
 

 فضل قياو الليل

إُ وَ أدن الطاعات ٔأفطن الكسبات اليت  ،أحبيت يف اهلل
حيبّا اهلل عص ٔدن قٗاً المٗن، فكٗاً المٗن دأب الصاحلني 

، فكاه ٔغأُ عباد اهلل املتكني كىا أثٍٜ اهلل عمْٗ يف كتابْ املبني
َن الؾَّقِْل َما ََيَْجُعوَن )ظتعاىل عٍّي: ( 71َكاُكوا َقؾِقاًل مِّ

، ٔقاه د71-71الرازٖات: رغ(71َوبِاْْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَْغِػُروَن )
ُْم َخْوفًا ظتعاىل  عٍّي: َتتََجاََف ُجـُوُُبُْم َطِن اْدََضاِجِع َيْدُطوَن َرُبَّ

، ثي بني اهلل تعاىل  د71رالطذدٚ: غُيـِػُؼونَ َوَصَؿعًا َوِِمَّا َرَزْقـَاُهْم 
ِة  ظأدس ِؤالٞ فكاه تعاىل : ن ُقرَّ ا ُأْخِػَي ََلُم مِّ َفاَل َتْعَؾُم َكْػٌس مَّ

ء بََِم َكاُكوا َيْعَؿُؾونَ  ، ٔبني اهلل  د71رالطذدٚ: غ(71) َأْطُعٍ َجَزا
دًا َوِققَامًا َيبِقتُوَن ظتعاىل أُ وَ صفات عباد السمحَ: ِْم ُسجَّ لَِرُبِّ

 .د 16ر الفسقاُ: غ(46)
إِنَّ ِِف اْْلَـَِّة ُغَرٌف ُيَرى َضاِهُرَها ِمْن َباصِـَِفا :  ◘ٔقاه الٍيب 

َْن ِهَي َيا َرُسوَل 
ِ

َوَباصِـَُفا ِمْن َضاِهِرَها ، َقاَل َأبُو َمالٍِك اْْلَْشَعِريُّ د

؟، َقاَل:
ِ
َْن َأََلَن اْلَؽاَل  اهلل

ِ
ََم، َوَأْصَعَم الطََّعاََم، َوَباَت َقاًَِِم َوالـَّاُس د

أخسدْ الطرباٌ٘ يف الكبري ٔحطٍْ األلباٌ٘(، ٔقاه الٍيب ) كِقَاَمٌ 
َع َقْبَؾؽُ  : ◘ اِِلِ ْم، َوإِنَّ ِققَاََم َطَؾقُْؽْم بِِؼقَاَِم الؾَّقِْل َفِإكَُّه َدأَُب الصَّ

، َوَمـَْفاالؾَّقِْل 
ِ

قِّئَاِت، َوَمْطَرَدٌة ُقْرَبٌة إَِغ اَّللَّ ٌة َطْن اإِلْثِم، َوَتْؽِػرٌي لِؾسَّ

 َطِن اْلََسدِ 
ِ
اء ٔقاه ) أخرجه الرتمذي وحسـه اْللباين (،  لِؾدَّ
اَلُة ِِف َجْوِف : ◘الٍيب  اَلِة اْدَْؽتُوَبِة، الصَّ اَلِة، َبْعَد الصَّ َأْفَضُل الصَّ

 )أخسدْ وطمي ( .الؾَّقْلِ 
 اب اليجاة مً عراب اآلخرةقياو الليل مً أعظه أسب 

إُ وَ أعظي أضباب الٍذاٚ وَ عراب يف اهلل،  إخٕت٘
َِ َفاآلخسٚ قٗاً المٗن;  َُ ☻عبد اهلل بَ عىس َع ، َقاَه: َكا

 ِّ ِٚ الَِّب َّا َعَمٜ◘السَُّدُن ِف٘ َحَٗا  ِٕه ــَزُض ، ِإَذا َزَأٝ ُزِؤَٖا َقصَّ
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 ِْ َّا ◘المَّ ُِ َأَزٝ ُزِؤَٖا، َفَأُقصَّ ِْ َفَتَىَُِّٗت َأ ، ◘َعَمٜ َزُضِٕه المَّ
ِِّد َزُضِٕه  ًُ ِف٘ امَلِطِذِد َعَمٜ َع َُٔكٍُِت َأٌَا َُٔكٍُِت ُغاَلّوا َغابًّا، 

