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  آFت أحكام الصيام

ْبِلُكْم لََعلَُّكْم تـَتـَُّقو ( َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَ ًما .  نَ Fَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َّFَأ
ٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن  َّFْن َأ ٌة مِّ ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  ٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخيـْ ًرا فـَُهَو َخيـْ َشْهُر رََمَضاَن الَِّذَي .  ِمْسِكٍني َفَمن َتَطوََّع َخيـْ
َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ أُن َوَمن َكاَن  ِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت مِّ

ٍم ُأَخَر يُرِيُد اjُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعسْ  َّFْن َأ َر َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّ
ُوْا اjَّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع .  َولُِتَكربِّ

ْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليـُْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشدُ  َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَسآِئُكْم ُهنَّ .  ونَ ِإَذا َدَعاِن فـَ َلَة الصِّ ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
َعنُكْم فَاآلَن  لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ َعِلَم اjُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم َختْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا

تَـُغوْا َما َكَتَب ا jُّ َلُكْم وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اْخلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمَن َ{ِشُروُهنَّ َوابـْ
َياَم ِإَىل الَّلْيِل َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحدُ  تـَْقَربُوَها  وُد اjِّ َفَال اْلَفْجِر مثَُّ َأِمتُّوْا الصِّ

ُ اjُّ آFَتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ    )البقرة١٨٨: ١٨٣() َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

���﷽  
حلمد � الذي أهَّل   ، وجعلنا أهًال للعمل {لقرآن، فدخلنا مجيعًا يف قول النيب العد�ن قلوبنا لسماع القرآنا

نَـُهْم ِإالَّ نـَزَ  َما( :صلَّى هللا عليه وسلَّم ُلوَن ِكَتاَب اjَِّ َويـََتَداَرُسونَُه بـَيـْ َلْت اْجَتَمَع قـَْوٌم ِيف بـَْيٍت ِمْن بـُُيوِت اjَِّ تـََعاَىل يـَتـْ
ُهُم اْلَمَالِئَكُة، َوذََكَرُهُم اjَُّ ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ُهُم الرَّْمحَُة، َوَحفَّتـْ الدروس بدايتنا  هذا سرُّ و . ١)َعَلْيِهُم السَِّكيَنُة، َوَغِشيَـتـْ

حلديث،    .فهنيئاً لكم مجيعاً هذا املقام{لتالوة لتنفيذ ا
ظاهره للعمل {لقرآن، وأنطق  وأهلَّ اجتباه مواله وطهَّر قلبه لنزول القرآن، م و{رك على من وسلِّ  اللهم صلِّ 

حليَّ  صلَّى هللا عليه وسلَّمحبقائق القرآن، وجعله لسانه    .سيد� دمحم وآله وصحبه أمجعني املؤمنني؛ ة بنيصورة القرآن ا
حلقيقة أن آFت كتاب هللا  يف   ىكلم املتكلمون وفسر املفسرون يبقال منتهى لسعة معانيها، ومهما ت عزَّ وجلَّ ا

على مدى الزمان إىل أن  عزَّ وجلَّ يكشفه هللا  ؛ونور مكنون ،وسر مصون ،املكنون علم مضنون عزَّ وجلَّ كالم هللا 
  .ألرض ومن عليهاا عزَّ وجلَّ  يرث هللا

هذه اآلFت الكرمية، لكن حسبنا أن نقف  ببعض معاينوحنن ال نستطيع يف هذه العجالة السريعة أن حنيط 
  .عزَّ وجلَّ امللك العالم من الذي طلبه منَّا لنجد أن فيها كل ما حنتاجه يف الصيام ويف شهر الصيام  ،عندها وقفة

                                                           

  ¡سنن أيب داود عن أيب هريرة  ١
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ألن هللا ال ينادي إال على أحبابه، مل يكن ينادي هللا، هو أن الذي ينادي علينا يهًا وتَ  أوًال يكفينا شرفًا وفخراً 
تشريف  ). Fَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ (: لكنه يقول لنا ،)F أيها املساكني: (عزَّ وجلَّ إال بقوله هلم يف التوراه على اليهود 
، وعندما يشهد صلَّى هللا عليه وسلَّمسيد� دمحم جعلنا أهًال هلذا املقام الكرمي بربكة الرءوف الرحيم كرمي   كرمي من ربٍّ 

