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 آفة السمر بعد العشاء 
 ذمو وكراىيتو ومفاسده وما يستثنى منو

 
احلمد هلل تعاىل ادلتفّضل ادلنعم، محًدا يوايف نعمو، ويكافئ فضلو، كما ينبغي جلبلؿ وجهو وعظيم سلطانو، 

ادلنقذ من الّضبللة واجلهالة  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  - والّصبلة والّسبلـ األ٘تاف الكامبلف على الرسوؿ
والّردى، إىل نور احلق واإلؽلاف واذلدى، وعلى آلو الطاىرين، وأصحابو الغّر ادليامُت، الذين ىم قدوتنا، وذلم الفضل 

 .الدينعلى مجيع األمة إىل يـو 
 

 أما بعد:
اخلمس،  -أو الضرورات  - حفظ وسبلمة الكليات - بعد ٖتقيق التوحيد - ىدؼ الدين يف ادلقاـ األوؿإف ف

ولذلك اجتمعت ادللل على حفظها، وقررت مجيع األدياف والشرائع االعتناء هبا،  ؛واليت ال يستغٍت عنها اإلنساف
 نساف.كل ما يكفل محايتها؛ ألهنا ضرورية حلياة اإل  -يف سبيل ذلك  - وشرعت

 غَت قابلة -أي: الكليات  - أهناعليها:  - من أىل األصوؿ -احملققوف إحدى األمور اليت اتفق  صلد أفلذلك و 
أي: أىل  - ويعنوف، ٔالقرايف وغَته ذلك كما ذكربل ىي غَت داخلة فيو أصبًل،  ألبتة،  الشرائع بُتنسخ لل

وأف الشريعة مبنية على حفظ  ،االستقراء التاـ ؾ عقبًل، ويدؿ على ذلكاوقوًعا وإف أمكن ذبذلك  - األصوؿ
ومن  ،، بل مل يتطرؽ إليو النسخ يف شيءالضروريات واحلاجيات والتحسينات، ومجيع ذلك مل ينسخ منو شيء

إظلا ذلك أف النسخ و خفاء. وال  فيولبس  ال، جليبًل واضًحا استقرى كتب الناسخ وادلنسوخ وجد ٖتقيق ىذا ادلعٌت
 ،ذلك - وغَته -الشاطيب بل شلا يزيدنا داللة على أعلية ىذه الكليات أهنا كما يقرر  .ٕاجلزئيات منهايكوف يف 

 كاف.ادلزماف أو الال يدخلها ٗتصيص وال تقييد، وال تتغَت ْتسب 
 

  

                                      

 (، وغَتىا.ٖٖ٘(، للسبكي، وإرشاد الفحوؿ )ص: ٕٔٔ/ٕ(للزركشي، اإلهباج )ٜٖ٘/ٕانظر: البحر احمليط يف أصوؿ الفقو ) ٔ
 (.ٛٚ/ٖ: ادلوافقات )-مثبًل  –انظر  ٕ
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 .ٖ: حفُظ األدياف، مث النفوس، مث العقوؿ، مث األنساب، مث األمواؿ- على الًتتيب -أي: الكليات  - وىي
 

النيل منها، أو حىت تقرر ىذا علمنا أعلية دفع ورد كل ما ؽلكن أف يكوف سبًبا للمساس هبا، فضبًل عن ما وإذا 
 إحلاؽ الضرر هبا.

 
التأمل والنظر، يلحق  بأدىنوىو  - السمر بعد العشاء - ادلباحثوىو ما نريد احلديث عنو يف ىذه  - ومن ذلك

 من ىذه الكليات.والكثَت الضرر بالكثَت 
 

 تنبيو:
على أعليتو  - أف حديثنا وإف مل يكن عن ىذه الكليات، وما يُلحقو هبا السمرعلى أنبو لعل شلا غلدر يب ىنا أف و 
عز  - وعسى اهلل - ، وتأصيل وتفريع، وتدليل و٘تثيلكما يظهر ألوؿ وىلة ػلتاج إىل مزيد بسط وبياف  ألنو ؛–

 ا للعياف.؛ ليظهر جليً -أف ييسر ذلك لنا أو لغَتنا  - وجل
  

 أمرين اثنين: -المبحث  - أردت من ىذا إال أنني
 خطر السمر بعد العشاء، وأنو من ادلسائل اليت اهاوف يظهر لنا ويستبُت: اإلشارة إىل ذلك؛ ل-وىو ادلهم  - األوؿ

اطلع على مفاسده  ومنمن البياف والنصح والتحذير واالرشاد.  أنو كاف ػلتاج إىل الكثَتيف حُت فيها الكثَت منا، 
 ، وليس اخلرب كادلعاينة!يقيًنا علم ذلك -واجتماعًيا واقتصاديًا، وغَت ذلك  دينًيا - وضرره

 
وأنو بسبب ما يلحقو هبا وثانًيا: أف تكوف ىذه الكلمات كادلدخل دلا نريد احلديث عنو من السمر بعد العشاء، 

النهي  كاف سباب اليت من أجلهاوذـ السلف لو، واألورد فيو من النهي،  وقفت عليو شلا مامجعت كل  ؛السمر
وكلها غلب أف تكوف وذكر بعض مفاسده ومجيع ذلك على وجو السرد. النهي، ىذا وما يستثٌت من عنو، 

مصحوبة بالقواعد النافعة، واألصوؿ ادلاتعة، اليت قررىا علمائنا، كمثل قواعد ادلصاحل وادلفاسد، وقواعد تقدؽلها 
عد سد الذرائع، وقواعد دفع الضرر، وقواعد الضرورة واالضطرار، وغَتىا من القواعد واألصوؿ اليت وتأخَتىا، وقوا

 نسأؿ اهلل - وأماـ من ابتلي هبذا الببلء، ووقع أسَتًا لو - مع ىذه ادلباحث اليت ذكرناىا - ينبغي أف تكوف أمامنا
 .أف يعفينا ومجيع ادلسلمُت منو - عز وجل -
 

                                      

 (. وخالفهم آخرين.ٚٔ/ٗمشهور() -ٕ/ٕ(، وادلوافقات )ٖٓٓ/ٖىكذا رتبها اآلمدي، وابن احلاجب. والشاطيب. انظر: اإلحكاـ) ٖ
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ادلبحث مهم جًدا، وىو وإف كاف طويل الذيل، إال أنو يف احلقيقة عظيم الثمرة والنيل. وإظلا ىذا أعود فأقوؿ: أف 
عز  - مل ييسره اهللأعرضت عنو؛ ألنو ػلتاج ادلزيد من العلم واجلهد والوقت والتحقيق والنظر والتدقيق، وىذا ما 

 .يل - وجل
 
 .، ػلتاج لوللبناء وال شك قابل ىذا إف، فعليو لينبو كل ىذا - القارئة أخيتو  ،أخي القارئ -ليقارف بعد ذلك ف

فأين البناؤوف؟!! ال شك أهنم كثر، لكنهم ْتاجة إىل احلض واحلث، إال إىل عدة وخربة،  إلمضائو وال ػلتاج
 !!ٗواألزواإلغراء 

 
 :( آفة السمر) بيان وتعريف

  اآلفة
أي: أصابتو آفة، فهو  - على ما مل يسم فاعلو -بالبناء للمفعوؿ  ،أيف الزرع ومنها:اآلفة: العاىة. ف إ :يقاؿ

إيف الطعاـ: من اآلفة؛ كذا و  .ٙلكنو استعمل على النقص" ؛واألصل مأووؼ على مفعوؿ ،، وزاف رسوؿ٘مئوؼ
 .ٚفهو مئيف بوزف معيف؛ وقيل: مؤوؼ"

  
 .ٛ: دخلت اآلفة عليهم"-شلالة بينها وبُت الفاء اذلمزة  -وإفوا  ،وأفوا ،وإيفوا ،أوفوا :والقـو وقاؿ الفَتوزآبادي: "

 .ٜ"آفات" :واجلمع
: عرض مفسد دلا أصاب من " اآلفة: -بعبارة أخرى  - قيلو  .ٓٔ""عرض يفسد ما يصيبو: -أي: اآلفة  - وىي
 ."شيء

 
فيفسده  شيء وما يصيب يمكن أف نقوؿ: إف كلف .ٔٔ: عرض مفسد دلا أصاب من شيء، وقيل: العاىةإًذا اآلفةف

 .ٖٔ.ٕٔآفة" لو: يقاؿ ،أو قحط ،أو مرض ،من عاىة

                                      

 ( للطالقاين.ٗٔٔ/ٜاألز: أف تؤز إنسانًا. ٖتملو على أمر برفق واحتياؿ. احمليط يف اللغة ) ٗ
 ( للجوىري.ٜٔ/٘تاج اللغة وصحاح العربية) ٘
 (.ٕٓادلصباح ادلنَت)ص:  ٙ
 ( للطالقاين.ٖٚٗ/ٓٔاحمليط يف اللغة) ٚ
 ( لؤلزىري.ٕٔٗ/ ٘ٔ(. وانظر: اهذيب اللغة )ٕٙٓٔالقاموس احمليط )ص:  ٛ
 (.ٕٓ(، وادلصباح ادلنَت )ص: ٕٙٓٔالقاموس احمليط )ص:  ٜ

 (.ٕٓ( للمناوي، وادلصباح ادلنَت )ص: ٛٚ(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: ٕٙٓٔالقاموس احمليط )ص:  ٓٔ
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 :السمر

" السُت وادليم والراء أصل واحد، يدؿ على خبلؼ البياض يف اللوف. من ذلك السمرة من فإف  أما السمر:و 
األلواف، وأصلو قوذلم:" ال آتيك السمر والقمر"، فالقمر: القمر. والسمر: سواد الليل، ومن ذلك مسيت 

 .ٗٔالسمرة"
 
أو ابنا  ،أو ابن مسَت ،ال أفعلو ما مسر السمَت :ويقاؿ .ٖتدث مع جليسو ليبًل  ،اا ومسورً :" مسر مسرً كذلك  يقاؿو 

  .٘ٔوسامرة" ،ومسرة ،ومسر ،مسار واجلمع:فهو سامر  .اال أفعلو أبدً  :أي ،مسَت
 ٙٔسامر"بفتحتُت فهو  -أيًضا  - ا" احلديث بالليل. وبابو نصر ومسر ومنو ادلسامرة: وىي: 

مث كثُر  ،واألصل يف ىذا أهنم كانوا غلتمعوف فيسمُروف يف الظُلمة :قاؿ .السمر عندىم الظُلمة"  األصمعي:قاؿ 
 .مجع الساِمر -أيًضا  -والسمر  وذلم: " حلف بالَسَمِر والَقَمِر.ومنو ق؛ حىت مسوا الظلمة مسرًا. االستعماؿ لو

 :قاؿ الشاعر .ورجاؿ مَسَرٌ  .رجل ساِمر :يقاؿ
 عزُؼ القياف ومنزٌؿ َغْمُر... .من دوهنم إْف جئتَػُهم مَسَرًا

 
 :قاؿ امرؤ القيس .مُسّار - أيًضا -يف مجع السامر  :ويقاؿ

 ٚٔ"ترى السُّماَر والناَس أحوايل ألستَ  ...فقالت سباؾ اهللُ إّنَك فاضحي

                                                                                                                           

 ( للصاغاين. ٕٖٚ/ٔالعباب الزاخر ) ٔٔ
صلى اهلل عليو  -وىو يف قولو: " )) ويف حديث النيب  –لم صلى اهلل عليو وآلو وس –تنبيو: وقد ذكر بعد قولو ىذا، حديثًا نسبو للرسوؿ 

(، والقضاعي ٕٛٛٙ: )) آفة احلديث الكذب، وآفة العلم النسياف...((..". وىذا احلديث أخرجو الطرباين يف الكبَت رقم: )-وآلو وسلم 
و حديث موضوع. كما قاؿ األلباين. انظر: قاؿ: فذكره مرفوًعا. وى -رضي اهلل عنو  -(: عن احلارث، أف علًيا ٕ/ٛيف مسند الشهاب )

بل ىو باطل اسناًدا ومتًنا.  –صلى اهلل عليو وآلو وسلم  –(.  وىذا شلا ال يصح نسبتو إىل الرسوؿ ٕٖٓٔ( رقم: )ٚٙٗ/ٖالضعيفة )
 ولذلك وجب التنبيو. 

