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 ،السام عليكم ورحمة اه وبركاته

الحمد ه رّب العالمين، والصاة والسام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصححبه ومحن تحبعهم باحسحا   
محن أوالحل اايحا   ،2:1المزمل "ِإَ قَِليًا  * ُقِم اللْيلَ  يَا َأيحَها اْلُمزِملُ " بسم اه الرحمن الرحيم، أما بعد، إلى يوم الدين

، -ى اه عليححه وسححلمصححل -مححر بهححا ال بححنومححن أوالححل اروامححر التححن أُ  -ى اه عليححه وسححلمصححل -التححن نزلححى علححى رسححول اه
ى صحل - بحنن اللحلالمدي ة كحا  محن أوالحل اروامحر ا -ى اه عليه وسلمصل –وأول ما وصل ال بن ، 2المزمل: "ُقِم اللْيلَ "

علي حا  -اه عليحه وسحلمى صحل -كمحا يحن ححديب عبحد اه بحن سحام، أول محا قَحدَم ال بحن  أمحر بهحا ارمحة، - عليه وسلماه
نجفل الّ اس إليه، خرجى رنظر إلى وجهه يلّما نظر  إلى وجهه علمحى أنحه لحيو بوجحه كح اب، قحال يكحا  المدي ة وا

وأَيبححوا "-يححا أيهححا ال ححاُس أيشححوا السححاَم، وأَِعمححوا الوعححاَم، وِصححلوا اررحححاَم،" :-ى اه عليححه وسححلمصححل –أول مححا قححال 
 .صححه ارلبانن "وصلوا بالليِل، وال اُس نياٌم، تدخلوا الج َة بَسام    -1كما ين رواية "الكام

 
ده عحن تكلم ال هحار  حمدي حة قيحام الليحل،  لكانى ين مكة قيام الليل، وأوالل اروامحر التحن كانحى يحن ا  أوالل اروامر اللن

يسحححعدنا لت ححا كريححر عححن قيححام الليححل، لأسححع عوّ  للححن، وبعححا المفححا يم الةاَ حححة ان روحححهوعحح ،عححن يهححله ،قيححام الليححل
ه، يهحيلة الحدكتور عبحد ويشري ا َبًعا إ  يكو  معانا شية ا وحبيب ا وسيدنا ورييح  الحدرب رب حا يحا رب يحفظحه ويبحار  ييح

 وي.االرحمن الص
 أ ًا بك يا دكتور عبد الرحمن.

اردب والةلحح  الحسححن واه اه يريححق قححدر  يححا شححيخ أحمححد، اه يريححق قححدر ، نححتعلم م ححك : د.عبححد الححرحمن الصححاوي
 .واه، أدين اه ب لك، أدين اه بُةُلقك وأدبك

 
وأسحلم علحى ن ه رّب العحالمين وأصحلّ أعوذ باه السميق العلحيم محن الشحيوا  الحرجيم بسحم اه الحرحمن الحرحيم، الحمحد 

أمححر َأَمححَر َأَمححَر للمححرة الرالرححة  -جححل وعححا-أ  اه كمححا تفهححل الشححيخ أحمححد،  صحححابه أجمعححين،نبي حا محمححد وعلححى آلححه وأ

                                                 
َِيبوا الكامَ  1 َِْعموا الوعاَم، وأ  .صححه ارلبانن" أ
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يهم ليستمسحكوا بهح ا الحّدين يحن الصحابة ك لك بقيام الليحل، ليحربِ  رَ وأمَ  -عليه الصاة والسام-عشا  تفهم أمَر ال بن
ع حن أنحا ححاير قحرآ  لمحا نيجحن نشحوف يحا شحيخ أحمحد ي .1المزمحل: "يَا َأيحَها اْلُمزِملُ "، س ة أولى إسام س ة إسام أول

كحا  يجيحل لحك يحن أولحه كحده سحورة المزمحل نزلحى بعحد سحورة كح ا، عحدد   على مصحع الشحمرلن، يمصححع الشحمرلن
ترجحق لسحورة  نا عاوز الّ اس ترجق لترتيحل نحزول السحور، أوآياتها ك ا سورة مكية وسورة مدنية يأنا ك ى حاير كده، يأ

يفاجححأ أ  سححورة المزمححل سححورة مكيححة، وآياتهححا كححم وتشححوف مكتححوب إيححهج  يفاجححأ يعححًا   المزمححل يححن مصحححع الشححمرلن
لن قبحل المزمحل سحورة إيحهج لبعد سورة القلم ارجق سورة القلم يبقى ا آيةج نزلى بعد سورة حد عارفج بعد سورة القلم،

 القلم.
 

سحورة القلحم سحورة مكيحة إَ اايحا  محن كح ا لكح ا يهحن مدنيحة، وسحورة القلحم نزلحى بعحد سحورة العلح ، سحورة العلح  تلك 
اقْحححَرْأ بِاْسححِم رَبِححَك الححِ ي َخلَححَ * "مححن أوالححل الححدين خمححو آيححا  مححن سححورة العلحح  يححهج أول مححا نححزل مححن القححرآ ، يع ححن دي إ

* نَساَ  ِمْن َعلَح   ِْْ نَسحاَ  َمحا لَحْم يَحْعلَحمْ َخَلَ  ا ِْْ وصحفحة َو  ،5:1العلح  " اقْحَرْأ َورَبحَك اْرَْكحَرُم * الحِ ي َعلحَم بِحاْلَقَلِم * َعلحَم ا
 "* قُححححِم اللْيححححَل ِإَ قَِلححححيًا  يَححححا َأيحَهححححا اْلُمزِمححححلُ " :-تعححححالى–صححححفحة ونححححة مححححن سححححورة القلححححم يبقححححى صححححفحتين،  ححححم أنححححزل اه 

المفححرون نعيشححه،  للححنيححر اللححن اح ححا ب عملححه، يقي ًححا  ححو ده امححر بححه  ال بححن أُ  للححنيبقححى القيححام ا ،"َ قَِلححيًا إِ " ،2:1المزمححل
قحرأ م يحن صحفحتين اسحك حهرتك لو أنحا قلحى لحك اا  ام، كا  يقوم الليل  ير قيام ا  -عليه الصاة والسام-ال بن

الركعحة ارولحى  ،ركعتحين قيحام ليحل صحليى يحيهم بصحفحتين جهقد إيح ياخدوا من أي واحدوا م ك قد إيهج قيام الليل ياخد
بصفحة والرانية بصفحة، الركعتين دول ياخ وا م ك قد إيهج خمو دقاي  وخمحو دقحاي ، عشحر دقحاي  وعشحر دقحاي ، 

  قحام الليحل بمحا نحزل محن القحرآ -ى اه عليحه وسحلمصحل -ال بحن ،لركعتين َو  لب سحاعة بحالكرير، ريع ن ربق ساعة ين ا
 .2المزمل: "ُقِم اللْيَل ِإَ قَِليًا "  ما صفحتين قام معظم الليل للنا

 
ر لمححن أراد أ  يكححو  رجححًا، لمححن أراد أ  يتربححى، لمححن أراد أ  يكححو  ْمححيبقححى أول رسححالة نحححن نفهمهححا أ  قيححام الليححل أَ 

 -صحّلى اه عليحه وسحلم–ال بحن  ، وربحىّ -عليحه الصحاة والسحام–ب فو الوريقة التن رّبى القحرآ  بهحا ال بحن  حًقا مسلًما
 حانن ، م نفسك بحه، عشحا  تبقحى راجحلبها الصحابة الكرام، يبقى  و أمٌر حتى ولو لم يعد قيام الليل اا  أمًرا أنى ألزِ 

عليحححه الصحححاة – الحححل قيحححام الليحححل،  الحححل محححا ورد يحححن سححح ة ال بحححن ..،ورة معي حححةحاجحححة أ  قيحححام الليحححل َ بحححد لحححه محححن صححح
ر بالليحل ولحيو بعحدد اايحا  قحد من قبل ين القرآ  ين قيام الليل إنما ورد بمقحدار جحز   محن الليحل، أو بمُ  أو -والسام

