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  كتاب قيام الليل

اعلموا رمحنا اهللا وإياكم أنا هللا عز وجل أثىن على املتهجدين يف الليل فأحسن عليهم الثناء ووعدهم أحسن ما يكون 
فيه  من الوعد اجلميل ورغب النيب صلى اهللا عليه وسلم على قيام الليل وحث أمته عليه وهكذا العلماء رغبوا

وحثوا على قيامه ونَُبلَ عند مجيع املسلمني من كان له حظ يف قيام فنحن نبني إلخواننا ما فيه من الفضل العظيم 
واحلظ اجلزيل ليكون الراغب يف قيام الليل على بصرية من أمره يتاجر مواله الكرمي بعلم وحيسن اخلدمة للموىل 

ملتقني من أخالقهم الشريفة يف الدنيا اليت أعقبتهم عند اهللا عز وجل رجاء القربة منه فأما ما وصف اهللا عز وجل به ا
إن : (شرف املنازل يف دار السالم فأثىن عليهم مبا تفضل به عليهم ووفقهم له فله احلمد على ذلك قال اهللا عز وجل

* لليل ما يهجعونكانوا قليال من ا* آخذين ما آتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني* املتقني يف جنات وعيون
فوصفهم جل ذكره بقلة النوم أهنم أكثر ليلهم قياما إىل السحر مث أخذوا عند السحر يف ) وباألسحار هم يستغفرون

االستغفار ملا سلف منهم مما ال يرضيه وإشفاقا منهم على أعماهلم الصاحلة أال ترضيه أَفََترى الكرمي ال جييبهم بل 
وعباد الرمحن : (جل ذكره فيما وصف به عباده من األخالق اليت شرفهم هبا فقال جييبهم وهو أكرم من ذلك مث قال
فوصفهم ) والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما* وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما* الذين ميشون على األرض هونا

لذذون بالنوم وهؤالء جل ذكره أهنم يف مبيتهم يف ليلهم ليس هم كغريهم من سائر الناس وذلك أن أكثر اخللق يت
تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون : (استأثروا اخلدمة ملوالهم الكرمي مث وصفهم جل ذكره يف موضع آخر فقال

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة : (وقال اهللا عز وجل) رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
قال حممد بن احلسني ) يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولوا األلبابويرجوا رمحة ربه قل هل يستوي الذين 

  تدبروا رمحكم اهللا ما تسمعون من موالكم الكرمي كيف

خيرب بكثرة سجودهم وطول قيامهم وحسن خدمتهم من عظيم شأن اآلخرة وشدة أهواهلا وأن الغالب على قلوهبم 
إن الذين : (ذلك وصفهم يف موضع آخر من كتابه فقال عز وجلشدة اخلوف والوجل مع املسارعة فيما يرضيه وك

والذين هم برهبم ال يشركون والذين يؤتون ما آتوا * والذين هم بآبات رهبم يؤمنون* هم من خشية رهبم مشفقون
ليسوا سواء : (وقال عز وجل) أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون* وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون



فأخرب عز وجل عن تالوهتم للقرآن يف الليل ) ن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدونم
  :قال عبد اهللا بن املبارك فيما وصف به أهل التهجد يف الليل فقال. تارة قياما وتارة هللا سجدا
  وأنفسنا ال دنيات وال دون……قد محلوا الليل أبدانا مذللة

  وأوجه عفروا منها العرانني……أقدام هلم صرب وراوحوا بني
  وتارة سجدا هللا يبكون……يطون يف حمكم الفرقان أمنته

  مري املرايي أكف املستدرين……متري قوارع يف القرآن أعينهم
  :وقال ابن املبارك أيضا

  فيسفر عنهم وهم ركوع……إذا ما الليل أظلم كابدوه
  دنيا هجوعوأهل األمن يف ال……أطار اخلوف نومهم فقاموا

حدثنا هبذا أبو حممد عبد اهللا بن العباس الطيالسي قال مسعت حممد بن علي بن شقيق قال مسعت أيب يقول قال ) ١(
  .عبد اهللا بن املبارك، وذكر هذه األبيات

حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال حدثنا احلسني بن احلسن املروزي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك ) ٢(
قال قليل من الليل ) كانوا قليال من الليل ما يهجعون: (قال أخربنا مبارك بن فضالة عن احلسن يف قول اهللا عز وجل

  .قال مدوا الصالة إىل األسحار مث أخذوا يف األسحار باالستغفار) وباألسحار هم يستغفرون: (ما ينامون
يف احلث على قيام الليل ورغب فيه أمته وأخرب أنه ال قال حممد بن احلسني وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :صالة بعد صالة القريضة أفضل من قيام الليل

حدثنا أبو جعفر أمحد بن حيىي احللواين قال حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين قال حدثنا أبو عوانة عن عبد ) ٣(
يب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أ

احللواين وحدثنا احلماين قال حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم قال أفضل الصالة بعد الصالة املفروضة صالة الليل

ر الصويف قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبا) ٤(
عن معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليكم 

  .اة عن اإلمثبقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وقربة إىل اهللا عز وجل ومكفرة للسيئات ومربأة من اإلمث ومنه
وحدثنا أبو بكر بن أيب داود قال حدثنا يزيد بن عبد اهللا بن رزيق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخربنا عبد ) ٥(

الرمحن بن سليمان عن األعمش عن أيب العالء العنزي عن سلمان الفارسي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قبلكم وهو قرب من اهللا عز وجل وتكفري للسيئات ومنهاة عن اإلمث ومطردة عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني 

  .للداء عن اجلسد
حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي قال حدثنا ثابت بن موسى ) ٦(

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه قال حدثنا شريك بن عبد اهللا عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال قا
  .وسلم من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار

ما بال أهل الليل حسان الوجوه قال ألهنم [.. .] وحدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال حدثنا علي بن موفق ) ٧(
  .قربوا من اهللا عز وجل فكساهم من نوره



دثنا عبد العزيز بن عباد أخو محدون بن عباد الفرغاين قال حممد حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال ح) ٨(
بن عبد احلميد قال حدثنا شيخ من البصريني عن إمساعيل بن مسلم قال قيل للحسن ما بال املتهجدين أحسن الناس 

  .وجوها قال ألهنم خلوا بالرمحن فألبسهم نورا من نوره
حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين قال حدثنا حيىي بن آدم  أخربنا أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب قال) ٩(

قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة وأيب الكنود عن عبد اهللا بن مسعود قال يضحك اهللا عز وجل إىل 
زم أصحابه رجلني رجل قام يف جوف الليل وأهله نياما فتطهر مث قام يصلي فيضحك اهللا إليه ورجل لقي العدو فاهن

  .وثبت حىت رزقه اهللا عز وجل الشهادة
حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن ذريح العكربي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عبد ) ١٠(

الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن يف اجلنة 
بطوهنا من ظهورها وظهورها من بطوهنا قال فقام أعرايب فقال ملن هي يا رسول اهللا فقال هي ملن طيب  غرفا يرى

  .الكالم وأطعم الطعام وأفشى السالم وصلى بالليل والناس نيام
حدثنا الفريايب قال حدثنا منجاب بن احلارث قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قال قال ) ١١(

اهللا يعين ابن مسعود إن يف التوراة مكتوبا لقد أعطى اهللا عز وجل الذين تتجاىف جنوهبم ما مل تر عني وال تسمع عبد 
فال تعلم نفس ما أخفي : (أذن ومل خيطر على قلب بشر ما ال يعلمه ملك مقرب وال نيب مرسل قال وحنن نقرؤها 

  ).هلم من قرة أعني

الشكلي قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أيب مرمي قال حدثنا حسني بن  حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف) ١٢(
علي اجلعفي قال حدثنا هالل قال حدثين طلحة بن مصرف قال بلغين أن العبد إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملك 