 (.ٕٖ/ٔادلعجم الوسيط ) ٕٔ
 ( البن منظور.ٙٔ/ٜ( للفراىيدي، ولساف العرب )ٓٔٗ/ٛانظر:  كتاب العُت ) ٖٔ
 ( البن فارس.ٓٓٔ/ ٖمعجم مقاييس اللغة ) ٗٔ
 (.ٛٗٗ/ٔادلعجم الوسيط ) ٘ٔ
 ( الرازي.ٕٖٙسلتار الصحاح )ص:  ٙٔ
 بتصرؼ. -( أليب بكر األنباري ٖ٘ٔ/ٔالزاىر ىف معاىن كلمات الناس ) ٚٔ
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. يتحدثوف :أي - القـو الذين يسمروف بالليل :ىمو  .ٜٔ((إذ جاء زوجها من السامر )): ٛٔ" ويف حديث قيلة
ومنو  ،ٕٓ، فهم مسار وسامرمسر القـو يسمروف :يقاؿو . ، للبقر واجلماؿالسامر: اسم للجمع كالباقر واجلاملو 

: ٕٕورواه بعضهم .احلديث بالليل :وىو ،من ادلسامرة .بفتح ادليم :الروايةو  .ٕٔ((السمر بعد العشاء  )) :حديث
 وىو يطلق على قليل .ٖٕألهنم كانوا يتحدثوف فيو" ؛. وأصل السمر لوف ضوء القمروجعلو ادلصدربسكوف ادليم. 

 .ٕٗوكثَته سواءالكبلـ 
 

 السمر:آفة ذم 
 - السمريف ال يكوف ؛ دلعرفة أصل معناىا، أقوؿ: فكوالعربية وبعد أف اطلعنا على شيء من أقواؿ علماء اللغة

وخلف ذلم من بعد ذلك على الناس أدياهنم، ونفوسهم، وعقوذلم، وأنساهبم، وأمواذلم،  وقد أفسدآفة  -بعد ىذا 
فصار حيهم م ىلكىلكها وأعلى الكليات والضروريات مجيعها، ىدًما وحرقًا، فأ نو قد أتىفإعاىة وأي عاىة؛ 

 أمًتا.عوًجا وال  ترى فيها الا، ا صفصفً قاعً ميًتا، وىدرىم صمًتا، وأتت أمواجو عليهم فصارت 
 

بل  يف مقتل. -وال يزاؿ يصيبهم  - آفة وداء أصاب الناس -فكيف عند التأمل والتحقيق  - عند النظرإًذا:  فهو
. سرعت ىبلؾ النار دلن البسها ودنا منها -يف غالب األمر  - إىبلؾ صاحبها أسرع إىلفآفتو  ؛ضرره أعظمإف 

 كم ىم الذين اكتووا هبذه النار. - عز وجل - فآه مث آه كم أزاغ وكم أماؿ، ويعلم اهلل
 

يف   لئلذالؿزلارب بكل سناف، مستجلب لئلىانة واخلذالف، وأسَته مستحق  بكل لساف، مذمـوعدو السمر إف 
، على صاحبو ٕ٘شـؤمن حيث ىو وىو مقبح عند كل صاحب جناف. ، بكل مكاف مرفوضكل زماف، 

                                      

 ىي بنت سلرمة. ٛٔ
 (.ٖٛٔ/ٔأخرجو ابن سعد يف الطبقات الكربى ) ٜٔ
 البن رجب.( ٖ٘ٚ/ٖفتح الباري ) ٕٓ
 يأيت ٗترغلو. ٕٔ
 ( البن حجر.٘ٛٔ/ٔانظر: فتح الباري ) ٕٕ
( للزَّبيدي، واهذيب اللغة ٗٚ - ٖٚ/ ٕٔ(. وانظر: تاج العروس من جواىر القاموس )ٜٜٗ/ٕالنهاية يف غريب احلديث واألثر ) ٖٕ

 (،ٖٙٚ/ٗ(، ولساف العرب )ٜٕٔ/ ٕٔ)
 ( للعيٍت.ٖٚٗ -ٖٙٗ/ ٖ) البخاريانظر لو: عمدة القاري شرح صحيح  ٕٗ
 وبالطبع ليس ادلقصود الشـؤ الذي نفاه الشرع، وإظلا أردنا الشـؤ الذي يثبتو الشرع والعقل. فتنبو. ٕ٘
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يف  معيبلو و مسيء وىو إىل ذلك  ،وإف خفي عليو ذلك مستحوذ عليو مبلـز لو؛ ألف عملو ىذا يستلزمو،
  غَت زلمود.و  ،الوقت نفسو

 
السنوف واألبداف وىن  وتأيت علىوتذر النفوس سبلقع، تدع الديار ببلقع، رياحو عاصفة، وآثاره عاتية، أف  ناىيك

ال ، مسلك مظلم :- واحلق أقوؿ -إنو حًقا  .وتعفي رمسوتذىب بامسو، و ، عصًفا تعصف بالعمر، فلسن برواجع
 .ؤلبدافمنهك لؤلجساـ، ومهلك ل ىدى، َجدوى منو وال

 
، والفطر الطباع الصحيحة ليست باحلميدة، تتناىف معوفعلة خسيسة، َخْصلة ذميمة، وصفة قبيحة،  فهو باجلملة:

بصاحبو مرًضا، يف دينو ودنياه، ومعاشو  ت، وأحلقضررًا ت، بل رٔتا جلبكثَتة  وومصائب ،عظيمة وفتنالسليمة، وىو 
وبذلك جاءت الشريعة  .، وبالتايل تركومنعو - وال بد - تقتضي -واألمر كذلك  - احلكمة وادلصلحةفومعاده، 

 . ، واحلنيفية السمحاءالغراء
 

 منها العجب:يقضي وقفة 
معدود ر كلو فيما إذا كاف السم  ، وىذاعاؿقبيح الشيمة مذمـو الف -حىت يف أعراؼ الناس  - صاحبوعد ولذلك ي

وال  - الكثَت والكثَت منوو عليكم فكيف باهلل مباح يف غَت ىذا الوقت، ويستوي فعلو وتركو.  ما ىوجنس  يف
قولوا فباهلل  وصنوؼ احملرمات؟!وإضاعة األوقات، ىو على القيل والقاؿ، والغيبة والنميمة،  -سيما يف أيامنا ىذه 

أنو كلما نصح  وىذا وإف كاف من العجب؛ ألنو جره على نفسو، إال أف األعجب من وصف يوصف؟! يل: بأي 
 ؟!فكيف أترؾ روحي ،كاف أحسنهم حااًل مع الناصح من يعرض ولساف حالو، وإف شئت قل مقالو: ىي روحي

 
لو  وىو  ، وصاحبو ظريف!ظرفًايقولوف:  - ٖتريًفا وتضليبًل  -بغَت امسو يسمونو  أهنمبل األعجب من ىذا وذاؾ 

يزداد عجبك أننا بتنا يف إنو لو وقدؽلًا قيل: آفة الظرؼ الصلف.  وصاحبو أصلف، ،بعينو الصلفكانوا يعقلوف 
وينبزونو بألقاب، ال تدري من ىو عصر تنظر فيو اجملتمعات دلن ال يسمر بعد العشاء شزرًا، ويعيبوف عليو فعلو، 

مقلوبة، وأفهامهم منكوسة.  نا صرنا يف أزمنة موازين الناس فيهاوىذا أحد األمثلة ادلتكاثرة على أناألحق هبا؟!! 
 واهلل ادلستعاف.

 
  

 



 ٜ 

 السمر والسمار ومشابهة أىل الجاىلية:
ببعض أقواذلم أو فعاذلم ىذه أىل  -من ألفوا السمر بعد العشاء  - شى أف يشاهبواإننا إذ نقوؿ ذلك، طلو 

  .[ٚٙ]ادلؤمنوف:}ُمْسَتْكربِيَن بِِو َساِمراً تَػْهُجُروَف{ : ذلمذاًما  - عز وجل - ؿ اهللالذين قااجلاىلية. 
 :أي -فوصفهم بكوهنم سامرين ، وعاب فعلهم فيو، ومسرىمكيف ذمهم وعاهبم   :يا رعاكم اهلل معي وافتأمل

}  يف الضمَت التفسَت تلف علماءؼل ىناو  .-أي: يقولن: القوؿ القبيح، والفاحش  - يهجروف ،الليل - ساىرين
قاؿ ابن كثَت:" ىذا الضمَت يف }  -ا وتوكيدً ال يغَت ما قررناه، بل يزيده تأكيًدا  -أي: اخلبلؼ  - وىو - بِِو {

 بِِو { فيو ثبلثة أقواؿ: 
 ذموا ألهنم كانوا يسمروف فيو باذلجر من الكبلـ. : مكة؛أي ،أحدىا: أنو احلـر

قرآف باذلجر من الكبلـ: إنو سحر، إنو شعر، إنو كهانة، إىل كانوا يسمروف ويذكروف ال  ؛والثاين: أنو ضمَت للقرآف
 غَت ذلك من األقواؿ الباطلة.

كانوا يذكرونو يف مسرىم باألقواؿ الفاسدة، ويضربوف لو األمثاؿ  -سلم آلو و صلى اهلل عليو و  -والثالث: أنو زلمد 
  .ٕٙباطل" أو رلنوف، فكل ذلك ،أو كذاب ،أو ساحر ،أو كاىن ،الباطلة، من أنو شاعر

 
ولن أقوؿ العبد  - الرجل السوي فكيف يرضى فذمت اآلية آمرين: األوؿ: مسرىم. واألخر: فعلهم يف ىذا الوقت.