َكححانُوا قَِلححيًا ِمححَن اللْيححِل َمححا "تلححى، لكححن  الححل مححا ورد وإ  كححا  بعححا ارحاديححب ورد  يححن عححدد اايححا  أو عححدد مححا يُ 
عليحححه –و يحححر ذلحححك ممحححا ورد عحححن ال بحححن  ،2المزمحححل: "للْيحححَل ِإَ قَِلحححيًا قُحححِم ا" دي نسحححبة ليحححل، ،17الححح اريا : "يَحْهَجعُحححو َ 

 .-الصاة والسام
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در السححاعا ، أو وعححن سححيرة السححلع الصححالم إ  قيححام الليححل بقحح –عليححه الصححاة والسححام - كر عححن ال بححنيغالححل مححا يُحح
اح حا َ ده انحى ممكحن حهحرتك زي محا  يلما تقرأ صفحتين ين معظم الليل يبقى القيحام محب بتاع حا  ارجزا  من الليل،

سحح اد صححححه الشححيخ ة  واحححدة كمححا  بححى ع ححد ال سححالن باقححرأ يححن ليلححة  كاملححة ب يحح -عليححه الصححاة والسححام–ال بححن يعححل 
ِإ  " خححواتيم سححورة المالححدة ،2قححام ليلححًة كاملححًة كاملححًة يقححرأ ييهححا ب يححة  واحححدة -صححّلى اه عليححه وسححلم-أ  ال بححن ارلبححانن
قححام  -عليححه الصححاة والسححام-ال بححن ،118المالححدة: "َوِإ  تَحْغِفححْر َلُهححْم يَِانححَك َأنححَى اْلَعزِيححُز اْلَحِكححيمُ ْم يَححِانحُهْم ِعبَححاُدَ  تُحَعححِ بْحهُ 

 يترّبى أ  يكو  رجًا. للن عاوز و ده،  و ده ا ،لليلة كاملة بهاا

 
يكو  رجًا يقحوم وأ  يكحو  صحالًحا، كحٌل يحّدعن  سام وأ ريد أ  يكو  مسلًما ين س ة أولى إ م يا شيخ أحمد ال ي ي

بحن د اه قحال لعبح -عليحه الصحاة والسحام-ال بحن ،نحى علحى نفسحكحكحم اوانحى ا ا التقحو،، ا الصحا  كحٌل يحّدعن م حم
يبقحى  ،3بحن عمحر لحو كحا  يقحوم محن الليحلعحم الرجحل عبحد اه بحن عمحر، نِ عحم الرجحل عبحد اه نِ عمر ين صحيم البةاري، 

 أي واحححد يظححن أنححه صححالم ويظححن أنححه تقححنّ يبقححى  ،4إ  عبححد اه رجححٌل صححالم لححو كححا  يقححوم مححن الليححل، ب  ححاننحححديويححن 
نححى صححار  نفسححك مححن لححم يقححم الليححل يلححيو قريححل مححن اه َو يقححوم الليححل َ انححى بتكحح ب علححى نفسححك، اويظححن أنححه 

ا  حو معحروف يحا شحيخ أحمحد يبقحى ع كمحمةحالال،  و ال بن قال ذلك،  و صالم لو كا  بيقوم بالليل، وبمفهوم بصالم
 قومب الليل يبقى مب صالم.يما ب لو
 

والصحححابة الكححرام، كيححع   -عليححه الصححاة والسححام-يححالمولوب أيّهححا الكححرام أ  نعححيب عححيب الّرعيححل ارول، عححيب ال بححن
ح حا رسحالة إ  اأخحن مصحوفى سحلوا  إ  ال إ  الرسحالة كمحا قحال كيعج كيع كحانواج الكيفيحة وأ حن  كانوا يقومو  الليلج

 بقيححام الليححل َبححد أ  نسححتِل   : ححن كلمححةقيححام الليححل،  يب قيححام الليححل، نعححيبنةاَححل قلححوب ال ّححاس اا ، ر  عححاوزين نعحح
 ، رب ا يرزق ا   ه الل ة يا شيخ أحمد رب ا يحفظك.لّ ة
 

محن علحم  ح ا  نال   ا اْنسحا ُ ما م كللِ م وازداد قربه من   ا العالِ كّلما اقترب اْنسا  مّ ا من عا:الشيخ أحمد جال
ا بانسحا   حري نحال محن ، وكّلمحا اقتحرب اْنسحا  م حبيأخح  محن أدبحه ب أوينسا  م ا بقرب من حد محؤدما اْالعالم، وكل

 .-سبحانه وتعالى-جوده وكرمه، يما بالكم إذا كا  القرب من اه 

 
 .وه المرل ارعلى -سبحانه وتعالى-: د.عبد الرحمن الصاوي

                                                 

صحيم ال سالن و حس ه " واايُة ُإ  تعِ ْبهم يانهم عباُدَ  وإ  تغفر َلهم يانَك أنَى العزيُز الَحكيُم َ.قاَم ال بى صلى اه عليه وسلم حتى أصبَم ب ية  " 2
 ارلبانن.

 .صحيم البةاري. قال سالم : يكا  عبد اه َ ي ام من الليل إَ قُحْليا" عبد اه، لو كا  يصلن بالليل  "نعم الرجلُ 3

 .صحيم البةاري "ٌم، لو كا  ُيكِرُر الصاَة مَن الليلِ إ  عبَد اِه رجٌل صال" 4
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صححا  الييصححبم أ ححر  ا يقتححرب مححن ربِححه وربححه يقتححرب م ححه،لحقيقيححة لقيححام الليححل أ  العبححد م ححالححرو  ا أحمححد جححال: الشححيخ
لحن بيقحوم الليحل بيبقحى إنسحا  ليحه اْنسحا  الر مع ى كام الحدكتور عبحد الحرحمن، بو أيس أنا  حاول.على   ا اْنسا 

: -لمى اه عليحه وسحصحل -، قحال ال بحنوربحه قريبًحا م حها محن ربِحه صالم وبيبقى رجل حقيقنج إنسا  قام بالليحل يكحا  قريبًح
قحام بالليحل محن  يهح ا اْنسحا  اللحن ،صحححه ارلبحانن "إ  أقرَب ما َيكوُ  الرب عز وجل مَن العبِد جوَف الليِل ااِخرَ "

سححبحانه - ححا للحن ربالحل المكايحح   اكانحى مححن أو   -سححبحانه وتعححالى-ونحال القححرب محن اه  -سحبحانه وتعححالى-أجحل ربححه 
هّجححدين أحسححن ال ّححاس وجوً ححا ُسحح ل الحسححن مححا بححال المت، لحح ا يعويهححا لهحح ا اْنسححا  أ  ي يححر اه قلبححه ووجهححه -وتعححالى
يكانححى ال تيجححة َصححُلم  حح ا القلححل  القلححلنححزل يححن  ححور ال،  حح ا "بححالرحمن يأيححان علححيهم مححن نححوره اقححواٌم َخلَححوْ أ "قححال:

 .بن عمر لو كا  يقوم من الليلنعم الرجل عبد اه ، صالمليكو  لرجل  

 .."علحيكم بقيحام الليحِل، يانحه َدَأُب الصحالحين قحبَلكم" :-ى اه عليه وسلمصل –عشا  كده نقدر نفهم لماذا قال ال بن 

 ..-صلى اه عليه وسلم–ونقدر نعرف لماذا قال ال بن  ،حس ه ارلبانن
 

 فيب صالم قبل كده إَ بقيام الليليع ن م: د.عبد الرحمن الصاوي
 

يحا رسحول اه إ  يحا  يقحوم محن  -صلى اه عليه وسلم–ونقدر نفهم ليه لما قالوا لل بن  أه َبعا، :الشيخ أحمد جال
َم هحاٌة عحن  ..":يحن شحأ  قيحام اه وإنحه  -صلى اه عليه وسحلم–وقال  ،5ست هاه صاتهيقال يالليل وإذا أصبم سرق، 