حيذر� منها حضرة لكل خائف حريان من اخلامتة اليت لنا {إلميان فهذا جيلب الطمأنينة والسكينة  عزَّ وجلَّ هللا 
  .ثبتت وانتهت ) َها الَِّذيَن آَمُنواْ Fَ َأيـُّ ( ه،ال ميكر بطالب عزَّ وجلَّ ألن هللا  ،الرمحن
َيامُ ( . )َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ (: والغاية والسرُّ ، )َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكمْ (أي فرض ) ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

حلكمة العالية من فرض الصيام؛ أ إىل مقام فرض على املؤمنني الصيام لريتقوا  عزَّ وجلَّ ن هللا بنيَّ هللا يف هذه اآلية ا
ُكتب عليكم الصيام كما ُكتب على الذين من قبلكم ( :يف القرآن مبعىن الالم) لَّ عَ لَ (وكلمة األتقياء األنقياء، 

صاموا كما ينبغي وصلوا إىل درجات األتقياء،  هو يف اللغة، لكن ¯كيد أ®م إذاكما   ليست مبعىن الرتجي ،)لتتقون
إال مواله، وهذه  فطروال يراقب يف صومه إن أراد أن يُ ال يطلع على الصائم إال هللا، ه، بني العبد وربِّ  الصيام سرٌّ ألن 

  .والعلن، يف السرِّ  عزَّ وجلَّ مراقبة هللا  أكرب درجات التقوى وهي
ًما مَّْعُدوَداتٍ ( َّFتوفيق هللا ورعاية هللا أنه مبعونة و بنيَّ  -ح هللا بعد ذلك كما وضَّ  - الصيام مع أنه شهرٌ و : )َأ

وهذه حكمة جتدها على الدوام، ال تشعر الناس F³م رمضان ألن هللا يغمر قلوب  ،لنا مير كأنه أFمًا معدودات
عليهم الشهر كأنه أFم معدودات، ويف ذلك يقول بعض  فيمرُّ  ،الصائمني بنفحات إحسانه، وبرحيق إيقانه

حلني  كأ®ا طرفة عني، وإذا كان اإلنسان يف  َسنة يف الوصل مع هللا مترُّ  .)َنة، وِسَنة البعد َسَنةَسَنة الوصل سِ : (الصا
حلظات فأل®م يف مواصالت مع هللا مترُّ َسنة، البعد فاللحظة متر عليه كأ®ا    .هذه األFم كأ®ا 

الصحيح يصوم، واملريض حبسب أمراض هذه أحكام الصيام كلها، : )َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفرٍ (
  .العصر وما يستجد يف كل عصر، أو السفر أFً كان نوعه، ألن السفر دائماً فيه مشقة حىت ولو كان {لطائرة

ٍم ُأَخرَ ( َّFْن َأ ٌة مِّ هذه  وطلب منهم أن يقضوا ،ر هلم األمرفإن هللا يسَّ  ،ال ييأسوا وال يقنطوا من رمحة هللا): َفِعدَّ
  .يف أFم أخرى، بعد شهر رمضان إن شاء هللاألFم 

الذين يصومونه مع املشقة البالغة، فإن كانت املشقة يتوقع منها ) َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ (
م عليه الصيام لقول واإلعادة، وإذا كانت املشقة حمققة الضرر حير  فإذا جاء الضرر وجب عليه الفطر ،الضرر يصوم

وإمنا عليه أن يُفطر،  ،)البقرة١٩٥( )َوَال تـُْلُقوْا ³َِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُـَوْا ِإنَّ اjَّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ (: هللا تعاىل
: نه أو مرضه امليئوس من عالجه فعليهفإن استطاع أن يصوم بعد ذلك فله ذلك، وإن مل يستطع نظراً لظروف كرب سِ 

  .وطعام املسكني يكون سحوراً وفطور عن كل يوم من أFم فطره يف شهر رمضان، )ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ (
ويستطيع أن ُخيرج القيمة كما أفىت بذلك ساداتنا األحناف، وهلم يف ذلك خمرج لطيف أخذوه من ُسنة النيب 

حبقيقة فحوى خطاب سوء فهمهم لكالم هللا، وجهلهم ل -، فإن املتعنتني واملتشددين لَّمصلَّى هللا عليه وسالشريف 
حلبوبأن تكون الفدية أو زكاة الفطر اليشددون على اخللق و½مرون  -رسول هللا  لكن اإلمام  ،بد أن تكون من ا
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صلَّى هللا عليه عندما أمره النيب  عنهَرِضَي هللا أخذ فتواه من قول سيد� معاذ بن جبل  َرِضَي هللا عنه أبو حنيفة
  .أن يذهب إىل اليمن وجيمع الزكاة وسلَّم

