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مالذ قيام الليل .. رياض الصالحين..و
 المحبين

 

له إال إشهد أن ال أثني عليه الخير كله و أحمده سبحانه و أالحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 
له وصحبه ومن آن محمدًا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى أشهد أهللا وحده ال شريك له و 

 إلى يوم الدين أما بعد .. بإحساناتبع سنته 

 
 ..جاء الليل مقباًل جير ظالمه وسواده 

 وله مستقبلني ..ال حتزن فله مرحبني !! 
لك أيها األخوة يف هللا : مع مجاِل جنوم الليل..ومع حسِن هبائها..ونظارِة لياليها..خاصًة ت

 ..الساعات األخرية املباركة من ثلث الليل 
تلك  إهنا أوقتا غرَي ابقي األوقات ؟!! إهنا تعدل موسم كاماًل من النفحات..وأي مواسم 

احملبوبة  تنـزِل الرمحات..ال يتخلى الناُس عن بعِض أفعاهِلمحلظات ؟ إهنا الساعات 
وثري الفراش ونعيم الوسائد  م من يعانقاحملبوبة إىل نفوسهم .. منه..وشيء من تصرفاِِتم إليهم

وآخر أمام القنوات واملواقع اهلدامة !والثالث على تعاطي املسكرات واملخدرات .. والعياذ ..
 ابهلل تعاىل .

 جد..اسآخر  عباد ليل هنالك ..ركعاً وأما الصنف الثاين صنف اجليل الفريد يف نوعه فرتاهم 
 ن يف أدعية االبتهال واملنجاة !!..واثلث ابكي .. ورابع رافع يديه يتفن

 
لصباح، وينسجون من ل اً حلكته أنوار ظالم الليل نعم إهنم الصاحلون يستنبطون من داجية 

سواده بـُُرد الضياء الوضَّاح، ويصنعون من وحشته األنس واالنشراح، وينطقون صمته املهيب 
 .أبلسنة فصاح

 !غوا حلل الفجر من خيوط الليل؟كيف أخرجوا النور من قلب الظلمة، وصا…  واعجباه 
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 كيف حولوا الوحشة إىل أنس، واالنقطاع إىل صلة؟…  واعجباه 
 

 ترى أي أسرار كانت هلم يف الليل؟
 

أي جناوى كانت حتملهم على بساطه إىل آفاق رحبة ينقطعون فيها عن دنيا الناس ليعيشوا مع 
 رب الناس؟

 
  وعشقوه وفضلوا ظلمته على وضح النهار؟اي ترى .. أيَّ سر كشفوه يف الليل حىت أحبوه 

 
 قلت لليل كم بصدرك سر أخربين ما أروع األسرار؟

 :قال

 ما ضاء يف ظالمي سر كدموع املنيب يف األسحار

 … نعم هذه هي أسرار الليل اليت هدوا إليها

 .إهنا صالة املصلني ودموع الباكني ومناجاة اخلاشعني

 .وأنني املستغفرين إهنا زفرات املذنبني وآهات التائبني

 .إهنا دعاء املخبتني ومناجاة احملبني ووجد املشتاقني

 
 

 لصالة الليل عندهم أسرارها، ولألذكار يف نفوسهم حالوِتا، وللمناجاة عندهم لّذِتا..!!
أخي يف هللا ال تتعجب فسوف يزيل عنك االلتباس سليمان الداراين ليقول لك : لوال الليل ما 

 لدنيا. أحببت البقاء يف ا
 ويقول علي بن بكار: منذ أربعني سنة ما أحزنين إال طلوع الفجر. 

 ويقول السري: رأيت الفوائد ترد يف ظلم الليل .. 
ويقول األوزاعي: كان السلف إذا انصدع الفجر أو قبله بشيء قليل كأن على رؤوسهم الطري 

 .مث قدم ما التفت إليهمقبلني على أنفسهم حىت لو أن محيماً ألحدهم قد غاب عنه حيناً 
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بكى أبو سليمان يوماً فقال له ابن أيب احلواري ما يبكيك؟ قال: وحيك اي أمحد كيف ال أبكي 
وقد بلغين أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخال كل خليل خبليله واستنارت قلوب العارفني 

كهم يف مناجاته وارتفعت مهمهم إىل ذي العرش وافرتش أهل احملبة أقدامهم بني يدي ملي
ورددوا كالمه أبصوات حمزونة جرت دموعهم على خدودهم وتقطرت يف حماريبهم خوفاً 

واشتياقًا، فأشرف عليه اجلليل جل جالله فنظر إليهم فأمدهم مهابة وسرورًا، وقال: اي جربيل 
م اند فيهم ما هذا البكاء الذي أمسع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل مسعتم أو أخربك

عين أحد أن حبيباً يعذب أحباءه؟ أو ما علمتم أين كرمي؟ فكيف ال أرضى؟ أيشبه كرمي أن 
أرد قوماً قصدوين؟ أم كيف أذل قوماً تعززوا يب؟ أم كيف أحجب غدًا أقواماً آثروين على 

مجيع خلقي وعلى أنفسهم وتنعموا بذكري؟ فيب حلفت ألبعدن الوحشة عن قلوهبم وألكونن 
يلقوين فإذا قدموا علي يوم القيامة فإن أول هدييت إليهم أن أكشف هلم عن  أنيسهم إىل أن

وجهي حىت ينظروا إيل وأنظر إليهم، مث هلم عندي ما ال يعلمه غريي!! مث قال الداراين: اي أمحد 
 . (1)إن فاتين ما ذكرت لك فيحق يل أن أبكي دماً بعد الدموع

 
هم، فلو رأيتهم لرأيت رجااًل إذا جنهم الليل هؤالء الذين قد يئسوا من الدنيا ويئست من