 ِْ َِ َأَخَراٌِ٘، ◘المَّ َّ َوَمَكِٗ ًِ َكَأ ِٕ ََِبا ِب٘ ِإَلٜ  َفَسَأُِٖت ِف٘ الٍَّ َفَر
َّا  َِٔإَذا ِفٗ  ُِ َّا َقِسٌَا َِٔإَذا َل ِّ الِب٠ِِس  ْٛ َكَط َِّٕ َ٘ َوِط ِِ الَّاِز، َفِإَذا 
ََ الَّاِز، َقاَه:  ِْ ِو ُِّي، َفَذَعِمُت َأُقُٕه: َأُعُٕذ ِبالمَّ ُأٌَاْع َقِد َعَسِفُت

َٛ َفَكَص َفَمِكٍََٗا َوَمْك آَخُس َفَكاَه ِل٘: َلِي ُتَسِع، َّا َعَمٜ َحِفَص ِصُت
 ِْ ُٛ َعَمٜ َزُضِٕه المَّ َّا َحِفَص ُجُل َطْبُد َفَكاَه:  ◘َفَكصَِّت كِْعَم الرَّ

، َلوْ 
ِ

ََ المَِِّٗن ِإلَّا  ،َكاَن ُيَصظِّ ِمَن الؾَّقْلِ  اَّللَّ ًُ ِو َُ َبِعُد اَل ٍََٖا َفَكا
عمٜ أُ قٗاً المٗن وَ  دلٗنِرا  ) أخسدْ البخازٙ(، َقِمّٗما
، ي األضباب اليت ترِب زٔع اآلخسٚ ٔخٕف اآلخسٚأعظ

أُ وَ أزاد الٕصٕه إىل ِرٓ  ◘كاُ تٕدْٗ املصطفٜ ٔ
 .ْتٔالٍذاٚ وَ تمك فرلك دأبْ ٔتمك طسٖك

 ◘قياو الييب  

ََُقاَه أحبيت يف اهلل،  ِّ    ☺ وطـعٕد   اب  ◘: َصـمَُِّٗت َوـَ  الَِّبـ
ََِىِىـُت      ّٛ، َفَمِي َٖـَصِه َقاِّٟىـا َحتَّـٜ  َِٗم ََٔوـا     َل ٞ ، ُقِمٍَـا:  ِٕ ِبـَأِوِس َضـ

 َّ ََٔأَذَز الَِّب ُِ َأِقُعَد  ََِىِىُت َأ ) وتفل عمْٗ(،  ◘ََِىِىَت؟ َقاَه: 
كـاُ ٖطٗـن الكٗـاً يف المٗـن،      ◘ِٔرا دلٗن عمـٜ أُ الـٍيب   

عــَ ٔذِــب الــبعع أُ كجــسٚ السكــٕع ٔالطــذٕد أفطــن، ف
ُِ َِ َوِعَدا َِٕبا ِب َٛ، َقاَه: َلِكُٗت َث َِٕلٜ َزُضِٕه اهلِل َأِب٘ َطِمَخ  ◘َُ َو

ِٔ َقـاَه   َٛ؟ َأ ِْ اِلَذَّ ُْ ُِٖدِخُمٍِ٘ اهلُل ِب ، َفُكِمُت: َأِخِبِسٌِ٘ ِبَعَىٍن َأِعَىُم
ُْ َفَطـَكَت.    ُقِمُت: ِبَأَحبِّ اِلَأِعَىاِه ِإَلٜ اهلِل، َفَطَكَت. ُثيَّ َضـَأِلُت

َِ َذِلَك َٛ َفَكاَه: َضَأِلُت َع ُْ الجَّاِلَج ، َفَكاَه: ◘َزُضَٕه اهلِل  ُثيَّ َضَأِلُت
 َسجْجَدًة، إَِلَّ َرَفَعجَك 

