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  ملخص
بعد ، ات وأجل القرب، عن فضل قيام الليل الذي هو من أفضل الطاعات  هذا يحبثيتحدث       

ستعرض آيات من القران الكرمي ومن أ مث، ويبدأ املبحث االول بلماذا قيام الليل ، الفرائض واملكتوبات 
، الشواهد واالداب  ضرب على ذلكوأ، لني حممد صلى اهللا عليه وسلم أفعال وأقوال وآداب سيد املرس

جدهم وحبهم لذلك  ا من هديبعض وأذكر   .الصحابة والسلف وكيف كان قيامهم و
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ABSTRACT  
Dicente inquisitione de virtutibus noctis, quae ex primis cultus et cultus cum debita et Almktobat, 

primum a augue Ppelmama noctem, eget versus ex Quran et operibus et verbis atque moribus 
nuntiis Muhammad pacem super eum venit et indicia & artibus et memini et praeceptis ipsi Thgdam 

prophetam et amor procedit.  
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  شكر وعرفان
  

  ..بعده نيب ال من على والسالم والصالة وحده، هللا احلمد   
توجه فإنين    جلزيل بالشكر أ  البحث روح يل أعادت واليت املوقرة، جامعيت إىل تعاىل اهللا شكر بعد ا

  العلمي،
  .العنكبوتية الشبكة عرب تعليمية بيئة خلق يف السبل يل وذللت

توجه كما    جلزيل بالشكر أ وري الفاضل الذي قام باالشراف على أستاذي إىل ا  سعادة حبثي، ودكت
لدكتور األستاذ عرفان الشكر كل مين فله ، علي وصربه يل، توجيهه يف حجاج، نبوي خالد ا   .وال

 يصل خالهلا من واليت العلمي، البحث أدوات وإعطائي تعليمي، يف ساهم من كل أشكر كما   
  الطالب

  .الذايت التعلم يف كفاءته رفع إىل
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  إهداء
  

  يامن أمحل امسك بكل فخر
  افتقدك منذ زمن يامن

  يامن يرتعش قليب لذكرك
  هذا البحث أيب يامن أودعتين هللا أهديك

  وعلمي.....إىل حكميت 
  وحلمي.....إىل أديب 
  املستقيم....إىل طريقي
  اهلداية.....إىل طريق

  إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل أمي الغالية
  إىل سندي وقويت ومالذي بعد اهللا

  همإىل من آثروين على أنفس
  إىل من علموين علم احلياة

  إىل من أظهرو يل ما هو أمجل من احلياة إخويت
  ..إىل دكتوري الفاضل الذي وقف على جانيب بتوجيهاته الكرمية 

  ..إىل جامعيت اليت فتحت يل باب األمل يف إكمال مسرييت التعليمية
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  املقدمة
 قال تعاىل



)وأصـــلي أمحــده ســبحانه وأشـــكره ، أســتعينه وأســتغفره  )١ ،
ـى مــن أحيــا الليــل مبناجــاة احملبــني ، وضــوع الســحر بأعــذب األنــني ، وعلــى العبــاد والنســـاك  وأســلم علـ

اهدين ، ومن لزم احملجة ومحل احلجة إىل يوم الدين    . وسلم تسليمًا كثرياً )٢(وا
مـن أفضـل الطاعـات وأجـل القربـات ، بعـد الفـرائض واملكتوبـات ، فقـد فـإن قيـام الليـل .. وبعـد 

ـــال  روى اإلمـــام مســـلم يف صـــحيحه عـــن أيب هريـــرة  أفضـــل الصـــيام بعـــد : "  قـــال رســـول اهللا : ق
  .)٣("رمضان شهر اهللا احملرم ، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل 

ـــا لفـــي زمـــان كمـــا يقـــول اإلمـــام ابـــن القـــيم رمحـــه اهللاإو  اقشـــعرت األرض فيـــه ، وأظلمـــت : "  نن
هزلــت و ر وذهبــت الربكــات وقلــت اخلــريات ، والبحــر مــن ظلــم البشــالســماء ، وظهــر الفســاد يف الــرب 

ـــاة مـــن فســـق الظلمـــة ، وبكـــى ضـــوء النهـــاء وظلمـــة الليـــل مـــن األعمـــال اخلبيثـــة  الوحـــوش وتكـــدرت احلي
كثــري مــن أعمــال اخلــري وســنن اهلــدى ، يف زمــن قــل فيــه الصــاحلون ، وهجــرت فيــه   )٤("واألفعــال الفظيعــة 

ــا . هــذا الزمــان  ــا نبين تأكــد علينــا وجــوب العــودة إىل املســلك القــومي والصــراط املســتقيم ، الــذي خطــه لن
ــره ســـلفه الصـــاحل مـــن بعـــده فأحســـنوا االقتفـــاء ، مث حتملـــوا هـــذه الرســـالة فأجـــادوا  حممـــد  واقتفـــى أثـ

م علـى ذلــك هـو الـزاد اإلميـاين الـذي تـزودوه ، واملـنهج العبـادي الــذي  التحمـل وكـان مـن أعظـم مـا أعـا
ي كــان قيــام الليــل فيــه هــو ذروة الســنام وقمــة اهلــرم فقــاموا بــه حــق قيــام ، إتباعــًا لســنة ذتعمــدوه ، والــ
، فحســـن أن يكـــون لنـــا مـــن ذلـــك الــزاد نصـــيبا ولـــو بالداللـــة عليـــه واإلشـــارة إىل مـــنهج  ســيد األنـــام 

  . ال تشكى إىل اهللا ، فإن احل السلف الصاحل فيه
  
  

                                                
  .  ٢، ١: اآلية سبأ سورة  ) ١(
  ) .١/١١(،   )م٩٣-هـ١٤١٤(يمية مكتبة ابن ت، ) ٢(ط، رهبان الليل، سيد بن حسني العفاين  ) ٢(
  ) .٦١٠(برقم ) ١/١٦٣(خمتصر صحيح مسلم  ) ٣(
  . ٨٩ ،٨٨ص  ،)  ١٤٠٨(  مكتبة دار البيان، بريوت  ، ٢ط، الفوائد ، اإلمام ابن القيم رمحه اهللا  ) ٤(
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  : ولقد كان منهجي يف البحث كالتايل 

