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 : المقدمة

كِي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي }:  ه تعالىالمسلم يف حياته الدنيا قول    نرباس   ْل إِنَّ َصََلتِي َون س  ق 

ِه َربِّ   لِِمينَ 162اْلَعاَلِميَن )لِلَّ سْْ ل  اْلم  ، 162: ]األنعْا   {( ََل َشِريَك َله  َوبَِذلَِك أ مِْرت  َوَأَنا َأوَّ

 ف عن أيِّ ويتوقَّ  ،ه صلى اهلل عليه وسلم هباالتي أمره اهلل ورسول    [، فهو يخطو الخطوةَ 163

ْها ه، وَل م ومههاجْ  ن المسْليْدَ ، هْذا هْو  َ خطوة هنى اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسْلم عه

ر مسلم آمن باهلل ربًّا وباإلسَل   يهًا وبرسوله صلى اهلل عليه وسلم نبيًّا ورسْوًَل، تصوَّ يكا  ي  

 ه وَل يطيعه وَل يخضع لتشريعاته.ثم هو َل يهقا  ألمر ربِّ 

َر }: ه اهلل بقولْْهه مْْا وصْْ َ بْْل المسْْلم حالْْ   ِذيَن إَِكا ك  ِْْ وَن الَّْْ ْممِهْْ  ا اْلم  ْ  إِنَّمَْْ اهلل  َوِجلَْْ

وَن ) لْْ  ْم َيَتَو َّ هِْْ ى َربِّ ا َوَعلَْْ ْم إِيَمانًْْ هْْ  اَ ْت َُ ه   ْيِهْم آَياتْْ  ْ  َعلَْْ ْم َوإَِكا ت لِيَْْ وب ه  لْْ  وَن 2ق  ِقيمْْ  ِذيَن ي  ( الَّْْ

وَن ) هِْ قْْ  ْم ي  اه  ْقهَْْ َُ ا َر ََلَة َومِمَّْْ دَ 3الصَّْْ ات  ِعهْْْ ْم َ َرجَْْ هْْ  ا َل وَن َحقًّْْ ْممِهْْ  م  اْلم  َك هْْ 
ْم  ( أ وَلئِْْ هِْْ َربِّ

ق  َ ِريم  َوَمْغِ َرة   ُْ ِر }:  تعالى  وقوله  [،4-2:  ]األن ال  { َوِر وا َوَبشِّْ ْم إَِله  َواِحد  َفَله  َأْسلِم  ك  َفإَِله 

ْخبِتِيَن ) ي 34اْلم  ِقيمِْ ْم َواْلم  اَبه  ا َأصَْ ى مَْ ابِِريَن َعلَْ ْم َوالصَّْ وب ه  لْ  َر اهلل  َوِجَلْ  ق 
ِذيَن إَِكا ك  ِ ( الَّ

ونَ ََلِة َومِ الصَّ  هِْ ق  ْم ي  ْقهَاه  َُ ا َر [، بل أخرب المولى سْبحانه وتعْالى أنْه َل 35،  34:  ]الحج  {مَّ

ََل }:  قْالفللمممن من تما  اَلنقيْا  والتسْليم ألمْر رسْول اهلل صْلى اهلل عليْه وسْلم    بدَّ  فَْ

مَّ  ْم ثْ  هَه  َ َر َبيْْ ا شَْ وَ  فِيمَْ مْ  ى ي َحكِّ ا   َوَربَِّك ََل ي ْممِه وَن َحتَّْ ا مِمَّْ ِهْم َحَرجًْ
سِْ ي َأْن   وا فِْ د  ََل َي ِْ

وا َتْسلِيًما  [.65: ]الهساء {َقَضْيَ  َوي َسلِّم 

 كمْ ِ على أمر اهلل ورسوله بالسْمال عْن حِ   وراء القيل والقال واَلعرتاض    وأما السير  

م هلل ورسْْوله محيْْاه يسْْلِّ  ل أن يصْْدر مْْن مْْممن  عقَْْ فلْْيم ممْْا ي   مْْا أمْْر وجْْدوى مْْا هنْْى

اهلل  وتْْدبيرفعْْل حكمْْ  وغايْْ ،  ويف  ْْل   ،أمْْر حكمْْ ً  هلل يف  ْْلِّ  ه، ورغْْم كلْْك فْْإنَّ ومماتْْ

 وتكميلها  على جلب المصالح  ين قائم  ، والدِّ له سه  تدبيرهللعبد من    سبحانه وتعالى أصلح  

ا، ويف هْذه   مصْالح  ييْرة  على     فهو مشتمل  الصيا     وتقليلها، ومن كلك  و رء الم اسد جْدًّ

 .هاشيًئا مه نبيِّنالورق  

 : تمهيد

ح المولى سبحانه وتعْالى ب ْرض الصْيا  عليهْا    بْه     -معاشْر المْممهين-لقد صرَّ

ْم }:  فقال تعْالى  ،ظاهر  صريح وأمر   ْبلِك  ْن قَْ ِذيَن مِْ ى الَّْ َب َعلَْ تِْ ا    َيا   َ مَْ م  الصِّْ ْيك  َب َعلَْ
تِْ   

ونَ  ْم َتتَّق  انقيا نْا لْه  ون   ووجْوِب   ه بْذلكوأمْرِ   ه الصْيا َ [، ومع فرِض 183:  ة]البقر  {َلَعلَّك 

 لغايهها   أخبرنا أنههف ضههري ا يلهها ال ههرا      إَل أنه سبحانه وتعالى  ومصالَح   م  كَ عن حِ   بحث  
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أن أمْره بيَّن لها  و  اته و مالياته،ييف ضروريات اإلنسان وحاج  تصب    سامية    ومقاصد    اظيمة

 : من تلك الحكم وها  جمل ً  من تدبيرنا ألمورنا بعقولها القاصرة، وتدبيره لها خير  

ب اهلل هبْا أمْرَ   م وأصْرحهاكَ الحِ   فمن أجلِّ   -1 تقهه ا اس سههب انف :  بالصْيا    هالتْي عقَّْ

ْهذه  (1)"عرِ ه شْ  بيان لحكم  الصيا  وما ألجلِْ   {ونَ ق  تَّ تَ   مْ ك  لَّ عَ لَ }:  قولهف"  ،وتعالى غايْ  هْي  ، ف

مْْن العبْْا ات واألعمْْال الع يمْْ ،  غايْْ   ييْْر   وَل يخ ْْى أيضْْا أهنْْا هْْي ،األولْْى الصْْيا  

