
 شهر رمضان
 �الع�ادة ئهرمضان و�ین إح�الیل المفاضلة بین النوم في 

 
أن ینام في لیل  و�ن�غي لإلنسان ،النوم في اللیل موافق للفطرة( :�عض الناس �قول :السؤال

�له في القراءة وأعمال الخیر استغالل اللیل ( :و�عض آخر �قول ،)رمضان ولو قلیًال 
ل في لیل رمضان؟ )،ألنه موسم قصیر أفضل؛  فهل النوم مفضَّ
عل�ه الصالة -النبي و  ،القول �أن النوم في اللیل موافق للفطرة هذا هو الصح�ح :الجواب
لكن إذا ترتب  ،]568: ال�خاري [ »�عدها كان �كره النوم قبل العشاء والحدیثَ « -والسالم

أو ما أش�ه  أو تالوةٍ  أو ق�امٍ  و�صالحٍ  برٍ  أو عملِ  علمٍ  على السهر مصلحة من مدارسةِ 
 :ال�خاري [ )�اب السمر في العلم(وترجم اإلمام ال�خاري  ،ذلك فال شك أن هذا فاضل

ولو قضى �عض  ،التراو�ح ، وفي لیلهرمضان �كون ف�ه أنواع من الع�اداتو ، ]1/34
والنبي  ،الوقت في تالوة القرآن وفي الذ�ر وفي صلة األرحام �ان هذا من أفضل الع�ادات

وجاء عنه أنه  ،]746مسلم: [ جاء عنه أنه لم �قم لیلة �كمالها -عل�ه الصالة والسالم-
إلى فمن نظر ، ]2024[ال�خاري:  »ِمْئَزَرُه، وأح�ا لیله، وأ�قظ أهله إذا دخل العشر شدَّ «

�التالوة و �الذ�ر و �الق�ام و �الصالة إنه في العشر األواخر �ستوعب اللیل  :هذا الحدیث قال
ین�غي أن ُتستغل  س�ما العشر المقصود أن هذه الل�الي ال ،وغیر ذلك من أعمال الخیر

قضى �شيء ف�ه نوع عن أن تُ  ، فضًال قضى �شيء ال فائدة ف�هعن أن تُ  �طاعة هللا، فضًال 
فإذا  ،قیل وقال وغی�ة ونم�مة �ما هو حال �ثیر من المسلمین مع األسف الشدیدضرر من 

في �عض  -لصالة والسالمعل�ه ا-قضى لیله في العشر مستوعً�ا الوقت �ما جاء عنه 
ي العمل فیها أفضل من العمل في ألف شهر التصادف لیلة القدر أن �ُ  رجاءَ األحادیث؛ 

جاء النفي �أنه ما قام لیلة  -مثل ما قلناة والسالم، عل�ه الصال-والنبي  ،فهذا أمر طیب
 إذا دخل العشر شدَّ «وما جاء عنه �أنه  ،وهذا لعله محمول على سائر األوقات ،كاملة
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