
حكم إخراج زكاة الفطر ماال والتوكيل فيها

كيف يخرج الطالب الذي يدرس في أميركا زكاة 
الفطر عنه وعن زوجته وابنه، مع العلم أنه لم 
يجد أو لم يهتد ملسلم ميكن أن يأخذ هذه الزكاة 
واملسؤولون عن املسجد في منطقته قالوا:إن 
عليهم أن يخرجوا (٨ دوالرات) للشخص فما 
احلكم في هذه املسألة؟ أم يطلب من أهله في 
الزكاة عنه؟ وهل يجوز  أن يخرجوا  الكويت 

أن يدفعها لغير مسلم إن طمع بتأليف قلبه؟
٭ فقد روى البخاري (٣٦٧/٣) ومسلم:عن 
ابن عمر ے ما قال: «فرض رسول اهللا ژ 
زكاة الفطر من رمضــان صاعا من متر، أو 
صاعا من شعير، على العبد واحلر، والذكر 
واألنثى، والصغير والكبير، من املسلمني وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة».
فالواجب في صدقة الفطر صاع من القمح، 
أو الشــعير أو التمر أو الزبيب أو األقط أو 
األرز أو الــذرة، أو العدس، أو نحو ذلك مما 
يعتبــر قوتا في زماننــا، كاحلليب املجفف 

واجلنب ألنه قريب من األقط.
وال يجــزئ إخراج القيمــة في قول جمهور 

أهل العلم.
بــل ســئل اإلمام أحمــد عن عطــاء الدراهم 
فــي صدقة الفطر، فقال: أخــاف أال يجزئه، 
خالف ســنة رســول اهللا ژ وقيل له: قوم 
يقولون:عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟! 
قال: يدعون قول رسول اهللا ژ ويقولون: 
قــال فالن ! قــال ابن عمــر ے ما: «فرض 
رسول اهللا ژ زكاة الفطر من رمضان صاعا 
من متر، أو صاعا من شعير. (وأطيعوا اهللا 

وأطيعوا الرسول).
الصالة مع الراديو

الراديو على موجة  هل يجوز أن أصلى مع 
املسجد الكبير حيت تذاع الصالة، يعني أن اتابع 

صالتي معهم عن طريق سمعي وانا باملنزل؟
لعدم مقدرتي على الذهاب للمسجد، فأنا أقوم 

بأداء صالة التهجد وأنا في املنزل.
٭ ال تصــح الصالة خلــف املذياع والتلفاز 
لعدم اتصال الصفوف، وهو شــرط لصحة 

صالة اجلماعة.
إذ البــد أن يكــون املأموم خلــف اإلمام في 

املسجد نفسه.
وصلي في بيتك ما تستطعني، وقد صح في 
احلديث: «أن صالة املرأة في بيتها أفضل من 

صالتها في املسجد».
ولك أن تؤمني على دعاء اإلمام إذا دعا. واهللا 

سبحانه أعلم.

د. محمد احلمود النجدي
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٭ استئجار القراء في رمضان

قال الشيخ الشقيري: «أما استئجار القراء للقراءة 
في ليالي رمضان باألجرة فبدعة مذممة، وقال 
ژ: «اقــرأوا القرآن واعملوا به وال جتفوا عنه 
وال تغلوا فيه، وال تأكلوا به وال تستكثروا به».

٭ الذهاب إلى املقابر

قال الشيخ الشــقيري: «وذهابهم الى المقابر في 
يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان».

٭ تخصيص سائر رمضان بالصالة والصيام دون سائر األيام

قال الشيخ الشقيري: «اعلم ان من الضالل الكبير 
ترك غالب الناس للصالة طول السنة، فإذا ما 
جاء شــهر رمضان صلــوا  وصاموا وطقطقوا 

بالسبح».

