
-1 - 

www.alharamain.sa 

 فضائل قيام الليل

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
عبده ورسولو، صلَّى لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن حممًدا 

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثَتًا.

 أما بعد:

قا. -عباد هللا  -فاتقوا هللا   حقَّ التقوى؛ فتقوى هللا مناُر اذلُدى، واإلعراُض عنها سبيُل الشَّ

 أيها ادلسلمون:

، وحلاجِتهم إليو أوجَب عليهم عبادتَو؛ فأوُل غٍتّّ عنهم وال ِغٌَت ذلم عنو -سبحانو  -خلَق هللا اخللَق لعبادتو، وىو 
ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  َأي َُّها يَاأمٍر يف كتابِو ىو األمُر بعبادتو:   تَ ت َّ

 .[12: البقرة]

 .[12: ادلؤمنون] َصاحِلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا لرُُّسلُ ا َأي َُّها يَاوأمَر الرُُّسل بالعمل الصاحل فقال: 

 .[21: طو] ِلذِْكِري الصَّاَلةَ  َوَأِقمِ  فَاْعُبْدِن  َأنَا ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اّللَُّ  َأنَا ِإنٍَِّت : -عليو السالم  -وقال دلوسى 

اِكرِينَ  ِمنَ  وَُكنْ  َفاْعُبدْ  اّللََّ  َبلِ : -صلى هللا عليو وسلم  -وقال لنبيِّنا حممٍد   .[66: الزمر] الشَّ

ُرهُ  ِإَلوٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اّللََّ  اْعُبُدواوكلُّ رسوٍل قال لقوِمو:   .[19: األعراف] َغي ْ

 .[88: البقرة] اّللََّ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدونَ  اَل ومن ادليثاق الذي ُأِخذ على بٍت إسرائيل: 

 الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، وأمَر ادلُؤمنُت بو يف قولو: [8: قريش] اْلبَ ْيتِ  َىَذا َربَّ  فَ ْليَ ْعُبُدوابُّد فقال: وأمَر هللا قريًشا بالتع
 .[77: احلج] رَبَُّكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا ارَْكُعوا آَمُنوا

أثُر ذلك على جوارِِحهم، فقال يف بكثرِة التعبُّد، وظهَر  -صلى هللا عليو وسلم  -ووصَف هللا صحابَة نبيِّنا حممٍد 
ًعا تَ َراُىمْ وصِفهم:  ًدا رُكَّ ُجودِ  َأثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِىِهمْ  يف  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَوانًا اّللَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ  ُسجَّ : الفتح] السُّ

19]. 
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 َوَأْدِخْلٍِت يكون منهم، فقال:  ربَّو أن -عليو السالم  -وشرُف العبد يف عبوديَّتو هلل، ودلنزلِتها دعا سليماُن 
 .[29: النمل] الصَّاحلُِِتَ  ِعَباِدكَ  يف  ِبَرْْحَِتكَ 

؛ رواه «أحقُّ ما قال العبد، وكلُّنا لك عبدٌ »إذا رفَع رأَسو من الرُّكوع قال:  -صلى هللا عليو وسلم  -وكان نبيُّنا 
 مسلم.

 َنْسَتِعُتُ  َوِإيَّاكَ  نَ ْعُبدُ  ِإيَّاكَ بَع عشرة مرًَّة على عبادتِو وحَده، يقول: وكلُّ مسلٍم يُعاِىُد ربَّو يف الصالِة ادلفروَضِة س
 .[1: الفاحتة]

صلى هللا عليو  -وعبادُة هللا وحده سبُب دخول جنَّات النعيم دون ما ِسواىا من األسباب. جاء رجٌل إىل النيب 
 ؛ متفق عليو.«تعُبُد هللاَ ال ُتشِرُك بو شيًئا»قال: فقال: ُدلٍَّت على عمٍل إذا عملُتو دخلُت اجلنَة.  -وسلم 

عليو  -ومن فضِل هللا على عباِده: أن نوََّع ذلم العبادات؛ فشَرَع ذلم صالًة ال أفضَل منها بعد الفريضة، قال 
 ؛ رواه مسلم.«أفضُل الصالة بعد الفريضة: صالُة الليل: »-الصالة والسالم 

 ؛ متفق عليو.«أحبُّ الصالِة إىل هللا: صالُة الليل: »-صالة والسالم عليو ال -وهللا ُُيبُّها، قال 

