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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

املقــدمــة
احلمد هلل وحده والصالة والسالـ على من ال نيب بعده أما بعد :
فإف من الظواهر اليت بدت يف األمة وظهرت وانتشػرت ..حػت ريتػمت ميػاهثري منػم مػن ال ػاس
..صتاراً ومبارا ..ذمورا وإناثا ..ذبػاه مػن ريلػبذ ػله الظاهرة..إاػا ظػاهرة السػهر إ ػاعات
متأخرة أو إ قبثػ اليرػر ..خاصػة يف أوقػات ااتػازات ..فػاس ال ػاس يف اللثػ قثامػا ..ويف
ال هار نثاما !! ويعػدوف ذلػت ريمػدما ورقثػا ..أمػا الػلين ي ػاموف بعػد صػالة العشػاا فهػ الا ممػا
يموؿ بعضهري ( مالدتاج ) نسأؿ هللا ريعا السالمة والعافثػة ..فأصػب س ػ ة نبث ػا صلى
هللا عىيللو لمللى ريشػػبمب دبن ػ هػػلا التشػػبثمب المػػلر الػػلئ ؼلشػػى علػػى قادلهػػا !! إذا يتػػدارؾ
نيسمب ويعود إ رشده .
فهػػله ملمػػات يس ػمات ..وعبػػارات ػريعات ..حػػوؿ هػػله الظػػاهرة اخل ػػمة دلعرفػػة األ ػػباب
والعالج ..ف سأؿ هللا ريعا التوفثق والسداد .
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ملاذا احلدٍث عن السوس ؟

 1ػ دلا فثمب من األضرار واألخ ار على اليرد واجلماعة .
 2ػ لتصور بعض الشباب ػ حت وص األمر إ صػتار السػن ػ أف السػهر فوػر ورقػف فثتيػاخر
أمػػاـ زمالدػػمب بأنػػمب قػػد ػػهر إ السػػاعة النانثػػة لػػثال !! واعخػػر يمػػوؿ ب ػ ػػهرت إ السػػاعة
النالنة !! وهكلا يستمر وضع الشاب على هلا ادل واؿ حت يصبح لثلمب اارا ..وااره لثال !!
 3ػ دلا حص فثمب من التيريط يف رعايػة األ ػرة واألوالد فثػأ الػوو وهػري نػادموف وؼلرتػوف مػن
بثتمب وهو نادري فمت ػلص اللماا ؟
 4ػ ضثاع منم من ال اقات  ،وإهدار الكنم من المدرات يف من هلا ادلرض .
للا ماف البد من عالج هلا ادلوضوع وطرحمب دبوضوعثة وإنصاؼ وبدوف ش ط وإت اؼ .

أسباب السوس

 1ػ ادلصاحل الدنثوية مالترارة أو ادل اوبات يف العم أو االختبارات لل الب .
 2ػ ادلشام الص ثة لمب أو ألفراد أ رريمب .
 3ػ ادلشام العادلثة أو الدرا ثة أو غمها .
 4ػ ادل ا بات العادلثة أو الزيارات األخوية .
 5ػ متابعة الم وات اليضادثة .
 6ػ مصاحل شرعثة م ماية ثتور ادلسلمني  ،وطلب العلري وضلو ذلت .
 8ػ السير .
 7ػ ال وـ يف ال هار منماً .
 9ػ ااتازات الصثيثة .
 11ػ غيلة وقلة ع اية الكنم من أولثاا األمور بالس اؿ عن حاؿ أب ادهري وفثما هري فثمب من حاؿ .
 11ػ رلالسة رفماا السوا اللين هري فتث الشر وادلمود إ طريق االضلراؼ فك قرين إ قري مب ي سب .
 12ػ العم على الشبكة العادلثة واليت ريسمى باانانس .
 13ػ ارريياع حرارة اجلو .
 14ػ زلاماة ال اس وريملثد األصدقاا .
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أقسام السوس
السْش على حالحٔ أقسام
القسن األٍل  :السهر في طاعة هللا ..
فاي لاوا ال اى ما الساهر د ان أع م ا.

أخي القاائ الرار .. .ل ال ال اى
لضيتي :
األو  :إذا ريرريػػب عل ػػى ه ػػلا الس ػػهر ضػػثاع وات ػػب متيوي ػػس ص ػػالة اليرػػر م ػػنال فإن ػػمب ي ػػأ
اانساف على فعلمب و تعرؼ يف ث ايا الب ث األدلة على ذلت .
النانثػػة  :قػػد يػسلاػػبذ الشػػث اف علػػى منػػم مػػن الصػػاحلني أف ػػهرهري مػػن أت ػ طاعػػة هللا ريعػػا
فثسهر دلعاجلة قضثة من المضايا أو حبث مسألة علمثة مع إخوانمب وخالنمب فثمتد ػري احلػديث
مػػن موضػػوع إ موضػػوع واحلػػديث ممػػا يمػػاؿ ذو شػػروف ..فتػػلهب السػػاعات ريلػػو السػػاعات
وهػػري م همكػػوف يف حػػدينهري ولػػو أنصػػيوا أنيسػػهري لعلمػوا أف هػػلا ادلوضػػوع أو ريلػػت ادلسػػألة ال
ربتاج م ذلت الوقس ..وذاؾ السهر فلماذا طلادع أنيس ا ونضثع أوقاري ا وام أ ػرنا يف أمػر
ال طاد من ترادمب ؟!!
وإليك ـ أخي القائ ـ أنىا السهر في طاعة هللا م الى :

 1ـ السْش لوتاتعٔ هصالح الوسلو٘ي :
ممػػن يسػػهر يف متابعػػة ادل ك ػرات علػػى سلتلػػو أنواعهػػا وصػػورها أو متابعػػة الشػػباب يف أمػػامن
ريواتدهري  ،دلا روس الاملئ من حديث عمر  " :أف ال ػيب ملسو هيلع هللا ىلص مػاف يسػمر هػو وأبػو بكػر يف
األمر من أمور ادلسلمني وأنا معهما "(. )1

2ـ السْش فٖ طلة العلن :

( )1أخرتمب  :الاملئ ( )169وقاؿ  :حديث حسن .
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قػاؿ اامػاـ البوػارئ ػ رضبػمب هللا ػ ( بػاب السػمر يف اليمػمب واخلػم بعػد العشػاا ) أورد حػديث
اث( )1علاثػاػا ح َّػت قاػربػاػا ِمػن وقْ ِ
ػاؿ اد اعاناػا
قسػَّرةس بْ سن اخالِد قا ااؿ انْػتاظاْرناا ْ
ػس قِثا ِام ِػمب فا ارػااا فاػ ام ا
احلا اس اػن اوار ا ا ْ ا سْ ْ ا
ِ
ِ
ت لاْثػلاػػة
ػاؿ  :قاػ ا
ِت امانػساػػا اهػ ساال ِا سَّ قاػ ا
ػذ بْػ سػن امالػػت  ":انْػتاظاْرناػػا الَّػِ َّ
صػلَّى ا َّ اعلاْثػػمب او ا ػلَّ اري اذا ا
ػيب ا
ػاؿ أاناػ س
ِ
ص ػلَّ ْوا سَّ
ص ػلَّى لااػػا سَّ اخ اباػاػػا فاػ امػ ا
ػاس قاػ ْد ا
احػ َّػت امػػا اف اش ػ ْسر اللَّْث ػ ِ ياػْبػلستسػػمبس فا ارػػااا فا ا
ػاؿ  " :أااال إ َّف الَّػ ا
احلا اس سن  :اوإِ َّف الْ ام ْواـ اال ياػازالػسو اف ِخبا ْػم امػا
الص اال اة " قا ااؿ ْ
ص االة اما انْػتاظاْرسُتس َّ
ارقا سدوا اوإِنَّ سك ْري اْ رياػازالسوا ِيف ا
اخلثػر ( .)2وعن عبدا َِّ بن عمر قا ااؿ  :صلَّى ال َِّيب صلَّى ا َّ علاث ِػمب و ػلَّري ص اػالةا الْعِش ِ
ػاا
ا
اْ اا ا ا
ُّ ا
ا
اْ ا ْ ا س ا ا
انْػتاظاسروا ْاْ ا
ِِ
ِ
ػاؿ  " :أ اارأايْػػتا سك ْري لاْثػلاػتا سك ْري اه ِػلهِ فاػِإ َّف
صلَّى ا َّ اعلاْث ِمب او ا ػلَّ اري فاػ ام ا
ِيف آخ ِر احثااريمب فاػلا َّما ا لَّ اري قا ااـ ال ِ ُّ
َّيب ا
ِ
ػوؿ ا َِّ
رأْ ِ
ض أاح ػ َد فاػوِه ػ الَّػػاس ِيف م امالاػ ِػة ر ػ ِ
س ماداػػة اال ياػْبػ امػػى شلػَّ ْػن سهػ اػو الْثا ػ ْػواـ اعلاػػى ظا ْه ػ ِر ْاأل ْار ِ ا ا ا س ا ا س
ا ا
ِ
صلَّى ا َّ علاث ِمب و لَّري إِ ا ما يػتا َّدثسو اف ِمن هلهِ ْاألاح ِاد ِ
صػلَّى
يث اع ْن ِماداِة ا اة اوإَِّظلاػا قا ا
ػاؿ الَِّ ُّ
ْ ا
ػيب ا
ا
ا
اْ اا ا ا ا ا
ِ
ِ
ا َّ اعلاْثػ ِػمب او ا ػلَّ اري " :اال ياػْبػ امػػى ِشلػَّ ْػن سهػ اػو الْثا ػ ْػواـ اعلاػػى ظا ْه ػ ِر ْاأل ْار ِ
ػت
ت أانػ اَّهػػا ازبْػ ِرسـ اذلػ ا
ض " يسِريػ سػد بِػ الل ا
()3
الْ ام ْر اف .
ض ار ِر اْرب ام ْد س ارس اللَّْث ِ ِيف اغ ِد
اواال ريا ْسأ اام َّن الْعِْل اري اوا ْ اه ْر لااػْثلِ ِمب
بِ اال ا
وهكلا ماف أ الف ا األواد ..ػلثوف لثلهري يف مدار ة حديث ر وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يموؿ فضث ابػن
غػػزواف  :م ػػا صللػػذ أنػػا ومتػػمة ػ وعػػدد نا ػػا ػ نتػػلامر اليمػػمب فردبػػا نمػػري حػػت نسػػمع ال ػػداا
بصالة اليرر  .وقاؿ علف بن احلسن بن شمثق  :قمس مع عبدهللا بن ادلبارؾ يف لثلة بػاردة ،
لثورج من ادلسرد  ،فلامرين ع د الباب حبديث وذامرريمب  ،فما زاؿ يلامرين حت تاا ادل ذف
فأذف لليرر !! وماف ومثع بن اجلراح إذا صلى العتمػة ي صػرؼ معػمب أضبػد بػن ح بػ  ،فثمػو
على الباب فثلامره ومثع ..فلري يزؿ قادما حت تػاات اجلاريػة فمالػس  :قػد طلػع الكومػب !!
(. )4