ِ
َّ
ِ

، َفِإكََّك ََل َتْسجُجُد َّلل
ِ

َّ
ِ

ُجوِد َّلل َطَؾقَْك بَِؽْثَرِة السُّ

ٔالرٙ  ) أخسدْ وطمي(، اهلُل ُِبَا َدَرَجًة، َوَحطَّ َطـَْك ُِبَا َخطِقَئجةً 
، فىـَ اضـتطاع أُ   ٖظّس أُ ِرا خيتمف باختالف األغخاص

ٗاً فمٗفعن ٔوَ اضتطاع أُ ٖكجس وَ الطذٕد فمٗفعنٖطٗن الك
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َٔ ِّ َٞ ِإَلٜ الَِّب َّ َزُدّما، َدا َِ ُعَىَس: َأ َِ اِب َٕ َِٖخُطُب،  ◘َع ُِ َٔ
َمْثـَى َمْثـَى، َفِإَذا َخِشقَت َكَِٗف َصاَلُٚ المَِِّٗن؟ َفَكاَه:  َفَكاَه:

بَْح َفَلْوتِْر بَِواِحَدٍة، ُتوتُِر َلَك َما َقْد َصؾَّقَْت    .) وتفل عمْٗ(الصُّ
 ىزول اهلل تعاىل إىل الشناء الدىيا يف ثلث الليل األخري

حني ٖبكٜ الجمح األخري وَ المٗن ٍٖصه اهلل ، أخ٘ احلبٗب
َِ َأِب٘ إىل الطىاٞ الدٌٗا، ٌصٔاّل ٖمٗل جباللْ، تعاىل  ََٚفَع  َُِسَِٖس

ْكقَا : " ◘، َُٖكُٕه: َقاَه َزُضُٕه اهلِل ☺  الدُّ
ِ
ََمء َيـِْزُل اهلُل ِِف السَّ

قِْل، َأْو لُِثُؾِث الؾَّقِْل اْْلِخِر، َفقَُؼوُل: َمْن َيْدُطويِن  لَِشْطِر الؾَّ

أفال تسٖد أُ أخسدْ وطمي(، ) َفلَْستَِجقَب َلُه، َأْو َيْسَلُلـِي َفلُْططِقَهُ 
تكُٕ ممَ وسغٕا ٔدِّٕي ضذدّا هلل ٔلٕ بسكعتني، حيفظّا 

ني ٖدٙ اهلل كًٕ زاكعّا ٔضاددّا بتف، اهلل تبازك ٔتعاىل عٍدٓ
وَ خػٗٛ اهلل عص  ٔدّكتطٗن عمٜ  كعص ٔدن، ٔدوٕع

إذّا: عاز عمٜ وطمي أُ ٖطّس أٔه المٗن عمٜ وعصٗٛ ، ٔدن
لٍٗاً يف ; لٍٗاً يف آخس المٗن عَ فسٖطٛ اهلل عص ٔدن ;اهلل

ٔقت ٍٖصه اهلل عص ٔدن فْٗ ٌصٔاّل ٖمٗل جباللْ ٔكربٖاْٟ 
 .ٔعظىتْ إىل الطىاٞ الدٌٗا 

 ليل كلهحكه قياو ال

َِ أٌْ ٖكًٕ ٍٖٔاً، ◘يف اهلل، كاُ وَ ِدٙ الٍيب  إخٕت٘  َفَع
ِّ َقاَه ☺ َأٌٍَظ َٔاِج الَِّب ِِط  ِإَلٜ ُبُِٕٗت َأِش ُٛ َز َٞ َثاَلَث ، ◘: َدا

 ِّ ِٚ الَِّب َِ ِعَباَد َُ َع َِا، ◘َِٖطَأُلٕ ُِّي َتَكالُّٕ ، َفَمىَّا ُأِخِبُسٔا َكَأٌَّ
 َُ ََ ٌَِخ ِٖ ََٔأ ِّ َفَكاُلٕا:  ََ الَِّب ِْ ◘ِو َِ َذٌِِب ًَ ِو ُْ َوا َتَكدَّ ؟ َقِد ُغِفَس َل

ََٔقاَه  ُِِي: َأوَّا َأٌَا َفِإِّ٘ ُأَصمِّ٘ المََِّٗن َأَبّدا،  ََٔوا َتَأخََّس، َقاَه َأَحُد
 َٞ ََٔقاَه آَخُس: َأٌَا َأِعَتِصُه الَِّطا َٔاَل ُأِفِطُس،  َِِس  ًُ الدَّ آَخُس: َأٌَا َأُصٕ