مزقوه بسكاكني السهر، إن القوم أعطوا اجملهود من أنفسهم فلما دبرت املفاصل من الركوع 
وقرحت اجلباه من السجود وتغريت األلوان من السهر ضجوا إىل هللا ابالستغاثة فهم أحالف 

ُْم َخْوفًا اجتهاد ال يسكنون إىل غري الرمحن.  تَـَتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ
 .[16]السجدة: َوَطَمعاً 

 

 ياًل وابتوا دمعهم ال يسأموانبكى الباكـون للرمحن ل

 بقاع األرض من شوق إليهم حتن مىت عليها يسجدوان
 

                                                

 .[520]رهبان:(1)
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هم عباد الرمحن  الذين يبيتون لرهبم سجدًا وقيامًا، انتزعوا نفوسهم من وثري   أهل الليل ::
الفرش، وهدوء املساكن، وسكون الليل، وسكون الكون، غالبوا هواتف النوم، وآثروا األنس 

اء يف وعد هللا، واخلوف من وعيده، َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت ءااَنء الَّْيِل َسـاِجدًا َوَقاِئماً حَيَْذُر ابهلل، والرج
 .[9]الزمر: اآلِخَرَة َويـَْرُجوْا َرمْحََة رَبِّه 

 عباٌد هلل قانتون متقون، َقِلياًل ّمن الَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن َوِبأَلْسَحـاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ 
 .[18، 17]الذارايت:

الة الليل عندهم أسرارها، ولألذكار يف نفوسهم حالوِتا، وللمناجاة عندهم لّذِتا، يقول لص
أبو سليمان الداراين رمحه هللا: "أهل الليل يف ليلهم ألّذ من أهل اللهو يف هلوهم، ولوال الليل 

سى ، وملا حضرت ابن عمر رضي هللا عنهما الوفاة قال: )ما آ (2)ملا أحببت البقاء يف الدنيا"
  . (3) على شيء من الدنيا إال عن ظمأ اهلواجر، ومكابدة الليل(

 

هللا أكرب، ما طاب هلم املنام ألهنم تذكروا وحشة القبور، وهول املُطَّلع يوم النشور، يوم يُبَعث 
ما يف القبور، وحُيصَّل ما يف الصدور، وهلذا قال قتادة رمحه هللا: "ما سهر الليل ابلطاعة 

 .  (4)منافٌق" 
قد هّد أجسامهم الوعيد وغري ألواهنم السهر الشديد يتلذذون بكالم الرمحن، ينوحون به على 
أنفسهم نوح احلمام. يرون أن من أعظم نعم حمبوهبم عليهم أن أقامهم وأانم غريهم واستزارهم 

 .وطرد غريهم وأهلهم وحرم غريهم

 
ُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِمَّا َرَزقْـنَـاُهْم عباٌد هلل صاحلون،  تَـَتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ

، 16]السجدة: يُنِفُقوَن َفاَل تَـْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفَى هَلُم ّمن قـُرَِّة َأْعنُيٍ َجَزاء ِبَا َكاُنوْا يـَْعَمُلونَ 
17]. 

لقد تعدَّدت مقاصدهم، واختلفت مطالبهم، وتنّوعت غاايِتم، والليل هو منهُلهم وموردهم، 
[. فهذا حمٌب يتنّعم ابملناجاة، وذلك حمسٌن يزداد 60]البقرة: ْد َعِلَم ُكلُّ ُأاَنٍس مَّْشَرهَبُمْ قَ 

                                                

 (.اخملطوط – 9/836أ خرجه ابن عساكر يف اترخي دمشق )(2)

س ناده حصيح3/232(، وقال شعيب ال رنؤوط يف حتقيقه للسري )7/230(، وابن أ يب شيبة يف املصنف )4/185قات )أ خرجه ابن سعد يف الطب (3)  (.."(: "ا 

 (.( قال: أ خربان هامم، عن قتادة قال: "اكن يقال" فذكره93أ خرجه ابن املبارك يف الزهد )(4)
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و، يف الدرجات، ويسارع يف اخلريات، وجيّد يف املنافسات، وآخر خائٌف يتضرّع يف طلب العف
ويبكي على اخلطيئة والذنب، ورَاٍج يلّح يف سؤاله، ويصّر على مطلوبه، وعاٍص مقّصر يطلب 

النجاة، ويعتذر عن التقصري وسوء العمل، كلهم يدعون رهبم، ويرجونه خوفاً وطمعًا، فأنعم 
 .عليهم موالهم، فأعطاهم واستخلصهم واصطفاهم، وقليل ما هم

غلني ابلصالة والقرآن والذكر والصوم، تلكم هي مهم القوم، اكتفوا من الليل بيسري النوم، مشت
َوِمَن الَّْيِل َفْسُجْد َلُه َوَسّبْحُه َلْياًل َطِوياًل ِإنَّ َهـاُؤاَلء حيُِبُّوَن وأتملوا هذه اآلايت العظيمة: 

 .[27، 26]اإلنسان: َلَة َوَيَذُروَن َورَاءُهْم يـَْوماً َثِقياًل اْلَعاجِ 
 

 إذا ما الليل أظلم كـآبـدوه فيسـفر عنهم وهـم ركـوعُ 

 أطار اخلوف نومهم فقامـوا وأهـل األمن يف الدنيا هجوع

 لظالم وهم سجود أنني منـه تنفـرج الضلـوعهلم حتت ا
 

قال أبو الزاند: كنت أخرج من السحر إىل مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم فال أمر ببيت 
 .إال وفيه قارئ، وكنا حنن فتيان نريد أن خنرج حلاجة فنقول: موعدكم قيام القراء

