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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من 

بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين �الشيطان الرجيم. 
تسن اكإيو دبعن اكإي *  هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني

الِّنيال الض(آمني).�و .  
سيبدأ شهر رمضان املبارك خالل ثالثة أيام أو أربعة إن شاء اهللا تعاىل. والصوم صعب جدا يف الـبالد  

، ومع ذلك فالصوم فريضة على كل بالغ يتمتع بالصحة. غري أن الرخصةَ بشأن احلارة لطوله يف هذه األيام
الصوم قد منحت للبعض يف بعض احلاالت، ففي البالد احلارة قد منح العمال وغريهم سـهولة مشـروطة   

أو  ۲۲فيها طول النهار ببعض الشروط إن مل يستطيعوا أن يصوموا يف هذه األيام. كذلك هناك بالد يكون 
، وال يكون الليل فيها إال ساعة ونصف أو ساعتني، كما ال يكون الليل كامل الظالم بل يكون ساعة ۲۳

ما بني الظالم والضوء، ولذلك قد أخربنا فروع مجاعتنا هنالك أن يقدروا الوقت للسحور واإلفطار قياسـا  
سـاعة يف هـذه   ۱۹أو  ۱۸ حنوعلى مواعيد الليل والنهار يف البالد ااورة هلم، حيث يطول النهار فيها 

األيام، وإن مل يفعلوا ذلك فال يبقى عند أهلها وقت للسحور واإلفطار، ولن يستطيعوا أداء صالة التهجـد  
وحتديد موعد صاليت العشاء والفجر. على أية حال إن فروع اجلماعة يف مثل هذه البالد تعمل حبسب هذه 

  التعليمات ويقدرون الوقت على هذا النحو.
الصوم من أركان اإلسالم األساسية، وال بد من االلتزام به. هناك أسئلة بسيطة تسأل عن الصيام مـن  
حني آلخر، كما أن الناس يسألون أسئلة عن السحور واإلفطار والصوم يف املرض والسفر. بفضل اهللا تعاىل 

ألديان األخـرى أيضـا،   ينضم إىل مجاعتنا كل سنة مئات اآلالف من املسلمني من الفرق األخرى ومن ا
ويوجد عند الفرق اإلسالمية األخرى أفكار فقهية خمتلفة حول بعض أحكام اإلسالم، وعندما ينضم هؤالء 

، فتسبب هلم بعض األمور قلقًا، ويريـدون  السابقةاملسلمون من تلك الفرق إىل مجاعتنا حاملني أفكارهم 
ئلة. والذين ينضمون إىل مجاعتنا من األديان األخرى وتفصيالت عنها، أو يوجهون بعض األس توضيحات

فبعضهم ال يعلمون شيئًا عن بعض األحكام، بل يتعلمون دين اإلسالم من بدايته متاما، لذا فال بد هلم مـن  



سيدنا املسيح املوعود عليـه الصـالة   تعاىل ساسي يف اإلسالم. لقد أرسل اهللا أن يعلموا عن هذا الركن األ
، وجعله حكَما عدالً، وكان عليه أن يفصل يف كل قضية على ضوء تعاليم اإلسالم والسالم يف هذا العصر

ويقدم احللول لشىت املسائل، وقد فعل ذلك، لذا فإننا يف هذا العصر حباجة إىل الرجوع إليه حلل مسـائلنا  
بني لكم ذه وزيادة معرفتنا. وكما قلت فهناك قضايا وأسئلة تثار حول الصيام من حني آلخر، لذا سوف أ

  املناسبة مواقف أو قرارات أو فتاوى املسيح املوعود عليه السالم حول بعض األسئلة الفقهية عن الصيام. 
علينا أن نتذكر أن قرار أو موقف سيدنا املسيح املوعود عليه السالم يف أي حكم شرعي هو احلَـلُّ أو  

وقبل كل شيء، جيب أن نتذكر دائمـا أن أسـاس   القرار الفيصل يف أية قضية فقهية يف هذا الزمن. وأوالً 
العمل بأحكام اإلسالم هو التقوى، لذا فيجب أن تضعوا يف احلسبان بشأن الصيام أيضا قول املسيح املوعود 

  عليه السالم: أَكْملوا صيامكم لوجه اهللا تعاىل بكل صدق. 
اآلخـرين يف بـدء الصـيام أو     لمنياملسيسأل بعض اإلخوة، وبعض الصغار أيضا: ملاذا خنتلف مع 

االحتفال بالعيد. فاجلواب أنه ليس ضروريا أن  خنتلف معهم يف ذلك دوما، مث إننا ال خنتلف معهم عمدا يف 
 نفسـه  بدء شهر رمضان أو يف  حتديد يوم العيد. فهناك سنوات عديدة نبدأ بالصيام وحنتفل بالعيد يف اليوم

بالعيد. ففي باكستان وغريهـا مـن الـبالد     به حيتفلون الذي الذي يبدأ فيه املسلمون اآلخرون الصيام أو
اإلسالمية جلان مشكّلة لرؤية اهلالل من قبل احلكومات، وعندما تعلن هذه اللجان بأن اهلالل قد رئي وأن 

رون وحيتفلون بالعيد أيضا وفق الشهود قد شهدوا على ذلك، فإن املسلمني األمحديني أيضا يصومون ويفط
هذا اإلعالن احلكومي. ولكن يف هذه البالد األوروبية والغربية ال توجد أية جلان حكومية لرؤية اهلالل وال 

اهلالل. أما إذا حصل  حتمية رؤيةيتم أي إعالن عن رؤيته، لذلك نبدأ الصيام أو حنتفل بالعيد على أساس 
ا أيضـا،  خطأٌ يف حساباتنا وتقديراتنا ورئي اهلالل قبل ذلك بيوم، فيمكن أن نبدأ صيام شهر رمضان مبكر

شريطة أن يشهد شهود مؤمنون عاقلون بالغون على أم قد رأوا اهلالل فعال. ليس ضـروريا أن نلتـزم   
سلفًا ونبدأ رمضان حبسبه فقط. إال أنه ال بد من رؤية اهلالل رؤية واضحة مؤكدة.  هبالتقومي الذي أعددنا

ما ال يصح أيضا القول أن علينا أن نبدأ الصيام أو حنتفل بالعيد طبقًا إلعالن املسلمني اآلخرين عن بداية ك
الصيام حىت وإن كان اهلالل مل ير بعد. هذا خطأ. لقد بني املسيح املوعود عليه السالم هذا األمر يف كتابه 