ما يعين اإلنسان علْى   لوة اإلنسان وانصرافه عن الشواغل والصوارف من أهمِّ فالصو  وَخ 

 .(2)هذه العبا ة ال ليل   تحقيِق 

ه  الْدين  التقوى أسْاس    إنَّ ف الحيْاة  بْل إنَّ   ،إَل هبْا  المسْلم  لإلنسْان  َل حيْاةو،  وعمْو  

ل يف صَلح لإلنسان إَل بالتقوى، والمتأمِّْ   فَل  ،هي أ نى من حياة البهائمو  ،بغيرها َل ت طاق

لِّق هبْا،   هبْا،   مْن اليْواب ال ليْل مهْو      بيْرة  وم موعْ ً القرآن ي د أن  ييًرا من الخير ع 

ْيهَا }: تعالىقال القرطبي عن التقوى يف قوله ا  بير من السعا ة مضاف إليها،  و مًّ  َوَلَقْد َوصَّْ

وا اهللَ  ْم َأِن اتَّقْ  ْم َوإِيَّا   ِذيَن أ وت وا اْلكَِتاَب مِْن َقْبلِك  األمْر بْالتقوى  ْان ":  [131:  ]الهسْاء  {الَّ

ه، ألن هْذه اييْ  هْي رحْى آي القْرآن  لِّْ ":  وقال بعض أهل العلم،  (3)"ا ل ميع األممعامًّ 

ْها، فمْا مْن خيْر  ه يْدورجميعَ   ظْاهر وَل بْاطن إَل وتقْوى اهلل سْبيل   عاجْل وَل آجْل  علي

عاجل وَل ظْاهر وَل آجْل وَل بْاطن إَل وتقْوى   موصل إليه ووسيل  مبل غ  له، وما من شر  

  .(4)"اهلل عل وجل حرُ متين وحصن حصين للسَلم  مهه واله اة من ضرره

أصل التقوى ": بقولهوإن سأل  عن حقيق  التقوى أجابك اإلما  ابن رجب رحمه اهلل 

يه مهه، فتقوى العبد لربْه أن ي عْل بيهْه تقِ   ره وقاي ً بيهه وبين ما يخافه ويحذَ   أن ي عل العبد  

وهْو فعْل طاعتْه   ،تقيْه مْن كلْك  وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابْه وقايْ ً 

 .(5)"واجتهاب معاصيه

ْهو مْن   ،والعلْن  تْه يف السْر  ى الصو  تقوى اهلل سْبحانه وتعْالى ومخافوإن  ان مم َّ  ف

   علْى اإلنسْان يف الخلْوات ومكْوِ  أهم المعيهات على الوسْاوس والخطْرات التْي تْرِ 

ْْ ، فْْاهلل سْْبحانه  ا ل ْْرتات طويل ًْْ ْْه أحيان وسْْيل   جعْْل الصْْيا َ "اإلنسْْان يف البيْْ  وخلوت

 
 (.158/ 2( التحرير والتنوير )1)
 .(497/ 1تفسري ابن كثري ): ينظر( 2)
 .(408/ 5القرطيب )( تفسري 3)
 .(408/ 5تفسري القرطيب ): ينظر( 4)
 .(398/ 1( جامع العلوم واحلكم )5)
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المسْلم بْه عْن   تلك المعاصي، ليرتقَْي   ل القوى الطبيعي  التي هي  اعي   ألنه يعدِّ   قائها؛َلتِّ 

ْهو وسْيل  لَلرتيْاض بالصْ ات حضيض اَلنغماس يف الما َّ  ة إلى أوج العالم الروحاين، ف

ْْ  كِ الملَ  ْْ ، ويف الحْْديث الصْْحيحي ْْدرات الحيواني ْْن غبْْار الك »الصهه   :   واَلنت ْْاض م

مْن   عليْه وسْلم لمعْاك رضْي اهلل عهْه وهْو؛ ولذا ن دها وصي  الهبْي صْلى اهلل  (2)"(1)جلة«

ق اس حيثما كلهه ، وأتبهه  ات  »:  اء الصحاب  حيث قال له الهبي صلى اهلل عليه وسلمأعلم علم

، و ْون الهبْي صْلى اهلل عليْه وسْلم (3)«ق حسهه اللاس بخ هه    السيئة ال سلة تم ها، وخالق  

تاج للتقوى ولو أحد، فالمرء مح يحتاجها  ل    على أهنا وصي     يدل    خيرَة أصحابهيوصي هبا  

وهي وصي  الهبي صلى اهلل عليه وسلم التْي قْال   َل  وأتقى األتقياء،  يف  العلماء ان أعلَم  

 ؟!(4)"ما أعلم وصي  أن ع من وصي  اهلل ورسوله لمن عقلها واتبعها": عهها أهل العلم

األخَْلق اإلسَْلمي  الهبيلْ  التْي حْثَّ   وهْيا ى الصبر وت مل المشهها ،  التربية    -2

ا مْن تسْعين  ولذا ن د ربها وموَلنا الكريم  عليها المولى سبحانه وتعالى؛ ك ْر الصْرب قريبًْ

ْها ألْوان ال ضْائل وأجْلل اليْواب وأحسْهه، فوصْف  الصْابرين مرة يف القرآن، ورتب علي

هْْم ْْه مع ْْأخرب أن ْْرهم، ف ْْم تكْْن لغي هم بخصْْائ  ل ْْالبأوصْْاف وخصْْ  َع }: ، فق َْْ إِنَّ اهلَل م

ابِِرينَ  َوَجَعْلهَا }: ، فقالبالصرب واليقين اإلمام  يف الدين مهوط ً [، وجعل 153: ]البقرة  {الصَّ

وا ا َصَبر  وَن بَِأْمِرَنا َلمَّ ً  َيْهد  ْم َأئِمَّ : ، فقْال[، وجعل أجْرهم بغيْر حسْاب24:  ]الس دة  {مِهْه 

ْم بَِغْيِر ِحَساب  } وَن َأْجَره  ابِر  َوفَّى الصَّ  .[10: ]اللمر {إِنََّما ي 

هْْو صْْرب علْْى أنْْواع الملْْذات والرغبْْات  ،الهسْْب  للمسْْلم بيْْرة ب والصْْيا  مدرسْْ    ف

هبا يف غير شهر الصيا ؛ فيرتبى بذلك على الصرب، وهو أيضْا   والمتع التي أباح اهلل له التمتعَ 