 3ـ السوش هع الض٘ف :

()1
()2
()3
( )4

أئ  :أب أ وريأخر .
أخرتمب  :البوارئ (. )611
أخرتمب  :البوارئ (. )611
انظر صي ات من صرب العلماا ص 116-115
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الر ْضبا ِن بْػ ِن
قاؿ البوارئ ػ رضبمب هللا ػ ( باب السػمر مػع الضػثو واألهػ ) أورد حػديث اعْب ِػد َّ
الصػػي َِّة امػػانسوا أسناا ً ػػا فسػ امػ اػرااا اوأ َّ
أِاِب با ْكػػر أ َّ
ػاؿ امػ ْػن امػػا اف
صػلَّى ا َّ اعلاْثػ ِػمب او ا ػلَّ اري قاػ ا
اب ُّ
اف الَّػِ َّ
اف أ ْ
ػيب ا
اصػ ا ا
ِ
ِ
ِ
ػني فاػ ْلث ػ ْل اه ِ ِ ِ
س اوأ َّ
اف أاباػػا با ْك ػػر ات ػػااا بِنا االثا ػة
عْ ػ اػدهس طا اع ػ س
ػاـ اثْػا ػ ْ ِ ا ْ
ذ أ ْاو ا ػػاد َ
ب بناال ػػث اوإ ْف أ ْارباػ َػع فا او ػػام َ
فاانْ الاق ال َِّيب صلَّى ا َّ علاث ِمب و لَّري بِعشرة قا ااؿ فاػهو أاناا وأِاِب وأ ِسمف فا اال أاد ِرئ قا ااؿ وامرأاِ وخ ِ
ػاد َـ
ْ
ا ْا ا ا
ا ُّ ا
سا ا ا
ا ْ ا ا ا ا اا
بػثػاػاا وبػػني بػث ِ
ػث
ػس أِاِب باكْػر اوإِ َّف أاباػا باكْػر رياػ اعشَّػى ِعْ اػد الَِّ ِ
ػث احْث س
صػلَّى ا َّ اعلاْث ِػمب او ا ػلَّ اري سَّ لابِ ا
اْ ا ا ْ ا اْ
ػيب ا
ِ
صلِث ِ
ضػى ِم اػن
س الْعِ اشااس سَّ ار ات اع فاػلابِ ا
صلَّى ا َّ اعلاْثمب او ا لَّ اري فا ارػااا باػ ْع اػد امػا ام ا
ث اح َّت رياػ اع َّشى ال ِ ُّ
َّيب ا
سا
اض ػػثافِت أاو قاالاػػس ِ
ػاؿ أ ااوام ػػا
ت قاػ ا
ض ػ ْػثي ا
ػس لاػػمبس ْامارأاريسػػمبس اوام ػػا احبا اس ػ ا
اللَّْث ػ ِ ام ػػا اش ػػااا ا َّس قاالاػ ْ
ْ ا
ػت اع ػ ْػن أ ْ ا ا ْ
ِ
ِ
ػاؿ ياػػا غسْناػ سػر
ت فاػ امػ ا
ض ػوا فاػأاباػ ْوا قاػ ا
اع َّشػ ْػثتث ِه ْري قاالاػ ْ
ػس أاباػ ْػوا احػ َّػت اذبػػفاا قاػ ْد عس ِر س
س أاناػػا فا ْ
اختابا ػأْ س
ػاؿ فاػ ال اهْب س
ػاؿ اوا َِّ اال أاطْ اع سمػمبس أابا ًػدا او ْااس ا َِّ امػا سمَّػا ناأْ سخػ سل ِمػ ْن لسْم امػة إَِّال
ب اوقا ااؿ سملسوا اال اهِثئًػا فاػ ام ا
َّع او ا َّ
فا ارد ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػت فاػاظاػ اػر
ػس قاػْب ػ ا اذلػ ا
ػار ْ
ت أا ْمناػ اػر شلػَّػا اماناػ ْ
ارباػػا مػ ْػن أا ْ ػ ايل اها أا ْمناػ سػر مْػ اهػػا قاػػا اؿ ياػ ْعػ ِ احػ َّػت اش ػبِعسوا او ا
صػ ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ػس
ػس باػ ِ ف اػراس امػا اهػ الا قاالا ْ
إِلاْثػ اها أابسو باكْر فاِإ اذا ه اف ام اما ه اف أ ْاو أا ْمناػ سر مْػ اها فاػ ام ااؿ ال ْمارأاريمب ياا أ ْ
سخ ا
ِ
ِ
ت بِنا اال ِ
ػاؿ إَِّظلاػا امػا اف
ث امَّرات فاأا ام ا ِمْػ اهػا أابسػو باكْػر اوقا ا
اال اوقسػَّرةِ اعْث ِ اذل اف ْاع اف أا ْمناػ سر ِمْػ اها قاػْب ا اذل ا
ذالِػ ا ِ
الشػػث ا ِ
ص ػلَّى ا َّ اعلاْث ػ ِمب او ا ػلَّ اري
اف ياػ ْع ػ ِ اؽلِثاػػمبس سَّ أا ام ػ ا ِمْػ اهػػا لسْم ام ػةً سَّ اضبالا اهػػا إِ ا الَّػ ِ ِ
ػت مػ اػن َّ ْ
ػيب ا
ِ
ات س فاػ ايَّرقاػاا اثْػاا اع اشار ار ست ًال ام اع سم ِ ار ست
ني قاػ ْوـ اع ْم َد فا ام ا
اصبا ا ْ
س عْ ادهس اواما اف باػْثػاػاا اوباػ ْ ا
فاأ ْ
ضى ْاأل ا
ِ
ػاؿ  )1(.قػاؿ احلػافا ابػن
اصباعسػو اف أ ْاو ام امػا قا ا
اس ا َّس أ ْاعلا سري ام ْري ام اع سم ِ ار ستػ فاػأا املسوا ِمْػ اهػا أ ْ
مْػ سه ْري أسنا َ
حرر  :ووتمب اال ػتدالؿ مػن حػديث عبػدالرضبن ابػن أِب بكػر ..اشػتتاؿ أِب بكػر بعػد صػالة
العشاا دبرثئمب إ بثتمب ومراتعتمب خلرب األضثاؼ واشتتالمب دبا دار بث هري (.)2

 4ـ السْش للوشاتطٔ فٖ الخغَس :