 آتَاُىمْ  َما آِخِذينَ ( 21) َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  يف  اْلُمتَِّقُتَ  ِإنَّ : -سبحانو  -وأداُؤىا بإخالٍص من عالمة التقوى، قال 
 .[27 -21: الذاريات] يَ ْهَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  ِلياًل قَ  َكانُوا( 26) حُمِْسِنُتَ  َذِلكَ  قَ ْبلَ  َكانُوا ِإن َُّهمْ  رَب ُُّهمْ 

أال أدلُّك على : »-رضي هللا عنو  -دلُعاٍذ  -عليو الصالة والسالم  -وىي ُمكفِّرٌة للسيِّئات، ماِحيٌة للخطايا، قال 
أي: ُتطِفُئ « صالُة الرجِل يف جوِف الليلأبواِب اخلَت؟ الصوُم ُجنٌَّة، والصدقُة ُتطِفُئ اخلطيَئَة كما يُطِفُئ ادلاُء الناَر، و 

 أيًضا اخلطيئًة كما يُطِفُئ ادلاُء النار؛ رواه الًتمذي.

 ؛ رواه أبو داود.«رِحَم هللا رجالً قاَم من الليل فصلَّى: »-عليو الصالة والسالم  -وىي سبُب رْحة هللا للعبِد، قال 

يقوُم من الليل حىت تتفطََّر  -عليو الصالة والسالم  -اِفرة، كان وىي من العبادات اليت تُؤدَّى لُشكر نَِعم هللا الو 
 ؛ رواه البخاري.«أفال أحبُّ أن أكون عبًدا َشكورًا؟»قَدماه، ويقول: 

فإن استطعَت أن تكون ممن : »-عليو الصالة والسالم  -وأقرُب ما يكوُن الربُّ من العبِد يف جوِف الليل، قال 
 ؛ رواه الًتمذي.«ة فُكنيذُكُر هللاَ يف تلك الساع
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صلى هللا  -: استيقَظ رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -من الِفََت، قالت أمُّ سلمة  -بإذن هللا  -وصالُة الليل عاِصمٌة 
ُسبحان هللا! ماذا أنزَل هللا من اخلزاِئن؟ وماذا أُنِزَل من الفَت؟ من يُوِقُظ صواِحَب »ليلًة فزًِعا يقول:  -عليو وسلم 

نيا عارِيٍَة يف اآلخرة»يُريُد أزواَجو لكي ُيصلُِّت « رات؟احلُجُ   ؛ رواه البخاري.«ُربَّ كاِسيٍة يف الدُّ

: "يف صالِة الليل سرّّ يف ِطيِب -رْحو هللا  -فيها انشراُح الصدر، وراحُة البال، وُسرور القلِب، قال ابن حجٍر 
 النفس".

 َومِمَّا َوَطَمًعا َخْوفًا رَب َُّهمْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُ ُهمْ  َتَجاَف ت َ : -سبحانو  -وىي من أسباب دخوِل اجلنة، قال 
 .[27 ،26: السجدة] يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا ِبَا َجَزاءً  َأْعُُتٍ  قُ رَّةِ  ِمنْ  ذَلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَ ْفسٌ  تَ ْعَلمُ  َفاَل ( 26) يُ ْنِفُقونَ  َرزَقْ َناُىمْ 

تكلَّم بو حُت قِدَم  -صلى هللا عليو وسلم  -: أوُل شيٍء مِسعُت النيب -ضي هللا عنو ر  -قال عبُد بن سالٍم 
يا أيها الناس! أفُشوا السالم، وأطِعموا الطعام، وِصُلوا األرحام، وصلُّوا بالليل والناُس نِيام؛ تدُخلوا اجلنَة »ادلدينة: 

 ؛ رواه الًتمذي.«بسالمٍ 

إن يف اجلنِة ُغرفًا تُ َرى ظهورُىا من : »-عليو الصالة والسالم  -اجلنة، قال  بل من أدَّاىا كان يف أعَلى مناِزلِ 
دلن أطاَب الكالَم، وأطعَم الطعاَم، »فقاَم أعرايبّّ فقال: دلن ىي يا رسول هللا؟ قال: «. بُطوِِنا، وبُطوُِنا من ظهورِىا