واحلسابات، بل قال إنه أيضا علْـم مـن   "كحل عيون اآلريا" أيضا، حيث إنه مل يرفض هذه التقديرات 
العلوم، غري أنه عليه السالم قد ركَّز على أن الرؤية أفضل. يقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم: لقد 
بني اهللا للناس من أجل تيسري أحكام الدين وتسهيلها طريقًا قوميا وسديدا، ومل يعرضهم عبثًا لألمور الدقيقة 

على سبيل املثال مل يقل هلم خبصوص بدء الصيام بأال يثقوا برؤية اهلالل أبدا ما مل يتأكدوا باتباع واملعقَّدة، و
. (يعين حضرته: ليس ضروريا دائما اتبـاع  ۳۰يوما أو  ۲۹ي العيون أن الشهر مضالظنية مغ الفلكقواعد 

س ضروريا أن تروا على أساس القواعد اليت وضعها علماء الفلك والنجوم حبسب تقديرام وحسابام، فلي



، فتهملوا حماولة رؤية اهلالل وال تعريوا لرؤيته اعتبارا، ۳۰يوما أم  ۲۹قواعدهم القياسية ما إذا كان الشهر 
وتغمضوا العيون عن رؤية اهلالل. فهذا خطأ. فقد قال عليه السالم) من الواضح أن إلزام الناس بالتمسـك  

د حرجا هلم دون مربر وتكليفًا ال يطاق. (أي: أن القول بأن تقديراتنا تقول املعقدة يع الفلكدوما حبسابات 
كذا وكذا، لذا جيب أن نلتزم حبسب هذه التقديرات فقط، دون اللجوء إىل طريقة أخرى، فهذا ميثّل للناس 

فاألمر  حرجا كبريا ال داعي له) وال شك أن هذه التقديرات واحلسابات حتدث فيها أخطاء كثرية دوما، لذا
األبسط واألنسب لفهم العامة أال يظلوا حمتاجني إىل املنجمني وعلماء اهليئة، بل يؤسسوا معرفة طلوع اهلالل 
على رؤيتهم. غري أن عليهم أن يتذكروا من الناحية العلمية أن عليهم أال يتجاوزوا عدد الثالثني. (يعين: أن 

رؤيته، فيمكنهم االعتمـاد علـى هـذه احلسـابات      رؤية اهلالل ضرورية، فإذا حاولوا ومل يتمكنوا من
  والتقديرات، غري أن عليهم أن يضعوا يف احلسبان أال يتجاوزا عدد الثالثني. مث قال عليه السالم) ولـيكن

الرياضية عند العقل (أي: أن العقل أيضا يفيت بأن رؤية اهلالل بالعني  احلساباتمعلوما أيضا أن الرؤية تفوق 
يرات احلسابية يف كل حال)، فإن حكماء أوروبا أيضا حني فكروا ووجـدوا الرؤيـة أَوىل   أفضل من التقد

بالثقة، ابتكروا بربكة هذه الفكرة اجليدة وبتأييد القوة الباصرة أنواع اآلالت كاملنظار واهر (أي: أن أهل 
اهر والتلسكوبات العقل والعلم من أوروبا ملا رأوا أن الرؤية أفضل من احلسابات التقديرية فإم اخترعوا ا

  لرؤية هذه األجرام الفلكية). 
يف هذه احلسابات والتقديرات، وقد بين لنا املسيح املوعود عليه  أحيانا كما قلت آنفًا، قد حيصل اخلطأ

قبل املوعـد الـذي    يف ليلة يومالصالة السالم كيف نتصرف إذا حصل مثل هذا اخلطأ، كأن يرى اهلالل 
حددته احلسابات التقديرية، وهذا يعين أن صوم يومٍ يفوت القوم. لقد سئل املسيح املوعود عليه السالم مرة 

؟ حيث ورد أن أحـد  يفعلونقبل أن يبدأ القوم صيام رمضان فماذا  يف ليلة يوملو ثبت أن اهلالل قد رئي 
ندنا يف مساء الثالثاء، وكان الواجب أن نبدأ الصـيام يـوم   اإلخوة من سيالكوت قال: لقد رئي اهلالل ع

االربعاء ولكن باخلطأ بدأناه يوم اخلميس، فماذا نفعل اآلن؟ فقال املسيح املوعود عليه السالم: علـيكم أن  
  تصوموا يوما بعد شهر رمضان عوضا عن اليوم الفائت.

وسلم بذلك، فقد ورد يف احلـديث أن   ضروري. لقد أمرنا الرسول صلى اهللا عليه التسحركذلك إن 
يلتـزم بـذلك    �كان املسيح املوعود النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: تسحروا فإن يف السحور بركةً. 

ضروري. كان السحور جيهز باهتمام خاص للضيوف الذين كانوا  التسحروينصح أفراد اجلماعة أيضا أن 
ذا الشأن: حدثين منشي ظفر أمحد الكبورلوي: كنت أقيم  �يأتون إىل قاديان. يقول مرزا بشري أمحد 

وقـال:   �إذ جاء املسيح املوعود  أتسحريف قاديان يف غرفة ملتصقة باملسجد املبارك. وذات مرة كنت 
ول وقال له: أمثلَ هذا الطعام تقدم سحورا لإلخوة الـذي  ئأَمع اروش تتناول اخلبز سحورا؟ مث دعا املس

تون هنا؟ مث قال بأن الضيوف الذين هنا ليسوا يف سفر بل هم مقيمون هنا ويصومون. عليك أن تسـأل  يأ



كل واحد منهم ماذا اعتادوا على أكله وماذا حيبون أن يأكلوه يف السحور، مث جهِّز هلم طعامـا حبسـب   
احلني، ورفـع األذان   ول طعاما آخر ولكين كنت قد أيت تناوله إىل ذلكئرغبتهم. عندها أحضر يل املس

  : ميكنك أن تستمر يف األكل، فقد أُذّن مبكرا فال تم به. �أيضا. فقال 
: حدثين الـدكتور  والتسحر �يف ذكر صالة التهجد مع املسيح املوعود  �يقول مرزا بشري أمحد 

وصليت م، ١٨٩٥مري حممد إمساعيل فقال: لقد صادف يل أن قضيت شهر رمضان كله يف قاديان يف عام 
أن يصلي الـوتر يف   �وراء املسيح املوعود صالة التهجد أي التراويح على مدى الشهر. كان من عادته 