( )1أخرتمب  :البوارئ (. )612
( )2فتح البارئ (. )76/2
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عػػن أِب رْػلاناػةا قػػاؿ ر ػ س ِ
ِ
ت ِيف
ػار اعلاػى اعػ ْػني ا ػ ِهار ْ
اا
اس
ػوؿ ا َّ صػػلى هللا علثػػمب و ػػلري  ":سح ِرامػػس الَّػ س
ا بِث ِ ا َِّ " رواه أضبد (. )1ومن ذلت ما فعلمب عبَّاد بن بشر رضف هللا ع مب مع ر وؿ هللا صلى
هللا علثػػمب و ػػلري دلػػا قي ػ عادػػدا مػػن غػػزوة ِ
ذات الرقػػاع نػػزؿ بادلسػػلمني يف شػػعب مػػن الشػػعاب
ا
لثمضوا لثلتهري فثمب .
وماف أحد ادلسلمني قد ىب ػ يف أث اا التزوة ػ امرأة من نسػاا ادلشػرمني يف غثبػة زوتهػا  ،فلمػا
حضر الزوج ػ و غلد امرأريمب ػ أقسري بػاالت والعػزس لػثل من دب مػد وأصػ ابمب وأال يعػود إال إذا
أراؽ م هري دما .
ما ماد ادلسلموف ي ثووف رواحلهري يف الشعب حت قاؿ ذلري الر وؿ صلى هللا علثػمب و ػلري " :
من ػلر ا يف لثلت ا هله ؟ " فماـ إلثمب عباد بن بشر  ،وعمار بن يا ر وقػاال  :ضلػن يػا ر ػوؿ
هللا  ،وقد ماف ال يب آخى بث هما حني قدـ ادلهاتروف على ادلدي ة .
فلما خرتا إ فري الشعب قاؿ عباد بن بشػر ألخثػمب عمػار بػن يا ػر  :أئ شػ رئ اللثػ ريػ ثر
أف أري اـ فثمب  :أولمب أـ آخره ؟ فماؿ عمار  :ب أناـ يف أولمب  ،واض رع غم بعثد ع مب.
فتوتػػمب عب ػػاد إ المبل ػػة ودخ ػ يف الص ػػالة  ،وطي ػػق يم ػرأ م ػػن ػػورة الكهػػو بص ػوريمب الش ػػرف
،وفثمػػا هػػو ػػابح يف هػػلا ال ػػور ااذلػػف أقبػ الرتػ ػلػػث اخل ػػى فلمػػا رأس عبػػاداً مػػن بعثػػد
م تصػػبا علػػى فػػري الشػػعب عػػرؼ أف ال ػػيب وص ػ بمب بداخلػػمب وأنػػمب حػػارس المػػوـ ف ػورير قو ػػمب ،
وري ػػاوؿ ػػهما مػػن م انتػػمب ورمػػاه بػػمب فوضػػعمب فثػػمب  .فانتزعػػمب عبػػاد مػػن تسػػده ومضػػى متػػدفما يف
ريالوريػػمب غارقػػا يف صػالريمب ..فرمػػاه الرتػ بػػهخر فوضػػعمب فثػػمب فانتزعػػمب ممػػا انتػػزع ػػابممب  ،فرمػػاه
بنالػػث  ،فانتزعػػمب ممػػا انتػػزع ػػابمثمب  ،وزحػػو حػػت غػػدا قريبػػا مػػن صػػاحبمب وأيمظػػمب قػػادال ااػػض
فمد أثو ت اجلراح  .فلما رآعلا الرت و هاربا ..
وحانس التيافة مػن عمػار إ عبػاد فػرأس الػدماا ري ػزؼ غزيػرة مػن تراحػمب النالثػة فمػاؿ لػمب  :يػا
ػػب اف هللا هػػال أيمظتػ ع ػػد أوؿ ػػهري رمػػاؾ بػػمب ؟! فمػػاؿ عبػػاد  :م ػػس يف ػػورة أقرأهػػا فلػػري
أسحب أف أق عها حت أفرغ م ها  ،وأا هللا لوال خويف من أسضثع ثتراً أمرين ر وؿ هللا صلى هللا
2
علثمب و لري حبيظمب لكاف ق ع نيسف أحب إو من ق عها .
( )1رواه أضبد (. )16581
 2ػ انظر  :صور من حثاة الص ابة ص  351-349بتصرؼ .
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القسن الخاًٖ  :السْش فٖ هثاح .
ممن يسهر يف حراسة أو طبيب مواوب أو سفر ملباا أو ااا أهلػمب وزوتػمب دلػا أخرتػمب
البو ػػارئ يف التيس ػػم وغ ػػمه م ػػن طري ػػق مري ػػب ع ػػن اب ػػن عب ػػاس ق ػػاؿ  :ب ػػس يف بث ػػس مثمون ػػة
فت دث ر وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أهلمب اعة رقد  ..احلديث  ،فدؿ ذلت على تواز احلديث مع
األه دلعاشرهتري بادلعروؼ .

القسن الخالج  :السْش فٖ هعص٘ٔ اهلل
مالسهر يف لعب الورؽ والبلوت  ،أو السهر يف الضرب على العود وادلرواس  ،أو علػى متابعػة
الم وات اليضادثة  ،أو معامسة ال ساا يف األ واؽ أو عرب اذلاريو أو السهر يف ادلمػاهف ػواا
مانس اانانس أو مماهف الشثشة وضلو ذلت .

آثاز السوس ًأضسازي
أخف المارئ الكرا ..إف للسهر أضرارا ولمب آثاره ادلدمرة على اليرد واأل رة ..بػ علػى امتمػع
مك ػ ػ ..ول ػ ػللت ا ػ ػػتودـ التع ػػليب بالس ػػهر يف العصػ ػػور الو ػ ػ ى اتبػ ػػار الس ػػر اا علػ ػػى
االع ػ ػااؼ  ،وقػ ػػد أ ػ ػػرت الصػ ػػني أث ػ ػػاا احلػ ػػرب الكوريػ ػػة رلموعػ ػػة مػ ػػن ال ثػ ػػارين األم ػ ػريكثني
1
وأخضعتهري لل رماف من ال وـ م وع من غسث ادلخ حت ااارت مماومتهري .
وللا أذمر لت بعض آثاره حت ريدرؾ فداحة ادلصثبة وعظثري اخل ثئة  ،فمن أضراره :

أٍالً  :هخالفٔ ألهش الٌثٖ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن تالٌْٖ عي الحذٗج
تعذ العشاء لغ٘ش فائذٓ :

ِ ِ
اف ر ػ ا ِ
يث
ص ػلَّى ا َّ اعلاْثػ ِػمب او ا ػلَّ اري  " :امػػا اف يا ْكػ اػرهس الَّػ ْػواـ قاػْب ػ ا الْعِ اشػػاا اوا ْحلاػػد ا
ػوؿ ا َّ ا
اعػ ْػن أِاِب باػ ْػرازاة أ َّ ا س
باػ ْعػ اػد اها " ( )2وعػػن عبػػد هللا بػػن مسػػعود قػػاؿ  :تػػدب إلث ػػا ر ػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص السػػمر بعػػد العشػػاا
قاؿ خالد معىن تدب إلث ا يموؿ عابمب ذممب(. )3
1

ػ رللة ادلعرفة عدد ( )41ص . 82
( )2أخرتمب  :البوارئ ورقممب (. )568
( )3أخرتمب  :أضبد ( )411/1وابن ماتمب ( )713وص

مب األلباين  .وقاؿ احلافا ابن حرر يف اليتح ()213/1ورتالمب ثمات.
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واحلػػديث بعػػدها يعػ يف األمػػر ادلبػػاح أمػػا إذا مػػاف احلػػديث يف زلػػرـ فػػال غلػػوز ػواا مػػاف بعػػد
العشاا أو قبلها أو يف أئ وقس من لث أو اار وماف عمر بن اخل اب رضف هللا ع مب يضػرب
()1
ال اس على ذلت ػ أئ السهر ػ ويموؿ  :أمسراً أوؿ اللث ونوماً آخره ؟

حاً٘اً ـ إضاعٔ صالٓ الفجش ٍتفَٗتْا :
وق ػػد أف ػػاد من ػػم م ػػن الش ػػباب ب ػػللت فثم ػػوؿ أح ػػدهري  :دادم ػػا ن ص ػػرؼ قبث ػ الير ػػر ف ػػاـ وال
نصلثها !!! وػلدث هلا أيضا يف قصور األفراح لل ساا فتعود ادلرأة لبثتها يف اعة متأخرة من
اللثػ وهػػف مرهمػػة متعبػػة ريلمػػف ب يسػػها يف فراشػػها وال ريشػػعر ب يسػػها إال والسػػاعة قػػد بلتػػس
العاشرة أو احلادية عشرة !!
حػػت مػػن قػػاـ اللثػ أو طلػػب العلػػري إذا خشػػف فػوات هػػله الصػػالة فإنػػمب ال يصػػح لػػمب ذلػػت وقػػد
أنكر عمر بػن اخل ػاب علػى الػلئ أحثػا اللثػ بالصػالة غلبػس علثػمب عث ػمب ونػاـ عػن الصػالة
اخلا َّػ ِ
ادلكتوبػػة ممػػا يف ادلوطػػأ اعػ ْػن أِاِب با ْك ػ ِر بْ ػ ِن س ػلاْث اما اف بْ ػ ِن أِاِب احنْ ام ػةا أ َّ
ػاب فاػ امػ اػد
اف عس امػ اػر بْػ اػن ْ
الس ػ ِ
اخلا َّػ ِ
الص ػ ْػب ِح اوأ َّ
ػوؽ اوام ْسػ ػ اك سن
اف عس ام ػ اػر بْ ػ اػن ْ
ص ػ اػالةِ ُّ
ػاب اغ ػ اػدا إِ ا ُّ
س ػ ػلاْث اما اف بْ ػ اػن أِاِب احنْ امػ ػةا ِيف ا
وؽ والْمس ِر ِد الَّب ِو ِئ فامَّر علاى ِ
لاثما اف بػني ُّ ِ
الش اي ِاا أِسـ س لاْث اما اف فاػ ام ااؿ اذلاا اْ أ اار س لاْث اما اف ِيف
ا ا ا
س ْ ا اْ ا
الس ا ا ْ
الص ػ ْػب ِح ِيف
ص ػػلِف فاػتالاباْت ػػمبس اعْثػا ػػاهس فاػ ام ػ ا
ص ػ اػالةا ُّ
ُّ
الص ػ ْػب ِح فاػ امالاػ ْ
ػس إِنَّػػمبس باػ ا
ػاؿ عس ام ػ سػر  :األا ْف أا ْش ػ اػه اد ا
ػات يس ا
ب إِ اَّ ِ
اجلم ِ
وـ لاْثػلاةً (. )2
اح ُّ
ْا ا ا
و م ْن أا ْف أاقس ا
اعة أ ا
هػػلا يمػػاؿ يف مػػن قػػاـ اللثػ فكثػػو دبػػن أ ػػهر لثلػػمب علػػى األغػػاين وادلعػػازؼ ؟مثػػو دبػػن أ ػػهر
لثلمب على األفالـ وادلسلسػالت ؟! مثػو دبػن أ ػهر لثلػمب يف ريصػثد ب ػات ادلسػلمني عػرب اذلػاريو
أو يف األ واؽ ؟!!
وقػػد تػػاا الوعثػػد الشػػديد للػػلئ ي ػػاـ عػػن الصػػالة ادلكتوبػػة فيػػف البوػػارئ اعػ ِن الَّػِ ِ
صػلَّى ا َّ
ػيب ا
ِ
ضػمبس َويَاوَااُ
الرْؤياا قا ااؿ  " :أ َّاما الَّ ِلئ يػسنْػلا سغ ( )3ارأْ س مبس بِ ْ
اعلاْث ِمب او ا لَّ اري ِيف ُّ
احلا ار ِر فاِإنَّػمبس ياأْ سخػ سل الْ سم ْػرآ اف فاػثاػ ْرف س
ِ ()4
الص ََلةِ ال َْم ْكتوبَة "
َع ِن َّ
()1
( )2
()3
()4