 عربة؟! سبقوبغَته، ويكوف لو فيمن  يتعظ أالالسليم من اآلفة،  -
 

عربة، عظة و أف يقيٍت وإياكم ومجيع ادلسلمُت من كل أفة وعلة، وأف غلعل لنا يف غَتنا  -عز وجل  - أساؿ اهلل
 والقادر عليو.  -عز وجل  - عربة، وأف يدفع عن وعنكم السمر دفًعا، إنو ولينا اوأف ال غلعل من

 
 :فيو نعمة الليل والنوم

 النـو بالليل.لو وىو: خرى األهة اجل وأ لسمر،ا ما يقابلتعالوا معي ننظر ، وحىت يتضح لنا عظم آفة السمر
 

يغفل عنها الكثَتوف، فهي نعمة ٕتمع اليت و  -عز وجل  - نعمة كربى من نعم اهلل بالليل النـوما من شك أف 
 .النهارالذي حلقهما طواؿ عناء المن  - مًعا - الفكرراحة و  ،جلسملئلنساف بُت راحة ا

 

                                      

 (.ٖ٘ٓ/ٖتفسَت القرآف العظيم) ٕٙ

 



 ٔٓ 

 - عز وجل - ابتبله اهللمن حق ادلعرفة والقدر إال قيمة ىذه النعمة وال يقدر  وباهلل وتاهلل أنو ال يعرؼ وواهلل
 ال نشعراصبحنا ىا ف، ألننا ألفناال ضلس هبا وال ندريهاو  ،ذه النعمةضلن غافلوف عن ى، فياهلل كم ٕٚبالسمر

 . هبا إال حُت نفتقدىا بقدرىا وعظيم فضلها، ولن نشعر
 
لصبلة يقـو الطويلة، مث  وال سيما يف ليايل الشتاء ،الطويلةادلتتابعة الساعات يناـ كيف الواحد منا  انظر إىل ف

 ،ىذه النعمة ؼلطر على خاطره ِعَظمدوف أف اجلسد،  معاىف صحيح البدف -كأظلا نشط من عقاؿ   -الصبح 
 .السبلمة والعافية - عز وجل - نسأؿ اهلل .فضلو يف كل ذلك - عز وجل - ىا، ويعرؼ هللقدر يدرؾ و 
 

 َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباسًا{ * }َوَجَعْلَنا نَػْوَمُكْم ُسَباتاً : يف معرض االمتناف علينا هبذه النعمة - عز وجل - يقوؿ اهلل
 .[ٔٔ -ٓٔ]النبأ:

 
 الليل؟!ونعمة  ،علينا بأف جعل لنا ىاتُت النعمتُت: نعمة النـو - عز وجل - اهللؽلنت  تأمل كيفف
 

لتحصل ذلم راحة من أتعاب العمل  ؛"ويف ىذا امتناف على الناس ٓتلق نظاـ النـو فيهميقوؿ بعض أىل العلم: 
 لئلنساف بدوف اختياره، فالنـو يلجئ اإلنساف إىل جعل النـو حاصبًل  -تعاىل-فاهلل  .الذي يكدحوف لو يف هنارىم

يف الدماغ، فبتلك الراحة يستجد العصب قواه اليت أوىنها  الذي ركنو العصيبلتحصل راحة جملموعو  ؛قطع العمل
وذلك  ،ال بد لو من أف يغلبو النـو ،عمل احلواس وحركات األعضاء وأعماذلا، ْتيث لو تعلقت رغبة أحد بالسهر

 ،اا عليو لئبل يتهاوف بو، ولذلك قيل: إف أقل الناس نومً لطف باإلنساف ْتيث ػلصل لو ما بو منفعة مداركو قسرً 
 ا وكذلك احليواف.أقصرىم عمرً 

 
ألف كوف الليل  ؛وما فيو من ادلنة ،من إ٘تاـ االستدالؿ الذي قبلو }َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباسًا{.: –عز وجل  - وقولو
من مزايلة ضوء  ،ألف الليل ظلمة عارضة يف اجلو ؛واالنتفاع بو ىنائوومعينة على  ،لتكيف النـو ؛ةأا حالة مهيلباسً 

فيعسر ادلشي والعمل والشغل  ،وبتلك الظلمة ٖتتجب ادلرئيات عن اإلبصار ،الشمس عن جزء من كرة األرض
مث يغشاىا النـو فيحصل السبات هبذه ادلقدمات العجيبة، فبل جـر  ،فتتهيأ األعصاب للخموؿ ؛وينحط النشاط

 .ٕٛوبديع تقديره" ،باخللق - تعاىل - كاف نظاـ الليل آية على انفراد اهللأف  

                                      

 أف يعافينا، وكل من ابتبله هبذه األفة. –عز وجل  –نسأؿ اهلل  ٕٚ
 (ٛٔ/ٖٓتفسَت ابن عاشور ) ٕٛ

 



 ٔٔ 

 
 

 . -عز وجل  - ، فهما أيًضا نعمتاف من نعموعز وجل - كما أف الليل والنهار آيتاف من آياتوف إًذا:
َمْن إَِلٌو : } ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإف َجَعَل اللَُّو َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يَػْوـِ الِقَياَمِة - شلتًنا على عباده -عز وجل  - يقوؿ اهلل

ُر اللَِّو يَْأتِيُكم ِبِضَياٍء أََفبَل َتْسَمُعوَف * ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإف َجَعَل اللَُّو َعَلْيُكُم النػََّهاَر َسْرَمدً  ُر َغيػْ ا ِإىَل يَػْوـِ الِقَياَمِة َمْن إَِلٌو َغيػْ
رَّمْحَِتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِو َولَِتْبتَػُغوا ِمن َفْضِلِو  اللَِّو يَْأتِيُكم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَف ِفيِو أََفبَل تُػْبِصُروَف * َوِمن

 [.ٖٚ-َٓٚلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف { ]القصص:وَ 
 

لعباده، وأنو ال قواـ ذلم  - عز وجل - وأوضحت أف اختبلؼ الليل والنهار، سخره اهلل - اتاآلي -فبينت 
ن أعظم اآليات الدالة على كماؿ قدرتو، ومن أعظم مننو على خلقو، بل إف ىاتُت اآليتاف بدوهنما، كما أهنما م

، -عز وجل  - من أعظم اآليات الدالة على عظمة اهلل -أعٍت: الليل والنهار واختبلفهما  - والنعمتاف
 واستحقاقو للعبادة وحده، دوف أحد سواه.

 
لو كاف  إىل يـو القيامة؛ ئًما سرمًداجعل الليل دا -عز وجل  - تخيلوا لو أف اهلللكم أف توحىت نعي ذلك جيًدا ف

كذلك؛ لتعبت  - عز وجل - وىكذا النهار لو جعلو اهلل واضلصرت منو، ،النفوس ولسئمتو، وال بدألضر ذلك 
 ؟!ويتذكر لكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو من يتدبر األبداف، وكلت من كثرة احلركات واألشغاؿ.

 
، حيث قاؿ:" ويف ىذه اآليات، تنبيو إىل أف العبد ينبغي لو ٜٕسوؽ ما قالو السعدي يف تفسَتهأوىنا ػلسن أف 

فإنو إذا وازف بُت حالة وجودىا،  ؛عليو، ويستبصر فيها، ويقيسها ْتاؿ عدمها - عز وجل - أف يتدبر نعم الّلو
ا، وال وبُت حالة عدمها، تنبو عقلو دلوضع ادلنة، ٓتبلؼ من جرى مع العوائد، ورأى أف ىذا أمر مل يزؿ مستمرً 

فإف ىذا ال ػلدث  ، ورؤية افتقاره إليها يف كل وقت؛، بنعمو–عز وجل  - يزاؿ. وعمي قلبو عن الثناء على الّلو
 .وال ذكر" ،لو فكرة شكر

 

                                      

 (.ٖٕٙيف تفسَت كبلـ ادلناف )ص: تيسَت الكرًن الرمحن ٜٕ

 



 ٕٔ 

: } َوِمْن آياتِِو َمناُمُكْم بِاللَّْيِل -عز وجل  - يقوؿ اهلل - عز وجل - نعمة النـو بالليل آية من آيات اهللفإًذا: 
: عز  - اآليات ما جعل اهلل ومن[، َٖٕوالنَّهاِر َوابِْتغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِو ِإفَّ يف ذِلَك آَلياٍت لَِقْوـٍ َيْسَمُعوَف{ ]الرـو

 .ٖٓوذىاب الكبلؿ والتعب" ،وسكوف احلركة ،ففيو ٖتصل الراحة صفة النـو يف الليل؛من  - وجل
 

سر ىي ونعمة من نعمو الدالة على قدرتو، وفضلو ورمحتو، و  - عز وجل - النـو بالليل آية من آيات اهللكما أف 
 ؛يتسٌت ألي أحد . وادراؾ كل ذلك ومعرفتو، الوبالغ حكمتو ،على سعة علمو نادل، تمن أسراره يف خليقتو

: }ِإفَّ يف ذِلَك آَلياٍت لَِقْوـٍ َيْسَمُعوَف{ مساع تدبر وتعقل، فيسمعوف -يف ختاـ اآلية  - عز وجل - ولذلك قاؿ
 احلق فيتبعونو، ويسمعوف الوعظ فيخافونو، ويسمعوف القرآف فيصدقونو.

 
 تنبيو:

 ،منامكم بالليل آياتو"تقدًن وتأخَت، وادلعٌت: ومن : } َوالنَّهاِر َوابِْتغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِو {، –عز وجل  –ويف قولو
التصالو بالليل وعطفو عليو، والواو تقـو مقاـ حرؼ اجلر إذا  ؛وابتغاؤكم من فضلو بالنهار، فحذؼ حرؼ اجلر

  على ادلوت، والتصرؼ بالنهار دليبًل فجعل النـو بالليل دليبًل  عطوؼ عليو يف االسم الظاىر خاصة؛اتصلت بادل
 .ٖٔعلى البعث"

 
: }َوُىَو الَِّذي يَػتَػَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَػْعَلُم -عز وجل  - يقوؿىذا ادلعٌت، ف - عز وجل - ىكذا يؤكد اهللنعود فنقوؿ: و 

: }َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباساً َوالنػَّْوـَ ُسَباتاً َوَجَعَل -عز وجل  - ، ويقوؿ[ٓٙ]األنعاـ: َما َجَرْحُتْم بِالنػََّهاِر{
  .[ٚٗ]الفرقاف:  النػََّهاَر ُنُشورًا{

ليل، واالنتشار هنارًا، ال العكس؛ ولذلك كاف ىذا ىو ىدي النـو بال - ىنا - ٕٖفالسبلمة كل السبلمةإًذا: 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم. - رسوؿ اهلل

 
 

  

                                      

 (.ٕٔ٘/ٖتفسَت القرآف العظيم) ٖٓ
 (.ٛٔ/ٗٔتفسَت القرطيب) ٖٔ
: -رضي اهلل عنها  –وىو قوؿ عائشة  –يف السمر بعد العشاء  –صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -سيأيت يف ىدي الرسوؿ  –ودليلو  ٕٖ

 ))...إما نائما فيسلم..((.

 



 ٖٔ 

 السمر بعد العشاء: في - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -ىدي الرسول 
قبل العشاء، وال مسر  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -: )) ما ناـ رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنها  -قالت عائشة

 . ٖٖبعدىا((
 
رضي اهلل  -فسمعت كبلمي عائشة  ،ىشاـ بن عروة: مسعت أيب يقوؿ: )) انصرفت بعد العشاء اآلخرة قاؿو 

وضلن يف حجرة بيننا وبينا سقف. فقالت: يا عروة أو يا عرية ما ىذا السمر؟ إين ما رأيت رسوؿ  -خاليت  - عنها
نائًما قبل ىذه الصبلة، وال متحدثًا بعدىا، إما نائما فيسلم، أو مصليا  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -اهلل 

 .ٖٗفيغنم((
 

 عن السمر بعد العشاء: - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -نهي الرسول 
السمر  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -لنا رسوؿ اهلل  ٖ٘: )) جدب-رضي اهلل عنو  -قاؿ عبداهلل ابن مسعود 

 . ٖٙ(( -يعٍت: زجرنا  -بعد العشاء.
 