ينان اجلميلتان؟ قال: ذهب قال احلسن بن عرفة ليزيد بن هارون: اي أاب خالد: ما فعلت الع
 !هبما بكاء األسحار

وقال احلسن: كان عمر رضي هللا عنه مير ابآلية من ورده ابلليل فيبكي حىت يسقط ويبقى يف 
 .البيت يعاد للمرض

وكان ابن عمر حيي الليل صالة مث يقول: اي انفع أسحران؟ فيقول: ال، فيعاود فإذا قال: نعم، 
 .قعد يستغفر هللا حىت يصبح

وكان عتبة الغالم يقول يف ليله على ساحل البحر: إن تعذبين فإين لك حمب، وإن ترمحين فإين 
 .لك حمب، فلم يزل يرددها ويبكي حىت يصبح

رجع أبو رحيانة من بعث غزا فيه، فلما انصرف أتى أهله فتعشى مث دعا بوضوء فتوضأ مث قام 
ن املؤذن فأتته امراته فقالت: قد إىل مسجده فقرأ سورة مث أخرى فلم يزل مكانه حىت أذ

غزوت فتعبت مث قدمت إيل ومل يكن يل منك نصيب! فقال: بلى، لو ذكرتين لكان لك علي 
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حق. قالت: فما الذي يشغلك اي أاب رحيانة؟ قال: مل يزل يهوى قليب فيما وصف هللا يف جنته 
 !حىت مسعت املؤذن

الليلة حىت أصبح شاغرًا رجاًل قائمًا  قدم عبد الرمحن األسود وهو معتل الرجل فقام يصلي
 .على رجل واحدة وصلى الفجر بوضوء العشاء

كان اثبت يقوم من الليل فإذا أصبح أيخذ قدميه فيعصرمها ويقول: مضى العابدون وقطع يب! 
 !واهلفاه

اثبت بن أسلم البناين: كان يقوم الليل مخسني سنة فإذا كان السحر قال يف دعائه: اللهم إن  
 .أعطيت أحدا من خلقك الصالة يف قربه فأعطنيهاكنت 

وكانت لداود ركعة من الليل يبكي فيها نفسه، ويبكي ببكائه كل شيء، ويصرف بصوته 
 .اهلموم واألحزان

 

 نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغريك دمعها مـدرار

 من ذا يعريك عينـه تبكي هبـا أرأيت عينـا للبكـاء تعار؟
 

عوف قال: رأيت أمحد بن أيب احلواري فلما صلى العتمة قام يصلي فاستفتح  وقال حممد بن
َك َنْسَتِعنيُ ابحلمد هلل إىل  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [. فطفت احلائط كله مث رجعت فإذا 5]الفاحتة: ِإايَّ

َك نـَْعُبُد فلم يزل يرددها إىل الصبح  !هو ال جياوزها مث منت ومررت يف السحر وهو يقرأ: ِإايَّ

وكانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة قامت فقالت: إهلي غارت النجوم وانمت العيون، 
واببك مفتوح، وخال كل حبيب حببيبه، وهذا مقامي بني يديك، مث  وغلقت امللوك أبواهبا

تصلي فإذا كان السحر قالت: اللهم هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري 
 هل قبلت مين ليليت فأهىن أم رددِتا علي فأعزى؟

بلغ العنكبوت، وروي عن طلق أنه كان إذا قام من الليل ال يركع إذا افتتح سورة البقرة حىت ي
 !وكان يقول: أشتهي أن أقوم حىت يشتكي صليب

هكذا إذا عرفوا أسرار الليل وعاشوا صفاءه ومجاله. فكانوا يتهيأون له ويستقبلونه أبحسن ما 
 .عندهم

 .كان لعمرو بن األسود حلة ِبائيت درهم يلبسها إذا قام إىل صالة الليل
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 .زين حىت يسرح حليتهكان أبو حنيفة إذا أراد أن يصلي من الليل ت

 .كان متيم الداري إذا قام من الليل تطيب ابلغالية واشرتى حلة أبلف كان يصلي فيها

وهكذا عرفوا أسرار الليل وعاشوا صفاءه ومجاله فلم يعدلوا به شيئًا، ولئن توهم متوهم جنته 
ش له الفراش فيضع يف دنياه ومتاعه فإن جنة املؤمن يف حمرابه كان عبد العزيز بن أيب رواد: يفر 
 .يده عليه ويقول: ما ألينك ولكن فراش اجلنة ألني منك، مث يقوم إىل صالته

قيل حلسان بن أيب سنان يف مرضه: ما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بني الطرفني أحيي ما بني 
 .طرفيها

 !!بكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له ما يبكيك؟ فقال: مل أشتف من قيام الليل

لشوق َعَمر قلوهبم، واي ألسرار تكشفت هلم يف ذلك الليل فأسهرِتم حني انم الغافلون، فيا 
 .وأشجتهم حني غفل اخلليون

 

 روائع األسحار :: 

وقت السحر وقيام الليل يعين انقطاٌع عن صخب احلياة، واتصال ابلكرمي األكرم جل وعال، 
 .ة إليهوتلقي فيوضه ومنحه، واألنس به والتعرض لنفحاته واخللو 

 
الليل أيها البطال ميدان ذوي اهلمم العالية من أصحاب العبادات والدعوات، هو الزاد 
الصاحل لرحلة احلياة، أما الذين حيبون العاجلة، فصغار اهلمم صغريو املطالب، يغرقون يف 

لنجاة من العاجلة، َوَيَذُروَن َورَاءُهْم يـَْوماً َثِقياًل، ويف هذا يقول بعض السلف: "كيف يرجو ا
 ."!!سوء احلساب من ينام الليل ويلهو ابلنهار؟