اْنسحا  قُحرب محن ربحه يكلما ازداد أنا يقي ن أ  قيام الليل له أ ر عالن جًدا على رو  اْنسا ،  ،حس ه ارلبانن" اْ م
 .قلل   ا اْنسا  وحال   ا اْنسا  -عز وجل–، كلما أصلم اه يلين قيام الل

 
قلبحه وعلحى وجهحه، وعلحى سحلوكه، يظهحر أ حر قيحام الليحل علحى  علشا  كده دايًما نجد اْنسا  الحرية على قيحام الليحل

 ،29الفحتم: "ِسحيَماُ ْم ِيحن ُوُجحوِ ِهم ۖ  تَحَراُ ْم رُكًعا ُسجًدا يَحْبتَحُغوَ  َيْهًا ِمَن اللِه َوِرْضحَوانًا " :-سبحانه وتعالى–قال اه 
، القلحوبعلحى   م يقومو  من الليل، قهوا الليل ين   ا الححال، يكانحى ال تيجحة  هحر  ح ا علحى الوجحوه، و هحر  ح ا

قيحام الليحل مع حاه الحقيقحن أ  يتحر  اْنسحا  أ لحى وأعحز     ا اْنسا  يصبم إنساً  صالًحا، ن إيقي  ،يتكو  المسألة
 -سحبحانه وتعححالى–ا يجبر حا اْنسحا  علحى الوقحوف بحين يحدي اه اححة، يلمححبيعحة الح فو البشحرية بتميحل للرّ ، َمحا يملحك

حتحه، يكانحى ال تيجحة قام بالليل وتر  را لماج و ما تر ،  و يا دكتور عبد الرحمن من  -عز وجل–حقيقًة يعويه اه 
يديلحه  -سحبحانه وتعحالى–ه أبدله اه خير م ه، يتكو  ال تيجحة إ  رب حا  من تر  شيً ا، ما تر  من ج و إ  رب ا يعوضه

، يعححًا تجححًد -سححبحا  اه- الراحححة البدنيححة ارمححر الرححانن السححرور،نححوعين مححن الراحححة، الراحححة القلبيححة السححعادة الفرحححة، 
 .جًدا ام بالليل ع ده راحة كبيرةاْنسا  القوّ  دايًما

                                                 
 .صحيم ابن حبا "قيل يا رسوَل اِه إ  يانًا ُيصِلن الليَل كله ياذا أصَبم سَرق قال: سي هاه ما تقوُل "  5
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صحلى –حقيقة قيام الليل إ  أنا أسيل أ لى ما أملك راحتن البدنيحة، أتحر  زوجتحن شحهوتن الححال، و ح ا قحول ال بحن  

للح ين  حم  -عحز وجحل–والمحرأة الجميلحة، ييقحول اه إ  ربكم ليعجل من الرجل لحه الفحراا الَحَسحن  -اه عليه وسلم
نظروا لعبدي   ا يدع يراشحه و وحا ه محن بحين أ لحه وِحبحه، أشحهدكم مالكتحن أ  محا سحأل ن  ح ا يهحو من ورا  حجاب ا

سحبحانه –حقيقة قيام الليحل أنحا بقحول لرب حا أنحا بهححن بحأ لى محا أملحك راحتحن، زوجتحن، راححة بحدنن محن أجحل ربحن ، 6له
 . بيعويها لإنسا  أكرر من أ  يتصوره اْنسا -سبحانه وتعالى–، تكو  ال تيجة أ  كمية العوايا اللن رب ا -وتعالى

 
يححا رسححوَل اِه أي "و الُسحح ة لححه شححأ  كبيححر جححًدا، يححن القححرآ   يجححد أ  الليححل يححن القححرآ   و اللححن ي ظححر يعححًا يححن الليححل

صحلى اه عليحه -وُيسحأل ،حسح ه ارلبحانن.."جحوَف الليحِل ااخحرِ  ".. قحال:، ي-ستجابةً أكرر الدعا  ا -.."الدعاِ  أسمُق 
الرلحححب ارخيحححر محححن الليحححل  حححو وقحححى التُح َححححزل اْلهحححن، أ  السحححاعة دي أو  -صحححلى اه عليحححه وسحححلم–أو يححح كر  -وسحححلم

 -عحز وجحل–يحدي اه ، يمحن تحر  ال حوم وقحام بحين يالبركا  والفهالل والمكرما  إنما ي الها العبحد يحن  ح ه السحاعا 
يحا ُمحمحُد ع ِعحْب محا ": الشحرف يحن الحدنيا وااخحرة -عحز وجحل–عليحه بهح ه الفهحالل، وأعوحاه اه  -عز وجل–اه  ن مَ 

 واعلَحم أ  شحرَف المحؤمِن قياُمحه بالليحِل، وِعحزه اسحِتغ اُ ه عحن"..، .." ِش َى يانك َمِيٌى، وأْحبِحْل محن ِشح َى يانحَك ُمفارِقُحه
 ، دكتور عبد الرحمن قيام الليل.7حس ه ارلبانن "ال اسِ 

 
 :د.عبد الرحمن الصاوي

بالليحل يحا شحيخ أحمحد، حهحرتك ك حى بتحتكلم اا  علحى اْنسحا  يتحر  محابحه رجحل محا يحبححه اه  هقيامحالمحؤمن شحرف 
ره، وصحححححه الشحححيخ ، الححححديب ده بيحححؤ ر ييحححا، رواه ابحححن حبحححا  و يححح-عليحححه الصحححاة والسحححام–تححح كر  ححححديب ال بحححن 

بحن عمحر إلحى عالشحة ، لما أتى عوا  بن أبن ربا  وعبيد اه بن عمير محق عبحد اه هابن تيمية من قبلارلبانن، وصححه 
، يبكحى أم حا عالشحة، -عليحه الصحاة والسحام-يقالوا لها حد ي ا بأعجل شن  رأيتيه من رسحول اه -رضن اه ع ها–

يبكحححى أم  -الصحححاة  والسحححامعليحححه –الكحححام ده بعحححد ويحححاة ال بحححن  -اة والسحححامعليحححه الصححح–ايتكحححر  حبيبهحححا ال بحححن 
إ حره، يتوضحأ ولحم يكرحر صحل المحا ،  ين ليلحة يقمحى يحن -صلى اه عليه وسلم–قام ال بن  قالى: م المؤم ين عالشة 

                                                 
صحاتِِه، ييقحوُل اهُ لمالكتِحِه : انظُحروا إلحى عبحدي ع  حار عحن يراِشحِه وِوَالِحِه محن َعِجَل رب ا من رَُجَلْيِن : رجٌل  ار عن ِوَالِِه وِلحاِيِه من بيِن ِحِبِه وأ ِلِه إلحى " 6

 أخرجه اْمام أحمد و حس ه ارلبانن. "..بيِن ِحِبِه وأ ِلِه إلى صاتِِه، ر بًة ييما ع دي، وَشَفًقا مما ع دي
قوُم ِمن الليِل يُعاِلُج نفَسحه إلحى الوهحوِر وعليحه ُعَقحٌد يحاذا وضحأ يَديْحِه انحلحْى ُعقحدٌة يحاذا وضحأ وجَهحه سِمْعُى ال بن صلى اُه عليه وسلم يقوُل: رجٌل ِمن أمتن ي"

