
 النوم نعمة من هللا

ان  نعلم  هللا عز و جل ال یشبھ االحد.ھو القادر.ال احد یصل بفكرتھ الي هللا.نقدر
و هللا ال الھ اال ھو الحي القیوم.اي هللا ھ :الغفور .نقولو اوصافھ.ھو الرحیم 

 ال تاخذه سنة و ال نوم. ال یتعب وال :الحیاة.بعده كالحي.حي تعني یعطی
.ینوم.اردنا ان نصل الي ھذا الموضوع  

ذا ول: اهللا الناس النوم لالستراحھ.هللا عز و جل  یق االنسان یتعب و ینوم.قدر
اقدر  ،دلك الوقت ال تقدرون ان تستریحو. اذا اریالنھار حتي القیامة ذ اقدر ،ارید

ش في كیف سنعی ،لظالم دوما.اذا یسئلوناللیة حتي القیامھ  كدا تبقون في ا
روض : االنسان یعیش.هللا عز و جل یقدره العیش.كل شیئ بیده.مش مف؟الظالم
تحت  بالشمس.لكن قدر هللا الناس االفضل.الن ھناك المخلوقات تعیش نعیش

تنوعھ المخلوقات الماالرض ایضا.ھناك المخلوقات تعیش في الظالم ایضا.ھناك 
ال احد یعلم عددھا اال هللا.ال یتصوره عقل االنسان.تعیش في كل مكان.  

ل لك الضعف كو تدل ضعف االنسان ایضا.یرینا ذ لذا النوم نعمة هللا.نعمة
ا اراد اذا م ،یوقظك من النوم صباحا ،یوم.مساء تنوم تكون مثل المیت.اذا اراد هللا

علھ في تف ان  لنوم.لكن النوم الزم لالنسان.احسنهللا یقبض روحك ،تموت في ا
 نة النبویھذ السفاتت الصالة.احیانا ننف ،احیانا  لما تاخر االنسانھ.ناالوقات المعی

مائة  من یقوم بسنتي یاخذ اجر،لما فسدت امتي ننوم ظھرا.ھذة السنة النبویة.
شھید.حتي تلك النوم یعطیك اجر مائة شھید.حتي لو لم تقدر ھذه السنة 

ذت سنتھ.تعرف انھا سنة ،یكتب اجرك انك نفالنبویة.حتي لو ترقد دقیقتین و   

قوي  ایضا النوم ھو السلطان.ال تقدر ان ترفض امر السلطان.مھما یكون االنسان
ادات الناس ضعفھم.قیام بالیل من العب ، ینوم.ھذه اشارة ان هللا یريلما ینعس

 یام بالیلال یوجد قاالفضل  بعد الفروض.امر اجره كبیر.یقوم بھ المسلمون فقط.
  في االدیان االخري.ھم ینامون طول الیلة.اكرم هللا عز و جل ھذه المیزة فقط

 من دةواح ھي الصالة عبادة التھجد بامة محمد علیھ السالم.قیام بالیل مقبول جدا.
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عنا االوقات االحلي � .یقدر هللا جمی فیھ.اوقات التھجد ھي المرغوب من أكثر
 القوة و یعیننا و نصحو دي  االوقات.

 و من هللا توفیق

  الفاتحھ
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