
ُر  أخو الموت الصغي

 والصلة والسلم على رس�ولنا محم�د وعل�ى آل�ه وص�حبه أجمعي�ن، أم�ا بع�د لم�ا، الحمد ل الحي القيوم الذي ل تأخذه سنت ول نوم

 أحوال المسلمين فيما يتعلق بالنوم نويت بكتابة رسالة قصيرة فيها فوائد كثيرة. نسأل ا التوفيق لذلك.لحظت

 والطمئنان، هذا يؤكد كون النس�ان ض�عيفا. لق�د خل�ق النس�انالستراحةمن المعلوم أن الناس كلهم يحتاجون إلى النوم، هو سبب 

، نحن نتحرك ونعمل ولكن في نهاية المر ل بد لن�ا م�ن الف�راش، ول�ذلك يج�ب علين�ا أن نتأم�ل١ضعيفا، كما قال ا تعالى في كتابه

مرة ثانية في موقف النسان في هذا الكون. كيف يستطيع النسان أن يتكبر، ول يمكن له أن يبقى حي�ا و ح�تى ل مس�تيقظا. ا ه�و

ا ل ال�ه ال ه�و الح�ي القي�وم ل تأخ�ذه﴿ إلى النوم، من حيث هو ق�د نف�ى حاج�ة الن�وم ع�ن نفس�ه بق�وله تع�الى: يحتاجالذي وحده ل 

 ونحن نشكر ا تعالى على،. هو الحي والقادر مطلقا ونحن نصفه بصفاته الكاملة التي وردت في الكتاب والسنة۲﴾سنة ول نوم...

نعمه ل تحصى، فالنوم بل شك نعمة من هذه النعم الكثيرة.

 إن الن�وم ق�د ذك�ر ف�ي مواق�ف مختلف�ة ف�ي الق�رآن؟متعلق�ا به��ذا الموض�وع أري�د أن أجي�ب عل�ى الس�ؤال: م�ا حقيق�ة الن�وم ف�ي الف�رآن

الكريم، وأنت تجد فيما يلي تفسير آيتين من اليات تتحدث عن النوم: 

 أي هو ا الذي يقبض  أنفسكم عن التصرف بالتمام في المنام. لحظ أن النوم قد وص�ف بن�وع۳﴾وهو الذي يتوفاكم بالليل...﴿: ١

من الوفاة، غير أن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى  فيه الحياة ولهذا تكون فيه الحركة والتنفس، فإذا انقض�ى عم��ره خ�رج

ولك�ن في�ه خلف، م�ن حي�ث ق�ال بعض��هم: ل تخ�رج من�ه ال�روح، ولك�ن يتنف�س، لروح�ه وتنقط�ع حي�اته، وص�ار ميت�ا ل يتح�رك و

 كما قال القرطبي في تفسيره.يخرج منه الزهن،

 أي جع�ل الظلم الس�اتر٤﴾وه�و ال�ذي جع�ل لك�م الي�ل لباس�ا والن�وم س�باتا وجع�ل النه�ار نش�ورا﴿وقال ا تع�الى ف�ي آي�ة أخ�رى: : ٢

كاللب�اس والن�وم راح�ة لب��دانكم وقطع�ا لعم�الكم، والس�بت القط�ع والن�ائم مس�بوت لن�ه انقط�ع عمل�ه وحركت��ه، كم�ا تق�رأ ف�ي تفس�ير

البيضاوي.

وأما النسان إذا نظرت إليه كيف يتعامل مع النوم تعجبت، بل تجد الناس إما في الفراط أو إما في التفريط، كما يفعلون في معظ��م

 في عباداتهم. كم من الناس ق�د هل�ك بس�بب اض�طراب ف�ي نظ�امأمورهم، حتىأعمالهم. ولكن ينبغي للمسلم أن يكون معتدل في كل 

الن�وم، لن النس�ان عن�دم ين�ام قليل يش�عر ف�ي خلل الي�وم بالحاج�ة إل�ى الن�وم م�رة ثاني�ة، وتج�د نف�س الم�ر ف�ي ك�ثرة الن�وم، خلف�ا

 وحقيق�ة الم�ر العق�س، ول�ذا علين�ا أن نبح�ث ع�ن الطري�ق الوس�ط.لفكار الناس كثيرهم : النوم الطويل يؤدي إلى الستراحة والقوة

حتى  نستريح حقا ونستفيد من هذه النعمة العظيمة ول نحولها بلء. أم�ا حاج�ة الن�وم س�اعة ه�ي ت�راوح بي�ن خم�س وعش�ر س�اعات

بحسب السن والمهنة، بحيث يحتاج النسان عند مرحلة الطفولة وعند عمل صعب إلى أكثر النوم.