وكان أهل اليمن يف ذلك الوقت أغلب زراعا¾م العنب، ويصنعون منه الزبيب، وكان أكلهم الزبيب وجتارا¾م 
تـَْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك  َكْيفَ ( :زبيب، ومعاذ هو الذي قال له حضرة النيب عندما أرسلهزكا¾م يف الزبيب، فجاءوا ب

، قَالَ : َقَضاٌء؟، قَالَ  َِّj؟، قَالَ : َأْقِضي ِبِكَتاِب ا َِّjفَِإْن ملَْ جتَِْد ِيف ِكَتاِب ا : َِّjصلَّى هللا عليه فَِبُسنَِّة َرُسوِل ا
؟، قَالَ  صلَّى هللا عليه وسلَّمفَِإْن ملَْ جتَِْد ِيف ُسنَِّة َرُسوِل اjَِّ : قَالَ  ،وسلَّم َِّjَأْجَتِهُد رَْأِيي َوَال : َوَال ِيف ِكَتاِب ا

 َِّjِلَما يـُْرِضي : َصْدرَُه، َوقَالَ  صلَّى هللا عليه وسلَّمآُلو، َفَضَرَب َرُسوُل ا َِّjالَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل ا َِّjِ ْحلَْمُد ا
 َِّj٢)َرُسوَل ا.  

، ³نه بلغ درجة االجتهاد صلَّى هللا عليه وسلَّموشهد له النيب ليه معاذ، ُأعجب Áذا املنهج العظيم الذي ع
أنتم يف حاجة إىل الزبيب وال تستطيعون االستغناء عنه  ،توين بثيابئF أهل اليمن ا: فلما جاءوا {لزبيب قال

  .على ذلكمر يف حاجة إىل الثياب، فصنعوا ذلك، وكان األ صلَّى هللا عليه وسلَّموأصحاب رسول هللا 
هذا الرأي العظيم وهو القيمة، وأبو حنيفة هو الذي يقول  َرِضَي هللا عنهومن هنا استنبط اإلمام أبو حنيفة 

ذهبًا ألثبت  –العامود  –سطوان لو أراد أبو حنيفة أن يُثبت لقوم أن هذا األ(: َرِضَي هللا عنهفيه اإلمام مالك 
  .وجلَّ  عزَّ لقوة حجته ومتكنه يف دين هللا  ،)!!ذلك

ٌر لَّهُ ( ًرا فـَُهَو َخيـْ ، أي من تطوَّع وصام أFم النوافل والقر{ت وال حتدّ  وفيها حمامل ال تعدُّ ): َفَمن َتَطوََّع َخيـْ
له، ومن تطوع  له، ومن تطوع فزاد على إطعام مسكني فأطعم أكثر من مسكني فهو خريٌ  بعد رمضان فهو خريٌ 

  .عزَّ وجلَّ عمل الرب واخلري إىل هللا يف فصام بعد ذلك وأطعم مسكيناً فهو خري له، فالتطوع هو الزFدة 
َوَأن َتُصوُموْا (: وا بروح العزمية واليقني، وال يلجأوا إىل التساهل فقالثاملؤمنني ليتشب عزَّ وجلَّ مث خاطب هللا 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعلَ  ص إال من كان فعًال يستحقها ومن أهلها، ولذلك نقول ، حىت ال يلجأ إىل هذه الرُّ )ُمونَ َخيـْ َخ
إFك أن تفطر من نفسك إال يف حالة واحدة؛ إذا بد لك من أمر من الطبيب، ال: حباب الذين يريدون أن يفطروالأل

فيت وتعيد هذا اليوم، لكن ال تُ  ،أشرفت يومًا على اهلالك، وحتققت أنك هالك ال حمالة فهنا ينبغي عليك الفطر
Áذا املرض  اً فالن كان مريض - بكذا فيجب أن أفطر، وال تقيس على األشباه واألمثال نفسك يف مرض، أ� مريض

عزَّ لكن البد أن ¯خذ فتواك من طبيب مسلم أمني حىت تدخل يف هذا النطاق، ألن هللا  - وأ{ح له الطبيب الفطر
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ ( :حذَّر من ذلك يف قوله وجلَّ    .)َوَأن َتُصوُموْا َخيـْ

 :على السؤالني يف مجلة واحدة، هذه األFم قال عزَّ وجلَّ هذه األFم اليت نصومها مىت F رب؟ وِملَ؟ أجاب هللا 
َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاسِ ( َوبـَيَِّناٍت مِّ