دي  ح ا يُعحاِلُج نفَسحه اِب: انظُحروا إلحى عبحانحلْى ُعقدٌة وإذا مَسم رأَسه انحلْى ُعقدٌة وإذا وضأ رِْجَلْيه انحلحْى ُعقحدٌة ييقحوُل اهُ جحل وعحا للح ي وراَ  الحجح
 صحيم ابن حبا . "ليسأَلَ ن ما سأَل ن عبدي   ا يهو له ما سأَل ن عبدي   ا يهو له

شححرَف  ك َمْجححِزِي بححِه ، واعلَححم أ  "أتححانن جبريححُل ، يقححال : يححا ُمحمححُد ع ِعححْب مححا ِشحح َى يانححك َميِححٌى ، وأْحبِححْل مححن ِشحح َى يانححَك ُمفارِقُححه ، واعَمححل مححا ِشحح َى يانحح 7
 .حس ه ارلباننالمؤمِن قياُمه بالليِل ، وِعزه اسِتغ اُ ه عن ال اِس" 
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شححوف بقححا - :يقالححىأيححن تريححد يححا رسححول اه، قححال:ذري ن أتعبححد لربححن،  -ال بححن را  يححين وراه تشححوفقامححى  -:ىيُقلحح
 .واه العظيم اللن بيقوم الليل قلبه  يفر ، 8إنن رحبك وأحل ما يسر  :، يقالى-الكلمة دي

 
ياخد م حه، يمحا  ح كم بحرب العحالمين وه المرحل  و  أ  ل ة القرب من شةة  ري َو حاجةي كر ب و  و شيخ أحمدال

لح ة َ تعحدلها  -جل وعحا–اه ، وتفرد  مق -جل وعا– ارعلى،   ك بالقرب من اه، قربك من اه وخلوتك باه
قبحل دخحول المحؤم ين الج حة يحن سحورة  -جحل وعحا–ل ة، واه العظيم أعلى من الج ة، أعلحى محن الج حة، ألحم يقحل رب حا 

مححب يححن ج ححا  أول ححك  ،10الواقعححة: "َوالسححابُِقوَ  السححابُِقو َ " :-تعححالى– الواقعححة، و ححم أسححب  ال ححاس إلححى الج ححة، قححال
ِيحن َج حاِ  *ُأولَٰ ِحَك اْلُمَقربُحو َ "،أيهحل، لحو محصحلتلهمب محب  تبقحى ج حة لى، يحن حاجحةن أحي ،قبل الج ة ،، ر عيمال

 ححو ألحح  شححن ،  حح ا القححرب سيحصححل لححك وأنححى يححن جححوف  -جححل وعححا–يححالقرب مححن اه  ،12:11الواقعححة  "ال ِعححيمِ 
 ، ت اجيه.تتملقه -جل وعا– اه يليلك، تةلو بربك رأسك ين التراب بين يد

 
 ،، يقول: ححل مححن سححالل يُيقبححلُ لححب الليححل ارخيححر ي ححزلُ يححن  ُ  -عححز وجححل وعححا–أنححه ب، يقححد رو، الرقححا  عححن خيححر المححا

سححبحانه –ب  ححو م ححه ر وبالحح ا  يححن جححوف الليححل رب ححا قَححح بسححجوده اْنسححا  يستشححعر  حح ا إنححه قريححل مححن رب ححا أصححًا،
يحن  لحب الليحل ارخيحر ي حزل، يقحول  حل محن سحالل  -عحز وجحل وعحا–عن خير الما، رنحه  يقد رو، الرقا ، -وتعالى

يُيقبححل،  ححل مححن مسححن   َالححل  للمغفححرة، يجححد كريًمححا قححابًا للمعحح رة، يُمححن بححالةيرا  والفهححالل، ويسححتر العيححل ويعوححن 
ب محتاج  ير أنه يقحوم يقحول اْنسا  م ،إليك ين   ه الساعة، تةيل يا شيخ أحمديتودد  -جل وعا– اه السالل،

، قحوم قحول شحقة، عربيحة، و يفحة، نجحا ، أي حاجحةزوجحة، عيحال، يلحوس،  يارب بو، يع ن انى محتاج أي حاجة له أنا
 له بو أنا.

 
 بحو ليحانوق وتعريى على واحد مليحاردير، قلحى أنحا للتقريل بو، لو انى مز  - المرل ارعلىه-تةيل كده لو واحد 

، عاوز عربية، عاوز شقة، عاوز يلوس حاضر، َيل أنا  ةلحة شحغلن الشحركة بتحاعتن وأجيلحك  روف، نفسك ين إيه
لعربيححة، مفتححا  جيبلححك اللححن انححى عححايزه، مفتححا  ابححو معلححب اسححتحمل ن  جيلححك وأ يةبالليححل أنححا بتححأخر شححو  2السححاعة 

اخححر نححام، جححه جيبلححك حسححاب أيتحهولححك يححن الب ححك باسححمك، يصحححاب ا قاعححد مسححت ن ويححن االشححقة  جيبهالححك، وأ
 5لغايحححة السحححاعة  2يةحححب ، محححن السحححاعة  نن نحححايم مسحححمعب، خحححب  خحححب   حححا  سحححاعا المليحححاردير خحححب  عليحححه والتحححا

وصححاحب ا نححايم مححدراا، قححام الفجححر  ححو مجححاا ليححه، قابلححه انححى مجيححتب، قححال لححه أنححا جيححى لححك واه، أنححا جيححى لححك 
، َحل معلحب أنحا آسحع يحا باشحا َحل  لوتحن، بتسحمعأنادي عليك وأخب  وانحى م 5للساعة  2وقعد  من الساعة 

ونححايم بححردو ويةححب  عليححه، وي ححادي عليححه  ححا   ردومححاتقلقب  جيلححك بححو بكححرا بححردو بححو اسححت انن بقححا، جححه بكححرا بحح
                                                 

يَبِكحن حتحى  َوهر ،  ُحم قحاَم ًيصحِلن ، قالحْى : يلحْم يَحزلْ "يا عالشَة ع َذرِيِ ن أتعبُد الليلَة لرِبن قلُى : واِه إِنن ُأِحل قُحْرَبَك ، وُأِحل ما َيَسرَ  . قالْى : يقاَم يتَ  8
نَحه بالصحاِة ، يلمحا رآُه يبِكحن ، قحال : يحا بل ِحْجَره ، قالْى : وكاَ  جاِلًسا يلْم يَزْل يبِكن حتى َبل ِلحيَته . قالْى :  ُم بَكى حتحى بحل اررَن . يجحا  بحاُل يُحْؤذِ 

ج قال : أيا أكوُ  عبًدا شكورًا ج لقد أُنزِلْى علحى الليلحَة آيحٌة ع ويْحٌلٌِ ِلمحن قرَأ حا ولحم يتفكحِر رسوَل اِه ع تبِكن وقْد  فر اهُ لَك ما تقدَم من ذنِبَك وما تأَخر 
 .حس ه ارلباننييها : إ  ين خل  السموا  واررن اايُة كلها" 
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فسححك  ححا  سححاعا  يقومب، ويقابلححه  الححب يححوم أنححى مجيححتب، َ جيححى لححك واه وقعححد ، حهححرتك ب اسححاعا  ومحح
 .  أجيلك بردو بكرا رابق يوم، و ك ا وه المرل ارعلى لبمتزع واقع بت ادي عليا، َل أنا آسع،

 
للفجحر،  2، يع ن ي زل رب حا كحل ليلحة ححين يبقحى  ُحلُحب الليحل ااِخحر، محن مب ده المفرون نعيشه مق رب ا يا شيخ أحمد

الجماعحة وعقيحدة يع حن اح حا نفهحم ده معتقحد أ حل الُسحّ ة و و حو ي حزل نحزوًَ يليح  بجالحه،  ،"رب ا"ييقول مين اللن بيقول 
السححلع نفهححم أ  اه اا  قريححل قربًححا خاًصححا، دو  أ  نعححرف كيفيححة ال ححزول، ي ححزل رب ححا كححل ليلححة حححين يبقححى  ُحلُححب الليححل 