اهلزيع األول من الليل ويصلي صالة التهجد مثاين ركعات ركعتني ركعتني يف اهلزيع األخري منه، فكان يقرأ 
يف الركعة األوىل دائما، ويتلو سورة  �وهو العلي العظيم�إىل  �ال إله إال هو�آية الكرسي أي بدءا من: 

اإلخالص يف الركعة الثانية، ويف الركوع: يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث. وكان يقرأ بنربة حىت كنـت  
بعد صالة التهجد دائما وكان يؤخره لدرجة كان األذان يرفع أحيانا  يتسحرأستطيع أن أمسع صوته. وكان 

حيان يستمر يف تناوله إىل اية األذان. يقول حضرة مرزا بشري أمحـد:  يف أثناء تناوله، وكان يف بعض األ
جائز إىل طلوع الفجر من األفق الشرقي، وال عالقة له باألذان. ولكن حيث إنّ وقت  التسحراملبدأ هو أن 

أذان الفجر حمدد بطلوع الفجر لذا حيسب الناس يف بعض األماكن األذانَ منتهى وقت السحور. ومـا دام  
أذان الفجر يف قاديان يرفع مع طلوع الفجر بل ميكن أن يرفع أحيانا قبله أيضا خطأً، ففي مثل هذه احلاالت 

  يهتم باألذان بل كان يستمر يف تناول السحور إىل تبيان طلوع الفجر.  � ما كان املسيح املوعود
وليست غاية الشريعة يف احلقيقة يف هذه املسألة أن يترك املرء الطعام عند بداية الفجر حبسب احلسابات 
العلمية، بل غايتها أنه إذا تبين بياض الفجر يف نظر العامة فيجب أن يترك الصائم الطعام. فهذا ما تصرح به 

تتركوا الطعام عند أذان بالل بـل ميكـن أن    قال: ال �كلمةُ "تبني"، فقد ورد يف احلديث أيضا أن النيب 
ألنه كان أعمى فلم يكن يؤذن حىت يكثر الكالم يف م مكتوم،[ أتستمروا يف األكل والشرب حىت يؤذِّن ابن 

  .] الناس أن الفجر قد طلع
يف السنة املاضية كنت قد قلت ألحد اإلخوة: إنك تظل تتناول طعام السحور حىت وقت متأخر، فأعاد 
الصيام رمبا متأثرا بكالمي، لكنه إذا كان مل يتأخر عن هذا الوقت املصرح به فلم يكن بأس يف صيامه، ومل 

حص كل واحد املوعد، فالتأكد من تكن حاجة إلعادة الصيام. هنا أيضا مبا أنه ال يرفع األذان ميكن أن يف
  طلوع الفجر مهم. أي ميكن االستمرار يف تناول األكل حىت تبيان اخليط األبيض. 

  يف السحور.  �أقدم لكم مثاال آخر لضيافة املسيح املوعود 
أن زوجة املرحوم الدكتور خليفة رشيد الدين احملترم أفادت خطيا بواسطة  �كتب مرزا بشري أمحد 

من رركي إىل قاديان حيث كانت له إجازة  ١٩٠٣اهللا يف قاديان، أن الدكتور احملترم جاء يف عام  جلنة إماء
إذا كان قد صام يف السفر، فقلنا ال. هيأ لنا حضرته السـكن يف "الغرفـة    �أربعة أيام، فسأله حضرته 



ضرته: لكنك على سفر. الوردية". قال له الدكتور احملترم: سوف نصوم هنا، فقال حضرته حسنا، مث قال ح
فقال الدكتور: سنقيم هنا بضعة أيام وأحب أن أصوم. فقال حضرته حسنا، سأُطعمكم اخلبز الكشمريي. 
فتساءلنا يف أنفسنا ما هو اخلبز الكشمريي! فلما فرغنا للتسحر بعد قيام الليل والتهجد وحضر الطعام جاء 

الواقعة يف الطابق السفلي من البيت، وكـان حضـرة   بنفسه إىل الغرفة الوردية  �سيدنا املسيح املوعود 
السيدة كرمي يب يب الـيت كانـت    األوىلاملولوي عبد الكرمي يقيم يف الطابق الثالث للبيت، وكانت زوجته 

تسمى "املولوية" كشمريية، وكانت تعد اخلبز اجليد. كان حضرته قد طلب منها إعداد اخلبز لنا. كان اخلبز 
ق وكان حضرته يضعه أمامنا بيده، ويقول: كلوا جيدا. كنت أستحيي كمـا كـان   الساخن يأيت من فو

الدكتور أيضا خيجل، لكن تأثري لطف حضرته وشفقته كان يهز كياننا فرحة، حىت رفع األذان لكن حضرته 
كُلُـوا  �يف القرآن الكـرمي:   �قال: استمروا يف األكل، فما زال متسع من الوقت. مث قال: قد قال اهللا 

لكن الناس ال يعملون به. فكلوا إذ  ،�واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ
  ما زال هناك وقت طويل، إذ قد رفع املؤذنُ األذان قبل الوقت.    

الدكتور احملترم قال له مرارا أن جيلس مث تقول: ظل حضرته يقوم معنا ويتمشى ما دمنا نأكل، ومع أن 
من اخلادمة، أو ستتناوله زوجيت، لكنه مل يقبل بل ظل يكرمنا ويضيفنا،  زأو ينصرف وأنا سوف أتناول اخلب

تناولوا الطعام اجليد، فال بأس به، لكن ينبغي أن يكون وكان يف الطعام طبيخ وشعريية مع احلليب أيضا. [
  ]أيضا اعتدال

انطالقا مما  �ينبغي أن يكون لديكم إحساس أنكم صمتم. ففي هذا يقول املصلح املوعود  بعد الصيام
، أي مل نكـن  �يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر�: �: يقول اهللا �بينه سيدنا املسيح املوعود 

. وهذه النقطة جتعل عنكمأن تواجهوا املعاناة بعد اإلميان، فقد كتبنا عليكم الصيام لكي يزول العسر  نرضى
املؤمن مؤمنا، فهذه النقطة جديرة بالتذكر أن اهللا يريد بكم اليسر وال يريد بكم العسر. وهذه النقطة جتعل 

ال يضره بتاتا وإمنا فيه فائدته احملضـة.   املؤمن مؤمنا، أي أن حتمل الصائم اجلوع والتضحية من أجل الدين
يقـول كنـتم    �فالذي يظن أن اإلنسان يتحمل اجلوع يف رمضان، فهو يكذِّب القرآن الكرمي، ألن اهللا 

