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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد لل رب العاملني ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما كثريا إىل
يوم الدين ،أما بعد:
َّهجد ،لإلمام أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري
فهذا اختصار لكتاب فَ ْ
ضل قيَام الليل َوالتـ َ
رمحه هللا ،حذفت منه األسانيد ،واملكرر من الرواايت ،وما اشتَ َّد ضعفه من األخبار ،واست َفدت من
الطبعة اليت حققها الشيخ عادل بن عبد هللا آل محدان ،جزاه هللا خريا ،واحلواشي املثبتة منه كذلك،
وما أضفته وضعته بني معقوفتني [ ].
الرمحن أسأل أن جيعله خالصا لوجهه ،انفعا ،مباركا؛ إن ريب غين كرمي.
و َ
اآلج ِّري رمحه هللا تعاىل:
قال ُ
َستَعني،
صلَّى َّ
الْ َم ْحمود َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم َو َعلَى آله أ ْ
َْجَع َ
اَّلل تَـ َع َاىل ِف كل َحال َوالْم ْ
نيَ ،واب ََّّلل أ ْ
صطََفى حمَ َّم ٌد َ
اَّلل َوإ َّايك ْم أ َّ
َح َس َن َعلَْيهم الثـَّنَاءََ ،وَو َع َده ْم
َن َّ
ْاعلَموا َرمحَنَا َّ
ين ِف اللَّْيل فَأ ْ
اَّللَ َعَّز َو َج َّل أَثْ ََن َعلَى الْمتَـ َهجد َ
ث أ َّمتَه َعلَْيه،
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم َعلَى قيَام اللَّْيل َو َح َّ
َح َس َن َما يَكون م َن الْ َم ْوعد ْ
صلَّى َّ
أْ
ب النَِّب َ
اْلَميلَ ،وَرغَّ َ
ني َم ْن َكا َن لَه َح ٌّ
ظ ِف قيَام ،فَـنَ ْحن نـبَني
َوَه َك َذا الْعلَ َماء َرغَّبوا فيه َو َحثوا َعلَى قيَامه ،ونـَب َل عْن َد َْجيع الْم ْسلم َ
اْلَزيل؛ ليَكو َن الَّراغب ِف قيَام اللَّْيل َعلَى بَص َرية م ْن أ َْمره ،يـتَاجر
احلَظ ْ
ضل الْ َعظيم َو ْ
إل ْخ َواننَا َما فيه م َن الْ َف ْ
اْل ْد َمةَ ل ْل َم ْوَىل؛ َر َجاءَ الْق ْربَة مْنه.
َم ْواله الْ َكرميَ بع ْلمَ ،و ُْيسن ْ
ف
َخالقهم َّ
الشري َفة ِف الدنْـيَا الَّيت أ َْع َقبَـْتـه ْم عْن َد َّ
ف َّ
اَّلل َعَّز َو َج َّل َشَر َ
ني م ْن أ ْ
ص َ
اَّلل َعَّز َو َج َّل به الْمتَّق َ
فَأ ََّما َما َو َ
اَّلل َعَّز
َّل به َعلَْيه ْم َوَوفَّـ َقه ْم لَه فَـلَه ْ
ك ،قَ َ
ال َّ
الْ َمنَازل ِف َدار َّ
احلَ ْمد َعلَى َذل َ
السالم ،فَأَثْ ََن َعلَْيه ْم ِبَا تَـ َفض َ
نيَ .كانوا قَليال م َن
ين َما َ
آَته ْم َرّب ْم إ ََّّن ْم َكانوا قَـْب َل ذَل َ
ك ْحمسن َ
َو َج َّل{ :إ َّن الْمتَّق َ
ني ِف َجنَّات َوعيون .آخذ َ
جل ذ ْكره بقلَّة النَّـ ْوم؛ أَ ََّّن ْم أَ ْكثَـر لَْيله ْم قيَاما إ َىل
ص َفه ْم َّ
اللَّْيل َما يـَ ْه َجعو َنَ .وابأل ْ
َس َحار ه ْم يَ ْستَـ ْغفرو َن} ،فَـ َو َ
ف مْنـه ْم ِمَّا ال يـ ْرضيه َوإ ْش َفاقا مْنـه ْم َعلَى أ َْع َماِلم
َخذوا عْن َد َّ
َّ
االست ْغ َفار ل َما َسلَ َ
الس َحرُ ،ثَّ أ َ
الس َحر ِف ْ
ك.
َّ
الصاحلَة أَال تـ ْرضيه ،أَفَََتى الْ َكرميَ ال جييبـه ْم؟! بَ ْل جييبـه ْمَ ،وه َو أَ ْكَرم م ْن ذَل َ
{وعبَاد َّ َّ
ين َيَْشو َن
َخالق الَّيت َشَّرفَـه ْم ّبَا فَـ َق َ
ُثَّ قَ َ
ف به عبَ َاده م َن األ ْ
ص َ
يما َو َ
الَ :
ال َج َّل ذ ْكره ف َ
الر ْمحَن الذ َ
َّ
جل
َعلَى األ َْرض َه ْوانَ .وإذَا َخاطَبَـهم ْ
ص َفه ْم َّ
ين يَبيتو َن لَرّب ْم س َّجدا وقياما} ،فَـ َو َ
اْلَاهلو َن قَالوا َسالماَ .والذ َ
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َّ
ك أ َّ
اْلَْلق يـَتَـلَ َّذذو َن ابلنـ َّْوم َوَهؤالء
َن أَ ْكثَـَر ْ
س ه ْم َكغَ ْريه ْم م ْن َسائر النَّاس َو َذل َ
ذ ْكره أََّن ْم ِف َمبيته ْم ِف لَْيله ْم لَْي َ
استَأْثـَروا ا ْْل ْد َمةَ ل َم ْوالهم الْ َكرمي.
ْ
ضاجع يَ ْدعو َن َرَّّب ْم َخ ْوفا وطمعا وِما
آخَر ،فَـ َق َ
ال{ :تَـتَ َج َ
اَف جنوّب ْم َعن الْ َم َ
ص َفه ْم َج َّل ذ ْكره ِف َم ْوضع َ
ُثَّ َو َ
رزقناهم ينفقون}.
آانءَ اللَّْيل َساجدا وقائما ُيذر اآلخرة ويرجوا َر ْمحَةَ َربه ق ْل َه ْل يَ ْستَوي
َوقَ َ
ال َّ
ت َ
اَّلل َعَّز َو َج َّل{ :أ ََّم ْن ه َو قَان ٌ
َّ
َّ
ين ال يـَ ْعلَمو َن َّإّنا يـَتَذكر أولوا األَلبَاب}.
ين يـَ ْعلَمو َن َوالذ َ
الذ َ
ف يِْب ب َكثْـَرة سجوده ْمَ ،وطول قيَامه ْمَ ،وح ْسن
تَ َدبـَّروا َرمحَكم َّ
اَّلل َما تَ ْس َمعو َن م ْن َم ْوالكم الْ َكرمي َكْي َ
َخ ََِب َعْنـه ْم بـَ ْع َد َه َذا الكد الشَّديد أَ ََّّن ْم َعلَى َح َذر ِمَّا َح َّذ َره ْم م ْن َعظيم َشأْن اآلخَرة َوشدَّة
خ ْد َمته ْمُ ،ثَّ أ ْ
أ َْه َواِلَاَ ،وأ َّ
ص َفه ْم ِف َم ْوضع
ب َعلَى قـلوّب ْم شدَّة ْ
يما يـ ْرضيهَ ،وَك َذل َ
ك َو َ
اْلَْوف َوالْ َو َجل َم َع الْم َس َار َعة ف َ
َن الْغَال َ
َّ
ين ه ْم م ْن َخ ْشيَة َرّب ْم مشفقون .والذين هم آبايت َرّب ْم يـ ْؤمنو َن.
آخَر م ْن كتَابه فَـ َق َ
َ
ال َعَّز َو َج َّل{ :إ َّن الذ َ
َّ
َّ
ك ي َسارعو َن ِف
ين يـ ْؤتو َن َما آتَـ ْوا َوقـلوّب ْم َوجلَةٌ أَ ََّّن ْم إ َىل َرّب ْم َراجعو َن .أولَئ َ
َوالذي َن ه ْم بَرّب ْم ال ي ْشركو َنَ .والذ َ
اْلريات وه ْم ِلا سابقون} َوقَ َ
آايت َّ
اَّلل َ
ال َعَّز َو َج َّل{ :لَْيسوا َس َواء م ْن أ َْهل الْكتَاب أ َّمةٌ قَائ َمةٌ يـَْتـلو َن َ
آانءَ
الوِت ْم ل ْلق ْرآن ِف اللَّْيل ََت َرة قيَاماَ ،و ََت َرة ََّّلل س َّجدا.
اللَّْيل َوه ْم يَ ْسجدو َن} فَأ ْ
َخ ََِب َعَّز َو َج َّل َع ْن ت َ
ال:
ف به أَ ْه َل التَّـ َهجد ِف اللَّْيل ،فَـ َق َ
قَ َ
ال َعْبد َّ
ص َ
اَّلل بْن الْمبَ َارك ف َيما َو َ
َمحَّلوا اللَّْي َل أَبْ َداان م َذلَّلَة َ ... ...وأَنْـفسا ال َدنيَّات َوال دوان
قَ ْد
()1
َّ
الْ َعَرانيْنا
مْنـ َها
عفروا
...
ِلم
أقدام
ني
َوَر َاوحوا
وأوجهٌ
بَْ َ
صِبٌ
وان
ََّّلل
س َّجدا
َو ََت َرة
...
آيَته
الْف ْرقَان
ْحم َكم
ِف
يـَْتـلون
يـَْبك ْ
()2
ف الْم ْستَدريْنا
ي الْمَرايي أَك َّ
تْري قَـ َوارع ِف الْق ْرآن أ َْعيـنَـه ْم َ ...م ْر َ
ال ابْن الْمبَ َارك أَيْضا:
َوقَ َ
إ َذا
أَطَا َر