ْْا   ْْن القي ْْرة م ْْن الطاعْْات الكيي ْْى طاعْْ  اهلل سْْبحانه وتعْْالى لمْْا يف رمضْْان م صْْرب عل

ربْْات، وهْْو أيضْْا صْْرب عْْن أنْْواع الْْدعاء وغيرهْْا مْْن أنْْواع القووالصْْدقات والعمْْرة 

ْها،  المعاصي والمحرمات التي هنى اهلل سْبحانه وتعْالى فْإن  ْان علْى المسْلم الصْرب   عه

 وغيرها من أنواع الصرب.فهو يف وق  الصيا  آ د،  ،عهها يف غير وق  الصيا  

َل يشعر بقيم  ن فمن طبيع  اإلنسان أ    قراء والمساكي  والم تاجي ،اإلحساس ل  -3

  وعافيْ  إَل إكا مْرض وعْاع معانْاة فَل يعرف قيم  ما فيه مْن صْحَّ   ،الهعم  إَل إكا فقدها

 
 .(7492أخرجه البخاري )( 1)
 .(158/ 2( التحرير والتنوير )2)
 .(196/ 2، وحسنه ابن مفلح يف اآلداب الشرعية )(21354أمحد )و   ،(1987الرتمذي )أخرجه ( 3)
 .(85: )ص البن تيمية ةالزهد والورع والعباد: ينظر (4)
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د مْْا  ْْان يملكْْه مْْن الْْهعم وفقَْْ  المْْرض، وَل يشْْعر بقيمْْ  الغهْْى والك ْْاف إَل إكا افتقْْر

غيْره مْن المسْلمين  المتعايف ما يعيشه المسلم الغهي   م  والخيرات، ويف فريض  الصيا  يحِ 

، فمن إخوتْه المسْلمين مْن َل ي ْد مْا والمرض وال اق ضى من ألم ال وع  ال قراء والمر

ك بالطيبْات وأنْواع األطعمْ  طْوال ومههم مْن َل يسْتطيع التلْذ    ،هه طول عامِ تَ به جوع  يسد  

وشْْعر بمعانْْاة إخوانْْه  المتعْْايف أحْْم   فْْإكا صْْا  الغهْْي  ه لمْْا بْْه مْْن مْْرض وبْْأس، عامِْْ 

 جا  اهلل به عليه. بماوجا  عليهم  ،هموَلن قلبه وأش ق على حال ،المسلمين

 اويف لسْانه حمْدً  ،ا، وهو ظهور أثْر الْهعم اإللهيْ  علْى العبْد يف قلبْه إيمانًْ الشكر  -4

ْْاءً  ْْال تعْْالى ،وثه ْْا ة وطاعْْ ، ق ي َوََل }: ويف جوارحْْه عب ِْْ وا ل ر  ك  ْم َواشْْْ ْر    ْْ ونِي َأْك  ر  اْك   َْْ ف

ونِ  ر  الصيا  أثر ظاهر؛ ألن العبد حين يعرف ما أنعم اهلل به   والشكر يف  .[152:  ]البقرة  {َتْك  

 ،اهلل عليْه  عليه طيل  العا  من المتع والشهوات التي أمر يف رمضان بالصرب عهها أ ر  نعم َ 

بلَّغْه الشْهر يحمْد اهلل سْبحانه وتعْالى أنْه فشكره وحمد اهلل سبحانه وتعالى عليه، ثم من  

هْْا عبا  فيْْ   وعابلَّغْْه الشْْهر يف صْْح   ويبلْْا الْْدرجات  ،تْْه وطاعتْْه، يسْْتطيع أن يْْم ِّي في

 .خ َّ اهلل هبا شهر رمضان المبار والمهاُل الرفيع  التي 

، فْإن الصْيا  والخهه م ملههف التربية ا ى األمانة والمراقبة الذاتية س سب انف وتعههالى  -5

الهْاس، بْل هْو أمْر بْين ق أمْره وحالْه بأحْد مْن  عبا ة خاصْ  بْين المْرء وربْه، وَل يتعلَّْ 

  وطاب يرت  كلك  لَّهما لذَّ   ه، فرغم أن اإلنسان بيده أن يختلي ويأ ل ويشرَب اإلنسان وربِّ 

، وهْذا يْور  فيْه وعَلنيْ ً ا  ويراقْب ربْه يف  ْل أحوالْه سْرًّ   ،من أجل اهلل سبحانه وتعالى

وحْري  بْالمممن ، مراقب  اهلل سبحانه واألمان  يف  ل عمل يعمله سواء علْم بْه الهْاس أ  َل

 وهي من أجل العبا ات  يف ن سه،  عبا ة الخوف من اهلل تعالى  َي باهلل سبحانه وتعالى أن يحيِ 

 ،إليْه، ويتْوب  إن هو عصاه ولم يتبع أمْره  ويخاف من عذابه وبطشه  ،فيخضع لربه،  القلبي 

هلل تعْالى أن الخوف سو  ا:  اعلم":  اَلستغ ار والذ ر والطاع ، قال ابن قدام بويل أ إليه  

 يسوق به عبا ه إلى المواظب  على العلم والعمْل، ليهْالوا هبمْا رتبْ  القْرب مْن اهلل تعْالى.

والمحمْو  مْن كلْك اَلعتْدال، وهْو بمهللْ   له إفرا ، وله اعتدال، وله قصْور.  والخوف

عْن سْو ، ولْيم المبالغْ  يف الضْرب   فإن األصلح للبهيمْ  أن َل تخلْوَ   ،السو  للبهيم 

محمو ، وهو  الذي يخطر بالبال عهد سماع آيْ ،   اوَل التقاصر عن الخوف أيًض   ،محمو ةً 

 .(1)"أو سبب هائل، فيور  البكاء

 
 .(303: ( خمتصر منهاج القاصدين )ص1)
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ه يتمتْع بْأنواع ، فالمسلم يف غالب عامِْ ا ى تما  االنقياد س سب انف وتعالى  التربية  -6

اهلل  المتْْع والمْْأ وَلت والمشْْروبات والمهْْا ح وغيرهْْا مْْن المتْْع الكييْْرة، وكلْْك ألن

لْه كلْك؛ فمحيْاه ومماتْه وحر اتْه وسْكهاته تبْع ألمْر اهلل سْبحانه   سبحانه وتعْالى أحْل  

ع هبْا وتعالى، وحين يههاه المولى سبحانه وتعالى عن تلك المتع والشهوات التي  ان يتمتَّ 