ـا  -١ وإذا كـان احلـديث يف الصـحيحني أو أحـدمها فـال أهـتم غالبـًا . عزو اآليات واألحاديـث إىل مظا
  . بالعزو إىل سوامها 

يرمـز للصــفحة  -: ولقـد كـان الرتقـيم فيهـا كالتـايل ) إن وجـد ( جعـل هـامش مسـتقل لكـل صـفحة  -٢
ً واحداً ) ص (ـ ب   عندما يكون الكتاب جزء
ـذا  -      لـد يف اليمـني ورقـم الصـفحة يف اليسـار  إذا كان الكتاب أكثر من جملد فإنه يكون رقم ا

  (    /    ) الشكل 
  التعريف ببعض األلفاظ أو توضيحها عندما تكون غامضة بالنسبة يل  -٣
وإذا ذكــر مــرة اخــرى اكتفــي بــذكر  .رجــع ألول مــرة ورقــم الطبعــة عنــد إيــراد امل ةذكــر مكــان الطبعــ -٤

   .املؤلف وعبارة املرجع السابق 
للسـيد بـن حسـني العفـاين حفظـه اهللا فقـد فصـل القـول ) رهبـان الليـل (ولقد اعتمدت كثـرياً علـى كتـاب 
  . يف هذا املوضوع وأحسن فيه

  :الفصل األول : هيكل البحث 
  ملاذا قيام الليل ؟ :  املبحث األول -
 . قيام الليل يف القرآن الكرمي :  بحث الثاينامل -
 . قيام الليل يف السنة املطهرة :  املبحث الثالث -

 :الفصل الثاين 
 . يف القيام  هدي النيب :  املبحث الرابع -
  . للقيام  استعداده : * وفيه 
  ذكره  عند االنتباه من النوم.  
  هديه  يف التسوك لقيام الليل . 
  به من الذكر والدعاء عند القيام هديه فيما يفتح. 
  عدد ركعات النيب  بالليل . 
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  كيفية صالته  بالليل ووتره . 
 

  .هدي الصحابة رضوان اهللا عليهم يف القيام :  املبحث اخلامس -
أيب بكر الصديق ، وعمر بن اخلطاب ، وعثمان بـن عفـان  وعلـي بـن أيب طالـب ، وأيب : وفيه من قيام 

ــدرداء ، وعبــداهللا ــرة ، ابــن عبــاس ، وابــن عمــر وعائشــة وحفصــة ال  بــن مســعود ومعــاذ بــن جبــل وأيب هري
  . رضي اهللا عنهم أمجعني 

  . من هدي السلف رمحهم اهللا يف القيام  -: املبحث السادس -
ثابـت  –الربيـع بـن خثـيم  –احلسـن البصـري   -عـامر بـن عبـد قـيس  –أويـس القـرين  -:وفيه مـن قيـام 

  . بري سعيد بن ج –البناين 
  . وبعدها قائمة املراجع وقائمة احملتويات :  اخلامتة -

ذلـك أنـين مل استقصـى مجيـع أطرافـه ، ومل اسـتويف ) مباحث يف قيـام الليـل ( ولقد كان اسم هذا البحث 
  . جليل أوصافه 

علــه فأسـأل اهللا العظــيم رب العــرش الكــرمي ، أن جيعلــه خالصــًا لوجهــه وأن يفيــد بــه كاتبــه وقارئــه ، وأن جي
  . حجةً لنا ال حجة علينا إنه مسيع جميب 

  وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
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  الفصل األول
  

  املبحث األول
  ملاذا قيام الليل ؟
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )١(ملاذا قيام الليل ؟: املبحث األول 
، وتـالوة اسـتغفار جود وبكـاء ، وخشـوع ومناجـاة مـن سـلقيـام الليـل ومـا فيـه مـن أحـوال القـانتني

  : من ذلك . ، وجنوب غماره  همعان عظيمة جتعلنا خنوض حبار  ،

  : كونه صالة والصالة خري موضوع   -١
الصـالة خـري موضـوع فمـن اسـتطاع أن يسـتكثر : " أنـه قـال  فلقد جاء يف احلديث عـن النـيب 

  .)٢(" منكم فليستكثر 
ـا تبـدو قـوة اإلميـان يف شـهود مالزمـة خدمـة األركـان ، ومـن كـان أقـواهم : " قال املنـاوي رمحـه اهللا  ألن 

 ً   .)٣(إميانًا ، كان أكثرهم وأطوهلم صالًة وقنوتًا وإيقانا
ا احملراب "    .)٤(" وأي دعوة تريد أن تستقيم إىل اهللا فعليها أن تدلف من باب االستقامة وبا
ــــئن مــــوع املناجــــاة وســــجود احملــــراب ، واســــتغفار األســــحار ود"  ــــون ، ول ســــيجاء حيتكرهــــا املؤمن

وقيــام الليــل .. تــوهم الــدنيوي جناتــه يف الــدينا ، والنســاء ، والقصــر املنيــف فــإن جنــة املــؤمن يف حمرابــه 
"  لـــذا قـــال . )٥(صــالة فيهـــا كــل مـــا يف الصــالة مـــن معــان ترتفـــع باإلنســان بعيـــداً عــن هجـــري احليــاة 

  .)٦(" وجعلت قرة عيين يف الصالة 
وحني يطول األمد ، ويشـق اجلهـد ، قـد يضـعف الصـرب ، : ( يقول األستاذ سيد قطب رمحه اهللا 

إىل الصرب ، فهي املعني الـذي ال ينضـب ، ومن مث يقرن الصالة . أو ينفذ ، إذا مل يكن هناك زاد ومدد 
ــزاد الــذي يــزود القلــب ، فيمتــد ــزاد الــذي ال ينفــد ، املعــني الــذي جيــدد الطاقــة ، وال حبــل الصــرب وال  وال

