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 انشئة الليل
 ه51/51/5341

 د. انصر بن دمحم األمحد
 : اخلطبة األوىل

 .. إن احلمد هلل
لقد عشنا سواًي يف العشر األواخر من رمضان، وحنن  أما بعد: أيها ادلسلمون:

نصلي قيام الليل، عشنا ليايل رمبا كانت يف نفوسنا من أمجل ليايل العام. أيعقل اي 
 ة ابختياران لعام قادم إذا عشنا لعام قادم؟.عباد هللا أننا نرتك ىذه اللذ

فهذه كلمات أذكر هبا نفسي أواًل وأذكر إخواين على أن نستمر يف قيام الليل 
 طوال العام ولو بثالث ركعات قصريات.

ما شيء أجده يف ناين رمحو هللا: "يقول اإلمام القدوة العابد التابعي اجلليل اثبت البُ 
ومثل ىذا الكالم اي عباد هللا ال ميكن أن يقولو إال  ".لليلقليب ألذُّ عندي من قيام ا

زكت نفسو، وَصَلح قلبو، وطابت حياتو، بعدما تعرَّض لنفحات هللا يف أسحار  من
ل على عباده فسبحان من تفضّ  ،الليايل، وذاق لذة مناجاتو يف األوقات اخلوايل

لذة ىذه العبادة، فَ ُهم هبذا النعيم قبل لقائو، وبصَّرىم بطريق السعادة، ورزقهم 
 ا.بليلهم ألذُّ من أىل اللهو بلهوىم، ولوال الليل ما أحبُّوا البقاء ابلدني

داً وقياماً    قوٌم إذا جنَّ الظالُم عليِهمُ   ابتوا ىنالك سجَّ
راً  ف ضمَّ  ال يعرفون سوى احلالِل طعاماً   ُُخُص البطوِن من التعفُّ
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فيق هللا لو، وإعانتو على طاعتو، والتقرب نعمة قيام ادلسلم ابلليل، ىي من تو إن 
إليو بعبادتو، فهي شعار الصاحلني، ومن مسات عباد هللا ادلتقني، ومن األسباب 

 العظيمة ادلوجبة لدخول اجلنة بعد رمحة أرحم الرامحني.
وإن الناظر يف النصوص الشرعية عن حقيقة ىذه العبادة تتجلى لو مقاصدىا يف 

بكون  نبوية تظهر أواًل يف كتاب هللا عز وجلفضائل عدة إشراقات قرآنية، و 
التهجد ابلصالة ىو الصلة الدائمة ابهلل ادلؤدية للمقام احملمود الذي وعده دمحماً 

 :فما أحوج اآلخرين من أمتو لالقتداء بو لينالوا علوَّ ادلقام ورفعة الدرجات ،ملسو هيلع هللا ىلص
ْد ِبِو انَ ) َعَثَك َربَُّك َمَقاًما زلُُّْموًداَوِمَن الَّْيِل فَ تَ َهجَّ :  )اإلسراء (ِفَلًة لََّك َعَسى َأن يَ ب ْ

97.) 
والنهوض إىل  ملسو هيلع هللا ىلص برتك التزمل وىو التغطي ابلليليف سورة ادلزمل نداء للرسول و 

لُ  ايَ ) ة:القيام ابلليل والعباد ْصَفُو َأِو انُقْص ِمْنُو نِّ  ،ُقِم الَّْيَل ِإالَّ قَِليالً  ،أَي َُّها اْلُمزَّمِّ
فكان خرَي مثال يف ذلك،  (،4-1 : )ادلزمل (َأْو زِْد َعَلْيِو َورَتِِّل الُقْرَءاَن تَ ْرتِيالً  ،قَِليالً 

 أبيب ىو وأمي ملسو هيلع هللا ىلص.
ِإنَّ اَنِشَئَة الَّْيِل ِىَي َأَشدُّ َوْطًئا ) :ن القيام ابلليل أمجع للخاطر وأجدر لفقو القرآنإ