جياعا فكتبنا عليكم الصيام لتأكلوا. فعلمنا أن الطعام هو ما يهيئه اهللا فقط، وبه فقط يعـيش اإلنسـان يف   
ز فهو حجر ويتسبب يف هالك آكله. فمن واجب املؤمن أن يفحص قبـل أن  احلقيقة، أما ما سواه من اخلب

فهو خبز، أما إذا كانت للنفس فليست خببز. فإذا  �يدخل لقمة يف فمه لمن هي، فإذا كانت من أجل اهللا 
 .�كان اإلنسان يتسحر ابتغاء مرضاة اهللا فهو جيد حىت لو كان الطعام فاخرا، وفيه بركة كما قال النيب 

  أما إذا كان القصد تناولَ الطعام وملَْء البطن فقط والتمتع به فهو للنفس. 
: وكذلك اللباس الذي يلبس ابتغاء مرضاة اهللا فهو اللباس يف احلقيقة، أما �مث يقول املصلح املوعود 

  الذي يلبسه املرء لنفسه فهو عورة. 



فانظروا بأي أسلوب لطيف بين أنكم لن تتمتعوا باليسر ما دمتم ال تتحملون املصائب واملشاق مـن  
. �أجل اهللا. فبهذا تبطل فكرة أولئك الذين يتخذون رمضان وسيلة للسمنة كما قال املسيح املوعـود  

النـاس   عـض عند بيقول: إن رمضان  �فبعض الناس يزيد وزنهم يف رمضان بدال من أن خيف. فكان 
مبنـزلة العلف اجليد للحصان من حبوب القمح والشعري. فهؤالء الناس يتناولون يف رمضـان احللويـات   
املصنوعة من السمن، واألطعمة املقلية بالزيت، وخيرجون من رمضان مسانا كما يكون اخليل بعـد تناولـه   

ر واإلفطار لكونه مباركا، علفا جيدا. فهذا الشيء أيضا يقلِّل من بركات رمضان، فمن ناحية أمرنا بالتسح
ومن ناحية أخرى إذا كانت الغاية املتوخاة هي تناول الطعام فقط فهو يقلل من هذه الربكات، فاالعتـدال  

  مهم جدا. فكلوا طعاما جيدا لكن باعتدال.
عن عدم جواز الصيام يف السفر واملرض: أتذكر جيدا أن شخصا جاء مـن   �يقول املصلح املوعود 

وأغلب الظن أنه كان مرزا يعقوب بيك الذي يف هذه األيام يف صف غري املبـايعني   -خلارج وقت العصرا
أن يفطر ألن الصيام يف السفر ال جيوز. ومثل ذلـك   �فأصر عليه سيدنا املسيح املوعود  -ومن قادم

ص أيضا، فالـدين  : إن مذهيب أنه جيب االنتفاع من الرخ�ذات مرة كان احلديث عن األمراض فقال 
يعلِّم اليسر ال العسر. فالذين يقولون إن املسافر واملريض إذا استطاع الصيام فليصـم فـال أراهـم علـى     

العريب وقال إنه مل يكـن يـرى    بنالصواب. يف هذا اخلصوص قدم سيدنا اخلليفة األول قول حميي الدين 
لسفر واملرض عليه أن يعيد الصيام يف أيـام  الصيام يف السفر واملرض جائزا وكان يرى أن الذي يصوم يف ا

  عند مساع هذا القول: هذا هو بالضبط معتقَدي أيضا. �أخر، فقال سيدنا املسيح املوعود 
قد أفـىت   �عرض علي سؤال أن املسيح املوعود يف خطاب مبوضع آخر:  �قال املصلح املوعود 

لعصاة. ولكن قد نشر من قبلي إعالن يف جريـدة  بأال يصوم املريض واملسافر، وإذا صاموا فسيعدون من ا
"الفضل"، أن األمحديني الذين حيضرون هنا للجلسة السنوية ميكنهم أن يصوموا يف أثناء تواجـدهم هنـا،   

] ومـن  حيث كان رمضان يف التواريخ احملددة للجلسة السنوية ومل تؤجل اجللسة، فمن أراد الصيام صام[
   اعتراض عليه. أفطر وصام يف أيام أُخر فال

 �فأوال أريد القول ذا الشأن أنه مل تنشر فتواي يف "الفضل"، غري أن هناك فتوى املسيح املوعود 
  نشرت برواييت. 

مل  �احلقيقة أنين كنت يف أوائل خالفيت أمنع من الصوم يف السفر ألين رأيت أن املسيح املوعـود  
يكن يسمح للمسافر بالصوم. وقد رأيت مرة أن مرزا يعقوب بيك جاء (إىل قاديان) وقت العصر وكـان  

باإلفطار قائال بأن الصوم يف السفر ال جيوز. وقد طال احلوار والنقـاش   �صائما فأمره املسيح املوعود 
. فجاء يف اليوم التايل بنص أنه قد يكون مدعاة لعثار أحد �حول هذا املوضوع لدرجة ظن اخلليفة األول 

  البن العريب جاء فيه بأنه أيضا يقول بذلك.



ومن مث كنت أمنع من الصوم يف السفر. مث صادف أن جاء  كبريافقد ترك هذا األمر يف شخصي تأثريا 
، املولوي عبد اهللا السنوري لقضاء أيام رمضان هنا، وقال: مسعت أنك متنع القادمني من اخلارج من الصيام

أنه ينوي اإلقامة فهل جيب أن يصـوم يف   �ولكنين أقول إن شخصا جاء إىل هنا وقال للمسيح املوعود 
: نعم، تستطيع �] فقال وقد سبق ذكر روايتني أن املسافرين كانوا يصومون يف قاديانأثناء ذلك أم ال؟ [

مع أنه كان  وحدها ولوي عبد اهللاأن تصوم ألن قاديان وطن ثان لألمحديني. لكنين مل أقبل رواية املرحوم امل
. ولكن عندما أخذت شهادة الناس اآلخرين ذا الشأن تـبني أن  �من املقربني جدا إىل املسيح املوعود 

كان يسمح بالصوم يف أثناء اإلقامة يف قاديان، وال يسمح به يـوم الوصـول ويـوم     �املسيح املوعود 
ابق. مث عندما نشأ سؤال عن القادمني للجلسة السـنوية هـذا   املغادرة. لذا اضطُررت ألن أغير موقفي الس