  . يقطع ، مث يضيف إىل الصرب ، الرضى والبشاشة ، والطمأنينة والثقة واليقني 
                                                

  .)١/٢٧( مرجع السابق، العفاين  ) ١(
رواه " وقــــال .  ٣٨٣بــــرقم ) ١/٢٢٦(،)  ه١٤٠٩(مكتبــــة املعــــارف  ٣ط، ب صــــحيح الرتغيــــب والرتهيــــ، الشــــيخ األلبــــاين رمحــــه اهللا   ) ٢(

ا فأخرجه الطيالسي وأمحد واحلاكم من طريقني عن أيب ذر ، و    أمحد وغريه من حديث أيب أمامة الطرباين يف األوسط وله شواهد بتقوى 
   .٥١٨١برقم ) ٤/٢٤٧. (ء السنة دارإحيا ١ط،  قدير بشرح اجلامع الصغريلفيض ا، حممد عبدالرؤوف املناوي  ) ٣(
  ) . ١/٢٩( مرجع السابق، العفاين  ) ٤(
  ) .٣٠-١/٢٩(مرجع السابق ، العفاين  ) ٥(
وصـححيه الشـيخ األلبـاين يف ) . بريوت ( دار إحياء الرتاث  ٢ط) . ١١٨٨٥-١١٨٨٤(برقم ) ٣/٥٨١(رواه اإلمام أمحد يف مسنده  ) ٦(

  ) .  بريوت(املكتب اإلسالمي  ٣ط ) .٣١٢٤(برقم ) ١/٥٩٩(صحيح اجلامع 
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الفــاين الضــعيف احملــدود أن يتصــل بــالقوة الكــربى ، يســتمد منهــا العــون حــني إنــه البــد لإلنســان 
ـــواه احملـــدودة  ـــه . يتجـــاوز اجلهـــد ق ـــة والظـــاهرة حينمـــا يثقـــل علي ـــوى الشـــر الباطن جهـــد حينمـــا تواجهـــه ق

االسـتقامة علــى الطريـق بــني دفـع الشــهوات وإغـراء املطــامع وحينمـا تثقــل عليـه جماهــدة الطغيـان والفســاد 
وهــي عنيفــة حينمــا يطــول بــه الطريــق وتبعــد بــه الشــقة يف عمــره احملــدود ، مث ينظــر فــإذا هــو مل يبلــغ شــيئًا 

الشــر نافشــًا واخلــري ضــاويًا  وقــد أوشــك املغيــب ، ومل ينــل شــيئًا ، ومشــس العمــر متيــل للغــروب حينمــا جيــد
ـــا الصـــلة املباشـــرة بـــني اإلنســـان .. وال شـــعاع يف األفـــق وال معلـــم يف الطريـــق هنـــا تبـــدو قيمـــة الصـــالة  إ

ـا مفتـاح الكنـز  ا املوعد املختار اللتقـاء القطـرة املنعزلـة بـالنبع الـذي ال يغـيض إ الفاين والقوة الباقية ، إ
ـــا اإلن ىل جمـــال الواقـــع الكـــوين طالقـــة مـــن حـــدود الواقـــع األرضـــي الصـــغري إالـــذي يغـــين ويقـــين ويفـــيض إ

ومــن .. ــا اللمســة احلانيــة للقلــب املتعــب املكــدود هــاجرة ، إــا الــروح والنــدى والظــالل يف املالكبــري ، إ
ـا يـا بـالل " إذا كـان يف الشـدة قـال  هنا كان رسـول اهللا  ويكثـر مـن الصـالة إذا حزبـه .. )١(" أرحنـا 

  .  )٢(ثر من اللقاء باهللا حزبه أمر ليك
  .)٣( :   قال 

  
  : مدرسة الليل مدرسة اإلخالص  -٢

اً إذ. )٤(هـو تصـفية العمـل عـن مالحظـة املخلـوقني: فـاإلخالص كمـا يقـول أحـد السـلف .. نعم 
وهـل ) كـان يقـال مـا سـهر الليـل منـافق : ( ويأتيـك صـوت قتـادة . " فاملخلص حيرص على عمل السر 
األول مــن الصــحابة يف اهللا الرعيــل  عمــل الســر إال يف قيــام الليــل ، رىبجتــد الصــرب والصــالة وعلــو اهلمــة و 

ـا اإلخـالص ، وقوامهـا الصـرببدء الدعوة ا  ، حـني يـرتك اإلنسـان ثنا عشر شـهراً كـامالً علـى عبـادة عنوا
اإلنسـان املتهجــد دفء الفـراش ويصــف قدميـه يف حمرابــه بـني يــدي مـواله ، ولــو اسـتطاع أن خيفــي عملــه 

  : قال الشاعر . عن احلفظة ألخفاه ، لسان حاله يناجي مواله 
ــــــــــــل قيامــــــــــــك مدرســــــــــــة   فيهــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرآن يدرســــــــــــــــــين    يــــــــــــا لي

                                                
  ) .  ٢٢٥٧٨(برقم ) ٦/٥٠١(رواه اإلمام أمحد  ) ١(
  )  . ١/١٣٦(دار الشروق القاهرة  ١٢طظالل القرآن  ، السيد قطب   ) ٢(
  . ٤٥:اآلية  البقرةسورة  ) ٣(
  .  ٣٢ص  ، )  جدة(ط دار املطبوعات احلديثة ،  ذيب مدارج السالكني، عبداملنعم العزي  ) ٤(



-١٤- 

    
  معــــــــــــــىن اإلخــــــــــــــالص فألزمــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــة جيلســــــــــــــــــين     جــــــــــــــــــًا باجلن

  
  الــــــــــــــــدنيا ويبصــــــــــــــــرين كيــــــــــــــــف 

  
  باألمـــــــــــل الكـــــــــــاذب تغمســـــــــــين   

  
ـــــــــــــــــــــا    مثــــــــــــــــــــل احلربـــــــــــــــــــــاء تلو

