
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الصیام ووقت النوم

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 أَْفَضُل اْألَْعَماِل أََشقَُّھا

. إنھا األعمال األكثر فضیلة والتي تجعلنا اإلنسان نفسعلى  ما ھو شاق بالشاق. ما نعنیھ ھاصعبأاألعمال  أفضل
یجلب . وفعل ذلك النفسمحاربة ھو الجھاد األكبر  ،، یأتي الجھاد في مقدمتھانكسب المزید من الثواب. بالتأكید

 .للناس هلالج لج ونعمة هللافضل  المزید من
 

ً ، یكون الصیام نحن في شھر رمضان اآلن. في بعض البلدان ولكن یجب أن یصوموا، فماذا على الناس.  شاقا
م مقبول؟ یایقلبون األمور رأساً على عقب. ینامون أثناء النھار ویستیقظون في اللیل. فھل ھذا الص یفعلون؟ إنھم

، قل بكثیر. بصرف النظر عن الفوائد، یصوم بعض الناسیة أانلكن الفوائد الجسدیة والروحو، نعم. إنھ مقبول
ون ؟ یصلّ ذاالمغرب. ما ھ قرابةالفراش في وقت السحور وینامون أثناء النھار. ویستیقظون  لكنھم یذھبون إلى

؟ كما أنھم ال یحصلون حینھاما ھي الفائدة  اَ بوقت الكراھة بعد العصر. إذ وینامون، یقضون الظھر بالتأكید ،الفجر
 .على أي من فوائد الصیام على الجسد

 

وا" یقولملسو هيلع هللا ىلص بینا الكریم صحة الجسم. نم فائدة عظیمة لیاالص بالطریقة التي سبق ذلك عندما یتم . "ُصوُموا تَِصحُّ
 ،غیر صحیة ومریضةمفیدة، ھناك خالیا غیر  ألشیاء السیئة من الجسد. إذا كانزیل ا. إنھ ال یُ ، فال فائدة منھذكرھا

، یتخلص منھا في الصیام. عندما یتم استھالكھا فارغة جمیعھا عندما تكون األمعاءیأكلھا الجسد  هلالج لجبحكمة هللا 
 .طاقة للجسم وتطھیر من تلك األشیاء . إنھا، حیث یعمل الجسم بشكل أفضلالناس لناس ویستفیدا
 

ً  ،وإال فإنھ عند األكل والنوم قیلولة في  نأخذأن  ملسو هيلع هللا ىلصنصیحة نبینا الكریم على الجسم ویزداد األمر سوءاً.  یؤثر سلبا
بعد  األفضلدقیقة أو ساعة أو ساعتین على األكثر.  ثالثیندقیقة أو  خمسة عشرة ولالقیل. یمكن أن تكون الصیام

النوم بعد  .كثیر من الناس ال یعرفون ھذاالمن النوم بعد العصر.  واحذرإأیضا. ولكن  جیدةالظھر وقبل الظھر 
أن ، من الجید الجنون. بالتأكیدسبب ی ،حفظنا هللا ،العصر لیس جیدا. ال بأس أن تنام بعد المغرب. ولكن بعد العصر

، لكنھم جعلوه لمغرب بساعتین حسب المذھب الحنفي. عادة ما یكون الوقت بعد العصر قبل امن ال یعرف یعرف
 .من النوم في ذلك الوقت حتى ساعتین قبل المغرب واحذرإ ،أطول اآلن. لذلك

 

 تھ مفیدة للبشرنّ سُ ، ملسو هيلع هللا ىلصھ فعل وكل ما. ملسو هيلع هللا ىلص بینا الكریمهللا عز وجل عن ھذه األمور بأدق التفاصیل من خالل ن أخبرنا
 ً  ا. إنھم یقبلون ذلك على أنھھاعنجرون أبحاثًا ، ولكن أیًضا غیر المسلمین یُ ن وحدھممیلمسللیا. لیس انوروح بدنیا

إیماننا.  یقوي هلالج لج ادة الجمیلة بأي حال من األحوال. هللاھشالكلمة ب بالنطقسمح لھم تال  نفوسھملكن و، الحقیقة
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة.. لناس إن شاء هللاویھدي ا
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