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فتاوى وأحكام
عيد الفطر

تظاهرة امام مستشفى تل هشومير احتجاجا على مقتل
الشاب مصطفى يونس من عارة برصاص رجال األمن

يجيب عليها :د  .مشهور فواز
رئيس املجلس اإلسالمي لالفتاء في البالد
ما حكم صالة عيد الفطر ومتى يبدأ وقتها ؟
صالة العيد سنة مؤكدة ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح
في السماء أي بعد طلوع الشمس بـ  20دقيقة ويستمر وقتها إلى
ما قبل وقت الزوال أي قبل الظهر .ح ّدد املجلس اإلسالمي لالفتاء
في الداخل بداية موعد أداء صالة عيد الفطر لهذا العام في متام
الساعة (  ) 5:55صباحا ً .يس ّن أداؤها جماعة وكذلك يس ّن بعد
ّ
أداء صالة العيد إقامة خُ طبة باملصلني كخطبة اجلمعة ولكنّها
ليست بفرض وال تلزم املصلّي .
ال تشترط اجلماعة لصحة ص�لاة العيد فيجوز للشخص أن
يصليها منفردا ً في بيته ولكن أداؤها جماعة أفضل .
كيفية أداء صالة العيد ؟
ص�لاة العيد سنة س��واء ص�لاة عيد الفطر أم األضحى – وهي
عبارة عن ركعتني يس ّن فيهما ما يلي :
 .1أن يكبّر في الركعة األول��ى سبع تكبيرات وذلك بعد دعاء
االستفتاح وقبل قراءة التّعوذ أي بني دعاء االستفتاح والتّعوذ
ث ّم يكبّر بعد التّعوذ فورا ً بدون فص ٍل .
 .2أن يكبّر ف��ي ال�� ّرك��ع��ة الثّانية خمس تكبيرات ع��دا تكبيرة
االنتقال .
 لو شرع االم��ام بقراءة الفاحتة ونسي االم��ام تكبيرات العيدف��ال��ص�لاة ص��ح��ي��ح��ة وال ي��ل��زم��ه س��ج��ود س��ه��و ب���ل وال يرجع
للتكبيرات .
 .3يستحب رفع اليدين في جميع التّكبيرات ويستحب اجلهر
فيها لإلمام واملأموم واملنفرد .
 .4يستحب بني ك ّل تكبيرتني " :التّسبيح والتّحميد والتّهليل
والتّكبير"
 .5يستحب أن يقرأ فيهما أي في ال ّركعتني سورتي " ق " و "
القمر " أو سورتي األعلى والغاشية .
��ص�لاة بخطبتني كخطبتي اجلمعة
 .6يس ّن أن ُيخطب بعد ال ّ
وأن يكبّر اخلطيب في افتتاح اخلطبة األول��ى تسعا ً ِوال ًء – أي
متتابعة – وأن يكبّر في افتتاح اخلطبة الثانية سبعا ً ِوال ًء .
م��ا حكم من فاتته ص�لاة العيد مع االم��ام او فاتته الركعة
االولى ؟
من فاتته صالة العيد مع االمام فإنّه يصليها منفردا ً بنية أداء إن
صالها قبل ال ّظهر ويصليها على هيئتها وصورتها من التّكبير
واجل��ه��ر فيها وأ ّم���ا ل��و دخ��ل وق��ت الظهر قبل أن يصليها فإنّه
يصليها بنية قضاء ،وتقضى صالة العيد على هيئتها وصورتها
من التكبير واجلهر فيها أيضا ً  ،وقضاؤها عند الشّ افعية مستحب .
وأما من فاتته الركعة األولى وجاء في ال ّركعة الثّانية من صالة
العيد فإنّه يكبّر مع االم��ام ويلتزم بعدد تكبيراته وال يزيد على
تكبيرات االمام وبعد تسليم اإلمام يأتي بال ّركعة الفائتة ويكبّر
أن ما يدركه
الن مذهب الشافعية ّ
بخمس تكبيرات وليس سبع ّ
املسبوق مع اإلمام هو أول صالته
ما هي سنن عيد الفطر وآدابه ؟
 صالة العيد سنة مؤكدة وهي أفض ُل النّوافل . يستحب الغسل يوم العيد ويدخل وقته من منتصف ليلة العيدكما يستحب إحياء ليلة العيد ّ
بالطاعة .
 يستحب التّطيُّب والتّز ُّين يوم العيد ولو ملن لم يحضر صالةالعيد .
 يستحب التّبكير لصالة العيد عدا االمام  ،وأ ّما اإلمام فيحضروقت الصالة.
ألن
 يستحب املشي إليها ًذهابا ً وال ّرجوع بطريق آخر أقصر ّأج��ر ال�� ّذه��اب أع��ظ��م فيندب تطويله ليكثُر األج���ر بكثرة ا ُ
خلطا
وليشهد له ّ
الطريقان .
يستحب الفط ُر قبل صالة عيد الفطر واألفضل أن يكون بتمر
ُ
َوتْرا ً لكي ميتاز يو ُم العيد ع ّما قبل ُه باملبادرة باألكل وأ ّما يوم عيد
األضحى فيستحب اإلمساك من طلوع الفجر حتى يف ُرغ – ينتهي
– من صالة العيد ويذبح ويأك َل من أُضحيته .
 -تس ُّن التّهنئة بالعيد ويدخل وقتها في عيد الفطر بغروب شمس ليلتها .

