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 كيف نستثمر الليل؟!

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أعؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا عبده ورسوله.وأشفد أن ال إله 

]آل (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 .[201عؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[62-60]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعُد...  أمَّ

الؾقل أيفا الؿممـون دأب الصالحقن، وشرف الؿممـقن، وهي فنن ققام 

 شريعٌة رباكقة، وسـٌَّة كبوية، وصريؼٌة صحابقة.

لباًسا، وجعؾه لـا سرتًا، إكه الؾقل  إكه الؾقل الذي جعؾه اهلل  كعم طباد اهلل:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) 9الذي هو آيٌة من آيات اهلل 

 .[73]الفرقان:(  ھ ھ ے ے ۓ
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يف استثؿار هذا  هـاك أفضل وال أكؿل من كبقـا ولقس  

ب إلى اهلل رب العالؿقن، ولذلك يؼول  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): الؾقل بؿا ُيؼرِّ

(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ): ، وقال [32]األحزاب:

 .[65]النور:(  ڤ ڤ

يستثؿر الؾقل استثؿاًرا جؿقاًل،  فؾؼد كان كبقـا 

ك فقه لخالق الخؾق أجؿعقن، واستثؿارً  ه فقه لرب العالؿقن، ويتـسَّ ا رائًعا، يتللَّ

يف الفزيع األخقر من الؾقل، يصفُّ قدمقه، وُيؾؼي برأسه  يؼوم 

 بقن يديه ساجًدا تحقًة لذي األسؿاء الحسـى، ولذي الصػات الُعال 
س.  وتؼدَّ

، يا ، يا أمة محؿٍد ولؼد كان كبقُّـا 

يتوضل قبل أن يـام،  لؼد كان رسول اهلل  أحباب رسول اهلل،

قبل أن يـام يؼرأ  وكان يحثُّ عؾى الوضوء قبل الـوم، وكان 

 يؼرأ: آية الؽرسي، وكان 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ):[2]اإلخالص. 

 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ):[2]الفلق. 

 (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ):[2]الناس. 

جسده ثالث مرات، يـُػث يف كل مرٍة يف يديه، ويؿسح وجفه وسائر بدكه و

(2). 

                                                           

 .▲( عن عائشة 4026أخرجه البخاري )(2)
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وكان يليت باألذكار، وباألدعقة التي وردت والتي ثبتت يف سـَّته 

 9 

  من ذلك: قوله :«(2)«بِاْسِؿَك َربِّي َوَضْعُت َجـْبِي. 

  ومن ذلك: قوله :« (3)«بِاْسِؿَك َأْحَقا َوَأُموُت. 

  وكان يؼول :« ،ْفُت َوْجفي إَلْقَك ُفمَّ إِكِّي َوجَّ الؾَّ

ْضُت َأْمرِي إَلْقَك، ال َمْؾجل وال َمـْجى ِمـَْك إالَّ َوَألَجْلُت ضفْ  ري إَلْقَك، وَفوَّ

 .(4)«إَلْقَك، آَمـُْت بِؽَتابَك الذي َأْكزلَت، َوبِـَبقَِّك الذي َأْرَسْؾَت 

وكان يضع كػه تحت خده األيؿن، ويـام عؾى جـبه األيؿن 

(5) . 

لرب  وكان إذا جاء الثؾث األخقر من الؾقل يؼوم 

ال إلَه »، ثم يؼول: عالؿقن، فقؿسح الـوم بقديه عن وجفه ال

وْحدُه الَ َشرِيَك لُه، َلُه الُؿْؾُك ولَُه الحْؿُد، َوُهو َطَؾى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر،  إالَّ اهلل

ِه،   َوُسْبَحانَ  اْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
َة إاِل بِاهلل  َوال إَِلَه إاِل اهللُ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

ِ
ثم يدعو  (6)«اهلل

بعد أن يتعارَّ من  أن من دعا اهلل  بؿا شاء، ووعد  اهلل 

 دعوته. الؾقل ويؼول هذا الذكر وهذا الدعاء، يؼبل اهلل 

 

                                                           

