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 1الصفحة 

 
  

 المقدمة

 

، ن شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنام اهلل، كنعوذ بكنستغفرق نحمدق كنستعينههلل  إف الحمد

كحدق ال اهلل ، كأشهد أف ال إله إال فال مضل له، كمن يضلل فال هادم له اهللمن يهدق 

 شريك له، كأشهد أف محمدان عبدق كرسوله.

 

]اؿ  ميٍسًلميوفى كىأىٍنتيٍم َل ًإ تىميوتينٌى َل كى تيقىاًتًه حىقٌى اللٌىهى اتٌىقيوا آمىنيوا الٌىًذينى أىيٌيهىا يىاقاؿ تعالى: 

 ًمٍنهىا كىخىلىقى كىاًحدىةو نىٍفسو ًمٍن خىلىقىكيٍم الٌىًذم رىبٌىكيمي اتٌىقيوا النٌىاسي أىيٌيهىا يىاكقاؿ أيضا:  [َُِعمراف: 

ـى ًبًه تىسىاءىليوفى الٌىًذم اللٌىهى كىاتٌىقيوا ۚ   كىًنسىاءن كىًثيرنا ًل ًرجىا ًمٍنهيمىا كىبىثٌى زىٍكجىهىا  اللٌىهى ًإفٌى ۚ   كىاٍلأىٍرحىا

 ييٍصًلٍح ، سىًديدنا ًل قىٍو كىقيوليوا اللٌىهى اتٌىقيوا آمىنيوا الٌىًذينى أىيٌيهىا يىا [ُ: النساء] رىًقيبنا عىلىٍيكيٍم كىافى

 - َٕ: األحزاب] عىًظيمنا فىٍوزنا فىازى فىقىٍد كىرىسيولىهي اللٌىهى ييًطًع كىمىٍن ۚ   ذينيوبىكيٍم لىكيٍم كىيىٍغًفٍر أىٍعمىالىكيٍم لىكيٍم

ُٕ ] 
 :أما بعد                                                              

 

إلٌي أسئلة من بعض اإلخواف في بعض الدركس كالمحاضػرات تتضػمن أمػوران ممػا      فقد كردت

 ية كمصاعب نفسية كعقبات كاقعية.ييعانوف كمشكالت مما يواجهوف من أمراض قلب

سلسػلة دركس بعنػواف   ككانت اإلجابات عن تلك األسئلة المكتوبة كالمشكالت المعركضػة فػي   

 شكاكل كحلوؿ.

 إعدادها للكتابة كأقدمها اليوـ إلى إخواني رجاء الدخوؿ في حديثهكقد أعدت النظر فيها بعد 

 :( عنه كربة من كرب يوـ القيامػة ..   اهللمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس

 صحيح مسلم  ( العبد ما داـ العبد في عوف أخيه في عوف اهللك

 

أسأؿ أف يوفقني كإخواني المسلمين لفعػل الييػرات كاجتنػاب السػيئات كالنيػاة يػوـ       اهلل ك

 إنه خير مسؤكؿ كهو كل شيء قدير.الحسرات 
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 النوـ عن صالة الفير

 

، فال أصليها في كقتها إال نػادران  ،الفير تفوتني في كثير من األياـ : إف صالةأخ يشتكي كيقوؿ

ات صالة اليماعة في أحسػن األحػواؿ،   ، أك بعد فوب أال أستيقظ إال بعد طلوع الشمسكالغال

 كقد حاكلت االستيقاظ بدكف جدكل، فما حل هذق المشكلة؟.

 

له جانبػاف: جانػب    –كغيرها  –ذق المشكلة : فإف حل هحمدان كثيران كبعدهلل الحمد  :اليواب

 ، كجانب عملي.علمي

 : ناحيتينلمي فيأتي من أما اليانب الع

 اهللأف يعلم المسلم عظمة مكانة صالة الفير عند : الناحية األكلى

رقػم   ْْٓم ص مسػل ( في جماعة فكأنما صٌلى الليل كله من صٌلى الصبح):  يقوؿ الرسوؿ -ُ

 .ُِِ، الترمذم  ٔٓٔ

لموف ما ، كلو يعة الفيرأثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء كصال) : يقوؿ الرسوؿك -ِ

 ُّّ، كهو في صحيح اليامع  ِْْ/ِ ركاق اإلماـ أحمد المسند( فيهما ألتوهما كلو حبوان

( بشػيء مػن ذمتػه    اهللفال يطلبنكم  اهللمن صٌلى الفير فهو في ذمة ) : يقوؿ الرسوؿك -ّ

كالحديث ركاق الطبراني " ُٖٔ/ِمن كتاب النهاية : أم في حفظه ككالءته سبحانه، "اهللكمعنى في ذمة 

 .ّْْٔ، كهو في صحيح اليامع رقم  ِٕٔ/ٕ

تمعوف في صالة الفيػر  يتعاقبوف فيكم مالئكة بالليل كمالئكة بالنهار كيي) : يقوؿ الرسوؿك -ْ

كصالة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم كهو أعلم بهػم: كيػت تػركتم عبػادم،     

 .ّّ/ِالبيارم الفتح  ركاق( كأتيناهم كهم يصلوف، فيقولوف: تركناهم كهم يصلوف

ركاق ( صالة الصبح يوـ اليمعة، في جماعة اهللأفضل الصلوات عند ) : يقوؿ الرسوؿك -ٓ

 .ُٔٔٓ، كفي السلسلة الصحيحة  َِٕ/ٕأبو نعيم في الحلية 

الفيػر   . كالبػرداف ِٓ/ِركاق البيػارم الفػتح    (من صٌلى البردين دخل الينػة ) : يقوؿ الرسوؿك -ٔ

 كالعصر.

 

أف يعلم المسلم خطورة تفويت صالة الفير كمما يبين هذق اليطورة الحػديث  : الناحية الثانية
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 :  المتقدـ

 ( منافقين صالة العشاء كصالة الفيرأثقل الصالة على ال):  قاؿ -ُ

كنا إذا فقدنا الرجل في الفير كالعشاء  عنهما قاؿ: )اهللكفي الصحيح عن ابن عمر رضي 

جاؿ الطبراني موثقوف قاؿ الهيثمي ر،  ُِٕ/ُِركاق الطبراني في المعيم الكبير أسأنا به الظن( 

 .َْ/ِالميمع 

ا معيار صدؽ كإنما تكوف إساءة الظن بذلك المتيلت عن هاتين الصالتين ألف المحافظة عليهم

، ذلك أف سواهما من الصلوات قد يستطيعها المرء إخالصهالرجل كإيمانه، كمعيار يقاس به 

لمناسبتها لظركؼ العمل ككقت االستيقاظ، في حين ال يستطيع المحافظة على الفير كالعشاء 

 حازـ الصادؽ الذم ييرجى له اليير.مع اليماعة إال ال

 

هو فػي  من صٌلى الصبح ف: ) كمن األحاديث الدالة على خطورة فوات صالة الفير قوله -ِ

كه ثم يكبػه علػى   ، فإف من يطلبه من ذمته بشيء يدرمن ذمته بشيء اهلل، فال يطلبنكم اهللذمة 

، كمعنى من يطلبه من ذمته بشيء يدركه أم من يطلبه  ْْٓركاق مسلم ص ( كجهه في نار جهنم

، حاشػية  إذ ال يفػوت منػه هػارب    اهللللمؤاخذة بما فرط في حقه كالقياـ بعهدق يدركه  اهلل

 .ْٓٓصحيح مسلم ترتيب عبد الباقي 

، أف تضيع منه صالة الفير فاألكلى منهما كفيلتاف بإلهاب قلب المسلم غيرة هاتاف الناحيتاف

، كالثانية هي كاعػظ كزاجػر يمنعػه مػن     ة في الحصوؿ على ثواب صالة الفيرتدفع للمسارع

 إيقاع نفسه في إثم التهاكف بها.