 ؛ رواه أْحد.«وأداَم الصياَم، وصلَّى بالليل والناُس نِيام

: -عز وجل  -أن يتعبََّده بتلك الصالِة لَيناَل أعلى ادلقامات، قال  -صلى هللا عليو وسلم  -أمَر رسوَلو وهللُا 
دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ  َعَثكَ  َأنْ  َعَسى َلكَ  نَاِفَلةً  بِوِ  فَ تَ َهجَّ عليو الصالة  -. فكان [79: اإلسراء] حَمُْموًدا َمَقاًما رَبُّكَ  يَ ب ْ

 ال سفًرا وال حضًرا.ال يًتُكها  -والسالم 

 َأي َُّها يَاأن ُُيِيَي بتلك العبادة نصَف الليل أو يزيَد أو ينُقَص عنو قلياًل،  -صلى هللا عليو وسلم  -وأُِمر النيب 
لُ   .[1 -2: ملادلز ] َعَلْيوِ  زِدْ  َأوْ ( 8) قَِلياًل  ِمْنوُ  انْ ُقصْ  َأوِ  ِنْصَفوُ ( 1) َقِلياًل  ِإالَّ  اللَّْيلَ  ُقمِ ( 2) اْلُمزَّمِّ

 : "وكان ال تشاُء أن تراُه من الليل ُمصلًِّيا إال رأيَتو"؛ رواه البخاري.-رضي هللا عنها  -قالت عائشة 

 رَبِّوِ  َرْْحَةَ  َويَ ْرُجو اآْلِخَرةَ  َُيَْذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُىوَ  َأمَّنْ : -رضي هللا عنهما  -وقرَأ ابُن عمر 
 قال: "ذاك ُعثماُن بن عفَّان". [9: زمرال]
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ا قرَأ الُقرآَن يف -رْحو هللا  -قال ابن كثٍَت  : "وذلك لكثرة صالِة أمَِت ادلُؤمنُت ُعثمان بالليل وقراءتِو، حىت إنو ُرِبَّ
 ركعٍة".

 بيِتو إال الصالة خَُت صالِة ادلرء يف»وأحبُّ األعمال ما داوَم عليو صاِحُبو وإن قلَّ، وصالُُتا يف البيت أفضل، 
 ؛ متفق عليو.«ادلكتوبة

 -ابنَتو فاطمَة  -صلى هللا عليو وسلم  -وقياُم الليل كما ىو مسنوٌن للرجال فهو ُسنٌَّة أيًضا للنساء، طرَق النيب 
 .؛ متفق عليو«أال ُتصلَِّيان؟»لياًل، وقال ذلما:  -رضي هللا عنو  -وزوَجها عليَّ بن أيب طالب  -رضي هللا عنها 

من ِعَظم فضِل الصالِة يف الليل ما كان  -صلى هللا عليو وسلم  -: "لوال ما عِلَم النيب -رْحو هللا  -قال الطربيُّ 
كون". َعة والسُّ و يف وقٍت جعَلو هللا خللِقو سَكًنا، لكنَّو اختاَر ذلما إحراَز تلك الفضيلة على الدَّ  يُزِعُج ابنَتو وابَن عمِّ

رِحَم هللا : »-عليو الصالة والسالم  -بالرْحِة دلن أيقَظ أىَلو لُيصلَِّيها، قال  -صلى هللا عليو وسلم  -ودعا النيب 
 ؛ رواه أبو داود.«رجالً قاَم من الليل فصلَّى وأيقَظ امرأَتو

صالِة مث يقول ُيصلِّي من الليل ما شاَء هللا، حىت إذا كان آخَر الليل أيقَظ أىَلو لل -رضي هللا عنو  -وكان عمُر 
َها َواْصَطرِبْ  بِالصَّاَلةِ  َأْىَلكَ  َوْأُمرْ ذلم: الصالَة الصالَة، ويتُلو:   .[281: طو] َعَلي ْ

وكان إذ  -لعبِد هللا بن عمر  -عليو الصالة والسالم  -وصالُة الليِل رِفعٌة للشابِّ كما ىي نوٌر ووقاٌر للكبَِت، قال 
 ؛ متفق عليو.« لو كان ُيصلِّي من الليلنِعَم الرجُل عبد هللاِ : »-ذاك شابِّا 

 قال ابُنو ساِل: "فكان عبُد هللا بعد ذلك ال يناُم من الليل إال قلياًل".