يهححو إح ححا  ،9ااِخححر، ييقححول: مححن يسححأل ن يأعويححه، قححل أنححا بححو، مححن يححدعونن يأسححتجيل لححه، مححن يسححتتغفرنن يححأ فر لححه
يححا "، واه يححا شححيخ أحمححد زي مححا رب ححا قححال يححن الحححديب القدسححن، لمصححلحت ا محتححاجين نقححول أنححا بححو يححارب، إنمححا نقححوم

عبادي إنما  َن أعماُلكم أحصيها َلكم  م أويِيكم إيا ا يمحن وجحَد خيحًرا يليحمحِد اللحَه ومحن وجحَد  يحَر ذلِحَك يحا يلحومن 
 لع كمححا تفهححلى يرححور عححن يراشححه الححداي مححن السحح، يحح حن نقححوم لمصححلحت ا، كححا  الواحححد صححححه ابححن تيميححة "إَ نفَسححهُ 
 جحل-قدميحه بحين يحدي اه ، وزوجته الحال و حو يحن ليلحة  شحاتية  بحاردة، ييقحوم ويتوضحأ بالمحا  البحارد حتحى يُصحع ال اعم
، ييكلمححه ييقححول لححه مححا ألي ححك مححا أدي ححك مححا ، يتحسححو الفححراا نححاعم، ودايحح ، واللححن يشححجعه علححى أنححه يقححوم-وعححا

 لج ة أعظم.أنعمك، لكن يراا ا
 
ر نفسحه أ  الراححة كلم نفسن قبلكم اللن بيكسل عن قيحام الليحل يح كّ مكسل عن قيام الليل يا إخوان ا، واه أنا أ اللني

محن أراد الراححة ، عمحل،  يسحيل الراححة شحويةال  ا محن جح ويجحد ين الج ة، كما ذكر الشيخ أحمد اللن عاوز يستريم
،  ح ه   عيم، واصحبر سحاعة لراححة اربحد، ومحن تلمحم العاييحة  انحى عليحه محرارة الصحبريليتر  الراحة، وال عيم َ يُحدر  بحال

على قيام الليل،  م الل ا  التن ستحصل لحك، واه العظحيم لح ة، أنحا محب عحايز  -جل وعا–كلها ديعا  ليعي  ا اه 
محرًا، بسحورة ارعحراف محرًا أقول لحك عحن نفسحن لكحن انحى ايتكحر، أنحا وانحى، ايتكحر أيحام كحده انحى قمحى ييهحا الليحل 

ونسيى أ  ييه وقى، ونسيى إ  ييه مشا ل، ونسيى أ  ييحه عمحل الصحبم، وقعحد  محق نفسحك تقحوم الليحل، عحديى 
على آيا  واه العظيم ل ة َ توصع إنما ُتحو، مب  قدر أوصفها، لن يصفها إَ من ذاقها،  و اللى  حيحو بيهحا 

 ص مفيب حد معا . ركعتين كده، خابو، إنك توقع مرًا 
 

يتقفحل علي حا  بيححل خويبتحه يقعحد يهححك عليهحا، يقحول لهحا امتحى أنحا وانتحنمب اللن معلب ين المرل يع ن، لو واحد 
حبيحٌل، ومححا  ه المرححل ارعلحى حبيبحن َ يعادلححهو بحاب واححد، يقعححدوا يحلمحوا، امتحى أنححا وانتحن يتقفحل علي ححا بحاب واححد، 

، لحو انحى بتححل رب حا بجحد شةصن وعي ن، ولكن عن يؤادي َ يغيل إنحه اه لسواه ين قلبن نصيل، حبيٌل جل عن
تةلو ييها بربحك، واه العظحيم إحسحاس، أنحا بقحول ل فسحن يحا شحيخ أحمحد  و تستل  به ه المحبة،  تتم ى اللحظة التن

ًدا، إحسحاس ، واه إحساس الغربة ده إحساس ل ي  جحمليب صاحل إحساس الغربة اللن ال اس، يقول لك أنا وحدي

                                                 
َقى  ُحُلُب الليِل ااخ 9 ِر ، يقوُل : من َيدعونن يَأستجيُل لُه ، من َيْسأَلُِ ن يُأْعِويِه ، من َيستغفرنن "يَحْ ِزُل رب ا تبارَ  وتعالى كل ليلة  إلى السماِ  الدنيا ، حيَن يَحبحْ

 .صحيم البةارييَأْ ِفُر لُه" 
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تَحَتَجححاَيٰى ُج ُححوبُحُهْم َعححِن اْلَمَهححاِجِق  " :-تعححالى–تميححز، متميححز اا ، قححال د مححق ربححك بعبححادة لوحححد ، مالتميححز، إنححك تتفححر 
َََمًعححا َومِ  "بي ححه وبححين الفححراا خصححومة، تتجححايى جفححوة،  ،16السححجدة:" يَححْدُعوَ  رَبحُهححمْ  مححا َرزَقْح َححاُ ْم يَححْدُعوَ  رَبحُهححْم َخْويًححا َو

 أخفححى اه  ححوابهم ،17:16السححجدة  "يَححَا تَحْعلَححُم نَحْفححٌو مححا ُأْخِفححَن َلُهححم ِمححن قُحححرِة َأْعححُين  َجححَزاً  ِبَمححا َكححانُوا يَحْعَملُححو َ  *يُ ِفُقححو َ 
عححن  يححأخفى اه  وابححه -ماحححدا عححرف- -سححبحانه وتعححالى–أخفححوا عبححادتهم بححين يححدي اه  "قححال ابححن القححيم:، لعظمححه

، واه يحا شححيخ أحمحد اح ححا محتححاجين أ  يعي  ححا و إيحاكم علححى قيحام الليححل -سححبحانه وتعحالى–سحأل اه ، يأ"ال حاس لعظمححه
          ديعة لقلوب ا، تحفّزنا على قيام الليل.

 
 :الشيخ أحمد جال

، ابحن اس زي قيحام الليحلال حأو يحن قلحوب  -سحبحانه وتعحالى–َ أعرف عبادة من العبادا  تريق قدر العبحد ع حد اه أنا 
ن، أححححد َلبحححة العلحححم جحححا  يحححدرس علحححى إيحححد ابحححن ذكحححره يحححن العحححالمي -سحححبحانه وتعحححالى–ريحححق اه  -رحمحححه اه– المبحححار 

، ولكححن لمححاذا ريححق اه قححدر  حح ا الرجححل بححين مبححار مححن ابححن  م  ححا  مححن أعلححى كعبًححا يححن العلحح المبححار ، وكححا  بيسححتعجل
 -يسحبحا  اه-الوا أنا أبحب عمحا يفعحل، عحايز أعحرف  حو ليحه رب حا ريعحه كحده، ال اس، بيقول يساير  معه ذا  مرة ق

ولح  بعيحًدا إلحى أصحل محن بيح هم بعحد َحول سحفر وان -رحمحه اه–يلما نام ال حاس و حدأ  العيحو  قحال ابحن المبحار   قال
 .لم يقم وقى الصبم ذ ل ي ام بي هم كأنه ع د ا،  م قام يصلن، حتى إذا دنا شجرة  يتوضأ

 مب ده اللن رب ا بيهحك م ه.: .عبد الرحمن الصاويد
 

–سحاد ابحن المبحار  العحالمين بسحبل قيامحه بالليحل، وده وعحد رب حا  ،أه واه، يقلى واه به ا ساد: الشيخ أحمد جال
، يححن 10 ا ححة يحححبهم اه ويهحححك لهححم ويستبشححر بهححم -صححلى اه عليححه وسححلم–حححين قححال ل ححا ال بححن  -سححبحانه وتعححالى