  
  بـــــــــــــــاإلمث حتـــــــــــــــاول تطمســـــــــــــــين   

  
  فأباعــــــــــــــــــــــــــــدها وأعانــــــــــــــــــــــــــــدها 

  
  وأراقبهــــــــــــــــــــــــــــــا تتهجســــــــــــــــــــــــــــــين   

  
ــــــــــــــــــب خبالقــــــــــــــــــه    فأشــــــــــــــــــد القل

  
ـــــــــــدائم حيرســـــــــــين    ـــــــــــذكر ال   )١(وال

  

   -:عنوان القيام ترك األماين وعلو اهلمة  -٣
ال ) رمحــه اهللا(ين قــال حيــىي بــن معــاذ و أمــاأ وانٍ يكــون يف القيــام وتــرك دفء الفــراش تــوكيــف " 

 تقـوده إال كـان يزال العبد مقرونا برتك التواين ، مـا دام مقيمـًا علـى وعـد األمـاين ومـا اختـار أحـد األمـاين
ــنفس ، . دم املــاء وقــت العطــش عــالســراب اخلــادع ، و  اً ، ووجــد مثَّ أثقــل مــا يكــون خطــو  وأمــا املضــيء ال

، إىل كـل خـري ابـداً وجتـده علـى ري دومـًا فإنـه فإنـك جتـده سـباقًا إىل اخلـري اة ،ومن ال أمنية لـه مـن الـدع
طـلٍ مـن السـماء ، وإن كـان مستضـعفًا  إن كان ذا قوة استسقى لنفسه أو استسقى لغـريه ، فيجيبـه اهللا

  . )٢("ثًا ملوسى عليه السالم يسقي له ويزاحم الرعاع يوجد ور 
ة مقدمة األشياء فمن صلحت لـه مهتـه وصـدق فيهـا صـلح لـه مـا مهتك احفظها بقيام الليل ، فإن اهلم" 

مثـل القلـب مثـل الطـائر  " مبثـل لطيـف فيقـول ) رمحـه اهللا (وراء ذلك من األعمال ، ويتمثل له ابن القيم 
  . )٣(شته اآلفات و تحكلما عال بعد عن اآلفات ، وكلما نزل ا

  
                                                

  ) .      ٣٢، ١/٣١( سابق مرجع ، العفاين )١(
  ).  ٣٤-١/٣٣(سابق مرجع ، العفاين  ) ٢(
  ).٣٤-١/٣٣(سابق مرجع ، العفاين  ) ٣(
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  : قيام الليل باب التزكية األعظم  -٤
ومـا وردت " أحد عشر قسـمًا متتاليـًا  أورد .  )١( : يقول تعاىل 

ــا . )٢(أن الفـالح يف تزكيــة النفــوس  –يف القـرآن إال يف هــذا املكــان  هـذه هــي التزكيــة الربانيـة الــيت نطــق 
ــــا العلمــــاء و  ، الرســــول  ــــب  ــــة الــــيت طول قــــال تعــــاىل. الرباني

 )والنــاظر يف كتــاب اهللا .  )٣ ده ينبــه إىل شــعبة مـــن جيــ

 شعب الـدين ، ومهمـة مـن مهمـات النبـوة عـرب عنها بالتزكيـة فقـال سـبحانه ممتنـًا ببعثـة رسـوله 


ا . )٤ كما يقـول األسـتاذ سـيد قطـب رمحـه   –وإ
ــــة شــــ –اهللا  ــــة ترتفــــع باإلنســــان وتصــــوراته تزكي ــــاة الواقــــع تزكي املة للفــــرد واجلماعــــة وحليــــاة الســــريرة وحي

عــن احليــاة كلهــا وعــن نفســه ونشــأته إىل آفــاق النــور الــيت يتصــل فيهــا بربــه ويتعامــل مــع املــأل األعلــى ، 
  .)٥("وحيسب يف شعوره وعمله حساب ذلك املأل العلوي الكرمي 

                                                
  .    ٩: اآلية الشمس  )  ١(
  .  ١٢ص ، ط دار القلم تزكية النفوس ،  مجع أمحد فريد  ) ٢(
   ٧٩: اآلية آل عمران   ) ٣(
  ٢: اآلية اجلمعة   ) ٤(
  ) ٦/٣٥٦٥( مرجع سابق، سيد قطب  ) ٥(
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  املبحث الثاين
  يل يف القرآن الكرميقيام الل
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  :قيام الليل يف القرآن الكرمي : املبحث الثاين 
ـرآن الكــــرمي آيــــات عديــــدة يف احلــــث علــــى قيــــام الليــــل والرتغيــــب فيــــه وذكــــر  لقــــد وردت يف القـــ
ثواب القانتني وما أعد هلم ، ونذكر هنا بعضًا من تلك اآليـات مـع أقـوال لـبعض األئمـة املفسـرين عليهـا 

 .  
قال تعاىل  -١

  )١(.  
يــا : مــن غــزوة تبــوك فلمــا رأيتــه خاليــًا قلــت  أقبلنــا مــع النــيب : ( قــال  عــن معــاذ بــن جبــل 

لقــد ســألت عــن عظــيم وإنــه ليســري علــى مــن . بــخ بــخ :" قــال! رســول اهللا أخــربين بعمــل يــدخلين اجلنــة 
أدلــك  ال ًا أوتقــيم الصــالة املكتوبــة وتــؤيت الزكــاة املفروضــة وتلقــى اهللا ال تشــرك بــه شــيئ. يســره اهللا عليــه 

وتـال . الصـوم جنـة ، والصـدقة برهـان ، وقيـام الرجـل يف جـوف الليـل يكفـر اخلطيئـة : على أبـواب اجلنـة 
م خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون" هذه اآلية  م عن املضاجع يدعون ر   .)٢(")تتجاىف جنو