 

الشكاية فإف هناؾ عدة خطوات يمكن للمسلم إذا اتبعهػا   كأما اليانب العملي في عالج هذق

 : فمن ذلك أف يزداد اعتيادان كمواظبة على صالة الفير مع اليماعة ،

 

ـ قبػل صػالة العشػاء    كاف يكػرق النػو    ي: ففي الحديث الصحيح أف النبالتبكير في النوـ -ُ

شاهد أف غالب الذين ينػاموف  ، فال ينبغي للمسلم أف يناـ قبل صالة العشاء كالميكالحديث بعدها

 م في خموؿ ككدر كحاؿ تشبه المرضى.قبل العشاء يمضوف بقية ليلته

ا ، كقد بين أهل العلم سبب كراهية الحػديث بعػده  ي كذلك أف يتحدث بعد صالة العشاءكال ينبغ

، أك عن صالة الصػبح  ياؼ من غلبة النوـ عن قياـ الليل، كييفقالوا: ألنه يؤدم إلى السهر
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 ا اليائز أك الميتار أك الفاض.كقتهفي 

األمور التي ال : هو ما كاف في بعد صالة العشاء كما قاؿ الشراح كالمكركق من الحديث

حة كخير فال يكرق، كمدارسة العلم، كمعرفة سير ، أما ما كاف فيه مصلمصلحة راجحة فيها

، كمحادثة فتهمؤانسة الزكجة كاألكالد كمالط، كمالصالحين كحكايتهم، كمحادثة الضيت

 إلى آخر ذلك من األسباب المباحة. ،همالمسافرين بحفظ متاعهم كأنفس

إذف  تفكرنا فيما يسهر من أجله كثير من الناس اليوـ من المعاصي كاآلثاـ فما الحاؿ إذا

، كأف يحذر السهر الذم يكوف سببان في فعلى المسلم أف يناـ مبكران، ليستيقظ نشيطان لصالة الفير

 عن صالة الفير مع اليماعة.تثاقله 

، فال يمكن تحديػد  اس يتفاكتوف في الحاجة إلى النوـ، كفي المقدار الذم يكفيهم منهحقان إف الن

، لكن على كل كاحد أف يلتزـ بالوقت الكػافي  ييفرض على الناس أف يناموا فيها ساعات معينة

دة أنه لػو نػاـ بعػد الحاديػة     ، فلو علم بالتيربة كالعايستيقظ بعدق لصالة الفير نشيطان لنوـ

 .له شرعان أف يناـ بعد هذق الساعة.. كهكذا، فإنه ال ييوز يالن مثالن لم يستيقظ للصالةعشر ل

  

 ا تعين على القياـ لصالة الفير.، فإنهة كقراءة األذكار التي قبل النوـالحرص على الطهار -ِ

 

تدؽ  ، أما الذم يناـ كهو يتمنى أالالفيرند النوـ على القياـ لصالة صدؽ النية كالعزيمة ع -ّ

هذق النية الفاسدة أف يصػلي  ، فإنه لن يستطيع بالساعة المنبهة، كيرجو أال يأتي أحد إليقاظه

الحػاؿ مػن فسػاد القلػب كسػوء      ، كلن يفلح في االستيقاظ لصالة الفير كهو على هذق الفير

 الطوية.

 

ر، ثػم  بعض الناس قد يسػتيقظ فػي أكؿ األمػ   ، فإف تعالى عند االستيقاظ مباشرةاهلل ذكر  -ْ

قاظه انحلت عقدة من عيقد الشيطاف، أكؿ استي اهلل، أما إذا بادر بذكر يعاكد النوـ مرة أخرل

، فػإذا صػٌلى أخػزل    أ اكتملت العزيمة كتباعد الشيطاف، فإذا توضكصار ذلك دافعان له للقياـ

 ل ميزانه كأصبح طيب النفس نشيطان.شيطانه كثق

 

، كهذا داخػل  للصالة باألهل كالصالحين، كالتواصي في ذلكبد من االستعانة على القياـ ال  -ٓ
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 ًإفٌى*  كىاٍلعىٍصػرً كفي قوله  [ِالمائػدة:  ] ى  كىالتٌىٍقوى اٍلًبرًٌ عىلىى كىتىعىاكىنيوا في قوله تعالى: بال ريب 

 ًبالصٌىػٍبرً  كىتىوىاصىػٍوا  ًبػاٍلحىقًٌ  كىتىوىاصىٍوا الصٌىاًلحىاًت كىعىًمليوا آمىنيوا الٌىًذينى َل ًإ * خيٍسرو لىًفي اٍلًإٍنسىافى
 [ّ - ُالعصر: ]

صالة الفير، كأف تشدد عليه في ذلك، مهمػا  : أف يوصي زكجته مثالن بأف توقظه لفعلى المسلم

ينػبههم مػن   ، فعينوا بأبيهم مثالن فػي االسػتيقاظ  ، كعلى األكالد أف يستكاف متعبان أك ميرهقان

كال يقولن أب إف عندهم اختبارات، كهػم متعبػوف، فعدعهػم فػي      ،للصالة في كقتهانومهم 

، فػإف  ف يعتبرق من رحمػة األب كشػفقته  ، ال يصح أف يقوؿ ذلك كال أنومهم، إنهم مساكين

 كىاٍصػطىًبرٍ  ًةلَصلَ  ًبا أىٍهلىكى كىٍأميٍر: اهللالرحمة بهم كالحدىبى عليهم هو في إيقاظهم لطاعة 

 [ُِّطه: ] عىلىٍيهىا

ييب أف يكوف بين اإلخواف في ، كذلك لتعاكف على صالة الفير بين األهلككما يكوف التواصي كا

متقارب كمثػل الييػراف    ، مثل طلبة اليامعات الذين يعيشوف في سكن، فيعين بعضهم بعضاناهلل

 .اهلل رؽ اليار باب جارق ليوقظه للصالة، كيعينه على طاعة، يطفي األحياء

 

أف يدعو العبد ربه أف يوفقه لالستيقاظ ألداء صالة الفير مع اليماعة ؛ فإف الدعاء مػن   -ٔ

 أسباب النياح كالتوفيق في كل شيء.أكبر كأعظم 

 

، فبعض لتنبيه، كمنها الساعة المنبهة، ككضعها في موضع مناسباستيداـ كسائل ا -ٕ

ف النوـ، فمثل هذا ييب عليه أالناس يضعها قريبان من رأسه فإذا دقت أسكتها فوران ككاصل 

 يضعها في مكاف بعيد عنه قليالن، لكي يشعر بها فيستيقظ.

تكثر ما يدفعه مقابل هذا ، كال ينبغي للمسلم أف يسالمنبهات ما يكوف عن طريق الهاتتكمن 

 ال تعدله أمواؿ الدنيا. اهلل، كأف االستيقاظ إلجابة أمر اهلل، فإف هذق نفقة في سبيل التنبيه

 

الرجل الذم يقوـ من الليل  ، كما جاء في الحديث من مدحنضح الماء في كجه النائم -ٖ

التي تقوـ من الليل  ، كمدح المرأةليصلي، كيوقظ زكجته، فإف أبت نضح في كجهها الماء

كهو في  َِٓ/ِ، فإف أبى نضحت في كجهه الماء ركاق اإلماـ أحمد في المسند كتوقظ زكجها

 .ّْْٗصحيح اليامع 
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، كبعض الناس قد يثور لماء من الوسائل الشرعية لإليقاظ، كهو في الواقع منشطح افنض

ف ، كلهذا فال بد أف يكو، كربما يشتم كيسب كيتهدد كيتوعدكيغضب عندما يوقظ بهذق الطريقة

، يتذكر أف القلم مرفوع عن النائم، فليتحمل منه اإلساءة ، كأفالموقظ متحليان بالحكمة كالصبر

 توانيه عن إيقاظ النائمين للصالة.ك سببان في كال يكن ذل

 

أف يبيت الرجل كحدق ركاق اإلماـ أحمد في   ، فلقد نهى النبيعدـ االنفراد في النوـ -ٗ

 .َٔكهو في السلسلة الصحيحة رقم  ُٗ/ِالمسند 

 من يوقظه للصالة.كلعل من ًحكم هذا النهي أنه قد يغلبه النوـ فال يكوف عندق 

 

، كمن باؿ الناس أف فالنان نائمان فيهاعدـ النوـ في األماكن البعيدة التي ال ييطر على  -َُ

، ككمن يناـ في غرفة نائية في المنزؿ أك لمنزؿ دكف أف ييبر أهله أنه هناؾيناـ في سطح ا

نه في المسيد، ، بل يظن أهله كأصحابه أي فال يعلم به أحد ليوقظه للصالةاإلسكاف اليماع

 لحقيقة يٌغط في نومه.كهو في ا

 أف ييبر من حوله بمكانه ليوقظوق. فعلى من احتاج للنوـ في مكاف بعيد

 

، كما يفعل الهمة عند االستيقاظ، بحيث يهب من أكؿ مرة، كال ييعل القياـ على مراحل -ُُ

ـ فإذا ، كهو في كل مرة يقوردد الموقظ على أحدهم مرات عديدةبعض الناس الذين قد يت

، فال مناص من الستيقاظ المرحلي فاشل في الغالب، كهذا اعاد إلى الفراش ذهب صاحبه

 فزة التي تحيب عن معاكدة النوـ.الق

 

إذا  ، إذا علم مػن نفسػه أنػه   كقت متقدـ عن كقت الصالة كثيران أال يضبط المنبه على -ُِ

بسياسػة   قاـ في هذا الوقت قاؿ لنفسه: ال يزاؿ معي كقت طويل، فعرقػد قلػيالن، ككػل أعلػم    

 . نفسه

 