َكابَدوه
أَظْلَ َم
اللَّْيل
َما
اْلَْوف نـَ ْوَمهم فَـ َقاموا ...
ْ

...
...

َعْنـه ْم
فَـي ْسفر
َوأ َْهل األَ ْمن ِف

َوه ْم
الدنْـيَا

ركوع
هجوع

) (1يطْلَق الْع ْرنني َعلَى ْاألَنْف .املصباح املنري (.)406 /2
)(2تري :تسيل .املري :احللب .املراي :الناقة غزيرة اللنب .املستدرينا :من َيسح ضرع الناقة لتَد َر.
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يل م َن اللَّْيل َما ينامون
و َعن ْ
اَّلل َعَّز َو َج َّلَ { :كانوا قَليال م َن الليل َما يـَ ْه َجعو َن} قَ َ
احلَ َسن ِف قَـ ْول َّ
ال :قَل ٌ
الست ْغ َفار.
{وابألسحار هم يستغفرون} قَا َلَ :مدوا َّ
الصالةَ إ َىل األَ ْس َحارُ ،ثَّ أ َ
َخذوا ِف األَ ْس َحار اب ْ
صالةَ بـَ ْع َد
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم ِف ْ
صلَّى َّ
ب فيه أ َّمتَهَ ،وأ ْ
َخ ََِب أَنَّه ال َ
ي َعن النَِّب َ
احلَث َعلَى قيَام اللَّْيل َوَرغَّ َ
َوقَ ْد رو َ
الصالةِّ
ض ُل َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
صلَّى َّ
ال (أَفْ َ
يضة أَفْ َ
صالة الْ َفر َ
ضل م ْن قيَام اللَّْيل ،ف َع ْن أَيب هَريْـَرةََ ،عن النَِّب َ
َ
الصالةِّ الْم ْفرو َ ِّ
صالةُ اللَّْي ِّل)(.)1
بَ ْع َد َّ
ضة َ
َ ُ
اَّلل علَيه وسلَّمَ ( :علَي ُكم بِِّّقي ِّام اللَّي ِّل؛ فَِّإنَّهُ َدأْب َّ ِّ
اَّلل َ َّ
ني
ال :قَ َ
و َع ْن أَيب أ َم َامةَ ،قَ َ
ال َرسول َّ
الصاِلِّ َ
ْ
ُ
ْ ْ َ
صلى َّ َ ْ َ َ َ
ِّ ِّ
اّلل َع َّز وج َّل ،وم ْك َفرةٌ لِّ َّ ِّ ِّ
اإل ِّْثَ ،وَم ْن َهاةٌ َع ِّن ِّ
ْبأَةٌ ِّم َن ِّ
اإل ِّْث)(.)2
لسيئَاتَ ،وَم ْ َ
قَ ْب لَ ُك ْمَ ،وقُ ْربَةٌ إ َىل َّ َ َ َ َ َ
الَ ( :علَي ُكم بِِّّقي ِّام اللَّي ِّل؛ فَِّإنَّهُ َدأْب َّ ِّ
ني
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
صلَّى َّ
و َع ْن َس ْل َما َن الْ َفارسيَ ،ع ْن َرسول َّ
الصاِلِّ َ
ْ ْ َ ْ
ُ
اَّلل َ
قَ ب لَ ُكم ،وهو قُرب ِّمن َِّّ
ِّ
لسيِّئَ ِّ
اتَ ،وَم ْن َهاةٌ َع ِّن ِّ
اإل ِّْثَ ،وَمط َْر َدةٌ لِّ َّ
لد ِّاء َع ِّن
ري لِّ َّ
اّلل َع َّز َو َج َّلَ ،وتَ ْكف ٌ
ْ ْ َ َُ ْ ٌ َ
ا ْْلَ َس ِّد)(.)3
ضل الشكْليَ ،ح َّدثـَنَا َعلي بْن م َوفَّق َ )4(...ما َابل أ َْهل اللَّْيل ح َسان الْوجوه؟ قَا َل :ألَ ََّّن ْم قَـربوا
َح َّدثـَنَا أَبو الْ َف ْ
اَّلل َعَّز َو َج َّل فَ َك َساه ْم م ْن نوره.
م َن َّ
َح َسن النَّاس وجوها؟ قَا َل :ألَ ََّّن ْم َخلَ ْوا اب َّلر ْمحَن فَأَلْبَ َسه ْم نورا م ْن نوره.
ين أ ْ
يل ل ْل َح َسنَ :ما َابل الْمتَـ َهجد َ
وق َ
اَّلل َعَّز َو َج َّل إ َىل َرجلَ ْنيَ ،رج ٌل قَ َام ِف َج ْوف اللَّْيلَ ،وأ َْهله نيَ ٌام
اَّلل بْن َم ْسعود ،قَ َ
ض َحك َّ
و َع ْن َعْبد َّ
ال« :يَ ْ
اَّلل َعَّز َو َج َّل
ت َح ََّّت َرَزقَه َّ
ض َحك َّ
صلي ،فَـيَ ْ
َص َحابه َوثـَبَ َ
اَّلل إلَْيهَ ،وَرج ٌل لَق َي الْ َعد َّو فَ ْاَّنََزَم أ ْ
فَـتَطَ َّهَرُ ،ثَّ قَ َام ي َ
َّه َادةَ»(.)5
الش َ