 تعلــم نفــس مــا أخفــي هلــم فــال" قــال الزجــاج يف قولــه تعــاىل :" قــال اإلمــام ابــن اجلــوزي رمحــه اهللا 
هذا دليل على أن املراد باآلية الـيت قبلهـا الصـالة يف جـوف الليـل ، ألنـه عمـل يستسـر " : من قرة أعني 

  .)٣(" اإلنسان به فجعل لفظ ما جيازي به أخفى هلم 
م عـن املضـاجع " قال تعـاىل : ويقول احلافظ ابن كثري رمحه اهللا  يعـين بـذلك قيـام " تتجـاىف جنـو

م " يـل وتـرك النـوم واالضـطجاع علــى الفـرش الوطيئـة قـال جماهـد واحلســن يف قولـه تعـاىل الل تتجـاىف جنــو
هـو الصـالة بـني : يعـين بـذلك قيـام الليـل وعـن أنـس وعكرمـة وحممـد بـن املنكـدر وقتـادة " عن املضاجع 

  . )٤(" ورواه ابن جرير بإسناد جيد . هو انتظار صالة العتمة : العشاءين وعن أنس أيضًا 
  :  هو إمامنا يف ذلك وسيدنا كما قال عبداهللا بن رواحة  والنيب 

                                                
  .   ١٧،  ١٦: اآلية السجدة  ) ١(
وصــــحيح ســـنن ابــــن ماجــــه ) ٢١٠١(بــــرقم ) ٢/٤٧٦(وصــــحيح ســــنن النســـائي ) . ٢١١٠(بـــرقم ) ٢/٣٢٨(صـــحيح ســــنن الرتمــــذي  ) ٢(

  . ط مكتب الرتبية العريب ) ٣٢٠٩(برقم ) ٢/٣٥٩(
  ) ٦/٣٢٩(، م ٨٧ -هـ ١٤٠٧) بريوت ( اإلسالمي املكتب  ٤ط، زاد املسري ، ابن اجلوزي   ) ٣(
، مقبـــــل الـــــوادعي   ،) ٥٠٦-٣/٥٠٥(، ) ١٤٠٨(دار احلــــديث  –دار الريـــــان  ١ط، تفســـــري قـــــول اهللا العظــــيم ، لإلمــــام ابـــــن كثــــري   ) ٤(

  ) .دار ابن حزم بريوت ( مكتبة دار القدس صنعاء ) ( هـ١٤١٥( ٢ط ،ب النزول الصحيح املسند من أسبا
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  وفينــــــــــــا رســـــــــــــول اهللا يتلــــــــــــو كتابـــــــــــــه 
  

  إذا انشــــــق معــــــروف مــــــن الصــــــبح ســــــاطع   
  

ـــــــا  ـــــــا اهلـــــــدى بعـــــــد العمـــــــى فقلوبن   أران
  

  بـــــــــــــه موقنـــــــــــــات أن مـــــــــــــا قـــــــــــــال واقـــــــــــــع   
  

  يبيــــــت جيــــــايف يف جنبــــــه عــــــن فراشــــــه
  

  )١(إذا اســـــــــتثقلت باملشـــــــــركني املضـــــــــاجع   

  
طائـــه عـــن و رجـــل ثـــار : عجـــب ربنـــا مـــن رجلـــني : "  قـــال عـــن النـــيب  وعـــن ابـــن مســـعود 

  .)٢(احلديث..." هله إىل صالته حبه وأبني  وحلافه من
ألن القيـام قـد يقـع بـالفتور . ومل يقـل قـام) ثـار ( تأمـل معـىن ( : يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا 

  . )٣()ن فائت مافأما الثوران فال يكون إال بإسراع حذراً م
م عـ" وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف قوله تعـاىل  أي ترتفـع و تنبـو ( ن املضـاجع تتجـاىف جنـو

الشيء عن الشيء وجتاىف عنـه إذا مل يلزمـه ونبـا عنـه ، واملضـاجع مجـع املضـجع وهـو املوضـع الـذي  جفى
واجلملـة يف حمـل نصـب علـى احلـال إىل جهـة فـوق التجـايف والتجفـي : يضطجع فيه قال الزجاج والرمـاين 

م عــن مضــاجعهم وهــم ــذين يقومــون للصــالة عــن الفــراش امل ، أي متجافيــة جنــو . تهجــدون يف الليــل ال
  .)٤() صالة التنفل بالليل من غري تقييد : وبه قال احلسن وجماهد وعطاء واجلمهور واملراد بالصالة 

م عـن : (يقـول اهللا وهـو  ونعود إىل ظـالل هـذه اآليـة مـع األسـتاذ سـيد قطـب رمحـه تتجـاىف جنـو
ــــم خوفـــًا وطمعــــًا  ــــم يقومـــون لصــــالة الليــــل ، صـــالة العشــــاء اآلخــــرة الــــوتر " املضـــاجع يــــدعون ر . إ

تتجــاىف " ولكــن التعبــري القــرآين يعــرب عــن هــذا القيــام بطريقــة أخــرى . ويتهجــدون بالصــالة ، ودعــاء اهللا 
م عــن املضــاجع  الليــل تــدعو اجلنــوب إىل الرقــاد والراحــة والتــذاذ املنــام  فريســم صــورة املضــاجع يف" جنــو

                                                
  ). ٣/٤٨(، ) القاهرة ( املكتبة السلفية  ٣ط، فتح الباري ، حجر ابن )١(
  رواه أمحــــــــــــــد وأبــــــــــــــو يعلــــــــــــــي وابــــــــــــــن حبــــــــــــــان يف   " وقــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ األلبــــــــــــــاين .  ٣٩٣٩بــــــــــــــرقم ) ١/٦٨٦(رواه اإلمــــــــــــــام أمحــــــــــــــد     )٢(

    .وحسنه حفظه اهللا ) ١/٣٣٠( صحيح الرتغيب والرتهيب " صحيحه  
  . ٣٥٧املرجع السابق ، ابن القيم  ) ٤(