ِْ َفاَل َأَت َٞ َزُضُٕه المَّ َُّج َأَبّدا، َفَذا ِِّي، َفَكاَه:  ◘َص ِٗ َأنْتُُم ِإَل

 َوَأتَْؼاُكْم َلُه، 
ِ

َّ
ِ

 إيِنِّ َْلَْخَشاُكْم َّلل
ِ

ِذيَن ُقْؾُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما َواَّللَّ الَّ

ُج الـَِّس   ْن َرِغَب ججَء، َفؿَ اججججَلِؽـِّي َأُصوَُم َوُأْفطُِر، َوُأَصظِّ َوَأْرُقُد، َوَأتََزوَّ
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أٔصٜ بّا عمّٗا ٔفاطىٛ زض٘ اهلل  ◘فإُ السضٕه   :وثالثني
قاه ابَ  ) وتفل عمْٗ( ، ُؽََم ِمْن َخاِدَمٍ َفُفَو َخرْيٌ لَ فكاه:  عٍّي

 .الكٗي: ٖسٖد أٌّا يف الكٕٚ وجن اخلادً
كٗف ٖكًٕ المٗن وَ ٖطّس إىل ف :املرء املصلمأال يصهر -3

، ِٔرا الٕقت ِٕ ٔقت قٗاً لّٗما الجاٌٗٛ عػسٚ ٔالٕاحدٚ
 الطمف الصاحل، ٔحنَ ٌبدأ فْٗ الًٍٕ.

 .َ أِن قٗاً المٗنأُ جيعمك و تعاىلضن اهلل  : الدعاء-5
قِْل ظقاه تعاىل : :كثرة ذكر اآلخرة  -6 ْن ُهَو َقاكٌِت آَكاَء الؾَّ َأمَّ

إذا أزدت أُ تكُٕ ف، د 9رالصوس: غَساِجدًا َوَقاَِِمً ََيَْذُر اْْلِخَرةَ 
وَ أِن قٗاً المٗن أكجس وَ ذكس اآلخسٚ ٔاخلٕف وَ 

أٔ  اآلخسٚ; فتصبذ يف خٕف مما أٌت قادً عمْٗ فتكًٕ تسك 
 .تطذد أٔ تطتػفس أٔ تتمٕ كتاب اهلل دن ٔعال

فّرٓ وَ  : الكرام والصحابة ،قراءة شرية الصلف الصاحل-7
األوٕز اليت حتٗ٘ يف الكمٕب حب قٗاً المٗن، ٔإذا أحببت 

 قٗاً المٗن حسصت عمْٗ.
 ؟مً ال يشتطيع قياو الليلماذا يصيع 

دأوٕا ال ٖطتطٗعُٕ أُ ٖ كجريّا وَ الٍاعإخٕت٘ يف اهلل، 
لظسٔفّي ٔألعىاهلي ٔملػاغمّي، ٔوا  ;عمٜ قٗاً المٗن

عٍدِي وَ األضس، فىا ِٕ الرٙ ٍٖٕب عَ قٗاً المٗن؟ جيٗب 
ََٛف، ◘عَ ِرا الٍيب  َِ َأِب٘ ُأَواَو َّ َزُضَٕه اهلِل ☺  َع  ◘، َأ

اِل َأْن ُيـِْػؼَ َقاَه: "  ُه، َوَجبَُن َمْن َهاَلُه الؾَّقُْل َأْن ُيَؽابَِدُه، َوَبِخَل بِاْْلَ

َا   َوبَِحْؿِدِه، َفِإَّنَّ
ِ
َطِن اْلَعُدوِّ َأْن ُيَؼاتَِؾُه، َفْؾقُْؽثِْر َأْن َيُؼوَل: ُسبَْحاَن اهلل

 َطزَّ َوَجلَّ 
ِ
ٍة ُيـَْػَؼاِن ِِف َسبِقِل اهلل  ِمْن َجَبِل َذَهٍب َوفِضَّ

ِ
 َأَحبُّ إَِغ اهلل

 .٘( ) أخسدْ الطرباٌ٘ يف املعذي الكبري ٔصخخْ األلباٌ
 زاد املصلم اليومي من العلم الشرعي   :ارجع لكتاب للمسيد