) (1أخرجه مسلم (.)1163
)(2أخرجه الَتمذي ()3549
)(3أخرجه الطِباين ِف املعجم الكبري (.)6154
) (4بياض ابألصل.
الرجل
ال :قَ َ
)(5أخرج أمحد ( )11761وابن ماجه (َ )200ع ْن أَيب َسعيد ا ْْل ْدري قَ َ
ض َحك هللا إلَْيه ْمَّ :
صلَّى هللا َعلَْيه َو َسلَّ َم( :ثََالثَةٌ يَ ْ
ال َرسول هللا َ
صفوا للْقتَال) [قال البوصريي ِف مصباح الزجاجة ( :)27 /1هذا إسناد فيه مقال].
صفوا ل َّ
لص َالةَ ،والْ َق ْوم إذَا َ
يـَقوم م َن اللَّْيلَ ،والْ َق ْوم إذَا َ
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اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم( :إِّ َّن ِِّف ا ْْلَن َِّّة غُ َرفًا يُ َرى بُطُو ُُنَا ِّم ْن
ال :قَ َ
و َع ْن َعلي بْن أَيب طَالب قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
اَّلل َ
اَّلل ،فَـ َق َ ِّ ِّ
ورَها وظُهورَها ِّمن بطُ ِّ
الم،
ال :ل َم ْن ه َي َاي َرس َ
ايب ،فَـ َق َ
ول َّ
وُنَا) فَـ َق َام أ َْعَر ٌّ
ب الْ َك َ
ظُ ُه ِّ َ ُ ُ ْ ُ
ال( :ه َي ل َم ْن طَيَّ َ
المَ ،و َ َّ َّ
ام)(.)1
امَ ،وأَفْ َشى ال َّ
َّاس نِّيَ ٌ
س َ
َوأَط َْع َم الطَّ َع َ
صلى ِِّبلل ْي ِّل َوالن ُ
َّ
اَف جنوّب ْم َما ََلْ تَـَر
وقَ َ
اَّلل ابْن َم ْسعود« :إ َّن ِف التـ َّْوَراة َمكْتواب لََق ْد أ َْعطَى َّ
ال َعْبد َّ
ين تَـتَ َج َ
اَّلل َعَّز َو َج َّل الذ َ
الَ :وََْنن
ِب م ْر َس ٌل ،قَ َ
نيَ ،وَل تَ ْس َم ْع أذ ٌنَ ،وََلْ َيْط ْر َعلَى قَـ ْلب بَ َشرَ ،ما ال يـَ ْعلَمه َملَ ٌ
َع ٌْ
بَ ،وال نَ ٌّ
ك م َقَّر ٌ
س َما أ ْخف َي َِل ْم من قرة أعني}(.)2
نـَ ْقَرؤَها{ :فَال تَـ ْعلَم نـَ ْف ٌ
ت
صرف ،قَ َ
َّهجد َان َداه َملَ ٌ
وب لَ َ
كَ ،سلَ ْك َ
ك :ط َ
ال« :بـَلَغَين أَ َّن الْ َعْب َد إ َذا قَ َام م َن اللَّْيل للتـ َ
َو َع ْن طَْل َحة بْن م َ
ك لَتوص َي به اللَّْيـلَةَ األ ْخَرى أَ ْن أَيْقظيه ِف َوقْته الَّذي قَ َام فيه،
ك .قَ َ
الَ :وإ َّن لَْيـلَتَه ت ْل َ
ين قَـْبـلَ َ
مْنـ َه َ
اج الْ َعابد َ
الس َماء إ َىل َم ْفرق َرأْسهَ ،ويـنَاديه منَاد :لَ ْو يـَ ْعلَم الْمنَاجي َم ْن يـنَادي َما
قَ َ
الَ :ويـَتَـنَاثـَر َعلَْيه الِْب م ْن أ َْعنَان َّ
انْـ َفتَ َل».
ِّ
ِّ
و َع ْن أَيب َسعيد ْ
ال :قَ َ
اْل ْدري ،قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
ارهُ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم( :الشتَاءُ َربِّي ُع ال ُْم ْؤم ِّن؛ قَ ُ
ص َر َُنَ ُ
اَّلل َ
فقامه)(.)3
ص َامهَُ ،وطَ َ
فَ َ
ال ليله َ
َّهار
الَ « :كا َن إذَا َجاءَ الشتَاء ،قَ َالَ :اي أ َْه َل الْق ْرآن طَ َ
و َع ْن عبَـْيد بْن ع َم ْري ،قَ َ
صالتك ْمَ ،وقَصَر النـ َ
ال اللَّْيل ل َ
لصيَامك ْم فَا ْغتَنموا»(.)4
ِّ
ني ،ما ِّمن أ َْه ِّل ب ْي ٍ
ت
َو َع ْن ْ
احلَ َسن ،قَ َ
صلَّى َّ
ال :قَا َل َرسول َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ( :
َ
صلُّوا م َن اللَّْي ِّل َول َْو َرْك َعتَ ْ ِّ َ ْ
اَّلل َ
ف َلُم صالةٌ ِِّبللَّْي ِّل إِّال َن َد ُ ٍ
ِّ
وموا لصالتكم)(.)5
تُ ْع َر ُ ْ َ
اه ْم ُمنَاد َي أ َْه َل الْ ُق ْرآن قُ ُ
اَّلل َعلَْيه وسلم،
ضل ،قَ َ
صلَّى َّ
الَ :سأَلْت َرسول َّ
صالة اللَّْيل أَفْ َ
اَّلل َ
َو َع ْن أيب م ْسلم ،قَا َل :قـ ْلت ألَيب َذر :أَي َ
ف اللَّي ِّل ،وقَلِّيل فَ ِّ
اعلُهُ)(.)6
قال( :نِّ ْ
ص ُ ْ َ ٌ
)(1أخرجه عبد هللا بن أمحد ِف زوائد املسند (.)1338
)[(2أخرجه احلاكم ( )3550وصححه ،وأقره الذهِب].
)(3أخرجه أمحد ([ )11716والبيهقي ِف السنن الكِبى ( )8456واللفظ له].
)[(4أخرجه ابن أيب شيبة (.])34991
)(5أخرجه ابن أيب شيبة ( )6668وهو حديث مرسل.
الص َالة ِف َج ْوف
الص َالة الْ َمكْتوبَةَّ ،
الص َالة ،بـَ ْع َد َّ
ضل َّ
)(6أخرجه أمحد ( )21555وِف صحيح مسلم ( )1163عن أيب هريرة ،عن النِب ( :أَفْ َ
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احلس ْني :يـَْنـبَغي ل َم ْن َكا َن لَه َح ٌّ
ك أ َْو َكثـَرَ ،ويـَتَ َح َّذ َر
قَ َ
وم َعلَْيهَ ،ويـَراعيَه قَ َّل َذل َ
ظ م َن اللَّْيل أَ ْن يَد َ
ال حمَ َّمد بْن ْ َ
استَـلَ َّذت النـ َّْوَم ِف َوقْت الْقيَام ،فَـَزيَّ َن َِلَا الشَّْيطَان النـ َّْوَم ليَـنَ َام َعن
س رَِّبَا فََََت ْ
ت َو ْ
م ْن فـتور النَّـ ْفس؛ فَإ َّن النَّـ ْف َ
ك م ْن نـَ ْفسه أَ ْن يكْثَر الذ ْكَر ََّّلل َعَّز َو َج َّل عْن َد استيقاظه،
س ب َذل َ
َح َّ
الْقيَام َح َسدا مْنه ل ْلم ْؤمن ،فَـيَـْنـبَغي ل َم ْن أ َ
اَّلل أ َْعلَم.
وينضح املاءَ َعلى َو ْجهه؛ فَإنَّه يـَْنطَرد َعْنه َما أ ََّملَه الشَّْيطَان م َن الْفتور َعن الْقيَامَ ،و َّ
َ
َح ُد ُك ْم َع َق َد َّ
الش ْيطَا ُن َعلَى َرأْ ِّس ِّه
ال :قَ َ
و َع ْن أَيب هَريْـَرةَ ،قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم( :إِّذَا َن َم أ َ
اَّلل َ
يل ،أ ِّ
ظ فَ َذ َك َر َّ
ت عُ ْق َدةٌ ،فَِّإ ْن
َي ْارقُ ْد ،فَِّإ ِّن ا ْستَ ْي َق َ
ثَ َ
الث عُ َق ٍد ،يَ ْ
اّللَ ْاْنَلَّ ْ
ب ُك َّل عُ ْق َدةٍ َعلَْي َ
ض ِّر ُ
ك لَْي ٌل طَ ِّو ٌ
ت الْعُ َق ُد ُكلُّ َها ،فَ يُ ْ ِّ
تَ َو َّ
يث
َصبَ َح َخبِّ َ
صلَى انَلَ ْ
ضأَ ْاْنَلَّ ْ
ب النَّ ْفس نَ ِّشيطًاَ ،وإِّال أ ْ
ت عُ ْق َدةٌ ،فإ ْن َ
صب ُح طَيِّ َ
النَّ ْف ِّ
الن)(.)1
س َك ْس ً
ض ِّرب َعلَى ِّسَ ِّ
اخ ِّه
و َع ْن أَيب َسعيد ْ
اْل ْدري ،قَ َال :قَ َ
صلَّى َّ
ام إِّال ُ َ
َح ٌد يَنَ ُ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ( :ما أ َ
ال َرسول ا ََّّلل َ
(ٍ )2
ظ َوذَ َكر َّ
ام
استَ ْي َق َ
ت عُ ْق َدةٌ ،فإن استيقظ توضأ ُحلَّ ْ
اّللَ ُحلَّ ْ
ِِّبَ ِّري ٍر ُم ْع َّقد ،فَِّإ ِّن ْ
ت عُ ْق َدةٌ أُ ْخ َرى ،فَِّإ ْن قَ َ
َصبح ِّ
صلِّي حلَّ ِّ
ت الْعُ َق ُد ُكلُّ َها ،فَِّإ ْن ُه َو ََلْ يَ ْستَ ْي ِّق ْظ َوََلْ يَتَ َو َّ
ت الْعُ َق ُد ُكلُّ َها َك َه ْي ئَتِّ َهاَ ،وَِب َل
ضأْ َوََلْ يُ َ
ص ِّل ،أ ْ َ َ
يُ َ ُ
َّ
الش ْيطَا ُن ِِّف أُذُنِِّّه)(.)3
اّلل رجال قَ ِّ
ِّ
ظ
صلَّىَ ،وأَيْ َق َ
ال :قَ َ
و َع ْن أَيب هَريْـَرةَ ،قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
ام م َن اللَّْي ِّل فَ َ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ( :رح َم َُّ َ ُ َ
اَّلل َ
اّلل امرأَةً قَام ْ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
تُ ،ثَّ
صلَّ ْ
ت ،فَِّإ ْن أَبَ ْ
صلَّ ْ
ت نَ َ
ت م َن اللَّْي ِّل فَ َ
ْام َرأَتَهُ فَ َ
ض َح ِِّف َو ْج ِّه َها م َن ال َْماءَ ،وَرح َم َُّ ْ َ َ
ت ِِّف َو ْج ِّه ِّه ِّم َن ال َْما ِّء)(.)4
ض َح ْ
أَيْ َقظَ ْ
ت َزْو َج َها ،فَِّإ ْن أ َََب نَ َ
ظ أ َْهلَهُ،
ظ ِّم َن اللَّْي ِّل َوأَيْ َق َ
استَ ْي َق َ
و َع ْن أَيب َسعيد ْ
اْل ْدري ،قَا َل :قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ( :م ِّن ْ
اَّلل َ
ِّ ِّ
لذاكِّر ِّ
الذاكِّ ِّرين َّ ِّ
صلَّيا رْك َعتَ ْ ِّ ِّ
ات)(.)5
ني ََج ًيعاُ ،كتبَا م َن َّ َ
اّللَ َكث ً
ريا َوا َّ َ
فَ َ َ َ