 .◙( عن أبي هريرة 1623(، ومسؾم )5210أخرجه البخاري )(2)

 .◙( عن حذيػة 6283أخرجه البخاري )(1)

 .◙( عن الرباء بن عازب 1620(، ومسؾم )136أخرجه البخاري )(2)

 .◙( عن حذيػة 5223أخرجه البخاري )(3)

 .◙( عن عبادة بن الصامت 2243أخرجه البخاري )(4)
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ْقِل َساَطًة، اَل ُيَوافُِؼَفا َطْبٌد ُمْسِؾٌم، َيْدُطو »: وقال   إِنَّ فِي الؾَّ

 .(2)«ُدَطاَءهُ  اهللَ إاِلَّ اْسَتَجاَب اهللُ 

شلن إخواكه األكبقاء يؼوم من الؾقل فُقصؾي هلل رب  كان و

صؾَّى الـبي "تؼول:  عائشة  الؿممـقنالعالؿقن، تؼول أم عبد اهلل أم 

  أربع ركعات فال تسل عن حسـفن وصولفن، ثم صؾَّى

ثم أخربت عن ققامه الؾقل  "(3)أربع ركعات فال تسل عن حسـفن وصولفن

. 

كان "لجـة مثواكا ومثواها، تؼول: وأرضاها، وجعل ا وتؼول 

ُيصؾي من الؾقل إحدى عشرة ركعة يف رمضان ويف  الـبي 

 ."(4)غقر رمضان

إذا قام من الؾقل كان ُيطقل الؼقام، فقؼرأ بالؿئقن من  وكان 

عؿران يف ركعٍة واحدة اآليات، كان يستػتح البؼرة، ثم الـساء، ثم يعود إلى آل 

يا رسول اهلل: ألم يغػر اهلل "ه أم الؿممـقن عائشة: حتى تتػطَّر قدماه فتؼول ل

م من ذكبك وما تلخر؟ َأَفََل َأُكوُن َطْبًدا َشُؽوًرا؟، َأَفََل »فقؼول:  "لك ما تؼدَّ

  (5)«َأُكوُن َطْبًدا َشُؽوًرا؟

م من ذكبه وما تلخر.  كان يؼوم لرب العالؿقن وهو الؿغػور له ما تؼدَّ

 

                                                           

 .◙( عن جابر 646أخرجه مسؾم )(2)

 (.627(، ومسؾم )2236أخرجه البخاري )(1)

 ابق.الحديث الس(2)

 (.3726أخرجه البخاري ) (3)
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كان يؼوم من الؾقل فُقؼطِّعه  هذا حبقبؽم  كعم طباد اهلل:

ًرا  اًل، وكظًرا، وتػؽُّ ، تؼول تسبقًحا، وصالًة، وقرآًكا، وتلمُّ

َدِطقـِي، »من فراشي فؼال:  قام الـبي " :عائشة 

تؼول: حتى مسَّ جؾدي جؾده، فؼالت: ُأحبُّ قربك يا « َذِريـِي َأَتَعبَُّد لَِربِّي

إلى شنٍّ معؾَّؼة فتوضل مـفا أحسن  فؼام« ُد لَِربِّيَذِريـِي َأَتَعبَّ »رسول اهلل، فؼال: 

، ثم كظر يف السؿوات ويف هذه الـجوم الوضوء، ثم صؾَّى 

ر وتلمل، ثم تال قول اهلل  ڈ ژ ژ ): العؾقَّات، كظر إلقفا كظر تدبٍُّر وتػؽُّ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

، [292-291]آل عمران: (  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

،»ثم كان يؼول:  قَفنَّ  َوْيٌل لَِؿْن َقَرَأُهنَّ
ْر فِ  .(2)«َوَلْم َيَتَػؽَّ

ب  وحثَّ الـبي   حثَّ أهل اإلسالم عؾى ققام الؾقل، ورغَّ

ْقِل »: يف ذلك ترغقًبا كثقًرا، قال  َيـِْزُل َربُّـَا ِحقَن َيْبَؼى ُثُؾُث الؾَّ

ْكَقا َفَقؼُ  َؿاِء الدُّ وُل: َهْل ِمْن َسائٍِل َفُلْططَِقُه؟ َهْل ِمْن داٍع َفَلْسَتِجقَب اآلِخُر إَِلى السَّ