، مححين ، يةححب الج ححة بغيححر حسححاب11يححوم القيامححة يب صحححيم أ  ال بححن قححال ومححن يهحححك اه لححه يححا حسححاب عليححهحححد
 ا ححة خححالفوا متولبححا  الحح فو، حاجححا  الحح فو، رجححٌل كححا  يححن سححرية  يُهزِمححوا جميًعححا يأقبححل ب فسححه علححى  عالرا ححه دول

م  ح ا الرجحل يجا حد عحدوه إمحا أ  ُيستشحهد أو وقى اَنهزام الكل بيجري  و قال َ أنحا أخحالع كحل دول وقحاالعدو، 
ال حاس كلهحا م عحى  ححو ، يتةلحع رجحٌل يححن أ حر م يأعوحاه، يُفحتم لحه، وأمحا الرحانن يرجحٌل سحأل ال ححاس بحاه يم عحوه جميًعحا

قححال َ أنححا مححب  عمححل زي ال ححاس أنححا  قححوم ال هححارده أصححلن وأتصححدق، الرالححب وقححوٌم كححانوا يححن سححفر، سححفر يع ححن تعححل 
دام أو إذا كا  السفر ال هارده بالويارة قوعة من الع اب، يما بحالكم زمحا  كحا  سحير علحى ارقح ،مشقة و ع ا ق و اوإر 

يقحام يصحلن بحين يحدي  ، يتةلحع رجحلٌ ي اموا على البعير أو  ير ذلك، تعل وإر اق أول ما جه وقى الليل نزلوا جميًعا
 .-سبحانه وتعالى–اه 
 

                                                 
ا أ  ي ُصحَره اهُ و يكفيَحه، ا أ  يُقتحَل، و إمح ا ٌة ُيحبحُهم اُه، ويهَحُك إليِهم، ويستبِشُر ِبهم: ال ي إذا انكشَفْى ي ٌة قاتَل وراَ  ا بَ فِسه ِه عز و جل يامح" 10

ُل: يَح ُر شحهوَته و يح ُكُرنن، و لَحو شحاَ  يَيقوُل: انظُروا إلى عبِدي   ا َكيع َصبَر لن بَ فِسه. وال ي لُه امحرأٌة حَسح ٌة و يحراٌا لحِيٌن حسحٌن، ييقحوُم محن الليحِل، ييقحو 
 رواه الوبرانن، وحّس ه ارلبانن."  َجُعوا، يقاَم من السَحِر ين ضراَ  و سرا َ  رقَد و ال ي إذا كا  ين سَفر ، و كا  معُه ركٌل، يسهُروا،  م 

 صححه ارلبانن." وإذا ضِحك ربك إلى عبد  ين الدنيا يا حساَب عليه" 11
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الليححل مححا بححين مسلسححل ومححا بححين أ  يححة، ومححا بححين محمححد صححا  ال هححارده  ، دلوقححىاس حح ا اْنسححا  اللححن خححالع كححل ال حح
–يححن نححاس خالفححى ده كلححه ووقفححى بححين يححدي اه إزاي، والشححا  والححواتو،  حفلححة كانححى عاملححةجححو ، وال مجححاب كححا

 -وتعحالى نهسحبحا–أنحا َ أعحرف عمحل يهحاعع اه  ،تصحلن قيحام ليحل،  حَؤ  الح ين يريحق اه قحدر م -سبحانه وتعحالى
 قيام الليل.لعامله ارجر والمروبة ك

 
 .يع ن دول يا شيخ محمد، ممكن يبقوا دول زي عبادة ين الهرج: د.عبد الرحمن الصاوي

 
، ده َ، ده قحام يصحلن، علشحا  كحده أجحره ع حد عبحادة يحن الهحرج ال حاس كلهحا نايمحة بالهب  َبًعا: الشيخ أحمد جال

صححلى اه عليححه –أجححره يححن الححدنيا ويححن ااخححرة، أمححا يححن الححدنيا يححال بن  -اه عليححه وسححلمصححلى –رب ححا عححالن جححًدا، ال بححن 
يقححول يححن الحححديب مححن قححام بعشححر آيححا  يححن روايححة صحححيحة صححححها الشححيخ ارلبححانن يححن صحححيم التر يححل  -وسححلم

  الكححو ر، وي ححايع ححن الفاتحححة وإنححا أع ، والق وححار كجبححل أحححد  حسحح ا ، عشححر آيححا 12ق وححارلححه والتر يححل، كتححل اه 
 يديله الحس ة بق وار من الحس ا ، -سبحانه و تعالى-وإنا أعوي ا  الكو ر  ا  آيا ، ربّ ا  ،الفاتحة سبق آيا 

 و اللن سامع ا يا شيخ أحمد اا  و سايل الماتب مب عبادة ين الهرجج: د.عبد الرحمن الصاوي
 -صححلى اه عليححه وسححلم-وأمححا يححن ااخححرة، يححال بن اه،عبححادة و اه، عبححادة يححن وقححى الهححرج و : الشححيخ أحمححد جححال 

إ  ين الج ِة  ريًا يُر،  ا ُر ا من باَِ ها وباَُ ها من  ا رِ ا أعد ا اللُه لمن أَعَم الوعاَم وأََ  الكاَم وتحابَق  :"يقول
نصححه  "الِصياَم وصلى وال اُس نيامٌ   .وأجّل العبادا  عبادة من أعظم قيام الليل، ،السيَو

 
صححلوا "ركعتين يححن  لمححة الليححل لظلمححة القبححر" يقححوم ركعتححين بالليححل و ححو يقححول:-رضححن اه ع ححه-كححا  سححلما  الفارسححن

،  ولن أجد أيهحل محن نحور قيحام الليحلركعتين اا  ين  لمة الليل عشا  أنا قدامن  لما  كتير، محتاجين ييها لل ور، 
 حح ه ، ييفهححل َححول الليححل واقححع، :" حح ه واه ليلححة القيححامبححن الحسححين بيقول ، زيححن العابححدين علححن-سححبحا  اه-كححا  

 عحز– ومن عجيل ما وقفى عليه يا دكتحور عبحد الحرحمن، يحن ع ايحة اه ،ليلة السجود"   ه، ليلة تانية، ركوعواه ليلة 
ل جيحححل التحححابعين ويقحححو بأ حححل قيحححام الليحححل، الصححححابن الكحححريم: أبحححو  علبحححة الُةشححح ّن، أبحححو  علبحححة كحححا  بيةحححرج علحححى -وجحححل
وأنحححا  -وجحححل عحححز–بهحححكم، إن حححن ررجحححو أ  يقبهححح ن اه كمحححا يق-وجحححل عحححز-:"واه إن حححن ررجحححو أَ يقبهححح ن اهلهحححم

مححا  و ححو سححاجد، رأ  اب تححه ر يحا، إ  أبا ححا قححد مححا ، يقامححى تبحححب ع ححه، يسححألى أمهححا  شحح نّ أبححو  علبححة الةُ  ،"سحاجد
جد، يوجدتحححه قحححد ياضحححى روححححه، ار حححر ده خانحححن قلبحححى كتحححل قالحححى: يحححن محرابحححه يصحححلن، يأخححح   تحركحححه و حححو سحححا
 .-سبحا  اه-التراجم، عايز أوصل لماذا من اه عليه به ه الةاتمة، 

 . و ي تظر ا: الصاوي د. عبد الرحمن
 

                                                 
 . ه ارلباننحس" .."من قرأ عشَر آيا   ين ليلِة ُكِتَل له ِق واٌر ُ من ارجِر َ و الِق واُر خيٌر من الدنيا و ما ييها12
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ننّ  :جال الشيخ أحمد ذكره ابن حجر ين اْصحابة، وابحن -رحمه اه-آه واه، حتى وقفى على أ ر ربن علن الةَو
ج، جحا  وقحى السححرج، ييقحول:َ، أسححرنا وم محن الليحل، ييقحول لعبحده:ر ير ين ُأسد الغابحة، أ  أبحا  علبحة الُةشح ّن يقحا