 : "من كان يقوُم الليَل يُوَصُف بأنو نِعَم الرجل".-رْحو هللا  -قال ابُن حجر 

ر النيب  يا عبد هللا! ال »َم الليل وىو ُغالم، فقال لو: عبَد هللا بن عمرو أن يًتُك قيا -صلى هللا عليو وسلم  -وحذَّ
 ؛ رواه البخاري.«تُكن مثَل فالٍن؛ كان يقوُم الليَل فًتَك قياَم الليل

َلُف ُُيُيون الليَل وىم ِصغاٌر، قال إبراىيم بن مشَّاس  : "كنُت أرى أْحَد بن حنبل ُُيِيي الليَل -رْحو هللا  -وكان السَّ
 وىو غالٌم".

وإذا : »-عليو الصالة والسالم  -أنزَل هللا كتابَو فيو، وتالوتُو بالليل من أسباِب إتقاِن حفِظو، قال ولشرِف الليل 
 ؛ رواه مسلم.«قاَم صاحُب الُقرآن فقرَأه بالليل والنهاِر ذكَره، وإذا ِل يُقم بو نِسَيو
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ال حَسَد إال يف اثنَتُت: رجٍل آتاه هللا : »- عليو الصالة والسالم -ومما يُغَبُط عليو ادلرُء قياُمو بالُقرآن لياًل، قال 
 ؛ متفق عليو.«الُقرآن فهو يقوُم بو آناَء الليل وآناَء النهار، ورجٍل آتاه هللا مااًل فهو يُنِفُقو آناء الليل وآناَء النهار

 َوَأقْ َومُ  َوْطًئا َأَشدُّ  ِىيَ  ْيلِ اللَّ  نَاِشَئةَ  ِإنَّ : -جل وعال  -وقراءُة الُقرآن يف الليل ُمعينٌة على فهِمو وتدبُّره، قال 
 .[6: ادلزمل] ِقياًل 

وثواُب التالوِة يف الليل ُمضاَعف، فقليُلها يُزيُل عن العبد وصَف الغفلة، ووسطُها يكُسوه نعَت القانِتُت، وكثَتُىا 
َتب من الغاِفلُت، ومن قاَم من قاَم بعشر آياٍت ِل ُيك: »-عليو الصالة والسالم  -جيِلُب القناِطََت من األجور، قال 

 ؛ رواه أبو داود.«ِبائِة آيٍة ُكِتَب من القانِتُت، ومن قاَم بألِف آيٍة ُكِتَب من ادلُقنَطرين

؛ رواه «ويف الليِل ساعٌة ال يُواِفُقها عبٌد ُمسلٌم يسأُل هللَا خَتًا إال أعطاه هللا إياه»وشأُن الدعاِء يف الليل عظيٌم، 
 مسلم.

من يدُعون فأستجيَب لو؟ من يسأُلٍت فُأعِطَيو؟ من »األخَت من الليل ينِزُل ربُّنا إىل السماء الدنيا فيقول:  ويف الث ُُّلث
 ؛ متفق عليو.«يستغِفرن فأغِفَر لو؟

: -عليو الصالة والسالم  -ومن استيقَظ من الليل فقال ذكًرا ودعا اسُتجيَب لو، فإن صلَّى قُِبَلت صالتُو، قال 
فقال: ال إلو إال هللا وحده ال شريَك لو، لو ادلُلُك ولُو احلمُد، وىو على كل  -أي: استيقَظ  -من الليل  من تعارَّ »

شيء قدير، احلمُد هلل، وُسبحان هللا، وال إلو إال هللا، وهللا أكرب، وال حوَل وال قوة إال باهلل، مث قال: اللهم اغِفر يل، 
 ؛ رواه البخاري.«ى قُِبَلت صالتُوأو دعا اسُتجيَب لو، فإن توضَّأَ وصلَّ 

 وتعلُُّق القلوِب يف آخر الليِل أرَجى، وتنزيُو هللا عن كل عيٍب ونقٍص بالتسبيِح يف جوِف الليل من التقَوى.

، [27: عمران آل] بِاأْلَْسَحارِ  َواْلُمْستَ ْغِفرِينَ : -سبحانو  -واالسِتغفاُر خَُت ما خيِتُم بو العبُد أعماَل ليِلو، قال 
 "ونزَلت توبُة الذين ُخلُِّفوا يف الث ُُّلث األخَت من الليل"؛ رواه البخاري.