َوُم ِقيال  .(6:  )ادلزمل (َوأَق ْ
ْن أَْىِل ) :وورد الثناء على طائفة من أىل الكتاب بسبب ىذا الفعل لَْيُسوا َسَواًء مِّ

ُلوَن َءااَيِت اَّللَِّ َءااَنَء الَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدون ٌة قَاِئَمٌة يَ ت ْ :  )آل عمران (الِكَتاِب أُمَّ
111). 
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ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف ) :اليت استحقوا هبا جنة اآلخرة يربز يف مسات عباد هللا ادلتقنيو 
َكانُوا قَِليالً   نُوا قَ ْبَل َذِلَك زُلِْسِننَي،ءَاِخِذيَن َما َءاََتُىْم َرب ُُّهْم ِإن َُّهْم َكا ،َجنَّاٍت َوُعُيونٍ 

 (.11-11 : )الذارايت (َواِبأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَ ْغِفُرون ،مَِّن الَّْيِل َما يَ ْهَجُعونَ 
أَمَّْن ُىَو قَاِنٌت َءااَنَء الَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما ) :أييت تفضيل القانت اخلاشع على غريهو

َا  ََيَْذُر اآلِخَرَة َويَ ْرُجوا َرمْحََة رَبِِّو ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن الَ يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ
ُر أُوُلوا األَْلبَ   (.7:  )الزمر (ابيَ َتذَكَّ
حيث جاء احلثُّ عليها  ،ويتضح األمر اثنيًا يف األحاديث النبويةأيها ادلسلمون: 

يف صورة هبية وجزاء وافر يف عدة أحاديث كرمية من رسولنا الكرمي صلى هللا عليو 
منعُتو النوم  :فيقول القرآن" :َترة يف الفضل والشفاعة لصاحب ىذا القيام ،وسلم

نعم الرجل عبد هللا لو  " :يف حثِّ وتربية شباب األمة على ذلك ومرة ."ابلليل
وأخرى يف حثٍّ صريح لألمة بكونو أفضل الصالة بعد  ."كان يصلي من الليل

 :تكون الغبطة احلقيقية بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنو بقيام الليلو  الفريضة الصالة يف جوف الليل.
القرآن فهو يقوم بو آانء الليل وآانء النهار، رجل آَته هللا  :ال حسد إال يف اثنتني"

بُّ  ملسو هيلع هللا ىلص بنيو  ."ورجل آَته هللا مااًل فهو ينفقو آانء الليل وآانء النهار أن هللَا َيُِ
ْيِل فَاْرََتَُلوا، َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّ  َرُجٌل َسافَ َر َمَع قَ ْومٍ " :َثاَلثًَة، وذكر منهم

َر َوَصلَّى َرْغَبًة َفَضَربُوا بِ  َلْيِهُم اْلَكَرى َأِو الن َُّعاُس، فَ نَ زَُلواَوَقَع عَ  ُرؤوِسهْم، ُُثَّ قَاَم فَ َتَطهَّ
َعَلْيُكْم ِبِقَياِم " :ويف حديث أيب أُمامة مرفوعاً  ."َوَرْغَبًة يف َما ِعْنَدهُ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ 
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احِلِنَي  َهاٌة اللَّْيِل فَِإنَُّو َدَأُب الصَّ يَِّئاِت، َوَمن ْ َلُكْم، َوُىَو قُ ْربٌَة ِإىَل َربُِّكْم، َوَمْكَفَرٌة لِلسَّ قَ ب ْ
 ."ِلإِلُثِْ 

يف إحياء ليلهم  قة اثلثًا يف سرية سلفنا الصاحل رمحهم هللاوتتضح ىذه احلقي
أمري ادلؤمنني  ابلصالة وتدبُّر القرآن والدعاء واالستغفار، فقد وصفهم صاحبهم

لقد رأيت أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فما أرى اليوم " :بقولو الب هنع هللا يضرعلي بن أيب ط
قد ابتوا هلل سجدًا وقياماً،  ،شيئًا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثًا غربًا صفراً 

ل عنهم أيضًا ابنو احلسن وقا ."يتلون كتاب هللا، يراوحون بني جباىهم وأقدامهم
إن من كان قبلكم رأو القرآن رسائل من رهبم فكانوا " :أمجعنيبن علي مهنع هللا يضر 

 ."يتدبروهنا ابلليل، ويتفقدوهنا يف النهار
سافرت مع ابن  قال ابن أيب مليكة بل كانوا َيرصون على ذلك حَّت ابلسفر.