هْْي بم ْْر  أمْْره  ون أن يتسْْاءل ويبحْْث ولْْم؟ وإنمْْا هْْو التسْْليم ألمْْر اهلل  ؟ يْْف: يهت

الع يمْ  ممْن لْم   أن يتساءل من لم ي هم هْذه الشْعيرةَ   سبحانه وتعالى وشرعه، وَل غراب َ 

ع هبْا  انْ  مْن قبْل حَْلَل َُلَل يتمتَّْ   يمنَّ اهلل عليه بالهداي  عْن سْبب اَلمتهْاع عْن متْع  

قْه وراُقْه الْذي أنعْم عليْه المسلم، ولكهه التسليم المطلق ألمر اهلل سبحانه وتعالى وخال

ه ونعم  تربيته ونعم  تيسير األ ل والشْرب والمتْع لْه، فيْا لْه مْن رب  ع ْيم بهعم  وجو ِ 

 م! ري

فقْد خصْ  اهلل سْبحانه ت تح ضيها أبهه اا الرحمهها      وم اسم    تخصيص أوقا     -7

الرحمْات والع ْو والمغ ْرة مْن   وتعالى للصيا  شهر رمضان، ثم جعْل هْذا الشْهر شْهرَ 

 مْا ت غَلق أبواب الهيران، وت سلَسل فيْه الشْياطين،  فيه  ت  َتح أبواب  ال هان، و  ف يه  ،الذنوب

 هه  أبهه اا ال لههة، »إذا جههاء ضمنهها  ضت  : جاء يف الحديث عن الهبي صْلى اهلل عليْه وسْلم

، بل حثَّ الهبي صْلى اهلل عليْه وسْلم المسْلم (1)د  الشياطي «ق  أب اا اللاض، وص   وغ   

ر  على اغتها  هذا الموسم الع يم بالصيا  والقيْا  لهيْل مغ ْرة الْذنوب والسْيئات، وتحسَّْ

ف  لَّ  اهلل ومغ رته، قال عليْه   ل رضوانَ ثم لم يهَ   رمضانَ   األسف على كلك الذي بلاَ   وتأسَّ

ل ، وضغههم أنههف ضجههل دخهه  ا هه     كر  الده ض ههم يصههل  ضغم أنف ضجل ذ  »:  الصَلة والسَل  

نس خ قبل أ  يغ ر لف، وضغم أنف ضجل أدضك الده أب اه الكبر ض م يدخاله ا يف ضمنا  ثم ا

 .(2)«ال لة

فإن اإلغراق يف الما يات والشْهوات الصيا  ضيف وقاية ل مرء م  الشيطا  وشركف،    -8

للشْهوات  ويف الصْيا  إضْعاف   ،ات والمتع من أ رب سبل الشيطان إلغْواء بهْي آ   والملذ  

وتتحْر  يف قلبْه مشْاعر التع ْيم واإلجَْلل هلل   ،، فبالصيا  تسْكن شْهوتهابلهوتضييق لس  

الصْائم مْن األ ْل   ثب  باله  واإلجماع مهْع  ":  سبحانه وتعالى، قال ابن تيمي  رحمه اهلل

»إ  الشههيطا  ي ههر  :  والشرب وال ماع، وقد ثب  عن الهبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قْال

 
 .(1079( ومسلم )1898أخرجه البخاري ) (1)
"، وأخرجههه هههذا حههدي  حسههن نريهه  مههن هههذا الوجههه": مههن حههدي  أي هريههرة و هها  (3545( أخرجههه والرتمههذي )2)

 . مقتصرا على ذكر من أدرك والديه عند الكرب(  2551مسلم )
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وإكا أ ْل أو  ،د مْن الطعْا  والشْرابوَل ريْب أن الْد  يتولَّْ   ،(1)  م ههرا الههد «م  اإلنسهها

هْْذا قْْال الهبْْي صْْلى اهلل عليْْه وسْْلم ...شْْرب اتسْْع  م ْْاري الشْْياطين »إذا جههاء : ول

فْإن م ْاري   ،(2)د  الشههياطي «قهه  أبهه اا اللههاض، وصهه      أب اا ال لة، وغ   ضمنا  ضت  

وإكا ضاق  انبعي  القلوب إلْى فعْل الخيْرات التْي هبْا   ، الشياطين الذي هو الد  ضاقَ 

وصْ دت الشْياطين  ،وإلى تر  المهكْرات التْي هبْا ت ْتح أبْواب الهْار ،ت تح أبواب ال ه 

ْهم بتصْ يدهم فلْم يسْتطيعوا أن ي علْوا يف شْهر رمضْان مْا  ْانوا   ،فضع   قْومم وعمل

والمصْْ د مْْن  ،«د صهه   »: ، بْْل قْْالإهنْْم قتلْْوا وَل مْْاتوا: ولْْم يقْْل ،ي علونْْه يف غيْْره

ْهو بحسْب  مْال  ،وأضعف مما يكون يف غير رمضْان  لكن هذا أقل    ،يالشياطين قد يمكِ  ف

 ،ا َل يدفعْه  فْع الصْو  الهْاق فمن  ان صومه  امَل  فْع الشْيطان  فعًْ   ،هالصو  ونقِص 

 .(3)"فهذه المهاسب  ظاهرة يف مهع الصائم من األ ل

ق م اري الد  التي هي م ْاري الشْيطان مْن ابْن آ  ، الصيا  يضيِّ ":  وقال ابن رجب

 .(4)"فإن الشيطان ي ري من ابن آ   م رى الد ، فتسكن بالصيا  وساوس الشيطان

اهلل عليه وسلم العْاجل ولما يف الصيا  من  بح ل ماح الشهوة البشري  أمر الهبي صلى  

 به على ن سه وشهوته.  عن الهكاح أن يستعينَ 

؛ فإن اإلنسان  لما ابتعد  أ إلى اس سب انف وتعالىال      التربية ا ى ضقة الق ب وكثرة    -9

ل يف اما خشْع قلبْه هلل سْبحانه وتعْالى، وهْو مْا يسْتهبطه المتأمْ  عن شهوات الْدنيا وملْذ  

الصيا  بكيرة الل أ إلى اهلل سبحانه والخضوع له، فبعد أن ك ر تعقيب اهلل عل وجل ل ريض   

فرض الصيا  يف سورة البقرة أرشد المسلمين إلْى الْدعاء واَللت ْاء إليْه سْبحانه وتعْالى 

َوَة الْداِع }:  ، فقالبألطف ما يكون من الحث   َوإَِكا َسَأَلَك ِعَباِ ي َعهي َفإيِن َقِريب  أ ِجيْب  َ عْْ