العام يف شهر رمضان إن كان جيب أن يصوموا أم ال؟ قال شخص أنه عندما حلّ شهر رمضان يف عهـد  
(أثنـاء  السحور. فحني مسحت للقادمني للجلسة أن يصوموا  للضيوف أقدمكنت ممن  �املسيح املوعود 

أصال. كان العلماء القدامى جييـزون   �يف ظل هذه الظروف، فهذه فتوى املسيح املوعود  إقامتهم هنا)
الصوم يف السفر أيضا، أما يف هذه األيام فال يرى املشايخ غري األمحديني السفر سفرا أصال، ولكن املسـيح  

ان جـائز. فـال   ى عن الصوم يف السفر. وهو الذي قال بأن الصوم يف حالة اإلقامة يف قادي �املوعود 
  .  أخرى هي له أيضاجيوز أن نأخذ بإحدى فتاواه ونترك 

بتان هم متشددون جدا يف االلتـزام بالفقـه،   الألنه ينطبق عليه قصة أحد من فئة "بتان" ومعلوم أن [
قد  �فكان طالب منهم قد قرأ يف الفقه أن الصالة تبطل باحلركة الكبرية، مث حني قرأ يف حديث أن النيب 

ألنه قد ورد يف كتاب "القدوري" أن الصـالة تبطـل    �قام مبثل هذه احلركة قال قد بطلت صالة النيب 
، وهذا هو مثل هؤالء الذين يتتلمذون علـى  �باحلركة الكبرية. باختصار بدأ ذلك البتان يفيت ضد النيب 

يام يف السفر هو نفسه قد قال ] يقول حضرته، باختصار إن الذي أفىت أنه ال جيوز الصأيدي هؤالء املشايخ
جائز. لذا فالصيام هنا هو حبسب فتوى املسيح  امبنـزلة الوطن الثاين لألمحديني، فالصيام فيه هيإن قاديان 

  نفِسه، وإن كان له أسباب أخرى أيضا.  �املوعود 
عـن   �عن الصيام يف اإلقامة يف السفر: لقد قال املسيح املوعود  �يقول سيد حممد سرور شاه 

الصوم أنه إذا كان أحد ينوي اإلقامة يف مكان أكثر من ثالثة أيام فليصم، وإال فال. وإذا صام يف قاديان مع 
لـذا  وطن ثان،  هيإقامته فيها لفترة أقصر من ثالثة أيام فال حاجة له إلعادة الصوم فيما بعد، ألن قاديان 

من أراد من األمحديني أن يصوم أثناء إقامته يف قاديان حىت يف أقل من ثالثة أيام فيجوز، أما يف بقية األماكن 
  أن يصوم إذا كان ينوي اإلقامة ثالثة أيام.  فيجوز

علم أن شيخ حممد جتـو   �هناك رواية عن امتناع املسافر واملريض عن الصيام، أن املسيح املوعود 
خالقه الفاضلة ليقابل اإلخوة، وكان عازما علـى  ألفخرج  ،ن الهور، وبعض اإلخوة اآلخرين أيضاجاء م



سيخرج فاجتمع الكـثريون يف املسـجد    �اخلروج للتنـزه أيضا. ملا كان اإلخوة قد علموا سلفا أنه 
من الباب أسرع إليه اإلخوة كاملعتاد إسـراع الفـراش إىل    �الصغري أي املسجد املبارك. عندما خرج 

  إىل الشيخ املذكور وقال بعد التحية املسنونة:  �املصباح. نظر 
املسيح املوعود: هل أنت خبري؟ أنت من معارفنا القدامى. فقال بابا جتو: احلمد هللا، أنا خبري. مث خاطب 

ل له: جيب عليك أن تم به فال يواجه صاحبنا أيـة  احلكيم حممد حسني قريشي وقا �املسيح املوعود 
مشكلة. دبر له الطعام والسكن املريح، وإذا احتجت إىل شيء فأخربين. وأوصِ ميان جنم الدين أن يهيئ له 
طعاما مناسبا وما حيبه الضيف. فقال احلكيم حممد حسني: حسنا يا سيدي، لن يواجه مشكلة إن شاء اهللا. 

وليكن معلوما أنه ميان جتو هل أنت صائم؟ فقال بابا جتو: نعم أنا صائم. [ �ملوعود مث سأل املسيح ا
: احلق أن العمل برخص القرآن الكرمي أيضا من التقوى. فقد �] فقال له املسيح املوعود مل يكن أمحديا

ت أن معظـم  للمسافر واملريض بالصوم يف أيام أُخر، فيجب العمل ذا األمر أيضا. لقد قـرأ  �أذن اهللا 
األكابر ذهبوا إىل أنه إذا صام أحد يف السفر واملرض فهو يرتكب معصية ألن اهلدف هو نيل رضا اهللا ال أن 
يتبع اإلنسان رضاه، وإن رضا اهللا تعاىل يكمن يف الطاعة. أي جيب أن يطيع املرء ما أمر به اهللا وال يضيف 

، مل يوضـع  �نكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرمن كَانَ م �:�إليه شيئا من عنده. لقد أمر اهللا 
هنا أي شرط عن كيفية السفر أو املرض. أنا ال أصوم يف السفر، وال يف املرض. فلم أصم اليوم أيضـا ألن  

با جتو: صحيت ليست على ما يرام. املرض خيف قليال باملشي لذا سأخرج للتنـزه، فهل سترافقين؟ فقال با
ال، ال أستطيع، ميكن أن تذهب أنت. صحيح أن هذا أمر اهللا ولكن ما دامت ليست هناك مشكلة يف السفر 

: هذا رأيك، أما القرآن الكرمي فلم يذكر املشكلة أو عدمها. لقد �فلماذا ال نصوم؟ قال املسيح املوعود 
تقدمت يف السن، وال ضمان للحياة. جيب على اإلنسان أن خيتار طريقا يرضي به اهللا وينال اإلنسان صراطا 
مستقيما. فقال بابا جتو: إمنا جئت دف االستفادة فقط، حىت ال أموت يف الغفلة وحمرومـا مـن هـذا    

: هذا رائع. سأعود بعد أن أتنـزه قليال �إذا كان هو الصراط املستقيم. فقال املسيح املوعود  الصراط
  ) ١٤م، ص٣١/١/١٩٠٧ولك أن تستريح. (احلكم، العدد: 

يقول بأنه إذا  العريبكان احلديث يدور حول صوم املريض واملسافر، فقال املولوي نور الدين بأن ابن 
فر يف رمضان، وجب عليه أن يصوم بعد مرور رمضان على أية حال، ألن اهللا تعـاىل  صام املريض أو املسا

، فلم يقل اهللا هنا أنه إذا صام املريض أو �فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر�يقول: 
الصوم بعد ذلك. كال بل هذا أمر صريح مـن   املسافر يف رمضان بإصرار أو رغبة يف قلبه فال حاجة له إىل

اهللا أن يصوم فيما بعد فإن الصوم بعد رمضان واجب عليه على أية حال. وإذا صام يف األيام املتخللة فهذا 
  أمر إضايف ورغبته الشخصية، وال يرفع أمر اهللا للصوم فيما بعد. 



