كيف نستطيع القيام لصالة الصبح

المقدمة
من أبرز مظاهر التخلّف المسلكي اإليماني الشائع في هذه األيام هو عدم
االهتمام للقيام ألداء صالة الصبح ،وخطورة هذا األمر أنه آخذ باالنتشار
دون مؤاخذة أو توقف أو مراجعة ،حتى بات األمر عاديا ً عند كثير من
المسلمين ،فتسمع ك َّل يوم َمن يقول انَّه لم يُصلِّ صالة الصبح في وقتها منذ
أسابيع ،وكأنَّه خب ٌر عادي ،وهذا يدل على تردي على صعيد االلتزام والتدين
ركن من أركان اإلسالم التي شاءها هللا لعباده.
إضافة إلى إهمال
ٍ
هذه الظاهرة يجب أن تعالج بسرعة دون إهمال أو تسويف ّ
ألن مضاعفاتها
خطيرة جداً ،وال يجوز التغاضي عنها أو إهمالها أو التقليل من شأنها أو
استسخافها ...فح ّ
حال من األحوال.
ق هللا ال يُتهاون فيه في أي ٍ
ومن أبرز ميزات المجتمع اإلسالمي قيام أفراده ألداء هذه الفريضة اإللهية
معان وفوائد للدنيا واآلخرة.
مع ما يحمل ذلك من
ٍ
قال هللا ج ّل جالله
صالَةَ َكان ْ
َت َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ِكتَابًا َموْ قُوتًا}.
[النّـِسـَـاء ...{ ]301إِ َّن ال َّ
وقال ع ّز من قائل
ق اللَّي ِْل َوقُرْ آنَ ْالفَجْ ِر إِ َّن
[اإلسـراء { ]87أَقِ ِم ال َّ
َ
صالَةَ لِ ُدلُ ِ
س إِلَى َغ َس ِ
وك ال َّش ْم ِ
قُرْ آنَ ْالفَجْ ِر َكانَ َم ْشهُودًا *}.
لقد تخلَّف كثير من المسلمين اليوم عن صالة الفجر لذا يقومون بأدائها في
غير وقتها ،أي بعد شروق الشمس ،وذلك بسبب االستغراق في النوم الناتج

في الغالب عن السهر الطويل أو العكوف على أجهزة اللهو أو التعب أو
أسباب أخرى ....مادية أو معنوية.
وكان آباؤنا وأجدادنا إلى زمن قريب يحرصون أشد الحرص على النوم
مب ّكرين ،فيغلقون أبواب بيوتهم ويخفّفون من الطعام ،فيقوم الواحد منهم
لصالة الفجر بك ّل نشاط وه ّمة ،وهو طيِّب النفسُ ،متمتِّعا ً بنسيم الس ََّحر وآذان
الفجر ،فلم يُحرموا من تلك البركات لذا عاشوا عيشة هنيئة مليئة بالعافية
النفسية والصحية.
ولما غزتنا المدنيَّة الحديثة ،وغيَّرت علينا الكثير من شؤون ديننا ودنيانا ،كان
من نتيجة ذلك أن دبَّ الكسل والخمول في النفوس وترهّلَت األجسام
وتراكمت الشحوم عليها ،وقلَّت الحركة و َكثُر النوم ،بل والعجز عن القيام
ببعض األعمال البسيطة ،ومنها االستيقاظ لصالة الفجر.
كلُّ ذلك يجري ،وهوى النفس يتمادى في غيّه ليقلّد أهل النفاق نعوذ باهلل
تعالى ،الذين قال فيهم
صالَةَ إِالَّ َوهُ ْم ُك َسالَى َوالَ يُ ْنفِقُونَ إِالَّ َوهُ ْم
[التّوبـَـة َ ...{ ]45والَ يَأْتُونَ ال َّ
ارهُونَ } .كيف نقوم لنصلّي صالة الصبح
َك ِ
هناك ع ّدة خطوات يمكن للمسلم إذا اتّبعها أن يعتاد أو يزداد اعتياداً ومواظبة
على القيام لصالة الفجر ...نذكرها بعد االستعانة باهلل تبارك وتعالى ،ومنها
 3ـ أن يعمل اإلنسان على النوم مب ّكراً ،والمجاهدة في الحرص على ذلك،
ت متأخرةّ ...
ألن ذلك ينافي الفطرة السويّة.
وترك السهر إلى ساعا ٍ
رُوي عن موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنّه كان يكره الحديث
بعد صالة العشاء.