حتحى إذا قلحى  ،ج ييقحول:َ، ييبقحى سحاجًداأسححرنا جحتحى إذا أنهحى صحاته، قحال أسححرنا ييقوم يصلن، ييبقى سحاجًدا،
عليحه بهح ه الةاتمحة، رب حا  -وجحل عز-لى واه، به ا من اهقُ  ستغفار،  م يةرج لصاة الفجر،له: أسحرنا، مكب لا

سححبحانه -رب ححا بهححَؤ ، -سححبحانه وتعححالى-قبهححه إليححه و ححو سححاجد، رنححه كححا  حححرية علححى  قيححام الليححل، دي ع ايححة رب ححا
يته وكرمه وجوده محق أ حل قيحام الليحل، تةتلحع تماًمحا عحن أي ع ايحة، نظحًرا لمحد، قحرب اه-وتعالى سحبحانه -ع ايته وَو
 قيام الليل يا دكتور عبد الرحمن، حد  ا، وذكرنا، وحر  قلب ا. ،لهَؤ  -وتعالى

 
 :الصاوي د.عبد الرحمن

للحح ي يقححوم بالليححل، تحح كر  اا  بقححدر اه يححا شححيخ  -جححل وعححا- واه انححى حهححرتك ذكححر  يححن ارخيححر ع ايححة اه 
اححد محن السحلع، كمحا ذكحر  شحيً ا عحن عبحد اه بحن المبحار ،  أحمد، كما ذكر  أبا  علبة الُةش ّن،"صلة بحن أشحيم"، و 

ين وجه صلة القبول وس  ال اسج ليه ال حاس بتحبحهج، ليحه ال حاس -جل وعا-كانوا يتحد و  أيًها، عن لماذا جعل اه
 يع ححن مقبلححة عليححهج، قححال راوي القصححة أ ححن اسححمه القاسححم قححال: حتححى خرج ححا يححن  ححزوة ِقبَححل كابُححل، يع ححن  ححزوة رايححم

، وأأيغا نا أرقل صلة،  و عاوز يعرف الراجل ده بيعمل ايه،  قال: حتحى كحا  أححل شحن  نستا ، قال: حتى نزل ا م زًَ
ين من سفر َويل، وممكن جحو بحرد، نفسحهم ماشيين مسايرين دول وشايلين أسلحة وشايلاللن إلي ا اررن، يع ن  ما 

قحال:حتى نزل حا م حزًَ ي م حا، وأنحا أرقحل، يحاذا بصحلة، قحد ت حاوم، ت حاوم لهم يا انزلوا نحاموا، ي حاموا مكحانهم، ل القالد يقو 
 يع ن ايهج 

 
 .تظا ر بال وم: جال الشيخ أحمد

 
وا، و حد وا، قحام يتحسحو اررن، يع حن ايم، حتحى إذا رأ، أ  ال حاس قحد سحك آه عمحل إنحه نح: د.عبد الحرحمن الصحاوي

كححانوا مكححا  ملتححع بارشححجار، محححدا يشححويه،   ع يظححة ماشححن بالراحححة، عشححا  محححدا يشححوف أنححه قححام،  ححم دخححل يححن
 -مححب عححايز حححد يعححرف حسحح ته أبححًدا، ييقححول: يححدخل يححن  يظححة، مكححا  ملتححع، يسححترو  حسحح اتهم كمححا نسححتر سححي ات ا

الفجحر  يحأذ  قحرب  ديك، يع حن ايحهجبارشجار، يتوضأ  م وقع يصلن، يلم يزل يصلن ويبكن، حتى سمعى صحيا  الح
أسحرع، وأوتحر،  حم سحلم، وأسحرع لي حام علحى الحشحايا، يلمحا قحاموا لصحاة الفجحر، قحام يمسحم خاص، قال: يلما سحمعه 

 ال وم عن عي ه، وكأنه نام َوال الليل على الحشايا، يع ن قام يقول: الحمد ه ال ي أحيانا، و و م مب أصًا،
 
لليحل، يحن مكحا  بعيحد، يحن وسح   ابحة، بيقول الرجل، شوف بقى ع اية اه له و و يقوم الليل، قال: يبي ما  حو يقحوم ا 

ين وس  ارشجار، بي ما  و يقوم الليل، إذ سمعى زلير أسد، تهتز من زليحره الجبحال، قحال: يلمحا رأيحى ارسحد قفحز  
على الشجرة، ده مينج، ده اللن بيراقل، قفز  على الشجرة، ياذا بارسد يقترب من صحلة، يلمحا سحجد، جحا  ارسحد 
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ابحه، ريقحه جحري، لقحى أكحل قدامحه، يشمشحم رأسحه، يقلحى، اللحن علحى الشحجرة، اا  يلتهمحه، يشمشم رأسحه، ويسحيل لع
قحال: يحواه محا التفحى إليحه، و حو سحاجد وقحام شحاف ارسحد، مبصحب لحه، ملفحتب نفسحه عي حه لحه، يحواه محا التفحى إليحه، 

سححد قححالًا: يححا أبححا الحححار ، وأتححم صححاته، ومححا اختصححر ا، حتححى إذا سححلم، وارسححد جححالو علححى عقبححه، نظححر صححلة إلححى ار
ن ارسحد، بيقولحه رو  اذ ل يالتمو رزقحك يحن مكحا   آخحر، يحول ارسحد ولحه زليحر، بيقولحه: يحا أبحا الححار ، حتحى بيك ِح

 يقوم الليل. لمن-وجل عز-أكلك ين حتة تانية، يول ارسد وله زلير،   ا من ع اية اه
 

بحد أ  يجعحل اه -جل وعا- هَبد أ  يعصمه ا واه ربن، من يقوم الليل،  -جحل وعحا- ين نهحاره محن الح نوب، َو
َبد، يلو أ  أحدكم يعمل ين صةرة صحما ، َ قحوة لهحا َو بحاب، رخحرج اه عملحه كال ًحا  ورد عليه،ييمن يُ له القبول 

وجهححك، أ ححر  علححى -جححل وعححا- سححيجعله اه مححى، أ ححر عملححكمتقححولب لل ححاس أنححا قمححن كححا ، يححا اللححن بتقححوم الليححل، 
أ حر خلوتحك بربحك، سحيراه  يحر ، نحورًا قبحوًَ يحيمن تحرد عليحه،  -جل وعحا- قيامك، بدو  ما تقول لل اس، سيجعله اه

لحك القبحول  -جحل وعحا-لك ارسباب، وسحيجعل اه-جل وعا-، وسييسر اهعلى وجهك، سيفتم اه لك اربواب
الحدنيا  -جل وعحا-   ا بايجاز، سيعويك اه  الدنيا وااخرة،سيعويك اهين اررن، وكما تفهلى يا شيخ أحمد، 

أ  يعي  ححا -تعححالى-سححأل اه الححدنيا، وشححريك يححن ااخححرة، أ يك يححنوااخححرة، عححز  يححن الححدنيا، وعححز  يححن ااخححرة، شححر 
 .وإياكم على قيام الليل، اه يكرمك يا شيخ أحمد

 
علحيكم بقيحام الليحل، يانحه دأب الصحالحين قحبلكم، ومرضحاٌة " :-مى اه عليحه وسحلصحل -قحال ال بحن :جال الشيخ أحمد
ر حاجححة رب ححا يعفححو بيهححا عححن ذنححوب ومعاصححن اْنسححا  وقححق ييهححا: أكرحح ،13" هححاٌة عححن اْ ححم، ومكفححرٌة للسححي ا لححربكم، وم

ا جححى أنحح:"خر لحك بححه الححدعا : قيححام الليحل، يقححول عمر -عزوجححل- قيحام الليححل، أكتححر سححبيل إ  شحا  اه بححه يسححتجيل اه
مسحجد، يحاذا برجحل  عن يساره، يمررنا علحى الأبوبكر عن يمين ال بن وعمر وأبو بكر،  -صلى اه عليه و سلم-وال بن