ميِّت القلوب، وتشَحذ هبا فاتر اهلمم، قربٌة إىل هللا،  -إبذن هللا  -يف صالة الليل حييا هبا 
ومنهاٌة عن اإلمث، وتكفرٌي للسيئات، ومطردٌة للداء عن اجلسد، ويف احلديث: "عليكم بقيام 

، يقول وهب بن منبه رمحه هللا: "قيام الليل يشرف به  (5)م"الليل، فإنه دأب الصاحلني قبلك
                                                

ال من هذا ( من حديث 3549أ خرجه الرتمذي يف ادلعوات، ابب: يف دعاء النيب )(5) بالل ريض هللا عنه، وقال: "هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث بالل ا 

أ مامة، وقال: "وهذا  الوجه وال يصح من قبل ا س ناده"، وذكل ل ن فيه محمداً القريش وهو محمد بن سعيد الشايم كذبوه، مث ذكره معلقاً من وجه أ خر من حديث أ يب
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الوضيع، ويعزُّ به الذليل، وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمؤمن راحة دون 
، ويقول ابن عباس رضي هللا عنهما: )من أحب أن يهوِّن هللا عليه طول الوقوف يوم  (6)اجلنة"

 . (7)ساجدًا وقائمًا، حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه(  القيامة فلريه هللا يف ظلمة هللا
 

 خصائص النفحات ::

فلما علم هللا صدق مهتهم وصفاء نيتهم جعل هلم نورًا ميشون به يف الناس، قيل للحسن 
 البصري: ما ابل املتهجدين ابلليل من أحسن الناس وجوهًا؟ 

 قال: ألهنم خلوا بنور الرمحن فألبسهم نورًا من نوره. 
بد العزيز بن عمري: إن الرجل لينقطع إىل بعض ملوك أهل الدنيا فريى أثره عليه، فكيف ِبن ع

 ينقطع إىل هللا عز وجل كيف ال يرى أثره عليه؟
 

لقد مسعوا نداء هللا حني يتنزل يف الثلث األخري ويقول: ))هل من مستغفر؟ هل من اتئب؟ هل 
استحوا أال جييبوا خالقهم وموالهم، أخذ . ف(8)من سائل؟ هل من داع حىت ينفجر الفجر(( 

الفضيل بن عياض بيد احلسني بن زايد وقال: ايحسني، ينزل هللا كل ليلة إىل مساء الدنيا 
فيقول الرب: كذب من ادعى حمبيت فإذا جنه الليل انم عين؟ أليس كل حبيب حيب خلوة 

 .م يف جنايتحبيبه؟ ها أنذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر أعينه
وقال سفيان الثوري: بلغنا أنه إذا كان أول الليل اندى مناد: أال ليقم العابدون، قال: 

فيقومون فيصلون ما شاء هللا مث ينادي يف وسط الليل: أال ليقم القانتون، قال: فيقومون  
كذلك يصلون إىل السحر. قال فإذا كان السحر اندى مناد أين املستغفرون؟ قال: فيستغفر 
                                                                                                                                       

(، وقال الهيمثي يف 1/354(، واحلامك )2/176(، وحصحه ابن خزمية )8/92أ يب أ مامة وصهل الطرباين يف الكبري )أ حص من حديث أ يب ا دريس عن بالل"، وحديث 

سلامن (: "فيه عبد هللا بن صاحل اكتب الليث، قال عبد املكل بن شعيب بن الليث: ثقة مأ مون، وضعفه جامعة من ال مئة"، ولكن هل شاهد من حديث 2/251اجملمع )

 ( .624يف الكبري، وبه حس نه ال لباين يف حصيح الرتغيب ) عند الطرباين

 (.اخملترص – 50(، واملروزي يف قيام الليل )28أ خرجه ابن أ يب ادلنيا يف الهتجد ) (6)

 (.15/239ذكره القرطيب يف تفسريه )(7)

 .]البخاري[(8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



                  قيام الليل ..رياض الصالحين .. ومالذ المحبين  –محاضرة  

         عمري أمين أكرم لأبو وائأمحد 
 

www.ahmedamieur.com 

 

(10) 

أولئك ويقوم آخرون يصلون، فإذا طلع الفجر اندى مناد أال ليقم الغافلون فيقومون من 
فرشهم كاملوتى نشروا من قبورهم. وقال ابن مسعود: حسب الرجل من اخليبة والشر أن ينام 

 .حىت يصبح وقد ابل الشيطان يف أذنه

النوم اي خدجية((!! ومشروا لقد أبوا أن يبول الشيطان يف آذاهنم وقالوا مع نبيهم: ))مضى عهد 
 .عن ساعد اجلد ليزامحوا أصحاب النيب عليه ابلركب، وجعلوا من دموعهم رسائل إىل رهبم

 .[18-17]الذارايت:  َيْستَـْغِفُرونَ َكاُنوْا َقِلياًل ّمن الَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن َوِباْلْسَحـاِر ُهمْ 

فقم أيها البطال الكسول هداك هللا ٍاحلق الركب .. أدرك القافلة .. اركب مع الصاحلني سفينة 
 . هلالكالنجاة .. حث اخلطى ، أسرع يف السري عـلّـك أن تنجو من ا

منذ أن تستيقظ من النوم وأنت يف مصارعة مع الشيطان ، ومطاردة مع قرانء السوء من الدنيا 
 . ، واهلوى ، واألمل الكاذب ، واخليال اجملنّـح

أفتح دفرتك بعـد الفجر ونظم ساعات اليوم ، مالزمة للصف األول ، وهـو رمز العهد وامليثاق 
ثالث ترتلها يف قيامك ، وهـو دليل احلب والرغـبة ، ، وحفظ آية من القرآن أو أيتني أو 

