر املنزلي

من جانبه، يقول د.بســام 
الشــطي: نظرا لظروف وباء 
كورونــا واحلظــر املنزلــي، 

ويعتزلن املســجد او املصلى 
الى اخلطبة  ولكن يســتمعن 
ويشــهدن جمعــة املســلمني، 

ونحو ذلك.
حماية األرواح

واســتطرد: وفي مثل هذه 
الظروف التي نعيشها جميعا 
اآلن يأتي العيد والناس في حالة 
فرض احلظر حماية لألرواح، 
وال نقول ان العيد يأتي بصورة 
حزينة بــل نقــول يجيء في 
ظروف جديــدة ونترقب فرج 
اهللا فيمــا نحن فيه، ومع ذلك 
يبقى ما يستحب في هذا اليوم 
ان يغتســل االنسان ويتطيب 
ويلبس احسن الثياب ويجمع 
اهله في البيت ويحضر كلمة 
بســيطة، هي ليســت خطبة 
ولكــن كلمة ترمــز الى خطبة 
العيد، وبامكانه ان يكتب كلمة 
بسيطة يبدأها بـ ٩ تكبيرات ثم 
يتحدث عن احلث على متاسك 
االسرة ومحبة بعضهم بعضا 
والفرح بتمام النعمة وشــكر 
اهللا عــز وجل علــى رمضان 
وســؤاله القبــول والعتق من 

اثناء الصالة، وتصلى صالة 
العيد علــى هيئتها املعروفة 
في الســنة النبويــة ووقتها 
املعروف، وهــي ركعتان، في 
الركعة االولــى يكبر املصلي 
ســبع تكبيرات غير تكبيرة 
االحرام، والركعة الثانية خمس 
تكبيرات غير تكبيرة االحرام، 
وال توجــد خطبــة لصــالة 
العيد، كما افتــى بذلك مفتي 
السعودية الشيخ عبدالعزيز 
آل الشــيخ واللجنــة الدائمة 
لالفتاء بالسعودية، حيث جاء 
في نص الفتــوى من اللجنة 
الدائمــة للفتوى «ومن فاتته 

الرجل أهل بيته، ووقتها من 
ارتفــاع الشــمس إلى صالة 

الظهر».
ُسّنة مؤكدة

بدوره، أكد الداعية عبداهللا 
سالم ان صالة العيد سنة مؤكدة 
وصارت شعارا للمسلمني في 
هذه األيام املباركة، وهي عبارة 
عن خطبة من جزأين، في اجلزء 
االول يكبر اخلطيب ٩ تكبيرات 
التســبيح واالســتفتاح  غير 
واحلمد هللا وذكر اهللا، واالمر 
آيــة، و٧  بالتقــوى وقــراءة 
تكبيرات فــي اخلطبة الثانية 
ويجلس بينهما، ثم يقوم الى 
الصالة فيصلي اماما في الناس 
ركعتني، في الركعة االولى يكبر 
٧ تكبيرات عدا تكبيرة االحرام 
وفــي الركعة الثانيــة يكبر ٥ 

تكبيرات عدا تكبيرة القيام.
وتابع ســالم: هذه الصالة 
تقــام عــادة فــي املســاجد او 
املصليات والقراءة فيها جهرا 
ويســن حضور النــاس كلهم 
حتى النساء الالتي ال يستطعن 
الصالة يستحب لهن اخلروج 

الســلطات  التــي اصدرتهــا 
احترازا من انتشــار املرض، 
وهل تصلــى صالة العيد في 
البيــوت؟ اقــول: نعــم ميكن 
لالفراد واالسرة صالة العيد 
في البيوت، وهو قول اجلمهور 
وشــيخ االســالم ابن تيميةـ  
رحمه اهللاـ  كما في األثر، وكان 
انس ے اذا فاتته صالة العيد 
مــع االمام جمــع اهله فصلى 
بهم مثل صالة االمام في العيد 
(صحيحـ  رواه البخاري معلقا 
٢٣/٢، ووصله ابن ابي شيبة 
٥٨٥٣). وأكد د.الكوس اهمية 
االلتزام باالحترازات والتباعد 

أسامة أبو السعود

في زمــن «كورونــا» كل 
شــيء مختلف، حتى األعياد 
واملواسم واملناسبات الدينية، 
وهذا العام يجيء عيد الفطر 
الول مرة بالكويت خالل وقت 
احلظــر الكلي، باإلضافة الى 
تعليق الصالة في املســاجد 
وإلغــاء اجلمــع واجلماعات 
منذ بداية األزمة حفاظا على 
امن وصحة وسالمة املجتمع. 
ومع انتصاف العشر األواخر 
من شهر شهر رمضان املبارك 
واقتراب هالل شــوال ايذانا 
بعيد الفطر، يتساءل البعض 
عن كيفية اداء صالة العيد هذا 
العام واحكامها، وهل يجوز 
ان يــؤم الرجل اهل بيته في 
صالة العيد؟ ومتى موعدها 
الصحيــح وفقــا للشــريعة 

االسالمية الغراء؟
«األنباء» ورغبة منها في 
احلصول على اجابات عن تلك 
االسئلة التي تدور في أذهان 
اآلخرين، توجهت الى علماء 
الشريعة واستطلعت آراءهم 
حول تلك املسائل، حيث اكدوا 
ان صالة العيد ســنة مؤكدة 
ومن فاتته الصالة مع اإلمام 
أو أراد أن يصليها في البيت 
فله ذلك، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد عميد كلية 
الســابق د.محمد  الشــريعة 
الشريف ان األصل أن تؤدى 
صالة العيديــن خلف اإلمام 
أو من ينيبــه في املصلى أو 
فــي املســجد علــى اختالف 
بني املذاهب، ولكن من فاتته 
الصالة مــع اإلمام أو أراد أن 
يصليها فــي البيت فله ذلك 
ألنها سنة مؤكدة، ولإلنسان 
أن يصليهــا منفــردا وهــو 
األفضــل أو فــي جماعة على 

خالف.
وعن جواز ان يؤم الرجل 
اهل بيته في العيد وموعدها، 
قال الشريف «يجوز أن يؤم 

ليلى الشافعي

مع استمرار وباء كورونا، 
وفي ظل االجراءات االحترازية 
التي اتخذتهــا الدولة حفاظا 
على سالمة املواطنني، يتساءل 
الكثير من املسلمني عن كيفية 

صالة عيد الفطر املبارك؟
في البداية، يقول اخلطيب 
بوزارة االوقاف الشيخ د.احمد 
الكــوس: نظرا لألحــوال في 
البالد والعالم حاليا، بســبب 
ڤيروس كورونا الذي انتشر 
وســبب ضــررا كبيــرا على 
النفس، ووفــاة البعض ممن 
اصيــب بهذا املــرض، ما دفع 
احلكومة الى طلب الفتوى من 
هيئــة االفتاء عن حكم اغالق 
املساجد وايقاف الصالة فيها 
مؤقتــا حتى ينجلــي املرض 
والبــالد، وقد اجازت الفتوى 
اغالق املساجد وعدم الصالة 
حلفــظ النفوس مــن املرض، 
وهو تطبيقا للحديث والقاعدة 
الشرعية «ال ضرر وال ضرار»، 
وبالنسبة حلكم صالة العيد 
فأيضا ال تصلى باملساجد وذلك 
انطالقــا من تطبيق القرارات 

دعاة لـ «األنباء»: ُسنّة مؤكدة ويجوز للرجل أن يؤّم أهل بيته في الصالة.. وال داعي للخطبة
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