ْلَيُصْمهُ  و إذا اجتهد� كما جيتهد البعض وحياول أن يقلد أإذًا حيرم الصيام الفريضة إذا حولناه إىل غري رمضان، ، )فـَ

                                                           

  سنن أيب داود ٢
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عامة، قد يكونوا شاركو� يف فريضة الصيام لكن  لَّ عزَّ وجقبلنا تركها هللا  فإن َمنْ قبلنا،  َمنْ  - عزَّ وجلَّ حاشا �  –
، فليس لنا شأن إال مبا نزل كأحوال صيامناكأFمنا، وأوقا¾م ليست كأوقاتنا، وأحوال صيامهم ليست  أFمهم ليست  

ِإنَّ الشَّْهَر ( :صلَّى هللا عليه وسلَّمإذًا الصيام شهر رمضان، والشهر كم يوم؟ قال ، صلَّى هللا عليه وسلَّمعلى نبينا 
ص عن ذلك، ولذلك حدث أن صامت بعض الدول مثاين وعشرين يومًا مث . ٣)َيُكوُن ِتْسَعًة َوِعْشرِيَن يـَْوًما ال ينق

  .أن يكون مثانية وعشريننه ال ينبغي لشهر قمري طلبوا من أهل البلد بعد العيد أن يعيدوا هذا اليوم، أل
واألعجب أنه من وزير األوقاف يف دولة اجلزائر الشقيقة، صحيح وقد فوجئنا منذ أFم ³مر عجيب وغريب، 

اليوم اآلن صيام ستة عشر ساعة، واليوم : أنه ليس عامل دين، لكن منصبه وزير أوقاف، َحَسب حسبة حسابية وقال
ثة عشر إذاً اآلن نصوم ثال: وقال، فإذا صمنا مثاين ساعات اآلن فُتحسب يوم، يف الشتاء يكون حوايل مثاين ساعات

  .، وأÌر بلبلة، هاج عليه علماء اجلزائر وماجوا عليه ألن هذا اجتهاد يف غري حمله!!كأن اليوم بيومني!! يوم فقط
صلَّى هللا قال  ؟فالصيام شهر، مىت نصوم ومىت نفطر ،)َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ (: قال عزَّ وجلَّ هللا 

َة َشْعَباَن َثَالِثنيَ ( :وهو املُبني للقرآن عليه وسلَّم َ َعَلْيُكْم فََأْكِمُلوا ِعدَّ  .٤)ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِه، فَِإْن ُغيبِّ
 عزَّ وكأن هللا  ،)الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآنُ (: وحنن نصوم شهر رمضان ألنهالصيام من بداية الشهر إىل ®ايته،  إذاً 

إن القرآن نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين بعد صفاء القلب : يقول لنا بلسان اإلشارة وجلَّ 
ظوا فيه على بداوات وهفوات هروا فيه القلوب، وتتحفَّ ُتطِّ  وطهارته، فينبغي عليكم أن تعيشوا شهرًا يف العام
 عزَّ وجلَّ فيه، حتظوا بفضل هللا  شوا بقية العام تنفذوا مامتمث  ،النفوس، وتعيشوا مع كالم القدوس لتعيشوا معانيه

  .وإكرامه على الدوام
وهذه دعوة مباشرة لألمة لإلنشغال يف هذا الشهر لكرمي بتالوة القرآن، ألنه شهر القرآن، وخاصة أن الذي 

كان يقرأ القرآن يف شهر رمضان يف كل عام مرة، ويف العام الذي انتقل فيه   صلَّى هللا عليه وسلَّمأُنزل عليه القرآن 
: إىل جوار هللا قرأه مرتني، وهذا أيضًا يدلنا على أنه ليس الشأن شأن العدد، ولكن التدبر والتمعن يف كتاب هللا

صلَّى هللا عليه تمه الرسول كان الشأن شأن العدد خلَ لو   ).القمر٢٢() َوَلَقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمن مُّدَِّكرٍ (
  .عزَّ وجلَّ مخس أو ست مرات، لكن مرة واحدة، ملاذا؟ يتدبر ويتمعن يف كالم هللا  وسلَّم

َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ ( داية أن نتلمَّس يف القرآن وحنن نتلو؛ اهل عزَّ وجلَّ ووجَّهنا هللا ): ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت مِّ
الناس، وهذه اآلFت اليت نزلت يف مكة، واليت  س إىل ربِّ ، كيفية هداية النافيه للناس عزَّ وجلَّ ها هللا اليت بثَّ 

