شكــاوى وحلـ ــول

بسم الله الرحمن الرحيم
شك ـ ـ ــاوى وحل ـ ــول
المقدمة
إن الحمد للـه ححمـدو وحسـنهيوه وحسـن رو ،وحهـو باللـه مـن شـروف نح سـوا ومـن أـياان ن مالوـا ،مـن
يهـدو اللــه مـ م ـ لــه ،ومــن ي ـل مـ لــا

لــه ،ونشـهد نن إلــه إ اللــه وحـدو شــري لــه ،ونشــهد نن

محمد ًا بدو وفأوله.
{ َيا َن ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َموُواْ ا َّت ُقواْ ال ّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َ ت َُمو ُت َّن إِ َّ َو َنح ُنم ُّم ْس ِل ُم َ
ون} آل مران .201/
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمو َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمو ُْه َما ِف َجا ً كَثِ ًيرا
َّاس ا َّت ُقواْ َف َّبك ُُم ا َّلذ َخ َل َقكُم ِّمن َّح ْ ٍ َ
{ َيا َن ُّي َها الو ُ
ون بِ ِه َواألَ ْف َحا َم إِ َّن ال ّل َه ك َ
َوحِ َساء َوا َّت ُقواْ ال ّل َه ا َّل ِذ ت ََساء ُل َ
َان َ َليْ ُك ْم َف ِقي ًبا} الوساء .2/
{ َيا َن ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َموُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ُقو ُلوا َق ْو ً َأ ِديدً ا ُي ْص ِل ْح َل ُك ْم َن ْ َما َل ُك ْم َو َي ْ ِ ْر َل ُك ْم ُ حُو َب ُك ْم َو َمن ُيطِ ْع
ِ
يما} األحزاب .02 ،00/
ال َّل َه َو َف ُأو َل ُه َم َقدْ َم َاز َم ْو ًزا َ ظ ً
نما بهد:
مقــد وف ن إلـ ّـل نأــالة مــن به ـ

ادخــوان مــل به ـ
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ُيهاحون ومشك ن مما يواجهون من نمراض قلبية ومصا ب ح سية و قبان واقهية.
وكاحــا ادجابــان ــن تلـ األأــالة المكنوبــة والمشــك ن المهرو ــة مــل ألســلة فوس بهوــوان
شكاوى وحلول.
وقــد ن ــدن الوظــر ميهــا بهــد إ ــدا لا للكنابــة ونقــدمها اليــوم إل ـ إخــواحل فجــاء الــدخول مــل حديثــه
صل الله ليه وألم( :من ح س ن مؤمن كربة من كرب الدحيا ح س الله وه كربة من كرب يوم القيامة..
والله مل ون الهبد ما ام الهبد مـل ـون نخيـه) صـحيح مسـلم واللـه نأـنل نن يـومقول وإخـواحل المسـلمين
ل ه الخيران واجنواب السياان والوجاة يوم الحسران إحه خير مسؤول ولو ك شلء قدير.
الووم ن ص ة ال جر
نخ يشــنكل ويقــول :إن ص ـ ة ال جــر ت ــوتول مــل كثيــر مــن األيــام ،م ـ نصــليها مــل وقنهــا إ حــا ف ًا،
وال الب ن نأنيقظ إ بهد طلوع الشمس ،نو بهد موان ص ة الجما ة مل نحسن األحوال ،وقد حاولا
ا أنيقاظ بدون جدوى ،مما ح لذو المشكلة ؟.
الجواب :الحمد لله حمد ًا كثير ًا وبهد :مإن ح لذو المشكلة – ك يرلا – له جاحبان :جاحب لمل،
وجاحب ملل.
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نما الجاحب الهلمل مينتل من حاحينين:
الواحية األول  :نن يهلم المسلم ظمة مكاحة ص ة ال جر ود الله ز وجـ  ،يقـول الرأـول صـل
الله ليه وألم( :من ص ّل الصبح مل جما ة مكنحما ص ّل اللي كله) مسلم ص  454فقم  ،656النرمذ
.112
وقال ليه الص ة والس م( :نثق الص ة ل الموامقين ص ة الهشاء وص ة ال جر ،ولو يهلمون
ما ميهما ألتولما ولو حبو ًا) فواو ادمام نحمد المسود  ،414/1ولو مل صحيح الجامع  ،211وقال( :من
ص ّل ال جر مهو مل مة الله م يطلبوكم الله بشلء مـن منـه) ومهوـ مـل مـة اللـه :ن مـل ح ظـه وك ءتـه
أــبحاحه " ،مــن كنــاب الوهايــة  "261/1والحــديث فواو الطبراحــل  ،160/0ولــو مــل صــحيح الجــامع فقــم
 .6144وقال ني ًا صل الله ليـه وأـلم( :ينهـاقبون مـيكم م ةكـة بالليـ وم ةكـة بالوهـاف ويجنمهـون مـل
ص ـ ة ال جــر وص ـ ة الهصــر ،ثــم يهــرذ الــذين بــاتوا مــيكم ،ميســنلهم ولــو ن لــم بهــم :كيــت تــركنم بــا ،
ميقولون :تركوالم ولم يصلون ،ونتيوالم ولم يصلون) فواو البخاف ال نح .11/1
ومل الحديث اآلخر( :نم

الصـلوان وـد اللـه صـ ة الصـبح يـوم الجمهـة ،مـل جما ـة) فواو نبـو

حهــيم مــل الحليــة  ،100/0ومــل السلســلة الصــحيحة  .2566ومــل الحــديث الصــحيح( :مــن صـ ّل البــر ين
خ الجوة) فواو البخاف ال نح  .51/1والبر ان ال جر والهصر.
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الواحيــة الثاحيــة :نن يهلــم المســلم خطــوفة ت ويــا ص ـ ة ال جــر وممــا يبــين لــذو الخطــوفة الحــديث
المنقدم:
(نثق الص ة ل الموـامقين صـ ة الهشـاء وصـ ة ال جـر) ومـل الصـحيح ـن ابـن مـر ف ـل اللـه
وهمــا قــال( :كوــا إ ا مقــدحا الرج ـ مــل ال جــر والهشــاء نأــنحا بــه الظــن) فواو الطبراحــل مــل المهجــم الكبيــر
 ،102/21قال الهيثمل فجال الطبراحل موثقون المجمع  .40/1وإحما تكون إأاءة الظن بذل المنخلت
ن لاتين الص تين ألن المحامظة ليهما مهياف صدق الرج وإيماحه ،ومهياف يقاس به إخ صه ،ل نن
أوالما من الصلوان قد يسنطيهها المرء لمواأبنها لظروف الهم ووقا ا أنيقاظ ،مل حين يسـنطيع
المحامظة ل ال جر والهشاء مع الجما ة إ الحازم الصا ق الذ ُيرج له الخير.
ومــن األحا يــث الدالــة ل ـ خطــوفة مــوان ص ـ ة ال جــر قولــه صــل اللــه ليــه وأ ـلم( :مــن ص ـ ّل
الصبح مهو مل مة الله ،م يطلبوكم الله من منه بشلء ،مإن من يطلبه من منه بشلء يدفكه ثم يكبه ل
وجهــه مــل حــاف جهــوم) فواو مســلم ص  ،454ومهو ـ مــن يطلبــه مــن منــه بشــلء يدفكــه ن مــن يطلبــه اللــه
للمؤاخذة بما مرط مل حقه والقيام بههدو يدفكه اللـه إ

ي ـون موـه لـافب ،حاشـية صـحيح مسـلم ترتيـب

بد الباقل .455
لاتان الواحينان ك يلنان بإلهاب قلب المسلم غيرة ،نن ت يع موه ص ة ال جر ماألول موهمـا تـدمع
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للمساف ة مـل الحصـول لـ ثـواب صـ ة ال جـر ،والثاحيـة لـل وا ـظ وزاجـر يموهـه مـن إيقـاع ح سـه مـل إثـم
النهاون بها.
ونمــا الجاحــب الهملــل مــل ـ ذ لــذو الشــكاية مــإن لوــاك ــدة خطــوان يمكــن للمســلم إ ا اتبههــا نن
يز ا ا نيا ًا ومواظبة ل ص ة ال جر مع الجما ة ،ممن ل :
-2النبكيــر مــل الوــوم :م ــل الحــديث الصــحيح نن الوبــل صــل اللــه ليــه وأــلم كــان يكــرو الوــوم قبـ
والمشــالد نن غالــب الــذين
ص ـ ة الهشــاء والحــديث بهــدلا ،م ـ يوب ــل للمســلم نن يوــام قب ـ ص ـ ة الهشــاء ُ
يوامون قب الهشاء يم ون بقية ليلنهم مل خمول وكدف وحال تشبه المر

.

و يوب ل كـذل نن ينحـدب بهـد صـ ة الهشـاء ،وقـد بـين نلـ الهلـم أـبب كراليـة الحـديث بهـدلا
مقالوا :ألحه يؤ
المخناف نو ال ا

إل السهر ،و ُيخاف من غلبة الووم ن قيام اللي  ،نو ن ص ة الصبح مل وقنها الجاةز نو
.