: الذي يصوم رمضان يف حالة السفر واملرض فإنه يعصي صـريح أمـر اهللا   �فقال املسيح املوعود 
تعاىل. لقد قال اهللا تعاىل صراحة بأن ال يصوم املسافر واملريض، بل يصومان بعد استعادة الصـحة وايـة   
السفر. فيجب العمل حبسب أوامر اهللا، ألن النجاة تتوقف على فضل اهللا تعاىل، وال ميكن ألحد أن يناهلـا  
بفضل أعماله. مل حيدد اُهللا السفر قصريا كان أم طويال، ومل حيدد املرض أيضا بسيطا كان أم شديدا، بـل  

  األمر عام وجيب العمل به. فلو صام املسافرون واملرضى لعدوا من العصاة. 
سنوري قال ، أن ميان رمحة اهللا احملترم ابن ميان عبد اهللا ال�قد ورد يف رواية سجلها مرزا بشري أمحد 

جاء ذات مرة إىل لدهيانه يف رمضان. فذهبنا حنن اجلميع مـن غـوث جـره إىل     �إن املسيح املوعود 
وهـذا ال أتـذكره    -لدهيانه صائمني، فسأل حضرته والدي عن ذلك شخصيا أو علمه من أحد آخـر 

 �مـر اهللا  أن القادمني من غوث جره صائمون كلهم. فقال حضرته: ميان عبد اهللا، كمـا أ  -بالضبط
بالصيام فقد أمر املسافر مثله باإلفطار، فأفطروا مجيعا. هذا حدث بعد الظهر، فأفطر اجلميـع بـأمر مـن    

  حضرته. 
مث هناك رواية أخرى سجلها الصاحبزاده مرزا بشري أمحد أن ميان عبد اهللا السنوري أخربه أن يف أوائل 

يف أثناء وقت الصوم وكان معظـم   �وعود األيام نزل ذات مرة يف شهر رمضان ضيف عند املسيح امل
: عليك أن تفطر. قال الضيف: �النهار قد مضى، لعل الوقت كان بعد العصر فقال له املسيح املوعود 

: أنت تريد أن ترضي اهللا بقوة األعمال، مع �لقد مضى معظم النهار، ما الفائدة من اإلفطار اآلن؟ قال 
بل يرضى بالطاعة. فما دام اهللا تعاىل قد أمر بأال يصوم املسـافر فـال    أن اهللا تعاىل ال يرضى بقوة األعمال

 .جواز للصوم، فأفطَر  
يقول منشي ظفر علي خان الكبورلوي: مرة حضرت أنا ومنشي أروري خان والسيد خان حممـد  

ـ   ي مل خان اللدهيانوي رضي اهللا عنهما لزيارة املسيح املوعود يف شهر رمضان. كنت صائما ولكـن رفيقَ
ومل يبق من وقت الغروب إال وقت قصري، فقاال للمسيح  �يكونا صائمنيِ. حضرنا إىل املسيح املوعود 

أن ظفر أمحد صائم. فدخل حضرته إىل بيته فورا وجاء بكأس شراب حلوٍ وقال: أفطـر، ال   �املوعود 
 �اإلفطار جاء املسيح املوعـود   جيوز الصوم يف السفر. فنفّذت أمره، مث ظللنا نصوم حبكم إقامتنا. عند

بثالث كؤوس يف صحن كبري. عندما أردنا اإلفطار بذلك الشراب (ألم صاموا بقية أيام إقامتهم هنالك، 
ذه الكؤوس) قلت: يا سيدي! كأس واحدة ال تكفي  �وذات يوم يف أيام إقامتهم جاء املسيح املوعود 

ودخل بيته فورا وجاء بإبريق  �كأس واحدة). ابتسم  تكفيهللمنشي (أي أنه صائم منذ الصباح لذا لن 
كبري مليء بشراب حلوٍ وسقا منشي احملترم. فأى منشي احملترم الشراب كله واضعا يف احلسبان أنه يشرب 

  . �من يد املسيح املوعود 



: حدثنا ملك موال خبش املتقاعد عن املولوي عبد الرمحن مبشر أن املسـيح  �يروي مرزا بشري أمحد 
جاء ذات مرة إىل أمرتسر يف شهر رمضان، وكان املقرر أن يلقي حماضرة يف جممع "بابو ميان  �املوعود 

 الل" الذي امسه احلايل هو: "بندي ماترم بال". مل يكن حضرته صائما لكونه مسافرا، فقدم له مفيت فضـل 
مل يتنبه إليه، مث تقدم املفـيت   �الرمحن فنجانا من الشاي يف أثناء إلقائه احملاضرة، ولكن املسيح املوعود 

أكثـر، فأخـذ    �استمر يف إلقاء احملاضرة. مث قرب املفيت الفنجان إىل املسيح املوعود  �قليال ولكنه 
و احترام رمضان، فهو ال يصوم، وبدأوا . عندها أثار الناس ضجة وقالوا: هذا هحضرته الفنجان وشربه منه

. جيء بالسيارة قرب الباب من جهـة أخـرى   عن األنظار �وتوارى ون حىت انقطعت احملاضرة ريهذ
وصل  �. وبدأ الناس يرموا باألحجار وشغبوا كثريا حىت انكسر زجاج السيارة، ولكنه �ودخلها 

  إىل مكان إقامته خبري وعافية. 
يقول الراوي بأننا مسعنا فيما بعد أن شيخا غري أمحدي قال: مع ذلك جعل الناس املرزا نبيـا اليـوم،   
ولكين مل أمسع ذلك من لسام. مث خرجنا مع املولوي احلكيم نور الدين فقيل له بأن النـاس ال يزالـون   

: لقـد  �ليفـة األول  يرشقون باحلجارة ويثريون الشغب والضجيج لذا ميكنك أن تتوقف قليال فقال اخل
ذهب من كانوا يريدون ضربه، ومن سيضربين؟ ملا كان الضجيج والفساد كله  قد حدث نتيجة تقدمي مفيت 
فضل الرمحن فنجانا من الشاي وأثار الناس الضجة لذا قال له اجلميع: ملاذا فعلت ذلك؟ أي بدأ األمحديون 