اللَّْيل).
) (1أخرجه البخاري ( )1142ومسلم (.)776
ضفورة .النهاية ِف غريب احلديث
)(2الس َماخ :ثـَ ْقب األذن الَّذي يَ ْدخل فيه َّ
الصوت .اْلَريرَ :حْبل م ْن أ َدم ََْنو الزَمام ،ويطْلَق َعلَى غَ ْريه م َن احلبال امل ْ
َ
واألثر (.)259 /1( )398 /2
)(3أخرجه املخلص ِف فوائده (.)198
)(4أخرجه أبو داود ( ، 1308و.)1450
)(5أخرجه النسائي ِف السنن الكِبى (.)1312
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َن ال
اَّلل ،قَ َال :قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
و َع ْن َجابر بْن َعْبد َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم( ،قَال ْ
َت أ ُُّم ُسلَْي َما َن بْ ِّن َد ُاو َدَ :ي بُ ََّ
اَّلل َ
ت ْكثِّ ِّر النَّوم ِِّبللَّي ِّل؛ فَِّإ َّن َكث رةَ النَّوِّ
الرجل فَِّ
ريا يَ ْو َم ال ِّْقيَ َام ِّة)(.)1
ق
رتك
ي
ِبلليل
م
َّ
ُ
َْ ْ
ُ
َْ ْ
َ ً
اَّلل َعلَْيه وسلَّم( :إِّ َّن ال َْع ْب َد إِّذَا َ َّ
اس
و َع ْن أَنَس بْن َمالك ،قَا َل :قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
اَّلل َ
صلى َح ََّّت يُ ْد ِّرَكهُ النُّ َع ُ
ََ َ
اّلل َع َّز وج َّل ي ب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
سهُ ِّع ْن ِّديَ ،و َج َس ُدهُ ِِّف
اهي بِّ ِّه ال َْمالئِّ َكةَ ،يَ ُق ُ
َو ُه َو َساج ٌد ،فَِّإ َّن ََّ َ َ َُ
ول :انْظُُروا إ َىل َع ْبدي ،نَ ْف ُ