جوان عبــداهللا املاجد: عمري 
١١ ســنة، أصوم رمضان كله 
واحلمد هللا. وأمي تشــجعني 
باســتمرار، وأشــعر مبتعة 
وسعادة وأنا صائمة. أول مرة 
صمت كان عمري ٦ سنوات 
وكنت أشعر باجلوع، لكن هللا 
احلمد تعودت عليه. وأحب أن 
أتسّحر مع أهلي وأفطر معهم 
ونصلــي ونقرأ القرآن. فعال 
رمضان شــهر الكرم وشهر 

اخلير والبركة.

عــن ابن عباس ے قال: قال رســول اهللا ژ: 
ملــا أصيب إخوانكم يوم احــد جعل اهللا أرواحهم 
في أجواف طير خضر ترد أنهار اجلنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم 
قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع اهللا بنا لئال 
يزهــدوا في اجلهاد وينكلوا عن احلرب فقال اهللا 
عّز وجّل: «أنا أبلغهم عنكم»، فأنزل اهللا هذه اآليات 
(وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل 
أحيــاء عنــد ربهم يرزقون فرحني مبــا آتاهم اهللا 
من فضله ويستبشــرون بالذين لــم يلحقوا بهم 
مــن خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون – آل 
عمران: ١٦٩-١٧٠) وهكذا رواه أحمد وابن جرير.

شهداء أحد رضي اهللا عنهم

شخصيات في آيات 

أطفالنا والصيام

بدع رمضان

فتاوى الصيام

إعداد: ليلى الشافعي

فرحة العيد من دون جتمعات.. واجب شرعي 
ودفع الضرر أولى من جلب املنفعة 

االحتفــال بعيد الفطــر عبادة من 
العبادات التي يتقرب بها املسلمون 
بعــد نهاية شــهر رمضــان فرحا 
بتوفيــق اهللا تعالى لهــم بصيام 
شهر رمضان، لذا يشرع للمسلمني 
إظهــار الفرح بهذا العيد طاعة هللا 
تعالى، وبسبب الظروف التي متر 
بها بالدنا هذه األيام، فإن هذا ال مينع 
من االحتفال بعيد الفطر، فيشرع 
للمسلم ان يظهر االبتهاج بهذا العيد 
من حني خروج هالله برفع الصوت 
بالتكبير حتى إقامته لصالة العيد، 
كما يشرع في حقه التزين والتطيب 
ولبس أحسن الثياب في هذا اليوم 
املبارك وله أن يأكل التمر وترا قبل 
أدائه صالة العيد، وأيضا يحرص 
على أداء صالة العيد في بيته بصالة 
ركعتني يكبر في األولى سبعا مع 
تكبيرة الرحرام وفي الثانية يكبر 
ستا مع تكبيرة االنتقال ويقرأ في 
األولى بعد الفاحتة سورة األعلى 
وفي الثانية سورة الغاشية بدون 
خطبة، وبعد صالة العيد يهنئ أهله 
وأقاربه وأصدقاءه بهذا العيد عبر 
التواصل معهم باالتصال الصوتي 
او املرئي او عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
ويقول د.خالد املرداس: على 
املســلم إظهار الفرحة والسرور 
بالعيد وتبادل التهاني مع األسرة 
والزوجة واألوالد، وال ننسى ان 
نتواصــل مع أرحامنــا وأحبابنا 
عبر وســائل التواصل املختلفة 
بأن نبادلهم التهاني والتبريكات 
والدعوات الطيبة بأن يتقبل اهللا 
من اجلميع ويتجاوز عنا وعنهم 
وأن نفرح من حولنا من األطفال 
ونحتفل معهم بالعيد وإعطائهم 
العيديــة والعطايــا وغيــر ذلك 
ونفهمهــم أننا منعنــا هذا العيد 
من اخلــروج وأن هذا خارج عن 
إرادة البشــر ونرفــه عنهم بكل 
الطرق حتى يشعروا بفرحة العيد، 
ونسأل اهللا العظيم بفضله ومّنه 
وكرمه ان يرفع البالء والغمة عن 

هذه األمة.