وجتديدي التوبة واالستغـفار ، وهـما بريد القبول والدخول ، وطلب مسألة انفعة ، وهي عالمة 
احلظ السعـيد ، وصدقة ملسكني ، وركعـتان يف السحر ، وركعـتان يف الضحى زلفى اىل عالم 

 . لب الباقي شاهـد على عـلو اهلمةالغـيوب ، والزهـد يف احلطام الفاين ، وط

 أولئـَِك الذين َهـداُهم هللاُ وأولئَك ُهم أولوا األلبَـاب

ّم إىل الدخـول على هللا ، وجماورته يف دار السالم ، بال نَصب وال تعـب وال عـناء ، بل من هل
أقرب الطرق وأسهـلهـا . وذلك أنك يف وقت بني وقتني ، وهـو يف احلقيقة عمرك وهـو وقتك 

 . احلاضر بني ما مضى وما يستقـبل

ال تعـب عليك فيه وال نَصـب فالذي مضى تصلحه ابلتوبة والندم واالستغـفـار . وذلك شيء 
 . وال معاانة عمل شاق ، امنا هـو عمل قلب
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بضعف النفوس عن قيام الليل تقسو القلوب، وجتّف الدموع، وتستحكم الغفلة، ذُكر رجٌل 
 (9)عند رسول هللا فقيل: ما زال انئماً حىت أصبح، فقال : "ذاك رجل ابل الشيطان يف أذنه" 

. 
 
 

 أال تعلم :: 

م الليل انمت قلوب الغافلني، وماتت أرواح الالهني، من مل يكن له ورد من الليل فقد إذا أظل
ُّ حرمان أعظم ِمن تتهّيأ له  ّّ ّّ فّرط يف حق نفسه تفريطاً كبريا، وأمهل إمهااًل عظيما، أّي
إال  مناجاة مواله، واخللوة به، مث ال يبادر وال يبايل؟! ما منعه إال التهاون والكسل، وما حرمه

النوم وضعف اهلمة، انهيك أبقواٍم يسهرون على ما حرم هللا، ويقطّعون ليلهم يف معاصي هللا، 
 .ويهلكون ساعاِتم ابنتهاك حرمات هللا، فشتان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان

روى البيهقي يف سننه الكربى بسند صحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
هللا يبغض كل جعظري جّواظ، سخاب يف األسواق، جيفة ابلليل، محار ابلنهار، عامٍل : "إن 

 . (10)أبمر الدنيا، جاهٍل أبمر اآلخرة"

لقد عشتم حىت رأيتم أجيااًل من املسلمني ُتقّطع ليلها، وتسهر على العبث واللهو، يف قنوات 
ن ضعف اهلمم عن قيام الليل، ماجنٍة، وغناء ساقط، ومتتُّع هابط، ملاذا تشكو بعض البيوت م

وتقفر منازل من املتهجدين املتعبدين؟ قيل البن مسعود رضي هللا عنه: ما نستطيع قيام 
، وقال رجل ألحد الصاحلني: ال أستطيع قيام الليل، (11) الليل!! قال: )أقعدتكم ذنوبكم(

 لليل".فصف يل يف ذلك دواًء، فقال: "ال تعصه ابلنهار، وهو يقيمك بني يديه يف ا

 

                                                

ذا انم ومل يصل ابل الش يطان يف أ ذنه )(9) ( من 1293(، ومسمل يف صالة املسافرين، ابب: ما روي فمين انم الليل أ مجع حىت أ صبح )1076أ خرجه البخاري يف امجلعة، ابب: ا 

 (.حديث ابن معر ريض هللا عهنام

يب هريرة ريض هللا عنه، وحصحه ال لباين كام يف السلسةل الصحيحة )10/194موارد(، والبهيقي يف الكربى ) – 1957أ خرجه ابن حبان )(10) (. 195( من حديث أ 

 (.ري الفظ الغليظ املتكرب، واجلواظ امجلوع املنوع، والسخاب اكلصخاب كثري الضجيج واخلصامواجلعظ

 (.7/75( عن احلجاج الصواف قال: قيل البن مسعود، وذكره، واحلجاج مل يذكر هل سامع عن أ حد من الصحابة. انظر: السري )361أ خرجه ابن أ يب ادلنيا يف الهتجد )(11)
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 أخي رسول هللا هناك :: 

 عودة إىل القرون األوىل ..قرون العطاء ..وأايم النبوة ..… أي أخي
 

 .لو سرت عن هواك خطوات الحت لك اخليام

 .ولو هجرت فراشك من الليل الستقبلتك احلور العني

 .ولو صدقت العزم ألقامك هللا بني يديه يف الليل
 

د الناس وأتقاهم إىل ربه كان يقوم من الليل حىت تفطرت هاهو ذا حبيبنا وحبيبك حممد أعب
 . (12) قدماه الشريفتان. ]ُُمرَّج يف الصحيحني[

 
 فإذا أهال هالل رمضان ابدر إخوانه وأصحابه مشعاًل فيهم فتيل اهلمم ولنشاط

 . (13)" ومن قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه "

كان جيتهد فيه ما ال جيتهد يف غريه، وإذا دخل العشر أحيا ليله، نعم رسول هللا يف رمضان  
 . (14)وأيقظ أهله، وشد املئزر

ويف حديث عمرو بن عبسة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا : "أقرب ما يكون الرب من 
 العبد يف جوف الليل اآلخر، فإن استطعت أن تكون ِمن يذكر هللا يف تلك الساعة فكن"

يف الليل ساعًة ال يوافقها عبٌد مسلم يسأل هللا شيئاً إال أعطاه هللا إايه، وذلك   ، بل "إن(15)
 . (16)كل ليلة" 