، فإف لها لحاضر إضاءة المصابيح الكهربائية، كفي عصرنا اإيقاد السراج عند االستيقاظ -ُّ

 ران في طرد النعاس بنورها.تأثي
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إف بعض الناس قد يطيل قياـ الليل، ثػم ينػاـ   ، فـ إطالة السهر كلو في قياـ الليلعد -ُْ

، حيػث  لصالة الفير، كهذا يحدث كثيران في رمضػاف يعسر عليه االستيقاظ ، فقبيل الفير بلحظات

 ، كال ريب أف ذلك خطأ كبيػر ؛ فػإف  سحركف كيناموف قيبيل الفير بقليل، فيضيعوف صالة الفيريت

ي غيػر القيػاـ مػن المعاصػي     ، فضالن عمن يسهر الليػل فػ  صالة الفريضة مقدمة على النافلة

، كقد يزين الشيطاف لبعض الدعاة السهر لمناقشػة  أحسن األحواؿكاآلثاـ، أك المباحات على 

 حصلوا.أمورهم ثم يناموف قبل الفير فيكوف ما أضاعوا من األجر أكثر بكثير مما 

 

كل الكثير من أسباب النوـ الثقيل، كمن أكػل كثيػران،   عدـ إكثار األكل قبل النوـ فإف األ -ُٓ

 اف على التيفيت من العشاء.ص اإلنس، فليحرتعب كثيران، كناـ كثيران، فيسر كثيران

 

، فربما سمع بعض الناس قوؿ سنة االضطياع بعد راتبة الفير الحذر من اليطأ في تطبيق -ُٔ

كهػو فػي صػحيح اليػامع      َِْقم ركاق الترمذم ر( ذا صٌلى أحدكم فليضطيع على يمينهإ: ) النبي

ِْٔ. 
يقوـ للصػالة،  ، فبالؿ للصالة، ثم ييؤذنه كاف إذا صٌلى سنة الفير يضطيع  كما كرد من أنه

دكا إلى تطبيق هذق السنة الثابتة، فال يحسنوف التطبيق، بحيػث  ، فعمكربما سمعوا هذق األحاديث

يغط في سػبات عميػق حتػى تطلػع     ، ثم يضطيع على جنبه األيمن، كيصلي أحدهم سنة الفير

 فقد كاف النبي، كهذا من قلة الفقه في هذق النصوص، فليست هذق االضطياعة للنوـ، الشمس

 م ركاق أحمػد  ، ككاف أيضان كما في الحديث الصػحيح الػذ  يؤذنه بالؿ للصالة كهو مضطيع

، كأقاـ سػاعدق ركاق أحمػد   كابن حباف إذا عرس )قبل( الصبح كضع رأسه على كفه اليمنى

، كهذق الكيفية في النػوـ تمنػع مػن     ِْٕٓكهو في صحيح اليامع رقم  ِٖٗ/ٓفي المسند 

الة يكوف مرفوعان على كفه كساعدق، فإذا غفا سػقط  ألف رأس النائم في هذق الحاالستغراؽ ؛ 

 لصالة الفير.  ه، زد على ذلك أف بالالن كاف موكالن بإيقاظرأسه، فاستيقظ

 

 ، فتكػوف بحيػث إذا فػرغ مػن الػوتر أذف للفيػر     ، ل قياـ الليل في آخرق قبيل الفيػر جع -ُٕ

فيمضػي   -كهو زمػاف فاضػل    -، كتكوف صالة الليل قد كقعت في الثلث األخير العبادات متصلة

 الة الفير مباشرة كهو مبكر كنشيط.لص

 

كيضع  ،بوم في كيفية االضطياع عند النوـ، بحيث يناـ على جنبه األيمناتباع الهدم الن -ُٖ
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 هػدم محمػد   ، كخير الهػدم تيقاظ، فإف هذق الطريقة تيسر االسخدق األيمن على كفه اليمنى

 بيالؼ النوـ بكيفيات أخرل، فإنها تؤثر في صعوبة القياـ.

 

 . نومه في الليل معتدالن كمتوازنان، كتيعل أف يستعين بالقيلولة في النهار، فإنها تعينه -ُٗ

 

النومتين تسبباف التأخر في النػوـ، مػن   ، ألف هاتين أال يناـ بعد العصر، كال بعد المغرب -َِ

 استيقاظه.تأخر نومه تعسر 

 

ر ، كهػو أميػ  ر دافع لإلنساف لالسػتيقاظ للصػالة  تعالى هو خي هللكأخيران فإف اإلخالص  -ُِ

، فهػو  كيوقظ الوجػداف ، فإذا كجد اإلخالص الذم يلهب القلب األسباب كالوسائل المعينة كلها

 .معدكدات، كلو ناـ قبل الفير بدقائق اظ صاحبه لصالة الصبح مع اليماعةكفيل بإذف بإيق

 

كلقد حمل اإلخالص كالصدؽ بعض الحريصين على الطاعة على استعماؿ كسائل عييبة تعينهم 

 ، فمن ذلك أف أحػدهم كػاف يضػع   دؿ على اجتهادهم كحرصهم كتفانيهمعلى االستيقاظ ت

، نبيه كل كاحدة كاألخرل بضع دقػائق ، كييعل بين موعد تعندق عدة ساعات منبهة إذا ناـ

دهم يربط في يدق عنػد  ، ككاف أحدقت الثانية بعدها بقليل كهكذا النحتى إذا أطفأ التي دقت أك

، فإذا مر أحد أصحابه ذاهبان إلػى المسػيد جػذب هػذا     النوـ خيطان، كيدليه من نافذة غرفته

 ط فيستيقظ لصالة الفير.اليي

 

الحقيقػة المػرة هػي أف ضػعت     ، كلكػن  ماذا يفعل اإلخػالص كالتصػميم  اهلل فانظر يا رعاؾ 

، كالشاهد على ذلك ما نراق كوف ظاهرة متفشية في الناس اليوـكقلة اإلخالص تكاد ت، اإليماف

حوؿ المسيد في ، بالرغم من كثرة الساكنين مصلين كنقص الصفوؼ في صالة الفيرمن قلة ال

 كثير من األحياء.

، ألنه أمر ندهم أمران مرضيان قد ييعذركف بهعلى أننا ال ننكر أف هناؾ أفرادان يكوف ثقل النوـ ع

يد مػا اسػتطاع مػن    ، كيسػتف بالتضػرع  اهللخارج عن اإلرادة فمثل هذا عليه أف يليأ إلػى  

 .، كأف يراجع الطبيب لمحاكلة إيياد عالجالوسائل الممكنة
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كأخيران هذا تنبيه على أمر مشتهر بين الناس كهو زعمهم بأف هناؾ حديثان مفػادق أٌف مػن   

، كينوم بقلبه القيػاـ  ف يقرأ قبل النوـ آخر سورة الكهتأأراد االستيقاظ لصالة الفير فعليه 

، فػال  في ساعة معينة، فيقوـ، كيزعموف أف ذلك ميرب، كنقوؿ لهم: إنه لم يثبت بذلك حديث

 . ، كخير الهدم هدم محمدرة بهعب
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 كثرة الضحك

 

 : السائل ل من ظاهرة كثرة الضحك بين الناس، كبياصة الشباب يقوؿكهذق شكو

، كهػذق  مالء يكثػر فيهػا الضػحك كثػرة مفرطػة     ميالسنا التي نيلس فيها مع اإلخواف كالػز 

 .اهرة تتفشى كتنتشر فما هو العالج؟الظ

 . عالج هذق الشكول يأتي من جانبين: جانب علمي ، كجانب عملي : إفاباليو

 : أما اليانب العلمي: فيضمن أمرين

 . فهو خير قدكة في ذلك كفي كل شيء ،في الضحك  : أف نعلم كيت كاف هدم النبيأكلها

كهو  ٕٗ/ٓند اف ال يضحك إال تبسمان ركاق أحمد في المس  فقد كرد في الحديث الصحيح أنه

 .ُْٖٔفي صحيح اليامع 

كهػو   ٖٔ/ٓند . ركاق أحمد في المسػ كاف طويل الصمت قليل الضحك  في الحديث اآلخر أنه

 .ِِْٖفي صحيح اليامع 

أرل منػه   ، حتػى قط مستيمعان ضاحكان  اهلل: ما رأيت رسوؿ عنها اهللرضي  كقالت عائشة

  َٖٗٓ. ركاق أبو داكد رقم لهواته كإنما كاف يتبسم

( ركاق ة الضػحك تميػت القلػب   ، فإف كثر: )ال تكثركا الضحكقاؿ  صحيح أنهففي الحديث ال

 .َٔٓكهو في السلسلة الصحيحة رقم  ُّْٗابن ماجه رقم 

المسلم ثبيػان   ( كإف من التفريط بعد ذلك أف يركب)فإف كثرة الضحك فساد القلبكفي ركاية: 

 يعلم أف فيه العطب.