الذي قام  طوىب لك سلكت منهاج العابدين قبلك قال وإن ليلته تلك لتوصي به الليلة األخرى أن أيقظيه يف وقته
  .فيه قال ويتناثر عليه الرب من أعنان السماء إىل مفرق رأسه ويناديه مناد لو يعلم املناجي من ينادي ما انفتل

حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد اهللا بن ) ١٣(
يثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهب عن عمرو احلارث عن دراج عن أيب اهل

  .الشتاء ربيع املؤمن قصر هناره فصامه وطال ليله فقامه
حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد اهللا بن إدريس قال حدثنا حصني ) ١٤(

ء قال يا أهل القرآن طال الليل لصالتكم وقصر النهار عن جماهد عن عبيد بن عمري قال كان إذا جاء الشتا
  .لصيامكم فاغتنموا

حدثنا جعفر بن حممد الصنديل قال حدثنا إبراهيم بن ُمَجشِّر قال حدثنا هشيم بن بشري قال حدثنا أبو عامر ) ١٥(
أهل بيت تعرف هلم  قال حدثنا احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلوا من الليل ولو ركعتني، ما من

قال هشيم وأخربنا غري أيب عامر أن احلسن قال يف هذا . صالة بالليل إال ناداهم مناد يا أهل القرآن قوموا لصالتكم
  .احلديث فاهللا أعلم ما ذاك املنادي

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا إسحاق األزرق عن عوف ) ١٦(
األعرايب عن أيب خملد عن أيب العالية قال حدثين أبو مسلم قال قلت أليب ذر أي صالة الليل أفضل قال سألت 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال نصف الليل وقليل فاعله



قال حممد بن احلسني ينبغي ملن كان له حظ من الليل أن يدوم عليه ويراعيه قل ذلك أو كثر ويتحذر من فتور 
فس فإن النفس رمبا فترت واستلذت النوم يف وقت القيام فزين هلا الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه الن

للمؤمن فينبغي ملن أحس بذلك من نفسه أن يكثر الذكر هللا عز وجل عند استيقاظه ونضح املاء عل وجهه فإنه 
  .ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام واهللا أعلم

حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي قال حدثنا حممد بن أيب عبد الرمحن املقرئ قال ) ١٧(
حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نام 

ليل طويل أي ارقد فإن استيقظ فذكر اهللا  أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثالث عقد يضرب كل عقدة عليك
احنلت عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى اجنلت العقد كلها قال فيصبح طيب النفيس نشيطا وإال أصبح خبيث 

  .النفس كسالنا
وحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال حدثنا حممد بن احلسن بن سعيد األصبهاين قال حدثنا بكر بن ) ١٨(
كار قال حدثنا قرة عن عطية بن سعد عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أحد ينام ب

إال ضرب على مساخه جبرير معقد فإن استيقظ وذكر اهللا حلت عقده فإن استيقظ توضأ حلت عقدة أخرى فإن قام 
  .حت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان يف أذنهيصلي حلت العقد كلها فإن هو مل يستيقظ ومل يتوضأ ومل يصل أصب

حدثنا أبو بكر بن عبد احلميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن ) ١٩(
عجالن حدثين القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحم اهللا 

يل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح يف وجهها من املاء ورحم اهللا امرأة قامت من الليل رجال قام من الل
  .فصلت مث أيقظت زوجها فإن أىب نضحت يف وجهه من املاء

وحدثنا إبراهيم بن موسى اجلوزي قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال ) ٢٠(
لرمحن عن األعمش عن علي بن األقمر عن األغر أيب مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال قال حدثنا شيبان بن عبد ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتني مجيعا كتبا من الذاكرين اهللا كثريا 
  .والذاكرات

حدثنا سنيد بن داود عن يوسف بن حممد بن  وأخربنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو عمر املقري قال) ٢١(
املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود يا بين ال 