من مكة إىل ادلدينة فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن  عباس رضي هللا عنهما
 ي حَّت تسمع لو نشيجاً.حرفاً حرفاً، ُث يبك

وكانوا يتعاىدون مع نسائهم وخدمهم حَّت مع وجود ما يشغلهم من أضياف 
 :فعن أيب عثمان النهدي قال ،وحنوه، ونعم البيت القرآين الذي يرتىب على ىذا

سبعاً، فكان ىو وامراتو وخادمو يعتقبون الليل أثالاثً، "تضيفت أاب ىريرة هنع هللا يضر 
 ."ظ ىذا ويصلي ىذا ُث يوقظ ىذايصلي ىذا ُث يوق

حَّت إن األمر بلغ ببعضهم كسفيان الثوري أنو يفرح إذا جاء الليل ألجل القيام 
 هبذه العبادة اجلليلة، وإذا جاء النهار حزن.
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وىنا وصية مهمة دلن يريد إحياء ىذه العبادة ابلتزام منهج دمحم أيها ادلسلمون: 
 وال اجايف، ولقد جاءت أحاديث كثرية يف بيان ىذه ملسو هيلع هللا ىلص يف ىديو فال يغايل

العبادة، ونقلت لنا كتب السنة شيئًا كثريًا عن فضلها وأحكامها وىيئتها، وقد 
حال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذه  الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان هنع هللا يضرحكى لنا 

تَ َتَح َصلَّ " :حيث يقول هنع هللا يضر ،العبادة بوصف بليغ َلٍة فَاف ْ ْيُت َمَع النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت لَي ْ
ُيَصلِّي هِبَا يف رَْكَعٍة. َفَمَضى  :يَ رَْكُع ِعْنَد اْلِماَئِة. ُُثَّ َمَضى فَ ُقْلتُ  :اْلبَ َقَرَة فَ ُقْلتُ 

تَ َتَح آَل ِعْمرَاَن فَ َقرَأََىا :فَ ُقْلتُ  تَ َتَح النَِّساَء فَ َقرَأََىا ُُثَّ اف ْ اًل  ،يَ رَْكُع هِبَا. ُُثَّ اف ْ يَ ْقرَأُ ُمتَ َرسِّ
ُُثَّ رََكَع  ،َوِإَذا َمرَّ بِتَ َعوٍُّذ تَ َعوَّذَ  ،َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَألَ  ،ِإَذا َمرَّ ِِبيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبَّحَ 

َ اْلَعِظيمِ " :يَ ُقولُ  َفَجَعلَ  َع " :. َفَكاَن رُُكوُعُو حَنْوًا ِمْن ِقَياِمِو، ُُثَّ قَالَ "ُسْبَحاَن َريبِّ مسَِ
َدهُ  َ " :. ُُثَّ قَاَم َطوِياًل َقرِيبًا ِمَّا رََكَع ُُثَّ َسَجَد فَ َقالَ "اَّللَُّ ِلَمْن محَِ ُسْبَحاَن َريبِّ

 رواه مسلم. ."ِمْن ِقَياِموِ . َفَكاَن ُسُجوُدُه َقرِيباً "اأَلْعَلى
يف بيان صفة قيام  ؤثر الذي وصفو حذيفة بن اليمان هنع هللا يضرإن ىذا الوصف ادل

ر لألمة ادلنهج العملي السليم يف كيفية إحياء الليل، وىو ظهِ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ابلليل، يُ 
فادلتأمل  ،بو ويراعيويوضح أيضاً دلريد التدبر احملور العملي الذي ينبغي أن يقتدي 