اع ِّت)(.)2
طَ َ

الوة الْق ْرآن؛
يما ذَ َك ْرته َو ْ
ص ْرته بَالغٌ ل َم ْن َمنَ َع نـَ ْف َسه لَ َّذةَ النَّـ ْوم ،فَآثـََر الْقيَ َامَ ،وَر َاو َح بَْ َ
اختَ َ
ني األَقْ َدامَ ،وتَـنَـعَّ َم بت َ
وف َ
الر ْمحَن َعَّز َو َج َّل ،فَـلَ ْو َشه ْدتَه َاي أَخي ِف اللَّْيل الْمظْلم فَـ َق ْلبه ل َما يـَْتـلو م َن الْق ْرآن متَ َدبٌر،
ضى َّ
يـَْرجو ب َذل َ
كرَ
ف م ْقلَ ٌق،
يما َح َكى متَـ َفكٌرَ ،وابلْ َو ْعد َوالْ َوعيد لنَـ ْفسه م َذكٌر ،فَالْ َق ْلب م ْن ذ ْكر الْ َم ْوت َخائ ٌ
َوبَْمثَاله م ْعتَِبٌَ ،وف َ
االست ْغ َفار ش َعارهَ ،وهجوم الظَّالم سرورهَ ،وح ْسن الظَّن اب ََّّلل الْ َكرمي َآماله.
َول َما َعم َل م َن ْ
احلَ َسنَات م ْشف ٌق ،فَ ْ
اَّلل َوِل التـ َّْوفيق.
َو َّ

ال :فَإذَا أَ َان
ات لَْيـلَة ،قَ َ
ين أَنَّه َكا َن لَه وْرٌد م َن اللَّْيل يـَقومه ،فَـ َف َََت َع ْن وْرده ذَ َ
وبـَلَغَين َع ْن َشْيخ م َن الْمتَـ َعبد َ
ت َعلَى َرأْسي َكأ َّ
مكتوب فقالت :أَيـ َها الشَّْيخ أَتَـ ْقَرأ؟ قـ ْلت:
َن َو ْج َه َها قَ َمٌر وبيدها َر ٌّق ،وفيه
ِبَاريَة قَ ْد َوقَـ َف ْ
ٌ
َخ ْذته فَـ َقَرأْته فَإ َذا فيه:
نـَ َع ْم قَالَت :اقْـَرأْ َما ِف َه َذا فَأ َ
ك لَ َّذة نـَ ْوَمة َع ْن َخ ْري
أَ ِْلَْت َ
ت ف َيها
تَعيش مَلَّدا ال َم ْو َ
َّ
َخ ْريا
إن
ك
م ْن
تَـيَـ َّق ْظ
َمنَام َ
اعة إال ذَ َهب َعين النـ َّْوم.
قَ َ
ال :فَ َما ذَ َك ْرِتَا َس َ

َعْيش

اْلنَان
اْلَ َريات ِف غَرف
َم َع
ْ
ْ
احل َسان
اْلنَان َم َع
َوتَـْنـعم ِف
ْ
ْ
ابلْق ْران
َّهجد
النـ َّْوم
م َن
التـ َ

ع ْن ُه وَمَنْ
ع ْذ ٌر َونَامَ َ
ع ْنهُ َم َرضٌ أَو ُ
غَلهُ َ
شَ
ل َيقُو ُمهُ فَ َ
لليْ ِ
ن َل ُه ِو ْردٌ مِنَ ا َّ
ب فِيمَنْ كَا َ
بَا ٌ
ِي ُتهُ الْقِيَامُ
ن َّ
ِّ
صلِّ َي ِّم َن
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم ،قَ َ
صلَّى َّ
َع ْن أَيب الد َّْرَداء ،يـَْبـلغ به الن َّ
وم فَيُ َ
الَ ( :م ْن أَتَى ف َرا َشهُ َو ُه َو يَ ْن ِّوي أَ ْن يَ ُق َ
َِّب َ
اللَّْي ِّل ،فَ غَلَب ْتهُ َع ْي نُهُ ح ََّّت ي ْ ِّ ِّ
ص َدقَةً َعلَْي ِّه ِّم ْن َربِّ ِّه َع َّز َو َج َّل)(.)1
ب لَهُ َما نَ َوىَ ،وَكا َن نَ ْوُمهُ َ
َ
َ ُ
صب َح ُكت َ
)(1أخرجه ابن ماجه ([ )1332وقال البوصريي ِف مصباح الزجاجة ( :)157 /1إسناده ضعيف].
)[(2أخرجه بنحوه َتَّ ٌام ِف فوائده ( )1670وفيه أابن بن عياش ،وهو مَتوك .التلخيص احلبري (.])212 /1
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صلِّ َيها ِّم َن اللَّْي ِّل
صلَّى َّ
ت :قَا َل َرسول َّ
و َع ْن َعائ َشةَ َرمحَ َها َّ
اَّلل ،قَالَ ْ
صالةٌ يُ َ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ( :م ْن َكا َن لَهُ َ
اَّلل َ
ِّ
ص َّد َق َّ
صالتِِّّه)(.)2
ام َع ْن َها َكا َن َذلِّ َ
ب لَهُ أ ْ
ص َدقَةً تَ َ
َج َر َ
ك َ
فَ نَ َ
اّللُ َع َّز َو َج َّل َعلَْيهَ ،وَكتَ َ
َسف َعلَى َما فَاتَه م ْن لَْيـلَته ،كيف شغل عنه َح ََّّت
ال حمَ َّمد بْن ْ
قَ َ
احل َس ْنيَ :ه َذا َو َّ
اَّلل أ َْعلَم َعلَى قَ ْدر شدَّة األ َ
يما يَ ْستَـ ْقبل َخ ْوفا أَ ْن يـَفوتَه وْرده ََثنيَة.
فَاتَه الْقيَام؟ فَـ َق ْد أ َ
َخ َذ نـَ ْف َسه ابلت َ
َّحرز ف َ
َصبَ َح َحزيناَ ،وأَنْ َشأَ يـَقول:
وَكا َن ل َس ْعداين بْن يَز َ
يد وْرٌد م َن اللَّْيل يـَقومه ،فَـ َف َََت َع ْن وْرده َذ َ
ات لَْيـلَة ،فَأ ْ
أَال
أَأ َْعِب