 . ٖٚرمحهم اهلل - العلمواحلديث واضح الداللة على كراىة السمر بعد العشاء، كما نص على ذلك مجع من أىل 
                                      

(، ٗٛٚٗ(، وأبو يعلى يف مسنده رقم: )ٕٜٙٔ(، والبيهقي يف الكربى رقم: )ٜٗٙرقم: ) (، وابن ماجوٕٗٙ/ٙأخرجو أمحد ) ٖٖ
(:" إسناد صحيح. رجالو ٛٛ/ٔ(، وضعفو األثـر ومل يصب؛ ألنو صحيح بشواىده،  قاؿ البوصَتى )ٚٔ٘ٔوالطيالسي يف مسنده رقم: )

" ىذا سند حسن ورجالو رجاؿ مسلم". انظر: الثمر (. وقاؿ األلباين: ٘ٚٓٔ/ٔثقات"، وصححو مغلطاي يف شرح سنن ابن ماجو )
 (.ٖٚ/ٔادلستطاب يف فقو السنة والكتاب )

(، وقاؿ ٛٚٛٗ(، وبنحوه عند أيب يعلى رقم: )ٖٕٚٔ(، وعبد الرزاؽ يف مصنفو رقم: )ٖٜ٘ٗأخرجو البيهقي يف الشعب رقم: ) ٖٗ
" إسناد زلسن، ورجالو رجاؿ البخاري ". الثمر ادلستطاب (: "رجالو رجاؿ الصحيح". وقاؿ األلباين: ٖٗٔ/ٔاذليثمي يف اجملمع )

(ٔ/ٖٚ.) 
أي: عابو، وذمو، فاجليم والداؿ والباء أصل واحد يدؿ على قلة الشيء. فاجلدب: خبلؼ اخلصب، ومكاف جديب. ومن قياسو:  ٖ٘

 وكل عائب فهو جادب. قاؿ ذو الرمة:اجلدب، وىو العيب والتنقص. يقاؿ جدبتو إذا عبتو.وقاؿ أبو عبيد: جدبتو أجدبو جدبًا، عبتو. 
 فيالك من خد أسيل ومنطق ... رخيم ومن خلق تعلل جادبو

( البن فارس، ولساف العرب ٜٖٛ/ٔ(، ومقاييس اللغة )ٔٔٔ/ٕ( البن سيده، وتاج اللغة وصحاح العربية )ٖٖٛ/ٖانظر:  ادلخصص )
 ( لؤلزىري.ٖ٘٘/ٓٔبيدي، واهذيب اللغة )( للز ٖٙٔ/ٕ( البن منظور، وتاج العروس من جواىر القاموس )ٕٗ٘/ٔ)

(، والطيالسي رقم: ٕٕٗٔ( والبيهقي رقم: )ٕٚٚ( وابن حباف رقم: )ٖٓٚ(، وابن ماجة رقم: )ٓٔٗ-ٜٖٛ/ٔأخرجو أمحد ) ٖٙ
 (. وقاؿ األلباين: "ورجالو ثقات، رجاؿ البخاري إال أف عطاء بن السائب كاف قد اختلط". وللحديث شاىد يتقوى بو. انظر:ٜٕ٘)

 (.ٔٙ٘/٘السلسلة الصحيحة )
 ( للشوكاين.ٙٔٗ/ٔانظر: نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ) ٖٚ

 



 ٔٗ 

 
وقد خرج سلرج الذـ، كما ىو  زجرىم وهناىم، وعاب فعلهم.جدب ادلقصود هبا:  ووجهو: أف -بكر  - أقوؿ

 - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -منو  وىذا ال يكوف إال دلا فيو مفسدة، فهذاواضح من معٌت اجلدب يف اللغة، 
 مسعود، كما ىو ظاىر من تفسَته للجدب. واهلل أعلم.كالتهديد والتوبيخ ذلم، وىذا ما فهمو ابن 

 
إياؾ  )) :–صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما  -بن عبد اهلل  جابروعن 

 .ٜٖ((، فإنكم ال تدروف ما يأيت اهلل من خلقو ٖٛوالسمر بعد ىدأة الليل
 

: ))إياؾ والسمر((، قاؿ ادلناوي: " ومراده النهي عن قاؿ - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -: أنو النهي وووج
 .ٓٗالتحدث بعد سكوف الناس، وأخذىم مضاجعهم"

 
 - يكره النـو قبلها - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -قاؿ: ))... وكاف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -وعن أيب برزة 

 .ٔٗ، واحلديث بعدىا...((-أي: صبلة العشاء 
 

 لو. - وسلموآلو   صلى اهلل عليو -وىو كراىة الرسوؿ : واضح ووجو النهي
 

ال مسر إال دلصل أو  : ))–وسلم وآلو   صلى اهلل عليو -قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -وعن عبد اهلل 
 .ٕٗ(( مسافر

 
                                      

 ىدأ يهدأ ىًدأ وىدوًءا: سكن، يكوف يف سكوف احلركة والصوت وغَتعلا، قاؿ ابن ىرمة: ٖٛ
 ليت السباع لنا كانت رلاورة ... وأننا ال نرى شلن نرى أحدا

 عن فرائسها ... والناس ليس هباد شرىم أبدا إف السباع لتهدا
 واذلدأة واذلدوء: السكوف عن احلركات. أي: بعد ما يسكن الناس عن ادلشي، واالختبلؼ يف الطرؽ. 

 (. ٜ٘ٚ/ٕ(، وادلعجم الوسيط )ٓٛٔ/ٔ(، ولساف العرب )٘ٓ٘/ٔ(، وتاج العروس من جواىر القاموس )ٙٙ٘/٘انظر: النهاية )
( وقاؿ:" صحيح على شرط مسلم ومل ؼلرجاه "، ووافقو الذىيب، وقاؿ األلباين: " أقوؿ: إظلا ىو حسن فقط؛ ٕٗٛ/ٗأخرجو احلاكم ) ٜٖ

 (.ٕ٘ٚٔ( رقم: )ٖٙٗ/ٗألف ابن عجبلف فيو ضعف يسَت، وإظلا أخرج لو مسلم متابعة". انظر: الصحيحة )
 (.ٙٔٛ/ٔالتيسَت بشرح اجلامع الصغَت) ٓٗ
 (.ٚٗٙ(، ومسلم رقم: )ٗٚ٘ -ٕٕ٘اري رقم: )أخرجو البخ ٔٗ
 سيأيت ٗترغلو يف ما يستثٌت من النهي عن السمر. ٕٗ

 



 ٔ٘ 

مطلًقا، ولذلك استثٌت، عن السمر  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -وجو الداللة منو: أنو هنى : -بكر  - أقوؿ
 . أيًضا إال للمصلي أو ادلسافر، وسيأيت ذكر من يستثنوف من النهيفأكد بو أف األصل ادلنع من السمر مطلًقا، 

 
 .ٖٗمرفوعا: )) ال مسر إال لثبلثة، مصل، أو مسافر، أو عروس (( - رضي اهلل عنها -وعن عائشة 

  ووجهو الداللة منو: ينظر يف الذي قبلو.

                                      

 (.ٕٗ٘ٙ( رقم: )ٛ٘/ٗٔ(، والضعيفة)ٛ/ٔحسنو األلباين بشواىده. دوف لفظة العروس فإهنا منكرة. انظر: الصحيحة) ٖٗ

 



 ٔٙ 

 السمر بعد العشاء: عن - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -في نهي الرسول والعلة السبب 
 - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -الرسوؿ  هنىوالذي والبحث عن العلة، لقد اختلف العلماء يف استنباط السبب، 

السبب  وإن :قيلمما وقد مجعت مجلة من أقواؿ العلماء يف ذلك، وخلصتها، ف، ألجلهما عن السمر بعد العشاء
 :ٗٗادلنع من السمر بعد العشاءيف 

 
السبلمة؛ ذلك أنو  ىي بغي لو أف يناـ على ذلك، وىذهفين ؛قد كفرت خطاياه -أي: العشاء  - الصبلة أف: أواًل 

قد و ٔتا ال ٖتمد عقباه،  ،-غالًبا  - فسيمؤلىاىو مسر وٖتدث بل شك إف ف تاب صحيفتو بالعبادة،قد ختم الكُ 
 وليس ىذا من فعل ادلؤمنُت. ،فيتدنس بالذنب بعد الطهارةغلعل خا٘تتها اللغو والباطل، 

 
عمر بن عبد روي عن  لذلك. و خا٘تة عملو - أفضل األعماؿ ىي واليت - يف وقوع الصبلةىو أف السبب : ثانًيا

؛ ألنو يرى أف العربة بالصبلة، وأنو ينبغي أف تكوف ىي أخر ٘ٗ:" أنو كاف يسمر ما مل يوتر"-رمحو اهلل  - العزيز
  - سفيافوىو ظاىر صنيع  .ٙٗيقـو مقاـ اخلتم بالصبلة ادلكتوبة" ،فجعل اخلتم بالوتر ":قاؿ ابن رجبأعمالو. 

 األوؿ.قريب من  وىذا القوؿ عند التحقيق -كما سيأيت 
 

 حالتُت:من صاحبو بعد العشاء ال ؼللو : أف السمر ثالثًا
 

حىت أو  ،عن وقتها أو على األقل .الفجريناـ عن صبلة س اوالبد، وعندى - آخر الليل -النـو أف يغلبو  أحدىا:
 .أولوعن 

 
 سيصليها وقد عندىا وإف صلى الفجر، إال أنوف، الفجرستمر يف مسره حىت يصلو ب، واجاىد نفسوو وإف : أنوالثانية

وىذا سيصرفو  -أو على األقل لن تكوف كصبلة من ناـ ومل يسمر  - اإلهناؾ هد مبلغو، واستحوذ عليوبلغ منو اجل
يسمع  ما أو ،يقرأ يف صبلتو مايعقل  قد الكاف سبًبا يف أنو رٔتا  وال بد عن اخلشوع الواجب يف الصبلة، بل إنو 

                                      

( للقرطيب، وإكماؿ ادلعلم شرح صحيح مسلم ٚ٘/ٙ(، وادلفهم دلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )ٖٛٔ/ٕٔتفسَت القرطيب ) ٗٗ
( البن حجر، ٜٖٓ/ٕ( البن رجب، وفتح الباري )ٖٙٚ/ٖ( للنووي ، وفتح الباري )ٙٗٔ/٘( للقاضي عياض، وشرح مسلم )ٕٖٗ/ٕ)

 (البن دقيق العيد.ٜٙٔ/ٔ( لتاج الدين السبكي، وإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ)ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ٕوطبقات الشافعية الكربى )
 وغَتىا. 

 ( البن رجب.ٖٙٚ/ٖفتح الباري ) ٘ٗ
 ( البن رجب.ٖٚٚ -ٖٙٚ/ ٖفتح الباري ) ٙٗ

 



 ٔٚ 

أعٍت صبلة  -بلة من ىذه الص تا احلالتُت الشك أنو سيضيع خَتًا كثَتًا، وأجرًا عظيًماكل  يفىو و من إمامو. 
  .-الفجر

 
 .والقصار" ،فقد يفرؽ فارؽ بُت الليايل الطواؿ -أي: ىذه  - قاؿ احلافظ: " وإذا تقرر أف علة النهي ذلك

 
 . ٚٗأف يفوتو بسبب السمر صبلة الليلشية من اخل: رابًعا
كما روي عن  رافع.فيما رواه عنو أيب سعيد موىل األنصار، وأبو  - رضي اهلل عنو - عمرروي ذلك عن وقد 

 اجلربين. الشيخوىو ما رجحو  .كما سيأيت - مرضي اهلل عنه -سلماف الفارسي 
 

 ذاى استظهرقد و  .، كما ىو معلـوؼلرجو عن ذلكا، والسمر قد جعل الليل سكنً  -عز وجل  - أف اهلل: خامًسا
 صاحب ادلفهم.

 
قاؿ  :قاؿ - رضي اهلل عنو - بن عبد اهلل جابرىو ما جاء يف حديث السمر بعدىا  أف سبب النهي عن: سادًسا

فإف أحدكم ال يدرى ما يبث اهلل الرِّْجِل؛ إياكم والسمر بعد ىدأة  )): - سلمآلو و صلى اهلل عليو و  -رسوؿ اهلل 
 .ٛٗ((..تعاىل من خلقو

 
 كما سيأيت. - رضي اهلل عنها - : حىت يرتاح الكتبة الكراـ. وىو مروي عن عائشةسابًعا

 
واهلل تعاىل  .؛ فإنو ادلخل ادلضيع للوقتٜٗخشية االشتغاؿ بالقصص كما ىو دأب بعض الناسأف السبب : ثامًنا
  .ٓ٘أعلم

 

                                      

 ويل مقالة بعنواف: قف حلظة! إضاءة مصباح على صبلة الليل وأىلها. وىي على الشبكة احملبوبة األلوكة. ٚٗ
 عن السمر. –صلى اهلل عليو وآلو وسلم  –سيأيت ٗترغلو، يف هني الرسوؿ  ٛٗ
تعليل ؼلرب عما كاف يف ذلك الوقت، وىو: أف أناًسا كانوا غلتمعوف لقراءة قصص بعد صبلة العشاء. وىذا ىو ما أشار إليو وىو هبذا ال ٜٗ

النووي حُت قاؿ: " ومن احملـر قراءة ضلو سَتة البطاؿ وعنًتة وغَتعلا من األخبار الكاذبة ". مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح 
(ٖ/ٜٗ.) 