 :يف ىذا احلديث العظيم تظهر لو ثالثة مقاصد غاية يف الكمال واإلجالل
حيث قرأ ملسو هيلع هللا ىلص يف ركعة واحدة البقرة وآل عمران  :طول القراءة يف التهجد :أوذلا

 .والنساء
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ل وتدبُّر معايشاً حيث كان ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ مرتساًل بتمهُّ  :التدبر يف القراءة :واثنيها
ِإَذا َمرَّ ِِبيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبََّح، َوِإَذا " :كما جاء يف احلديث  ،اآلايت اليت يقرؤىا

 ."َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَأَل، َوِإَذا َمرَّ بِتَ َعوٍُّذ تَ َعوَّذَ 
 ،ادةحيث حرص ملسو هيلع هللا ىلص على الكمال يف أداء ىذه العب :الكمال يف األداء :اثلثها

ر  .فجمع فيها بني القراءة وبني الذكر وبني الدعاء وبني التفكُّ
الزم ىذا الباب العظيم  ،فيا من يريد التدبر واالنتفاع والتأثُّر واخلشوع والشفاء

الذي وصَّى بو ربُّ العزة يف كتابو، وحثَّ عليو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وداوم على فعلو، وتبعو 
ذلك من الكنوز العظيمة، واخلريات الكثرية ما ال َيصيو ففي  ،أصحابو وَتبعيهم

 :إىل السماء الدنيا ي فيو شرفاً أنو وقت نزول الرب تبارك وتعاىلإال هللا، ويكف
 ُفوَز ِمْنُو ِبَغايَِة اآلَماللِي َ     اي اَبِغَي اإِلْحَساِن َيْطُلُب َربَّوُ 

 َلْيِو يف الزََّماِن اخَلْايل كانُوا عَ     اْنظُْر إىل ىْدِي الصََّحابَِة َوالِذي
َتدْوا يف َسائِر األحوالَوبِ     َدَرُجوا َعَلى نَ ْهٍج الرَُّسوِل َوَىْديو  ِو اق ْ

 اِطِقنَي أَبْصَدِق األقَوالِ النَّ      ْخِبتنَي لَِرهبِمْ الَقانِِتنَي ادل
 الالَوٍة، َوَتَضرٍُّع، َوُسؤَ بِتِ      َُيُْيوَن لَْيلهم ِبطَاَعِة َرهبِمْ 

َماِل الَوابِل اذلَطَّال ِمْثل    وُعُيونُ ُهْم جْترِى ِبَفْيِض ُدُموِعِهم  اهنِْ
 ُدوِىْم ِمْن َأْشَجِع األبطاللِعَ     يف الَّلْيِل رُىَباٌن، َوِعْنَد ِجَهاِدِىمْ 

ُجوِد لَِرهبمْ   َتاليلَوهبَا َأِشعَُّة نُورِِه ادل    ِبُوُجوِىِهْم أَثَ ُر السُّ
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 ابرك هللا ..
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 : اخلطبة الثانية
 احلمد هلل ..

أن َيرص العابد على فعل  من األمور ادلهمة وإنأما بعد: أيها ادلسلمون: 
اإلخالص، وادلتابعة، واجملاىدة، كما حرص السلف الكرام  قيام الليل:قومات م

 ؟كيف صالُتك ابلليل  :فقال لو د سأل رجل متيمًا بن أوس الداري هنع هللا يضرفق ،عليها
لركعة أصليها يف جوف الليل يف السر أحب  !وهللا" :غضبًا شديداً ُث قالفغضب 

و على الناس  ."إيلَّ من أن أصلي الليل كلَّو، ُث أقصُّ
وكان أيوب السختياين يقوم الليل كلو، فإذا قُرب الفجر رجع فاضطجع يف 

 فراشو، فإذا طلع الصبح رفع صوتو كأنو قد قام تلك الساعة.
ا رلاىدة الن ألن  ،فس على القيام فهي من أعظم الوسائل ادلعينة على قيام الليلأمَّ