ِف

َسبيل

أ ََّايمي

اَّلل
َّ
فَ َما

الدنْـيَا
َوتَـْنـ َقطع
َج ْهال بـَ ْع َد
أ َعاود

ع ْمٌر

َويَ ْذ َهب

َخ ْري

رزيْـته

َوطول

َعْيش َها

َويـَ ْغتَنم

َستَطيع َها
أْ
صْبـ َوة
َو َ

َوتَ ْذ َهب

َتر

مْنـ َها

ات
لَيَال
فَ َ
ال
لَْيـلَة
َعين
مْنـ َها
اْلَْ َريات
ْ
فَـتَـْبـ َقى

ب ََّايمي

نَعيم َها
أَقوم َها

َحكيم َها
رسوم َها

ين لَه وْرٌد م َن اللَّْيل يـَقومه،
َو َع ْن حمَ َّمد بْن َعْبد العزيز السائح ،قال :حدثنا أَيب ،قَ َ
الَ :كا َن فََّت م َن الْمتَـ َعبد َ
ال ِل:
ف َعلَ َّي ،فَـ َق َ
ك ،قَ َ
فَـ َف َََت َع ْن وْرده َذل َ
ات لَْيـلَة َراق ٌد َرأَيْت ِف َمنَامي َكأَ َّن فََّت َوقَ َ
ال :فَـبَـْيـنَ َما أ ََان َذ َ
اعات م َن اللَّْيل َاي فََّت
تَـيَـ َّق ْظ ل َس َ
فَـتَـْنـ َعم ِف َدار يَدوم نَعيم َها

ك
لَ َعلَّ َ

اعة
َس َ

عساك

فَـق ْم

فَـتَـيَـ َّق ْظ

اعة
َس َ

بـَ ْع َد

حمَ َّم ٌد

ُْت ََب
ف َيها
تقضي

اْلنَان
ْ

ِف

اْلليل
َو ْ
َما

بَق َي

ِبورَها
يـَزورها

م ْن

مهورَها

اَّلل َعَّز َو َج َّل
َو َع ْن َعْبد الْ َعزيز بْن َس ْل َما َن الْ َعابد ،قَ َ
الس ْعديَ -وَكا َن قَ ْد بَ َكى َش ْوقا إ َىل َّ
الَ :ح َّدثَين مطَهٌر َّ
ضبَان َّ
الذ َهب،
ني َعاما -قَ َ
ت م ْن ق ْ
الَ :رأَيْت َكأَين َعلَى َ
ضفَّة ََّنْر َْجيري ابلْم ْسك األَ ْذفَرَ ،حافتَاه ل ْؤل ٌؤ َونـَْب ٌ
ست َ

ص ْوت َواحد:
فَإذَا أ ََان ِبَ َوار مَزيـَّنَات يـَق ْل َن ب َ
سْب َحا َن الْم َسبَّح بكل لسان سْب َحانَ ْه
َوسْب َحا َن الْم َو َّحد بكل َم َكان سْب َحانَ ْه
)(1أخرجه النسائي ِف السنن الكِبى (.)1463
)(2أخرجه النسائي ِف السنن الكِبى (.)1462
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سْب َحا َن الدَّائم ِف كل األ َْزَمان سْب َحانَ ْه
تصنعن َها هنَا؟ فَـق ْل َن:
الر ْمحَن سبحانه ،فقلت :فما
فَـق ْلتَ :م ْن أَنْ َّ
ُت؟ فَـق ْل َنََْ :نن َخ ْل ٌق م ْن َخ ْلق َّ
َ

قـ َّوم
ابللَّْيل
األَطَْراف
َعلَى
ل َق ْوم
حمَ َّمد
َرب
النَّاس
إلَه
ذَ َرأ ََان
َوالنَّاس نـ َّوم
فَـتَ ْسري هوم الْ َق ْوم
ني إ َِلَه ْم
يـنَاجو َن َر َّ
ب الْ َعالَم َ
اَّلل َما
قلن :أو ما تَـ ْعرفـه ْم؟ قـ ْلت :ال َو َّ
قـ ْلت :بَخ بَخ ،فَـ َهؤالء م ْن َهؤالء ،قَ ْد أَقَـَّر َّ
اَّلل الْ َكرمي أعينهم بك َّنَ ،
الس َهر ابلْق ْرآن.
ص َحاب َّ
أ َْعرفـه ْم ،قـ ْل َن :بـَلَى َهؤالء الْمتَـ َهجدو َن أَ ْ
َو َع ْن حمَ َّمد بْن الْمْن َكدر ،أ َّ
ض؛
َن َتيما ال َّدار َّ
ي َان َم لَْيـلَة ََلْ يقم يتهجد فيها ،فقام َسنة ََلْ يـَنَ ْم ف َيها َوََلْ يـَ ْغم ْ
صنَ َع.
للَّذي َ
صالة ،فَإ َذا َمَّر
ال :كنَّا نـغَازي َم َع َعطَاء ْ
يد بْن َجابر ،قَ َ
َو َع ْن َعْبد َّ
الر ْمحَن بْن يَز َ
اساين ،فَ َكا َن ُْييي اللَّْي َل َ
اْلَر َ
()1
يدَ ،وَاي ه َشام بْ َن
م َن اللَّْيل ثـلثه أ َْو أَ ْكثَـر َان َد َاان َوََْنن ِف فَ َساطيطنَا َ :اي َعْب َد َّ
يدَ ،وَاي يَزيد بْ َن يَز َ
الر ْمحَن بْ َن يَز َ
احلَديدَ ،و َشَراب
َّهار أَيْ َسر م ْن م َقطَّ َعات ْ
صلوا؛ فَقيَام َه َذا اللَّْيلَ ،وصيَام َه َذا النـ َ
الْغَاز ،قوموا فتوضؤوا َو َ
()2
صالته.
َّ
َّجاءَُ ،ثَّ يـ ْقبل َعلَى َ
َّجاءَ الن َ
الصديد ،الْ َو َحاءَ الْ َو َحاءَ  ،الن َ
ات لَْيـلَة ،فَـ َق َام َوا ْغتَ َس َل
ب ذَ َ
ين لَه وْرٌد م َن اللَّْيل ،فَأ ْ
َجنَ َ
َو َع ْن َداود بْن ر َشْيد ،قالَ « :كا َن فََّت م َن الْمتَـ َعبد َ
اكَ ،وتَـتَـبَا َكى َعلَْيـنَا».
ي :أَّنَْنَاه ْم فَأَقَ ْمنَ َ
َوالْ َماء َابرٌد ،فَا ْشتَ َّد َعلَْيه ،فَـبَ َكى ،فَـنود َ
َجدُ
عَلهُ اْلقَائِمُ الْ ُمتَه ِّ
ن َي ْف َ
كرِ مَا يُسْتَحَبُّ أَ ْ
ب ذِ ْ
بَا ُ
َّهجد أَ ْن يـَتَ َس َّو َكَ ،وأَ ْن يـَتَطَ َّهَرَ ،وإ ْن أ َْم َكنَه أَ ْن
ال حمَ َّمد بْن ْ
قَ َ
احل َس ْني :أحب ل َم ْن أ ََر َاد الْقيَ َام م َن النـ َّْوم للتـ َ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْذكره َويـَ ْف َعله عْن َد
صلَّى َّ
ب فَـ ْليَـ ْف َع ْلَ ،ويَ ْذكَر َّ
اَّللَ َعَّز َو َج َّل َوَيَج َده َوَُْي َم َده ِبَا َكا َن النَِّب َ
يـَتَطَيَّ َ
اَّلل لَه.
اَّلل َعَّز َو َج َّل ،يَسريٌ َعلَى َم ْن يَ َّسَره َّ
يف َح َس ٌن ل َم ْن َوفَّـ َقه َّ
ب َشر ٌ
الْقيَام م ْن َمنَامه َوَُْي َفظَه؛ فَإنَّه َاب ٌ