  .تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقريا يوم القيامة
قي املسجد احلرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال قرأنا على أيب قرة  حدثنا أبو سعيد املفضل بن حممد اجلندي) ٢٢(

موسى بن طارق قال ذكر رزعة بن صاحل عن زياد بن سعد عن أبان ابن أيب عياش عن أنس بن مالك قال قال 
ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن العبد إذا صلى حىت يدركه النعاس وهو ساحد فإن اهللا عز وجل يباهي ب

  .املالئكة يقول انظروا إىل عبدي نفسه عندي وجسده يف طاعيت
قال حممد بن احلسني فيما ذكرته واختصرته بالغ ملن منع نفسه لذة النوم فآثر القيام وراوح بني األقدام وتنعم 

قرآن متدبر بتالوة القرآن يرجو بذلك رضى الرمحن عز وجل فلو شهدته يا أخي يف الليل املظلم فقلبه ملا يتلو من ال
وبأمثاله معترب وفيما حكى متفكر وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر فالقلب من ذكر املوت خائف مقلق وملا عمل من 

  .احلسنات مشفق فاالستغفار شعاره وهجوم الظالم سروره وحسن الظن باهللا الكرمي آماله واهللا ويل التوفيق
تعبدين أنه كان له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذات ليلة قال فإذا قال حممد بن احلسني بلغين عن شيخ من امل



أنا جبارية قد وقفت على رأسي كأن وجهها قمر وبيدها رق وفيه مكتوب فقال أيها الشيخ أتقرأ قلت نعم قالت 
  :اقرأ ما يف هذا فأخذته فقرأته فإذا فيه

  مع اخلري يف غرف اجلنان……أهلتك لذة نومة عن خري عيش
  وتنعم يف اجلنان مع احلسان……عيش خملدا ال موت فيهت

  من النوم التهجد بالقرآن……تيقظ من منامك إن خريا
  .قال فما ذكرهتا ساعة إال ذهب عين النوم

  باب فيمن كان له ورد من الليل يقومه فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه ومن نيته القيام
 قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان الكويف قال حدثنا حسني بن حدثنا أبو العباس أمحد بن سهل األشناين) ٢٣(

علي اجلعفي عن زائدة بن قدامة عن سليمان األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عبدة بن أيب لبابة عن سويد بن 
لليل غفلة عن أيب الدرداء يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من ا

  .فغلبته عينه حىت يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل
حدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال حدثنا سليمان بن يوسف احلراين قال حدثنا حممد بن سليمان بن ) ٢٤(

ن األسود بن يزيد عن أيب داود احلراين قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري ع
عائشة رمحها اهللا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كان له صالة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك 

  .صدقة تصدق اهللا عز وجل عليه وكتب له أجر صالته
ىت فاته القيام قال حممد بن احلسني هذا واهللا أعلم على قدر شدة األسف على ما فاته من ليلته كيف شغل عنه ح

  .فقد أخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا أن يفوته ورده ثانية
حدثنا أبو الفضل العباس بن وسف الشكلي قال حدثنا حممد بن منصور الزاهد قال كان لسعد بن يزيد ورد ) ٢٥(

  :من الليل يقومه ففتر عن ورده ذات ليلة فأصبح حزينا وأنشأ يقول
  وطول ليال فات منها نعيمها……يتهأال يف سبيل اهللا عمر رز
  وتذهب عيين ليلة ال أقومها……أأعرب أيامي فما أستطيعها

  ويغتنم اخلريات منها حكيمها……وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها
  متر بأيامي فتبقى رسومها……أعاود جهال بعد خري وصبوة

ل حدثنا أيب قال كان فىت من املتعبدين حدثنا أبو الفضل الشكلي أبيضا قال يل حممد بن عبد العزيز السائح قا) ٢٦(
له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذلك قال فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت يف منامي كأن فىت وقف علي فقال 

  :يل
  لعلك حتىب يف اجلنان حبورها……تيقظ لساعات من الليل يا فىت

  حممد فيها واخلليل بدورها……فتنعم يف دار يدوم نعيمها
  عساك تفضي ما بقي من مهورها……يقظ ساعة بعد ساعةقم فت