 هو اليانب العملي في الحل بإيياز.هذا 

كقبل الدخوؿ في اليانب العملي ال بد أف نعلم أف الضحك ليس أمران محرمػان أك أف المسػلم ال   

 أىٍضػحىكى  هيػوى  كىأىنٌىػهي لضحك أمر جبلي طبعػي:  الوجه ؛ فإف ابد أف يكوف عبوسان خشنان مكفهر 
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 بصدد عالجها كالتحذير من آثارها. كلكن المشكلة التي نحن[ ّْ]النيم:  كىأىٍبكىى

 ميالس مدكية بالقهقهات المتياكبة.هي أف تكوف ال- 

 ، بدالن من أف يكوف جادان سليمان.هي أف ييفسد المؤمن قلبه بكثرة الضحك كفغر الفم  -

الناس كسيلة كما يزعم لكسب الناس، من أجل التػأثير  هي أف ييعل الداعية كثرة إضحاؾ - 

 . لم أنهم يلتفوف حوله ليضحكوا فقط، كما أقل استفادتهم منه، كما ععليهم كإفادتهم

بدالن ، مسػت لضحك متنفسان له من همومه ككركبػه إف المشكلة هي أف ييعل بعض الناس كثرة ا

ي يومان من هموـ تيلفػه فػي دراسػته،    ، أذكر أف شابان كاف يعانو خيرالذم هو أدنى بالذم ه

كمشكالته مع أهله، كغير ذلك، فيرج من بيته، فصادفه في الطريق أخ له، فقاؿ: أين أنػت  

ـ، كسأذهب إلى فالف الفالني، لكي يضحكني كينسػيني أحزانػي..   : أنا مهموـ مغموذاهب؟ فقاؿ

المرء أتراحػه   لشيص له إنما هو بمثابة الميدر، يينسي، كما شعر أف إضحاؾ هذا اهكذا قاؿ

 ما داـ تحت تأثيرق، فإذا انتهى عادت إليه كما كانت.

إذا حزبػه    ، فقد كػاف النبػي  لعالج النبوم للهم كالحزف كالكربككاف خليقان أال يغفل عن ا

( غيثيا حي يا قيوـ برحمتك أستككاف إذا كربه أمر قاؿ: ) َّْٕيامع أمر صٌلى صحيح ال

 ْٕٕٕمع صحيح اليا

يا حػي يػا قيػوـ برحمتػك     كفي الحديث الصحيح اآلخر: كاف إذا نزؿ به هم أك غم قاؿ: )

 .  ُْٕٗصحيح اليامع ( ربي كال أشرؾ به شيئان اهللأستغيث، 

 ( الخ الحديثاللهم إني عبدؾ، كابن عبدؾ، كابن أمتك.. كفي دعاء الهم كالغم المشهور: )

ي مداكاة ظاهرة اإلفػراط  اإللماـ بها قبل اليوض في اليانب العملي فكهذق كطاءة البد من 

 : نب الذم يمكن تحقيقه بوسائل منها، ذلك اليافي الضحك

، وت، كالقبر، كاليوـ اآلخر، كما فيه من الحساب، الصراط كالنار، كسائر األهواؿتذكر الم -ُ

، بػالقراءة فػي شػرح تفاصػيلها    بر النصوص التي تصور هذق المشاهد، ككتربية هذا التذكر بتد

 السة أهل الزهد كالقلوب اللينة.كبمي
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ا يعانوف منه من ابتعػاد عػن الػدين، كتيلػت فػي جميػع       ، كمالتأمل في كاقع المسلمين -ِ

وف له من قهر كإيذاء كإبادة شرسة، كمػا يحػاؾ حػولهم مػن تػ مر      ، كما يتعرضالمياالت

أف يكوف له أثر في ضػحكه  ، فال بد عميقان صادقانذق األحواؿ تأمالن ، فإذا تأمل المسلم هعالمي

 كبكائه.

، فإف أمته تتطلػب جهػودان ضػيمة    انة الملقاة على عاتقه تياق أمتهأف يستشعر ثقل األم -ّ

، فإذا جعل هذا األمر همه فإنه سيمضػي شيػعلة مػن    قاذهما من أكهاؽ الترٌدم كالسقوطإلن

بقدر المستطاع، كلن ييد كقتػا للتهػري     ه كأحبابه كميتمعهالنشاط إلصالح أهله كأصدقائ

 حك الكثير كاالهتمامات التافهة.، كالضالمقيت

بتعػاد عػن   ، كاالالمعركفة بكثرة اإلضػحاؾ كالتهػري   تينب ميالطة الشيصيات الهزلية  -ْ

 مع محاكلة النصح لهم كلميالسيهم. ،الميالس التي تكوف فيها

، حتى قػاؿ  يعل اإلضحاؾ كسيلة لكسب الناسد يكمرت قبل قليل إشارة إلى أف بعض الدعاة ق

ق دركػة نربػأ باألمػة أف    ؟ نريد الشيخ الذم يضحك كهذالعامة أين الشيخ الذم يضحكبعض 

 [ُّ]الطػارؽ:   ًبػاٍلهىٍزؿً  هيػوى  كىمىػا ،  فىٍصله لىقىٍوؿه ًإنٌىهي: عظيم متين اهلل، فإف دين تهوم فيها

ًبقيوٌىةو آتىٍينىاكيم مىا خيذيكا  :[ُُٕ[ ]األعراؼ: ّٗ[ ]البقرة: ّٔ]البقرة 

، كليػرجتم إلػى الصػعدات    ؟ لضحكتم قلػيالن كلبكيػتم كثيػران   لو تعلموف ما أعلمكفي الحديث: )

أدركنا حق اإلدراؾ ماذا يراد منػا، كمػاذا أمامنػا، لمػا اكتحلػت      ( لو أننا اهللأركف إلى تي

 أجفاننا بنوـ هنيء.

استطاع عن نفسه كعن غيرق فقد ييتمع الميلس مع القوـ أف ييتهد في رد الضحك ما  -ٓ

 فعليه ،ف يكوف غالب كقتهم ضحكان كقهقهةتعودكا أ

 ،كما يرد التثاؤب أكالن أف يكظم الضحك عن نفسه

، كهذا يحتاج إلى رجل جاد حازـ لبق، شد الحاضرين كييعينهم على أنفسهمكثانيان أف ير

، كهذا الستيابة لداعي اإلصالح كالتقويمتعدادان ل، كاسالحمد فيهم خير كثير هللكالناس ك

ثل ، ماؾ: كأف تذكر لهم مساكئ الضحك كاإلضحد يمكن أف تيسلك إليه سبل ميتلفةاإلرشا

، حيث يضطر "المهرج" إذا لم ييد قصة أك حادثة حقيقة إلى أنه يقود إلى الكذب كاالختالؽ
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  ذا الشيص قد توعدق النبي، كهصناعة قصص من نس  اليياؿ، لييعلها مادة لإلضحاؾ

 .ُّٕٔامع صحيح الي( حدث فيكذب ليضحك القوـ .. كيل له، كيل لهكيل للذم يفقاؿ: )

، فإف ميضحك القوـ هتزاز الشيصية كسقوطها من األعينكما أف من مساكئه أنه يؤدم إلى ا

، كقل مثل يوقركنهانة بينهم ليس إال محتقران لديهم، كال يقدركنه كال كإف ظهر له أنه ذك مك

 لذم ال تراق إال مغرقان من الضحك.ذلك في ا

د ، فإذا رأيت أف الحاضرين قػ حك إلى موضوع آخر مفيدتغيير الموضوع الذم قاد إلى الض -ٔ

سػلل إلػى قلػوبهم باألسػلوب     ، فتتياكزكا حٌد االعتداؿ في الضحك، كأسلموا قيادهم لدكاعيه

موضػوع   ، أك بطرحمار الوقت ؛ بقراءة في كتاب نافع، لنقلهم إلى عالم اليد كاستثالمناسب

، أك غير هػذا أك ذاؾ  اؽ على عمل إصالحي خيرم، أك دعوة لالتفمهم للنقاش كإبداء اآلراء

 كيرضاها.اهلل من األمور التي يحبها 

ى اليالسػوف إال اإلغػراؽ فػي الضػحك،     ، بأف أبػ السيل الزبى، كجاكز األمر حدقفإذا بلغ  -ٕ

، طريق الغفلة، فإف آخر العالج الكي، قم مػن الميلػس كفارقػه، حمايػة لنفسػك     كالمضي في 

 كىاًزرىةه تىًزري َل كىما عليك من كاجب التوجيه كالنصح، ) ، بعد أف أديتبك من الفسادككقاية لقل

 .[ٕ[ ]الزمر: ُٖ[ ]فاطر: ُٓ[ ]اإلسراء: ُْٔ]األنعاـ: ( أيٍخرىل ًكٍزرى
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 الوساكس الشيطانية