ونَ إَِكا   د  ْم َيْرش  [، وبميل هْذا المعهْى 186:  ]البقرة  {َ َعاِن َفْلَيْسَتِ يب وا لِي َوْلي ْممِه وا بِي َلَعله 

يست ي  أ  يبسهها العبههد إليههف أخرب الهبي صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن اهلل تعالى أنه »

 .(5)«هما خا بتي يديف يسألف ضيهما خيًرا ضيرد  

 
 (.2174(، ومسلم )2038البخاري ) خرجهأ( 1)
 .(1079( ومسلم )1898خرجه البخاري )أ (2)
 .(246/ 25( جمموع الفتاوى )3)
 .(155: ( لطائف املعارف )ص4)
ههههذا حهههدي  حسهههن ": و ههها  الرتمهههذي (،3865وابهههن ماجهههه ) ،(3556) الرتمهههذي، و (1488) داود وأبههه أخرجهههه  (5)

 الذهيب.وافقه  ، و (1830) احلاكم(، و 880ابن حبان )  صححهو  "،ورواه بعضهم ومل يرفعه ،نري 
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فإن اإلنسان إكا تر  ما   لة م  ال نا ل كقراءة القرآ  والصدقة  ي  الت رغ ألن اع مع  -10

غ ألعمال الخير والربِّ، وهو يشغل وقتَ  ه طوال العا  من المآ ل والمشارب وما يلل  عهه ت رَّ

ها عليْه، فبم ْرَّ  أن ك ْر المْولى ما ن ِ  د  تاب اهلل وسه  رسوله صلى اهلل عليْه وسْلم يْدل 

الصْْيا  يف  تابْْه الكْْريم أخْْرب أنْْه شْْهر القْْرآن الْْذي فيْْه الهدايْْ  سْْبحانه وتعْْالى شْْهر 

َدى }:  والبيهات، قال تعالى ْه  َن اْل
ًدى لِلهَّاِس َوَبيِّهَات  مِْ ْرآن  ه  ِذي أ ْنِلَل فِيِه اْلق  َشْهر  َرَمَضاَن الَّ

ْرَقانِ  اهلل عليْه [، فأخرب أنه شهر القرآن الكريم؛ ولذلك  ان الهبي صلى  185:  ]البقرة  {َواْل  

و ذلك  ْان  أب السْلف   .(1)من ليالي رمضان  يف  ل ليل   القرآن مع جربيل  يدارسوسلم  

إنمْا هْو قْراءة القْرآن ):  ان اللهري رحمه اهلل إكا  خل رمضان يقولوأئم  اإلسَل ، فقد  

، و ان مالك واليْوري رحمهمْا اهلل إكا  خْل رمضْان تر ْا جميْع العبْا ة (وإطعا  الطعا  

ان رضي اهلل عهه،   .(2)لى قراءة القرآنوأقبَل ع و ان مههم من يختم يف  ل يو   عيمان بن ع َّ

ن  ْان يخْتم يف  ْل  وسعيد بن جبير واإلما  الشْافعي رحمهمْا اهلل وغيرهمْا، ناهيْك عمَّْ

 .(3)يومين أو ثَل  أو  ل أسبوع

شْْيًئا مْْن مالْْه   وإكا اسْْتغهى المْْرء عْْن جْْلء ممْْا  ْْان يسْْتهلكه اسْْتطاع أن يخصِّْْ 

 ان الهبي صلى اهلل عليه وسلم أجَو  ما يكْون   للصدق  وي و  به على ال قراء والمسا ين،

وقد  ان السلف يحرصون على هذه العبا ة ال ليلْ  يف رمضْان، و ْان  ييْر ،  (4)يف رمضان

رف عهْه أنْه َل ي طْر علْى طعْ(5)مههم َل ي  طر إَل مع اليتامى والمحتاجين ا  ، ومههم من عْ 

د من يأ ل معه أ ل، وإَل أخْرج طعامْه إلْى المسْ د فأ لْه مْع الهْاس وحده، إن وَج   قط  

السْع  والخيْر مْههم مْن يطعْم وي ْو  علْى الهْاس يف  يف كوي  و ْان  .(6)وأ ل الهاس معْه

 ، في طِّر المئات واأللوف من الهاس؛  حما  بن أبْي سْليمان الْذي ور  أنْه رمضان خاص  

 
 (.6( أخرجه البخاري )1)
 (.171: لطائف املعارف )ص ،(111/ 6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ): ( ينظر2)
 .(61: ان يف آداب محلة القرآن )صالتبي: ( ينظر3)
 (.6البخاري )( أخرجه 4)
 (.178لطائف املعارف )ص : ( ينظر5)
 (.53: الكرم واجلود للربجالين )ص: ( ينظر6)



8 
 

 إكا  خْل رمضْان": ، ومْن أقْوالهم المعروفْ (1)ضان خمسمائ  إنسان ان ي طِّر يف شهر رم

 .(2)"إنما هو قراءة القرآن وإطعا  الطعا  

 ،ولكن األخذ بطرف مهها ،هاوليم القصد حصر ،وت ك اشرة كام ة م  حكم الصيا 

رحمْه اهلل بْالكَل  علْى  ييْر مْن   وقد سبق ابن القْيمختصر،  طر ي  فبعض الربيع ببعض العِ 

ْها ":  هذه المقاصد فقال لما  ان المقصو  من الصيا  حبم اله م عْن الشْهوات، وفطام

ْها،  لطلْب مْا فيْه غايْ     عن المألوفْات، وتعْديل قومْا الشْهواني ، لتسْتعدَّ  سْعا ما ونعيم

وقبول مْا تل ْو بْه ممْا فيْه حيامْا األبديْ ، ويكسْر ال ْوع وال مْأ مْن حْدما وسْورما، 

رها بحال األ با  ال ائع  من المسا ين، وتضيق م اري الشيطان مْن العبْد بتضْييق ويذ ِّ 

م ْْاري الطعْْا  والشْْراب، وتحْْبم قْْوى األعضْْاء عْْن اسرتسْْالها لحكْْم الطبيعْْ  فيمْْا 

قوة عن جماحه، وتل م بل امْه،   عضو مهها و ل    معاشها ومعا ها، ويسكن  ل    ها يفيضر  

العْالمين مْن     المحاربين، ورياض  األبرار والمقربين، وهْو لْرب  هَّ فهو ل ا  المتقين، وج  