َّعرَ ،وا ْْلَ ْمع فَ َساطيط .املصباح املنري (.)472 /2
)(1الْف ْسطَاط ب َ
ضم الْ َفاء َوَك ْسرَها بـَْي ٌ
ت م ْن الش َ
دار .لسان العرب (.)382 /15
دار الب َ
)(2يـَ ْعين الب َ
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َك ا ِْلَ ْم ُد
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم إ َذا قَ َام م َن اللَّْيل يـَتَـ َه َّجد ،قَ َ
َعن ابْن َعبَّاس ،قَ َ
صلَّى َّ
الَ :كا َن َرسول َّ
ال( :اللَّ ُه َّم ل َ
اَّلل َ
َك ا ِْلَ ْم ُد أنت قَي ُم السماوات َواأل َْر ِّ
ور السماوات َواأل َْر ِّ
َك
ض َوَم ْن بَ ْي نَ ُه َّنَ ،ول َ
ض َوَم ْن فِّ ِّيه َّنَ ،ول َ
أَنْ َ
ت نُ ُ
ك
ْتَ ،وإِّل َْي َ
تَ ،و َعلَْي َ
تَ ،ول َ
ت ا ِْلَ ُّقَ ،ولَِّقا ُؤ َك َحقَ ،و ُُمَ َّم ٌد َحق ،اللَّ ُه َّم بِّ َ
ك تَ َوَّكل ُ
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
ا ِْلَ ْم ُد أَنْ َ
َك أ ْ
ك َ
ت،
َس َر ْر ُ
َّر ُ
تَ ،وإِّل َْي َ
تَ ،وبِّ َ
ت َوَما أَ ْعلَْن ُ
ت ،فَا ْغ ِّف ْر ِِّل َما قَ َّد ْم ُ
ك َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
أَنَ ْب ُ
تَ ،وَما أ ْ
ك َخ َ
ت َوَما أَخ ْ
ِّ
ِّ
ري َك)(.)1
ت ال ُْم َق ِّد ُم َوأَنْ َ
أَنْ َ
ت ال ُْم َؤخ ُرَ ،وال إلَهَ غَ ْ ُ
احلس ْني :يـَْنـبَغي ل َم ْن َكا َن لَه َح ٌّ
ظ َه َذاَ ،وإَّّنَا أَحثه َعلَى ح ْفظه
قَ َ
ظ م ْن قيَام اللَّْيل أَ ْن َُْي َف َ
ال حمَ َّمد بْن ْ َ
ليَ ْستَـ ْعملَه ،وَك َذا يـَْنـبَغي لكل م ْسلم أَ ْن َُْي َفظَه ِم َّْن ال َّ
حظ لَه ِف قيَام اللَّْيل ،فَـيَ ْدع َو به َر َجاءَ أَ ْن يـ َوف َقه َم ْواله
َ
اَّلل تَـ َعا َىل.
الْ َكرمي لقيَام اللَّْيل إ ْن َشاءَ َّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم إذَا قَ َام للتَّـ َهجد يَشوص فَاه ابلس َواك»(.)2
و َع ْن ح َذيْـ َفةَ ،قَ َ
صلَّى َّ
الَ « :كا َن َرسول َّ
اَّلل َ
الر ْمحَن السلَمي ،أ َّ
ال« :إ َّن
اَّلل َعْنه َكا َن َُيث َعلَْيه َو ََيْمر به -يـَ ْعين الس َو َاكَ -وقَ َ
َن َعليًّا َرض َي َّ
و َع ْن أَيب َعْبد َّ
ض َع فَاه َعلَى فيه ،فَ َما يـَْلفظ م ْن
الرج َل إذَا قَام ي
َّ
صلي َد َان امللَك مْنه ،فَـيَ ْستَمع الْق ْرآ َن ،فَ َما يـََزال يَ ْدنو َح ََّّت يَ َ
َ َ (َ )3
ت َج ْوفَه» .
آيَة إال َد َخلَ ْ
ك
ام يَ ْق َرأُ طَ َ
ال :قَ َ
و َعن الزْهري ،قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
اف بِّ ِّه الْ َملَ ُ
َح ُد ُك ْمُ ،ثَّ قَ َ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َم( :إِّذَا تَ َس َّو َك أ َ
اَّلل َ
يستَ ِّمع الْ ُقرآ َن ح ََّّت ََْيعل فَاهُ َعلَى فِّ ِّيه ،فَال ُُيْرِّج آيةً ِّمن فِّ ِّيه إِّال ِِّف ِِّف الْملَ ِّ
كَ ،وإِّذَا قَا َم َوََلْ يَتَ َس َّو ْك
ُ َ ْ
َ
َْ ُ ْ َ ََ
ك َوََلْ ََْي َع ْل فَاهُ َعلَى فِّ ِّيه)(.)4
طَ َ
اف بِّ ِّه َملَ ٌ
الصالة تـ ْعجبه الريح الطَّيبَةَ ،والثـ َّْوب
اَّلل ،قَ َالَ « :كا َن َعْبد َّ
و َع ْن َع ْون بْن َعْبد َّ
اَّلل بْن َم ْسعود إ َذا قَ َام إ َىل َّ
النَّظيف».
ض َّم َخ ّبَا َما يـَْرَدع ثيابه(.)5
َو َع ْن ابْن حمَ ْرييز ،أنه َكا َن إذَا قَ َام إ َىل َّ
الصالة َد َعا بغَاليَة َو َ

)(1أخرجه البخاري ( )1120ومسلم (.)769
)(2أخرجه البخاري ( )245ومسلم (.)255
)(3أخرجه املصنف ِف أخالق القرآن ( )96وهو صحيح عنه.
)(4أخرجه املصنف ِف أخالق القرآن ( )95وهو حديث مرسل.
) (5الغالية :نوع من الطيب .والتضمخ :التلطخ .والردع :األثر.
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ه ُج ِد
ك َتابِ َفضْل قِ َيامِ اللِّيلِ َوالتَّ َ
ُمخْتَصَرُ ِ