انظر  :فتح البارئ (. )73/2
أخرتمب  :مالت يف ادلوطأ (. )271
ينلغ  :أئ يسكسر ويشج .
أخرتمب  :البوارئ (. )1143
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وهله الصالة هف اليارقػة بػني أهػ ااؽلػاف وأهػ ال يػاؽ ممػا يف صػ ثح مسػلري اع ْػن أِاِب سهاريْػ اػراة
الصػ اػالةِ علاػػى الْم ػػافِ ِمني صػ االةس الْعِشػ ِ
ػاؿ ر ػ س ِ
ِ
ػاا
قاػ ا
ا
صػلَّى ا َّ اعلاْثػػمب او ا ػلَّ اري  " :إِ َّف أاثْػ امػ ا َّ ا س ا ا ا
ػوؿ ا َّ ا
ػاؿ قاػ ا ا س
ص االةس الْ اي ْر ِر اولا ْو ياػ ْعلا سمو اف اما فِث ِه اما األارياػ ْو سعلاا اولا ْو احْبػ ًوا . )1( "..
او ا
ِ
صلِثاػ اها
َّارريسػ اها أا ْف يس ا
وقد يموؿ قاد  :ألثذ ال يب ملسو هيلع هللا ىلص يموؿ  " :ام ْن ناس اف ا
ص اال ًة أ ْاو نا ااـ اعْػ اها فا اكي ا
صػلَّى ا َّ اعلاْث ِػمب او ا ػلَّ اري ناػ ْػوام سه ْري اعػ ِن
إِذاا ذا اماراها "( )2وع د الاملئ اع ْن أِاِب قاػتا ااد اة قا ااؿ ذا ام سروا لِل ِ ِ
َّيب ا
ِ ِ ِ
الص االةِ فاػ ام ااؿ " :إِ
َّ
ص اػالةً أ ْاو
ث
ل
مب
ن
ذ ِيف ال ػ َّْوِـ رياػ ْي ِري َ
ا
ط إَِّظلاا التَّػ ْي ِري س
َّ
ْ
س
احػ سد سم ْري ا
ط ِيف الْثاػ امظاػة فاػإذاا ناس اػف أ ا
ا
()3
صلِ اها إِ اذا ذا اماراها "
نا ااـ اعْػ اها فاػ ْلثس ا

ٍالجَاب عي رلك أى ٗقال :
 1ػ ه يا ريرس يعلر من ي اـ م يػوـ عػن احلضػور لوظثيتػمب ؟!!ويتسػامح معػمب ..ويتتػاض ع ػمب
أـ أنػػمب ػلا ػػب علػػى هػػلا التيػريط وااضػػاعة ؟ إذف فشػػتاف بػػني مػػن ريتلبػػمب عث ػػمب يف الشػػهر مػػرة
دلرض أو ريعب أو أرؽ أو ضلو ذلت ؟!! وبني من اعتاد ال وـ عن الصالة م يوـ !!
 2ػ أف مراد ال يب ملسو هيلع هللا ىلص يف حدينمب يف حق من فع األ باب من وضع م بػمب ونػوـ مبكػر ..ولكػن
غلبػػس علثػػمب عث ػػمب ف ػػاـ ..فه ػػا نمػػوؿ ال حػػرج وصػػلها إذا ذمرهتػػا ممػػا حصػ لل ػػيب صللى هللا
ػيب
ػاؿ ِ ْػرناا ام اػع الَِّ ِ
ػادةا قا ا
عىيو لمى يف إحدس غزواريػمب روس البوػارئ يف صػ ث مب عػن أِاِب قاػتا ا
ِ
ِ
ػاموا
وؿ ا َِّ قا ا
س بِاا ياا ار س ا
اخ س
ض الْ ام ْوـ لا ْو اعَّر ْ ا
ػاؿ أ ا
صلَّى ا َّ اعلاْثمب او ا لَّ اري لاْثػلاةً فاػ ام ااؿ باػ ْع س
ا
ػاؼ أا ْف رياػا س
ِ ِِ
ػاـ
اع ِن َّ
الص االةِ قا ااؿ بِ اال َؿ أاناا أسوقِظس سك ْري فاا ْ
ض ا ارعسوا اوأا ْ ا اد بِ اال َؿ ظا ْهارهس إِ ا اراحلاتمب فاػتالاباْتػمبس اعْثػاػاهس فاػا ا
ِ
ِ َّ
ػيب ا َّ
َّػم ِ
س
ذ فاػ ام ا
فاا ْ ػتاػْثػ ام ا
ا الَِّ ُّ
ػاؿ ياػا بِ اػال سؿ أايْ اػن امػا قسػ ْلػ ا
ػب الش ْ
صػلى ا َّ اعلاْثػمب او ا ػل اري اوقاػ ْد طالا اػع احات س
ِ
ِ
ِ
س اعلا َّف ناػ ْوامةَ ِمنْػلس اها قا ُّ
ػني
قا ااؿ اما أسلْمثا ْ
ني اشػااا اوارَّد اهػا اعلا ْػث سك ْري ح ا
اح سك ْري ح ا
ط قا ااؿ إِ َّف ا َّا قاػبا ا
ض أ ْاراو ا
ضػأا فاػلا َّمػػا اررياػ ايعػ ِ
اشػػااا ياػػا بِػ اػال سؿ قسػ ْػري فاػأ ِاذ ْف بِالَّػ ِ
صػلَّى
ػس َّ
ذ اوابْػثا َّ
الصػ اػالةِ فاػتاػ او َّ
ػاس بِ َّ
اضػ ْ
ػاـ فا ا
ػس قاػ ا
ْ ا
الشػ ْػم س

( )1أخرتمب  :مسلري ورقممب (. )651
( )2أخرتمب  :مسلري ( )684وهو يف البوارئ أيضا .
( )3أخرتمب  :الاملئ ( )177وقاؿ  :هلا حديث حسن ص ثح .
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"( )1والش ػػاهد م ػػن احل ػػديث أف ال ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قبػ ػ أف ي ػػاـ أم ػػر ب ػػالؿ أف يوقظ ػػمب للص ػػالة فيعػ ػ
السبب ولكن غلبس علثمب عث مب فما قاـ إال وقد طلعس الشمذ .
فيرؽ بني من يسهر يف آخر اللث و ييع األ باب الشػرعثة لال ػتثماظ وبػني مػن حصػ لػمب
ظػػرؼ طػػارئ للسػػهر ولكػػن فع ػ األ ػػباب فوضػػع السػػاعة أو اجل ػواؿ أو غمهػػا مػػن األ ػػباب
وهللا أعلري .

حالخاً ـ إّـوال الوٌـضل ٍأّلِ :
غللػػذ الشػػاب يف ادلمهػػى أو علػػى األرصػػية أو يف اال ػااحات أو يف غمهػػا ..ويتلػػلذ بالسػػمر
مع أص ابمب إما دبشاهدة الم وات اليضػادثة أو بلعػب البلػوت أو بلعػب الكػرة ..وي سػى نيسػمب
و أهلػػمب ووالديػػمب وقضػػاا حوادرهمػػا  ،وريػزداد ادلصػػثبة إذا مػػاف صػػاحب أ ػػرة فهػػو مشػػتوؿ عػػن
متابعة أوالده ورعايتهري وال ظػر يف مصػاحلهري وقضػاا حػوادرهري ومتابعػة درو ػهري ..أمػا الزوتػة
فهػػف آخػػر مػػا ييكػػر فثهػػا فػػترلذ ادلسػػكث ة إ ػػاعة متػػأخرة مػػن اللث ػ واضػػعة يػػدها علػػى
خدها ري تظػر زوتهػا الػلئ ريكػن يف بالػمب  ،و ريػرد يف خثالػمب ..وهػلا ملػمب مػن التيػريط الػلئ
ِ ِ
ِ
همػا أانَّػمبس
ػلا ب علثمب العبد يوـ المثامة روس البوارئ وغمه اع ْن اعْبدا َّ بْ ِن عس امار ارضػف ا َّ اعْ ا
اِمسع ر ا ِ
وؿ اع ْن ار ِعثَّتِ ِػمب فا ِْ
ػاـ اراع اوسه اػو
وؿ  " :سملُّ سك ْري اراع اوام ْسئس َ
صلَّى ا َّ اعلاْث ِمب او ا لَّ اري ياػ سم س
اا ام س
وؿ ا َّ ا
ا اس
وؿ اعػ ْػن ار ِعثَّتِػ ِػمب " احلػػديث ()2فأعػػد للس ػ اؿ
الر ست ػ س ِيف أ ْاهلِػ ِػمب اراع اوسهػ اػو ام ْسػػئس َ
ام ْسػػئس َ
وؿ اعػ ْػن ار ِعثَّتِػ ِػمب او َّ
توابا وللرواب صوابا
ممػا أف اال ػػتمرار علػػى هػػله العػادة قػػد يػ دئ إ االنيصػػاؿ بػني الػػزوتني ألف ادلػرأة مػػع منػػرة
الضتوط اليت ريواتههػا وادلصػاعب الػيت ريمابلهػا مػن تػراا زبلثػت عػن ادل ػػزؿ واألوالد يػ دئ إ
انيرارها بكنرة ادلشام أو ب لب اليػراؽ وال ػالؽ !! لػت بعػد ذلػت أف رييكػر يف ادليا ػد
ادلاريبػػة علػػى ال ػػالؽ خاصػػة إذا مػػاف بث كمػػا أوالد ..وإذا أردت أف ريعلػػري بعػػض هػػله ادليا ػػد
فم ػػا علث ػػت إال أف ريم ػػوـ بزي ػػارة واح ػػدة إ دور الرعاي ػػة االتتماعث ػػة وريس ػػأؿ ادلوتص ػػني ع ػػن
السػػبب ال ػردثذ يف حض ػػور ه ػ الا الش ػػباب إ هػػلا ادلك ػػاف وأن ػػس خص ػػثري نيس ػػت ؟!! فم ػػد

( )1أخرتمب  :البوارئ (. )595
( )2أخرتمب  :البوارئ (. )2419
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أع ػػاؾ هللا عمػػال وفضػػلت بػػمب علػػى ػػادر ادلولوقػػات فه ػ ػػتسعم عملػػت ؟ وربػػرؾ فكػػرؾ ؟
وريراتع نيست ؟ أ ألت هللا ريعا ذلت وأف يوفمت للوم واذلداية.