ت. يقول الراوي: أنا أيضا قلت له الكالم نفسـه،  مجيعا يلومونه قائلني بأن كل ذلك قد حدث بسببك أن
حىت تضايق السيد فضل الرمحن. يقول الراوي بأن املرحوم ميان عبد اخلالق األمحدي قال يل فيما بعد أنـه  

أن مفيت فضل الرمحن تسبب يف إحداث اخللل يف احملاضـرة فقـال    �عندما عرض على املسيح املوعود 
ق أن اهللا تعاىل قد أمر بعدم الصوم يف السفر، وقد هيأ اهللا تعاىل فرصة لنشر : مل يعمل شيئا سيئا بل احل�

  تشجع أكثر.  �أمره بواسطة فعلي هذا. يقول الراوي أنه عندما مسع مفيت احملترم جواب املسيح املوعود 
  اإلفطار عند اإلصابة باملرض:

يف لدهيانه وكان صائما يف  �د يروي مرزا بشري أمحد رضي اهللا عنه: ذات مرة كان املسيح املوعو
 �القلب فربدت أطرافُه. كان وقت غروب الشمس قريبا جدا، ولكنـه   ضعفرمضان وأصيب بنوبة 

أن هناك حديثا مرويا  �خيتار طريقا سهال يف الشريعة دائما. يقول مرزا بشري أمحد  �أفطر فورا. كان 
  كان خيتار أسهل الطرق دائما.  �عن عائشة رضي اهللا عنها جاء فيه أن النيب 

أحيانا حيل شهر رمضان يف أيام يكون فيها املزارعون حباجة إىل كثرة العمل مثل احلـرث والزراعـة،   
  وكذلك األجراء الذين يكسبون لقمة العيش باألجرة ال يستطيعون الصوم، فما حكْمهم؟ 



ع أن يقدر ظروفـه بـالتقوى   : األعمال بالنيات، الناس خيفون ظروفهم. كل واحد يستطي�فقال 
والنـزاهة. فإذا كان يستطيع أن يستأجر شخصا مكانه فليفعل وإال فهو يف حكم املريض، وليصم حـني  

  يتيسر له. 
(هذا األمر ينطبق على سكان البالد حيث تكون األيام طويلة يف فصل الصيف عادة ويكون الطقـس  

بأن معناه: الذين ال  �وعلَى الَّذين يطيقُونه�عن:  �حارا شديدا، فيمكنهم أن يصوموا فيما بعد) وقال 
ال يستطيعون أن يصوموا يف رمضان عليهم أن يدفعوا فدية. يقول املسيح املوعود  الذينيستطيعون. أي أن 

 : "يف إحدى املرات خطر ببايل سؤال عن األمر بأداء الفدية، فعلمت أا تسبب التوفيق للقيام بالصيام.�
إن اهللا تعاىل هو املوفِّق على كل شيء، فيجب أن نطلب كل شيء من اهللا وحده. إنه هو القادر القدير على 
أن يهب للمسلول أيضا قوة على الصيام إذا أراد ذلك. لذا فاألنسب للذي هو حمروم من الصيام أن يـدعو  

وأنا ال أزال حمروم مبارك ا من بركاته، وال أدري هل أكون علـى  اهللا تعاىل أنْ يا إهلي إن شهرك هذا شهر
عـز   -قيد احلياة يف العام القادم أم ال، أو هل أقدر على صيام األيام الفائتة أم ال، لذا جيب أن يسـأل اَهللا  

  التوفيق. وإنين على يقني أن اهللا تعاىل سوف يوفِّق شخصا كهذا. -وجل 
، بل الفدية هي ألنه مل يستطع أن يؤدي هذه : الصوم ال يسقط بأداء الفدية�يقول املصلح املوعود 

العبادة يف هذه األيام املباركة مع بقية املسلمني بسبب عذر مشروع. والعذر نوعان: املؤقت والدائم. وجيب 
أداء الفدية يف كلتا احلالتني بشرط السعة. أي أنه لو دفع اإلنسان فدية جيب عليه أن يصوم عندما يسـتعيد  

مني أو ثالثة أعوام على سبيل املثال، إال إذا كان املرض مؤقتا من قبل وظل املرء يعزم صحته بعد عام أو عا
بعد استعادة الصحة بأنه سيبدأ بالصيام قريبا، ويف أثناء ذلك تدهورت صحته مرة أخرى وبصورة دائمـة.  

ضـان فديـةً   ومن كان قادرا على إطعام الطعام، وهو مريض أو مسافر ينبغي عليه أن يطعم مسكينا يف رم
فكان يدفع الفدية ويصوم أيضا يف أيام أُخـر   �ويصوم يف أيام أُخر. هذا كان مذهب املسيح املوعود 

  وينصح اآلخرين أيضا بذلك. 
: الذي ال يقدر على الصوم، عليه أن يطعم املساكني فديةً، فهل جيوز إرسال �سئل املسيح املوعود 

  أو هل جيوز دفعها لنظام اجلماعة احلايل؟)(  هذا املبلغ إىل صندوق اليتامى يف قاديان؟
: ال بأس يف ذلك، لو أطعم املساكني يف مدينته أو أرسـل النقـود إىل صـندوق اليتـامى     �قال 

  واملساكني هنا. (أقول: إذا كان يف مدينته أحد من املعارف يستحق ذلك فيمكن أن يطعمه على اإلفطار)
  ال يفسد الصوم باألكل والشرب سهوا:

  رض سؤال من رسالة شخص: كنت جالسا يف الغرفة عند السحور يف أيام رمضان وظللت آكـل  ع
دون أن أعرف اية وقت السحور. وعندما خرجت رأيت اخليط األبيض واضحا، فهل علي أن أصوم بدال 

  منه يوما آخر؟ 



آخـر. (أي ال  : إذا أكل املرء دون أن يعلم موعد السحور فليس عليه أن يصوم مكانه يوما �قال 
  ضري إذا أكل أو شرب خطأ)

يف أي سن جيب الصيام؟ هناك كثري من األطفال أيضا يطرحون هذا السؤال. فيقول املصلح املوعـود   
أن الشريعة قد منعت الصغار من أن يصوموا، ولكن إذا أوشكوا على البلـوغ   ردا عليه: ليكن معلوما �

