
 اللیلة لنوم

عات قسم هللا عز و جل الیوم اربع و عشرین ساعھ.ثماني ساعات لالستراحھ، ثماني سا
ل شیئ  یكون للعمل،ثماني ساعات للعباده.بعد ان تفعلونھ � اذا تذكرتم هللا  و ال تنسونھ، ك

كمان  ،ھي �.كلھا تعتبر العباده. بفضلھ و كرمھ.حتي ثماني ساعات استراحھ لو كانت �
 عباده.یكتب هللا اجره عز و جل.

نھار.كیف  هللا حتي الیوم قسمھ قسمین ،نھار و لیلة.لو كان اراد هللا ،كان لخلقھ كلھ لیلھ او
كون یكون ھو علي كل شیئ قدیر.احیانا نسمع،في بعض الكواكب شمسان.ال ت؟ یكون 

،یعطي النور ا اراد هللالیلھ.في بعضھا ال شیئ. تبقي بشكل اسود.یقول في القران الكریم،اذ
لو وال تقدرون االستراحھ.اذا اراد هللا یفعل الظالم  و ال تقدرون ان تفع حتي القیامھ

ایضا.لكن  شئئا.لیس لھ عالقة بالشمس.بعد ارادة هللا ،یقدر یعطي الحیاة بالشمس او بدنھا
لنوم و النھار للالستراحة خلق هللا اجمل.تقدر تنوم،تقدر تستریح،تقدر تقوم للعمل.اللیلھ 

  للعمل.

جلوس زمان بسبب غیاب الكھرباء كان الناس یصلون العشاء ثم ینامون.ما كان یقدرون ال
كانو  احیانا كانو یتاخرون.مھما كانو یتاخرون  ماتحت ضوء ضعیف.االن اصبح الضوء.

ده حدد بعزمان التلفاز كان مفتوح حتي وقت میتاخرون اكتر من ساعھ التاسعھ او العاشره .
و  .حاسوبكانو ینامون.االن مفتوح طوال اربع و عشرون ساعھ.اظھرت االشیاء اسوء منھ

كون الساعھ هللا لما ت ایضا سبحانالنت مثل المرض.بعد ان یغرق فیھ یجلس حتي الصباح.
ال یتركھ لك الوقت وقت العبادة.اقترب الصباح.ذلیھ؟الن اصبح  الثالثھ او الرابعھ ینام.

ل شیئ لیلة.خلق هللا اجمل كیجعلھ نائم.لكن طبعا یكون صاحي طول ال الشیطان.علي طول
ساعة الن .حتي االطباء اللمسلمون او غیر مسلمون یقولون للنوم و للجسد افضل وقت بی

ھ  التي عشرة و الثالثة .دا الوقت اذا ینام االنسان یاخذ الجسد االستراحة و الراحالحادیة ال
نام؟ و یمرض اقل.یقوي عقال ایضا.لكن تلك الساعھ من ی یحتاج لھا.مقاومة الجسد تقوي

.احدةالوعشرة او ال الثانیة  عموما ھناك قلیل من الناس ینام قبل ساعھ  

و الثلث اللیة قسمت ثالثة اقسام ایضأ.بعد ان یقضي الثلثان یسمون  الثلث الثالث ھ 
 ھو الوقت ذلك .ھ جدادا وقت استیقاظ و بعده عبادة مھم االخیر.وقت السھر وقت التھجد.

 صعوبة اسالن من كثیر یجد لك الوقت.یاخذ اكبر اجر في ذواللیلة. النھار من االفضل الوقت
لك الوقت یجلسون و یكونون مشغولین..حتي ذالنوم  من االستیقاظ في  
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 ینامون .ثماتوالكازینوھ ةاللیل النوادي عن ماذابحان هللا ینامون.في كل مكان ھكذا.لك الوقت سلما یاتي ذ
 من لكنو.  الوقت ذلك في للطالب مفیدة تكون الدراسة ألن للدراسة، وحتى للعبادة مناسب الوقت ھذا

؟ الوقت ھذا في یستیقظ  

األوقات تلك في هللا یا اوقظنا . 

 الثلث يھ هللا یحبھا التي االوقات تلك إلیك. الساعات أحب في رب یا اوقظنا: النبي سیدنا دعاء وكان
.لنا خیرا بالتأكید وھذا ونعبده امره نطیع لكي یقظتنا هللا یقدر حیث.  اللیل من األخیر  
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