بين سائر األعمال، فإن الصائم َل ي عل شيئا، وإنما يرت  شهوته وطعامه وشْرابه مْن أجْل 

بين العبْد   كاما إييارا لمحب  اهلل ومرضاته، وهو سر  ت اله م وتلذ  معبو ه، فهو تر  محبوبا

لعون مهه على تر  الم طرات ال اهرة، وأمْا  ونْه لع عليه سواه، والعبا  قد يطَّ َل يطَّ   ،هورب  

ْهو أمْر َل يطلْع عليْه بشْر، وكلْك حقيقْ    طعامَ ترَ  ه وشرابه وشهوته من أجل معبْو ه، ف

 .(3)"الصو  

ا    : م اسد الصيا إل ا  مد 

فريضْْ  ع يمْْ  مْْن فْْرائض اهلل  ومْْن تأمْْل يف تلْْك الحكْْم وغيرهْْا عْْرف أن الصْْيا َ 

ْها سْوى  عي أهنْا َل فائْدةَ سبحانه وتعالى، وأما من يعارض هذه ال ريضْ  الع يمْ  ويْدَّ  مه

ه هبْذا  اإلنتاجيْ ؛ فغالْب مْن يالكسل والخمول والضعف وقلَّْ  َل يعْرف مقصًْدا مْن   ت ْوَّ

فه نبيلْ  مْن حياتْه شْرَّ   عها ولذاما، ويغيب عهه أن للمسلم غايْ ً الحياة إَل الحياة الدنيا ومتَ 

نَّ }: غايْْ  حياتْْه هْْو عبْْا ة اهلل سْْبحانه وتعْْالىف ،اهلل هبْْا وميْْله عْْن غيْْره ا َخَلقْْْ   اْل ِْْ َومَْْ

ونِ وَ  ْنَم إَِلَّ لَِيْعب د  د اهلل [، فهي غاي56:  ]الذاريات  {اإْلِ ْهو يصْو  ويقْو  ويتعبَّْ   الغايْات، ف

؛   قاصرة ههْا أو ههْا وليم ن ًرا إلى مصلح   نيويَّ   ،ألن اهلل خلقه لذلك  ؛سبحانه وتعالى

وهو عين العقل، في عل الدنيا طريًقا   ،واهلل سبحانه وتعالى أمره بأن يمثر الباقي  على ال اني 

 
 (.530/ 5سري أعالم النبالء ): ينظر( 1)
 (.171: لطائف املعارف )ص ،(111/ 6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ): ينظر (2)
 .(27/ 2( زاد املعاد )3)
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دنيا عن ايخرة ويمثر ملذاما فليم من شأن للدرجات العلى يف ايخرة، وأما أن يهشغل بال

َك }:  المسلم، فالخيري   ل الخيري  يف جعل ال اني  طريقا للباقي ؛ قال تعالى نَّ َعْيهَيْْ دَّ َوََل َتم 

َك َخ  ق  َربِّْ ُْ ْم فِيِه َوِر ْنَيا لِهَْ تِهَه  ْهَرَة اْلَحَياِة الد  َُ ْم  َواًجا مِهْه  ُْ ى )إَِلى َما َمتَّْعهَا بِِه َأ ر  َوَأْبقَْ ( 131يْْ

َوى َك َواْلَعاقِبَْ   لِلتَّقْْ قْ   ُ ن  َنْر ا َنحْْ قًْ ُْ َك ِر ََلِة َواْصَطبِْر َعَلْيَها ََل َنْسَأل  ْر َأْهَلَك بِالصَّ : ]طْه  {َوْأم 

ا ِعهْْ }:  [، وقال تعالى132،  131 ا َومَْ ْهَ يهَت  ُِ ْنَيا َو اِة الْد   َفَمَتاع  اْلَحيَْ
 َوَما أ وتِيت ْم مِْن َشْيء 

ِ
َد اهلل

ْنَيا )}:  [، وقْال تعْالى60:  ]القص   {َخْير  َوَأْبَقى َأَفََل َتْعِقل ونَ  اَة الْد  وَن اْلَحيَْ ر 
ْمثِ ْل تْ  ( 16بَْ

 .[17، 16: ]األعلى {َواْيِخَرة  َخْير  َوَأْبَقى

، وأمْا إن تهللهْا يف القْول؛ فْإن للصْيا  هذا إكا تساميها عن ن ر هذا الشخ  الْدنيوي  

سْْواء يف ال وانْْب الصْْحي  أو غيرهْْا مْْن  ،يمْْ  حتْْى علْْى المسْْتوى الْْدنيوي  ع  فوائْْدَ 

ره ونحْوه وعْذَ   أو سْ ر  ر من الصْيا  لمْرضى من يتضرَّ ال وانب، والدين اإلسَلمي راعَ 

 ،وَل يه ع  يضر    ع أن الصيا َ عي مدَّ ، فليم من المعقول بعد كلك أن يدَّ ورخَّ  له يف ال طر

 والكسل والخمول. عب والكد  وأن الصيا  َل طائل تحته سوى الت  

ْهدي الهبْويَّ   أنَّ   َل شكَّ   ،نعم الْذي أرشْدنا إليْه  يههْا   من لم يتبع الْههج الصْحيح وال

م عهْْه، وأمْْا الحهيْف يحصْْل لْْه التعْْب واإلعيْْاء الخْْارج عْْن المْْألوف، وهْْو مْْا سْْهتكلَّ 

األميْل   مْن األطبْاء العَْلَج   د اتخْذه جملْ   ، فقْمن كلْك  كاته فعلى العكم  الصيا  يف حدِّ 

 ،صْْ لكييْْر مْْن األمْْراض التْْي تحتْْاج إلْْى الحميْْ ، وفتحْْ  لْْذلك العيْْا ات المتخصِّ 

 ين الصْيا َ وأصبح من المعتا  أن يسمع المرء عهد الَل يهيْ    ،ووضع  لها الربامج المهاسب 

سْب  ون َح المتقطع أو الصْيا  بغْرض الحميْ ؛ فأصْبحوا يصْومون للغْرض الْدنيوي و

 د وإلى طاع  اهلل سبحانه وتعالى.أ نى ن ر إلى التعب  

شْهًرا حْافًَل باإلن ْاُات واألعمْال   ن رنا إلى التاريخ اإلسَلمي وجدنا رمضْانَ   وإكا

  معر   بدر التي حصل  يف السْابع عشْر مْن رمضْان مْن السْه  اليانيْ  الع يم ، وما قصَّ 