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال حدثنا عبد الرزاق بن عقيل بن عيسى األصبهاين قال حدثين ) ٢٧(
أمحد بن عبد الرمحن بن سالم قال حدثين حيىي بن عيسى بن ضرار السعدي عن عبد العزيز بن سلمان العابد وكان 

ت واألعاجيب قال حدثين مطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إىل اهللا عز وجل ستني عاما قال رأيت كأين يرى اآليا



  :على ضفة هنر جيري باملسك األذفر حافتاه لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب فإذا أنا جبوار مزينات يقلن بصوت واحد
  وسبحان املوحد بكل مكان سبحانه……سبحان املسبح بكل مكان سبحانه

  ن الدائم يف كل األزمان سبحانهسبحا
  :فقلت من أننت؟ فقلن حنن خلق من خلق الرمحن سبحانه فقلت فما تصنعن ها هنا؟ فقلن

  لقوم على األطراف بالليل قوم……ذَرَأََنا إله الناس رب حممد
  فتسري هيوم القوم والناس نوم……يناجون رب العاملني إهلهم

الكرمي أعينهم بكن قلن أو ما تعرفهم؟ قلت ال واهللا ما أعرفهم قلن بلى قلت بخ بخ فهؤالء من هؤالء قد أقر اهللا 
  .هؤالء املتهجدون أصحاب السهر بالقرآن

حدثنا ابن خملد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أمحد قال حدثنا يونس بن حيىي املدين عن املنكدر بن حممد ) ٢٨(
  .يقم يتهجد فيها فقام مل ينم فيها ومل يغمض للذي صنعبن املنكدر عن أبيه أن متيما الداري نام ليلة مل 

وحدثنا ابن خملد قال حدثنا أبو جعفر حممد بن حسان بن فريوز األزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ) ٢٩(
حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي مع عطاء اخلراساين فكان حيىي الليل صالة فإذا مر من الليل 

أو أكثر نادانا وحنن يف فساطيطنا يا عبد الرمحن بن يزيد ويا يزيد بن يزيد ويا هشام بن الغاز قوموا فتوضؤوا  ثلثه
وصلوا فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات احلديد وشراب الصديد الوحاء الوحاء النجاء النجاء 

  .مث يقبل على صالته
مسعت علي بن موفق يقول قال داود بن رشيد كان فىت من املتعبدين له ورد  حدثنا أبو الفضل الشكلي قال) ٣٠(

من الليل فأجنب ذات ليلة فقام واغتسل واملاء بارد فاشتد عليه فبكى فنودي أمنناهم فأقمناك وتتباكى علينا أو كما 
  .قال أبو الفضل

  باب ما يستحب أن يفعله القائم املتهجد
اد القيام من النوم للتهجد أن يتسوك وأن يتطهر وإن أمكنه أن يتطيب فليفعل قال حممد بن احلسني أحب ملن أر

ويذكر اهللا عز وجل وميجده وحيمده مبا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكره ويفعله عند القيام من منامه وحيفظه 
  .فإنه باب شريف حسن ملن وفقه اهللا عز وجل يسري على من يسره اهللا له

حممد حيىي بن حممد بن صاعد قال حدثنا عبد اجلبار بن العالء وأبو عبيد اهللا املخزومي وإبراهيم بن حدثنا أبو ) ٣١(
سعيد اجلوهري واحلسن بن الصباح وغريهم واللفظ لعبد اجلبار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم 

قام من الليل يتهجد قال اللهم لك  األحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا
احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن بينهن ولك احلمد 

أنت احلق ولقاؤك حق وحممد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
  .رت وما أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر وال إله غريكوإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسر

قال حممد بن احلسني ينبغي ملن كان له حظ من قيام الليل أن حيفظ هذا وإمنا أحثه على حفظه ليستعمله وكذا ينبغي 
هللا لكل مسلم أن حيفظه ممن ال حظ له يف قيام الليل فيدعو به رجاء أن يوفقه مواله الكرمي لقيام الليل إن شاء ا