 (.ٖٓٔ/ٔ) البخاريدي يف حاشيتو على ىذا قالو السن ٓ٘

 



 ٔٛ 

ألف الشيء  ؛ا للمادة: " ٖتمل الكراىة على اإلطبلؽ حسمً -بعد أف ساؽ مجلة من ىذه األقواؿ  - قاؿ احلافظ
 ، واهلل أعلم".لكونو مظنة قد يستمر فيصَت مثنة إذا شرع

 
وال ؽلكن أف يقتصر  ،ّتواز اجتماعها ؽلكن أف يتعلق بكل من ىذه ادلعاين: " قلت: و السبكياج الدين تقاؿ و 

واختصاصهما ٔتن لو  ،لئبل يلـز اختصاص الكراىة ٔتن ؼلشى فوات الصبح -األولُت  - على واحد من التعليلُت
 .ٔ٘اهجد ؼلشى فواتو"

 
 

 كراىة السلف للسمر بعد العشاء:
الريب أف األوائل قد أبلغوا يف اجلهد يف التحذير من ىذه اآلفة العظيمة، مشافهة ومكاتبة، ومل يألوا يف ذلك و 

نصًحا، وال ادَّخروا ُوْسًعا، كما التزموا ٕتاىها: االتباع واآلدب كما يفرضهما الدِّين، وسأسوؽ يف حديثي اآلف 
وأعللت عند آخرين؛ حىت يكوف فيها منبهٌة دلا  ،د كثَتينمجلة من األمثلًة على ىذا األلفاظ اليت ِضيَمْت عن

 ..أريده
 

 .ٕ٘وغَتىم" -رضي اهلل عنهم  - وعائشة ،وحذيفة عمر،قاؿ ابن رجب: " رويت كراىة السمر بعد العشاء عن 
 أهنم كانوا يكرىوف النـو"  :وسعيد بن ادلسيب ،ٖ٘ورلاىد ،وطاووس ،وعطاء إبراىيم،: " وعن ابن عبد الربوقاؿ 

 .ٗ٘قبلها واحلديث بعدىا"
 

. وذكر أف مذىب ٘٘وقاؿ: " واتفق مالك والشافعي على كراىة النـو قبل العشاء اآلخرة واحلديث بعدىا"
 .ٙ٘" الًتخيص يف احلديث بعدىا فيما ال مأمث فيو" :احلنفية

 

                                      

 (.ٖٕ٘/ ٕبتصرؼ. طبقات الشافعية الكربى ) ٔ٘
 ( لو.ٖٙٚ/ٖفتح الباري ) ٕ٘
( ولفظو: " عن ليث، عن عطاء، وطاووس، ورلاىد: أهنم كانوا يكرىوف النـو قبلها واحلديث ٘ٛٔٚأخرجو ابن أيب شيبة رقم: ) ٖ٘

 بعدىا".
 ( البن عبد الرب.ٜٓ/ٕاالستذكار ) ٗ٘
 (.ٕ٘ٔ/ ٕٗ( البن عبد الرب، وانظر التمهيد )ٕٜ/ٕاالستذكار ) ٘٘
 ( البن عبد الرب.ٕٜ/ٕاالستذكار ) ٙ٘

 



 ٜٔ 

 أقوال السلف:
 :رضي اهلل عنو -عمر 

 . ٛ٘لنا السمر بعد العتمة" ٚ٘عمر يتجدب: " كاف -رمحو اهلل  -قاؿ سليماف بن ربيعة الباىلي  
 
 .ٜ٘قاؿ يل عمر:" يا سلماف! إين أذـ لك احلديث بعد صبلة العتمة" -يعٍت بن ربيعة  -قاؿ سلماف و 
 

الناس بدرتو بعد العتمة. يقوؿ: قوموا  ٓٙينش -رضي اهلل عنو  -:" كاف عمر -رضي اهلل عنو  -وعن أيب رافع 
 .ٔٙلعل اهلل يرزقكم صبلة"

 
ال يدع سامرًا بعد العشاء، يقوؿ: ارجعوا، لعل  -رضي اهلل عنو  - عمروعن أيب سعيد موىل األنصار قاؿ:" كاف 

 .ٕٙاهلل يرزقكم صبلة أو اهجًدا"
 

يضرب الناس على احلديث بعد العشاء.  -رضي اهلل عنو  -عمر بن اخلطاب وعن خرشة بن احلر قاؿ:" رأيت 
  .ٖٙ"ونـو آخره ،أمسر أوؿ الليل :ويقوؿ

 
  

                                      

 قاؿ أبو عبيد: يعٍت: عابو وذمو، وكل عائب فهو جادب. قاؿ ذو الرمة:  ٚ٘
 فيا لك من خد أسيل ومنطق *** رخيم ومن خلق تعلل جادبو

 : ومن وجو تعّلل جادبو. [ -] ويروى 
 غلد فيو مقاال فهو يتعّلل بالشيء يقولو وليس بعيب.يقوؿ: مل 

 ( البن اجلوزي.ٔٗٔ/ٔ(، وغريب احلديث )ٜٛٙ/ٔ( البن سبلـ، والنهاية )ٖٛٓ/ ٖانظر: غريب احلديث )
 (.ٓٛٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٛ٘
 (،ٜٚٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٜ٘
: أي يسوؽ، والنش: السو  ٓٙ  ( البن منظور.ٗٗٔ/ٗٔؽ برفق. لساف العرب )يَػُنشُّ
 ( أليب عبيد..ٜٖٓ -ٖٛٓ/ ٖ(، وانظر: غريب احلديث )ٚٗٔذكره زلمد بن نصر يف سلتصر قياـ الليل )ص:  ٔٙ
 ( للطحاوي.ٕ٘ٓٚشرح معاين اآلثار رقم: ) ٕٙ
 (.ٖٕٗٔد الرزاؽ رقم: )(، وعبٔٛٙٙ( للمروزي، وأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: )٘ٔٔسلتصر قياـ الليل )ص:  ٖٙ

 



 ٕٓ 

 :رضي اهلل عنها -عائشة 
كانت إذا مسعت أحًدا من أىلها يتحدث بعد   -رضي اهلل عنها  -:" أف عائشة –رمحها اهلل  -عن عمرة و 

 .٘ٙ"ٗٙالعشاء، قالت: أرػلوا كتابكم
 

ترسل إىل كانت لم: "  سو  آلوصلى اهلل عليو و  -زوج النيب  -رضي اهلل عنها  -وعن مالك أنو بلغو أف عائشة 
 .ٙٙ"ال ترػلوف الكتابأ :فتقوؿ ،بعض أىلها بعد العتمة

 
 :رضي اهلل عنو -حذيفة 

فدؽ الباب، فخرج إليو حذيفة. فقاؿ:  -رضي اهلل عنو  -عن أيب وائل، وإبراىيم، قاال:" جاء رجل إىل حذيفة و 
حذيفة الباب دونو، مث قاؿ: إف عمر جدب لنا السمر بعد  ٚٙما جاء بك؟! فقاؿ: جئت للحديث. فسفق

 .ٛٙصبلة العشاء"
 

 :رضي اهلل عنو -ابن عباس 
 .ٜٙوال احلديث بعدىا" ،قاؿ:" ما أحب النـو قبلها -رضي اهلل عنو  -بن عباس اعن و 
 

 :رضي اهلل عنو - سلمان الفارسي
مهذبة أو مذىبة آلخره؛ فمن فعل ذلك فليصل  :" إياكم ومسرًا أوؿ الليل؛ فإنو-رضي اهلل عنو  -قاؿ سلماف

 .ٓٚركعتُت قبل أف يأوي إىل فراشو"
 
 

                                      

 ( لو.ٖٚٚ/ٖقاؿ ابن رجب: "تعٍت : ادلبلئكة الكاتبُت". فتح الباري ) ٗٙ
 ( للمروزي.٘ٔٔسلتصر قياـ الليل)ص:  ٘ٙ
 (.٘ٛٚٔادلوطأ رقم: ) ٙٙ
، أي رددتو فانسفق. تاج اللغة (، ويقاؿ: سفقت الباب وأسفقتوٗ٘ٔٔسفق الباب : رده كأسفقو. كما يف القاموس احمليط )ص:  ٚٙ

 (. ٖٛٔ/ ٘وصحاح العربية )
 (.ٖٕٙٔ(، وعبد الرزاؽ رقم: )ٙٛٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٛٙ
 (.ٗٛٔٚأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٜٙ
 (.ٕٛٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٓٚ

 



 ٕٔ 

 :رحمو اهلل - سعيد بن المسيب
ويف لفظ: " ألف  .ٔٚ": " ألف أناـ عن العشاء أحب إيل من أف الغو بعدىا-رمحو اهلل  - سعيد بن ادلسيب قاؿ

 .ٕٚأرقد عن العشاء اليت مساىا االعراب العتمة أحب إيل من أف ألغو بعدىا"
 

واحلديث  ،يكره النـو قبل العشاء :أنو بلغو: " أف سعيد بن ادلسيب كاف يقوؿ -رمحو اهلل  - وقاؿ مالك
 ٖٚبعدىا"

 
 :رحمو اهلل - خيثمة

 .ٗٚأوتر الرجل أف يناـ":" كانوا يستحبوف إذا -رمحو اهلل  - وقاؿ خيثمة
 

 : رحمو اهلل - سعيد بن جبير
فبل  ،عن القاسم بن أيب أيوب، قاؿ:" كنت أكوف مع سعيد بن جبَت فأصلي بعد العشاء أربع ركعات فأكلموو 

 .٘ٚيكلمٍت حىت يناـ"
 

 : رحمو اهلل - إبراىيم
 .ٙٚعن مغَتة، عن إبراىيم:" أنو كاف يكره الكبلـ بعد العشاء"و 
 

 :رحمو اهلل - سفيان
عن إبراىيم بن بشار، قاؿ: مسعت سفياف يقوؿ: " تكلمت بشيء بعد العشاء اآلخرة. فقلت: ما ينبغي يل أف و 

أناـ على ىذا فقمت فتوضأت وصليت ركعتُت، واستغفرت. وما قلت ىذا: ألزكي نفسي؛ ولكن ليعمل بو 
 .ٚٚبعضكم"

                                      

 (.ٕٗٗٔأخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو رقم: ) ٔٚ
 (.ٕ٘ٗٔعبد الرزاؽ يف مصنفو رقم: ) أخرجو ٕٚ
 (.ٜٖٓأخرجو يف ادلوطأ رقم: ) ٖٚ
 (.ٖٛٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٗٚ
 (.ٗٛٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٘ٚ
 (.٘ٛٙٙأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو رقم: ) ٙٚ
 (.ٖٔٔأخرجو ادلروزي يف تعظيم قدر الصبلة رقم:)  ٚٚ

 



 ٕٕ 

 
 :رحمو اهلل - مجاىد

 .ٛٚ"أو مذاكر بعلم ،أو مسافر ،إال دلصلي ،العشاءال غلوز السمر بعد رلاىد:" قاؿ و 
 

 :رحمو اهلل - قتادة
 .ٜٚعن معمر، عن قتادة قاؿ: " كاف يكره النـو قبل العشاء والسمر بعدىا"و 
 

  تنبيو:
أو  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -عن الرسوؿ  -شلا ذكرناه وشلا مل نذكره  - قد يرى الناظر ألوؿ وىلة يف ما روي

 :ٓٛيف باب السمر بعد العشاء، أهنا متعارضة، وليس األمر كذلك -رمحهم اهلل  -السلف 
 

 فإف كثَتًا منها ال يصح لو اسناد، ال مرفوع وال موقوؼ.
زلموؿ على األصل، أو إذا ما اشتمل السمر على زلـر أو مكروه،  :وأما ما صح منها: فإف ما ورد من النهي فهو

وأما ما أو ما يقاس عليها. يف أحد األمور اليت سيأيت ذكرىا يف االستثناء،  أو ىو زلموؿ على إذا مل يكن السمر
يف أحد تلك األمور اليت سيأيت ذكرىا واليت استثنيت أو  إما لضرورة دعتهم إليها، :يدؿ منها على اجلواز فهو

 باألدلة. 
 