 .(3)«َلُه؟ َهْل ِمْن ُمْسَتْغِػرٍ َفَلْغِػَر َلُه؟ َوَذلَِك ُكلَّ َلْقَؾةٍ 

، كان ُيحقي هذا الؾقل هبذه إكه الـبي  كعم طباد اهلل:

ل، وهبذا التسبقح واالست ر والتلمُّ غػار، وهؽذا كان الصالة، وهبذا الـظر والتػؽُّ

 9شلن أصحاب الـبي 
 إَذا َماااا الَّؾقاااُل أضَؾاااَم َكاَباااُدوه

 

 فقساااااػُر طاااااـفُم وهاااااُم ركاااااوعُ  

 
                                                           

 .¶( كحوه عن عبد اهلل بن عباس 562(، ومسؾم )272أخرجه البخاري ) (2)

 .◙( عن أبي هريرة 647(، ومسؾم )2234أخرجه البخاري ) (1)



 

 7 
َُ كاااوَمُفم َفَؼااااُموا   أَصااااَر الَخاااو

 

 َوأهااُل انمااِن فِااي الااُدَكقا ُهُجااوعُ  

ُِ َوُهااْم ُسااُجودٌ   َِّااَل  َلُفاام َتحااَت ال

 

ُؾااااااوعُ    أكِاااااقٌن ِمـاااااُه َتـَػااااارُ  ال ُّ

 
ا عباد اهلل، استثؿروا هذا الؾقل حقـؿا يسُدل سطوره، وحقـؿا فاستثؿروا ي

يؽون هـاك السؽون9 تخفُّ األقدام، وتـام العقون، يؼوم العبد الخػي التؼي 

لؾحي الؼقوم، صافًّا قدمقه هلل، وسائاًل، مستعطًػا، داعقًّا، متوساًل، مستغػًرا، 

 هذا هو شلن أهل اإليؿان.

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): يؼول 

(  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 .[28-27]السجدة: 

هو الؿثال الحي، واألكؿوذج الرائع، والؼدوة  والـبي 

الحسـة لؿن أراد اتباعه، ولؿن أراد الؾحوق به، الؾفم اجعؾـا من أهل ققام 

أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي الؾقل، وأعـا عؾى أكػسـا يا رب العالؿقن، 

الؿسؾؿقن من كل ذكٍب وخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين أستغػر  ولسائرولؽم، 

 اهلل. 
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى واهلل وسؾَّم وبارك عؾى الـبي الؿصطػى، وعؾى 

 من أثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

 أما بعد...

تؽم يوم يـصب كجا واعؾؿوا أن يف تؼوى اهلل  فاتؼوا اهلل يا عباد اهلل،

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): الصراط، قال الحق 

 .[83-82]مريم: (  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

لؼد تؼؾَّبت أحوال كثقٍر من الـاس مع هذا الؾقل، فؾؼد أصبح  طباد اهلل:

الؾقل محالًّ لؾفو والعبث، ومحالًّ لتؼطقع الوقت والزمان عؾى غقر صاعة اهلل 

هقم كثقٍر من الـاس، وتحولت هذه الؿػاهقم إلى رب العالؿقن، فاكؼؾبت مػا

ترجؿٍة عؿؾقٍة من خالل جؿؾٍة من الؿؿارسات، ويؽػقـا هذا السفر الػظقع 

الذي ُيؿارسه كثقٌر من الـاس عؾى مباحاٍت أو محرماٍت أو مؽروهات، وقؾقٌل 

 مـفم من يؾتػت إلى ققام الؾقل الذي هو دأب الصالحقن.