 
                                                

كثار ال عامل والاجهتاد يف العبادة 4837القرأ ن، ابب: ليغفر كل هللا ما تقدم من ذنبك وما تأ خر )البخاري كتاب تفسري  (12) (، ومسمل يف صفة القيامة واجلنة والنار، ابب: ا 

 (..(، من حديث عائشة ريض هللا عهنا2820)

( من حديث أ يب هريرة ريض 759املسافرين، ابب: الرتغيب يف قيام رمضان ) (، ومسمل يف صالة37أ خرجه البخاري يف اال ميان، ابب: تطوع قيام رمضان من اال ميان ) (13)

 (..هللا عنه

 (..( من حديث عائشة ريض هللا عهنا1174(، ومسمل يف الاعتاكف )2024أ خرجه البخاري يف صالة الرتاوحي )(14)

(، واحلامك 2/182غريب من هذا الوجه". وحصحه ابن خزمية ) ( وقال: "هذا حديث حسن حصيح3579أ خرجه الرتمذي يف ادلعوات، ابب: يف دعاء الضيف )(15)

 (..(628( عىل رشط مسمل، وحصحه ال لباين يف حصيح الرتغيب )1/453)

 (..( من حديث جابر ريض هللا عهنام757أ خرجه مسمل يف صالة املسافرين ابب: يف الليل ساعة مس تجاب فهيا ادلعاء )(16)
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 لِنَـْنُسجَّ خيوط السعادة األسرية من شباك الليل :

 إخوة اإلسالم من األزواج والزوجات ـ رعاكم هللا ـ 
خالقهم، اتئبني منيبني،  أهلك أهلك أيقظهم للقاء الروحي وااللتقاء العبادي ليقفوا بني يدي 

يغسلون خطيئاِتم بدموع اندمة، وقلوٍب ابكية، لعلها أن متحو الذنوب، ففي احلديث: "رحم 
هللا رجاًل قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم 

 . (17)املاء" هللا امرأة قامت من الليل فصّلت، مث أيقظت زوجها، فإن أىب نضحت يف وجهه
 

ال لتلتقوا حول مسلسل هابط أو منظر خالع كال وألف كال فوارب الكعبة هللا العلي العظيم 
ما من هنا تصنع السعادة ، وليس طريقها الراحة النفسية اليت يبحث عنها كثري من أصحاب 

التهلوسات النفسية واليت صارت األمة تبحث هلا عن شفاء عند األطباء أو الرقاة أو 
 ملشعوذين . ا

ُقْل َأُؤنـَبّـُئُكْم خبَرْيٍ ّمن ذِلُكْم ِللَِّذيَن اتَـَّقْوْا ِعنَد َرهبِّْم َجنَّـاٌت أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: 
ُ َبِصرٌي ِبْلِعَباِد الَِّذيَن جَتِْرى ِمن حَتِْتَها األهْنَاُر َخـااِلِديَن فِ  يَها َوَأْزوٌج مَُّطهََّرٌة َوِرْضوٌن ّمَن اَّللَِّ َوَّللَّ

ـانِِتنَي يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ِإنَـَّنا ءاَمنَّا فَـْغِفْر َلَنا ُذُنوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر الصَّـاِبرِيَن َولصَّـاِدِقنَي َوْلقَ 
 .[17-15]آل عمران: رِيَن ِبألْسَحاِر َوْلُمنِفِقنَي َوْلُمْستَـْغفِ 

 

قيام الليل سيبقى مدرسة لإلخالص ، وجممع للمكارم ، وملتقى للفضائل ، وحبر للسعادة ، 
 رر مثينة .وقعر هنٍر للغواصني !خيفي حتت أحجاره وأترابه نفائس خالدة ود

 سٌر للعطاء ..قيام الليل سيبقى 
 

 أخا اإلسالم أخت العقيدة ::
 إذا واجهتك قوى الشر..

                                                

(، وابن 1592(، والنسايئ يف قيام الليل وتطوع الهنار، ابب: الرتغيب يف قيام الليل )1113وأ بو داود يف الصالة، ابب: قيام الليل ) ( واللفظ هل،2/250أ خرجه أ محد ) (17)

قامة الصالة والس نة فهيا، ابب: ما جاء فمين أ يقظ أ ههل من الليل ) (، 1148-3/183(، من حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه، وحصحه ابن خزمية )1326ماجه يف ا 

 (..(1/309(، واحلامك )3567-6/307وابن حبان )
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(14) 

 وثقلت عليك املقاومة بني دفع الشهوات وإغرءات املطامع..  
 إذا ثقلت عليك جماهدة الطغيان وبعدت عليك الُشقَّة..

 إذا غمرتك أمواج اهلموم العاتية..
 .ك من  تلك التيارات اجلارفة إال االعتصام ابهلل، واللياذ جبنابهفحينها اعلم أن ال مفزع ل

 فحينها اندي أرحنا بالل هبا ..

 

 الصالة الصالة عباد هللا فهي وحدها : مفزع التائبني وملجأ اخلائفني..
 ونور املتعّبدين.. 
 وبضاعة املتاجرين.. 
 جتلو صدأ القلوب أبنوارها.. 
 ا..وتزيل ُحُجب الغفالت أبذكاره 
 وتنري الوجوه أبسرارها وآاثرها.. 