  .تعاىل
حدثنا الفريايب قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا هشيم بن بشري قال حدثنا حصني عن أيب وائل عن ) ٣٢(



  .حذيفة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك
ن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن وحدثنا الفريايب قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عبد الرمحن ب) ٣٣(

األعمش ومنصور وحصني عن أيب وائل عن حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد 
  .يشوص فاه بالسواك

حدثنا الفربيايب قال حدثنا حبيب بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن احلسن بن عبد اهللا النخعي عن ) ٣٤(
يدة عن أيب عبد الرمحن السلمي أن عليا رضي اهللا عنه كان حيث عليه ويأمر به يعين السواك وقال إن سعد بن عب

الرجل إذا قام يصلي دنا املَلَُك منه فيستمع القرآن فما يزال يدنو حىت يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إال 
  .دخلت جوفه

قال حدثنا جرير ووكيع عن األعمش عن سعد بن عبيدة عن وحدثنا الفريايب قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة ) ٣٥(
أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليتسوك فإنه إذا قرأ 

  .القرآن دنا املَلَُك منه مث مل يزل يدنو حىت يضع فاه على فيه
قال حدثنا الليث بن سعيد عن عقيل بن خالد عن الزهري قال قال حدثنا الفريايب قال حدثنا قتيبة بن سعيد ) ٣٦(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تسوك أحدكم مث قام يقرأ طاف به امللك يستمع القرآن حىت جيعل فاه على فيه 
  .فال خيرج آية من فيه إال يف يف امللك وإذا قام ومل يتسوك طاف به ملك ومل جيعل فاه على فيه

ثنا أبو عبد اهللا ابن خملد العطار قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا حد) ٣٧(
أبو عيسى عن عون بن عبد اهللا قال كان عبد اهللا بن مسعود إذا قام إىل الصالة تعجبه الريح الطيبة والثوب 

  .النظيف
دثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد قال حدثين موىل حدثنا ابن خملد العطار قال حدثنا العباس الدوري ح) ٣٨(

. صالة بني املغرب والعشاء(.. .) البن حمرييز أن ابن حمرييز كان إذا قام إىل الصالة دعا بغالية وضمخ هبا ما يردع 
اهللا عز [.. .. .] قال حممد بن احلسني وأحب أن يدمي الرجل على الصالة فيما بني املغرب والعشاء فإنه يقال إهنا 

قيل الصالة بني املغرب والعشاء اآلخرة ) تتجاىف جنوهبم عن املضاجع: (وجل يف القرآن وقد قيل يف قوله عز وجل
فمن أحىي ما بينها فحظه الوافر أطيب إن شاء اهللا ومن صلى ست ركعات فحسن مجيل ومن صلى أربع (.. .. .) 

تفكر فيما اكتسبه يف يومه الذي مضى عنه فإن كان فرط ركعات ففيها بال مث أحب ملن صلى على هذا النعت أن ي
فيما ال ينبغي أن يفرط أن يستغفر اهللا عز وجل ويتوب إليه منه ويعتقد أن ال يعود إىل ما يكره مواله الكرمي هذا 

واجب عليه وينظر فيما اكتسبه من كل خري عمله فيلزم نفسه الشكر هللا عز وجل ويتوب إليه منه ويعتقد على ما 
وفقه لذلك اخلري ويسأله الزيادة منه واملعونة على شكره فإنه قريب جميب ملن دعاه وأقبل عليه ومتعطف على من 

  .أدبر عنه
حدثنا ابن صاعد قال حدثنا احلسني بن احلسن املروزي قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال حدثنا سفيان ) ٣٩(

يه قال ما أتيت عبد اهللا بن مسعود يف تلك الساعة إال وجدته الثوري عن عامر عن عبد الرمحن بن األسود عن أب
  .يصلي فقلت له يف ذلك فقال نعم ساعة القبلة يعين ما بني املغرب والعشاء