والتابعُت ومن  -وآلو وسلم صلى اهلل عليو  -: " وقد اختلف أىل العلم من أصحاب النيب الًتمذيولذلك قاؿ 
بعدىم يف السمر بعد العشاء، فكره قـو منهم السمر بعد صبلة العشاء، ورخص بعضهم، إذا كاف يف معٌت العلم، 

 .ٔٛوما ال بد منو من احلوائج، وأكثر احلديث على الرخصة"
 

  

                                      

 ( البن عبد الرب.ٔٙ٘/ٛاالستذكار ) ٛٚ
 (.ٕٔٗٔأخرجو عبد الرزاؽ رقم: ) ٜٚ
.ٜٚ  – ٙٚانظر للفائدة: ناسخ احلديث ومنسوخو )ص:  ٓٛ  ( أليب بكر الثـر
 ( للطحاوي.ٖٖٓ/ٗ(. وانظر: شرح معاين اآلثار )ٖ٘ٔ/ٔسنن الًتمذي ) ٔٛ

 



 ٕٖ 

 بعد العشاء: السمرالتحقيق في حكم 
 .ٕٛال ما كاف يف خَت"إاتفق العلماء على كراىة احلديث بعدىا " قاؿ النووي:

 .ٖٛ: " ومىت كاف السمر بلغو ورفث وىجاء؛ فإنو مكروه بغَت شك"ابن رجبقاؿ 
 

 ال يخلو من حالتين: أن السمر بعد العشاء: ما قالو بعض العلماء والتحقيق
 .: أف يكوف مأذوف بو شرًعااحلالة األوىل

 .يكوف غَت مأذوف بو شرًعا: أف انيةواحلالة الث
 

 :فهو على مراتب بعد العشاء المأذون بو شرًعا السمرفأما 
، فإذا كاف  على العبد -عز وجل  - اهللبفريضة فرضها  ، أو للقياـلواجباتحلق من حقوؽ اهلل ا : أف يكوفاألوىل

وىو مأذوف بو ولو فضيلتو  ،ر الواجبيعترب من السم ؛ فإف السمرنيطت بو مسئوليتهااهبا و  العبدخص و  كذلك
 ، يأمث بتخلفو عنو.ار واجبً ىذا السموقد يكوف  شرًعا،

ىذا السمر مأذوف بو يكوف ، ففضائل الطاعات وأ ،جنس ادلستحبات يف شيء منر ىذا السميكوف : أف الثانيةو 
 .األمور ادلباحةب شرًعا؛ ألنو تعلق

إىل  بو يفضي زلرًما؛ ألنو قد يكوف عليو ذعندئفإنو  شرًعا؛: أف يكوف ىذا السمر متعلًقا ٔتا ىو زلـر والثالثة
 .الوقوع يف احلراـ

 
ا إف تعلق باحلراـ، فإنو يعترب إما زلرمً  ما خرج عن ادلأذوف بو شرًعا، وأ ،خرج عن الواجبوعلى ىذا فإف كل ما 

 أعلم. . واهللشلا سبق أف السمر أقل أحوالو الكراىة. فيعلم يكن كذلكمل إف  وإما مكروًىا
  

                                      

 (.ٚٗٔ/٘شرح صحيح مسلم ) ٕٛ
 ( البن رجب.ٖٚٚ/ ٖفتح الباري ) ٖٛ

 



 ٕٗ 

 :عن السمر بعد العشاء - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -من نهي الرسول ما يستثنى 
بأدلة  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -الرسوؿ  النهي الوارد عنلقد استثٌت العلماء مجلة من األمور اليت ٗترج من 

يف ىذا ادلبحث،   وسأذكروأمورًا أخرى خرجوىا على األصوؿ ادلستثناة هبذه األدلة،  شرعية، أخرجتها عن النهي.
 .، شلا وقفت عليوكل ما ورد فيو دليل يستثنيو

  
وادلكروه من احلديث بعد العشاء ىو ما كاف يف األمور اليت ال  :: " قاؿ العلماءالنووي وقالقبل ذلك سأذكر ما و 

مصلحة فيها، أما ما فيو مصلحة وخَت فبل كراىة فيو. وذلك: كمدارسة العلم، وحكايات الصاحلُت، وزلادثة 
 الضيف، والعروس للتأنيس، وزلادثة الرجل أىلو وأوالده للمبلطفة واحلاجة، وزلادثة ادلسافرين ْتفظ متاعهم أو

واالرشاد  ،أنفسهم، واحلديث يف االصبلح بُت الناس والشفاعة اليهم يف خَت، واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر
 .ٗٛفكل ىذا ال كراىة فيو وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضو والباقي يف معناه" ،إىل مصلحة وضلو ذلك

 
 :طلب العلمأواًل: 

 احلسن،انتظرنا  :قرة بن خالد قاؿوذكر حديث  .٘ٛباب السمر يف الفقو واخلَت بعد العشاء :بوب البخاري
رضي اهلل عنو  - أنسقاؿ  :مث قاؿ ،دعانا جَتاننا ىؤالء :فقاؿ ،حىت قربنا من وقت قيامو فجاء ،علينا ٙٛوراث

فجاء فصلى لنا مث  ،يبلغوذات ليلة حىت كاف شطر الليل  -سلم آلو و صلى اهلل عليو و  -نظرنا النيب ))  :-
وإف القـو  احلسن:قاؿ  .وإنكم مل تزالوا يف صبلة ما انتظرمت الصبلة ،أال إف الناس قد صلوا مث رقدوا :فقاؿ ،خطبنا

 .ٚٛال يزالوف ٓتَت ما انتظروا اخلَت((
 

العشاء يف آخر  -سلم و  آلوصلى اهلل عليو و  -صلى بنا النيب )) قاؿ:  -رضي اهلل عنو  - وعن عبد اهلل بن عمر
ا ال يبقى شلن ىو على األرض فإف رأس مائة سنة منه ؛أرأيتكم ليلتكم ىذه :فقاؿ .حياتو فلما سلم قاـ

  .ٛٛأحد((
 

                                      

 (.ٙٗٔ/٘رح صحيح مسلم )ش ٗٛ
 (.ٕ٘ٔ/ٔصحيح البخاري ) ٘ٛ
يقاؿ: راث يريث ريثًا، أي: أبطأ. وىف ادلثل: " رب عجلة وىبت ريثا "، ويروى: " اهب ريثا " وادلعٌت واحد. تاج اللغة وصحاح العربية  ٙٛ

(ٕ /ٖٓٚ.) 
 (.٘ٚ٘أخرجو البخاري رقم: ) ٚٛ
 (.ٖٕٚ٘(، ومسلم رقم: )ٙٚ٘أخرجو البخاري رقم: ) ٛٛ

 



 ٕ٘ 

 يف بقيع قاؿ: )) كنت أنا وأصحايب الذين قدموا معي يف السفينة نزواًل  -رضي اهلل عنو  - عن أيب موسىو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -بادلدينة فكاف يتناوب رسوؿ اهلل  - سلمو  آلوصلى اهلل عليو و  -ورسوؿ اهلل  ،بطحاف

أنا  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -فوافقنا رسوؿ اهلل  :موسىبو قاؿ أ .عند صبلة العشاء كل ليلة نفر منهم -
صلى اهلل عليو وآلو  -مث خرج رسوؿ اهلل  .ٜٛحىت أعتم بالصبلة حىت إهبار الليل ،وأصحايب ولو الشغل يف أمره

عز  - على رسلكم أعلمكم وأبشروا أف من نعمة اهلل :فلما قضى صبلتو قاؿ دلن حضره .فصلى هبم -وسلم 
 - .ما صلى ىذه الساعة أحد غَتكم :أو قاؿ .عليكم أنو ليس من الناس أحد يصلي ىذه الساعة غَتكم -وجل 

صلى اهلل عليو وآلو  -فرحُت ٔتا مسعنا من رسوؿ اهلل فرجعنا  :أبو موسىقاؿ  .-ال ندري أي الكلمتُت قاؿ 
 .ٜٓ((وسلم

 
إظلا هنى عن الكبلـ يف غَت " فيو جواز احلديث بعد صبلة العشاء، إذا كاف يف خَت، و :- رمحو اهلل -قاؿ النووي 

 .ٜٔ"اخلَت
 

عامة ليلو عن بٍت  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -قاؿ: )) كاف ػلدثنا  - رضي اهلل عنو - وعن عمراف بن حصُت
 .ٕٜ((، ال يقـو إال لعظم صبلة إسرائيل

وقد استدؿ بو األلباين على جواز السمر يف العلم. وقاؿ:" وأعلم أف السمر، وىو التحدث يف الليل. منهي عنو 
هبذا احلديث؛ ولذلك  -ولذلك ترمجت جلوازه يف العلم  ،-صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -يف غَت ما حديث عنو 

يو مجاىَت الناس اليـو من السمر وراء التلفاز وأمثالو، ىو من الفنت اليت أصابت العامل اإلسبلمي يف العصر فما عل
 . ٖٜنو مسيع رليب"إاحلاضر، نسأؿ اهلل السبلمة من كل الفنت، ما ظهر منها وما بطن، 

 

                                      

قاؿ ابن األثَت يف " اهباّر الليل " أي انتصف، وهُبرة كل شيء وسطو، وقيل: اهبار الليل إذا طلعت صلومو واستنارت، واألوؿ أكثر. اىػ  ٜٛ
 (.ٕٓٚ/ٓٔ(، و تاج العروس من جواىر القاموس)ٖ٘ٗ(، وانظر: القاموس احمليط)ص: ٖ٘ٗ/ٔ. النهاية)

 ( واللفظ لو.ٔٗٙ(، ومسلم رقم: )ٕٗ٘أخرجو البخاري رقم: ) ٜٓ
 ( للبدر العيٍت.ٓٚٗ/ٚ(. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري)ٔٗٔ/٘شرح مسلم) ٜٔ
/ ٕٚٓ/ ٛٔ(، والطرباين يف ادلعجم الكبَت ) ٕٓٔ - ٜٔٔ/ ٔ(، والبزار )ٗٗٗ، ٖٚٗ/ٗ(، وأمحد )ٜٖٚ/ ٕأخرجو احلاكم )  ٕٜ

أحفظ". قاؿ األلباين:" وىو كما قاؿ،.. أخرجو أبو داود (. وقاؿ البزار:" خالف ىشاـ أبا ىبلؿ يف احلديث، وىشاـ ٓٔ٘
(،من طريق معاذ بن ىشاـ. قلت: وىذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجالو كلهم ثقات رجاؿ". ٖٚٗ/ٗ(، وأمحد)ٖٖٙٙرقم:)

 (.ٕٖ٘ٓالصحيحة رقم: )
 (.ٕٖ٘ٓ( رقم: )ٜٔ -ٛٔ/ٚانظر: الصحيحة ) ٖٜ

 



 ٕٙ 

 ومما ورد عن السلف:
بعد  - رضي اهلل عنو - عمر بن اخلطاب أتى - رضي اهلل عنو - ؛ أف أبا موسىعن أيب بكر بن أيب موسى