 

 : يقوؿ كهذا سائل

يػاطرم أفكػار ال أسػتطيع أف    ، تطوؼ ب اهلل إنني أشكو من كثرة الوساكس المتعلقة بذات

أعاني من ترددها علػى ذهنػي كثيػران، فػي الصػالة      سبحانه كلكني  اهلل، ألنها ال تليق بأذكرها

 . المصيبة؟، فما عالج هذق كخارج الصالة، حتى شككت في إيماني، كارتبت هل أنا مسلم أك ال

 حمدان كثيران كبعد:هلل : الحمد اليواب

 هلل، كعػالج هػذق الشػكول ك   جملة أحاديث فيها حل هذق المشػكلة   فقد كردت عن النبي

 :  الحمد

فإذا كجد أحدكم ذلك فليقل  اهللإف الشيطاف يأتي أحدكم فيقوؿ فمن خلق : ) يقوؿ الرسوؿ

 .ُٕٓٔصحيح اليامع ( كرسله فإف ذلك يذهب عنه اهللنت بآم

يقوؿ: ، فاهللإف الشيطاف يأتي أحدكم فيقوؿ: من خلق السماء؟ فيقوؿ: : ) اهللكقاؿ رسوؿ 

: آمنػت  ؟ فإذا كجد ذلػك أحػدكم فليقػل   اهلل: من خلق ، فيقوؿاهلل: من خلق األرض؟ فيقوؿ

 .ُٔٓٔصحيح اليامع ( كرسوله اهللب

كرسػوله ثالثػان فػإف ذلػك يػذهب       اهلل: آمنت بالوسواس، فليقل من كجد من هذا: ) كقاؿ

 .ٕٖٓٔصحيح اليامع ( عنه

من خلق كذا؟ حتى يقوؿ: من خلػق   ؟يأتي الشيطاف أحدكم، فيقوؿ: من خلق كذا: )كقاؿ

 .ّٕٗٗصحيح اليامع ( كلينته اهلل؟ فإذا بلغه فليستعذ بربك

؟ اهللخلق اليلق ، فمن خلق اهلل  هذا: يوشك الناس يتساءلوف، حتى يقوؿ قائلهم: ) كقاؿ

الصمد ، لم يلد كلم يولد ، كلم يكن له كفػوان أحػد   اهلل  أحد ،اهلل : فإذا قالوا ذلك ؛ فقولوا

 .ُِٖٖصحيح اليامع ( ارق ثالثان ، كليستعذ من الشيطافثم ليتفل عن يس

 .ِٕٓٗصحيح اليامع ( اهلل، كال تفكركا في اهللآالء  تفكركا في: ) كقاؿ
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 .ِٕٔٗصحيح اليامع ( اهلل، كال تفكركا في اهللتفكركا في خلق : ) كقاؿ

 : للتغلب على هذق الوساكس كاألفكارمن هذق النصوص نستطيع أف نستيلص ست كسائل 

 كرسوله. اهلل: آمنت بؿ المرء إذا انتابته هذق اليواطرأف يقو -ُ

السػميع العلػيم مػن     اهللأعػوذ بػ  جيم، فيقػوؿ مػثالن: )  من الشيطاف الر اهللأف يستعيذ ب -ِ

 اف الرجيم ، من همزق كنفيه كنفثه(.الشيط

 . أف يتفل عن يسارق ثالثان -ّ

، كهذق كسيلة مهمة ؛ فإف االستطراد مع "كلينته: " ، كما قاؿأف ينتهي عما هو فيه -ْ

لمسػلم هػذق   ، كالواجػب أف يقطػع ا  اكس يزيد نارها اشتعاالن كضرامانالشيطاف في هذق الوس

 اليواطر بقدر المستطاع، كأف يشغل ذهنه بالمفيد النافع.

فإف فيها ذكر صفات الرحمن، كلػذلك كانػت    أحداهلل  قل هوأف يقرأ سورة اإلخالص  -ٓ

 ة كتدبرها كفيل بقطع هذق الوساكس.، كقراءة هذق السورة العظيمتعدؿ ثلث القرآف

، ألنه لن يصػل بعقلػه   اهلل، كال يتفكر في ذات اهلل، كفي نعم اهلل أف يتفكر اإلنساف في خلق -ٔ

  [َُُ]طه:  ًعٍلمنا ًبًه ييًحيطيوفى َل كى، قاؿ تعالى: اهللالقاصر إلى تصور ذات 
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 السهر

 

، فػإف كثيػران مػن    ة أسئلة تدعو إلى حل هػذق المشػكلة  ، كعدكهذق شكول من مشكلة السهر

 . السهرعوف أكقاتان طويلة جدان في الناس يضي

 : كاليواب: إف السهر ليس نوعان كاحدان، كإنما ينقسم إلى ثالثة أقساـ

السػهر فػي مصػالح     ، كمنػه تعالى كهػو سػهر محمػود    اهلل: السهر في طاعة القسم األكؿ

ياء الليل بالقيػاـ كتػالكة   ، كمنه السهر في إحالمسلمين العامة، كاليهاد كالرباط في الثغور

 [ُٗ - ُٖ]الذاريات:  يىٍستىٍغًفريكفى هيٍم ٍسحىاًرْلَ ًبا يىٍهيىعيوفى مىا اللٌىٍيًل مًٌنى َقلِيً   كىانيواالقرآف: 

يل الذم كاف يحرس المسلمين ليالن، كيقضي كقت الحراسة كال ننسى في هذا المقاـ الصحابي اليل

، كهػو مػع ذلػك    في الصالة، فريمي بسهم من المشركين، فأصابه السهم، فأخذ دمه يسػيل 

 صالته يتلذذ بمناجاة ربه الكريم. ماض في

ككرد عن بعض أهل العلم أنهم تذاكركا الحديث حتى طلع الفير كلقد كاف الدعاة الميلصوف 

ور التي تؤرؽ الغيورين على األمة، كتقض مضػاجعهم،  كال زالوا يسهركف الليل في مناقشة األم

: عبد الحميد بن باديس الشييين ك مثالن ما كاف ييرم بين، كمن ذلكتطرد الوسن عن عيونهم

، فقد كانا في فترة كجودهما في جمعية العلماء المسلمين باليزائر، مؤسس اإلبراهيميكالبشير 

إليػه مػن   ، كما تػردت  دينة يسهراف الليل كله إلى الفير، يناقشاف أكضاع األمة اإلسالميةالم

 م من هذا التردم.الميتمع اليزائر ، كييططاف النتشاؿالبدع كاليرافات كالتيلت

لحة راجحػة أك كاجػب   ، إذا لم يؤد إلى تضػييع مصػ  لسهر سهر محمود كلههذا النوع من ا

بعض الناس قد يسهركف في أمر شرعي، ثم تفوتهم صالة الفير، كهذا ، فإف شرعي أعلى منه

 خطأ كخلل.

ع القسم الثاني: السهر المباح: كهو ما كاف على أمر مبػاح، شػريطة أال يػؤدم إلػى تضػي     

، فقد كاف هم لتهوين مشقة السفر على أنفسهم، فمن ذلك مثالن محادثة المسافرين لبعضكاجب

 يتكلم مع بعض نسائه، يؤانسها كهو في طريق سفر.  النبي
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 ه مسامرة الضيت كمؤانسته بالحديث.كمن

، في هذق النوبات التي أكجدتها األحواؿ ن الناس اليوـ في أعمالهم الليلةكمنه سهر كثير م

قتضي أف يكوف هناؾ من يعمل ليالن، كالعمػل فػي   المادية كال ريب أف بعض مصالح المسلمين ت

 األمن، كالمستشفيات، كالمطارات، كالكهرباء، كغير ذلك.

كالسهر في مشاهدة األفػالـ، كاأللعػاب المحرمػة      اهلل: السهر في معصية القسم الثالث

كما شابه ذلػك مػن أنػواع    ، أك في أكل لحوـ الناس بالغيبة كالشتائم كالبهتاف كلعب الورؽ

 المعاصي.

، كقد كثركا في هػذا الزمػاف ؛   اهلل، يأثم أصحابه كيستحقوف العقوبة من كهذا السهر محرـ

 : سباب بعضها مذكور في قوؿ الشاعرأل

 مفسدة للمرء أٌم مفسدق                                      إف الشباب كالفراغ كاليدىق  

 ييب أف نفرؽ بين كل قسم كاآلخر.، فالسهر الثالثة قساـهذق هي أ

 :كفي زماننا هذا انتشر السهر ألسباب منها

، كسػهر بعػض   عض التيار في تدبير أمػور تيػارتهم  ، مثل سهر بالسهر للمصالح الدنيوية -ُ

، كينبغي لهؤالء كمن شػاكلهم أف ييتهػدكا فػي ترتيػب     الب في مذاكرة المقررات الدراسيةالط

 يهم عن السهر المؤدم إلى المفاسد.أكقاتهم ترتيبان ييغن

 ، فلئن كػاف القػدماء يشػرعوف فػي    ضر التي غيرت األكضاع االجتماعيةطبيعة العصر الحا -ِ

، فإف كجود الكهرباء فػي عصػرنا يحمػل النػاس علػى أف      الهدكء كالهيعة منذ حلوؿ الظالـ

قد ، حتى لي لم يكونوا ليمارسوها في الظالـتيمارسوا كثيران من األنشطة كاألعماؿ كالعالقات ال

 أصبح ليل بعض الناس كنهارهم.

