
 
 
 
 

 
  

 

 النوم في الوقت المحدد
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 ﴾١١﴾َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا﴿١٠﴾َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا﴿٩َوَجعَْلنَا نَْوَمكُْم سُبَاتًا﴿

 . هذا ينطبق علينا جميعًا".  لكسب العيش وجعلنا النهارالليل كغطاء ،  وجعلنامن أجل الراحة ،  منومك جعلناوقد  " عز وجلهللا يقول 

. لكل فترة من هذه الفترات ،  : وقت للراحة ، وقت للعبادة ، ووقت للعمل . قسم الوقت إلى أقسام هللا عز وجل لم يخلق الناس للعمل فقط

لليل ، يصبح أكثر صحة ويستيقظ بشكل قوي ، . عندما ينام الشخص في ا في الليلذلك . يحدث  . النوم ضروري للناس هناك وقت معين

. يبقون حتى بعد منتصف الليل ، ثم ينامون حتى الظهر  . اآلن يطيع الناس إرادتهم . تمت إزالة التعب مما يدل على أن جسمه قد استراح

استيقظ  اليومي من هللا ، ألن هللا عز وجل يقول " الرزق. كما يتم تقليل  االكتئاب ، وعدم االرتياح، . هذا يسبب المرض  في اليوم التالي

 ". اليومي للسعي خلف رزقكمبكًرا 

من  المرء. بعد النوم في وقت متأخر ، لن يتمكن  غير قادر على االستيقاظ في الصباح الباكر المرءالنوم بعد منتصف الليل ، بالطبع 

؟" "حسناً ، ما الوقت الذي تنام فيه؟" "حوالي الساعة الواحدة أو  علفأ أن مكننيي ذاما القياملم أستطع  النهوض لصالة الصباح ، ثم يقول "

. وهذا ال  ع النهوضييستط ن، فهو أيًضا ل من أهل هللا. اذهب إلى النوم ". بالطبع ، حتى لو كان هذا الشخص  الثانية بعد منتصف الليل

وتستيقظ خالل  تنام. يجب أن  وقت المحدد ، ويستيقظ في الوقت المناسب. على المرء أن يذهب للنوم في ال لصالةالنسبة لبيحدث حتى 

. كانوا يستخدمون مصابيح الزيت  ، ولم تكن هناك أي شموعلم تكن هناك كهرباء . بالطبع في الماضي  الساعات المعينة من قبل هللا

ثم ومن يستيقظون للتهجد ،  ومن ثم. بعد الصالة األخيرة في الليل ، كانوا يذهبون للنوم ،  االستفادة القصوى منهاوإلضاءة الغرف ، 

 . ينامون لمدة ثماني ساعات في اليومبقية اليوم ، مما يعني أنهم س اليومي خالل يهتمون برزقهم ومن ثمصالة الصبح ،  يؤدون

ال . ثماني ساعات في اليوم  صف الليل ، ال يستطيعون االستفادة من النومال ينامون في الوقت المناسب ولكن بعد منت]اآلن[ ألن الناس 

. النوم ألكثر من ثماني متعبين يستيقظون  ونال يزالات ، أو اثنتي عشرة ساعة ، ولمدة عشر ساع ونفي بعض األحيان ينام، تكفي 

. أكثر  سبع أو ثمان ساعات هو ما خصصه هللا للنوم.  . خمس أو ست ساعات كافية يجب أال نتجاوز ثماني ساعات، ساعات ليس جيداً 

 . ثماني ساعات نوم المرءمريًضا ، يجب أال يتجاوز المرء . ما لم يكن  ليس جيًدا للجسم ، ليس جيدًا للروح -من هذا ليس جيًدا 

م نفسكأ على أن تشتكوا. يجب أن يشتكوا . ليس لديهم الحق في  كما قيل من قبل ، هؤالء الناس يفعلون األشياء وفقا لرغباتهم ، ثم يشتكون

حتى إذا و،  فيهاين هللا ، ال فائدة في الترتيب الصحيح ، كما ع األشياءفعل تبالطبع ال  لم ارتاح ". ! أوه " . يقولون اآلخرين على وليس

. العصر. يمكن أن يحدث هذا بعد الظهر أو قبل  قيلولة يأخذكان هناك بعض المنفعة ، سيكون الحد األدنى. خالل النهار ، يمكن للمرء أن 

هللا  . القوةبالجسم  يشعر. بهذه الطريقة  السنة تطبيقاالستلقاء لمدة خمس أو عشر دقائق ، سواء كان نائما أم ال ، مجرد االستلقاء يعني 

 .  ومن هللا التوفيق . هذه الدنيا وفي اآلخرةلنا ، حتى نستطيع أن نفعل الصواب ونكون مرتاحين في  هاأظهر التيمره وايوفقنا في اتباع أ

 الفاتحة .
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