ما يكونون والمشر ون أضْعافهم، ولكْههم   يومئذ  أقلَّ لله رة عها ببعيد، و ان المسلمون  

، فالصو  ورمضان شْهر صابروا وخاضوا المعر   وانتصروا بهصر اهلل لهم على المشر ين

 َل فريض  الضعف والخور. ،القوة والعمل

ْها امعر   و ذلك فتح مك  و ألثْر عين جالوت وغيرها من األحدا  ال سْيم  التْي ل

 سَلمي،  لها  ان  يف رمضان.البالا يف التاريخ اإل
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ف ْي   تْدعو إلْى الصْيا ،  الشرائعوجدنا  ل    نظرنا إلى الص   وتاضيخف م  األديا   وإذا

ب  أربعْين هنْاًرا وأربعْين   -موسى عليه السَل  :  أي-و ان  ":  س ر الخروج ههْا  عهْد الْر 

 .(1)"لم يأ ل خبًلا، ولم يشرب ماءً  ،ليل 

وصْا  واضْط ع بالمسْح  ،ثيابه وجعل مسًْحا علْى جسْدهشقَّ  ":  ويف الملو  األول

 .(2)"ومشى بسكوت

عن اإلنتاج والعمل ثْم ي رضْها اهلل سْبحانه   ل البشري َ فهل يعقل أن تكون فريض  تعطِّ 

ا يف  ييْر مْن   وتعالى على أهل  ل   ًُ ْها حضْوًرا بْار مل  ومْع  ْل رسْول؟! بْل إنهْا ن ْد ل

 !(3)األ يان الوضعي  أيًضا

َل يف   ،عْ فلْم يكْن شْهر رمضْان عهْدهم شْهًرا لل تْور والدَّ    ؤنا المسهه م وأما ا ما

اهد شْاهد ، ويك يْك مْن الشْومْن كلْك  العبا ة وَل يف العلم والتعلْيم، بْل علْى العكْم

هْْوا مْْن تْْدوين  تْْبهم يف هْْذا الشْْهر ال ضْْيل  ْْابن  واحْْد، وهْْو أن  ييًْْرا مْْن العلمْْاء انت

يف  (مختار الصحاح) أهنى  تابه، والراُي ( يف رمضانغريب الحديث)ال وُي أهنى  تابه  

ْْووي  ْْه رمضْْان، واله ْْى  تاب ْْاض الصْْالحين)أهن ْْه  (ري ْْى  تاب ْْذهبي أهن يف رمضْْان، وال

 يف رمضْان، والعراقْي (مشْكاة المصْابيح) تابْه  أهنْى  يف رمضْان، والتربيْلي  (الكاشف)

ْهم اهلل وعشرات العلمْاء غيْرهم ،يف رمضان  يف الحديثأهنى أل يته   ْهل  ْان شْهر رحم ، ف

 .(4)رمضان بالهسب  لهم شهر  سل وفتور وقل  إنتاجي ؟!

مهطلقْين مْن   بالصيا    صون يف الطب من غير المسلمينالمتخص    ب أن يها َي ومن ع َ 

عْالم األعصْْاب يف جامعْ  جْْونل   يتحْدَّ َل مْْن مهطلقْات  يهيْْ ، فتخصصْامم الصْحي  

عن الخرف الربوفيسور )مار  ماتسون(  هوبكهل من المعهد الوطهي األمريكي للشيخوخ   

يمكهْك ": ويقول   من كلكللتخل   الكهلي واُ يا  نسب  المرضى به، ويهصحهم بالصيا  

وإكا أر ت  ا للْْدماغ...الصْْيا  م يْْد جْْدًّ  سْْميه بالصْْيا  المتقطْْع... عْْل مْْا نببسْْاط  أن ت 

 تْب قبْل أ يْر مْن مائْ  سْه  )أبتْون سْيهكلير(  تابْه )الشْ اء تاريخ الش اء بالصْيا  فقْد  

 
 (.28: 34)( اخلروج 1)
 (.27: 21( امللوك األو  )2)
(، 68: ص)الفكر الديين اإلسرائيلي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظهها (،  3/144مقارنة األداين، أمحد شليب ):  ينظر(  3)

العبههادايف يف األداين السههماويعة، عبههد الههرزا  رحههيم  (،21: ص)الصههوم يف القههدحل واحلههدي ، دصههر الههدين الكههاملي 
 (.102: ص)  صال 

 ، مقا  على مو ع األلوكة.احلكيم األنيس  د. عبد،  منجزايف علمية يف رمضان: ينظر( 4)



11 
 

وههْا  مْا  ،ويف العامين الماضيين ألف العديد من الكتب عن الصْيا  المتقطْعالصيامي(،  

ْهابلألنْه يقلْل اَل ؛د  لْه َل الْدماغ فحسْبلل سْ م يْد على أن الصيا   بوضوح  يدلها  ،ت

سْت َلب الطاقْ  مْن  اخْل عد علْى اايسْويقلل اإلجها  التأ سدي يف أن م  األعضاء، و

 ،وبم ْْر  أن تسْْته د مخْْاُن ال يَليكْْوجين يف الكبْْد سْْتبدأ يف حْْرق الْْدهون الكبْْد...

ْها فوائْد  بيْرة لل سْم لمْاكا يعتْرب ": ثْم يقْول ،"وتهتج ما نسْميه األجسْا  الكيتونيْ ، ول

للْْدماغ، ويسْْت يب  ن الصْْيا  عبْْارة عْْن تحْْد  أل": ثْْم ي يْْب ،"الصْْيا  م يًْْدا للْْدماغ؟

ْهذا التحْدي لعْد  حصْوله علْى الطعْا ؛ حيْث يهشِّْ  ط مسْارات أخْرى للعمْل  ماغك ل

 .(1)"فيتعامل مع اإلجها  بذ اء ومقاوم  األمراض ،است اب  وتكيً ا مع التحدي ال ديد

ب  ل الع ب أن ت ب أطباء وعيْا ات ومرا ْل صْحي  قائمْ  علْى الصْيا ، بل الع 

ْْول  ْْا يق ْْر عَْْلج األشْْخا  -جيسْْون فون ْْدي وخبي ْْى الكه ْْراض الكل ْْب أم وهْْو طبي

ألْْيم ": سْْتخدا  الحميْْ  والصْْيا  مرشًْْدا َل -المصْْابين بْْداء السْْكري مْْن الهْْوع اليْْاين

 قْع هْو لْيم  ْذلك...لوقْ ، ويف الواأسْمع هْذا السْمال طْوال ا !الصيا  م ْر  جْوع؟