 إيه وريب إهنا لسلوة ما بعدها سلوة ولذة ما وراءها راحة ..
وبعدها إنتظر قطار الليل لتسلكه مع السالكني العارفني خلالقهم رب العاملني املستأنيسني 

 بذكره 
 

لى، يف صورة من أتيت صالة الليل والتهجد يف األسحار ليتجلى هذا االتصال ابهلل العلي األع
التعّبد هبية هبيجة، فقد صح يف اخلرب عن رسول هللا أنه قال: " أفضل الصالة بعد الصالة 

 . (18)املفروضة صالة الليل " 
 

 

 األسباب امليسرة واملعينة على قيام الليل ::

 
إال اإلخالص هلل تعاىل : كما أمر هللا تعاىل إبخالص العمل له دون ما سواه : ) وما أمروا  ـ1

ليعبدوا هللا ُملصني له الدين ( ، فكلما قوي إخالص العبد كان أكثر توفيقاً إىل الطاعات 
                                                

يب هريرة ،  مسمل(18)  . ( بنحوه1163ابب: فضل صوم احملرم )   كتاب الصيام من حديث أ 
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(15) 

قال : "  والقرابت ، ويف حديث أيب بن كعب رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
بشر هذه األمة ابلسناء والدين والرفعة والنصر والتمكني يف األرض ، فمن عمل منهم عمل 

قال مطرف بن عبدهللا بن الشخري :  .(19)للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب "  اآلخرة
صالح العمل بصالح القلب ، وصالح القلب بصالح النية . قال ابن القيم رمحه هللا : وعلى 

قدر نية العبد ومهته ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته ، فاملعونة من هللا تنزل على 
قدر مهمهم ونياِتم ورغبتهم ورهبتهم ، واخلذالن ينزل عليهم على حسب ذلك .  العباد على

ولذا حرص السلف الكرام أشد احلرص على إخفاء الطاعات كقيام الليل ؛ سأل رجل متيم بن 
فغضب غضباً شديدًا مث قال :  أوس الداري رضي هللا عنه فقال له : كيف صالتك ابلليل ؟ 

ف الليل يف السر أحب إيل من أن أصلي الليل كله ، مث أقصه على وهللا لركعة أصليها يف جو 
وكان أيوب السختياين يقوم الليل كله ، فإذا قرب الفجر رجع فاضطجع يف فراشه ،  .الناس 

 . فإذا طلع الصبح رفع صوته كأنه قد قام تلك الساعة
عليها، وامتالء  سالمة القلب من احلقد واحلسد، واجتناب البدع، ولزوم السنة، واحلرص ـ2

 .القلب من اخلوف من هللا، مع قصر األمل
أن يستشعر مريد قيام الليل أن هللا تعاىل يدعوه للقيام : فإذا استشعر العبد أن مواله   ـ3

يدعوه لذلك وهو الغين عن طاعة الناس مجيعاً كان ذلك أدعى لالستجابة ، قال تعاىل : ) اي 
( ،  نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه ورتل القرآن ترتياًل أيها املزمل قم الليل إال قلياًل 

قال سعد بن هشام بن عامر لعائشة رضي هللا عنها : أنبئيين عن قيام رسول هللا صلى هللا 
فقالت : ألست تقرأ ) اي أيها املزمل ( قلت : بلى ، فقالت : إن هللا عز وجل  عليه وسلم 

رة فقام النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حواًل ، افرتض قيام الليل يف أول هذه السو 
وأمسك هللا خامتتها اثين عشر شهرًا يف السماء حىت أنزل هللا يف آخر هذه السورة التخفيف ، 

 (20)فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . 

 

معرفة فضل قيام الليل : فمن عرف فضل هذه العبادة حرص على مناجاة هللا تعاىل ،  ـ4
وقوف بني يديه يف ذلك الوقت ، وِما جاء يف فضل هذه العبادة ما ثبت من حديث أيب وال

                                                

 .2825رواه أحمد صحيح الجامع (19)

 (.. رواه مسمل(20)
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(16) 

قال : " أفضل الصالة بعد الصالة  هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
املكتوبة الصالة يف جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر هللا احملرم " 

(21) . 
قال : " أحب الصالة  عمرو رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم  وعن عبدهللا بن

إىل هللا صالة داود ، وأحب الصيام إىل هللا صيام داود ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، 
 . (22)وينام سدسه ، ويصوم يوماً ويفطر يوماً "

قرب ما يكون الرب من العبد قال : " أ وعن عمرو بن عبسة أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .  "(23)يف جوف الليل اآلخر ، فإن استطعت أن تكون ِمن يذكر هللا يف تلك الساعة فكن

ويف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " عجب ربنا من 
ل وعال : أاي رجلني : رجل اثر عن وطائه وحلافه من بني أهله وحبه إىل صالته فيقول هللا ج

مالئكيت انظر إىل عبدي اثر من فراشه ووطائه من بني حبه وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي 
وقيام الليل يطرد الغفلة عن القلب كما جاء يف حديث عبد هللا  . (24) "، وشفقة ِما عندي 

شر قال : من قام بع بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
آايت مل يكتب من الغافلني ، ومن قام ِبائة آية كتب من القانتني ، ومن قام أبلف آية كتب 

. قال حيى بن معاذ : دواء القلب مخسة أشياء : قراءة القرآن ابلتفكر ، (25) "من املقنطرين 
 . وخالء البطن ، وقيام الليل ، والتضرع عند السحر ، وجمالسة الصاحلني

 

 

ام الليل : فمن عرف فضل هذه العبادة حرص على مناجاة هللا تعاىل ، معرفة فضل قي ـ5
والوقوف بني يديه يف ذلك الوقت ، وِما جاء يف فضل هذه العبادة ما ثبت من حديث أيب 

قال : " أفضل الصالة بعد الصالة  هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
ل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر هللا احملرم " املكتوبة الصالة يف جوف الليل ، وأفض

                                                

 (.. رواه مسمل(21)

 متفق عليه(.(22)