كفنوف في كسائل اإلعالـ الميتلفػة: مػن   انصراؼ كثير من الناس إلى ما يبث من برام   -ّ

 إذاعة كتلفاز، كما يسمى الفيديو كغيرق.

ليػل بسػبب   في ال جعل أكثر الناس زياراتهم كبراميهم كعالقاتهم العائلية كغير العائلية -ْ
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ن النادر أف يزكرؾ أحد في النهػار، إال فػي عطلػة    ، فأصبحت تيد مطبيعة األعماؿ كالدراسة

 كثير منها يقاـ بعد صالة العشاء. ، كحتى ميالس العلم صاراألسبوع

زعيػوا اآلخػرين   ، كربمػا أ ثرة كاألحاديث المتداعية الطويلةانهماؾ بعض الناس في الثر -ٓ

اإلسػكانات اليامعيػة    ، كلعل انتشار هذق الظاهرة في أكساط الطالب فيبثرثرتهم كضحكاتهم

، كيمضوف معهم الليل فػي  لضيوؼ الثقالء بزيارتهم في سكنهم، حيث يقوـ بعض اأكثر كضوحان

 قاؿ، كيلحقوف الضرر بأنفسهم كبغيرهم، ثم يضيعوف كثيران من الواجبات.القيل كال

، فػإف  تعػالى اهلل : كاألرؽ يسببه في كثير من األحياف مقارفة المعاصي كالبعػد عػن   األرؽ -ٔ

 . ما هو في قلق دائم ككحشة كاضطراب، كإن يمكن أف يذكؽ الطمأنينة كاألنسالبعيد عن ربه ال

كما أف للمشكالت العائلية كالمادية كالدراسية كالعملية كغيرها أثران بارزان فػي إحػداث القلػق    

 دل الشيص حتى تنيلي أسبابها.رؽ لكاأل

، كحرصه على اهلل على أننا ال ننكر أف هناؾ من يحرمه األرؽ من لذيذ الكرل بسبب خوفه من

 . صالح أمته األسيرة

، نتيه لبياف األسباب المعينػة علػى عػالج هػذق     ستعراض أقساـ السهر كأبرز أسبابهكبعد ا

 الشكول التي أصبحت كباء فاشيان.

تب على السهر من األضػرار  : أف يتفكر المرء في ما يترحية العلمية التأمليةجها من الناكعال

 اليسمية، كتفويت المصالح العظيمة، فمن ذلك:

ا أسػلفنا إمػا بػالتيلت عػن     ، مثل تضػييع صػالة الفيػر كمػ    تضييع الواجبات الشرعية -ُ

إحسػاس  ، أك بأدائها مع اليماعة لكن دكف خشػوع ك اليماعة، أك بقضائها في غير كقتها

النعاس كال يفقه من صالته شيئان، فال يدرم مػا قػرأ    بسبب اإلعياء الشديد الذم ييعله يصارع

، كلػذلك  يامه كقعودق، كال يتدبر ما يقوله في سيودق كركوعه كقاإلماـ، كال في أم ركعة هو

 عن الحديث بعد صالة العشاء.  نهى رسوؿ

: ذلك أف جعل الليل للحركة كالنهار للسكوف مصادـ للطبيعة التي خلقهػا  األضرار اليسدية -ِ

 [ُُ - َُ]النبأ:  مىعىاشنا النٌىهىارى كىجىعىٍلنىا ًلبىاسنا اللٌىٍيلى كىجىعىٍلنىا في األرض كالنفوس:  اهلل
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ـً ًإلىى سىٍرمىدنا اللٌىٍيلى عىلىٍيكيمي اللٌىهي جىعىلى ًإف أىرىأىٍيتيٍم قيٍل  يىػٍأًتيكيم  اللٌىػهً  غىٍيػري  ًإلىػهه  مىػنٍ  اٍلًقيىامىػةً  يىٍو

ـً ًإلىى سىٍرمىدنا النٌىهىارى عىلىٍيكيمي اللٌىهي جىعىلى ًإف أىرىأىٍيتيٍم قيٍل ۚ   ًبًضيىاءو  اللٌىػهً  غىٍيري ًإلىهه مىٍن اٍلًقيىامىًة يىٍو

 [ِٕ - ِٕ]القصص:  … ۚ   ًفيًه تىٍسكينيوفى ًبلىٍيلو يىٍأًتيكيم

، ا نيد القوـ الذين تنكبوا الصراط، كخالفوا الفطرة، في حالة صحية سيئة مضطربةفإننكلهذا 

 الليل قد يعدؿ نوـ ضعفها في غيرق، كما هو ميرب كمشاهد.كإف نوـ ساعة من 

، الموظت إلػى عملػه منهكػان متػأخران     ، بحيث يأتيصير كثير من الموظفين في أعمالهمتق -ّ

راتبػه شػبهة بسػبب     ، كربما كاف في بعػض مع المراجعين سيئانيفان، كتعامله فيكوف أداؤق ضع

 تقصيرق في عمله.

، كقػد  أتوف للمدرسة أك اليامعة متػأخرين ، ثم يذلك في شأف الطالب الذين يسهركف كقل مثل

وا بالمحاضرات األكلى عرض الحائط، ثم ييلس أحدهم كرسيان علػى كرسػي، ال يسػتوعب    ضرب

 معلومة، كال ينتبه لشرح.

عػد  ، كالنػوـ ب يؤدم إلى النوـ في غير كقت النوـ، فيناـ السهراف مثالن بعػد العصػر  ه أن -ْ

 العصر لغير الحاجة كرهه السلت، أما الحاجة فال بأس به.

 عان كتفويتان لوقت حيوم من اليوـ.ثم إف هذا يسبب صدا

ت يسػتطيعه  ء الثلث اآلخر من الليل مثالن، كي، فإحياه يعيق عن بعض العبادات التطوعيةأن -ٓ

 السهراف؟!

 كالتسحر لصياـ التطوع، كيت يطيق االستيقاظ له؟!

 عياء كاإلجهاد سيثنيه عن النهوض، فيفوت على نفسه خيران كثيران.كال شك أف اإل

، فيحرمػوف  ين يسهركف يناموف بعد صالة الفيػر ، فإف الذفوات بركة البكور في أكؿ النهار -ٔ

 .ُِْٖصحيح اليامع ( بورؾ ألمتي في بكورها: ) النبيأنفسهم من الوقت الذم قاؿ فيه 

م ، كال ييرجػوف إلػى أرزاقهػ   اهللكال يقدركف على المكث في المسيد إلى طلوع الشػمس لػذكر   

، حتى أصبحنا نرل مػن النػادر أف يفػتح    مبكرين في كقت البركة كالفضيلة، كقد عم ذلك فينا
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 تاجر متيرق في كقت مبكر مثالن.

اليسػارة التػي يمنػى بهػا مػن       ، كبفداحةبهذق األضرار الناجمة عن السهرل إذا علم العاق

قػد   ، كبذلك يكػوف سيسعى سعيان حثيثان لتصحيح كضعه، كاستدراؾ ما فاته ، فال ريب أنهجرائه

 .كضع رجله في أكؿ طريق العالج

ا مػن يريػد الوصػوؿ إلػى ذلػك      كهذق إشارات إلى جوانب عملية في حل المشكلة يسترشد به

 : جالعال

، فػإذا انبػرل   في تعويد النفس على النوـ المبكر، فإف السهر في األصل عادةبذؿ الوسع  -ُ

في بضػعة أيػاـ كيسػير فػي     اهلل المرء ليهاد نفسه بحزـ كبتصميم فإنه ينتصر عليها بإذف 

 النوـ.ركاب المبكرين في 

هركف معػان،  اب العزاب غير منضػبطين فػي حيػاتهم، بػل يسػ     الزكاج فإف كثيران من الشب -ِ

، أمػا المتػزكج فإنػه    كيشيع بعضهم بعضان على السهر، إذ ليس كراءهم أكالد كال زكجػات 

، أك لعودة إليهم مبكران لئال يقلقػوا ، فيحرص على اف في عنقه مسؤكلية زكجته كأكالدقيشعر أ