ب وَاْلعِشَاءِ
غ ِر ِ
باب في الصَالة َبيْنَ الْ َم ْ
يل ِف قَـ ْوله
ال حمَ َّمد بْن ْ
قَ َ
الرجل َعلَى َّ
احل َس ْنيَ :وأحب أَ ْن يدميَ َّ
الصالة ف َيما بَْ َ
ني الْ َم ْغرب َوالْع َشاءَ ،وقَ ْد ق َ
ني الْ َم ْغرب َوالْع َشاء اآلخرة ،فمن أحيا َما بـَْيـنَـه َما
يلَّ :
َعَّز َو َج َّل{ :تَـتَ َج َ
الصالة بَْ َ
اَف جنوّب ْم َعن املضاجع} ق َ
صلَّى أ َْربَ َع َرَك َعات فَف َيها َاب ٌل،
صلَّى س َّ
فَ َحظه الْ َوافر أَطْيَب إ ْن َشاءَ َّ
يلَ ،وَم ْن َ
اَّللَ ،وَم ْن َ
ت َرَك َعات فَ َح َس ٌن َْج ٌ
َّ
يما
يما ا ْكتَ َسبَه ِف يـَ ْومه الَّذي َم َ
ُثَّ أحب ل َم ْن َ
ضى َعْنه ،فَإ ْن َكا َن فَـَّر َط ف َ
صلَّى َعلَى َه َذا النـ َّْعت أَ ْن يـَتَـ َفكَر ف َ
ود إ َىل َما يَكَْره َم ْواله
ال يـَْنـبَغي أَ ْن يـ َفر َط فيه :أَ ْن يَ ْستَـ ْغفَر َّ
وب إلَْيه مْنهَ ،ويـَ ْعتَق َد أَ ْن ال يـَع َ
اَّللَ َعَّز َو َج َّل َويـَت َ
وب
يما ا ْكتَ َسبَه م ْن كل َخ ْري َعملَه ،فَـيـ ْلزَم نـَ ْف َسه الشكَْر ََّّلل َعَّز َو َج َّلَ ،ويـَت َ
الْ َكرميَ ،ه َذا َواج ٌ
ب َعلَْيهَ ،ويـَْنظَر ف َ
يب ل َم ْن
ك ْ
إلَْيه مْنهَ ،ويـَ ْعتَق َد َعلَى َما َوفَّـ َقه ل َذل َ
يب ُم ٌ
اْلَْريَ ،ويَ ْسأَلَه الزَاي َدةَ مْنهَ ،والْ َمعونَةَ َعلَى شكْره؛ فَإنَّه قَر ٌ
ف َعلَى َم ْن أَ ْدبـََر َعْنه.
َد َعاه َوأَقْـبَ َل َعلَْيهَ ،ومتَـ َعط ٌ
اعة إال َو َج ْدته
َس َودَ ،ع ْن أَبيه ،قَ َ
الَ :ما أَتَـْيت َعْب َد َّ
و َع ْن َعْبد َّ
ك َّ
اَّلل بْ َن َم ْسعود ِف ت ْل َ
الس َ
الر ْمحَن بْن األ ْ
ني الْ َم ْغرب َوالْع َشاء(.)1
ك ،فَـ َق َ
صلي ،فَـق ْلت لَه ِف َذل َ
ال« :ن ْع َمَ ،س َ
اعة الْغفلَة» يـَ ْعين َما بَْ َ
يَ
ني الْ َم ْغرب َوالْع َشاءَ ،ويـَقولَ « :هذه َانشئَة
و َع ْن ََثبت الْبـنَاين ،قَ َ
الَ :كا َن أنس بن مالك يصلي ما بَْ َ
اللَّْيل»(.)2
و َعن ابن عمر ،قال« :من أحيا أ َْربَ َع َرَك َعات بـَ ْع َد الْ َم ْغرب َكا َن َكالْم َعقب َغ ْزَوة بـَ ْع َد َغ ْزَوة»(.)3
وب النَّاس
ني ْ
العاصي ،قَ َ
اْلَْل َوة الَّيت بَْ َ
صالة األ ََّواب َ
الَ « :
و َع ْن َعْبد هللا بن َعمرو بن َ
ني الْ َم ْغرب َوالْع َشاء َح ََّّت يـَث َ
الصالة»(.)4
إ َىل َّ
ك
الر ْمحَن ْ
احلبلي ،قَ َ
و َع ْن أَيب َعْبد َّ
صل َي ت ْل َ
صلَّْي َ
صالةَ َرجل ال يريد أَ ْن ي َ
صل َ
ب فَـق ْم فَ َ
ال« :إ َذا َ
ت الْ َم ْغر َ
ت أ ََّوَل اللَّْيل»(.)1
ت قَ ْد ق ْم َ
ت م َن اللَّْيل قيَاما َكا َن َخ ْريا رزقْـتَهَ ،وإ ْن ََلْ تـ ْرَز ْق قيَاما كْن َ
اللَّْيـلَةَ ،فَإ ْن رزقْ َ
)(1أخرجه عبد الرزاق ([ )4725وصح عن حذيفة ،أنه قال« :صليت مع النِب صلى هللا عليه وسلم املغرب فصلى حَّت صلى العشاء» أخرجه
الَتمذي ( )3781وقال ِف إرواء الغليل ( :)223 /2أخرجه احلاكم ،وسكت عليه ،وقال الذهِب ِف تلخيصه :صحيح .قلت :وهو كما قال]
وِف مصنف ابن أيب شيبة ( )6055عن أيب الشعثاء ،قال سلمان« :عليكم ابلصالة بني العشاءين؛ فإنه يفف عن أحدكم من حزبه،
ويذهب عنه ملغاة أول الليل ،فإن ملغاة أول الليل مهدنة أو مذهبة آلخره».
)(2أخرجه ابن املبارك ِف الزهد (.)1263
)(3أخرجه ابن املبارك ِف الزهد (ِ )1262ف إسناده :موسى بن عبيدة ،قال أمحد :منكر احلديث .الكامل ِف الضعفاء (.)44/8
)ِ(4ف إسناده :موسى بن عبيدة ،قال أمحد :منكر احلديث .الكامل ِف الضعفاء (.)44/8
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ه ُج ِد
ك َتابِ َفضْل قِ َيامِ اللِّيلِ َوالتَّ َ
ُمخْتَصَرُ ِ

اَّلل َعَّز َو َج َّل{ :لَْيسوا َس َواء م ْن أ َْهل
يد بْن أَيب َحكيم الْ َع َدين ،قَ َ
ي َع ْن قَـ ْول َّ
الَ :سأَلْت س ْفيَا َن الثـ َّْور َّ
َو َع ْن يَز َ
ال« :بـَلَغَين أَ ََّّن ْم َكانوا
فح َّدثَين َع ْن َمْنصور ،قَ َ
آايت َّ
اَّلل َ
آانءَ الليل َوه ْم يَ ْسجدو َن} َ
الْكتَاب أ َّمةٌ قَائ َمةٌ يـَْتـلو َن َ
ني الْ َم ْغرب َوالْع َشاء».
صلو َن َما بَْ َ
يَ
ني الْ َم ْغرب
املضاجع} قَ َ
و َع ْن أَنَس بْن َمالك ِف قَـ ْول َّ
اَّلل َعَّز َو َج َّل{ :تَـتَ َج َ
اَف جنوّبم َع ْن َ
ال« :بَْ َ
َوالْع َشاء»(.)2
ِّ
ت رَكع ٍ
ات بَ ْع َد ال َْمغْ ِّر ِّ
ب ال يَتَ َكلَّ ُم
ال :قَ َ
و َع ْن أَيب هَريْـَرةَ ،قَ َ
صلَّى َّ
ال َرسول َّ
صلَّى س َّ َ َ
اَّلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ( :م ْن َ
اَّلل َ
ب ي ن ه َّن بِّ ٍ
ت َع ْش َرةَ َسنَةً)(.)3
ْن لَهُ َك َّف َارةَ اثْ نَ َْ
سوء َع َدل َ
َْ َ ُ ُ
املني].
اْل ْزءَ [ ،و ْ
ََتَّ ْ
الع َ
احلَ ْمد ََّّلل رب َ

)(1أخرجه ابن املبارك ِف الزهد (.)1256
)[(2أخرجه بنحوه أبو داود ( )1321وقال ِف إرواء الغليل ( :)222 /2إسناده صحيح على شرط الشيخني].
)[(3أخرجه الَتمذي ( )435وقال« :حديث غريب ،ال نعرفه إال من حديث زيد بن احلباب ،عن عمر بن أيب خثعم ،ومسعت حممد بن إمساعيل:
يقول :عمر بن عبد هللا بن أيب خثعم منكر احلديث وضعفَّه جدًّا»].
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