

مسلم يف «صحيحه» عن أبي وائل شقيق بن
روى اإلمام
ٌ
سلمة األسدي قالَ « :غدَ ونا َع َلى َع ِ
بد اهلل بن َم ْسعود ڤ
ْ
َي ْومًا َب ْعدَ َما َص َّلينَا ال َغدَ اةَ ،فس ّلمنا بالبابُ ،فأ ِذن لنا ،قال:
َف َم َك ْثنَا بالباب ُهن َّي ًة [ أي انتظرنا وتر َّيثنا قليالً] قال :فخرجت
ال َتدْ ُخ ُل َ
الجاري ُة فقالتَ :أ َ
جالس ُيس ِّبح،
ون؟ فدخلنا ،فإذا هو
ٌ
فقال :ما منعكم أن تدخلوا وقد ُأ ِذن لكم؟ فقلنا :ال ،إ َّ
ال أنَّا ظنَنَّا
بعض أهل البيت نائم ،قالَ :ظنَنْتُم بآل ابن أم َع ٍ
َّ
بد َغ ْف َلةً؟
أن َ
ِّ
ٌ
فإن أم ٍ
ِ
عبد الهذلية أ ُّمه ،وهي صحاب َّي ٌة رضي اهلل
نفسه َّ َّ
[يعني َ
ثم َأقبل ُيس ِّبح حتى إذا ظ َّن َّ
الشمس قد
أن
َ
عنه وعنها] قالَّ :
طلعت ،قال :يا جارية :انظري هل طلعت؟ قال :فنظرت فإذا
هي َلم َتط ُلع ،فأقبل ُيس ِّبح ،حتى إذا ظ َّن َّ
الشمس قد طلعت
أن
َ
قال :يا جارية :انظري هل طلعت؟ قال :فنظرت فإذا هي قد
طلعت ،قال :الحمد هلل الذي أقالنا يومنا هذا ،ولم ُيهلكنا

بذنوبنا»(.)1
َّ
األثر ُيعطي المتأ ِّم َل صور ًة واضح ًة ودالل ًة ناصع ًة
إن هذا َ
على تلك الحياة الجا َّدة ِ
واله َّمة العالية واالستثمار للوقت
عند السلف الصالح  ،وال سيما الصحاب ُة رضي اهلل
( :)1صحيح مسلم (.)822

1

ٍ
عنهم وأرضاهم ،مع ٍ
ومعرفة ألقدارها
فقه منهم باألوقات
ِ
وإعطاء ِّ
حق ح َّقه.
والفاض ِل منها،
كل ذي ٍّ
الوقت الذي دخل فيه أبو وائل  $و َمن معه على
فهذا
ُ
مبار ٌك وثمي ٌن للغاية ،وهو

عبد اهلل ابن مسعود
ڤ ٌ
وقت َ
وقت ِذ ٍ
ال َّ
وهمة يف الخير ،إ َّ
أن كثير ًا من
ُ
كر هلل وجدٍّ ونشاط َّ

وقدره،
ويفرطون فيه وال يعرفون له مكانتَه
َ
الناس ُيهملونه ِّ
ضائع إ َّما يف النّوم ،أو يف ال َك َسل والفتور ،أو بشغله يف
فهو
ٌ
التَّوافِه من األمور ،مع َّ
وآخره
أن َّأو َل اليوم بمنْزلة شبابه،
َ
ٍ
شيء شاب عليه ،ولهذا
شب على
بمنزلة شيخوخته( ،)2و َمن َّ
َّ
وأوله ينسحب على
فإن ما يكون من اإلنسان يف باكورة اليوم َّ
ٌ
فنشاط ،وإن كسالً فكسل ،و َمن أمسك
بق َّية يومه ،إن نشاطًا
بزمام اليوم وهو َّأو ُله َسلِم له يو ُمه ك ُّله بإذن اهلل و ُأعين فيه
على الخير ،و ُب ِ
ورك له فيه ،وقد قيل« :يو ُمك مثل جملك إن

آخره» ،وهذا المعنى مستفا ٌد من أثر ابن
َ
أمسكت َّأو َله تبِ َعك ُ
حفظ َّأول اليوم ِّ
مسعود المتقدِّ م ،فإنَّه ڤ َل َّما تح َّقق له ُ
بالذكر

قال« :الحمدُ هلل الذي أقا َلنا يو َمنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا».
الذ ِ
كر يف هذا الوقت ُيعطي َّ
إن المحافظ َة على ِّ
بل َّ
اكر ِه َّم ًة
الذ َ
«حضرت
وقو ًة ونشاطًا يف يومِه ك ِّله ،يقول ابن القيم :$
ُ
َّ
( :)2مفتاح دار السعادة البن القيم (.)216/2
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َ
اهلل
مر ًة ص ّلى
الفجر ،ثم جلس ُ
َ
شيخ اإلسالم اب َن تيمية َّ
يذكر َ
إلي وقال :هذه
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ،ثم
َ
التفت َّ
ِ
ِ
قوتي ،أو كالمًا
غدوتي ،ولو َلم أتغدّ هذا الغدا َء سقطت َّ