والمكروو من الحديث بهـد صـ ة الهشـاء كمـا قـال الشـرا  :لـو مـا كـان مـل األمـوف النـل مصـلحة
فاجحة ميها ،نما ما كان ميه مصلحة وخير مـ يكـرو ،كمدافأـة الهلـم ،ومهرمـة أـير الصـالحين وحكـاينهم،
ومحا ثــة ال ــيت ،ومؤاحســة الزوجــة واألو

وم ط ــنهم ،ومحا ثــة المســامرين بح ــظ منــا هم ونح ســهم،

إلـ آخــر لـ مــن األأــباب المباحــة .ممــا الحــال إ ا ت كرحــا ميمــا يســهر مــن نجلــه كثيــر مــن الوــاس اليــوم مــن
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المهاصل واآلثـام إ ن مهلـ المسـلم نن يوـام مبكـر ًا ،ليسـنيقظ حشـيط ًا لصـ ة ال جـر ،ونن يحـذف السـهر الـذ
يكون أبب ًا مل تثاقله ن ص ة ال جر مع الجما ة.
حقـ ًا إن الوــاس ين ــاوتون مـل الحاجــة إلـ الوــوم ،ومـل المقــداف الــذ يك ــيهم موـه ،مـ يمكــن تحديــد
أا ان مهيوة ُي رض ل الواس نن يواموا ميها ،لكن ل ك واحد نن يلنزم بالوقا الكامل لووم يسـنيقظ
بهــدو لص ـ ة ال جــر حشــيط ًا ،ملــو لــم بالنجربــة والهــا ة نحــه لــو حــام بهــد الحا يــة شــر لــي ً مــث ً لــم يســنيقظ
للص ة ،مإحه يجوز له شر ًا نن يوام بهد لذو السا ة ..ولكذا.
 -1الحرص ل الطهافة وقراءة األ كاف النل قب الووم ،مإحها تهين ل القيام لص ة ال جر.
 -1صــدق الويــة والهزيمــة وــد الوــوم لـ القيــام لصـ ة ال جــر ،نمــا الــذ يوــام ولــو ينموـ ن تــدق
الســا ة الموبهــة ،ويرجــو ن يــنتل نحــد ديقاظــه ،مإحــه لــن يســنطيع بهــذو الويــة ال اأــدة نن يصــلل ال جــر ،ولــن
ي لح مل ا أنيقاظ لص ة ال جر ولو ل لذو الحال من مسا القلب وأوء الطوية.
 -4كـر اللــه تهـال

وــد ا أــنيقاظ مباشـرة ،مــإن بهـ

الوــاس قــد يسـنيقظ مــل نول األمـر ،ثــم يهــاو

الووم مرة نخرى ،نما إ ا با ف بذكر الله نول اأنيقاظه اححلا قدة مـن ُ قـد الشـيطان ،وصـاف لـ

امهـ ًا لـه

للقيـام ،مــإ ا تو ــن اكنملــا الهزيمــة وتبا ــد الشــيطان ،مــإ ا صـ ّل نخــزى شــيطاحه وثقـ ميزاحــه ونصــبح طيــب
الو س حشيط ًا.
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 -5بد من ا أنهاحة لـ القيـام للصـ ة باأللـ والصـالحين ،والنواصـل مـل لـ  ،ولـذا اخـ
ب فيب مل قوله تهال ( :وتهاوحوا ل البر والنقوى) ومل قوله (والهصر إن ادحسان ل ل خسر ،إ الذين
آمووا و ملوا الصالحان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)
مهل المسلم :نن يوصل زوجنه مث ً بنن توقظه لص ة ال جر ،ونن تشد ليه مل ل  ،مهمـا كـان
منهب ًا نو ُمرلق ًا ،و ل األو

نن يسنهيووا بنبيهم مث ً مل ا أنيقاظ ،ميوبههم من حومهم للص ة مل وقنها،

و يقــولن نب إن وــدلم اخنبــافان ،ولــم منهبــون ،مأل هــم مــل حــومهم ،إحهــم مســاكين ،يصــح نن يقــول
ل و نن يهنبرو من فحمة األب وش قنه ،مإن الرحمة بهم والحدَ َب ليهم لـو مـل إيقـاظهم لطا ـة اللـه:
(ونمر نلل بالص ة واصطبر ليها)
وكما يكون النواصل والنهاون ل ص ة ال جر بين األل  ،كذل يجب نن يكون بين ادخوان مل
الله ،ميهين به هم به ًا ،مث طلبة الجامهان الذين يهيشون مل أكن منقافب ومث الجيران مل األحياء،
يطرق الجاف باب جافو ليوقظه للص ة ،ويهيوه ل طا ة الله.
 -6نن يــد و الهبــد فبــه نن يومقــه ل أــنيقاظ أل اء صـ ة ال جــر مــع الجما ــة ب مــإن الــد اء مــن نكبــر
ون ظم نأباب الوجا والنوميق مل ك شلء.
 -0اأــنخدام وأــاة النوبيــه ،وموهــا الســا ة الموبهــة ،وو ــهها مــل مو ــع مواأــب ،مــبه
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ي هها قريب ًا من فنأه مإ ا قا نأكنها موف ًا وواص الووم ،ممث لذا يجب ليه نن ي هها مل مكان بهيد
وه قلي ً ،لكل يشهر بها ميسنيقظ.
ومــن الموبهــان مــا يكــون ــن طريــق الهــاتت ،و يوب ــل للمســلم نن يســنكثر مــا يدمهــه مقاب ـ لــذا
النوبيه ،مإن لذو ح قة مل أبي الله ،ونن ا أنيقاظ دجابة نمر الله تهدله نموال الدحيا.
 -1ح ح الماء مل وجه الواةم ،كما جاء مل الحديث من مد الرج الذ يقوم من اللي ليصلل،
ويوقظ زوجنه ،مإن نبا ح ح مل وجهها الماء ،ومد المرنة النل تقوم من الليـ وتـوقظ زوجهـا ،مـإن نبـ
ح حا مل وجهه الماء فواو ادمام نحمد مل المسود  150/1ولو مل صحيح الجامع .1444
مو ح الماء من الوأاة الشر ية لإليقاظ ،ولو مل الواقع موشط ،وبه

الواس قد يثوف وي

ب

وــدما يــوقظ بهــذو الطريقــة ،وفبمــا يشــنم ويســب وينهــد وينو ــد ،ولهــذا م ـ بــد نن يكــون المــوقظ منحلي ـ ًا
بالحكمة والصبر ،ونن ينذكر نن القلم مرموع ن الواةم ،ملينحم موه ادأاءة ،و يكن ل أبب ًا مل تواحيه
ن إيقاظ الواةمين للص ة.
 -4دم ا ح را مل الووم ،ملقد حه الوبل صل الله ليه وألم نن يبيا الرج وحدو فواو ادمام
نحمد مل المسود  42/1ولو مل السلسلة الصحيحة فقم  .60وله من ِحكم لذا الوهل نحه قد ي لبه الووم
م يكون ودو من يوقظه للص ة.
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 -20دم الووم مل األماكن البهيدة النل يخطر ل بال الواس نن م ح ًا حاةم ًا ميها ،كمن يوـام مـل
أطح الموزل ون نن يخبر نلله نحه لوـاك ،وكمـن يوـام مـل غرمـة حاةيـة مـل الموـزل نو ادأـكان الجمـا ل مـ
يهلم به نحد ليوقظه للص ة ،ب يظن نلله ونصحابه نحه مل المسجد ،ولو مل الحقيقة ي ّ ط مل حومه.
مهل من احناذ للووم مل مكان بهيد نن يخبر من حوله بمكاحه ليوقظوو.
 -22الهمــة وــد ا أــنيقاظ ،بحيــث يهــب مــن نول مــرة ،و يجهـ القيــام لـ مراحـ  ،كمــا ي هـ
به

الواس الذين قد ينر المـوقظ لـ نحـدلم مـران ديـدة ،ولـو مـل كـ مـرة يقـوم مـإ ا لـب صـاحبه

ــا إل ـ ال ــرا  ،ولــذا ا أــنيقاظ المرحلــل ماش ـ مــل ال الــب ،م ـ موــاص مــن الق ــزة النــل تحجــب ــن
مهاو ة الووم.
 -21ن ي بط الموبه ل وقا منقدم ن وقا الص ة كثير ًا ،إ ا لم من ح سه نحه إ ا قام مل لذا
الوقا قال لو سه :يزال مهل وقا طوي  ،مألفقد قلي ً ،وك ن لم بسياأة ح سه.
 -21إيقا السراذ ود ا أنيقاظ ،ومل صرحا الحا ر إ اءة المصابيح الكهرباةية ،مإن لها تنثير ًا
مل طر الوهاس بووفلا.
 -24دم إطالة السهر ولو مل قيام اللي  ،مإن به