: ىذه قاؿ ،يك: جئت أٖتدث إل: ما جاء بك؟ قاؿ–رضي اهلل عنو  –عمر بن اخلطاب: فقاؿ لو العشاء، قاؿ
بل، حسبتو قاؿ: مث إف أبا موسى، قاؿ: الصبلة يا أمَت  طوي، فتحدثا ليبًل ساعة؟ قاؿ: إنو فقو، فجلس عمرال

 .ٜٗ: إنا يف صبلة"ادلؤمنُت؟ قاؿ
 
 .ٜ٘"تدارس العلم ساعة من الليل خَت من إحيائها ":قاؿ -رضي اهلل عنهما  - ابن عباسعن و 
 

 .ٜٚ"ال بأس بالسمر يف الفقو ":-رمحهم اهلل أمجعُت  - ٜٙرلاىدو  ،، وطاووسعطاء وقاؿ
 

 .ٜٛ:" ال غلوز السمر بعد العشاء، إال دلصلي، أو مسافر، أو مذاكر بعلم"-رمحو اهلل  - رلاىدوقاؿ 
 

 :مصالح المسلمين فير السمثانًيا: 
يف األمر  -رضي اهلل عنو  - كاف يسمر مع أيب بكر" :قاؿ -رضي اهلل عنو  - عمر بن اخلطابعن  ،عن علقمة

 .ٜٜ": عمرأي - أنا معهماادلسلمُت، و من أمر 
 

  

                                      

 (.ٙ٘ٚٙأخرجو ابن أيب شيبة رقم: ) ٜٗ
 (.ٕٗٙرجو الدارمي يف سننو رقم: )أخ ٜ٘
 (.ٖٕٗٔأخرجو عبد الرزاؽ رقم: ) ٜٙ
 (.ٕٔٙأخرجو الدارمي يف سننو رقم: ) ٜٚ
 تقدـ ذكره. ٜٛ
(، ٜٙٔ(، والًتمذي رقم: )ٕٙ -ٕ٘/ ٔ(، وليس فيو موضع الشاىد. وأخرجو أمحد )ٜٖٗ٘رقم: ) -سلتصرًا  -أخرجو البخاري  ٜٜ

 - ٘ٚ/ ٔ(. وغَتىم. قاؿ األلباين يف الثمر ادلستطاب )ٕ٘ٗ/ٔ(، والبيهقي ) ٕٙٚف رقم: ) وقاؿ الًتمذي:" حديث حسن". وابن حبا
( بإسنادين عن عمر، .. فلؤلعمش يف احلديث إسناداف واألوؿ صحيح،  واآلخر صحيح ورجالو ٕٙ-ٕ٘/ٔ(: " وقد رواه أمحد )ٙٚ

 ٙاقتصر الًتمذي على ٖتسينو. وانظر: السلسلة الصحيحة )رجاؿ الشيخُت غَت قيس بن مرواف أيب قيس وىو صدوؽ كما يف التقريب، و 
 (.ٕٔٛٚ( رقم: )٘٘ٙ/ 

 



 ٕٚ 

 السمر لقضاء حوائج الناس:ثالثًا: 
ٖتدثا  -رضي اهلل عنهما  - ٓٓٔآخر من األنصار ، ورجبًل أسيد بن حضَت: ))أف -رضي اهلل عنو  - عن أنس

ليلة يف حاجة ذلما حىت ذىب من الليل ساعة يف ليلة شديدة  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -عند رسوؿ اهلل 
ينقلباف وبيد كل واحد منهما عصية؛  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -الظلمة، مث خرجا من عند رسوؿ اهلل 

حىت إذا افًتؽ هبما الطريق، أضاءت لآلخر عصاه فمشى كل  ضوئهاىت مشيا يف عصا أحدعلا ذلما ح فأضاءت
 . ٔٓٔ((واحد منهما يف ضوء عصاه، حىت بلغ إىل أىلو

 
 

 للذكر:ر السمرابًعا: 
أقرب ما يكوف  :يقوؿ - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -أنو مسع النيب : )) -رضي اهلل عنو  -عن عمرو بن عبسة 

يف تلك الساعة  -عز وجل  - فإف استطعت أف تكوف شلن يذكر اهلل ؛الرب من العبد يف جوؼ الليل اآلخر
 .ٕٓٔفكن((

 
: ارجعوا لعل . يقوؿا بعد العشاءال يدع سامرً  -رضي اهلل عنو  -كاف عمر   ":وعن أيب سعيد موىل األنصار قاؿ

 -، وأيب ذر ،وأيب بن كعب ابن مسعود،فانتهى إلينا وأنا قاعد مع  .ايرزقكم صبلة أو اهجدً  -عز وجل  - اهلل
 .ٖٓٔ((فقعد معهم -عز وجل  - : أردنا أف نذكر اهللفقاؿ: ما يقعدكم؟ قلنا -رضي اهلل عنهم 

 
 السمر للصالة:خامًسا: 

نائًما  - وسلم صلى اهلل عليو وآلو -إين ما رأيت رسوؿ اهلل وفيو: ))..  -رضي اهلل عنها  - عائشةحديث  تقدـ
 .ٗٓٔ((ا فيسلم، أو مصليا فيغنمقبل ىذه الصبلة، وال متحدثًا بعدىا، إما نائمً 

                                      

 ( البن حجر.ٕ٘ٔ/ٚ(. وانظر: فتح الباري )ٕ٘ٗٛىو: عباد بن بشر . كما يف رواية أخرى للنسائي يف الكربى رقم: ) ٓٓٔ
(، ٕٗٗٔوعبد بن محيد رقم: ) (، وقاؿ شعيب األرناؤوط: " إسناده صحيح على شرط الشيخُت"،ٕٕٚٗٔأخرجو أمحد رقم: ) ٔٓٔ

(، وقاؿ األلباين: "سند صحيح على شرط الستة". ٚٛٔ/ٗٔ(، وصححو البغوي يف شرح السنة )ٕٔٗ٘ٓوعبد الرزاؽ يف مصنفو رقم: )
 (.ٙٚ/ٔكما يف الثمر ادلستطاب)

(، واحلاكم ٕٚ٘(، وقاؿ:" ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو"، والنسائي رقم: )ٜٖٚ٘أخرجو الًتمذي رقم: ) ٕٓٔ
( وغَتىم. وقاؿ احلاكم:" ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل ؼلرجاه"، ووافقو الذىيب، قاؿ األلباين: " وىو كما قالو ا". ٖ٘ٗ/ٔ)

 .(ٖٕ/٘) –األصل  –انظر: صحيح أيب داود 
 (.ٕٜٙٙأخرجو الطحاوي  يف شرح معاين اآلثار رقم: ) ٖٓٔ

 



 ٕٛ 

 
 .٘ٓٔمرفوًعا: )) ال مسر إال دلصل أو مسافر(( - رضي اهلل عنو - وعن عبد اهلل

 
 .ٙٓٔوقاؿ رلاىد:" ال غلوز السمر بعد العشاء، إال دلصلي، أو مسافر، أو مذاكر بعلم"

 
 لقراءة القران:السمر سادًسا: 

 .ٚٓٔالليل" قالت:" السمر لثبلثة: لعروس، أو مسافر، أو متهجد بالقرآف من -رضي اهلل عنها  - عائشةوعن 
 

 السمر للمسافر:سابًعا: 
 .ٛٓٔأو مسافر(( ،مرفوًعا: )) ال مسر إال دلصل - رضي اهلل عنو - عن عبد اهلل

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) عليكم بالدجلة؛  -اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ  - رضي اهلل عنو - أنسعن الربيع ابن و 
 .ٜٓٔفإف األرض تطوى بالليل ((

 
ا.  وقد سار كثَتً أنو سار قليبًل  حيث يظن وعدـ مشقة؛ يسر وسهولة على ادلسافر والسفر يف الليل فيوذلك أف 

فيقطع ادلسافر من قولو: )) فإف األرض تطوي بالليل ((. أي: ينزوي بعضها لبعض وتتداخل، وىذا ىو معٌت 
 .ٓٔٔادلسافة فيو ما ال يقطعو هنارًا. واألمر لئلرشاد((

 

                                                                                                                           

 يف السمر بعد العشاء. -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -تقدـ يف ىدي الرسوؿ  ٗٓٔ
 يأيت ٗترغلو يف السمر مع ادلسافر. ٘ٓٔ
 تقدـ ذكره. ٙٓٔ
 يأيت ٗترغلو. ٚٓٔ
(. وقاؿ يف موضع ٖٕ٘ٗ( رقم: )ٔٙ٘/٘(، وحسنو األلباين لشواىده يف الصحيحة )ٜٕٗ( رقم: )ٖٚ/ٔ) أخرجو الطيالسي ٛٓٔ

آخر: " حديث صحيح لطرقو وشواىده، ، وقد أعلو احلافظ يف " الفتح " ّتهالة راو يف سند أمحد، وىو كذلك، ولكن كاف عليو أف يقويو 
(. ٕٓ/ٚالتنبيو عليو، خشية أف يغًت بو من ال علم عنده". انظر: الصحيحة )بالشواىد كما ىي عادتو، ولذلك بدا يل أنو البد من 

 (.ٙٚ(، وجود إسناده األثـر يف ناسخ احلديث ومنسوخو )ص: ٜ٘ٙ/ٕوصححو ادلناوي يف التيسَت بشرح اجلامع الصغَت )
 (.ٔٛٙ( رقم: )ٜٕٛ/ٕ(، وقواه األلباين بطرقو. انظر: الصحيحة)ٗٔٔ/ٕ(، واحلاكم )ٕٔٚ٘أخرجو أبو داود رقم: ) ٜٓٔ
 (.ٕٗٚ/ٕقالو ادلناوي. انظر: التيسَت بشرح اجلامع الصغَت) ٓٔٔ

 



 ٕٜ 

 -عز وجل  -  سَت القلوب إىل اهللويف ،وقاؿ ابن رجب:" فسَت آخر الليل زلمود يف سَت الدنيا باألبداف
)) ينزؿ  :عل فيو شيء إال كانت الربكة فيو أكثر؛ ألنو الوقت الذي" سيما آخر الليل الذي ما فُ  .ٔٔٔ"باألعماؿ

 .ٖٔٔ، وعند الصباح ػلمد القـو السرى"ٕٔٔاهلل فيو إىل مساء الدنيا((
 

 .ٗٔٔوقاؿ رلاىد:" ال غلوز السمر بعد العشاء، إال دلصلي، أو مسافر، أو مذاكر بعلم"
 

 السمر للعروسين، أو مع أحدىما:ثامًنا: 
 . ٘ٔٔمتهجد بالقرآف من الليل"قالت:" السمر لثبلثة: لعروس، أو مسافر، أو  -رضي اهلل عنها  - وعن عائشة

 
 :السمر مع الضيفتاسًعا: 

أف أصحاب أيب بكر: )) عن عبد الرمحن بن  :وذكر حديث. بوب البخاري: باب السمر مع الضيف واألىل
من كاف عنده طعاـ اثنُت فليذىب  :قاؿ - سلمآلو و صلى اهلل عليو و  -وأف النيب  ،ا فقراءالصفة كانوا أناسً 

صلى اهلل عليو  -فانطلق النيب  ،جاء بثبلثة -رضي اهلل عنو  - وأف أبا بكر ،أو سادس ،وإف أربع فخامس ،بثالث
 أيب بكر.وامرأيت وخادـ بيننا وبُت بيت  :قاؿ - فبل أدري - .وأمي ،وأيب ،فهو أنا :قاؿ .بعشرة - وآلو وسلم

مث رجع فلبث حىت  ،بث حيث صليت العشاءمث ل - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -وإف أبا بكر تعشى عند النيب 
وما  :قالت لو امرأتو .فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اهلل - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -تعشى النيب 