  
   .) ٤/٣٦١(،  )م٩٣-هـ١٤١٤(دار الفكر . ط ،فتح القدير ،الشوكاين ) ٤(
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، ولكن هـذه اجلنـوب ال تسـتجيب ، وإن كانـت تبـذل جهـداً يف مقاومـة دعـوة املضـاجع املشـتهاة ، ألن 
ـا ، شـغالً بــالوقوف يف حضـرته ، وبالتوجـه إليــه ، هلـا شـغالً عـن املضــاجع اللينـة والرقـاد اللذيــذ  شـغالً بر

اخلــوف مــن عــذاب اهللا والرجــاء يف رمحتــه ، واخلــوف مــن تنازعهــا اخلــوف والرجــاء ، يف خشــية ويف طمــع ي
  .)١()غضبه والطمع يف رضاه ، واخلوف من معصيته والطمع يف توفيقه 

  .)٢(  قال تعاىل  -٢

" وهــو النـوم بالليـل دون النهــار . هجــع يهجـع هجوعـًا : وقـال اخلليـل " قـال احلـافظ ابـن حجــر 
م فقـال : ( وقال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا . )٣( كـانوا قلـيال مـن الليـل مـا يهجعـون : " مث ذكر إحسا

مبعــىن ) مــا(أن / القــول الثــاين و . النفــي / أحــدمها : قــوالن ) مــا(واهلجــوع النــوم بالليــل دون النهــار ويف " 
وهـــذا مـــذهب احلســـن واألحنـــف بـــن قـــيس . كـــانوا قلـــيال مـــن الليـــل الـــذي يهجعـــون : الـــذي فـــاملعىن 

 قـال ابـن التــني: ( حجـر رمحـه اهللا  قــال احلـافظ ابـن )٤( )زائـدة) مـا(والزهـري وعلـى هـذا حيتمـل أن تكـون
  . )٥()وأقعدها بكالم أهل اللغة زائدة أو مصدرية، وهو أبني األقوال) ما(وعلى هذا تكون: 

  .)٦( قال تعاىل  -٣
قــالوا ســالم علــيكم إن جهــل علــيهم : وقــال احلســن البصــري : ( قــال اإلمــام ابــن كثــري رمحــه اهللا 

ــارهم مبــا يســمعون ، مث ذكــر أن والــذين " لــيلهم خــري ليــل فقــال تعــاىل  حلمــوا ، يصــاحبون عبــاد اهللا 
م سجداً وقيامًا    ) . أي يف طاعته وعبادته " يبيتون لر

هــي أن يــدركك : البيتوتــة .." والــذين يبيتــون"  يف قولــه تعــاىل ويقــول اإلمــام الشــوكاين رمحــه اهللا
فــالن  بــات: ل ت ، نــام أو مل يــنم كمــا يقــامــن أدركــه الليــل فقــد بــا: الليــل منــت أو مل تــنم قــال الزجــاج 

                                                
  ) .  ٥/٢٨١٣(مرجع سابق ، سيد قطب ) ١(
  .  ١٨، ١٧: اآلية الذاريات  ) ٢(
  ). ٣/٣٦(، مرجع سابق، ابن حجر  ) ٣(
  . بتصرف ) ٣٢-٨/٣١( مرجع سابق ، ابن اجلوزي ) ٤(
   ) .٣/٣٦(، مرجع سابق، ابن حجر  ) ٥(
  . ٦٤: اآلية الفرقان  ) ٦(
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م سـجداً علـى وجـوههم وقيامـًا علـى أقـدامهم  وحنـن يف ظـالل هـذه اآليـة  .)١() قلقًا ، واملعىن يبيتـون لـر
ـــيلهم فهـــو التقـــوى و : ( يقـــول األســـتاذ ســـيد قطـــب رمحـــه اهللا  ـــارهم مـــع النـــاس فأمـــا ل ـــاقمر هـــذا  ة اهللا ب
ــه واخلــوف مــن عذابــه  م ســج {والشــعور جبالل ــر ــذين يبيتــون ل ً وال ــا ا دا ــذين يقولــون ربن صــرف وقيامــًا وال

ـا سـاءت مسـتقراً ومقامـًا  ا كان غرامًا إ والتعبـري يـربز مـن الصـالة السـجود  }عنا عذاب جهنم إن عذا
م ســــ جداً والقيـــام لتصـــوير حركـــة عبـــاد الـــرمحن ، يف جـــنح الليـــل والنـــاس نيـــام فهـــؤالء قـــوم يبيتـــون لـــر

م وحـــده وحـــده ، ويســـجدون لـــه وحـــده هـــؤالء قـــوم مشـــغولون عـــن ، ويقومـــون لـــه وقيامـــًا يتوجهـــون لـــر
ـــــم ، وتعليـــــق أرواحهـــــم  ا هـــــو أروح منـــــه وأمتـــــع مشـــــغولون بالتوجـــــه إىل ر النـــــوم املـــــريح اللذيـــــذ ، مبـــــ
وجــوارحهم بــه ، ينــام النــاس وهــم قــائمون ســاجدون ، وخيلــد النــاس إىل األرض وهــم يتطلعــون إىل عــرش 

ـــام ـــرمحن ذي اجلـــالل واإلكـــرام ، وهـــم يف قي م بـــالتقوى ال ـــو ـــئ قل هم وســـجودهم وتطلعهـــم وتعلقهـــم متتل
ــا ســاءت  {واخلــوف مــن عــذاب جهــنم يقولــون  ا كــان غرامــًا إ ربنــا اصــرف عنــا عــذاب جهــنم إن عــذا

  .)٢( }مستقراً ومقاما 

ونقف اآلن مع عمر بن ذر رمحه اهللا وهو يصف لنـا حـال العابـدين مـع الليـل وحـال أهـل الغفلـة  
ملــا رأى العابــدون الليــل قــد هجــم علــيهم ونظــروا إىل أهــل : ( يقــول  –ن الغفلــة نعــوذ بــاهللا مــ –كــذلك 

