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الرباك
كلمة عن (رمضان  ...والصالة يف جوف الليل) لفضيلة الشيخ عبد الرمحن بن انصر َّ
–حفظه هللا تعاىل-
يسرة للمؤمنني
احلمد هلل ،وصلَّى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ،من أبواب اخلري امل َّ
ُ
وحمبوب قيام الليل،
مفتوح دائماً،
ومطلوب ومشروعٌ
ٌ
ٌ
واملؤمنات قيام الليل ابلصالة والذكر والتالوة ،هذا ٌ
ابب ٌ
للتطوع هي قيام الليل اليت تكون يف جوف
أفضل الصالة هي الصالة يف جوف الليل ،يعين أفضل صالة ُّ
الليل يف وسط الليل يف آخر الليل.
السنَّة من قوله –
خاصاً برمضان ،لكن لرمضان خصوصيَّةٌ يف هذه العبادة ،وهلذا
إذاً قيام الليل ليس َّ
جاءت ُّ
ْ
عليه الصالة والسالم -ومن فعله ،جاءت دالَّةً على مشروعيَّ ِة قيام ليايل رمضان ،كما يف احلديث الصحيح:
ِ
ان و ِ
َّم ِم ْن ذَنْبِ ِه».
« َم ْن قَ َام َرَم َ
ضا َن إِميَ ً َ ْ
احت َس ًااب ،غُفَر لَهُ َما تَ َقد َ
النيب –عليه الصالة والسالم -أبصحابه يف رمضان بضع ٍ
ليال مجاعةً ،فصارت فصار قيام الليل مجاعةً
وصلَّى ُّ
َ
يف رمضان صار ُسنَّةً ،و َّ
أمري املؤمنني عمر –رضي هللا عنه -وكان الناس يف عهده
أك َد ذلك أو حق َ
َّق ذلك ُ
ٍ
ومجاعات ،فجمعهم على إمام واحد فصارت ُسنَّةً يف املسلمني ،يعين قيام الليل مجاعةً ،وهو ما
يصلُّون أوزاعاً
ألَّنم يصلّون كذا ويسرتحيون ويصلّون ويسرتحيون؛ َّ
سمى ابلرتاويح؛ َّ
ألَّنم كانوا يصلّون أكثر من صالتنا ،أو
يُ َّ
نقول :أطول من صالتنا.
كل السنة ،يف مجيع الليايل ،فاهلل تعاىل قال يف
كل العام يف ِّ
فينبغي للمسلم أن أيخذ بنصيب من قيام الليل يف ِّ
ثنائه ويف ذكر أعمال املتقنيَ { :كانُوا قَلِ ًيال ِم َن اللَّْي ِل َما يَ ْه َجعُو َن}َ { ،كانُوا قَلِ ًيال ِم َن اللَّْي ِل َما يَ ْه َجعُو َن}

[الذارايت]17:

ِ
اما} [الفرقان]64:
َوقيَ ً

َّ ِ
ين يَبِيتُو َن لَِرّّبِِ ْم ُس َّج ًدا
وقال سبحانه يف عباد الرمحنَ { :والذ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
{وِم َن
أهم ومن أفضل أعماله اليت يتسابقون فيها وحيافظون عليها {يَبيتُو َن لَرّّب ْم ُس َّج ًدا َوقيَ ًاما}َ ،
فهذا من ّ
يال} [اإلنسان]26:
اس ُج ْد لَهُ َو َسبِّ ْحهُ لَْي ًال طَ ِو ً
اللَّْي ِل فَ ْ
يسَر هللا له مثىن مثىن،
كل السنة ،أيخذ بنصيب فيصلِّي ما َّ
فينبغي للمسلم أن أيخذ بنصيب من قيام الليل يف ِّ
تيسر له صلَّى ركعةً واحدةً ،هكذا قال عليه
صالة الليل ثنتني ثنتني مثَّ إذا أراد اإلنسان أن ،أو أكمل ما َّ
ص َالةُ اللَّْي ِل َمثْ َىن َمثْ َىن» ،يعين ثنتني ثنتني ،فإذا خشي أحدكم الصبح ،هذا إذا صلَّى
الصالة والسالمَ « ،
اإلنسان آخر الليل وصلَّى ثنتني ثنتني ،ميكن أن يضيق عليه الوقت فيأيت الفجر ،يعين يطلع عليه الفجر وهو
ِ
ِ
ِ ِ
صلَّى».
َح ُد ُك ُم ُّ
صلَّى َرْك َعةً َواح َد ًة تُوت ُر لَهُ َما قَ ْد َ
الصْب َحَ ،
يف صالته ،فإذا خشي الصبح أوتر «فَإ َذا َخش َي أ َ
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دأب الصاحلني" ،يعين هديهم الذي يداومون عليه ،قيام الليل دأب الصاحلني،
وقيل يف احلكمةُ :
"قيام الليل ُ
لكل طاعة هلا أسباب تعني عليها ،فعلى اإلنسان إذا أراد أن يعمل عمالً أن أيخذ ابألسباب املعينة عليه،
و ِّ
كل العقالء ،إذا طلبوا أمراً ومهُّوا أبم ٍر وحرصوا على أم ٍر أخذوا ابألسباب اليت توصلهم
وهذا هو املعقول عند ِّ
ِ
وتيسره عليهم.
إليه ّ
وإايكم ٍ
بعون منه ،وأن يثبِّتنا على دينه ،وأن جيعلنا ،وأن يرزقنا األسوة بنبيِّنا وأصحابه
فنسأل هللا أن ميدَّن َّ
وسلفنا الصاحل ،إنَّه تعاىل على ِ ٍ
قدير.
كل شيء ٌ
ّ
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