الواس قد يطي قيام اللي  ،ثم يوام قبي ال جر

بلحظان ،ميهسر ليه ا أنيقاظ لص ة ال جر ،ولذا يحدب كثيـر ًا مـل فم ـان ،حيـث ينسـحرون ويوـامون
9
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ُقبيـ ال جــر بقليـ  ،مي ــيهون صـ ة ال جــر ،و فيــب نن لـ خطــن كبيــر ب مــإن صـ ة ال ري ــة مقدمــة لـ
الواملـة ،م ـ ً مـن يسـهر الليـ مـل غيـر القيـام مـن المهاصــل واآلثـام ،نو المباحـان لـ نحسـن األحــوال،
وقد يزين الشيطان لبه

الد اة السهر لمواقشة نموفلم ثم يوامون قب ال جر ميكون ما ن ا وا من األجر

نكثر بكثير مما حصلوا.
 -25دم إكثاف األك قب الووم مـإن األكـ الكثيـر مـن نأـباب الوـوم الثقيـ  ،ومـن نكـ كثيـر ًا ،تهـب
كثير ًا ،وحام كثير ًا ،مخسر كثير ًا ،مليحرص ادحسان ل النخ يت من الهشاء.
 -26الحذف من الخطن مل تطبيق أـوة ا

ـطجاع بهـد فاتبـة ال جـر ،مربمـا أـمع بهـ

الوـاس قـول

الوبــل صــل اللــه ليــه وأــلم( :إ ا صـ ّل نحــدكم ملي ــطجع لـ يميوــه) فواو النرمــذ فقــم  410ولــو مــل
صحيح الجامع  .641وما وف من نحه صل اللـه ليـه وأـلم كـان إ ا صـ ّل أـوة ال جـر ي ـطجع ،ثـم ُيؤ حـه
ب ـ ل للص ـ ة ،ميقــوم للص ـ ة ،وفبمــا أــمهوا لــذو األحا يــث ،مهمــدوا إل ـ تطبيــق لــذو الســوة الثابنــة ،م ـ
يحسوون النطبيق ،بحيث يصلل نحدلم أوة ال جر ،ثم ي طجع ل جوبه األيمن ،وي ط مل أبان ميق
حن تطلع الشمس ،ولذا من قلة ال قه مل لذو الوصوص ،مليسا لذو ا

طجا ة للووم ،مقـد كـان الوبـل

صل الله ليه وألم يؤ حه ب ل للص ة ولو م طجع ،وكان ني ًا كما مـل الحـديث الصـحيح الـذ فواو
نحمد وابن حبان إ ا رس (قب ) الصبح و ع فنأه ل ك ه اليمو  ،ونقام أا دو فواو نحمد مل المسود
 141/5ولــو مــل صــحيح الجــامع فقــم  ،4051ولــذو الكي يــة مــل الوــوم تموــع مــن ا أــن راق ب ألن فنس
11
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الواةم مل لذو الحالة يكون مرمو ًا ل ك ه وأا دو ،مإ ا غ ا أقط فنأه ،ماأنيقظ ،ز ل

ل نن ب

ً

كان موك ً بإيقاظه صل الله ليه وألم لص ة ال جر.
 -20جه قيام اللي مل آخرو قبيـ ال جـر ،بحيـث إ ا مـرم مـن الـوتر ن ن لل جـر ،منكـون الهبـا ان
منصلة ،وتكون ص ة اللي قد وقها مل الثلث األخير  -ولو زمان ما

– ميم ل لص ة ال جر مباشرة

ولو مبكر وحشيط.
 -21اتبــاع الهــد الوبــو مــل كي يــة ا

ــطجاع وــد الوــوم ،بحيــث يوــام لـ جوبــه األيمــن ،وي ــع

خدو األيمن ل ك ه اليمو  ،مإن لذو الطريقة تيسر ا أنيقاظ ،وخير الهد لد محمـد صـل اللـه ليـه
وألم بخ ف الووم بكي يان نخرى ،مإحها تؤثر مل صهوبة القيام.
 -24نن يسنهين بالقيلولة مل الوهاف ،مإحها تهيوه ،وتجه حومه مل اللي مهند ً ومنوازح ًا.
 -10ن يوام بهد الهصر ،و بهد الم رب ،ألن لاتين الوومنين تسببان النـنخر مـل الوـوم ،مـن تـنخر
حومه تهسر اأنيقاظه.
 -12ونخي ــر ًا م ــإن ادخـ ـ ص لل ــه ته ــال ل ــو خي ــر ام ــع لإلحس ــان ل أ ــنيقاظ للصـ ـ ة ،ول ــو نمي ــر
األأباب والوأاة المهيوة كلها ،مإ ا وجد ادخ ص الذ يلهب القلب ويوقظ الوجدان ،مهو ك ي بإ ن

11

www.islamqa.info

شكــاوى وحلـ ــول

بإيقاظ صاحبه لص ة الصبح مع الجما ة ،ولو حام قب ال جر بدقاةق مهدوا ان.
ولقد حم ادخ ص والصدق به

الحريصين ل الطا ة ل اأنهمال وأاة

جيبة تهيوهم

ل ا أنيقاظ تدل ل اجنها لم وحرصهم وت احيهم ،ممن ل نن نحدلم كان ي ع ودو دة أا ان
موبهة إ ا حام ،ويجه بين مو د توبيه ك واحدة واألخرى ب ع قاةق ،حنـ إ ا نط ـن النـل قـا نو ً قـا
الثاحية بهدلا بقلي ولكذا ،وكان نحدلم يربط مل يدو ود الووم خيط ًا ،ويدليه من حامذة غرمنه ،مإ ا مر نحد
نصحابه الب ًا إل المسجد جذب لذا الخيط ميسنيقظ لص ة ال جر.
ماحظر يا ف ـاك اللـه مـا ا ي هـ ادخـ ص والنصـميم ،ولكـن الحقيقـة المـرة لـل نن ـهت اديمـان،
وقلــة ادخـ ص تكــا تكــون ظــالرة من شــية مــل الوــاس اليــوم ،والشــالد لـ

لـ مــا حــراو مــن قلــة المصــلين

وحقص الص وف مل ص ة ال جر ،بالرغم من كثرة الساكوين حول المسجد مل كثير من األحياء.
ل نحوا حوكر نن لواك نمرا ًا يكون ثق الووم ودلم نمر ًا مر ي ًا قـد ُيهـذفون بـه ،ألحـه نمـر خـافذ
ن ادفا ة ممث لذا ليه نن يلجن إل الله بالن رع ،ويسن يد ما اأنطاع من الوأاة الممكوة ،ونن يراجع
الطبيب لمحاولة إيجا

ذ.

ونخي ــر ًا ل ــذا توبي ــه لـ ـ نم ــر مش ــنهر ب ــين الو ــاس ول ــو ز مه ــم ب ــنن لو ــاك ح ــديث ًا م ــا و ّ
نن م ــن نفا
ا أــنيقاظ لصـ ة ال جــر مهليــه نن يقــرن قبـ الوــوم آخــر أــوفة الكهــت ،ويوــو بقلبــه القيــام مــل أــا ة مهيوــة،
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ميقوم ،ويز مون نن ل مجرب ،وحقول لهم :إحه لم يثبا بذل حديث ،م

برة به ،وخيـر الهـد لـد

محمد صل الله ليه وألم.
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كثرة ال ح
ولذو شكوى من ظالرة كثرة ال ح بين الواس ،وبخاصة الشباب يقول الساة :
مجالســوا النــل حجلــس ميهــا مــع ادخــوان والــزم ء يكثــر ميهــا ال ــح كثــرة م رطــة ،ولــذو الظــالرة
تن ش وتونشر مما لو اله ذ ؟.
الجواب :إن

ذ لذو الشكوى ينتل من جاحبين :جاحب لمل ،وجاحب ملل.

نما الجاحب الهلمل :مي من نمرين:
نولها :نن حهلم كيت كـان لـد الوبـل صـل اللـه ليـه وأـلم مـل ال ـح  ،مهـو خيـر قـدوة مـل لـ
ومل ك شلء.
مقد وف مل الحديث الصحيح نحه صـل اللـه ليـه وأـلم كـان ي ـح إ تبسـم ًا فواو نحمـد مـل
المسود  40/5ولو مـل صـحيح الجـامع  .4162مـل الحـديث اآلخـر نحـه صـل اللـه ليـه وأـلم كـان طويـ
الصــما قلي ـ ال ــح  .فواو نحمــد مــل المســود  16/5ولــو مــل صــحيح الجــامع  .4111وقالــا اةشــة
ف ــل اللــه وهــا :مــا فنيــا فأــول اللــه صــل اللــه ليــه وأــلم قــط مســنجمه ًا ــاحك ًا ،حنـ نفى موــه لهواتــه
وإحما كان ينبسم .فواو نبو او فقم 5041
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م ــل الحــديث الصــحيح نحــه صــل اللــه ليــه وأــلم قــال ( :تكثــروا ال ــح  ،مــإن كثــرة ال ــح
تميــا القلــب) فواو ابــن ماجــه فقــم  4241ولــو مــل السلســلة الصــحيحة فقــم  .506ومــل فوايــة( :مــإن كثــرة
ال ح مسا القلب) وإن من الن ريط بهد ل نن يركب المسلم ثبج ًا يهلم نن ميه الهطب.
لذا لو الجاحب الهملل مل الح بإيجاز.
وقب الدخول مل الجاحب الهملل بـد نن حهلـم نن ال ـح لـيس نمـر ًا محرمـ ًا نو نن المسـلم بـد
نن يكــون بوأ ـ ًا خشــو ًا مك هــر الوجــه ب مــإن ال ــح نمــر جبلــل طبهــل( :ونحــه لــو ن ــح ونبك ـ ) ولكــن
المشكلة النل ححن بصد

جها والنحذير من آثافلا.