ساتعاً ـ التفشٗط فٖ األداء الَظ٘فٖ أٍ الحضَس الوذسسٖ :
فػػإذا مػػاف الشػػاب يسػػهر إ ػػاعات متػػأخرة م ػػن اللث ػ فه ػ ؽلكػػن ذلػػلا الشػػاب أف ػلض ػػر
دلدر ػػتمب مبك ػرا ؟! وه ػ ؽلكػػن ذلػػلا ادلوظػػو أف يػػأ لعملػػمب يف الوقػػس ا ػػدد ؟ وإذا أريػػى علػػى
ػػبث االفػااض يف الوقػػس ا ػػدد  ،فهػ ػػثكوف حضػػوره لػػمب فعالثتػػمب ونشػػاطمب ادل لػػوب ؟ أمػػا
يكوف على حالة يرثى ذلا ؟!! فثكوف وتوده معدممب !! فرسري اانساف البد أف يأخػل قسػ ا
مػن الراحػة حػػت يسػتعثد قدراريػمب ونشػػاطاريمب اليكريػة والبدنثػػة وبػدوف هػله الراحػػة ػثظ طثلػػة
يوممب متعبا قلمال .

خاهساً ـ السْش هخالفٔ للسٌٔ اإللْ٘ٔ :

يموؿ هللا ريعا   :وهو الػلئ تعػ لكػري اللثػ لبا ػا وال ػوـ ػباريا وتعػ ال هػار نشػورا [ 

اليرقاف  ]47:ويموؿ ب انمب   :هللا اللئ تع لكري اللث لتسك وا فثمب وال هار مبصػرا [ 
غافر  ]61:فاهلل ريعا تعػ اللثػ ػك ا ولبا ػا يتشػى العػا فتسػكن فثػمب احلرمػات  ،وريػأوئ
احلثوانػػات إ بثوهتػػا  ،وال ػػم إ أومارهػػا  ،وريسػػترري فثػػمب ال يػػوس وريسػػايح مػػن مػ ِػد السػػعف
والتعب  ،حت إذا أخلت م مب ال يوس راحتها و باهتا وري لعس إ معايشها وريصػرفها  ،تػاا
فػػالق ااصػػباح ػ ػػب انمب وريعػػا ػ بال هػػار ..فانتشػػر احلث ػواف وريصػػرؼ يف معاشػػمب ومصػػاحلمب
()1
وخرتس ال ثور من أومارها
فلماذا أنس أيها ادلسلري زبالو هله الس ة الربانثة واحلكمة ااذلثة ؟!

سادساً ـ السْش ٍأضشاسُ على صحٔ اإلًساى :
وأضرار السهر مت وعة فم ها :

( )1انظر  :ميتاح دار السعادة (. )39/2
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 1ـ سَء التغزٗـٔ ٗ :قـَل الـذوتَس هحوـذ الفـشاد  ( :1فمػع ريتػم مواعثػد ال ػوـ
يص و اانساف مبكرا أو متأخرا  ،وريتتم مواعثد وتباريمب التلادثػة  ،خاصػة لػدس صػتار السػن
والشػػباب  ،وهػػلا بػػدوره ي ػ دئ إ الب ثػػة اذلزيلػػة  ،وضػػعو ادلماومػػة ويعػػرض اجلسػػري دلوتلػػو
2
األمراض بسهولة ) .

 2ـ أضشاس ًفس٘ٔ :
يمػوؿ الػدمتور طػارؽ احلبثػب  :إذا ا ػتمر ػ أئ علػى السػهر ػ وأصػبح عػادة لديػمب فمػد يصػبح
ذلت التأثم دادما وريص بغ بمب شوصثة اليرد و لومثاريمب فثبدو متعكػر ادلػزاج  ،ػريع اال ػتنارة
3
بعض الشفا غم قادر على ربم ادلهاـ اليت ريت لب اجلهد والامثز .
ويمػػوؿ الػػدمتور زلمػػد الصػػتم  :منػػما مػػا يراتػػع العثػػادة ال يسػػثة أشػػواص لػػديهري مشػػكالت
نيسثة وبدنثة ناذبة عن اض رابات يف ال وـ وأهري ذلت :
ػ الكهبة واحلزف ػ ريعكر ادلزاج و رعة االنيعػاؿ ػ الملػق والتػورير ػ ضػعو الامثػز ػ ػرعة ال سػثاف ػ
4
الكس ػ اليتور ػ رعة االتهاد ) .
ويمػوؿ الػػدمتور زلمػد عػػاطو ( :أمػا مػػا ؼلػل ال احثػػة ال يثسػة فػػإف اانسػاف يصػػاب باذلػػلياف
والتشػتس الػػله وقػػد ػرلس بعػػض احلػػاالت الػيت أصػػثب أصػ ا ا بػاجل وف مػػن منػػرة السػػهر
لػػثال وعػزا أ ػػباب ذلػػت إ ريػػأثم ادلوصػػالت العصػػثبة الكثمثادثػػة بػػادلخ منػ مػػادة السػػموريونني
وحامض البثوريريت ) . 5

 3ـ أضشاسُ على راوشٓ اإلًساى ٍ الجْاص العصثٖ :
يمػػوؿ الػػدمتور فهػػد اخلضػػمئ  ( :أمػػدت الدرا ػػات والب ػػوث أف السػػهر مػػن أقػػوس العوام ػ
ادل ثرة على اجلهاز ادل اعف وادلنب ة ل شاط ذامرة اجلسري ادل اعثة وحرمة خاليا اجلهػاز ادل ػاعف .
وقد ثبس أيضا  :أف السهر يعوؽ طرفثػات اجلهػاز العصػيب وخاليػا ااحسػاس مػن أداا عملهػا
 1ػ ا تشارئ األمراض الباط ثة واجلهاز اذلضمف بالرياض .
 2ػ رللة الدعوة عدد ( )1711ص . 25
 3ػ تريدة الرياض عدد. 11349
 4ػ رللة الدعوة ( )1748والكتور زلمد  :ا تشارئ ال يب ال يسف جبامعة ادللت عود .
 5ػ اجلزيرة عدد (. )9788
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بشػػك فعػػاؿ وللسػػهر ريػػأثم ػػليب حػػاد علػػى اجلهػػاز العصػػيب وادلػػخ ويتسػػبب السػػهر يف فمػػداف
الامثز وضعو اللامرة وبطا اال ترابة العصبثة …وي صح من يريد اابداع واانتػاج وزيػادة
المدرة العملثة واجلسدية بال وـ مبكرا بعد العشاا بساعة واال تثماظ مبكػرا لكػف ري ػتظري حثاريػمب
1
وريستمر ص تمب )
ويف بري انثػا أمػد د  .تػثمذ هػور ػ مػدير معامػ أحبػاث ال ػوـ جبامعػة لػوبرا ببمطانثػا أف عػدـ
ال ػػوـ ولػػو للثلػػة واحػػدة يضػػثع علػػى اانسػػاف ممػػدرة االبتكػػار وااريثػػاف بأفكػػار تديػػدة  ،وقػػد
ريوصػ إ هػػله ال تثرػة بعػػد ذبربػة أتراهػػا علػى طػػالب تػامعثني بعػػد أف قضػوا لثلػػة يػػلوقوا
فثه ػػا طع ػػري ال ػػوـ  ،وت ػػرس ريوتث ػػمب أ ػػئلة إل ػػثهري  ،فكان ػػس إتاب ػػاهتري ع ه ػػا رييتم ػػر إ اليوري ػػة
2
وال شاط الله )