جانب من املشاركني بالوقفة االحتجاجية

والدا املرحوم مصطفى يونس يسجدان مكان مقتله

مستشفى شيبا ،قالت  " :انتظر نتائج التحقيق
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
التي لم ينشروها حتى االن ،انا ال اعرف كيف
مت مطلع االسبوع ،تنظيم مظاهرة ،في مدخل
يتم اطالق النار على شخص ملقى على األرض
مستشفى تل هشومير ،في منطقة املركز،
وال ي��ش��ك��ل خ���ط���را ع��ل��ى ح��ي��اة
بدعوة من جلنة املتابعة العليا
اح��د .أق��ول لالم الثاكل لالسف
للجماهير العربية ،احتجاجا
هذا احل��ادث العنصري لم يكن
ع��ل��ى ق��ت��ل ال���ش���اب مصطفى
املرة االولى ولن يكون األخيرة
يونس من عارة  ،بنيران رجال
بسبب العنصرية .ل��دي ولدين
امن املستشفى .
ف��ي اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي وان��ا
وش������������ارك ف������ي ال����ت����ظ����اه����رة
اع���رف متى يجب فتح ال��ن��ار -
م����واط����ن����ون ع�����رب م����ن ش��ت��ى
في احلادث باملستشفى لم يكن
البلدات .
داع برأيي الطالق النار ".
وف��ي حديث مع املمرضة مايا
اش��ي��ت م��ن ال��ط��اق��م الطبي في املرحوم مصطفى يونس وف�����ي ح���دي���ث ل���ق���ن���اة ه��ل�ا م��ن

مجموعة بانوراما مع وال��دة القتيل مصطفى
يونس من ع��ارة قالت  ":ب�� ّدي أب��وس االرض
ال��ل��ي قتلوا اب��ن��ي ف��وق��ه��ا ،قتلوا اب��ن��ي املريض
ال���ذي ج���اء للمستشفى م��ع��ي ل��ل��ع�لاج ،قتلوه
امامي ول��م يقدموا له اي اسعاف ،حتى انهم
منعوني من مرافقة ابني في اخر حلظات عمره
واستدعوني للتحقيق ".
أن والدة القتيل
وأفاد مراسل صحيفة بانوراما ّ
ووالده توجها الى مكان مقتل ابنهما في مدخ
ل املستشفى وسجدا لله في مكان أمام مكان
وق��وع احل��ادث��ة وقبّال األرض  .جدير بالذكر
انه مت نقل وقائع املظاهرة في بث حي ومباشر
عبر موقع بانيت.