 رواه الرتمذي والنسايئ(.(23)

 (.258، حصيح الرتغيب رواه أ محد وهو حسن (24)

 (.635رواه أ بوداود وابن حبان وهو حسن ، حصيح الرتغيب (25)
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(17) 

قال : " أحب  . وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم (26)
الصالة إىل هللا صالة داود ، وأحب الصيام إىل هللا صيام داود ، كان ينام نصف الليل ، 

  (27)اً " ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، ويصوم يوماً ويفطر يوم
قال : " أقرب ما يكون الرب من العبد  وعن عمرو بن عبسة أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

. (28)  "يف جوف الليل اآلخر ، فإن استطعت أن تكون ِمن يذكر هللا يف تلك الساعة فكن
ويف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " عجب ربنا من 

: رجل اثر عن وطائه وحلافه من بني أهله وحبه إىل صالته فيقول هللا جل وعال : أاي رجلني 
مالئكيت انظر إىل عبدي اثر من فراشه ووطائه من بني حبه وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي 

 . (29) "، وشفقة ِما عندي 
العاص رضي  وقيام الليل يطرد الغفلة عن القلب كما جاء يف حديث عبد هللا بن عمرو بن 

قال : من قام بعشر آايت مل يكتب من الغافلني ،  هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 . (30) "ومن قام ِبائة آية كتب من القانتني ، ومن قام أبلف آية كتب من املقنطرين 

ام قال حيى بن معاذ : دواء القلب مخسة أشياء : قراءة القرآن ابلتفكر ، وخالء البطن ، وقي
 . الليل ، والتضرع عند السحر ، وجمالسة الصاحلني

 
 .ولتعلم أن أشرف البواعث وأعظمها حّب هللا ومناجاته، وحب رسوله ، وحب كتابه ـ6

 
 
 

 أي أخي ...
 

                                                

 رواه مسمل(.(26)

 (.متفق عليه .(27)

 (.258رواه أ محد وهو حسن ، حصيح الرتغيب (28)

 (.258رواه أ محد وهو حسن ، حصيح الرتغيب (29)

 (.635رواه أ بوداود وابن حبان وهو حسن ، حصيح الرتغيب (30)
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(18) 

غفلنا عن دأب الصاحلني فضاع علينا ثواب الصاحلني، وغلفنا قلوبنا ابملعاصي 
.. سأل داود عليه السالم  النكر، فضاعت علينا أسرار الليل ونسائم السحر

 .جربيل: أي الليل أفضل؟ قال ما أدري إال أن العرش يهتز من السحر

وهبك هللا القوة والعزم فأين جزاء الشاكرين؟ قال حممد بن … واي أيها الشاب 
يوسف: كان الثوري يقيمنا الليل فيقول: قوموا اي شباب، صلوا ما دمتم شبااًب، إذا 

 مل تصلوا اليوم فمىت؟

عن سامل عن أبيه قال: أول ما ينقص من العبادة التهجد ابلليل ورفع الصوت فيها 
 .ابلقراءة

كان ُملد بن احلسني يقول: ما انتبهت من الليل إال أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر 
 .[54]املائدة: ذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاء هللا فأغتم! مث أتعزى بقوله: 

 

أسأل هللا تبارك وتعاىل أن يدخلنا يف زمرة عباده املستورين واحملفوظني وأن يعمي عنا شر 
نا من كيد الكائدين ، ويثبتنا على هذا الدين ويرزقنا حالوة وحيفظاحلاقدين ، احلاسدين 

 ..والتضرع بني يديه إنه ويل ذلك والقادر عليه ليله مناجاته وعبادته وقيام 
 اللهم أغننا .. 

 هللا أسرتان وأحفظنا ..
 اللهم أعطنا وال حترمنا ، وزدان وال تنقصنا ، وأكرمنا وال ِتنا ..

فيه من زاخر نعمك وفضائلك فلك احلمد والشكر عدد خلقك لك احلمد ريب على ما حنن 
ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وسبحانك وحبمد نشهد أنه ال إله إال أنت وحدك 

 الشريك لك وأن حممدًا عبدك ورسولك .. 

 ..اللهم أحيينا مسلمني وأمتنا مؤمنني وتوفنا لك ساجدين 

 ..ن سواك اللهم أغنينا حباللك عن حرامك وبفضلك عم
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(19) 

اللهم ابرك لنا يف أجسادان وأوالدان وأهلينا اللهم بقي علينا سرتك وعافيتك ورزقك 
وكرمك وعطائك ومتعنا ابالطمئنان ورغيد العيش وأبعد عنا الكسل واهللع والطيش 

وأعطنا وال حترمنا وأكرمنا وال ِتنا وأسعدان وال حتزان وزدان وال تنقصنا .. لك احلمد ريب 
 ولك احلمد خالقي حني الرضى ولك احلمد رازقي بعد الرضى .. حىت ترضى 

 هللا أرضى عنا اللهم أرضى عنا اللهم أرضى عنا ..

 اللهم أصلح لنا الولد وأجعل العافية يف اجلسد واألمن يف البلد ..

 ومجيع أبناء املسلمني آمني ..أمجعني وائل أكرم وأمين وسندس وأخواِتم  ياللهم أحفظ أبنائ

دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وآخر 
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 كتبه العبد الفقري إىل ربه :
 أمحد بن حممد عمري / أبو وائل أكرم أمين 

 حي مرماد ـ والية غارداية
 للميالد   2010ت أو  2للهجرة املوافق :  1431شعبان  21فجر صبيحة يوم االثنني 

 العنوان :

 غارداية  47017الرمز البريدي –بن سمارة  177ص/ب 

 ahmedamieur@yahoo.frالبريد االلكتروني: 
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