 4ـ أضشاسُ فٖ ًوَ اإلًساى ٍتكاهل تٌ٘تِ :
يمػػوؿ الػػدمتور زلمػػد عػػاطو  ( :لمػػد أثبتػػس األحبػػاث العلمثػػة ذلػػت وأوضػ س أف الكنػػم مػػن
اذلرمونػػات الػػيت رييرزهػػا ػػاعات ال ػػوـ وم هػػا علػػى ػػثب ادلنػػاؿ ال احلصػػر هرمػػوف ال مػػو وهػػو
مس وؿ عن إمسػاب اجلسػري ادلزيػد مػن المػوة العضػلثة والمػوة الله ثػة  ،ومػع طػوؿ السػهر ػلػرـ
اانساف من إفراز اذلرمونػات بالصػورة ال بثعثػة  ،ولػوحا مػللت زيػادة إفػراز هرمػوف ادلثالريػونني
أث اا ال وـ لثالً وهو ادلس وؿ عن إع اا اجلسري ادلزيػد مػن احلثويػة وال شػاط وإمسػابمب ادلزيػد مػن
ادل اع ػػة ض ػػد ااص ػػابة ب ػػاألمراض ادلوتلي ػػة دب ػػا فثه ػػا األوراـ اخلبثن ػػة ول ػػللت نالح ػػا أف ال ػػلين
3
يدم وف هر اللثاو يعانوف من الكس واذلزؿ وضعو الب ثة اجلسدية )
ويف ريمرير آخر ذمػر أف ػهر األطيػاؿ يػ دئ إ ( التػأخم يف ظلػوهري أو حػت ريوقيػمب  ،وذلػت
لعػػدـ إفػراز هرمػػوف ال مػػو بكمثػػة مافثػػة  ،وهػػله اذلرمونػػات ري شػػط الربوريث ػػات الػػيت ريسػػاعد علػػى
ب ػػاا خالي ػػا اجلس ػػري ال ػػيت ؽل ػػوت م ه ػػا عشػ ػرات اعالؼ يومث ػػا وريم ػػوئ العظ ػػاـ وريع ػػف ال اق ػػة
 1رللة الدعوة عدد ( )1748والدمتور فهد  :عا أحباث يف مستشيى ادللت فثص التوصصف .
 2ػ رللة ادلعرفة عدد ( )41ص . 79
 3ػ اجلزيرة عدد (. )9788
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للعضالت  ،مما أف هرموف ال وـ الػلئ ريمػوـ بػإفرازه التػدة ال وامثػة  ،يػ ظري نشػاط اذلرمونػات
ال ػػيت ريس ػػاعد عل ػػى التئ ػػاـ مس ػػور العظ ػػاـ وريملػ ػ نس ػػبة الكولثس ػػاوؿ يف ال ػػدـ  ،إض ػػافة إ أف
ادلعادف اليت ػلتاج إلثها اجلسري ال رينبس إال لثال  ،وثبس علمثا أف ال ػوـ مهػري تػدا ل ضػج مػخ
ال ي ػ  ،ممػػا أف ال ػػوـ ؽل زلػػة ادلػػأوس واذلػػرب مػػن ادلشػػكالت ويسػػاعدنا علػػى مواتهػػة ضػػتوط
احلثاة .
هله احلمادق دعس فريما من الباحنني وعلماا ال يذ جبامعة فلوريدا األمريكثة إ دعوة اعباا
واألمهػػات وادلعلمػػني إ ضػػرورة ريعلػػثري األطيػػاؿ نظػػاـ ال ػػوـ م ػػل الصػػتر بػ يذ طريمػػة ريلمث ػ هري
آداب ادلادػػدة وا ادثػػة  ،ورمػػزت الدرا ػػة الػػيت قػػاموا ػػا عل ػػى أف التعػػب العػػادئ ال ػاريج ع ػػن
اللعب أو ال ػزهة يساعد علػى ال ػوـ  ،يف حػني أف امهػود العضػلف الزادػد واأللعػاب الع ثيػة مػن
شػػأاا أف ريملػػق راحػػة ال يػ ونومػػمب  ،ممػػا أف األحػػداث ا ث ػػة بال يػ ذلػػا ريػػأثم مباشػػر علػػى
نومػػمب مادل اقشػػات العادلثػػة واألفػػالـ وادلسلسػػالت ادلنػػمة والع ثيػػة ،وأمػػدت الدرا ػػة أف ارريبػػاط
نوـ ال ي ب وـ والدريمب يكوف مبعػث قلػق واضػ راب دادػري لػمب  ،وبالتػاو غلػب ريعويػد ال يػ أف
1
ي اـ يف فراشمب دبيرده وعدـ تع فراشمب يف حررة والديمب .
وأتريػػس درا ػػة علػػى ألػػو طي ػ يف نثويػػورؾ  ،مػػن أولئػػت األطيػػاؿ الػػلين يشػػول األطبػػاا
حالتهري على أاػا نػوع مػن الضػعو الػله  ،وهػري يف الواقػع أصػ اا نيسػثا وذه ثػا  ،ولكػ هري
يعانوف اض راباس يف ال وـ يشتس أذهااري وقدراهتري على الامثز والتلمر والتعلثري .
وأظه ػػرت الدرا ػػة أف  %41م ػػن األطي ػػاؿ ال ػلص ػػلوف عل ػػى قس ػػط م ػػاؼ م ػػن ال ػػوـ  ،وأف
2
 %17يشكوف دادما من اارهاؽ  ،وأمنر من  % 11يشكوف من صعوبات يف ال وـ )
 5ـ أضشاسُ على الع٘ي  :يمػوؿ الػدمتور زلمػد عػاطو عػن ريػأثم العث ػني مػن السػهر :مػن
ااضػ ػرار إص ػػابة الع ػػني ب ػػاضبرار ونم ػػل يف ح ػػدة األبص ػػار وذل ػػت بس ػػبب نم ػػل إف ػ ػراز م ػػادة
3
أرووبسني اليت رييرز بكنرة أث اا ال وـ لثال )

 6ـ ٗفَت ًَم الل٘ل الوف٘ذ :
1
2
3

ػ رللة ادلعرفة عدد ( )41ص . 77
ػ رللة ادلعرفة عدد ( )41ص . 79
ػ اجلزيرة عدد (. )9788
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هػ ريعلػػري أخػػف المػػارئ أف ػػهرؾ باللثػ مع ػػاه رييويػػس جلسػػمت مػػن اال ػػتيادة مػػن نػػوـ اللثػ
اللئ أثبس ال ب احلديث فاددريمب وأف نوـ ال هػار ال يتػ ع ػمب وأف قلػثال مػن نػوـ اللثػ يكيػف
عػػن منػػم مػػن نػػوـ ال هػػار  ..يمػػوؿ الػػدمتور فهػػد اخلضػػمئ  ( :ه ػػاؾ درا ػػات أثبتػػس أف نػػوـ
اانساف هو ال ريمة ادلنلى اع اا اجلسري ميايتػمب مػن الراحػة وإعػادة احلثويػة وال شػاط ألعضػاا
اجلسري األخرس ..أما اللين يسهروف يف اللث وي اموف يف ال هػار فػإاري ييتمػدوف لتلػت العملثػة
احلثوية ادلهمػة للرسػري ألف نػوـ ال هػار ال يعػوض وال يعتػرب بػديال عػن نػوـ اللثػ وذلػت بسػبب
اخػػتالؼ اجلاذبثػػة وطبثعػػة السػػكوف وعوامػ فثزيادثػػة منػػمة وصػػدؽ هللا العظػػثري حث مػػا قػػاؿ  :
وتعل ا اللث لبا ا  .وتعل ػا ال هػار معاشػا [ ال بػأ  ]11-11:وال ؽلكػن ريتثػم هػله ال بثعثػة
اليثزيادثػػة وال ريتثػػم طبػػاع اانسػػاف لكػػف يتعػػايل معهػػا  .فاللثػ هػػو السػػكن وهػػو وقػػس الراحػػة

وقػػد ذمػػر هللا يف قولػػمب   :والصػػبح إذا ري ػ يذ  [ التكػػوير  ]18:مػػا أثبتػػمب العلػػري احلػػديث مػػن
وتود غاز األوزوف ( ؽلري) ادللفا باألومسرني النالثف اللئ يعني تسري اانساف على الصياا
والامثز والمدرة العملثػة علػى التيكػم واابػداع واانتػاج  ،وهػلا التػاز يامػز وتػوده مػع انػبالج
الصبح أث اا شروؽ الشمذ والػلين يسػهروف يف اللثػ ييتمدونػمب وال يسػت ثعوف اال ػتيادة م ػمب
ألاػػري ػػث اموف قب ػ آوانػػمب  ،وإذا ػػهروا حػػت إ مػػا بعػػد اليرػػر فػػإف اجلسػػري ػػثكوف مرهمػػا
ورلهدا بعوام أخرس ال سبك مب من اال تيادة من هلا التاز  1) .ويموؿ الدمتور زلمد عاطو
 ( :وال شت أف ال وـ لثال لمب فوادده ،ومن ريلت اليوادد :
إب اا عم اجلهاز العصيب السمبناوئ  ،وهلا ي دئ بػدوره إ مزيػد مػن الراحػة جلمثػع أتهػزة
اجلسػػري وخصوصػػا الملػػب واجلهػػاز الت يسػػف وهػػله فادػػدة ا ػػروـ م هػػا ادلػػدمن علػػى ػػهر اللثػػاو
فثصابوف بأمراض الملب ادلوتلية والتواريرات والملق الدادري ) . 2

ساتعاً  :السْش سثة هي أسثاب الحَادث :
أعػػرب خ ػرباا بري ػػانثوف عػػن قلمهػػري م ػػن أف السػػهر وقل ػػة ال ػػوـ مشػػكلة مان ػػس ػػببا يف من ػػرة
احل ػوادث العادلثػػة مانيرػػار ريشػػمنوب ،ومارثػػة مكػػوؾ اليضػػاا األمريكػػف ريشػػالث رر وغمهػػا مػػن
احلوادث  ،وضع فثها اللوـ على العماؿ الػلين غلػبهري ال عػاس  ،أو الػلين يشػكوف مػن التعػب
 1ػ رللة الدعوة عدد ( )1748ص . 38
 2ػ اجلزيرة عدد (. )9788
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الشػػديد و يتمك ػوا م ػػن المثػػاـ بعمله ػػري علػػى أمم ػ وت ػػمب  ،ممػػا أثبت ػػس درا ػػة أمريكث ػػة أف
1
 %91من احلوادث الص اعثة و ( )211ألو حادث مرورئ م عاـ ببها قلة ال وـ !! .