ـــد  ـــرحني مستبشـــرين مبـــا ق ـــاموا إىل اهللا ف ـــوم ق ـــد ســـكنوا إىل فرشـــهم ورجعـــوا إىل مالذهـــم مـــن الن الغفلـــة ق
م وباشـــروا األرض بصـــفاح  وهـــب هلـــم مـــن حســـن عـــادة الســـهر وطـــول التهجـــد فاســـتقبلوا الليـــل بأبـــدا

م مــن طــول العبــادة ، وجــوههم فأنقضــ م مــن الــتالوة ، وال ملــت أبــدا ى عــنهم الليــل ومــا انقضــت لــذا
أصــــبح هــــؤالء قــــد ملــــوا النــــوم والراحــــة وأصــــبح . فأصــــبح الفريقــــان وقــــد ويل عــــنهم الليــــل بــــربح وغــــنب 

  . هؤالء متطلعني إىل جميء الليل للعادة ، شتان ما بني الفريقني 

الليــل وســواده فــإن املغبــون مــن غــنب خــري النهــار والليــل ، م رمحكــم اهللا يف هــذا فــأعملوا أنفســك
ــة عــن  ــاالً علــى اآلخــرين للغفل ــم ووب واحملــروم مــن حــرم خريمهــا ، إمنــا جعــال ســبيال للمــؤمنني إىل طاعــة ر

، كـــم مـــن قــائم هللا يف هـــذا الليـــل قـــد أنفســهم فـــأحيوا أنفســـكم بــذكر اهللا فإمنـــا حتـــي القلـــوب بــذكر اهللا 

                                                
، ، ) ٦/٣٥٠(،هـــ  ١٤١٣ط مكتبــة ابـن تيميــة أضـواء البيــان ، وللشــيخ حممــد األمـني الشــنقيطي  ) ٤/١٢٢( مرجــع سـابق، الشـوكاين  ) ١(

  ) . ٦/١٠٣( مرجع سابق، وابن اجلوزي 
  ) . ٥/٢٥٧٨( ،مرجع سابق ، سيد قطب ا) ٢(
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حفرتــه ، وكــم مــن نــائم يف هــذا الليــل قــد نــدم علــى طــول نومــه عنــدما يــرى مــن   ةغتــبط بقيامــه يف ظلمــا
  .  )١( )كرامة اهللا للعابدين غداً فاغتنموا ممر الساعات والليايل واأليام رمحكم اهللا 

قال تعاىل  -٤



  )٢( .  
بـأن يـرتك التزمـل وهـو التغطـي يف الليـل  يـأمر تعـاىل رسـوله  : (قال احلافظ ابـن كثـري رمحـه اهللا 

ـم خوفـًا وطمعـًا وممـا  {كما قال تعاىل   وينهض إىل القيام هللا  م عن املضاجع يـدعون ر تتجاىف جنو
ممتــثالً مــا أمــره اهللا تعــاىل بــه مــن قيــام الليــل وقــد كــان واجبــًا عليــه  وكــذلك كــان } رزقنــاهم ينفقــون 
وههنـا بـني " عاىل ومن الليـل فتهجـد بـه نافلـة لـك عسـى أن يبعثـك ربـك مقامـًا حممـوداً وحده كما قال ت

قـال ابـن عبـاس والضـماك  له مقدار ما يقوم فقال تعاىل 

أي اقــرأه علــى ىل وقولــه تعــا. يعــين يأيهــا النــائم " يأيهــا املزمــل " والســعدي 
قالــت عائشــة . متهـل فإنــه يكــون عونـا علــى فهــم القـرآن وتــدبره وكــذلك كـان صــلوات اهللا وســالمه عليـه 

أي حـــىت يظنهــا الســـامع طويلــة جـــداً لرتتيلـــه ) كــان يقـــرأ الســورة حـــىت تكــون أطـــول مــن أطـــول منهــا : 
ـــه  ـــه تعـــاىل ( –وتأني ـــو إســـحاق عـــن   وقول ـــال أب ق

الليـل كلـه ناشـئة ، وكـذا : قـام باحلبشـية وقـال عمـر وابـن عبـاس " نشـأ " سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس 
عـد العشـاء وكـذا قـال أبـو ب: قال جماهد  وغـري واحـد يقـال نشـأ  إذا قـام مـن الليـل ويف روايـة عـن جماهـد 

املنكـــور والغــرض ان ناشـــئة الليــل هـــي ســاعاته وأوقاتـــه وكـــل  جملــز وقتـــادة وســامل وأبـــو حــازم وحممـــد بــن
ــه تســمى ناشـئة وهــي األنــات واملقصـود أن قيــام هــو أشـد مواطــأة بــني القلـب واللســان ، وأمجــع  سـاعة من

أي أمجــــع للخــــاطر يف أداء القــــراءة  علــــى الــــتالوة وهلــــذا قــــال تعــــاىل 
  .)٣() وتفهمها من قيام النهار 

                                                
  .٤٥ص ، ) باكستان(ط حيث أكادميي خمتصر قيام الليل ، حممد بن نصر املروزي رمحه اهللا  ) ١(
  .  ٦-١: اآلية املزمل  ) ٢(
  ) .  ٤٣٥-٤/٤٣٤( ،مرجع سابق ، ابن كثري ) ٣(
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قـال ابـن مسـعود وابـن قولـه تعـاىل : ( ويقول اإلمـام ابـن اجلـوزي رمحـه اهللا 
: مجيعـه ؟ فيـه قـوالن هي قيام الليل بلسان احلبشة وهل هي يف وقت خمصـوص مـن الليـل أم يف : عباس 

ـا يف مجيـع الليـل وروى ابـن أيب مليكـة عـن ابـن عبـاس أنـه قـال : أحـدمها  الليـل كلـه ناشـئة وإىل هــذا : أ
: وقــال الزجــاج . ناشــئة الليــل ســاعاته الناشــئة مــن نشــأت إذا ابتــدأت : ذهــب اللغويــون قــال ابــن قتيبــة 