ولع َّل سبب كراهة الحديث بعدها ،خوفه من أن يؤدي ذلك إلى السهر ،والذي
يُخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو عن صالة الصبح في وقتها المفروض
أو في وقتها الجائز أو األفضل....مما يُؤدِّي إلى قساوة القلب بعد البُعد عن
العبادات الحبيبة.
والقلب القاسي ال تؤثر فيه المواعظ ،لذا كان على المسلم أن يتجنّب السهر
بال نفع أو بال سبب وجيه أو للَّهو ،وما يكون سببا ً في قسوة قلبه كفضول
الطعام والشراب وكثرة الكالم والنظر والسماع إلى ما ال ضرورة له ،أو إلى
شؤون الدنيا الصارفة عن أمر اآلخرةَّ ،
التمادي في ذلك ،حتّى ولو كان
فإن
َ
محلّالً ،له آثاره على كلِّ حال...فضالً عن الشائع اليوم في مجتمعاتنا من
انتشار الطرب والغناء ،والتي قد أصبحت متوفّرة في ك ّل شارع ومقهى
وتلفاز ،وهذا من ابتالءات آخر الزمان ....فعلى المؤمن الغيور ،أن يحرص
على تحصين قلبه من المؤثِّرات الخارجية.
والمكروه من الحديث بعد صالة العشاء هو ما كان في األمور التي ال
مصلحة فيها ،أما ما فيه مصلحة وخير ،فهو مستـثنى وال كراهة فيه،
كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس لألنس
ومحادثة الرجل أهله وأوالده للمالطفة والحاجة واإلصالح بين الناس
والشفاعة فيما بينهم ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلرشاد إلى
مصلحة المسلمين ونحو ذلك ...فكل هذا ال كراهة فيه.
والناس يتفاوتون في الحاجة إلى النوم ،وفي المقدار الذي يكفيهم منه ،فال
يمكن تحديد ساعات معينة يُفرض على الناس أن يناموا فيها ،وهذا يختلف
بحسب المرض والتعب والعمر واله ِّم واألشغال والخصوصية ....لكن على

لنوم ،يستيقظ بعده لصالة الفجر نشيطاً،
كل واحد أن يلتزم بالوقت الكافي ٍ
وال ُمشاهَد أن غالب الذين ينامون متأخرين يمضون نهارهم أو ليلهم في
خمول و َكدَر وحال تـشبه المرضى.
 2ـ عدم اإلكثار من األكل قبل النوم ،فإن األكل الكثير من أسباب النوم
الثقيل ،و َمن أكل كثيراً ،تعب كثيراً ،ونام كثيراً ،وخسر كثيراً ،فليحرص
اإلنسان على التخفيف من طعام العشاء ،وهذا هو المروي.
 1ـ العزم عزما أكيداً على تأدية صالة الفجر ،أي عقد النيّة على ذلك ،ألن
ينو أداء
النائم كالميّت ال يدري هل يستيقظ أم تُقبض روحه وهو نائم ،ومن لم ِ
صالة الفجر ثم أدركه الموت .....مات على سوء!!
ويتأَتَّى ذلك ،من اإلخالص هلل تعالى فهو خير دافع لإلنسان لالستيقاظ للصالة
وهو «أمير األسباب» المعينة للقيام ،فإذا ُوجد اإلخالص الذي يُحيي القلب
من بعد سُباته ،فهو كفيل بإذن هللا تعالى بإيقاظ صاحبه لصالة الفجر ،وأن
يدعو ربه أن يوفّقه لالستيقاظ ألداء هذه الصالة المباركة.
 ..أما الذي ينام وهو يتمنى أال تدق الساعة المنبّهة ،ويرجو أالَّ يأتي أحد
إليقاظه ،فإنه لن يستطيع على الغالب ،بهذه النيّة الفاسدة أن يقوم لتأدية صالة
الفجر ،ولن يفلح في االستيقاظ للصالة وهو على هذه الحال من فساد القلب
وسوء الطويّة.
وأ ّما عمارة القلب باإليمان ،فإنها تدفع صاحبه إلى العمل الصالح بال كلل وال
ملل ،فشجرة اإليمان في القلب تثمر إذا ُسقِيَ ْ
ت بروافد العمل الصالح فتُؤتى
أُ ُكلَها سلوكا ً وتعامالً حسنا ً مع أفراد المجتمع.
 5ـ الحرص على الطهارة (الوضوء) قبل النوم والقيام بآداب النوم ،من