حاهٌاً  :السْش ًضٗف اقتصادٕ
فعلى بث ادلناؿ  :ريصرؼ الواليات ادلت دة األمريكثة  16بلثوف دوالر للتعام مع ادلشػام
ال اصبة عن اض راب ال وـ  ،مما يصرؼ األطباا  215ألو وصية طبثة يف بري انثػا مػ عػاـ
دلرضػػى يعػػانوف اضػ راب ال ػػوـ فلػػو حسػػب ا ريكليػػة ذلػػت ػواا قثمػػة األدويػػة أو ريكليػػة العمالػػة
الص ثة لوصلس باليني !! . 2



أقٌال من هدي السلف زمحوم اهلل تعاىل

ِ
يػسْراوس أ َّ
ػاؿ ياػا سم اعا ِوياػةس امػا اهػ الا
َّػاـ ارأاس سم اعا ِوياػةا اضباػ ا اللَّ ْ اػري فاػ ام ا
اف عس امار رضػف هللا ع ػمب لا َّمػا قاػد اـ الش ا
ِِ
الض ػ ى ؟ فاػ امػ ا ِ
ني اعلِ ْم ػ ِ ِشلػَّػا اعلَّ امػػت ا َّس  .فعمػػر رضػػف هللا
ػم الْ سم ػ ْ م ا
لا اعلَّػػت رياػاػ س
ػاـ ناػ ْوام ػةا ُّ ا
ػاؿ ياػػا أامػ ا
ريعا ع مب أنكر على معاوية نومة الض ى ألاا بب من أ باب الاه .
ػاع ِة الَّػ ِيت ريسػ ام َّس سػري
اوارأاس اعْب سد ا َِّ بْ سن اعبَّاس ابْػًا لامبس ناادِ ًما ناػ ْوامةا ُّ
ػاـ ِيف َّ
الس ا
الض ا ى فاػ ام ااؿ لامبس  :قس ْري أارياػا س
اؽ ؟
فِ اثها ْاأل ْاراز س
و اذلِ ا ِ
ػس طالا ِ
ػاؿ علثػمب الصػالة
الس ْػع ِف فِث ِػمب اش ْػر ًعا اوعسْرفًػا ِعْ اػد الْعس ام اػال ِا اوقاػ ْد قا ا
ػب ال ِػرْزِؽ او َّ
ت ألانَّػمبس اوقْ س
ا
والسالـ  ":اللَّ سه َّري باا ِرْؾ ِأل َّسم ِيت ِيف بس سكوِراها " رواه الاملئ ( )1212وقاؿ  :هلا حديث حسن
.
ِ
ت ِم ػ ْػن اغ ػ ِْػم اع ار ػػب ،
َّه ػػا ِر  ،او َّ
ػاؿ اعلِػ هللاػف رض ػػف هللا ع ػػمب ِ :م ػ ْػن ْ
قاػ ا
الض ػ ِ س
اجلا ْه ػ ِ الَّ ػ ْػوسـ ِيف أ َّاوؿ ال ػ ا
ػاؿ اعْبػ سػد ا َِّ بْػ سػن اع ْمػ ِرو بْػ ِن الْ اعػ ِ
ػاص  :الَّػ ْػوسـ اعلاػػى ثااالثاػ ِػة أ ْاو ستػػمب  :ناػ ْػوسـ
اوالْ امادِلاػةس ريا ِزيػ سػد ِيف الْ اع ْمػ ِ  ،اوقاػ ا
سخ ْرؽ  ،اوناػ ْوسـ اخ ْلق  ،اوناػ ْوسـ ضبسْق .
ِ
َّاس اح اوادِ ار سه ْري اوسه او ناادِ َري .
اخلسْر سؽ  :فاػاػ ْوامةس ُّ
فاأ َّاما ال ػ َّْوسـ ْ
الض ا ى ياػ ْمضف ال س
ِِ ِ
َّها ِر .
اوأ َّاما ال ػ َّْوسـ ْ
ص ا
اخلاْل سق  :فاػاػ ْوسـ الْ امادلاة ن ْ
و ال ػ ا
ِ
الص االةس .
اوأ َّاما ناػ ْوسـ ْ
ض سر َّ
ني اْرب س
احلس ْم ِق  :فاػاػ ْوَـ ح ا
1
2

ػ رللة ادلعرفة عدد ( )41ص . 76
ػ رللة الدعوة عدد ( )1711ص . 26
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ِ
ِ
الص ْػث ِ
ػض
و  ،قا ا
َّهػا ِر ياػ ْع ِػد سؿ اش ْػرباةا اد اواا ياػ ْعػ ِ ِيف َّ
ص ا
اوقا ااؿ اعْب سد ا َّ بْ سن سشْبػ سرامةا  :ناػ ْوسـ ن ْ
ػاؿ باػ ْع س
ػو ال ػ ا
ِ ِ ()1
ْ ِ
ِ
يد فثمب .
ب الْ اع ْم ا  ،اوال ػ َّْوسـ ياِز س
احلس اك اماا  :ال ػ ا
اس يس ْله س
ُّع س
ِ
ِ ِ
ِ
ػما  ،اوإِ ْد امػا سف َّ
الس اػه ِر  ،فاػِإ َّف سم ادافاػ اعػةا الَّػ ْوـ اواه ْر اػرهس
وقاؿ السياري  ( :اال ياػْباتف سم ادافاػ اعػةس الَّػ ْػوـ امن ً
ِ
اضلػػر ِ
الرطسوبػ ِ
ِِ ِ
ث ِعفاػػات أ ِ
ِ ِ
اؼ ال ػَّػ ْي ِ
ػات الْ سمعِثاػ ِػة
سمػػوِر َ
ا
ذ  ،او ات ايػػاؼ ُّ ا
سخػ اػر مػ ْػن س ػػوا الْمػ اػز ِاج اويػسْبسػػمب  .او ْ ا
ِ
ِ
صػ اػري بِػ ِػمب
اعلاػػى الْ اي ْه ػ ِري اوالْ اع ام ػ ِ  ،اوريسػػوِر س
ث أ ْامار ً
ػاـ الْ سو ستػ س
ػود َّإال بِالْ اع ػ ْدؿ  .فا امػ ْػن ْاعتا ا
اضػػا سمْتل اي ػةً  .اوامػػا قاػ ا
ِ ()2
اخلاْم ).
اخ ال ِحبا ِظ ِمب ِم ْن ارلا ِام ِع ْ
فاػ ام ْد أ ا


أحرز ممنٌع االقرتاب

م مكاف يعل هللا ريعا ور ولمب صلى هللا علثمب و لري فاحلر من االقااب م مب واجللوس مع
أص ابمب يمػوؿ هللا ريعػا   :وإذا رأيػس الػلين ؼلوضػوف يف آياري ػا فػأعرض عػ هري حػت ؼلوضػوا
يف حػػديث غػػمه إنكػػري إذاً م ػػنلهري إف هللا تػػامع ادل ػػافمني والكػػافرين يف ته ػ ري صبثعػػا  ومػػن
ريلت األمامن اليت فثها ميا د وزلاذير شرعثة فمن ريلت األمامن منال :
 1ػ مماهف الشثشة واجلراؾ وضلوها .
 2ػ مماهف اانانس .
 3ػ ادل تػزهات العادلثة أو الشالثهات دلا فثها من االختالط .
 4ػ األ واؽ واممعات الترارية والدوراف فثها بال مصل ة معتربة .
 5ػ ادلهرتانات الت ادثة .
 6ػ اال ااحات اليت يوتد فثها أطباؽ وداا ( الدش ) .
 7ػ ادلالهف .

السوس يف زمضان

ريػزداد مصػػابة السػػهر إذا مػػاف ذلػػت يف لثػػاو رمضػػاف ادلبارمػػة ..وغلػ اخل ػػب ..وريعظػػري ادلصػػثبة
..إذا مػ ػػاف يف العشػ ػػر األواخػ ػػر مػ ػػن رمضػ ػػاف !! فبث مػ ػػا ادلشػ ػػمروف يف صػ ػػالة ودعػ ػػاا وريضػ ػػرع

( )1اعداب الشرعثة البن ميلح
( )2غلاا األلباب (/2
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وااللتراا ..إذا بيريق من ال اس قد ا تعدوا يف ذبهثز مالعب ال ادرة والكرة أو اجللػوس علػى
األرصية إ اليرر أو ما بعد اليرر ال وـ حت صالة ادلترب !!
وأمػا مػػن تهػػة ال سػػاا فػاألمر أطػري ..فمػػا ربلػػو األ ػواؽ إال يف العشػػر األواخػػر مػػن رمضػػاف !!
يف م يوـ ػوؽ !! ويف مػ لثلػة رلمػع ذبػارئ !! سبضػف السػاعات وهػف يف غايػة السػعادة !!
ومػػا ربلػػو اجللسػػات يف ادل ػػاعري العادلثػػة أو اال ػااحات إال يف العشػػر األواخػػر مػػن رمضػػاف !!
ومػػا ربلػػو الزيػػارات ه ػػا أو ه ػػاؾ إال يف األيػػاـ ادلبارمػػات !! فثػػا ػػب اف هللا ..موا ػػري عظمثػػة
ريض ػػثع ؟!! وموا ػػري تلثل ػػة يي ػػرط فثه ػػا ؟ !!فرطػ ػوا يف النل ػػث األخ ػػم م ػػن اللثػ ػ ؟!! وض ػػثعوا
الصلوات ادلكتوبات يف ال هار !!
أما علمس ػ يا رعاؾ هللا ػ أف هللا ريعا ي ػزؿ يف النلػث األخػم مػن اللثػ ويمػوؿ  :هػ مػن داع
فا ترثب لمب !! ه من مستتير فأغير لمب !! ه من اد فأع ثمب !!
فه ألس هللا وا تتيرريمب ودعوريمب ؟!!أو أنس يف ذلو و هو وغيلة ؟!! أما علمس أف من قػاـ
مػػع اامػػاـ حػػت ي صػػرؼ متػػب لػػمب قثػػاـ لثلػػمب ؟! أمػػا علمػػس أف يف العشػػر األواخػػر مػػن رمضػػاف
لثلة المدر اليت هف خم من ألو شهر ..لثلة المدر اليت من قامهػا إؽلانػا واحتسػابا غيػر لػمب مػا
ريمدـ من ذنبمب !! فلمػاذا إذف التيػريط وااضػاعة ؟ دلػاذا التكا ػ والتهػاوف يف العبػادة ؟ عربػا
ألمػػرؾ مثػػو ريضػػثع هػػلا ادلو ػػري العظػػثري ..وريلػػت األوقػػات النمث ػػة دبن ػ لعػػب الػػورؽ وال ػػادرة
ومشػػاهدة الم ػوات اليضػػادثة !! ألػػثذ لػػت يف ر ػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ ػػوة ..ريمػػوؿ عادشػػة رضػػف هللا
ع هػػا مػػاف ر ػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخ ػ العشػػر أحثػػا اللث ػ  ،وأيمػػا أهلػػمب  ،وتػػد  ،وشػػد ادلئ ػػزر "
متيػػق علثػػمب  .فمػػن حرصػػمب ملسو هيلع هللا ىلص يف االتتهػػاد يف هػػله األيػػاـ أنػػمب مػػاف يشػػد ادلئػػزر ..أئ يعتػػزؿ
ال ساا اشتتاال بالعبادة ورييرغا ذلا .
يا اهثاً الهثاً عما يراد بػػمب آف الرحث وما قدمس من زاد
هثهات أن غدا فثمن غدا غاد
ريرتو البماا ص ث ا ادلاً أبدا
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ما الـــحــــل ؟