 لل نن تكون المجالس مدوية بالقهقهان المنجاوبة. لل نن ُي سد المؤمن قلبه بكثرة ال ح وم ر ال م ،بد ً من نن يكون جا ًا أليم ًا. لل نن يجه الدا ية كثرة إ حاك الواس وأيلة كما يز م لكسب الواس ،من نج الننثير ليهموإما تهم ،وما لم نحهم يلن ون حوله لي حكوا مقط ،وما نق اأن ا تهم موه.
إن المشكلة لل نن يجه به

الواس كثرة ال ح منو س ًا له من لمومه وكروبه ،مسنبد ً الـذ

لـو ن حـ بالــذ لـو خيــر ،ن كــر نن شــاب ًا كـان يهــاحل يومـ ًا مـن لمــوم تخل ــه مــل فاأـنه ،ومشــك ته مــع نللــه،
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وغيـر لـ  ،مخــرذ مــن بينـه ،مصــا مه مــل الطريــق نخ لـه ،مقــال :نيــن نحــا الـب ؟ مقــال :نحــا مهمــوم م مــوم،
وأــن لب إل ـ م ـ ن ال ح ــل ،لكــل ي ــحكول ويوســيول نحزاحــل ..لكــذا قــال ،ومــا شــهر نن إ ــحاك لــذا
الشــخص لــه إحمــا لــو بمثابــة المخــدفُ ،يوســل المــرء نتراحــه مــا ام تحــا تــنثيرو ،مــإ ا احنه ـ

ــا ن إليــه كمــا

كاحا.
وكــان خليق ـ ًا ن ي ـ

ــن اله ـ ذ الوبــو للهــم والحــزن والكــرب ،مقــد كــان الوبــل صــل اللــه ليــه

وألم إ ا حزبه نمر ص ّل صحيح الجامع  4001وكان إ ا كربه نمر قال( :يا حل يا قيوم برحمن نأن يث)
صــحيح الجــامع  4000ومــل الحــديث الصــحيح اآلخــر :كــان إ ا حــزل بــه لــم نو غــم قــال( :يــا حــل يــا قيــوم
برحمن نأن يث ،الله فبل و نشرك به شيا ًا) صحيح الجامع .4042
ومل اء الهم وال م المشهوف( :اللهم إحل بدك ،وابن بدك ،وابن نمن  ..الخ الحديث)
ولذو وطـاءة بـد مـن ادلمـام بهـا قبـ الخـوض مـل الجاحـب الهملـل مـل مـداواة ظـالرة ادمـراط مـل
ال ح  ،ل الجاحب الذ يمكن تحقيقه بوأاة موها:
 -2تــذكر المــون ،والقبــر ،واليــوم اآلخــر ،ومــا ميــه مــن الحســاب ،الصــراط والوــاف ،وأــاةر األلــوال،
وتربية لذا النذكر بندبر الوصوص النل تصوف لذو المشالد ،وبالقراءة مل شر ت اصيلها ،وبمجالسة نل
الزلد والقلوب الليوة.
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 -1الننم مل واقع المسلمين ،وما يهاحون موه من ابنها ن الدين ،وتخلت مل جميع المجا ن،
وما ينهر ون له من قهـر وإيـذاء وإبـا ة شرأـة ،ومـا يحـاك حـولهم مـن تـامر ـالمل ،مـإ ا تنمـ المسـلم لـذو
األحوال تنم ً ميق ًا صا ق ًا ،م بد نن يكون له نثر مل حكه وبكاةه.
 -1نن يسنشهر ثق األماحة الملقاة ل

اتقه تجاو نمنه ،مإن نمنه تنطلب جهو ًا خمة دحقا لما

مــن نولــاق النــر ّ والســقوط ،مــإ ا جه ـ لــذا األمــر لمــه مإحــه أيم ــل ُشــهلة مــن الوشــاط دص ـ

نللــه

ونص ـ ــدقاةه ونحباب ـ ــه ومجنمه ـ ــه بق ـ ــدف المس ـ ــنطاع ،ول ـ ــن يج ـ ــد وقن ـ ــا للنه ـ ــري المقي ـ ــا ،وال ـ ــح الكثي ـ ــر
وا لنمامان النامهة.
 -4تجوـ ــب مخالطـ ــة الشخصـ ــيان الهزليـ ــة المهرومـ ــة بكثـ ــرة اد ـ ــحاك والنهـ ــري  ،وا بنهـ ــا ـ ــن
المجالس النل تكون ميها ،مع محاولة الوصح لهم ولمجالسيهم.
ومرن قب قليـ إشـافة إلـ نن بهـ
به

الـد اة قـد يجهـ اد ـحاك وأـيلة لكسـب الوـاس ،حنـ قـال

الهامة نين الشـيخ الـذ ي ـح ؟ حريـد الشـيخ الـذ ي ـح ولـذو فكـة حربـن باألمـة نن تهـو ميهـا،

مــإن يــن اللــه ظــيم منــين( :إحــه لقــول مص ـ ومــا لــو بــالهزل) (خــذوا مــا آتيوــاكم بقــوة) ومــل الحــديث( :لــو
تهلمون ما ن لم ؟ ل حكنم قلي ً ولبكينم كثير ًا ،ولخرجنم إل الصهدان تجنفون إل الله) لو نحوا ن فكوا
حق اد فاك ما ا يرا موا ،وما ا نماموا ،لما اكنحلا نج احوا بووم لولء.
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 -5نن يجنهد مل ف ال ح ما اأنطاع ن ح سه و ن غيرو مقد يجنمع المجلس مع القوم تهو وا
نن يكون غالب وقنهم حك ًا وقهقهة ،مهليه نو ً نن يكظم ال ح

ـن ح سـه كمـا يـر النثـا ب ،وثاحيـ ًا نن

يرشد الحا رين و ُيهيوهم ل نح سهم ،ولذا يحناذ إلـ فجـ جـا حـازم لبـق ،والوـاس وللـه الحمـد مـيهم
خي ــر كثي ــر ،واأ ــنهدا ًا ل أ ــنجابة ل ــدا ل ادص ـ

والنق ــويم ،ول ــذا ادفش ــا يمك ــن نن ُتس ــل إلي ــه أ ــب

مخنل ة :كنن تذكر لهم مساوئ ال ح واد حاك ،مثـ نحـه يقـو إلـ الكـذب وا خـن ق ،حيـث ي ـطر
"المهرذ" إ ا لم يجد قصة نو حا ثة حقيقة إل صوا ة قصص من حس الخيال ،ليجهلهـا مـا ة لإل ـحاك،
ولذا الشخص قد تو دو الوبل صل الله ليـه وأـلم مقـال( :ويـ للـذ يحـدب ميكـذب لي ـح القـوم..
وي له ،وي له) صحيح الجامع  .0216كما نن من مساوةه نحه يؤ

إل النـزاز الشخصـية وأـقوطها مـن

األ ــين ،م ــإن ُم ــح الق ــوم وإن ظه ــر ل ــه نح ــه و مكاح ــة بي ــوهم ل ــيس إ محنق ــر ًا ل ــديهم ،و يقدفوح ــه و
يوقروحه ،وق مث

ل مل الذ

تراو إ م رق ًا من ال ح .

 -6ت ييــر المو ــوع الــذ قــا إلـ ال ــح إلـ مو ــوع آخــر م يــد ،مــإ ا فنيــا نن الحا ــرين قــد
تجاوزوا حدّ ا
لــوقلهم إل ـ

نـدال مـل ال ـح  ،ونأـلموا قيـا لم لدوا يـه ،منسـل إلـ قلـوبهم باألأـلوب المواأـب،

ــالم الجــد واأــنثماف الوقــا ب بقــراءة مــل كنــاب حــامع ،نو بطــر مو ــوع مهــم للوقــا

اآلفاء ،نو ــوة ل ت ــاق ل ـ ـ

وإبــداء

م ـ ـ إص ـ ـ حل خي ــر  ،نو غي ــر ل ــذا نو اك م ــن األم ــوف الن ــل يحبه ــا الل ــه

وير الا.
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 -0م ــإ ا بل ــا الس ــي الزبـ ـ  ،وج ــاوز األم ــر ح ــدو ،ب ــنن نبـ ـ الجالس ــون إ ادغ ــراق م ــل ال ــح ،
والم ل مل طريق ال لة ،مإن آخر اله ذ الكل ،قم من المجلـس ومافقـه ،حمايـة لو سـ  ،ووقايـة لقلبـ
من ال سا  ،بهد نن ن يا ما لي من واجب النوجيه والوصح( ،و تزف وازفة وزف نخرى)
الوأاوس الشيطاحية
ولذا أاة يقول:
إحول نشكو من كثرة الوأاوس المنهلقة بذان الله ـز وجـ  ،تطـوف بخـاطر نمكـاف نأـنطيع نن
ن كرلا ،ألحها تليق بالله أبحاحه ولكول ن احل من تر لا ل
حن شككا مل إيماحل ،وافتبا ل نحا مسلم نو  ،مما

لول كثير ًا ،مـل الصـ ة وخـافذ الصـ ة،

ذ لذو المصيبة ؟.