جمع أهله وتكون الصالة بهيئتها 
املعروفــة ركعتان يكبر في األولى 
سبعا وفي الثانية خمسا دون خطبة، 
وأكــد ان من األعمــال الواجبة في 
هذا اليوم التهنئة واملباركة لألهل 
واألرحام واألصدقاء واجليران عن 

طريق االتصاالت والرسائل.
أيام فرح

ويقول د.محمد نايف: من أعظم 
أيام السنة عيد الفطر وعيد األضحى، 
ولذلك شرع اهللا تعالى للمسلم ان 
يظهر الفرح في هذين اليومني، قال 
تعالى: (فبذلك فليفرحوا هو خير 
ممــا يجمعون)، واحتفل النبي ژ 
مع أصحابه في العيد ولذلك شرعت 
صالة العيد وتهنئة املسلم وقد يسأل 
السائل: كيف يحتفل املسلم بالعيد 
فــي ظل احلظر الكلــي؟ أوال الدين 
يســر وما ضاق شــيء إال اتســع، 
ورحمة اهللا واســعة، ال يغلق اهللا 
بابــا إال ليفتح أبوابــا أخرى، ومن 
ذلــك، يجوز قضاء صالة العيد في 
املنازل ويصلي رب األسرة مع أسرته 
جماعة بعد دخــول الوقت وأيضا 
صلة األرحام واجليران واألصدقاء 
من خالل وسائل التواصل احلديثة 
إما باالتصال او املراســلة، وأيضا 
تهنئة املســلم، وقد كان الصحابة 
يهنئون بعضهم بقولهم: تقبل اهللا 
منا ومنك، وكذلك بالتوســعة على 
العيال باملــال والطعام، فإن النبي 
ژ أمرنــا بذلك فــي العيد وإظهار 
البهجة والســرور والفــرح بقدوم 
العيــد بني األســرة واألوالد، وذلك 
بعمل برامــج ثقافيــة واجتماعية 
ورياضيــة بــني األوالد واألســرة. 
وعلى املسلم ترك اخلصومة فإن هذه 
األيام اجلميلة تستحق منا مراجعة 
عالقاتنا االجتماعية واألسرية وترك 
اخلالفات والشقاق والسعي والصلح 
واإلصالح، فإن اهللا سبحانه يحب 

من كان سببا في اإلصالح.
التطيب

ويضيف الشيخ فيصل علوش: 

من الشعور بالفرح، فالفرحة مكانها 
في قلب كل مســلم مؤمن وخاصة 
ممن اجتهد في العبادة في الشــهر 
الفضيل، من صيام وقيام وصدقات 
وعبادات متنوعة. وهذه املعاني البد 
من نقلها لألطفال وإشــعارهم بها 
مــن ناحية النجاح فــي التعبد في 
رمضان، ومن خالل أيضا خلق جو 
احتفالي منزلي بالهدايا أو ما نسميه 
(العيديات) فهم أكثر من سيحرم من 
فرحة األلعاب والتنزه التي اعتادوا 
عليهــا. ولفت د.اجلميعــة الى انه 
باإلمكان استخدام وسائل التواصل 
للتهنئة باألعياد بالصوت والصورة 
مع األهل واألقارب واألصدقاء، فنشر 
هذه الفرحة من العبادات التي حثنا 
عليها رسولنا ژ حني قال: للصائم 
فرحتان: فرحة حني يفطر، وفرحة 