فرصًة استثؿرها يف قراءة الؼرآن، متى ما إن وجد  كبقُّـا 

، ويذكر ذلك أو يف صالٍة، أو يف ذكٍر وتسبقٍح واستغػار، يؼول جابرٌ 

ربؿا  : أن الـبي كثقٌر من أصحاب الـبي 
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، إذا وجد وقًتا بعد صالة الؿغرب كان ُيحققه (2)أحقا ما بقن العشاءين 

  بالصالة، فلين كحن من الـبي ؟ كثقٌر مـا إذا

كسلل اهلل العافقة -ا تحقَّر أين يؼضقه، وأين ُيؼطِّعه، وأين ُيؿقته؟ وجد وقتً 

 . -والسالمة

إكؿا هو لؽم ال  هذا الؾقل أيفا الؿممـون حقـؿا تستثؿروكه يف صاعة اهلل 

عؾقؽم، ولذلك ققام الؾقل شرف الؿممن، ودأب الصالحقن من قبؾـا، فعؾقـا يا 

بـا إلى اهلل رب عباد اهلل باغتـام هذا الؾقل، وباستثؿ اره واهتباله فقؿا ُيؼرِّ

 العالؿقن.

ي اْلَجـَِّة َلُغَرًفا ُيَرى َضاِهرَِها ِمْن َباصِـَِفا،  إِنَّ »قال:  والـبي 
فِ

؟ َقاَل: «َوَباصِـَِفا ِمْن َضاِهِرَها
ِ
، َفَؼاَل: لَِؿْن َيا َرُسوَل اهلل

ٌّ
لَِؿْن َصقََّب »، َفَؼاَم َأْعَرابِي

، وَ  َُ ٌُ اْلَؽَل ْقِل َوالـَّاُس كَِقا ، َوَصؾَّى بِالؾَّ َُ َقا َُ الصِّ ، َوَأَدا َُ  ،(3)«َأْصَعَم الطََّعا

ْساَلِم َخْقٌر؟ قال: وُسئل الـبي   َوَبْذُل »: َأيُّ اإْلِ

، ُِ َل ٌُ  السَّ ْقِل َوالـَّاُس كَِقا ََلُة بِالؾَّ ، َوالصَّ ُِ ُُ الطََّعا  .(4)«َوإِْصَعا

قل هو دأب الصالحقن وشلن الؿممـقن، ولذلك إن ققام الؾ كعم طباد اهلل:
                                                           

 .◙)(، ومسؾم )( عن أبي هريرة  أخرجه البخاري (2)

داود و الحاكم رواه ابو  .(كس : )كاكوا يصؾون فقؿا بقن الؿغرب و العشاءأقال 

 .صححه و وافؼه الذهبي و صححه االلباينو

« الؽبقر»(، والطرباين يف 160« )الؿستدرك»(، والحاكم يف 5524أخرجه أحؿد )(1)

/ 2) «مشؽاة الؿصابقح»( عن أبي مالك األشعري، وصححه األلباين يف 202)

277). 

بد اهلل بن (، ع2223(، وابن ماجه )1374(، والرتمذي )12673أخرجه أحؿد )(2)

 (.222/ 1« )السؾسؾة الصحقحة»سالم،  وصححه األلباين يف 
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عـده  رفعك اهلل  ققام الؾقل لك ال عؾقك يا عبد اهلل، فؽؾؿا قؿت هلل 

 درجات.

ام الؾقل كلن عؾى وجوهفم ُسئل الحسن البصري  : ما لـا كرى قوَّ

، أولئك قوٌم خؾوا "أولئك قوٌم خؾوا باهلل فللبسفم اهلل من كوره"الـور؟ قال: 

هذا الضقاء، وهذا الـور، وهذا االكشراح،  اهلل  مـحه فؿن خال باهلل باهلل9 

وققام الؾقل يحتاج إلى مجاهدة كػس، فؽوكوا من أهل ققام الؾقل يا عباد اهلل، 

ر، يؼول  لؽن اهلل  ره عؾى العبد تقسَّ ڻ ڻ ڻ ڻ ): إذا يسَّ

 .[79]العنكبوت:(  ۀ ۀ ھ

بت عؾى  كعم طباد اهلل: ققام اهلل، ألِػته حتى أصبح جزًءا من إذا قؿت وتدرَّ

حقاتك، تؼوم يف البدايات بركعتقن، فتوتر يف آخر الؾقل، ثم هؽذا تتدرب 

وتتعؾَّم حتى ُيصبح ققامك لؾقل عادة، وكػسك إلى ققام الؾقل مـؼادة، كعم يا 

 عباد اهلل.