ال ائدة المعروف  من الصيا  هو إنقا  الْوُن والتخ يْف مْن الْوُن اللائْد، ولكْن ههْا  

ْهي طريقْ  إلنقْا    ، الوقايْ  مْن مْرض السْكري  ؛الكيير من ال وائد الصحي  األخْرى ف

ل مْن  مْا أنْه يقلِّْ   ،م بالسْكر بْدون أ ويْ مستوى السكر يف الد ، ويكون بإمكانك التحك  

احتمالي  إصابتك ب مل  من األمراض الكبيرة المهتشرة يف ُمانها  أمراض القلب والسكت  

ويشْعرون أن   ،وهْي تعتْرب فْرتة التطهيْر وإُالْ  السْمو  مْن ال سْم  ،الدماغي  والسرطان

ويشعرون أنه أقدر على الت كير بشكل أ ير فاعلي    ،لديهم مليًدا من الطاق  عهدما يصومون

هها  أمور أخرى  توفير الوق  والمال، فهي وسيل  لتبسيط حياتك، هذا ا، ووأ ير وضوًح 

 .(2)"عدا األمور الروحاني  واألسباب الديهي  للصيا !

ْهوالمسْلمين    أن من العا ات السلبي  التي اعتا ها بعْض    وَل شكَّ  يف انتشْار   ا ورهْ  ال

ْهدي الهبْي صْلى اهلل عليْه  اإلسراف عهد اإلفطْار  ميل هذه الدعوى وسْلم هْو اإلفطْار ، ف

بالمْأ وَلت   ، وأما إتخا  الْبطن مباشْرةً (3)فإن لم ي د حسا حسوات من ماء  ،على تمرات

هو مخالف لما يف الحديث من أنْه صْلى اهلل عليْه وسْلم  ْان ي طْر علْى يف أول اإلفطار ف

اإلفرا     ، والهبي صلى اهلل عليه وسلم يوصي بعدَ تمرات ولم يكن يقبل على األ ل إقباًَل 

 
 .youtu.be/4UkZAwKoCP8//:https: ينظر( 1)
 .www.youtube.com/watch?v=jqZsS03dlPk//:https: ينظر( 2)
 .(922)وحسنه األلباين يف اإلرواء   ،(703الرتمذي )و (،  2356أبو داود )أخرجه ( 3)
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ا مهه  بطهه ، مهها مههم آدمهه  واههاء شههر  »:  قال صْلى اهلل عليْه وسْلم  ،  الوق يف األ ل يف عامَّ 

ضث ث ل طعا ، وث ث ل شراا،   يقم  ص بف، ضإ  غ ب  اآلدم  ن سفحسب اآلدم  لقيما   

إذا »: من هديه صلى اهلل عليه وسلم تع يل ال طر حيث قْال   ان  ، و ذلك(1)«وث ث ل ل س

، وشْهد (2)«، ضقههد أضطههر الصهها موغرب  الشمس  ،وأدبر اللهاض م  ههلا  ،م  ههلا  أقبل ال يل

ل بال طر فقال ن مْن هديْه و ا  ،(3)«ال يزال اللاس بخير ما ا   ا ال طر»:  بالخيري  لمن ع َّ

روا»:  حيث قال،   ل  السحورالحر  على أَ  ، و ْان الهبْي (4)«ضههإ  ا السهه  ض بركههةً     تسهه  

وسلم يمخر السحور إلى قبيل ال  ر  ما ور  كلْك عْن أنْم بْن مالْك أن صلى اهلل عليه  

ثه قال: روا مع الهبي صلى اهلل عليه وسلم ثم قاموا إلى الصَلة، أهنم تسحَّ :  ُيد بن ثاب   حدَّ

وقْد  ْان الهبْي صْلى اهلل عليْه   .(5)، يعهْي آيْ قدر خمسين أو ستين:   م بيههما؟ قال:  قل 

، ويف يْو  مْن األيْا  (6)«ه مهها ا إلههى الغههداء المبههاضك»:  يقول لهمأصحابه إليه و  يدعووسلم  

ر، فقْال لْه الهبْي صْلى اهلل عليْه   خل رجل على الهبْي صْلى اهلل عليْه وسْلم وهْو يتسْحَّ

ا هوسلم » ن  بالمسْلمين أن يقت ْوا  (7)«إنها بركٌة أاطاكم اس إياها، ضال تههد 
سْه  نبْيهم ، فقمِْ

 .صلى اهلل عليه وسلم

قْال رسْول اهلل صْلى اهلل : وخير السحور التمر  ما روى أبو هريرة رضي اهلل عهْه قْال

رة إَل (8)«نعم س  ض المؤم  التمر»:  عليه وسلم ْهَّ ر بْالتمر مْن السْه  المط ، وإن  ان التسح 

السهه   ض أك ههة »:  طعا  مطلًقا،  ما قال الهبي صلى اهلل عليه وسْلم  أنَّ السحور مشروع بأي  

 ومال  كتههف يصهه     ا ههى ي ههرع أحههدكم جراههة مهه  مههاء، ضههإ  اس تههدا ه ولهه  أ   ضههال  ،بركة

ر ي   .(9)«المتس  

 
: و ههها  الرتمهههذي، (6739)، 6738) والنسهههائي يف الكهههربى (،3349وابهههن ماجهههه ) (،2537( أخرجهههه الرتمهههذي )1)

 ."هذا حدي  حسن صحيح"
 .(1100(، ومسلم )1954البخاري ) أخرجه (2)
 (.1098(، ومسلم )1957البخاري ) أخرجه (3)
 (.1923البخاري ) أخرجه( 4)
 (.575البخاري ) أخرجه( 5)
 ( وصححه األلباين.2163( والنسائي )2344أبو داود ) أخرجه( 6)
 ( وصححه األلباين.2162النسائي ) أخرجه( 7)
 ( وصححه األلباين.2345ود )أبو دا أخرجه( 8)
 (.3683وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )  ،(11003أمحد ) أخرجه( 9)
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ط من الهو  يف الليل قمن بأن ي عل المسْلم أنشَْ    اف    فاَلعتدال يف األ ل وأخذ قسط  

 وأ ير فراًغا ووقًتا للعمل واإلنتاج َل العكم. ،مما  ان يف حال فطره َل ميله يف الحقيق 

داهلل تعالى أعلم، وو  وعلى آله وصحبه أجمعين. ،صلَّى اهلل وسلم على نبيِّها محمَّ