حني يلقى ربه.
وقد قال الشاعر قدميا: 
ليس العيد ملن لبس اجلديد

إمنا العيد ملن أمن الوعيد
ليس العيد ملن لبس اجلديد 

إمنا العيد ملن طاعته تزيد

نفرح في بيوتنا

ويضيف د.عيسى الظفيري: مما 
مييز األعياد في اإلســالم انها تأتي 
بعد فريضة ســواء بعد الصيام او 
احلــج، وفي هذا العــام تكاد تكون 
احلالــة األولى التي متر على أغلب 
املسلمني في ظل وباء كورونا الذي 
لن يتمكنوا بســببه مــن اخلروج 
للمصليات او املساجد لدواع صحية، 
ومع ذلك البد ان نظهر مظاهر البهجة 
والسرور والفرح بالعيد ونحن في 
بيوتنــا وهناك ســنن كثيرة ميكن 
القيام بهــا ومنها االغتســال وهو 
مستحب واألكل في هذا اليوم قبل 
صالة العيد والتكبير من ليلة العيد 
الى خروج اإلمــام لصالة العيد أو 
وقــت صــالة العيــد، والتجمل في 
اللباس. وأشــار د.الظفيري الى ان 
صــالة العيد جتوز فــي البيت مع 
األهل لفعل الصحابة الكرام ومنهم 
أنس ے اذا فاتته الصالة مع اإلمام 

من ذنبه، كمــا قال النبي ژ، ولذا 
جعل اهللا تعالى عيد الفطر ليفرح 
املسلمون بنعمة مغفرة الذنوب ورفع 
الدرجات وزيادة احلسنات بعد هذا 
املوسم من الطاعات وكذا العتق من 
النــار، ولهذا قال بعض الصاحلني: 
ليس العيد ملن لبس اجلديد ولكن 
العيد ملن اتقى وخاف يوم الوعيد، 
وليــس العيد ملن جتمــل باللباس 
واملركوب، وإمنــا العيد ملن غفرت 
له الذنوب. وقال احلسن البصري 
رحمــه اهللا: كل يوم ال يعصى اهللا 
فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه املؤمن 
في طاعة مواله وذكره وشكره فهو 

له عيد.
وعن كيفيــة االحتفــال بالعيد 
قال د.النجدي: يشــرع للمسلم أن 
يظهر الفرح والســرور بهذا اليوم 
مع أسرته وال يهمله، وذلك بلبس 
جميل الثياب ووضع الطيب وصالة 
العيد بهم من غير خطبة وال مانع ان 
يذكرهم بفضل إمتام الصيام وفرحة 
الصائم بإمتام صومه ثم تقدمي بعض 
احللوى لهم واإلفطــار والتواصل 
مع الوالدين بالهاتف ومع األرحام 
واجليــران واألصدقــاء بالتهنئــة 
والتبريكات، وميكنه التصدق يوم 
العيــد بروابط اجلمعيات اخليرية 
مبا شــاء وهو مما حث عليه النبي 
ژ ويهتــم بــأداء الصلــوات فــي 
أوقاتها واحلذر من النوم عنها هو 
وأوالده ويذكرهم بأن عمل املؤمن 
ال ينتهــي بانتهــاء رمضان بل هو 
كما قــال اهللا تعالــى: (واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقني) أي حتى تفارق 
الدنيا ونســأل اهللا تعالى ان يرفع 
عنا البالء والوباء عاجال غير آجل 
ويجعل بلدنا آمنا مطمئنا ســخاء 

رخاء وسائر بالد املسلمني.
العيديات لألبناء

يقــول د.جلــوي اجلميعة: مير 
عيــد الفطــر هــذا العام فــي أغلب 
العالــم اإلســالمي واملســلمون في 
حظــر كلي أو جزئي بســبب وباء 
كورونا ولكن هــذا احلظر ال مينع 

ليلى الشافعي

تعود املســلمون على اخلروج 
في العيد لالحتفال وتبادل الزيارات 
ورؤية األصدقــاء وارتداء املالبس 
اجلديدة، ويتلقى األطفال العيدية من 
األهل.. ولكن مع احلظر واإلجراءات 
الوقائيــة من مــرض كورونا كيف 