جيب تدريبهم على صيام بعض األيام. أذكر أن سيدنا املسيح املوعود عليه السالم مسح يل بالصوم ألول مرة 
عندما كنت يف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمري. ولكن بعض احلمقى يكرهون أوالدهم الصـغار  
على الصوم وهم يف السادسة أو السابعة من عمرهم، ويظنون أم سيثابون على ذلك. هذا لـيس عمـل   
ثواب بل هو ظلم. هذا السن سن منوهم. نعم عندما يوشكون على سن البلوغ ويكاد الصوم يكون واجبا 

السـن املناسـب   وسنته، ف �عليه عندئذ جيب تدريبهم على الصيام. ولو نظرنا إىل إذن املسيح املوعود 
للتدريب على الصيام هو قرب الثاين عشر أو الثالث عشر. فيجب أن يشجعوا عندئذ على الصوم إىل بضعة 

مسح  �أيام يف كل رمضان إىل أن يبلغوا الثامنة عشرة وهو سن البلوغ عندي. أتذكر أن املسيح املوعود 
لصغار شوق للصيام. ويريدون أن يصـوموا  يل بالصوم ليوم واحد يف أول مرة. يف هذا السن يكون عند ا

أكثر من يوم، ولكن من واجب اآلباء أن مينعوهم من ذلك. مث يأيت سن جيب فيه على اآلباء أن يشجعوهم 
 عنـدما  على صيام بضعة أيام، وعلى الوالدين أن مينعوا األوالد يف سن مبكّر من أن يتجاوزوا احلـدود. مث 

اء أن يشجعوهم على الصيام ويراقبوهم أيضا أال يتجـاوزوا احلـدود،   على اآلبيقتربون من سن الشباب 
وكذلك جيب على اآلخرين أن ال يعترضوا على الصغار فيقولوا ملاذا ال يصومون الشهر كله؟ ألن الطفـل  
الصغري إذا صام يف هذا السن املبكّر لن يقدر على الصوم يف املستقبل. مث إن بعض األطفال يكونون ضعاف 

واخللقة. ولقد رأيت بعض األطفال الذين يأيت م آباؤهم لزياريت، وخيربين األب أن الطفل يف اخلامسة البنية 
عشرة مثال من عمره مع أنه يبدو ابن سبع أو مثاين سنوات. (هذا حيدث كثريا ويأتيين أيضا أطفال مثلهم) 

رين. وعلى النقيض يكون هناك بعض أرى أن مثل هذا الطفل ال يبلغ سن الصيام إال قريبا من احلادية والعش
األطفال األقوياء الذين يبدون يف الثامنة عشرة من عمرهم بينما يف احلقيقة هم يف اخلامسة عشرة. ولو أخذ 
هؤالء بظاهر كلمايت، وقال إن سن الصوم هو الثامنة عشرة، فهو ال يظلمين وال يظلم اهللا، بل يظلم نفسه. 

  شهرا كامال فطعن الناس فيه فإم يظلمون أنفسهم.كذلك لو أن طفال صغريا مل يصم 
  الكربى:  �تقول السيدة نواب مباركة بيغم رضي اهللا عنها وهي بنت املسيح املوعود 

حيب أن يطلب منا أن نصوم قبل بلوغ سن الرشد. فكنا نصوم يومـا أو   �مل يكن املسيح املوعود 
أول صوم صمته، ودعت هلـا سـيدات    فطارِوجبةً إلأقامت والديت احملترمة مأدبة كبرية  وقديومني فقط. 

أو الثالث بعد رمضان هذا، وأخربت املسيح املوعـود   اجلماعة كلهن. مث صمت يف رمضان يف العام الثاين
ن مـن  جالسا يف احلجرة وكان على الطاولة الصغرية بالقرب منه حبتا �بأين صائمة اليوم. كان  �



حبة منهما وقال يل: كلي هذا، أنت ضعيفة، وال تصومي يف هذا  �"البان" لعل والديت صنعتهما. فأخذ 
: الفتاة اليت امسها "صاحلة" (أي زوجة خايل األصـغر)  �العمر، فأفطري. فتناولت البان ولكن قلت له 

من البان، قال: كليها، فليس  أخرى أيضا صائمة، قل هلا أيضا أن تفطر. قال: ادعيها، فدعوا فأعطاها حبة
  أعوام. ١٠عليك صوم. عندئذ كان عمري قرابة 

كذلك تطرح األسئلة عن صالة التراويح أيضا. فقد روي أن السيد "أكمل" من مدينة غوليكي سأل 
خطيا: هناك تأكيد على النهوض للصالة ليال يف رمضان، ولكن العاملني واألجـراء   �املسيح املوعود 

حني الذين يشتغلون يف مشاغل مماثلة يتكاسلون يف ذلك عادة. فهل جيوز أن يصلوا صالة التـراويح  والفال
  يف اجلواب: ميكن أداؤها وال بأس يف ذلك. �إحدى عشرة ركعة يف بداية الليل بدال من ايته؟ قال 

ائها عشرين عن صالة التراويح: ما دامت هذه الصالة هي صالة التهجد فما قولكم يف أد �قيل له 
  : �ركعة مع الوتر؟ فقال  ١٣ركعة أو  ١١ركعة ألن التهجد إما 

ركعات وذلك عند التهجد، وهذا هو األفضل ولكـن   ٨الدائمة هي أنه كان يصلي  �إن سنة النيب 
صالها يف اجلزء األول من الليـل.   �جيوز أن تصلَّى يف اهلزيع األول من الليل أيضا. لقد جاء يف رواية أنه 

  ركعة فقد صلِّيت فيما بعد ولكن سنة النيب هي اليت ذُكرت من قبل. ٢٠ أما
رسالة كانت تتلخص يف سؤال عن كيفية الصالة يف السـفر،   �بعث شخص إىل املسيح املوعود 

  : �وكيفية صالة التراويح. فقال 
هي سنة النيب يف السفر. التراويح أيضا سنة، جيب أن تصلّوها، وميكن أن تصلّوها أحيانا  قصر الصالة

يف البيت أيضا يف العزلة ألن صالة التراويح هي التهجد يف احلقيقة وليست صالة جديدة. صلّوا الوتر كما 
  ون."ءتشا

يثبتنا على التقوى ويوفّقنا أن ننال  لقد ذكرت هنا بعضا من األمور املتعلقة برمضان. ندعو اهللا تعاىل أن
  الربكات من صيام رمضان ويوفقنا لنؤثر رضا اهللا تعاىل. 

  
  