الجواب :الحمد لله حمد ًا كثير ًا وبهد:
مقــد وف ن ــن الوبــل صــل اللــه ليــه وأــلم جملــة نحا يــث ميهــا حـ لــذو المشــكلة ،و ـ ذ لــذو
الشكوى ولله الحمد:
يقــول الرأــول صــل اللــه ليــه وأــلم( :إن الشــيطان يــنتل نحــدكم ميقــول ممــن خلــق اللــه مــإ ا وجــد
نحدكم ل مليق آموا بالله وفأله مإن ل يذلب وه) صحيح الجامع  .2650وقال فأول الله صل
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الله ليه وألم( :إن الشيطان ينتل نحدكم ميقول :من خلق السماء ؟ ميقول :الله ،ميقول :من خلق األفض
؟ ميقول :الله ،ميقول :من خلق الله ؟ مإ ا وجد ل نحدكم مليق  :آموـا باللـه وفأـوله) صـحيح الجـامع
.2656
وقــال صــل اللــه ليــه وأــلم( :مــن وجــد مــن لــذا الوأــواس ،مليقـ  :آموــا باللــه وفأــوله ث ثـ ًا مــإن
ل يذلب وه) صحيح الجامع .6510
وقال ليه الصـ ة والسـ م( :يـنتل الشـيطان نحـدكم ،ميقـول :مـن خلـق كـذا ؟ مـن خلـق كـذا ؟ حنـ
يقول :من خلق فب ؟ مإ ا بل ه مليسنهذ بالله وليونه) صحيح الجامع .0441
وقال صـل اللـه ليـه وأـلم( :يوشـ الوـاس ينسـاءلون ،حنـ يقـول قـاةلهم :لـذا اللـه خلـق الخلـق،
ممن خلق الله ؟ مإ ا قالوا ل ب مقولوا :الله نحد ،الله الصمد ،لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له ك و ًا نحد ثم
لين

ن يسافو ث ث ًا ،وليسنهذ من الشيطان) صحيح الجامع .1211
وقـال صــل اللـه ليــه وأـلم( :ت كــروا مـل آ ء اللــه ،و ت كـروا مــل اللـه) صــحيح الجــامع .1405

وقال صل الله ليه وألم( :ت كروا مل خلق الله ،و ت كروا مل الله) صحيح الجامع .1406
من لذو الوصوص حسنطيع نن حسنخلص أا وأاة للن لب ل لذو الوأاوس واألمكاف:
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 -2نن يقول المرء إ ا احنابنه لذو الخواطر :آموا بالله وفأوله.
 -1نن يســنهيذ باللــه مــن الشــيطان الــرجيم ،ميقــول مــث ً( :ن ــو باللــه الســميع الهلــيم مــن الشــيطان
الرجيم ،من لمزو وح خه وح ثه).
 -1نن ين

ن يسافو ث ث ًا.

 -4نن يونهــل مــا لــو ميــه ،كمــا قــال صــل اللــه ليــه وأــلم " :وليونــه " ،ولــذو وأــيلة مهمــة ب مــإن
ا أــنطرا مــع الشــيطان مــل لــذو الوأــاوس يزيــد حافلــا اشــنها ً و ــرام ًا ،والواجــب نن يقطــع المســلم لــذو
الخواطر بقدف المسنطاع ،ونن يش

لوه بالم يد الوامع.

 -5نن يقرن أوفة ادخ ص (ق لو الله نحد) مإن ميها كر ص ان الرحمن ،ولذل كاحا تهـدل
ثلث القرآن ،وقراءة لذو السوفة الهظيمة وتدبرلا ك ي بقطع لذو الوأاوس.
 -6نن ين كــر ادحســان مــل خلــق اللــه ،ومــل حهــم اللــه ،و ين كــر مــل ان اللــه ،ألحــه لــن يصـ بهقلــه
القاصر إل تصوف ان الله ،قال تهال ( :و يحيطون به لم ًا)
السه ـ ـ ـ ـر
ولــذو شــكوى مــن مشــكلة الســهر ،و ــدة نأــالة تــد و إلـ حـ لــذو المشــكلة ،مــإن كثيــر ًا مــن الوــاس
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ي يهون نوقات ًا طويلة جد ًا مل السهر.
والجواب :إن السهر ليس حو ًا واحد ًا ،وإحما يوقسم إل ث ثة نقسام:
القســم األول :الســهر مــل طا ــة اللــه تهــال ولــو أــهر محمــو  ،وموــه الســهر مــل مصــالح المســلمين
الهامة ،كالجها والرباط مل الث وف ،وموه السهر مل إحياء اللي بالقيام وت وة القرآن( :كاحوا قلي ً من اللي
ما يهجهون ،وباألأحاف لم يسن رون)
و حوسـ ـ م ــل ل ــذا المق ــام الص ــحابل الجليـ ـ ال ــذ ك ــان يح ــرس المس ــلمين ل ــي ً ،ويق ــل وق ــا
مرمل بسهم من المشركين ،منصابه السهم ،منخذ مه يسي  ،ولو مـع لـ مـاض مـل
الحراأة مل الص ةُ ،
ص ته ينلذ بمواجاة فبه الكريم.
ووف ن بهـ

نلـ الهلـم نحهـم تـذاكروا الحـديث حنـ طلـع ال جـر ولقـد كـان الـد اة المخلصـون

و زالــوا يســهرون اللي ـ مــل مواقشــة األمــوف النــل تــؤفق ال يــوفين ل ـ األمــة ،وتق ـ

م ــاجههم ،وتطــر

الوأ ــن ــن ي ــوحهم ،وم ــن ل ـ ـ م ــث ً م ــا ك ــان يج ــر ب ــين الش ــيخين :ب ــد الحمي ــد ب ــن ب ــا يس والبش ــير
ادبراليمل ،مؤأـس جمهيـة الهلمـاء المسـلمين بـالجزاةر ،مقـد كاحـا مـل منـرة وجو لمـا مـل المديوـة يسـهران
الليـ كلــه إلـ ال جــر ،يواقشــان نو ــاع األمــة ادأـ مية ،ومــا تــر ن إليــه مــن البــدع والخرامــان والنخلــت،
ويخططان حنشال المجنمع الجزاةر من لذا النر .
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لــذا الوــوع مــن الســهر أــهر محمــو كلــه ،إ ا لــم يــؤ إلـ ت ــييع مصــلحة فاجحــة نو واجــب شــر ل
ن ل موه ،مإن به

الواس قد يسهرون مل نمر شر ل ،ثم ت وتهم ص ة ال جر ،ولذا خطن وخل .

القسم الثاحل :السهر المبا  :ولو ما كان ل نمر مبا  ،شريطة ن يـؤ

إلـ ت ـيع واجـب ،ممـن

لـ مــث ً محا ثــة المســامرين لبه ــهم لنهــوين مشــقة السـ ر لـ نح ســهم ،مقــد كــان الوبــل صــل اللــه ليــه
وألم ينكلم مع به

حساةه ،يؤاحسها ولو مل طريق أ ر.

وموه مسامرة ال يت ومؤاحسنه بالحديث.
وموه أهر كثير من الواس اليوم مل ن مالهم الليلة ،مل لذو الووبان النل نوجدتها األحوال الما يـة
و في ـ ــب نن به ـ ـ

مص ـ ــالح المس ـ ــلمين تقن ـ ــل نن يك ـ ــون لو ـ ــاك م ـ ــن يهم ـ ـ ل ـ ــي ً ،كالهم ـ ـ م ـ ــل األم ـ ــن،

والمسنش يان ،والمطافان ،والكهرباء ،وغير ل .
القســم الثالــث :الســهر مــل مهصــية اللــه ــز وجـ كالســهر مــل مشــالدة األمـ م ،واأللهــاب المحرمــة
كلهب الوفق ،نو مل نك لحوم الواس بال يبة والشناةم والبهنان وما شابه ل من نحواع المهاصل.
ولذا السهر محرم ،ينثم نصحابه ويسنحقون الهقوبة من الله ،وقد كثروا مل لذا الزمـان ب ألأـباب
به ها مذكوف مل قول الشا ر:
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إن الشباب وال رام والجدَ و م سدة للمرء ن ّ م سدو
لذو لل نقسام السهر الث ثة ،ميجب نن ح رق بين ك قسم واآلخر.
ومل زماحوا لذا احنشر السهر ألأباب موها:
 -2الس ــهر للمص ــالح الدحيوي ــة ،مثـ ـ أ ــهر بهـ ـ

النج ــاف م ــل ت ــدبير نم ــوف تج ــافتهم ،وأ ــهر بهـ ـ

الط ب مل مذاكرة المقرفان الدفاأية ،ويوب ل لهؤ ء ومن شاكلهم نن يجنهدوا مل ترتيب نوقاتهم ترتيب ًا
ُي ويهم ن السهر المؤ

إل الم اأد.