وحدثنا أبو حممد بن صاعد قال حدثنا احلسني بن احلسن املروزي قال حدثنا ابن املبارك قال أخربنا عمارة بن ) ٤٠(
  .كان أنس بن مالك يصلي ما بني املغرب والعشاء ويقول هذه ساعة ناشئة الليل زاذان عن ثابت البناين قال



وحدثنا أبو حممد بن صاعد قال حدثنا احلسني بن احلسن املروزي قال حدثنا ابن املبارك قال أخربنا موسى بن ) ٤١(
  .زوة بعد غزوةعبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن عمر قال من أحىي أربع ركعات بعد املغرب كان كاملعقب غ

وحدثنا أبو حممد أيضا قال حدثنا احلسني بن احلسن قال حدثنا بن املبارك قال أخربنا موسى بن عبيدة عن ) ٤٢(
عبد اهللا بن عبيدة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي قال صالة األوابني اخللوة اليت بني املغرب والعشاء حىت يثوب 

  .الناس إىل الصالة
مد بن صاعد أيضا قال حدثنا احلسني بن احلسن قال حدثنا ابن املبارك قال حدثنا سعيد بن أيب وحدثنا أبو حم) ٤٣(

أيوب قال حدثنا زهرة بن معبد عن أيب عبد الرمحن احلبلي قال إذا صليت املغرب فقم فصل صالة رجل ال يري أن 
  .ام كنت قد قمت أول الليليصلي تلك الليلة فإن رزقت من الليل قياما كان خريا رزقته وإن مل ترزق قي

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال حدثنا أمحد بن منصور الرمادي قال حدثنا يزيد بن أيب حكيم ) ٤٤(
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا : (العدين قال سألت سفيان الثوري عن قول اهللا عز وجل

  .ين عن منصور قال بلغين أهنم كانوا يصلون ما بني املغرب والعشاءفحدث) آناء الليل وهم يسجدون
حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد قال حدثنا أبو زكريا بن بارحة قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال ) ٤٥(

 املغرب قال بني) تتجاىف جنوهبم عن املضاجع: (حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك يف قول اهللا عز وجل
  .والعشاء

وحدثنا أبو عبد اهللا ابن خملد قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن حيىي بن خالد قال حدثنا حممد بن عون بن عمارة ) ٤٦(
العبدي قال حدثنا خملد أبو اهليثم الدهان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 

 عز وجل من صالة املغرب ختم هبا هناره واستفتح هبا الليل مل حيطها عن عليه وسلم ما من صالة أحب إىل اهللا
مسافر وال عن مقيم فمن صالها مث صلى بعدها ركعتني من غري أن يكلم أحدا كتبتا له أو رفعتا له يف عليني فإن 

قوت بينهما من صلى بعدها أربع ركعات من غري أن يكلم جليسا بىن اهللا عز وجل له قصرين مكللني بالدر واليا
اخليام ما ال يعلم علمها إال اهللا عز وجل فإن صالمها ست ركعات من غري أن يكلم جليسا غفرت له ذنوبه أربعني 

  .عاما
وحدثنا ابن خملد قال حدثنا حفص بن عمرو الربايل قال حدثنا زيد بن احلباب قال حدثين عمر بن أيب خثعم ) ٤٧(

ن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صلى عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة ب
  .ست ركعات بعد املغرب ال يتكلم بينهن بسوء عدلن له كفارة اثنيت عشرة سنة

  :قال حممد بن احلسني
د وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال من صلى بعد املغرب ركعتني يقرأ يف كل عشرين مرة قل هو اهللا أح) ٤٨(

  .بين له قصر يف اجلنة فإذا أصبح قالت املالئكة انطلقوا بنا ننظر إىل قصر فالن
مت اجلزء واحلمد هللا تعاىل يف سابع عشر من ذي احلجة متم ستة عشر ومثامنئة واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على 

  .سيدنا حممد وآله أمجعني
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