سيكون احتفالنا بالعيد؟
في البداية يقول الشيخ د.محمد 
احلمــود النجــدي: العيد شــعيرة 
عظيمــة من شــعائر اإلســالم وله 
أحكام شــرعية تتعلــق به، نصت 
عليهــا اآليــات واألحاديث النبوية 
الشريفة، وتناولها العلماء والفقهاء 
بالشــرح والبيان، ويجب على كل 
مسلم أن يعلم ان األعياد في اإلسالم 
ثالثة فقط وهي عيد الفطر ويأتي 
عقب انقضاء صوم شــهر رمضان 
وعيد األضحى في ختام عشــر ذي 
احلجــة، وهذان العيــدان يتكرران 
كل عام، وهناك عيد ثالث يأتي في 
ختام كل أسبوع وهو يوم اجلمعة، 
وليس في اإلســالم عيد مبناســبة 
ذكرى الهجرة وال اإلسراء واملعراج 
وال ذكرى غزوة بــدر الكبرى، وال 
غزوة الفتح وال غيرها من الغزوات 
العظيمة التي انتصر فيها املسلمون 

وال يشرع االحتفال بها.
وقد شــرع اهللا تعالى العيدين 
حلكــم جليلــة ســامية ومصالــح 
جليلــة، فعيد الفطر فيه الناس قد 
أدوا فريضــة من فرائض اإلســالم 
وهي صيــام رمضــان، فجعل لهم 
اهللا عــز وجل يوم عيــد يفرحون 
به ويفعلون من الســرور واللعب 
املباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد، 
وشكر هللا عز وجل على هذه النعمة 
فيفرحون ألنهم أطاعوا اهللا بأداء هذه 
الفريضة املباركة وتخلصوا بالصوم 
من الذنوب واملعاصي التي ارتكبوها 
ألن من صام رمضان إميانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام 
رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما 
تقــدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر 
إميانا واحتســابا غفر لــه ما تقدم 

علماء الشرع: ال يجوز صالة العيد بشكل جماعي داخل السيارات
فإنه غير مشروع واهللا اعلم.
عدنــان  الشــيخ  واكــد 
الرشــيدي ان هذه الصالة ال 
تعرف في االسالم مع ما فيها 
من تنطع، ولــم يصل النبي 
ژ على الراحلة اال في السفر 
فقط، وفي صالة نافلة خاصة، 
اما هذه الصالة فال حاجة لها، 
وقد سقطت اجلمعة التي اعظم 
منهــا لتعذر االجتماع، وقال: 
العيدان لهما بدل، فإذا عجزنا 
عن االصيل صير الى البدل، 
وهو صالتها فــي البيت كما 

فعل انس ے.
من جانبــه، قال د.فيصل 
علوش: ال اوافق احدا على ذلك.
ووافقــه في الــرأي ايضا 
د.دهام الفضلي، فقال: ال يجوز 
وال تصــح، ألن من شــروط 
صالة اجلماعة متابعة االمام 
وهــذه املتابعة يشــترط لها 
اتصال الصفــوف بأن يكون 
االمام امــام املصلني ويرونه 

ويصلون خلفه.
التي ذكرت  اما الصــورة 
فــال يتحقــق فيهــا تواصــل 
الصفــوف وال تتحقــق فيها 
متابعة االمــام، اما متابعتهم 
من خالل الراديو او الشاشة 
فال جتوز، فإذا عجزت االجهزة 
وتعطلت فكيف يعرفون ماذا 
صلى اإلمام؟ واالحكام تقوم 
علــى الواقع احلقيقي وليس 
الواقــع االفتراضــي، اما هذه 

الصورة فال تصح.