 -1طبيهة الهصر الحا ر النل غيرن األو اع ا جنما ية ،ملان كان القدماء يشر ون مل الهدوء
والهجهــة موــذ حل ــول الظ ـ م ،م ــإن وجــو الكهرب ــاء مــل ص ــرحا يحم ـ الو ــاس ل ـ نن يمافأ ــوا كثيــر ًا م ــن
األحشــطة واأل مــال واله قــان النــل لــم يكوحــوا ليمافأــولا مــل الظـ م ،حنـ لقــد نصــبح ليـ بهـ

الوــاس

كوهافلم.
 -1احصراف كثير من الواس إل ما يبث من برام وموـون مـل وأـاة اد ـ م المخنل ـة :مـن إ ا ـة
وتل از ،وما يسم ال يديو وغيرو.
قـاتهم الهاةليـة وغيـر الهاةليـة مـل الليـ بسـبب طبيهـة

 -4جه نكثر الواس زيافاتهم وبرامجهم و
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األ مــال والدفاأــة ،منصــبحا تجــد مــن الوــا ف نن يــزوفك نحــد مــل الوهــاف ،إ مــل طلــة األأــبوع ،وحن ـ
مجالس الهلم صاف كثير موها يقام بهد ص ة الهشاء.
 -5احهم ــاك به ـ ـ

الو ــاس م ــل الثرث ــرة واألحا ي ــث المندا ي ــة الطويل ــة ،وفبم ــا نز ج ــوا اآلخ ــرين

بثرث ــرتهم و ــحكاتهم ،ولهـ ـ احنش ــاف ل ــذو الظ ــالرة م ــل نوأ ــاط الطـ ـ ب م ــل ادأ ــكاحان الجامهيـ ـة نكث ــر
و وح ًا ،حيث يقوم به

ال يوف الثق ء بزيافتهم مل أكوهم ،ويم ون مههم الليـ مـل القيـ والقـال،

ويلحقون ال رف بنح سهم وب يرلم ،ثم ي يهون كثير ًا من الواجبان.
 -6األفق :واألفق يسببه مل كثير من األحيان مقافمة المهاصل والبهـد ـن اللـه تهـال  ،مـإن البهيـد
ن فبه يمكن نن يذوق الطمنحيوة واألحس ،وإحما لو مل قلق اةم ووحشة وا طراب.
كم ــا نن للمش ــك ن الهاةلي ــة والما ي ــة والدفاأ ــية والهملي ــة وغيرل ــا نث ــر ًا ب ــافز ًا م ــل إح ــداب القل ــق
واألفق لدى الشخص حن توجلل نأبابها.
لـ نحوــا حوكــر نن لوــاك مــن يحرمــه األفق مــن لذيــذ الكــرى بســبب خومــه مــن اللــه ،وحرصــه لـ
ص

نمنه األأيرة.
وبهد اأنهراض نقسام السهر ونبرز نأبابه ،حنجـه لبيـان األأـباب المهيوـة لـ
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النل نصبحا وباء ماشي ًا.
و

جه ــا م ــن الواحي ــة الهلمي ــة الننملي ــة :نن ين ك ــر الم ــرء م ــل م ــا ينرت ــب لـ ـ الس ــهر م ــن األ ــراف

الجسمية ،وت ويا المصالح الهظيمة ،ممن ل :
 -2ت ييع الواجبان الشر ية ،مث ت ييع ص ة ال جر كما نأـل وا إمـا بـالنخلت ـن الجما ـة ،نو
بق ــاةها مــل غيــر وقنهــا ،نو بن اةهــا مــع الجما ــة لكــن ون خشــوع وإحســاس بســبب اد يــاء الشــديد الــذ
يجهله يصافع الوهاس و ي قه من ص ته شيا ًا ،م يدف ما قرن ادمام ،و مل ن فكهة لو ،و يندبر مـا
يقوله مل أجو و وفكو ه وقيامه وقهو و ،ولذل حه فأول صل الله ليه وألم ن الحديث بهد ص ة
الهشاء.
 -1األ ـراف الجسـدية :لـ نن جهـ الليـ للحركـة والوهـاف للسـكون مصـا م للطبيهـة النـل خلقهــا
الله مل األفض والو وس( :وجهلوا اللي لباأ ًا وجهلوا الوهاف مهاش ًا) (ق نفنينم إن جه الله ليكم اللي
أرمد ًا إل يوم القيامة من إله غير الله ينتيكم ب ياء) (ق نفنينم إن جه الله ليكم الوهاف أرمد ًا إل يوم
القيامة من إله غير الله ينتيكم بلي تسكوون ميه …)
ولهذا مإحوا حجد القوم الذين توكبوا الصراط ،وخال وا ال طرة ،مل حالة صحية أـياة م ـطربة ،وإن
حوم أا ة من اللي قد يهدل حوم ه ها مل غيرو ،كما لو مجرب ومشالد.
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 -1تقصير كثير من الموظ ين مل ن مالهم ،بحيث ينتل الموظت إل
ن ا و هي ًا ،وتهامله مع المراجهين أيا ًا ،وفبما كان مل به
وق ـ مث ـ

ملـه موهكـ ًا منـنخر ًا ،ميكـون

فاتبه شبهة بسبب تقصيرو مل مله.

ل ـ مــل شــنن الط ـ ب الــذين يســهرون ،ثــم يــنتون للمدفأــة نو الجامهــة منــنخرين ،وقــد

ربوا بالمحا ران األول

رض الحاةط ،ثم يجلس نحـدلم كرأـي ًا لـ كرأـل ،يسـنو ب مهلومـة،

و يونبه لشر .
 -4نحه يؤ

إل الووم مل غير وقا الووم ،ميوام السهران مث ً بهد الهصر ،والووم بهد الهصـر ل يـر

الحاجة كرله السلت ،نما الحاجة م بنس به .ثم إن لذا يسبب صدا ًا وت وين ًا لوقا حيو من اليوم.
 -5نحــه يهيــق ــن به ـ

الهبــا ان النطو يــة ،مإحيــاء الثلــث اآلخــر مــن اللي ـ مــث ً ،كيــت يســنطيهه

السهران ؟! والنسحر لصيام النطوع ،كيت يطيق ا أنيقاظ له ؟! و ش نن اد ياء وادجها أـيثويه ـن
الوهوض ،مي ون ل ح سه خير ًا كثير ًا.
 -6مــوان بركــة البكــوف مــل نول الوهــاف ،مــإن الــذين يســهرون يوــامون بهــد ص ـ ة ال جــر ،ميحرمــون
نح سهم من الوقـا الـذ قـال ميـه الوبـل صـل اللـه ليـه وأـلم( :بـوفك ألمنـل مـل بكوفلـا) صـحيح الجـامع
 .1142و يقــدفون لـ المكــث مــل المســجد إلـ طلــوع الشــمس لــذكر اللــه ،و يخرجــون إلـ نفزاقهــم
مبكرين مل وقا البركة وال

يلة ،وقد م ل ميوا ،حن نصبحوا حرى من الوا ف نن ي نح تاجر منجرو مل
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وقا مبكر مث ً.
إ ا لم الهاق بهذو األ راف الواجمة ن السـهر ،وب داحـة الخسـافة النـل يموـ بهـا مـن جراةـه ،مـ
فيــب نحــه أيســه أــهي ًا حثيثـ ًا لنصــحيح و ــهه ،واأــندفاك مــا ماتــه ،وبــذل يكــون قــد و ــع فجلــه مــل نول
طريق اله ذ.
ولذو إشافان إل جواحب ملية مل ح المشكلة يسنرشد بها من يريد الوصول إل
 -2بذل الوأع مل تهويد الو س ل الووم المبكـر ،مـإن السـهر مـل األصـ

ل اله ذ:

ـا ة ،مـإ ا احبـرى المـرء

لجها ح سه بحزم وبنصميم مإحه يونصر ليها بإ ن الله مل ب هة نيام ويسير مل فكاب المبكرين مل الووم.
 -1الــزواذ مــإن كثيــر ًا مــن الشــباب الهــزاب غيــر مو ــبطين مــل حيــاتهم ،ب ـ يســهرون مه ـ ًا ،ويشــجع
به هم به ًا ل السهر ،إ ليس وفاءلم نو

و زوجان ،نما المنزوذ مإحه يشهر نن مل وقه مسؤولية

زوجنه ونو و ،ميحرص ل الهو ة إليهم مبكر ًا لا يقلقوا ،نو يخاموا نو يحناجوا إليه مـل لجهـة الليـ ،
ولو ليس مل البيا ،ومن جرب رف.
 -1توميـة ادحســاس بالمســؤولية مـل شــن المجــا ن النـل تهيوــه ب مــإن المـرء يحــس نن لـ كاللــه
حم ً بد نن يؤ يه ،يمكن نن يهدف وقنه وي رط ميه ،مل حـين حجـد غيـر المبـالل يبـد كوـوز األوقـان مـل
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أ اأت األموف ،و يقدفلا قدفلا.
 -4تهوي

الحاجة إل الووم بالقيلولة ،بد ً من الووم مل غير نوقان الووم ،مـإن الوـوم بهـد الهصـر

نو قب الهشاء م ر كما نأل وا وقد نوص
الجامع  4412لذو به
أـ ـر ة ال

ليه الصـ ة نمنـه بقولـه( :قيلـوا مـإن الشـياطين تقيـ ) صـحيح

الوأاة الهملية له ذ مشكلة السهر ،والله الها

إل أواء السبي .