وال تـسوا يا عباد اهلل الوتر، فنن الوتر هو شلن أهل اإليؿان، والـبي 

  ُ(2)«َأْوتُِروا َيا َأْهَل اْلُؼْرآنِ »ـادي فقؼول: ي، 

ْقلِ  اْجَعُؾوا آِخَر َصََلتُِؽمْ »: وكان يؼول    .(3)«ِوْتًرا ِمَن الؾَّ

عـه حظَّ الشقطان، وكذلك اكحؾَّت العؼد  ومن ألِف ققام الؾقل أبعد اهلل 

قٌل صويل، التي يعؼدها الشقطان عؾى قافقة كل مسؾٍم، ويؼول له: َكْم، أمامك ل

ب يا عبد اهلل ققام الؾقل، واكظر إلى أثره يف الـفار، تستقؼظ صقِّب الـػس  وجرِّ

                                                           

( عن 330« )الؽربى»(، والـسائي يف 342(، والرتمذي )2325أخرجه أبو داود )(2)

 .(286/ 2) «مشؽاة الؿصابقح»،وصححه األلباين يف ◙عؾي بن أبي صالب 

 .¶( عن عبد اهلل بن عؿر 887أخرجه البخاري )(1)



 

 01 
كشقًطا، وتستقؼظ وسقع الصدر صقِّب األخالق، وُتصبح مطؿئن البال  

 مـشرًحا.

ب ذلك عرف  كعم طباد اهلل: إن لؼقام لؾقل أثًرا يف الـفار عجقًبا، ومن جرَّ

أن ُيعقــا وإياكم عؾى ققام الؾقل، وأن يوفؼـا  ققؿة ققام الؾقل، أسلل اهلل 

 وإياكم لؾعؿل بالباققات الصالحات إكه خقر مسمول.

د وقام، كبقؽم محؿٌد عؾقه من ربي أفضل  صؾُّوا عؾى خقر من صؾَّى وهتجَّ

ڄ ڄ ڄ )قال وهو أصدق الؼائؾقن: الصالة وأتمُّ السالم، إذ 

 (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

  .[45األحزاب:]

م صلِّ عؾى محؿٍد وعؾى آل محؿد، وارَض الؾفم عن أصحابه الؾف

أبو بؽٍر، وعؿر، وعثؿان، األربعة الخؾػاء، األئؿة الحـػاء: األخقار، ال سقؿا 

وعؾي، وعن سائر الصحابة أجؿعقن، وعن التابعقن وتابعقفٍم إلى يوم الدين، 

 وعـا معفم بجودك وكرمك وفضؾك وإحساكك يا رب العالؿقن.

زَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، واكصر عبادك الؿوحدين، واحؿي حوزة الؾفم أع

ه إلقـا الؽػر والػسوق  الدين، َوحبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّـه يف قؾوبـا، وكرِّ

 والعصقان، واجعؾـا من عبادك الراشدين.

الؾفم وفق إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك وأيِّده بتليقدك، الؾفم اكصر به 

، واجعؾه عوًكا وكصًرا وردًء لإلسالم والؿسؾؿقن، ديـك، وأعزَّ به كؾؿتك

ام اإلمارات لؿا ُتحبُّ وترضى، وُخْذ بـواصقفم لؾرب  ووفِّق الؾفم ُحؽَّ

ام الذين اكتؼؾوا إلى جوارك يا رب العالؿقن.  والتؼوى، وارحم الؾفم الحؽَّ



 

 

 

02 

الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، 

ربـا آتـا يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـًة، وقـا واألموات، األحقاء مـفم 

 عذاب الـار.

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) طباد اهلل:

(  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 [91]النحل:

فاذكروا اهلل العظقم الجؾقل يذكركم، واشؽروه عؾى وافر كعؿه يزدكم، 

 .[56]العنكبوت:(  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

 

 

 