ب��الرغم أن��ه نعم��ة عظيم��ة ت��راه بع��ض علمائن��ا ك��أنه ع��دو م��بين بس��بب حرص��هم إل�ى طل��ب العل��م وحف��ظ ال�وقت. لق��د أص��بح علمائن��ا

مشهورين باجتهادهم واشتغالهم بالعلم طول الوقت. في هذا الموقف أريد أن أض�رب ل�ك بع�ض المثل�ة لتوض�يح ه�ذه المس�ألة ح�تى

نتصور أحوال العلماء في حرصهم ودقتهم. لعل هذه المثلة ستكون دافعة لنا لتقليل النوم ح�تى نس�تفيد م�ن برك�ة اللي�ل ونص�بح م�ن

المجتهدين: روي أن محمدا بن الحسن الشيباني ل ينام الليل و كان يضع عنده كتبا، فإذا مل من ن�وع نظ�ر ف�ي الخ�ر، وك�ان يزي�ل

ن��ومه بالم��اء ويق��ول: إن الن��وم م��ن الح�رارة. وم��ن المش��هور أن الم��ام الش�افعي ك�ان يج�زء اللي��ل ثلث��ة أج�زاء: الثل��ث الول يكت��ب

والثاني يصلي والثالث ينام. وأبلغ من هذا إبتعاد ابن البغدادي عن النوم، بل هو قد ي�رى دائم�ا بانش�قاق رأس�ه وانفت�اح جبهت�ه، فقي�ل

له: و كيف ذلك؟ قال: كان ل ينام إل عن غلبة، ولم يخ�ل أن يك�ون بي�ن ي�ديه مح�برة أو ق�دح، أو ش�يء م�ن الش�ياء موض�وعا، ف�إذا

٢٨سورة النساء: ١
٢٥٥سورة البقرة: ٢
٦٠سورة النعام: ۳
٤٧سورة الفرقان: ٤



غلبه النوم  سقط على ما يكون بين يديه فيؤثر في وجهه أثرا. ولحظ أن كثيرا من هؤلء العلماء الفاضلين كانوا ل ين��ام ع��ادة، ب��ل

، فهو قد قال: أنا ل أنام ول آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني الن��وم ليلابن الجوينيإذا غلب عليهم النوم فقط، كما فعل إمام الحرمين 

كان أو نهارا، وكان المام النووي يفعل كذلك، م�ن حي�ث روي ع�ن تلمي�ذه قاض�ي القض�اة ب�در ال�دين أن�ه س�أله ع�ن ن�ومه فق�ال: إذا

٥غلبني النوم استندت الكتب لحظة وأنتبه.

أنا ل أقول إن علينا واجبا أن ل ننام إل قليل، بل كما قلت النوم نعمة ضرورية وعدمه يؤدي الى مشكلت عديدة صحية ومعنوية،

ولكن في الحقيقة نحن نبالغ ونن�ام ف�ي الغ�الب أك�ثر م�ن حاجتن�ا، وبه�ذا الطري�ق نح�ن نض�يع نفس�نا ب�دنا وزهن�ا. ق�ارن نفس�ك به�ؤلء

وإن ل نص�ل  إل�ى أه�دافنا. أه�م الش�يء ف�ي الول،العلماء، طبعا ربم�ا ل يمك�ن لن�ا أن نك�ون مثله�م، ولك�ن وظيفتن�ا أن نح�اول ذل�ك 

 حاس�ب نفس�ك و؟الني�ة. إن ل تن�و زل�ك ل�ن يجع�ل ا تع�الى برك�ة ف�ي حيات�ك، كم�ا جع�ل ف�ي حي�اة العلم�اء. أي�ن جه�دك و حرص�ك

تصور أن هناك حسابا، ل بد لنا منه. أنت ستحاسب وأنا سأحاسب، وإن لم نحاس�ب نفس�نا، ف�ي ذل�ك الي�وم ال�ذى يف�ر في�ه الم�رؤ م�ن

أخيه. يجب علينا أن نكون من أهل التهجد لحياء اليالي حتي ننال رضاء ا. لحظ إلى قول المام الغزالي حتى تعت��بر ب��ه: واعل��م

أن الليل  والنهار أربع وعشرون س�اعة فل يك�ونن نوم�ك باللي�ل والنه�ار أك�ثر م�ن ثم�اني س�اعات، فيكفي�ك إن عش�ت س�تين س�نة أن

 فكر في أن ثماني ساعات ثلث اليوم، وهذا يعني ضياع ثلث حياتك، يا ل�ه م�ن كلم ص�حيح.٦تضيع منها عشرين سنة، وهو الثلث.

ونحن نستنتج من هذا القول الطيب أن تقليل نومنا بساعة أو ساعتين فقط يسبب إطوال عمرنا بشكل عجيب، وح�تى يج�ب علين�ا أن

نفكر أوسع من ذلك، بحيث علينا أن نهتم بكل دقيق�ة ف�ي حياتن�ا لن ال�وقت كالس�يف إن ل�م تقتع�ه قطع�ك. والن ج�اء دورك. الم�وت

 على الفور. ابدأ بطيئا، ل تستعجل، ربما يمكنك أن تقطع من نومك ش�يئا فش�يئا وابتع�دئاحقيقة نتقرب إليه، ولذلك علينا أن نفعل شي

عن الكسل والعمال غير النافعة.

أريد أن أختم الرسالة بنقل جزء من الكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض لظني أن فيه حكما و فوائد عظيم��ة: إن

ك�ثرة الن�وم دلي�ل عل�ى الض�عف والفس�ولة (أي ع�دم الهم�ة ف�ي أم�ور ال�دنيا والخ�رة) ومس�ببة للكس�ل وقس�اوة القل�ب وغفلت�ه وم�وته،

٧وتضييع العمر في غير نفع.

من ا التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين.

١٢٩، ٩٤، ٨٨، ٦٠، ٥٩قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة: ٥
٢٠٥قيمة الزمن عند العلماء: ٦
٢٠٤قيمة الزمن عند العلماء: ٧


