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       مسري شهاب/ األستاذ :املذيع

  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ملتدبرة ألمر اهللا للقراءة الواعية الفامهة ايف حماولة  "من آيات القرآن الكرمي" :أُرحب حبضراتكم يف حلقة جديدة يف برنامج
  .على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثريا

  .تبارك وتعاىلنرحب بكم أمجعني ونسأل اهللا أن جيعلها يف موازينكم أمجعني وأن ينفعين معكم ا بإذن اهللا 
ليل يف أوقات رمضان أو غري رمضان، ال ، فبعض الناس يقيممن املوضوعات املهمة ومن األوقات املهمة وقت السحر

  .صالة القيام جزٌء أصيل ومظهر حضاري حيرص عليه املسلم يف ليايل هذا الشهر الفضيلولكن يف شهر رمضان 
  .سنتكلم يف هذه احللقة عن فضل قيام الليل، ومرتلة القائمني وما يورثه من نور يف الوجه وبركة يف العمر

  /يخ الداعية اإلسالمي الشيخ شضيفنا وضيف حضراتكم فضيلة ال
  .أُرحب بك سيدنا الشيخ ونورتنافوزي حممد أبو زيد ـ 

  :فضيلة الشيخ
  .وجعلنا اهللا مجيعاً من القائمني بني يديه يف جنح الظالم بك،أهالً 
  :املذيع

  :هم آمني يا رب العاملني، ونستمع إىل اآلية العظيمة بإذن اهللالال
 ﴿َآن قَانِت وه نم اأَمونَ ولَمعي ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجريةَ وراالخ ذَرحا يمقَائا واجِدلِ سال اَء اللَّي ينلَّذ

    ).الزمر٩( ﴾ يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو االلْبابِ
  :املذيع

، سيدنا الشيخ هذه اآلية رغم ما ا من أمر إال أن فيها دعوة للتدبر أيضاً، بعد أن استمعنا إىل هذه اآلية القرآنية العظيمة
  فما املعىن العام هلذه اآلية؟

  :فضيلة الشيخ
، وكان من قُوام الليل، حىت ورد ورد أنه كان رضي اهللا عنههذه اآلية من اآليات املكية، وقيل نزلت يف عثمان بن عفان 

  .سبحانه وتعاىلعة من ركعات القيام اليت يقومها هللا أحياناً يقرأ القرآن كله يف رك
  :وقيل أا نزلت يف آخرين من أصحاب حضرة النيب ألم كما وصفهم اهللا مجيعاً

  ).الذاريات() ١٨( ﴾ وبِاالسحارِ هم يستغفرونَ) ١٧( كَانوا قَليال من اللَّيلِ ما يهجعونَ ﴿
  :قال حلبيبه ونبيه مرغباً له ومرغباً لنا أمجعني سبحانه وتعاىلحريصني على قيام الليل ألن اهللا فكانوا 

  ).األسراء٧٩( ﴾ ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا ﴿
ويكون له شيئاً من قيام الليل قدر وسعه وطاقته، فال يكلف  ،رسول اهللافمن يرد أن يكون له مقاماً عظيماً عند اهللا يتبع 

  .اهللا نفسا إال وسعها
لوا هذا الثواب لينا وهو الرءوف الرحيم بأُمته أن يشرك أمته كلها يف هذا العمل العظيم صلى اهللا عليه وسلَّمأراد النيب 
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نقوم يف شهر رمضان ووسع اال فيه حىت يسع اجلميع فجعل صالة الكبري من العلي الكبري، فسن لنا قيام شهر رمضان، أن 
  .القيام تبدأ من بعد صالة العشاء إىل صالة الفجر حىت يكون الوقت متسع للجميع

 صلى اهللا عليه وسلَّمن أفضل األوقات طوال العام هو وقت السحر يف الثُلث األخري من الليل، لكن احلبيب أصحيح 
  .مجعني يف هذه اآلناتأمضان ليسع املسلمني وسع الوقت يف ر

  :املذيع
قيام الليل حيرص عليه بعض الناس، وبعضهم جيربه ويتركه، وبعضهم يصلُّونه يف شهر رمضان فقط، فكيف يكون القيام 

  ، وهل هي قصة قيام احلال وليس قيام البدن؟التوسع يف اإلجابةرجاء ـ مع 
  :فضيلة الشيخ

  :وضحه يف هذه اآليةقيام الليل هللا عز وجل 
قَانِت وه نم فإذا حتققت طاعة اهللا عز وجل يف أي جزٍء من الليل ولو سبحانه وتعاىل معناه طاعة اهللا وتوالقنـ  أَم ،

  .بغري صالة فهي قيام هللا على شرط هذه اآلية
أحيا جزءاً من الليل يف عيادة مريض، إذا  أوالليل يف قراءة جزٍء من القرآن، أو إذا أحياه يف االستغفار، فإذا أحيا اإلنسان 

أو إذا أحيا جزءاً من الليل يف الصلح بني إثنني متخاصمني، أو إذا أحيا أي جزٍء من الليل يف أي طاعة يكون هذا الرجل قد أحيا 
  :الليل، كما قال اهللا

  ).الذاريات٧٩( ﴾أَم من هو قَانِت َآناَء اللَّيلِ﴿
سبحانه الدعاء، فإذا دعا اإلنسان ربه سواء يف الصالة أو يف غري الصالة يف الليل، فهو من القائمني هللا  والقنوت من معانيه

  . وتعاىل
ولذلك إستحب األئمة الكرام أن تختم صالة الوتر يف شهر رمضان بالدعاء، حىت جيمعوا بني القيام وبني القنوت الذي 

  .خالل شهر رمضان وغريه سبحانه وتعاىلل الرب واخلري واليت هي كلها قيام له عما عاء باإلضافة إىل تالوة القرآن وأهو الد
  .الشيخ فوزي أبو زيدالداعية اإلسالمي شكراً جزيالً فضيلة 

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم
  

  

  

       

 

 

 

 