 ، كهو ليس في البيت، كمن جرب عرؼ.ييافوا أك يحتاجوا إليه في هيعة الليل

ف على كاهله اإلحساس بالمسؤكلية في شتى المياالت التي تعينه ؛ فإف المرء يحس أتنمية  -ّ

، في حين نيد غير المبػالي يبػدد كنػوز    ال يمكن أف يهدر كقته كيفرط فيه ،حمالن البد أف يؤديه

 است األمور، كال يقدرها قدرها.األكقات في سف

، فإف النوـ بعػد  في غير أكقات النوـالن من النوـ ، بدعويض الحاجة إلى النوـ بالقيلولةت -ْ

قيلوا فإف الشياطين ال أمته بقوله: )  العصر أك قبل العشاء مضر كما أسلفنا كقد أكصى

 ُّْْصحيح اليامع ( تقيل

 لهادم إلى سواء السبيل.ا اهلل، كوسائل العملية لعالج مشكلة السهرهذق بعض ال
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 سرعة الغضب

 

، شيص يقوؿ: إنني شديد االنفعاؿ، سريع الغضػب، كإذا حصػل لػي اسػتفزاز    كهذق شكول من 

ببت لي هذق المشكلة حرجان كبيران، فسرعاف ما أثور فأكسر كأشتم كألعن كأرمي بالطالؽ كقد س

، فماذا أفعل للتيلص من هذا الػداء  حتى زكجتي كأكالدم كأعز أصدقائي ،ككرهني أكثر الناس

 شيطانية؟.كإطفاء هذق النار ال الوبيل

، يقع بسببه من السيئات كالمصائب مػا ال يعلمػه   اليواب: الغضب نزعة من نزعات الشيطاف

، ككرد فػي السػنة النبويػة    ريعة ذكر كاسع لهػذا اليلػق الػذميم   ، كلذلك جاء في الشاهلل إال

 : يلص من هذا الداء كللحد من آثارق، فمن ذلكعالجات للت

كرجالف   : كنت جالسان مع النبيمن الشيطاف: عن سليماف بن صرد قاؿ اهللاالستعاذة ب -ُ

إنػي  : ) ( فقػاؿ النبػي  دهما احمر كجهه كانتفيت أكداجه )عركؽ من العنػق ، فأحيستباف

 (يطاف ذهب عنه ما ييػد من الش اهلل، لو قاؿ أعوذ بلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما ييدألع

 .ّٕٕ/ٔالفتح ، ركاق البيارم 

 .  ٓٗٔصحيح اليامع الصغير رقم ( ، سكن غضبهاهللإذا غضب الرجل فقاؿ أعوذ ب: ) كقاؿ

 ، كفػي ِّٗ/ُركاق اإلماـ أحمػد المسػند   ( إذا غضب أحدكم فليسكت: ) : قاؿ رسوؿالسكوت -ِ

 .َِْٕ،  ّٗٔصحيح اليامع 

كذلك أف الغضباف ييرج عن طورق كشعورق غالبان فيتلفظ بكلمات قد يكوف فيها كفػر كالعيػاذ   

ة فالسػكوت  ، كباليملك سب كشتم ييلب له عداكة اآلخرين، أأك لعن أك طالؽ يهدـ بيتهاهلل ب

 هو الحل لتالفي كل ذلك.

، فػإف ذهػب عنػه    غضب أحدكم كهو قػائم فلػييلس   ذاإ: ) اهلل: قاؿ رسوؿ السكوف -ّ

 (.الغضب كإال فليضطيع

على حػوض لػه فيػاء     ف يسقي: فقد كا، حدثت له في ذلك قصة كراكم هذا الحديث أبو ذر

؟ فقػاؿ رجػل أنػا فيػاء الرجػل      على أبي ذر كيحتسب شعرات من رأسه: أيكم يورد قوـ فقاؿ
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أم كسرق أك حطمه كالمراد أف أبا ذر كػاف يتوقػع مػن الرجػل     ه الحوض فدقه "فأكرد علي

ذر قائمػان  " ككاف أبو ض فإذا بالرجل يسيء في هدـ الحوضالمساعدة في سقي اإلبل من الحو

 اهلل: إف رسػوؿ  ثم اضطيع فقيل له: يا أبا ذر لم جلست ثم اضطيعت؟ قاؿ فقاؿفيلس 

 ."ْٗٔكانظر صحيح اليامع رقم  ُِٓ/ٓالحديث بقصته في مسند أحمد "لحديث .. كذكر ا

 . َْٖ/ُالمناكم قعد .. فيض القدير كفي ركاية كاف أبو ذر يسقي على حوض فأغضبه رجل ف

كمن فوائد هذا التوجيه النبوم منع الغاضب من التصرفات الهوجاء ألنه قد يضرب أك يػؤذم  

عػد كػاف أبعػد عػن     ، كألجل ذلػك إذا ق قليل كربما أتلت ماالن كنحوقبل قد يقتل كما سيرد بعد 

، تصرفات الطائشة كاألفعاؿ المؤذية، كإذا اضطيع صار أبعد ما يمكن عن الالهيياف كالثوراف

لػبط   القػائم متهيػل للحركػة كا   في شرحه على أبي داكد: )اهلل مة اليطابي رحمه قاؿ العال

إنما أمػرق    ، فيشبه أف يكوف النبيكالمضطيع ممنوع منهما ،كالقاعد دكنه في هذا المعنى

 قعودق بادرة يندـ عليها فيما بعد(.بالقعود كاالضطياع لئال يبدر منه في حاؿ قيامه ك

 . ُُْ/ٓ، كمعه معالم السنن أعلم سنن أبي داكداهلل ك

أكصػني قػاؿ: ال     أف رجالن قػاؿ للنبػي    : عن أبي هريرة اهلل حفظ كصية رسوؿ -ْ

 .  ْٓٔ/َُركاق البيارم فتح البارم : ال تغضب تغضب، فردد ذلك مراران، قاؿ

مسػند  . ما قاؿ، فإذا الغضب ييمع الشر كلػه  : ففكرت حين قاؿ النبيكفي ركاية قاؿ الرجل

 .ّّٕ/ٓأحمد 

انظػر  ، كعزاق ابن حير إلى الطبراني، ّْٕٕصحيح اليػامع  ال تغضب كلك الينة حديث صحيح:  -ٓ

 .ْٓٔ/ْالفتح 

للمتقين الذين يتينبوف أسباب الغضب كيياهدكف أنفسهم في كبتػه كردق  اهلل  إف تذكر ما أعد

:  قولػه ، كمما كرد األجر العظيم فػي ذلػك   عظم ما يعين على إطفاء نار الغضبلهو من أ

ي ركاق الطبرانػ ( قلبه رضان يوـ القيامػة  اهللمع  ،كمن كظم غيظان، كلو شاء أف يمضيه أمضاق)

 .ُٕٔكهو في صحيح اليامع  ّْٓ/ُِ

على   اهلل، دعاق ظم غيظان كهو قادر على أف يينفذقمن ك: ) كأجر عظيم آخر في قوله
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 ْٕٕٕ( ركاق أبػو داكد  شػاء رؤكس اليالئق يوـ القيامة حتى يييرق مػن الحػور العػين مػا     

 .  ُٖٓٔكحسنه في صحيح اليامع ، كغيرق

ليس الشػديد  : ) اهلل : قاؿ رسوؿة كالميزة المتقدمة لمن ملك نفسهمعرفة الرتبة العالي -ٔ

 ِّٔ/ِركاق أحمد ( الغضب بالصرعة ، إنما الشديد الذم يملك نفسه عند

كاف كظم الغيظ أعلى في الرتبػة، قػاؿ   مر كالحديث متفق عليه ككلما انفعلت النفس كاشتد األ

، ر كجهػه الصرٌيعة كل الصرعة الػذم يغضػب فيشػتد غضػبه كيحمػ     عليه الصالة كالسالـ: )

 .ّٖٗٓ كحسنه في صحيح اليامع، ّٕٔ/ٓركاق اإلماـ أحمد ( كيقشعر شعرق فيصرع غضبه

فعن أنس ، ثة أماـ الصحابة ليوضح هذا األمركينتهز عليه الصالة كالسالـ الفرصة في حاد

ريع ما يصارع أحدان إال : فالف الصقالوا( ما هذا؟): مر بقوـ يصطرعوف، فقاؿ  أف النبي

بػه كغلػب   ، رجل ظلمه رجل فكظم غيظػه فغل أفال أدلكم على من هو أشد منه)صرعه قاؿ: 

 .  ُٗٓ/َُركاق البزار قاؿ ابن حير بإسناد حسن ، الفتح ( شيطانه كغلب شيطاف صاحبه

 في الغضب:  التأسي بهديه -ٕ

: ، كهو أسوتنا كقدكتنا، كاضحة في أحاديث كثيرة، كمن أبرزها كهذق السمة من أخالقه

، فأدركه ، كعليه برد نيراني غليظ الحاشية اهلل: كنت أمشي مع رسوؿ قاؿ  عن أنس

"أم ما بين العنق   بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبيأعرابي فيبذق 

، الذم عندؾ اهلل: يا محمد مر لي من ماؿ أثرت بها حاشية البرد، ثم قاؿكالكتت" كقد 

كاق البزار قاؿ ابن حير بإسناد حسن ، الفتح ، ثم أمر له بعطاء رفضحك  فالتفت إليه النبي

َُ/ُٓٗ . 