ارة ابلسوء متيل إىل كل شر ومنكر، فمن أطاعها يف ما  النفس البشرية بطبيعتها أمَّ
 :ابجملاىدة فقال اذلالك والعطب، وقد أمران هللا تعاىل تدعو إليو قادتو إىل

َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا ) :وقال سبحانو( 91:  ج)احل (َوَجاِىُدوا يف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدهِ )
ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنني  :وقال تعاىل (،67:  )العنكبوت (لَنَ ْهِديَ ن َّ

َناُىْم يُنِفقُ )  (ونتَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِمَّا َرَزق ْ
 (.16:  )السجدة

كابدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة وتلذذت بو عشرين   :قال اثبت البناين
 كنت أرى أمحد بن حنبل َُييي الليل وىو غالم.  :وقال إبراىيم بن مشاس سنة.
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وكان اإلمام البخاري يقوم فيتهجد من الليل، فيختم عند السحر يف كل ثالث 
تيمية يف ليلو منفرداً عن الناس، خاليًا بربو، ضارعاً وكان شيخ اإلسالم ابن  ليال.

 مواظباً على تالوة القرآن، مكرراً ألنواع التعبدات.
إن ىذه الفضائل والتأكيدات من الشارع احلكيم جعلت علماء أيها ادلسلمون: 

الشريعة يبحثون عن سر ىذا الوقت الذي حث الشارع على إحيائو ابلقرآن، 
 ،إَّنا رجحت صالة الليل وقراءتو" :وي يشرح ذلك بقولوالنو اإلمام فنجد أن 

لكوهنا أمجع للقلب وأبعد عن الشاغالت وادللهيات، وأصَون عن الرايء وغريه من 
احملبطات، مع ما جاء الشرع بو من إاجاد اخلريات يف الليل فإن اإلسراء برسول هللا 

ألن الليل مظنة " :لعسقالين بقولوابن حجر ااحلافظ ويشاركو  ."ملسو هيلع هللا ىلص كان ليالً 
ويوافقهم ابن كثري  ."ذلك دلا يف النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية

 ،قيام الليل ىو أشد مواطأة بني القلب واللسان، وأمجع على التالوة" :بقولو
مها من قيام النهار ألنو وقت انتشار الناس  ،وأمجع للخاطر يف أداء القراءة وتفهُّ

 ."ولغط األصوات وأوقات ادلعاش
ومن خالل ما سبق يتبني أن ادلداومة على القراءة يف التهجد فيها خريات 
ً على التدبر وأتثُّر القلب وخشوعو، فال يثبت القرآن يف  عظيمة، وىي معينة جدا

 .الصدر وال يسهل حفظو وييسر فهمو إال القيام بو يف جوف الليل
ىو زاد ادلتقني، وشعار ادلخلصني،  الذي نزَّل القرآنإن االتصال ابدلصدر الرابين 

حيث يلتقي العبد بربو يف خلوة ويف  ،االتصال بو ذكرًا وعبادًة ودعاًء وتسبيحاً 
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جناء، ويف تطلُّع ويف أُْنس، تفيض منو الراحة على التعب وادلشاق الدنيوية، 
ض الروح عنها حيث تنف، واذلموم احلياتية، وتفيض منو القوة على الضعف والقلة

فتستصغر ما رى عظمة التكليف، وضخامة األمانة، صغائر ادلشاعر والشواغل، وت
خاصة يف ىذه ادلرحلة االنتقالية احلرجة اليت ، القت وما تالقي من متاعب احلياة

 ،يف ىذه العبادة الليلية عز وجل تعيشها الشعوب اإلسالمية اليوم، فالتعبد هلل
يف ىذا  اريع النهارية، فالتعرض لنفحات هللا عز وجلفالح للدعوات وادلشجناح و 

ىي زاٌد مضمون يعني على  ،الوقت وقراءة كتابو واالستعانة ابلدعاء والتسبيح
 مجيع مشاق احلياة وأتعاهبا.

 
فاللهم اجعلنا من عبادك ادلخبتني الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم، والصابرين 

 ا رزقتهم ينفقون ..قيمي الصالة وِمعلى ما أصاهبم، وادل