مححن أحححل أ  يقححرأ القححرآ   ًهححا َريًححا، يليقححرأه علححى  :-صححلى اه عليححه وسححلم-ة، يقححال ال بححنل الصححاقححالم  يصححلن أَححا
يديحه ابححن مسحعود إلحى السحما  يحن قيامحه، يحن الحوتر بقحى خحاص ريححق  قحرا ة ابحن أم عبحد، يعلم حا أنحه ابحن مسحعود، يريحق

أكتحر ، 14هْ ، سحل تعوحسحل تعوحْه، سحل تعوحهْ يقحول:  -صحلى اه عليحه وسحلم-وال بحن -وجحل عحز– يديه، وأخ  يحدعو اه
 .وي جي ا من ال ار، قيام الليل-سبحانه وتعالى- شن  يقرب ا من رضا رب ا

 
قحايم  يقوم ابن آدم إلى الوهور يعحالج نفسحه، بالليحل: -سبحانه وتعالى-يقول اه :-وسلم صلى اه عليه- ال بنيقول 

سححبحانه - ححم يقححوم إلححى الصححاة، يعححالج نفسححه، ييقححول اهيتوضححى بيعححالج نفسححه، بيقححاوم نفسححه علشححا  يقححوم يتوضححى، 

                                                 
 .حس ه ارلبانن"عليكم بقيام الليِل ، يانه َدَأُب الصالحين قبَلكم ، و ُقربٌة إلى رِبكم ، و مغفرٌة للسي اِ  ، و َم هاٌة عن اْ م"  13
يحايَتَتم بسحورِة الِ سحاِ  يسحَحلها يقحال رسحوُل اِه صحلى اهُ  أ  رسوَل اِه صلى اهُ عليحه وسحلم َمحر بَححْيَن أبحن بكحر  وُعَمحَر رِضحن اهُ ع همحا وعبحُد اِه ُيصحِلن" 14

 حم قَعحد  حم سحَأل يجَعحل رسحوُل اِه صحلى اهُ عليحه وسحلم يقحوُل :  َسحْل  ،عليه وسلم : َمن أَحل أْ  يقَرأ الُقرآَ   ًها كما أُنِزل يْليقَرْأه على قرا ِة ابِن أِم عبد  
 .صحيم ابن حبا " ..ْعَوْه تُحْعَوْه َسْل تحُ 
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يححن روايححة صحححيحة  ،15لححه أشححهدكم مالكتححن، أ  مححا سححأل ن عبححدي  حح ا، يهححو : -سححبحانه وتعححالى-لمالكتححه -وتعححالى
ييقححول اه للمالكححة: مححا يرجححو عبححديج، ييقولححو :  قححال:-صححلى اه عليححه وسححلم-انن، أ  ال بححنصححححها الشححيخ ارلبحح

لكتححن أنححن قححد أعويتححه مححا يرجححو، أشححهدكم ما :-وجححل عححز-الج ححة، وممححا يةححاف عبححديج، ييقولححو : ال ححار، ييقححول اه
 .16ته مما يةافوأم 
 

عحايز ُتحفحر، ه العبد محن الشحيوا ، يحا يكحو  أبحًدا للشحيوا  علحى  ح ا اْنسحا  سحبيل"قيام الليحل"، أكتر حرز اتحرز ب
يوا  علحى إذا نحام ابحن آدم، ربح  الشحيوا ، أو عقحد الشحصا ، عايز رب ا يحميك من كيد الشيوا  "قيام الليل"، عايز تُ 

م يتوضأ، انحلى الرانية، ياذا قحام يصحلى، انحلحى  ا  عقد، ياذا قام ي كر اه، انحلى عقدة، ياذا قا قايية أحدكم
قيام الليل، واه لو قعحدنا نحتكلم عحن قيحام ، 17َ َاقة للشيوا  على   ا اْنسا  الرالرة، يأصبم َيل ال فو نشي ،

انححى  حح ه ر وس وشححرف قيححام الليححل، ولكححن ك قيححام الليححل، قححدر قيححام الليححل الليححل، محتححاجين سحح وا  عشححا  نححتكلم عححن
يحن ال هايحة: يع حن جحز، اه خيحًرا ، ونشحد حيل حا شحوية يحن قيحام الليحل،   اح حا نجتهحد يحن قيحام الليحلدايعحة لي حا إأقام، 

 الدكتور عبد الرحمن ع ا خير الجزا .
 جزا  اه خيًرا يا شيخ أحمد: الصاوي د.عبد الرحمن

 
لسحححانك، وأ  يهحححق لكامحححك يع حححن أ  يشحححر  صحححدر ، ويسحححدد  -سحححبحانه وتعحححالى- نسحححأل اه: جحححال الشحححيخ أحمحححد

أ  يشححر  اه بححك القلححوب، وأ   -سححبحانه وتعححالى-سححألهبححل أ  يهححق لححه القبححول يححن اررن، وأالقبححول يححن السححما ، ق
 لن ولكم التويي  والسداد.-سبحانه وتعالى-بك عباده، أسأل اه -تبار  وتعالى-يهدي اه

           وإياكم يا شيخ أحمد. :الصاوي د.عبد الرحمن
 
 .حمد اهب مت

 وتفهلوا   ا: م تديا  الوري  إلى اه ين ين قسم تفريغ الدروسشا دوا الدرس لل شر على ال ى 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 

                                                 
يحاذا وضحأ يَديْحِه انحلحْى ُعقحدٌة يحاذا وضحأ  سِمْعُى ال بن صلى اهُ عليه وسلم يقوُل: رجٌل ِمن أمتن يقحوُم ِمحن الليحِل يُعحاِلُج نفَسحه إلحى الوهحوِر وعليحه ُعَقحدٌ .." 15

وإذا وضأ رِْجَلْيه انحلحْى ُعقحدٌة ييقحوُل اهُ جحل وعحا للح ي وراَ  الحجحاِب: انظُحروا إلحى عبحدي  ح ا يُعحاِلُج  وجَهه انحلْى ُعقدٌة وإذا مَسم رأَسه انحلْى ُعقدةٌ 
 .صحيم ابن حبا  نفَسه ليسأَلَ ن ما سأَل ن عبدي   ا يهو له ما سأَل ن عبدي   ا يهو له"

ٌل قحاَم يحن ليلحة  بحارَِدة  ِمحن ِيراِشحِه وِلحاِيحِه وِد حارِِه يتوضحأَ ،  حم قحاَم إلحى الصحاِة ، ييقحوُل اللحُه عحز وجحل قال ابُن مسعود  : إ  اللَه ليهَحَك إلى رُجَليِن : رجح" 16
ما رجحا ، وأم تُحُه ِممحا يةحاُف ، أعويُتُه لمالكِتِه : ما حمل عبدي   ا على ما صَ َق ج ييقولو  : رب ا ع رجاَ  ما ِع َدَ  ، وشفَقًة ِمما ع َدَ  . ييقوُل : ياِنن قد 

 .صححه ارلبانن لغيره" وذكر بقيَتهُ 

ِرُب كححل ُعقححدة  َمكانَهححا: عليححَك ليححٌل َويححٌل " أ  َرسححوَل اِه صححلى اهُ عليححِه وسححلم قححال: يَعِقححُد الشححيواُ  َعلححى قاييَححِة رأِس َأحححدُِكم إذا  ححَو نححام  َححاَ  ُعقححد ، َيهحح17
فِو، وإَ َأصحبَم َخبيحَب الح فِو  اسَتيقَر ي ََكر اَه انحلى ُعقدٌة، يا  َتوضأ انحلى ُعقدٌة، يا  صلى انحلى ُعقُده كلها، يَأصبَم َنشيوًا َِيَل ال  يارُقْد، ياِ  
 صحيم البةاري.َكساَ ." 
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