، كهػذا هػو الغضػب    اهلل، كإذا انتهكػت محػارـ   هلل أف نيعل غضبنا  كمن التأسي بالنبي

، نفر الناس من الصػالة بطػوؿ قراءتػه   أخبركق عن اإلماـ الذم يي لما  المحمود فقد غضب

سػامة فػي   ، كغضب لما كلمػه أ ذكات أركاحكغضب لما رأل في بيت عائشة ستران فيه صور 

؟ كغضب لما سيئل عن أشياء اهلل: أتشفع في حد من حدكد شأف الميزكمية التي سرقت، كقاؿ

 . اهللكفي  هلل  ، فكاف غضبهكرهها، كغير ذلك
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 : ة أف رد الغضب من عالمات المتقينمعرف -ٖ

ت لهػم جنػات عرضػها    ، كأعد ه، كأثنى عليهم رسولهفي كتاب اهللكهؤالء الذين مدحهم 

 اٍلغىػٍيظى  كىاٍلكىػاًظًمينى  كىالضٌىػرٌىاءً  السٌىرٌىاًء ًفي يينًفقيوفى الٌىًذينى ، كمن صفات أنهمضالسماكات كاألر

مػن   اهللكهؤالء الػذين ذكػر    [ُّْآؿ عمراف: ] اٍلميٍحًسًنينى ييًحبٌي اللٌىهيكى ۚ   النٌىاًس عىًن كىاٍلعىاًفينى

ؽ كتتطلع النفوس للحوؽ بهػم،  ، ما تشرئب األعنان أخالقهم كجميل صفاتهم كأفعالهمحس

 .[ّٕ]الشورل:  يىٍغًفريكفى هيٍم غىًضبيوا مىا كىًإذىاكمن أخالقهم أنهم: 

 :  التذكر عند التذكير -ٗ

مػن العسػير علػى المػرء أف ال      ، كقػد يكػوف  من طبيعة النفس يتفاكت فيه الناسالغضب أمر 

 . كهذا مثالهم ،ككقفوا عند حدكدقاهلل ذكركا  اهلل، لكن الصدًٌيقين إذا غضبوا فذيكركا بيغضب

: يػا ابػن   فأذف له، فقاؿ لػه   عنهما أف رجالن استأذف على عمراهلل عن ابن عباس رضي 

حتػى    " كال تحكم بيننا بالعدؿ فغضػب عمػر  ما تعطينا اليزؿ "العطاء الكثير اهللاليطاب ك

  اهلل: يا أمير المػؤمنين إف  هم أف يوقع به، فقاؿ الحر بن قيس، ككاف من جلساء عمر

كإف هذا من  [ُٗٗ]األعراؼ:  اٍليىاًهًلينى عىًن كىأىٍعًرٍض ًباٍلعيٍرًؼ كىٍأميٍر اٍلعىٍفوى خيًذ  :قاؿ لنبيه

  اهلل، ككاف كقافػان عنػد كتػاب    حين تالها عليه  ما جاكزها عمر اهلل، فو الياهلين

 .َّْ/ٖركاق البيارم الفتح 

  ، كليس مثل ذلك المنافق اليبيث الذم لما غضب أخبركق بحػديث النبػي  لمفهكذا يكوف المس

؟ من الشيطاف، فقاؿ لمن ذكرق: أترل بي بأس أمينوف أنػا  اهللكقاؿ له أحد الصحابة تعوذ ب

 . من اليذالف اهللنعوذ ب ْٓٔ/ُركاق البيارم فتح اذهب 

 : معرفة مساكمء الغضب -َُ

ح  كتنطلػق  ، فينطلق اللساف بالشتم كالسب كالفميملها اإلضرار بالنفس كاآلخرين كهي كثيرة

 . القتل، كهذق قصة فيها عبرةاليد بالبط  بغير حساب، كقد يصل األمر إلى 

إذ جاء رجل يقػود آخػر     : إني لقاعد مع النبيحدثه قاؿ  عن علقمة بن كائل أف أباق
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: أقتلتػه؟ قػاؿ    اهلل ، فقاؿ رسوؿهذا قتل أخي اهلل: يا رسوؿ نسعة "حبل مضفور" فقاؿب

من أجل  ب الشير ليسقط كرقهنضرنعم قتلته، قاؿ: ككيت قتلته، قاؿ: كنت أنا كهو نتيبط )

أغضبني فضربته بالفأس على قرنه )جانب الرأس( فقتلتػه.. إلػى   ، فسبني فالعلت( من شيرة

 .َُّٕركاق مسلم في صحيحه . آخر القصة

لمغضوب عليه عاد الغاضب علػى نفسػه،   ، فإذا هرب اقد يحصل أدنى من هذا فيكسر كييرحك

لك قػد يكسػر األكانػي    ، ككذعليهفربما مزؽ ثوبه، أك لطم خدق، كربما سقط صريعان أك أغمي 

 كيحطم المتاع.

كانفصاـ عػرل  كمن أعظم األمور السيئة التي تنت  عن الغضب كتسبب الويالت االجتماعية 

ين يطلقوف نسػاءهم كيػت طلقػوا كمتػى،     ، كاسأؿ أكثر الذاألسرة كتحطم كيانها، هو الطالؽ

 فسينبئونك: لقد كانت لحظة غضب.

، كلو أنهم له بسبب الغضب، كك، كالندـ كالييبة ، كالعي  المر فينت  عن ذلك تشريد األكالد

من الشيطاف ما كقع الذم اهلل ، ككظموا غيظهم كاستعاذكا بكرجعوا إلى أنفسهم اهللذكركا 

 الفة الشريعة ال تنت  إال اليسار.كقع كلكن مي

لػدـ،  عظيم كمػا يصػت األطبػاء كػتيلط ا    كما يحدث من األضرار اليسدية بسبب الغضب أمر 

سكتة مميتػة   ، كهذا قد يؤدم إلىكارتفاع الضغط، كزيادة ضربات القلب، كتسارع معدؿ التنفس

 . العافية اهلل، نسأؿ أك مرض السكرم كغيرق

 : تأمل الغاضب نفسه لحظة الغضب -ُُ

لمرأة حين غضبه لكرق نفسه كمنظرق، فلػو رأل تغيػر   لو قدر لغاضب أف ينظر إلى صورته في ا

، كجحوظ عدته، كارتياؼ أطرافه، كتغير خلقته، كانقالب سحنته، كاحمرار كجههلونه، كشدة ر

يتصرؼ مثل الميانين ألنت من نفسه، كاشػمأز مػن   عينيه كخركج حركاته عن الترتيب كأنه 

فما أفرح الشػيطاف بشػيص هػذا     ،الباطن أعظم من قبح الظاهر، كمعلوـ أف قبح هيئته

 من الشيطاف كاليذالف. اهلل! نعوذ بحاله

 الدعاء: -ُِ
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، الشػركر كاآلفػات كاألخػالؽ الرديئػة    هذا سالح المؤمن دائمان يطلب من ربه أف ييلصه مػن  

: الػثالث المنييػات   ، كألف مػن هاكية الكفر أك الظلم بسبب الغضبأف يتردل في  اهللكيتعوذ ب

اللهػم  صالة كالسػالـ: ) عليه الكاف من دعائه  َّّٗصحيح اليػامع  العدؿ في الرضا كالغضب 

كتػوفني إذا علمػت الوفػاة    ، ق أحيني ما علمت الحياة خيران ليبعلمك الغيب كقدرتك على اليل

ي الرضػا  ، كأسػألك كلمػة اإلخػالص فػ    كأسألك خشيتك في الغيب كالشهادة ، اللهمخيران لي

طع، كأسألك قر كالغنى كأسألك نعيمان ال ينفد، كقرة عين ال تنق، كأسألك القصد في الفكالغضب

النظر إلى كجهػك كالشػوؽ إلػى    ، كأسألك لذة الرضا بالقضاء، كأسألك برد العي  بعد الموت

 (ة مهتدين، اللهم زينا بزينة اإليماف كاجعلنا هدافي غير ضراء مضرة كال فتنة مضلة ،لقائك

 .َُُّكالحاكم كهو في صحيح اليامع  ٓٓ/ّركاق النسائي في السنن 

 .العالمينرب هلل  كالحمد
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