ويضيــف الشــيخ ســعد 
العيد عبادة  الشمري: صالة 
عظيمة وُسنة مؤكدة وشعيرة 
من شعائر االسالم واملسلمني 
يصليها املسلمون كما صالها 
نبيهم ژ ركعتان بتكبيراتها 
املعروفة وصفتها املشهورة، 
لكن في هذه الســنة وبسبب 
اجلائحة فإنه يغلب على الظن 
عدم ادائها في املساجد فتصلى 
في البيوت فرادى او جماعة 
بصفتها، وان صلوها جماعة 
فإنه يســتحب له ان يخطب 
فيهم ألن فيها ذكرا وتذكيرا، 
اما صالتها في السيارات على 
الصفة املذكورة في الســؤال 

واستنكر د.بسام الشطي 
هذه الهيئة من الصالة، وقال: 
هذا لعب، والصالة عبادة، وهي 
توقيفيــة، اي البد من الدليل 
القاطع والبرهان الساطع على 
كل شيء فيها بداية من التكبير 
وحتى النهاية بالتسليم وحتى 
بعدهــا، وال يجــوز االجتهاد 
لنســف الثوابت، واشار الى 
انه قد مر على الصحابة االوبئة 
ولم يغيروا من هيئة الصالة 
وال اسقاط اركانها، ولم مييعوا 
مــن اركان الدين حتت حجج 
ومبررات، واكــد على اهمية 
الرجوع الــى العلماء في كل 

املسائل فهم ورثة االنبياء.

اجلميعــة: ذهــب كثيــر من 
العلمــاء الــى ان صالة العيد 
يشــترط لها االجتمــاع، وان 
النبي ژ خرج من املســجد 
وجعلهــا في اخلــالء إلظهار 
شــعيرة االجتماع والفرحة، 
اما في السيارات فال يظهر هذا 
االجتمــاع وال تظهر الفرحة، 
ويخشى ان يكون ذلك مثارا 
للتندر وافقــادا ملعنى صالة 
العيد، فال تقاس صالة العيد 
على النافلة بحال، بل يصلى 
فــي اخلــالء مــع التباعد لو 
سمحت اجلهات الرسمية، لذا 
ارى انهــا ال تصــح على هذه 

الهيئة املذكورة.

الراحلــة تصح، ولكن على 
هيئة الســؤال (الســيارة) 
فــال ارجحــه وال ادعو له، 
العيــد  خاصــة ان صــالة 
ُســنة مؤكــدة يجــوز ان 
تصليهــا عنــد الضــرورة 
في البيــت، ونحن في هذا 
الظرف الصعب االفضل ان 
يصلي االنســان فــي بيته 
حاله حال من فاتته صالة 
العيد، يصلي في بيته على 
املقررة،  الشــرعية  هيئتها 
ولكــن الصالة املشــروعة 
صالة الراكب على راحلته 
في سفر او جهاد او غيرهما.
بــدوره، يقــول د.جلوي 

ليلى الشافعي

خرجت بعض الدعوات 
الفطــر  ألداء صــالة عيــد 
داخــل  جماعــي  بشــكل 
الســيارات بأن يقف االمام 
على املنصة باجتاه القبلة 
ويتابعــه الناس بواســطة 
راديو الســيارة او شاشــة 
عرض كبيرة، وسيصلون 
وهم جلوس في سياراتهم، 
فهل تصح الصالة على تلك 
الصفــة قياســا على صالة 

النافلة على الدابة؟
في البداية، يقول العميد 
الشــريعة  الســابق لكليــة 
االســالمية  والدراســات 
د.عجيــل النشــمي: هذا من 
التكلــف املذمــوم والتنطع 
في الدين واشغال الناس في 
امر لهم فيه سعة، فإن صالة 
العيد يسع الناس تركها في 
مثل الظروف احلالية لوباء 
كورونا، فهي ُسنة مؤكدة عند 
بعض املذاهب وهم املالكية 
والشافعية، وواجب كفائي 
عند احلنابلة، اي يجوز تركها 
اذا قام بها البعض فال داعي 
لهذه الطريقة في اقامة صالة 
العيــد، وهي صــورة اقرب 
الــى العبث في هذه العبادة 
املباركة، فيجب منع مثل هذه 

املقترحات.
من جانبه، يرى د.سعد 
العنــزي ان الصــالة على 