استقبال القبلة وذكر هللا تعالى واالستغفار والمحاسبة...
 4ـ قراءة األذكار التي تقال قبل النوم ومنها ذكر هللا تعالى وقراءة آية
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 6ـ في فصل الشتاء يُنصح بلبس الثياب المناسبة ،التي تشعره بالدفء ،وعدم
التخفّف منها...حتى ال يُثبِّطه البرد عن القيام ُكلَّما رفع الغطاء أو تقلب في
فراشه...وهذا أمر مجرّب ونافع.
 8ـ االستعانة على القيام للصالة ،باألهل والصالحين من المعارف ،وتواصي
اإلخوان ،وتعاون الجيران...
قال هللا تعالى
صالَ ِة َواصْ طَبِرْ َعلَ ْيهَا}.
{و ْأ ُمرْ أَ ْهلَكَ بِال َّ
[طـه َ ]312
وقال هللا سبحانه
اونُوا َعلَى ْالبِّرِّ َوالت َّ ْق َوى}.
[ال َمائدة { ]2يَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َ ..وتَ َع َ
صوْ ا بِ ْال َح ِّ
صب ِْر}.
صوْ ا بِال َّ
[ال َعصر ]1
ق َوت ََوا َ
{...وت ََوا َ
َ
ض َو َما بَ ْينَهُ َما فَا ْعبُ ْدهُ َواصْ طَبِرْ لِ ِعبَا َدتِ ِه
[ َمريـَـم َ ]64
اوا ِ
{ربُّ ال َّس َم َ
ت َواألَرْ ِ
هَلْ تَ ْعلَ ُم لَهُ َس ِميًّا *}.
خاصة في هذه األيام التي توفّرت فيها وسائل التواصل ،فينبغي االستفادة
منها إلقامة أمر هللا تبارك وتعالى.
 7ـ ومن الوسائل المسا ِعدة «ساعة التـنبيه» ،واألفضل أن توضع في مكان
بعيد من الغرفةَّ ،
ُسول له أن
ألن وضعها قريبة من النائم تجعل شيطانه ي ِّ
يطفئها متذمراً منها أو راغبا ً في إتمام نومه ،وأ ّما عندما تكون بعيدة فهو
ُملزم للقيام ألداء واجبه.

 9ـ البُعد عن المعاصي وحفظ اللسان والسمع وسائر الجوارح وإشغالها بما
يخصها من عبودية ،والتف ّكر فيما في هذا الكون من مخلوقات ومطالعة كتب
العلم ،وهكذا سُئل أحد السلف عن السبب في عجزهم عن القيام لصالة الليل
فقال «قيدتكم ذنوبكم».
وهذا المضمون مرويٌّ عن رسول هللا صلّى هللا عليه وآله وسلّم.
ّ
والتلذذ بها.
فال شك أن الذنوب تكون سببا ً في حرمان العبد الطاعة
 30ـ أن يدرك ما ورد في فضل القيام لصالة الليل وصالة الفجر من األجر
العظيم والثواب الجزيل.
وفي ذلك خيرات وبركات وكرامات ال يدركها إالَّ من تذوقها.
قال هللا ربي ج َّل جالله
[المـُـ ّزمل { ]8-6إِ َّن نَا ِشئَةَ اللَّي ِْل ِه َي أَ َش ُّد َو ْ
ط ًءا َوأَ ْق َو ُم قِيالً *إِ َّن لَكَ فِي
ار َس ْبحًا طَ ِويالً *}.
النَّهَ ِ
[المـُـ ّزمل { ]20إِ َّن َربَّكَ يَ ْعلَ ُم أَنَّكَ تَقُو ُم أَ ْدنَى ِم ْن ثُلُثَ ِي اللَّي ِْل َونِصْ فَهُ َوثُلُثَهُ
َوطَائِفَةٌ ِمنَ الَّ ِذينَ َم َعكَ َو َّ
َاب َعلَ ْي ُك ْم
ار َعلِ َم أَ ْن لَ ْن تُحْ صُوهُ فَت َ
هللاُ يُقَ ِّد ُر اللَّي َْل َوالنَّهَ َ
آن َعلِ َم أَ ْن َسيَ ُك ُ
ضى َوآخَ رُونَ يَضْ ِربُونَ
ون ِم ْن ُك ْم َمرْ َ
فَا ْق َرأُوا َما تَيَس ََّر ِمنَ ْالقُرْ ِ
يل َّ
ض يَ ْبتَ ُغونَ ِم ْن فَضْ ِل َّ
هللاِ فَا ْق َرأُوا َما
هللاِ َوآخَ رُونَ يُقَاتِلُونَ فِي َسبِ ِ
فِي األَرْ ِ
صالَةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ْق ِرضُوا َّ
هللاَ قَرْ ضًا َح َسنا ً َو َما تُقَ ِّد ُموا
تَيَس ََّر ِم ْنهُ َوأَقِي ُموا ال َّ
هللاَ إِ َّن َّ
هللاِ هُ َو خَ ْيرًا َوأَ ْعظَ َم أَجْ رًا َوا ْستَ ْغفِرُوا َّ
ِألََ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر ت َِج ُدوهُ ِع ْن َد َّ
هللاَ
َغفُو ٌر َر ِحي ٌم *} ;4#&.وختاماً،
يا أيها المسلمون! ال تهملوا هذه الفريضة العظيمة َّ
ألن التهاون بها له وبال
على سعادتنا في الدنيا واآلخرة ،وكلُّ َمن تغافل عن هذا األمر ال سمح هللا

سوف يلقى ما ال يتمنى.
اللَّهم هذه أمانتي أ ّديتها...
اللَّهم إنِّي قد بلَّغت فاشهد.