 .قد عرضوا فأبوا - أبوا حىت ٕتيء :قالت ؟!عشيتيهمما  أو :قاؿ ؟ضيفك :أو قالت ؟!حبسك عن أضيافك
واًن اهلل  .اواهلل ال أطعمو أبدً  :فقاؿ .اكلوا ال ىنيئً   :وقاؿ .فجدع وسب :غنثرفقاؿ يا  .فذىبت أنا فاختبأت :قاؿ

 .حىت شبعوا وصارت أكثر شلا كانت قبل ذلك :يعٍت :قاؿ .ما كنا نأخذ من لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها
ال وقرة  :قالت ؟!ىذا يا أخت بٍت فراس ما :فقاؿ المرأتو .أو أكثر منها ،فنظر إليها أبو بكر فإذا ىي كما ىي

 - إظلا كاف ذلك من الشيطاف :وقاؿ أبو بكر.فأكل منها  .عيٍت ذلي اآلف أكثر منها قبل ذلك بثبلث مرات

                                      

 (لو.ٜٖٔ/ٔفتح الباري ) ٔٔٔ
كما ىو مقرر يف موضعو من    –عز وجل  –والنزوؿ فيو صفة هلل  –صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -حديث صحيح متواتر عن الرسوؿ  ٕٔٔ

 اجعتها.كتب العقائد، ولشيخ اإلسبلـ رسالة فيو ػلسن مر 
 ( ادلناوي.ٖٓٗ/ٗفيض القدير ) ٖٔٔ
 تقدـ ذكره. ٗٔٔ
( لو. مث رأيت األلباين ٜٖٓ/ٖ(، وفيو انقطاع. وقد ذكره ابن رجب يف فتح الباري )ٜٚٛٗأخرجو أبو يعلى يف مسنده رقم: ) ٘ٔٔ

 (. وقد تقدـ ذكر ادلرفوع.ٕٗ٘ٙ( رقم: )ٛ٘/ٗٔضعفو موقوفًا، ومرفوًعا. يف الضعيفة )

 



 ٖٓ 

وكاف بيننا  .فأصبحت عنده - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -مث محلها إىل النيب  ،مث أكل منها لقمة - ؽلينو :يعٍت
فأكلوا  ،اهلل أعلم كم مع كل رجل .مع كل رجل منهم أناس ،فمضى األجل ففرقنا اثنا عشر رجبًل  ،وبُت قـو عقد
 .ٙٔٔأو كما قاؿ(( .منها أمجعوف

 
 :السمر مع األىلعاشًرا: 

ذات ليلة نساءه  -سلم و وآلو   صلى اهلل عليو - حدث رسوؿ اهللقالت: ))  -رضي اهلل عنها  - عن عائشة
 من عذرة إف خرافة كاف رجبًل  فقاؿ: أتدروف ما خرافة؟ ،: كأف احلديث حديث خرافةهنا فقالت امرأة منحديثً 

 ،عاجيبمث ردوه إىل اإلنس فكاف ػلدث الناس ٔتا رأى فيهم من األ ،اأسرتو اجلن يف اجلاىلية فمكث فيهم دىرً 
 .ٚٔٔحديث خرافة (( :فقاؿ الناس

 
وآلو   صلى اهلل عليو -رقدت يف بيت ميمونة ليلة كاف النيب )) : أنو قاؿ -رضي اهلل عنو  - عن ابن عباسو 

صلى  -: فتحدث النيب ؟! قاؿبالليل - وسلموآلو   صلى اهلل عليو -ألنظر كيف صبلة النيب  ؛عندىا - وسلم
  .ٛٔٔ(( مع أىلو ساعة مث رقد -وسلم وآلو   اهلل عليو

 
 .ٜٔٔوادلصلحة ": " فيو: جواز احلديث بعد صبلة العشاء للحاجة النوويقاؿ 

 
 :ر للمرابطة في الثغورالسمالحادي عشر: 

)) ثبلثة ال : -وسلم وآلو   صلى اهلل عليو -رسوؿ اهلل قاؿ قاؿ:  ٕٓٔ عن بَػْهُز بن َحكيم، عن أبيو، عن َجدَّه
، - عز وجل - عُت حرست يف سبيل اهللعز وجل، و  - اهلل : عُت بكت من خشيةمةترى أعينهم النار يـو القيا

 .ٕٔٔ(( عز وجل - غضت عن زلاـر اهللعُت و 

                                      

 (.ٚٙ٘رقم: ) أخرجو البخاري ٙٔٔ
 (.ٕٔٚٔ( رقم: )ٕٕٓ/ٗ( وفيو ضعف. الضعيفة )ٜ٘-ٛ٘/ٕ(، والًتمذي يف الشمائل )ٚ٘ٔ/ٙأخرجو أمحد ) ٚٔٔ
 (.ٗٔٓٚ(، وبنحوه يف البخاري رقم: )ٖٙٚأخرجو مسلم  رقم: ) ٛٔٔ
 (.ٔ٘/ٙشرح مسلم) ٜٔٔ
 –م، ومنهم شيخنا مقبل بن ىادي الوادعي فائدة: ىذه السلسلة سلتلف فيها عند العلماء، كما ذكر ذلك غَت واحد من أىل العل ٕٓٔ

كاف يرى أف هبزًا قد توبع على أكثر أحاديثو كما يف "ادلسند". انظر:   –رمحو اهلل  –يف غَت ما رللس لو، على أف شيخنا  -رمحو اهلل 
اؿ الذىيب يف ادلوقظة يف وق -فعل  -(؛ ولذلك فإف من أىل العلم من جعل ىذه السلسلة يف أعلى مراتب احَلَسن كما ٕ٘ادلقًتح )ص: 

(، وكذا غَته، بل إف اإلماـ علي بن ادلديٍت، وأمحد، قد قاال: " حديث هبز بن حكيم، عن أبيو، عن جده: ٗعلم مصطلح احلديث )ص: 

 



 ٖٔ 

 مفاسد السمر:
على ما ػلضرين يف ىذه الساعة، وما وقفت عليو من كبلـ  سأقتصرىي وال شك كثَتة لكنٍت مفاسد السمر 

 :ومنو - رمحهم اهلل - للعلماء
 
بتوجيهو، إظلا تكوف بالعمل والنجاة  -سلم آلو و صلى اهلل عليو و  -ترؾ االنتفاع بتوجيو رسوؿ اهلل  (ٔ
 تو.باالنتفاع بوصيو 
 .التبكَت بالنـواالعلاؿ يف  (ٕ
 .النـو عن صبلة الفجر (ٖ
 .إضاعة الصبلة مع اجلماعة (ٗ
 .أضاعتها عن الوقت، أو تأخَتىا (٘
 فيو. التقصَت، أو قياـ الليل تضييع (ٙ
 اعلاؿ الوتر أو التقصَت فيو. (ٚ
وىو قولو: )) اللهم! بارؾ ألميت يف . بالربكة يف البكور -صلى اهلل عليو وسلم-التفريط يف دعوة النيب  (ٛ

 .ٕٕٔبكورىا((
 ؛ فإف ىذا الوقت من أفضل األوقات؛بعد صبلة الفجر إىل صبلة الظهر واليت تكوف تفويت بركة الرزؽ (ٜ

ويرغبهم يف اخلروج إىل  ،يندب أوالده إىل السعي بعد صبلة الفجر"  :- رضي اهلل عنهما -ولذلك كاف ابن عباس
 .فااهم كثَت من الربكة ؛دلا أصبح الناس يناموف يف ىذا الوقتو  ". الرزؽ يف ىذه الساعة

 .عدـ القدرة على االستيقاظ ادلبكر (ٓٔ
 .طلب الرزؽ، والسعي يف األرضالتهاوف يف   (ٔٔ
 .سًتداده نشاطو، وادلفيدة لراحة البدف، وػلوؿ بُت اساعات النـو اذلامةيفوت على السامر  (ٕٔ

                                                                                                                           

وعليو مجلة  –صحيح ". وأما اإلماـ ػلِت بن معُت فقاؿ فيها: " إسناد صحيح؛ إذا كاف من دوف هبز ثقة ". واهلل أعلم. والذي ظليل  إليو 
ليس  –بضوابط  –فحديثهما حسن على الراجح  –أف هبز بن حكيم بن معاوية القشَتي، وأبوه صدوقاف، ال بأس هبما  –من احملققُت 

 –على سبيل ادلثاؿ  –انظر  –رمحو اهلل  –ىذا مكاهنا، ويف القوؿ بصحة حديثهما رلازفة. واهلل أعلم. وىذا ىو ما اختاره الشيخ األلباين 
 (.٘ٔٙ( رقم: )٘ٚٔ/ ٕصحيحة )ال

وىو حديث حسن صحيح لشواىد عدة. قاؿ األلباين: " روي من حديث معاوية بن حيدة، وعبد اهلل بن عباس، وأيب رػلانة، وأيب  ٕٔٔ
 (.ٖٕٚٙ( رقم: )ٖ٘ٚ/ ٙرضي اهلل عنهم أمجعُت". انظر: الصحيحة ) –ىريرة، وأنس بن مالك 

رض اهلل  -: " وكاف صخر -عمارة بن حديد -رض اهلل عنو  -.  يقوؿ الراوي عن صخر(. وغَتهٕٛٓٙأخرجو أبو داود رقم: ) ٕٕٔ
 رجبًل تاجرًا، فكاف يبعث ٕتارتو من أوؿ النهار، فأثرى، وكثر مالو.". -عنو 

 



 ٖٕ 

 يصرفو عن ادلكث بعد صبلة الفجر للذكر والتبلوة.  (ٖٔ
 آلوصلى اهلل عليو و  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -أنس بن مالكويفوت عليو أجر حديث  (ٗٔ

؛  حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتُت -عز وجل  - من صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر اهلل: )) –سلم و 
 .ٖٕٔ((تامة تامة: –صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -قاؿ رسوؿ اهلل  كانت لو كأجر حجة وعمرة. قاؿ:

صلى اهلل عليو وآلو  -قاؿ: قاؿ النيب  -رضي اهلل عنو  -أيب ىريرة أف يدخل يف حديث عليو ؼلشى  (٘ٔ
: )) ليس صبلة أثقل على ادلنافقُت من الفجر والعشاء، ولو يعلموف ما فيهما ألتوعلا ولو –وسلم 

 .ٕٗٔحبوا..((
 .بالنهار عما غلب من احلقوؽ فيو والطاعاتالكسل  (ٙٔ
 .يصلى الفجر وىو رلهد ومنهك ورٔتا مل يعقل ماذا يقرأ يف صبلتو أو يسمع من إمامو (ٚٔ
وتتبع العورات والوقوع  ،ألف رلالس الناس يف الغالب ال تأمن من الزالت واذلنات ؛الغيبة والنميمةيقع يف  (ٛٔ

 .السبلمة والعافيةنسأؿ اهلل . يف أعراض ادلؤمنُت وادلؤمنات
 فراحة البدف يف النـو مبكرًا. كما قرر األطباء واحلكماء. ؛احلاؽ الضرر ببدنو (ٜٔ
 .ادلوجودة يف نـو الليل: }فَاِلُق اإِلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا{ على السامر النعم يفوت  (ٕٓ

 
 

التوفيق والسداد، واحلمد هلل رب  - عز وجل -يل يف ىذا، وأسأؿ اهلل  - عز وجل - ىذا أخر ما يسر اهلل
 العادلُت، وصلى اهلل وسلم على زلمد وآلو وصحبو وسلم.

 

                                      

 (. قاؿ أبو عيسى:" ىذا حديث حسن غريب". وحسنو األلباين.ٙٛ٘أخرجو الًتمذي رقم: ) ٖٕٔ
 (.ٔ٘ٙلم رقم: )(، ومسٕٙٙأخرجو البخاري رقم: ) ٕٗٔ

 