 دمحد عدد املتعا( أل) 
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 فالطٍٛ أُ تكًٕ غ٠ّٗا ٔتٍاً) وتفل عمْٗ(، ُسـَّتِي َفَؾقَْس ِمـِّي َطنْ 
َِغ٠ّٗا،  َِ َعِىٍسٔ ا َٔع ِْ  ☻ِب  :◘َقاَه: َقاَه ِل٘ َزُضُٕه المَّ

 َأَحبُّ 
ِ

قَاَِم إَِغ اَّللَّ   الصِّ
ِ

اَلِة إَِغ اَّللَّ َتَعاَغ ِصقَاَُم َداُوَد، َوَأَحبُّ الصَّ

َتَعاَغ َصاَلُة َداُوَد َكاَن َيـَاَُم كِْصَػُه، َوَيُؼوَُم ُثُؾَثُه، َوَيـَاَُم ُسُدَسُه، َوَكاَن 

  .أخسدْ أبٕ دأد ٔصخخْ األلباٌ٘()ُيْػطُِر َيْوًما، َوَيُصوَُم َيْوًما
 صالة الوتر 

َ اضتطاع أُ ٖكًٕ وَ آخس المٗن، فمٗؤخس وأحبيت يف اهلل، 
الٕتس حتٜ ٖصمْٗ وَ آخس المٗن، ٔوَ خاف عمٜ ٌفطْ أال 

وَ ٌاً بعد أُ أٔتس يف المٗن، ثي ٖٕٔتس، فمٕٗتس قبن أُ ٍٖاً، 
ٖصم٘ غفعّا ٔال ٖٕتس، ِٔرا زأٙ اإلواً  قاً آخس المٗن،

والك ٔأٔزدٓ يف املٕطأ أٌْ ٖصم٘ غفعّا ٔال ٖٕتس ٔكأٌْ 
 ٗذ، ِٕٔ األٔىل; ألٌْ ال ٔتساُ يف لٗمٛ.الصخ

َِٔصاٌِ٘ َخِمِٗم٘ ٔ ُْ، َقاَه: َأ ُْ َعٍِ َ٘ المَّ َٚ َزِض َُِسَِٖس َِ َأِب٘   ◘َع
َحى، َوَأْن ِبَجاَلخ :  ِصقَاَِم َثاَلَثِة َأيَّاٍَم ِمْن ُكلِّ َشْفٍر، َوَرْكَعَتِي الضُّ

ٛ: قد ال ٖتطٍٜ قاه ابَ تٗىٗٔ ) وتفل عمْٗ(، ُأوتَِر َقبَْل َأْن َأنَاَمَ 
قٗاً المٗن يف ٔأوجالْ وَ الٍاع أُ ٖصمٕا  ☺ب٘ ِسٖسٚ أل

فىَ فمٗصمْ قبن أُ ٍٖاً،  -أٙ: فىَ كاُ ِرا حالْ –آخسٓ 
أٔتس قبن أُ ٍٖاً ٔال ٖطتطٗ  أُ ٖكًٕ المٗن لْ أُ ٖصم٘ 

 .الطخٜ ِٔ٘ صالٚ األٔابني، فٗكفس اهلل بّا عٍْ
 لوسائل املعيية على قياو الليلا

فإٌــْ ال ٖكٗــد العبــد إال اخلطاٖــا  :املعاصةةي ا الاهةةار قلةةة -1
   َ ٙ  ٔالرٌٕب، قـاه زدـن لمخطـ  : ٖـا أبـا ضـعٗد  ال   البصـس

 .أضتطٗ  قٗاً المٗن؟  قاه: قٗدتك خط٠ٗتك ٔزب الكعبٛ
 لتطتعني بّا عمـٜ الكٗـاً ٔوسضـاٚ اهلل    :القيلولة ا الاهار -4

ََٔتَعاَلٜ   ُْ  .ُضبَخاٌَ
 أربًعاوالتحميد ثالثًا وثالثني، والتكدري  التصديح ثالثًا وثالثني، -2
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