وكلُّ الليل من بعد صالِة العشاء إىل الفجر زمٌن لصالِة الليل، وأقلُّو ركعٌة، وال حدَّ ألكثرِه، وآخُر الليل أفضُلو، 
 .؛ رواه مسلم«صالُة آخر الليل مشهودةٌ : »-عليو الصالة والسالم  -قال 

من ناَم عن ِحزِبو أو عن شيٍء : »-عليو الصالة والسالم  -وألمهية ِقياِم الليل من ناَم عنو ُشرِع لو أن يقِضَيو، قال 
ا قرَأه من الليل  ؛ رواه مسلم.«منو فقرَأه فيما بُت صالِة الفجِر وصالِة الظُّهر ُكِتَب لو كأَّنَّ
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هُر قد ميَنُع قياَم الليل، وإن قاَمو أفقَده اخلشوَع فيو، ومن وقراءُة أذكاِر النوم ُمعينٌة لالسِتيقاظ إىل صال ِة الليل، والسَّ
 إىل طاعٍة. -يف األغَلِب  -ناَم على معصَيٍة ِل يُقم 

 وبعد، أيها ادلسلمون:

نيا زمُنها قصَت، وادلُكُث فيها يسَت، والليُل ِبا فيو من صالٍة وتالوٍة وُدعاٍء وتسبيٍح واسِتغفاٍر من  خَِت ما يعُمُر فالدُّ
ِخُره من األعماِل الصاحلِة لِلقاِء ربِّو، واللَّبيُب من يغتِنُم آخَر الليِل إلصالِح دينِ  و بو ادلُسلُم آخرتَو، ومن أعظِم ما يدَّ

 وُدنياه.

 .[11: اإلنسان] َوَأِصياًل  بُْكَرةً  رَبِّكَ  اْسمَ  َواذُْكرِ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 

لكم يف القرآن العظيم، ونفعٍت هللا وإياكم ِبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقول ما تسَمعون، بارك هللا يل و 
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلُسلمُت من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفوُر الرحيُم.

 

 اخلطبة الثانية

د أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشه
 وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها ادلسلمون:

 ار وآخره.مما جيِلُب الرِّزَق: قياُم الليل، وكثرُة االسِتغفار باألسحار، وتعاُىد الصدقة، والذكُر أول النه

: "إن الرجَل لَيقوُم الليَل فيجعُل هللا يف وجِهو نورًا -رْحو هللا  -وشرُف ادلُؤمِن قياُمو بالليل، قال سعيُد بن ادلُسيَّب 
 ُُيبُّو كلُّ مسلم".

عبادة: : "أوُل ما ينُقُص من ال-رضي هللا عنهما  -وقياُم الليل عزيٌز، وىو أوُل ما يُفَقُد من العبادة، قال ابن عمر 
د بالليل".  التهجُّ

د، ويغتِنُم ِنارَه لعباداٍت ُأخرى ولنفِع اخللق. ِخُر ساعًة من ليِلو للتهجُّ  وادلُؤمُن يدَّ
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ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا مث اعلموا أن هللا أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف حُمَكم التنزيل: 
 .[16: األحزاب] ي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًماأَ 

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلون: أيب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أمجعُت، وعنَّا معهم   جُبوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمُت.وعمر، وعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالم وادلسلمُت، وأِذلَّ الشرك وادلشركُت، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمُت.

وُمعيًنا وظهَتًا، اللهم ثبِّت أقداَمهم،  اللهم انُصر ادلُستضَعفُت من ادلُؤمنُت يف كل مكاٍن، اللهم ُكن ذلم وليِّا ونصَتًا،
د كلمَتهم على التقوى. د رمَيهم، ووحِّ  وسدِّ

 اللهم من أراَد اإلسالَم وادلسلمُت بُسوٍء فأشِغلو يف نفسو، واجَعل كيَده يف حنرِه، وألِق الرُّعَب يف قلِبو.

 أمور ادلسلمُت للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك. اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك، واجَعل عمَلو يف ِرضاك، ووفِّق مجيَع والة

 اللهم إنا نسأُلك اإلخالَص يف القوِل والعمِل، اللهم أِعنَّا على ِذكرك وُشكِرك وُحسن عبادتك.

 عباد هللا:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  ُمْنَكرِ َوالْ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[99: ]النحل

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.

 