ـب

ولــذو شــكوى مــن شــخص يق ـول :إحوــل شــديد ا ح هــال ،أــريع ال

ــب ،وإ ا حص ـ لــل اأــن زاز،

مسر ان ما نثوف منكسر ونشنم ونلهـن ونفمـل بـالط ق وقـد أـببا لـل لـذو المشـكلة حرجـ ًا كبيـر ًا ،وكرلوـل
نكثر الواس ،حن زوجنل ونو

ون ز نصدقاةل ،مما ا نمه للنخلص من لذا الداء الوبي وإط ـاء لـذو

الواف الشيطاحية ؟.
الجــواب :ال

ــب حز ــة مــن حز ــان الشــيطان ،يقــع بســببه مــن الســياان والمصــاةب مــا يهلمــه إ

الله ،ولذل جاء مل الشريهة كر واأع لهذا الخلق الذميم ،ووف مل السوة الوبوية

جان للنخلص من

لذا الداء وللحد من آثافو ،ممن ل :
 -2ا أنها ة بالله من الشيطان :ن أـليمان بـن صـر قـال :كوـا جالسـ ًا مـع الوبـل صـل اللـه ليـه
وألم وفج ن يسنبان ،منحدلما احمر وجهه واحن خـا نو اجـه ( ـروق مـن الهوـق) مقـال الوبـل صـل اللـه
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ليه وألم( :إحل أل لم كلمة لو قالها لب وه ما يجد ،لو قال ن و بالله من الشيطان لب وه ما يجد).
فواو البخــاف  ،ال ــنح  .100/6وقــال صــل اللــه ليــه وأــلم( :إ ا غ ــب الرج ـ مقــال ن ــو باللــه ،أــكن
غ به) صحيح الجامع الص ير فقم .645
 -1السكون :قال فأول صل الله ليه وألم( :إ ا غ ب نحـدكم مليسـكا) فواو ادمـام نحمـد
المسود  ،114/2ومل صحيح الجامع  .4010 ،641و ل نن ال

ـبان يخـرذ ـن طـوفو وشـهوفو غالبـ ًا

مينل ظ بكلمان قد يكون ميها ك ر والهيا بالله نو لهن نو ط ق يهدم بينه ،نو أب وشنم يجلـب لـه ـداوة
ل .

اآلخرين ،وبالجملة مالسكون لو الح لن مل ك

 -1السكون :قال فأـول اللـه صـل اللـه ليـه وأـلم( :إ ا غ ـب نحـدكم ولـو قـاةم ملـيجلس ،مـإن
لب وه ال

ب وإ ملي طجع).

وفاو لذا الحديث نبو ف ف ل الله وه ،حدثا له مل ل قصة :مقد كان يسقل ل حوض له
مجـاء قــوم مقــال :نيكـم يــوف لـ نبـل ف ويحنســب شــهران مــن فنأـه ؟ مقــال فجـ نحـا مجــاء الرجـ مــنوف
ليه الحوض مدقه " ن كسرو نو حطمه والمرا نن نبا ف كان ينوقع من الرجـ المسـا دة مـل أـقل ادبـ
من الحوض مإ ا بالرج يسلء مل لدم الحوض " وكان نبو ف قاةم ًا مجلس ثم ا طجع مقي له :يا نبا ف
لــم جلســا ثــم ا ــطجها ؟ قــال مقــال :إن فأــول اللــه صــل اللــه ليــه وأــلم ..و كــر الحــديث " الحــديث
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بقصــنه مــل مســود نحمــد  251/5واحظــر صــحيح الجــامع فقــم  ." 644ومــل فوايــة كــان نبــو ف يســقل ل ـ
حوض منغ به فج مقهد ..مي

القدير المواو .401/2

ومن مواةد لذا النوجيه الوبو موع ال ا ب من النصرمان الهوجاء ألحه قد ي رب نو يؤ
يقن كما أير بهـد قليـ وفبمـا نتلـت مـا ً وححـوو ،وألجـ

ب قد

لـ إ ا قهـد كـان نبهـد ـن الهيجـان والثـوفان،

وإ ا ا طجع صـاف نبهـد مـا يمكـن ـن النصـرمان الطاةشـة واألمهـال المؤ يـة ،قـال اله مـة الخطـابل فحمـه
الله مل شرحه ل نبل او ( :القاةم منهيئ للحركـة والـبطو والقا ـد وحـه مـل لـذا المهوـ  ،والم ـطجع
ممووع موهما ،ميشبه نن يكون الوبل صل الله ليه وأـلم إحمـا نمـرو بـالقهو وا

ـطجاع لـا يبـدف موـه مـل

حال قيامه وقهو و با فة يودم ليها ميما بهد) .والله ن لم أون نبل او  ،ومهه مهالم السون .242/5
 -4ح ظ وصية فأول الله صل الله ليه وألم :ن نبل لريرة ف ل الله وه نن فج ً قال للوبل
صل الله ليه وألم نوصول قال :ت

ل مراف ًا ،قال :ت

ب ،مر

ب فواو البخـاف مـنح البـاف

.465/20
ومل فواية قال الرج  :م كرن حـين قـال الوبـل صـل اللـه ليـه وأـلم مـا قـال ،مـإ ا ال

ـب يجمـع

الشر كله .مسود نحمد 101/5
 -5ت

ب ول الجوة حديث صحيح :صحيح الجامع  ،0104و زاو ابن حجر إل الطبراحل،
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احظر ال نح 465/4
إن تذكر ما ن د الله للمنقين الذين ينجوبون نأباب ال
من ن ظم مـا يهـين لـ إط ـاء حـاف ال

ب ويجالدون نح سـهم مـل كبنـه وف و لهـو

ـب ،وممـا وف األجـر الهظـيم مـل لـ قولـه صـل اللـه ليـه وأـلم:

(ومن كظم غيظ ًا ،ولو شاء نن يم يه نم او ،مأل الله قلبه ف ًا يوم القيامـة) فواو الطبراحـل  451/21ولـو
مل صحيح الجامع  .206ونجر ظيم آخر مل قوله صل الله ليه وألم( :من كظم غيظـ ًا ولـو قـا ف لـ
نن ُيو ذو ،او الله ز وج

ل ف وس الخ ةق يوم القيامة حن يخيرو من الحوف الهين ما شاء) فواو نبو

او  4000وغيرو ،وحسوه مل صحيح الجامع .6521
 -6مهرمة الرتبة الهالية والميزة المنقدمة لمـن ملـ ح سـه :قـال فأـول اللـه صـل اللـه ليـه وأـلم:
(ليس الشديد بالصر ة ،إحما الشديد الذ يمل ح سه ود ال

ب) فواو نحمد  116/1والحـديث من ـق

ليــه وكلمــا اح هلــا ال ــو س واشــند األمــر كــان كظــم ال ــيظ ن ل ـ مــل الرتبــة ،قــال ليــه الص ـ ة والس ـ م:
الصر ة ك الصر ة الذ ي
( ُّ

ب ميشند غ به ويحمر وجهه ،ويقشهر شهرو ميصرع غ به) فواو ادمـام

نحمد  ،160/5وحسوه مل صـحيح الجـامع  .1154ويونهـز ليـه الصـ ة والسـ م ال رصـة مـل حا ثـة نمـام
الصحابة ليو ح لذا األمر ،مهن نحس نن الوبل صل الله ليه وألم مـر بقـوم يصـطر ون ،مقـال :مـا لـذا ؟
قــالوا :مـ ن الصــريع مــا يصــافع نحــد ًا إ صــر ه قــال :نمـ ن لكــم لـ مــن لــو نشــد موــه ،فجـ ظلمــه فجـ
مكظــم غيظــه م لبــه وغلــب شــيطاحه وغلــب شــيطان صــاحبه) فواو البــزاف قــال ابــن حجــر بإأــوا حســن ،ال ــنح
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.524/20
 -0الننأل بهديه صل الله ليه وألم مل ال

ب:

ولذو السمة من نخ قـه صـل اللـه ليـه وأـلم ،ولـو نأـوتوا وقـدوتوا ،وا ـحة مـل نحا يـث كثيـرة،
ومــن نبرزلــا :ــن نحــس ف ــل اللــه وــه قــال :كوــا نمشــل مــع فأــول اللــه صــل اللــه ليــه وأــلم ،و ليــه بــر
حجراحل غليظ الحاشية ،من فكه ن رابل مجبذو بر اةه جبذة شديدة ،موظرن إل ص حة اتق الوبل صل الله
ليه وألم " ن ما بين الهوق والكنت " وقد نثرن بها حاشية البـر  ،ثـم قـال :يـا محمـد مـر لـل مـن مـال اللـه
الذ

ودك ،مالن ـا إليـه الوبـل صـل اللـه ليـه وأـلم م ـح  ،ثـم نمـر لـه بهطـاء فواو البـزاف قـال ابـن حجـر

بإأوا حسن ،ال نح .524/20
ومن الننأل بالوبل صل الله ليه وألم نن حجه غ بوا لله ،وإ ا احنهكـا محـافم اللـه ،ولـذا لـو
ال

ــب المحمــو مقــد غ ــب صــل اللــه ليــه وأــلم لمــا نخبــروو ــن ادمــام الــذ ُيو ــر الوــاس مــن الصـ ة

بطول قراءتـه ،وغ ـب لمـا فنى مـل بيـا اةشـة أـنر ًا ميـه صـوف وان نفوا  ،وغ ـب لمـا كلمـه نأـامة مـل
شنن المخزومية النل أـرقا ،وقـال :نتشـ ع مـل حـد مـن حـدو اللـه ؟ وغ ـب لمـا ُأـا

ـن نشـياء كرلهـا،

وغير ل  ،مكان غ به صل الله ليه وألم لله ومل الله.
 -1مهرمة نن ف ال

ب من

مان المنقين:

33

www.islamqa.info

شكــاوى وحلـ ــول

لــيهم فأــوله صــل اللــه ليــه وأــلم ،ون ــدن لهــم

ولــؤ ء الــذين مــدحهم اللــه مــل كنابــه ،ونثو ـ

جوــان ر ــها الســماوان واألفض ،ومــن صـ ان نحهــم ):يو قــون مــل الســراء وال ــراء والكــاظمين ال ــيظ
والهامين ن الوـاس واللـه يحـب المحسـوين) ولـؤ ء الـذين كـر اللـه مـن حسـن نخ قهـم وجميـ صـ اتهم
ونمه ــالهم ،م ــا تش ــرةب األ و ــاق وتنطل ــع الو ــوس للح ــوق به ــم ،وم ــن نخ قه ــم نحه ــم( :إ ا م ــا غ ــبوا ل ــم
ي رون).
 -4النذكر ود النذكير:
ال

ب نمر من طبيهة الو س ين اون ميـه الوـاس ،وقـد يكـون مـن الهسـير لـ المـرء نن ي

ـب،

لكن الصدِّ يقين إ ا غ بوا ُ
مذكروا بالله كروا الله ووق وا ود حدو و ،ولذا مثالهم.
ن ابن باس ف ل الله وهما نن فج ً اأنن ن ل

مر ف ل الله وه مـن ن لـه ،مقـال لـه :يـا ابـن

الخطاب والله ما تهطيوا الجزل " الهطاء الكثير " و تحكم بيووا بالهدل م

ـب مـر ف ـل اللـه وـه حنـ

لم نن يوقع به ،مقال الحر بن قيس ،وكان من جلساء مر :يا نمير المؤموين إن الله ز وج قال لوبيه صل
اللــه ليــه وأــلم( :خــذ اله ــو ونمــر بــالهرف ون ــرض ــن الجــاللين) وإن لــذا مــن الجــاللين ،مــو اللــه مــا
جاوزلــا مــر ف ــل اللــه وــه حــين ت لــا ليــه ،وكــان وقام ـ ًا وــد كنــاب اللــه ــز وج ـ فواو البخــاف ال ــنح
 .104/1مهكذا يكون المسلم ،ولـيس مثـ

لـ الموـامق الخبيـث الـذ لمـا غ ـب نخبـروو بحـديث الوبـل
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صل الله ليه وألم وقال له نحد الصحابة تهو بالله من الشيطان ،مقال لمن كرو :نترى بل بنس نمجوون
نحا ؟ ا لب فواو البخاف منح  465/2حهو بالله من الخذ ن.
 -20مهرمة مساو ء ال

ب:

ولل كثيرة مجملها اد راف بالو س واآلخـرين ،ميوطلـق اللسـان بالشـنم والسـب وال حـو وتوطلـق
اليد بالبطو ب ير حساب ،وقد يص األمر إل القن  ،ولذو قصة ميها برة.
ن لقمة بن واة نن نباو ف ل الله وـه حدثـه قـال :إحـل لقا ـد مـع الوبـل صـل اللـه ليـه وأـلم إ
جاء فج يقو آخر بوسهة " حب م

وف " مقال :يا فأول الله لذا قن نخـل ،مقـال فأـول اللـه صـل اللـه

ليه وأـلم نقنلنـه ؟ قـال :حهـم قنلنـه ،قـال :وكيـت قنلنـه ،قـال :كوـا نحـا ولـو حنخـبط (ح ـرب الشـجر ليسـقط
وفقه من نج الهلت) من شجرة ،مسبول منغ بول م ربنه بال نس ل قرحه (جاحب الرنس) مقنلنه ..إل
آخر القصة .فواو مسلم مل صحيحه .2100
وقــد يحصـ ن حـ مــن لــذا ميكســر ويجــر  ،مــإ ا لــرب الم

ــوب ليــه ــا ال ا ــب لـ ح ســه،

مربما مزق ثوبه ،نو لطم خدو ،وفبما أقط صريه ًا نو نغمل ليه ،وكذل قد يكسر األواحل ويحطم المناع.
ومن ن ظم األموف السياة النل تون

ن ال

ب وتسبب الوي ن ا جنما ية واح صام رى األأرة

وتحطم كياحها ،لو الط ق ،واأنل نكثر الذين يطلقون حساءلم كيـت طلقـوا ومنـ  ،مسـيوباوح  :لقـد كاحـا
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لحظة غ ب.
ميوــن

ــن ل ـ تشــريد األو  ،والوــدم والخيبــة ،والهــيو المــر ،وكلــه بســبب ال

ــب ،ولــو نحهــم

كــروا اللــه وفجهــوا إلـ نح ســهم ،وكظمــوا غــيظهم واأــنها وا باللــه مــن الشــيطان مــا وقــع الــذ وقــع ولكــن
مخال ة الشريهة تون إ الخساف.
ومــا يحــدب مــن األ ــراف الجســدية بســبب ال
وافت اع ال

ــب نمــر ظــيم كمــا يصــت األطبــاء كــنجلط الــدم،

ط ،وزيا ة ربان القلب ،وتسافع مهدل النو س ،ولذا قد يؤ

إل أكنة ممينـة نو مـرض

السكر وغيرو ،حسنل الله الهامية.
 -22تنم ال ا ب ح سه لحظة ال

ب:

لو قدف ل ا ب نن يوظر إل صوفته مل المرنة حين غ به لكرو ح سـه وموظـرو ،ملـو فنى ت يـر لوحـه،
وشدة ف دته ،وافتجاف نطرامه ،وت ير خلقنه ،واحق ب أحونه ،واحمراف وجهه ،وجحوظ يويه وخـروذ
حركاته ن النرتيب ونحه ينصرف مث المجاحين ألحت من ح سه ،واشمنز من ليانه ،ومهلوم نن قبح الباطن
ن ظم من قبح الظالر ،مما نمر الشيطان بشخص لذا حاله ! حهو بالله من الشيطان والخذ ن.
 -21الد اء:
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لذا أ

المؤمن اةم ًا يطلب من فبه نن يخلصه من الشروف واآلمان واألخ ق الر ياـة ،وينهـو

باللــه نن ينــر ى مــل لاويــة الك ــر نو الظلــم بســبب ال
وال

ــب ،وألن مــن الــث ب الموجيـان :الهــدل مــل الر ــا

ب صحيح الجامع  1014كان من اةه ليه الص ة والس م( :اللهم بهلم ال يب وقدفت

ل

الخلــق نحيوــل مــا لمــا الحيــاة خيــر ًا لــل ،وتــومول إ ا لمــا الومــاة خيــر ًا لــل ،اللهــم ونأــنل خشــين مــل
ال يب والشها ة ،ونأنل كلمة ادخ ص مل الر ا وال

ب ،ونأنل القصد مل ال قر وال و ونأنل

حهيم ًا يو د ،وقرة ين توقطع ،ونأنل الر ا بالق اء ،ونأنل بر الهيو بهد المون ،ونأنل لـذة
الوظر إل وجه والشوق إل لقاة  ،مل غير راء م رة و منوة م لة ،اللهم زيوا بزيوة اديمان واجهلوا
لداة مهندين) .فواو الوساةل مل السون  55/1والحاكم ولو مل صحيح الجامع  .2102والحمد لله فب
الهالمين.
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