رؤساء وموظفو املجالس الدرزية يواصلون نشاطاتهم االحتجاجية

من عماد غضبان مراسل صحيفة بانوراما

مت في األي��ام األخيرة تنظيم مظاهرة مبشاركة مواطنني من أبناء
الطائفة الدرزية وموظفي السلطات احملليّة ال��درز ّي��ة ،في مفرق "
تشيك بوست " في حيفا وذل��ك ضد سياسية احلكومة اجتاههم .
ويفيد مراسل صحيفة بانوراما ان منتدى السلطات احمللية الدرزية
والشركسيّة دعا لهذه املظاهرة واصفا ا ّياها بأنّها " تقام في اطار
الغضب وتصعيد النضال من أج��ل نيل احل��ق��وق ،مبا فيها حتويل
األم��وال املتأخّ رة وتقرير امليزانيّات على أس��اس امل��س��اواة وبلورة
خ ّطة خماسيّة للسنوات  2024 – 2020واملصادقة عليها على وجه
السرعة ووقف أوامر الهدم وح ّل أزمة التخطيط والبناء وإلغاء قانون
كامنتس وقانون القوميّة وغيرها " .وباملقابل ق ّرر املنتدى اغالق
املجالس احملليّة وعدم استقبال اجلمهور  ،يوم االثنني االخير.
السلطات احمللّيّة ال�� ّدرز ّي��ة والشركسيّة ق��د ق��رر في
وك��ان منتدى ّ
اجتماع له في أبو سنان  ،مواصلة نضاله من خالل خطوات احتجاجية
مختلفة ،من اجل حتصيل امليزانيات املطلوبة للسطات احمللية.

الرقص مع كمامات  :السماح بافتتاح
قاعات االفراح ابتداء من 14.6.2020

كجزء من سياسة حترير االقتصاد وإع��ادة الفروع املختلفة للنشاط
 ،أم��ر وزي���ر الصحة اجل��دي��د ي��ول��ي إدل��ش��ت��اي��ن بنشر مخطط افتتاح
قاعات االف��راح في البالد اعتبا ًرا من  14يونيو /حزيران  .سيكون
افتتاح القاعات ممكنًا في ظل تقييدات  -منها تسجيل واستجواب
ال��ض��ي��وف ح���ول حالتهم الصحية   ،تعقيم امل��ك��ان وف��ص��ل ط���اوالت
املعازمي وتخصيص منطقة جلوس منفصلة للمعازمي في دائرة اخلطر
 .وضمن شروط العودة القامة اعراس يتوجب تعيني مراقب صحي
يكون مسؤوالً عن االمتثال للقواعد والتقييدات  ،كما سيطلب تسجيل
للضيوف عند امل��دخ��ل .وسيضطر الضيوف إل��ى البقاء مع كمامات
خالل تواجدهم في قاعة العرس وعلى منصة الرقص باستثناء اثناء
تناول الطعام والشراب .وسيتم الزام إدارة القاعة بوضع العالمات
والالفتات وف ًقا لتعليمات وزارة الصحة وتعقيم القاعة قبل وأثناء
احلفل .علما ان احلد األقصى للمعازمي سيكون  2متر مربع لكل ضيف
 ،بشرط أال يتجاوز عدد الضيوف في القاعات التي تستوعب أكثر من
 200ضيف  85%من العدد املسموح .وبحسب التعليمات يجب ان
يتم إنشاء منطقة منفصلة للمعازمي املعرضني للخطر ويوصى بعدم
مشاركة هؤالء املعازمي في الرقص.

املتظاهرون في حيفا  -صورة من مجلس البقيعة

نقابة املعلمني
في اسرائيل
مركز نقابة املعلمني يتقدم باحر التهاني واطيب
التمنيات الى جميع العاملني املسلمني في حقل التعليم
وابناء عائالتهم مبناسبة حلول

عيد الفطر السعيد

اعاده الله على اجلميع باخلير واليمن والبركة

وكل عام وانتم بخير
يافة بن دافيد

السكرتيرة العامة لنقابة املعلمني