تتحدث عن عجائب خالئق هللا، وعن إبداع صنع هللا، وعن آFت هللا يف اآلفاق ويف األنفس، وهذه الطريقة 
  .وجلَّ  عزَّ الرشيدة السديدة هلداية اخللق إىل دين هللا 

َن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ ( وأن نتدبر أيضًا ما فيه من البينات، يعين األمور واملسائل الواضحات ): َوبـَيَِّناٍت مِّ
وإىل إكرام هللا، واليت فيها  ،وإىل جنة هللا ،للمؤمنني واملؤمنات، واليت فيها اهلداية إىل الطريق املوصل إىل رضوان هللا

                                                           

٣ Ð البخاري ومسلم عن أم سلمة  
  ¡البخاري ومسلم عن أيب هريرة  ٤
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لنا إىل هللا واملباينة بنياملفارقة  حلرام، والطيب واخلبيث، فنتعلم حنن مجاعة املؤمنني ما يُوصِّ حلالل وا حلق والباطل، وا  ا
حلرام حىت ال نقع فيما حرَّمه هللا، بل منشي دومًا على  ،وإىل رضوان هللا ،من كتاب هللا حلالل وا وإكرام هللا، وأحكام ا

حلالل الذي أحلَّه لنا هللا     .عزَّ وجلَّ ا
نصب أعيننا وحنن نتلوا كتاب هللا يف شهر القرآن إن  هامواضع ذكرها هللا، وأمر� أن نتدبر فيها ونضعهذه 

  .شاء هللا
ْلَيُصْمهُ (: مث قال هللا تعاىل د يعين حضر، أما من هِ ، فشَ ةوهذه هلا معاين متعدد )َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَ

  .الصيام ملن مات يف رمضان، وهذا معىن مال، وال على أهله إكمالتوفاه هللا فليس عليه صيام، وليس عليه إك
ٍم ُأَخرَ ( َّFْن َأ ٌة مِّ ن عنده مرض مانع من الصيام، أو مسافر و كيالذي ): َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

؛ أن يكون السفر أوًال ، وذكر هللا السفر لنعلم أن السفر الذي يستوجب الفطر له شروط ومواصفاتشرعي سفر
وذكره األئمة الكرام،  صلَّى هللا عليه وسلَّميف حالل، وأن يكون السفر يبلغ النصاب الشرعي الذي ورد عن النيب 

يسافر للهو أو لعب ال  ه مشقة وتعب وعناء، فَمنْ ب، وأن يكون هذا السفر يصحاً كيلومرت   وهو حوايل ثالثة ومثانني
، واآلFت ليست تكرار، وإمنا زFدة للصائم فيه الفطر عزَّ وجلَّ افر سفرًا شرعيًا أ{ح هللا ينبغي له الفطر ألنه ال يس

  .عزَّ وجلَّ ار فبيان لكالم العزيز الغ
حلكم العام الذي ينبغي أن يزن به املؤمن كل أحكام ): يُرِيُد اjُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ( وهذا ا

معاذ بن جبل  صلَّى هللا عليه وسلَّم، دائمًا تراعي اليسر، أرسل النيب ، ومن مجلتها أحكام الصيامةاملطهر الشريعة 
َرا َوَال تـُنَـفَِّرا، َوَتطَاَوَعا َوَال َختَْتِلَفا( :إىل اليمن وقال هلماوأيب موسى  َرا، َوَبشِّ َرا َوَال تـَُعسِّ كل أمور اإلسالم  .٥)َيسِّ
َ َرُسوُل اjَِّ ( :صلَّى هللا عليه وسلَّمعنها يف رسول هللا  وقالت السيدة عائشة رضي هللاليسر، مبنية على  َما ُخريِّ

  .٦)بـَْنيَ َأْمَرْيِن، ِإالَّ َأَخَذ أَْيَسَرُمهَا، َما َملْ َيُكْن ِإْمثًا صلَّى هللا عليه وسلَّم
ُوْا اjَّ َعَلى َما َهَداُكمْ ( َة َولُِتَكربِّ وبعد إكمال العدة تفرحوا، فينبغي للمسلم أن يفرح بتوفيق ): َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

والشكر على نعمة الصيام يكون  ):َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ( .هللا، فُيكرب هللا وُيصلي صالة العيد على ما وفَّقه له مواله
  .على توفيقه لنا يف نعمة الصيام عزَّ وجلَّ الفطر للمساكني شكراً �  Óخراج زكاة

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
********************  

                                                           

  ¡البخاري ومسلم عن عبد هللا بن قيس  ٥
  البخاري ومسلم ٦
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