قريبًا من هذا» .اهـ(.)3
السنّة َّ
اهلل أن ُيبارك أل َّمتِه يف هذا
وقد ثبت يف ُّ
أن النَّبِ َّي ﷺ دعا َ
وغيرهم عن
الوقت ،فقد روى أبو داود والرتمذي والدارمي ُ
الغامدي ڤَّ :
هم
صخر بن َوداعة
ِّ
أن رسول اهلل ﷺ قال« :ال َّل َّ
ِ
ِ
بكورها» ،وكان إذا بعث سر َّي ًة أو جيشًا بعثهم
ألمتِي يف
بارك َّ
ُ
يبعث تجار َته من
صخر ڤ تاجر ًا ،فكان
َّأو َل النهار ،وكان
ٌ
َّأو ِل النهار ،فأثرى وك ُثر ما ُله(.)4
جمع
وهو حديث ثابت عن النبي ﷺ قد روى هذا الحديث
ٌ
علي بن أبي طالب ،واب ُن عباس ،وابن
من الصحابة ،منهم ُّ
مسعود ،واب ُن عمر ،وأبو هريرة ،وأنس بن مالك ،وعبد اهلل

ابن سالَم ،والنّواس بن سمعان ،وعمران بن ُحصين ،وجابر
وغيرهم رضي اهلل عنهم أجمعين(.)5
بن عبد اهلل ُ
ونظر ًا إلى أهمية هذا الوقت ِ
وع َظم بركتِه وكثرة ما فيه من
َّ
ٍ
خيرَّ ،
السلف  كانوا يكرهون النَّو َم فيه وإضاعتَه
فإن
َ

( :)3الوابل الصيب (ص 85:ـ .)86
( :)4سنن أبي داود (رقم ،)2606:وسنن الترمذي (رقم.)1212:
( :)5انظر :صحيح الترغيب والترهيب (.)308/2
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المر ِّبي
بالكسل والعجز ،يقول ابن القيم  $ـ وهو العالَّمة ُ
ـ يف كتابه «مدارج السالكين»« :ومِن المكروه عندهم ـ أي
السلف  ـ النَّو ُم بين صالة الصبح وطلوع الشمس؛
ُ

غنيمة ،وللسير ذلك الوقت عند السالكين مز َّي ٌة
وقت
فإنَّه ُ
َ
عظيمةٌ ،حتى لو ساروا طول ليلِهم َلم يسمحوا بالقعود
الشمس ،فإنَّه َّأو ُل النهار
عن السير ذلك الوقت حتى تطلع
ُ
ِ
وحصول ال َق ْسم ،وحلول
ووقت نزول األرزاق،
ومفتاحه،
ُ
ُ
حكم جميعه على حكم
وينسحب
الربكة ،ومنه ينشأ النهار،
ُ
ُ

الحصة ،فينبغي أن يكون نو ُمها كنوم المضطر» اهـ(.)6
تلك
َّ
ومِن اآلثار الواردة عن السلف  يف هذا المعنى:ما
ڤ أنَّه رأى ابنًا له نائمًا
روي عن عبد اهلل ابن عباس  
تقسم فيها
نوم َة ُّ
الصبحة ،فقال لهُ « :قم ،أتنا ُم يف الساعة التي َّ
األرزاق»(.)7

وروي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاصڤ أنَّه قال« :النَّو ُم
على ثالثة أوجه ،نوم ُخ ْرق ،ونوم ُخ ْلق ،ونوم ُح ْمق؛ فأ َّما
النوم ُ
حوائجهم وهو
الناس
الضحى يقضي
الخ ْرق فنوم ُة ُّ
َ
ُ
ِ
القائلة نصف النهار ،وأ َّما نوم
نائم ،وأ َّما النو ُم الخ ْلق فنو ُم
ٌ
( :)6مدارج السالكين (.)459/1
( :)7أورده ابن القيم يف زاد المعاد (.)241/4
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الحمق فنو ٌم حين تحضر الصالة»(.)8
ْ

ابن القيم  $يف «كتابه زاد المعاد»« :ونوم
يقول العالَّمة ُ
زق؛ َّ
الر َ
تطلب فيه الخليق ُة
وقت
ألن ذلك
ٌ
ُ
ُّ
الصبحة َيمنع ِّ
ِ
ِ
ٍ
ٌ
حرمان إ َّ
لعارض
ال
وقت قسمة األرزاق ،فنو ُمه
أرزا َقها ،وهو ُ
ِ
َ
وإفساده
البدن،
أو ضرورة ،وهو ُم ِض ٌّر جدًّ ا بالبدن إلرخائه
للفضالت التي ينبغي تحلي ُلها بالرياضة ،في ِ
ِ
حد ُ
تكسر ًا وع ًّيا
ُ
ث ُّ
ِ
وإشغال
وضعفًا ،وإن كان قبل التربُّز والحركة والرياضة

المعدة بشيء فذلك الدّ اء ال ُع ُ
ضال المو ِّلدُ ألنواع من األدواء»
اهـ(.)9وقد ذكر نحو ًا من هذا العالَّم ُة اب ُن ُمفلح  $يف كتابه
اآلداب الشرعية(.)10
ُ

ِ
وقت
ظم نفعه ،وأنَّه ُ
وبهذا يتب َّين قيم ُة هذا الوقت المبارك وع ُ
وقت ِ
نزول األرزاق ،وحصول
جدٍّ ونشاط ،وذكرٍ هلل  ،َ۵وهو ُ
شأن
القسم ،وحلول البركة ،وقد كان للسلف  معه ٌ
ْ
وقيمته ،ولغيرهم معه شأن آخر.
عظيم؛ إذ أدركوا أهم َّيته َ
اهلل أن ُيلهمنا رشدَ أنفسنا ،وأن ُيو ِّفقنا جميعًا ِّ
لكل
نسأل َ
َ
وسلوك سبيلهم.
هنج السلف الصالح
باع َ
خير ،وأن يرزقنا ا ِّت َ
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