عرفوا مجيعا الداء الذي يعاين موي فئاُ من الواس ..لكن السااا الاذي يحار هفساي و اد
يقولي أحد القراء  :أها اآلن أ ركت خحورة السهر ومضارى الديوية والصحية واالجتماعياة
وغريًا فماذا أفعل ؟ وماذا أصوع ؟
فاجلواب  :ه اؾ عدة أمور م ها
أوالً  :شػعورؾ بالػػلنب هػػلا حبػد ذاريػػمب مكسػػب غلعلػت رييكػػر يف زلاولػػة إصػالح نيسػػت مػػن
تديد .
ثانثاً  :ريلمر عواقب السهر وأضراره الدي ثة والدنثوية واالتتماعثة .
ثالناً  :ريلمر شبرات ال وـ ادلبكر وما يعثشمب صاحبمب من نشاط وحثوية .

رابعاً  :ريلمر هدئ ادلص يى صلى هللا علثمب و لري وأنػمب مػاف ي ػاـ مبكػرا إال مػن حاتػة  ،وهػو
قػدوريت وحبثبػػت  لمػػد مػػاف لكػري يف ر ػػوؿ هللا أ ػػوة حسػ ة دلػن مػػاف يرتػػو هللا والثػػوـ اعخػػر
ومن يتوؿ فإف هللا هو الت احلمثد . 
خامساً  :الزواج ألف الزوتة ذبعلت ريضبط نيست يف السهر خارج ادل ػزؿ .
اد اً  :ذب ب ال وـ ااراً  ،وريكتيف بالمثلولة بشرط أف ريكوف أق من اعة .
ابعاً  :رلاهدة ال يذ يف ال وـ مبكرا على حد قوؿ الماد :
حب الرضاع وإف ريي ممب ي ي ري
ال يذ مال ي إف شب على
ثام اً  :احلد بمدر ادلست اع من عدـ قبوؿ الدعوة لثال .
ريا عاً  :قرااة الكتب ال افعة قب ال وـ أو اال تماع عيات من المرآف الكرا .
عاشرا  :االبتعاد قدر اامكاف عن ري اوؿ الوتبات الدمسة قب ال وـ .
احلادئ عشر  :زلاولة اانساف نسثاف ادلشام والتيكم فثها ع د خلوده لل وـ .
الناين عشر  :التعػود علػى ا ػتثماظ ادلبكػر حػت يأخػل اجلسػري ميايتػمب ويكػوف لل ػوـ طريػق علثػمب
يف اللث .
النالػػث عشػػر  :االبتعػػاد عػػن األ ػػباب اجلالبػػة للسػػهر مػػالم وات اليضػػادثة واألصػػدقاا والتليػػاز
وغمها .
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الرابع عشر  :ادل البة بإغالؽ ا الت وادل تزهػات وادلمػاهف وادل ػاعري يف وقػس مبكػر فهػف ربػد
من هله الظاهرة .


أي الفسٍقني أحب إىل اهلل ؟

أخ ػػف الم ػػارئ الك ػػرا  :أئ الي ػريمني أح ػػب إ هللا ؟ ػ ػ اؿ أطرح ػػمب علث ػػت وأرت ػػو أف ذبث ػػب
بصدؽ وقب ااتابة آم م ت أف ريتيكر يف حالت ومصمؾ اللئ تصم إلثمب ؟
هػ الػػلين أحثػوا لػػثلهري بالضػػرب علػػى ادلػػرواس والعػػود والػرقل علػػى أنتػػاـ ادلو ػػثمى أحػػب إ
هللا أـ اللين أحثوا لثلهري بالمثاـ هلل رب العادلني ؟
ه اللين هروا على لعب البلوت أحب أـ اللين هروا بمرااة المرآف وريدبره ؟
هػ الػػلين تلسػوا طػواؿ اللثػ أمػػاـ الم ػوات اليضػادثة أحػػب إ هللا أـ الػػلين صػػيوا أقػػدامهري
..خاشعة قلو ري ..بامثة عثواري ..وتلس أفئدهتري هلل رب العادلني ؟!!
ه ػ الػػلين مسػػروا يف ادلمػػاهف وعلػػى األرصػػية ويف اال ػااحات أحػػب إ هللا أـ الػػلين مسػػروا
لتعلري العلري واليممب يف الدين ومدار ة حديث ر وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟!!
ػوؿ :
أما علمػس أف أ ْاهػ اللَّْثػ ِ ِيف لا ْػثلِ ِه ْري أالا ُّػل ِم ْػن أ ْاهػ ِ اللَّ ْهػ ِو ِيف اذلػْ ِوِه ْري  ..امػا اف أابسػو س ػلاْث اما اف ياػ سم س
ِ
ِ
ِ
احباْبػػس الْباػ امػػااا ِيف الػ ُّػدنْػثاا .
أ ْاهػ س اللَّْثػ ِ ِيف لاػْػثل ِه ْري أالاػ ُّػل مػ ْػن أ ْاهػ ِ اللَّ ْهػ ِو ِيف اذلػْ ِوه ْري  ،اولاػ ْػواال اللَّْثػ س امػػا أ ْ
ِ ِ
ت سد سمػوعس سه ْري
ش أ ْاهػ س الْ ام ا بَّ ِػة أاقْ اػد اام سه ْري  ،او ات اػر ْ
اوقا ااؿ  :إذاا ات َّن اللَّْث س او اخ اال سم ُّ احبِثب حبابِثبِمب افْػتاػ اػر ا
ؼ ِْ
علاػػى خ ػ سػد ِ
ػادس  :ياػػا ِت ِْربي ػ س بِ اعْث ػ ِ ام ػ ْػن رياػلاػ َّػلذا بِ اك اال ِم ػػف
ود ِه ْري  ،أا ْش ػ اػر ا
اجلالث ػ س ات ػ َّ ات االلسػػمبس فاػاػ ا
ا س
وا تاػروح إ ا مااتاِ  ،نا ِاد فِث ِهري يا ِت ِربي ما ه الا الْب اكاا ؟ ه رأايػتسري حبِثبػا يػع ِػلب أ ِ
احبَّػاااهس ؟
ْ ا ْ س ا ا س س ا ْ ا ْ ْ ا ً سا س
ا ْ ْا ا س ا
ِ
َّه ْري اللَّْث ػ س اسبالَّ سمػ ِػوين فاػِػيب احلا ْيػػس إ اذا قاػ ِػد سموا اعلاػ َّػف ياػ ْػواـ
أ ْاـ امْثػ ا
ب قاػ ْوًمػػا إ اذا ات ػ ػ س
ػو اْغل سم ػ س ِِب أا ْف أ اسعػػل ا
()1
إو اوأانْظسسر إلاْث ِه ْري "
الْ ِمثا اام ِة األا ْم ِش اي َّن اذلس ْري اع ْن او ْت ِهف ياػْظسسرو اف اَّ
فثا من أ رفس على نيست ػ ومل ا ذلت ادلسرؼ ػ أما آف لت أف زبتار ما هو أنيع لت ؟ أما
أف لت أف ريرتع إ ربت ؟ أما أف لت أف ؼلشع قلبػت ويرتػو فػ ادؾ ؟ أمػا آف أف ريعػود يف
رماب الصاحلني ؟ ويف مومبػة ادلصػل ني ؟ بلػى قػد آف ..بلػى قػد آف اللهػري ريػاب علػى التػادبني
( )1غلاا األلباب (2
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واغيػػر ذنػػوب ادلسػػتتيرين واتعلػػن مػػن السػػابمني يػػا رب العػػادلني وصػػلى هللا و ػػلري علػػى نبث ػػا
زلمد وعلى آلمب وص بمب أصبعني .

أحادٍث ضعَفة يف السوس

 1ػ قاؿ معاوية وحػدث أبػو عبػد هللا األنصػارئ عػن عادشػة زوج ال ػيب صػلى هللا علثػمب و ػلري
()1
قالس السمر لنالثة لعروس أو مسافر أو متهرد باللث
 2ػ حدث ا عبد هللا حدث أِب ث ا ترير عن م صور عن خثنمة عن رت من قومػمب عػن عبػد
هللا قاؿ قاؿ ر وؿ هللا صلى هللا علثمب و ػلري  ":ال مسػر بعػد الصػالة يعػ العشػاا اعخػرة إال
()2
ألحد رتلني مص أو مسافر"
قاؿ احلافا ابن حرر يف اليتح  ( :أما حديث ال مسر إال دلص أو مسافر فهو ع ػد أضبػد
بس د فثػمب أو رلهػوؿ وعلػى ريمػدير ثبوريػمب فالسػمر يف العلػري يل ػق بالسػمر يف الصػالة نافلػة وقػد
مسػػر عمػػر مػػع أِب مو ػػى يف مػػلامرة اليمػػمب فمػػاؿ أبػػو مو ػػى الصػػالة فمػػاؿ عمػػر أنػػا يف صػػالة
()3
وهللا أعلري )
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