: ث منـه وقـال أبـو علـي الفـارس كـأن املعـىن ناشئة الليل ساعات الليل ، كل ما نشأ منه أي كل مـا حـد
ا يف وقت خمصوص من الليل : والثاين . إن صالة ناشئة أو عمل ناشئة الليل    . أ

ـــًا "  وأراد أن القـــراءة يف الليـــل يتواطـــأ فيهـــا قلـــب املصـــلي ولســـانه ومسعـــه : قـــال " هـــي أشـــد وطئ
ً " عمـرو  وقـرأ لـه بـن عـامر وأبـو) علـى الـتفهم للقـرآن واإلحكـام لتأويلـه  " وطـأ " وقـرأ البـاقون " ( وطـاء

ــه أثقــل علــى املصــلي مــن ســاعات النهــار مــن قــول العــرب : بفــتح الــواو مــع القصــر واملعــىن  اشــتدت : إن
اللهـم أشـدد وطأتـك علـى "  على القوم وطأة السـلطان ، إذا ثقـل علـيهم مـا يلـزمهم ومنـه قـول النـيب 

و أقــوم " ة القنــوت يف صــالة الصــبح قولــه تعــاىل يف قصــ متفــق عليــه مــن حــديث أيب هريــرة " مضــر 
 ً ــدأ فيــه األصــوات فــتخلص القــراءة ويفــرغ القلــب لفهــم " قــيال أي أخلــص للقــول وأمســع لــه ألن الليــل 

   .)١( )تفهمه حائل التالوة فال يكون دون مسعه و 
  

عاليـــة إن ناشـــئة الليـــل هـــي أشـــد وطئـــًا وأقـــوم قـــيالً إن ف( ويقـــول األســـتاذ ســـيد قطـــب رمحـــه اهللا 
هتــاف النــوم وجاذبيــة الفــراش بعــد كــد النهــار أشــد وطئــًا وأجهــد للبــدن ولكنهــا إعــالن لســيطرة الــروح ، 
ــا أقــوم قــيال ، ألن للــذكر فيهــا حالوتــه ، وللصــالة  ــدعوة اهللا ، وإيثــار لألنــس بــه ومــن مث فإ واســتجابة ل

ــا لتســكب يف القلــب أنســًا  ــوراً قــد ال فيهــا خشــوعها وللمناجــاة فيهــا شــفافيتها ، وإ وراحــة وشــفافية ون
جيـدها يف صــالة النهــار وذكــره ، واهللا الــذي خلــق هــذا القلـب يعلــم مداخلــه وأوتــاره ، ويعلــم مــا يتســرب 
يــؤاً، وأي األســباب أعلــق بــه  إليــه ومــا يوقــع عليــه ، وأي األوقــات يكــون فيهــا أكثــر تفتحــًا واســتعداداً و

  .)٢()وأشد تأثرياً فيه

  

                                                
  ) . ٣٩٢-٨/٣٩١(  ،مرجع سابق ، ابن اجلوزي ) ١(
  ) . ٣٧٤٦-٦/٣٧٤٥( ،مرجع سابق ، قطب  ) ٢(
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  : كثرية نذكر منها   واآليات يف هذا البحث
ـــه تعـــاىل  - قول

  )١(.  

وقوله تعاىل  -

  )٢(.  

  .) ٣وقوله تعاىل  -

وقول تعاىل  -

)٤(.  

ــــــــــــه تعــــــــــــاىل  - وقول

 )٥(.  

                                                
  . ٩: اآلية  الزمر ) ١(
  . ٤٩،  ٤٨: (اآلية  الطور ) ٢(
  . ٨، ٧  :اآلية  الشرح ) ٣(
  . ١٧: اآلية  آل عمران) ٤(
  .  ٦٢: اآلية الفرقان  ) ٥(
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  املبحث الثالث

  قيام الليل يف السنة املطهرة
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  السنة املطهرة قيام الليل يف : املبحث الثالث 

ـــل بـــوب بعـــض أئمـــة احلـــديث يف هـــذا  ـــام الليـــل ، ب ـــث كثـــرية يف قي ورد يف الســـنة املطهـــرة أحادي
  : تعليقات بعض األئمة احلدثني عليها  أبوابًا ، ونستعرض هنا بعض األحاديث مع

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نـام ثـالث : قال  أن رسول اهللا  عن أيب هريرة  -١
فـإن اسـتيقظ فـذكر اهللا احنلـت عقـدة فـإن توضـأ . عقد ، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقـد 

" ًا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن فأصبح  نشيط. احنلت عقدة ، فإن صلى أحنلت عقدة 
)١(.  

أي لسـروره مبـا وفقـه اهللا لـه مـن الطاعـة " طيـب الـنفس " قولـه ( قال احلافظ ابن حجر رمحـه اهللا 
ومبــا وعــده مــن الثــواب ومبــا زال عنــه مــن عقــد الشــيطان ، كــذا قيــل والــذي يظهــر يل أن يف صــالة الليــل 

املصـــلي شـــيئًا ممـــا ذكـــر ، وكـــذا عكســـه ، وإىل ذلـــك اإلشـــارة  شــراً يف طيـــب الـــنفس ، وإن مل يستحضـــر
ــه تعــاىل  وقــد اســتنبط بعضــهم مــن أن مــن فعــل  بقول

  .)٢(..) ذلك مرة مث عاد إىل النوم ال يعود إليه الشيطان بالعقد املذكور ثانيًا 
ـــال ـــووي رمحـــه اهللا  وق ـــه ( اإلمـــام الن ـــنفس "  قول ـــاه لســـروره مبـــا " فأصـــبح نشـــيطًا طيـــب ال معن

وفقــه اهللا الكــرمي لــه مــن الطاعــة ووعــد بــه مــن الثــواب مــع مــا يبــارك لــه يف نفســه وتصــرفه يف كــل أمــوره ، 
  .)٣() مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم ، وأفضـل " : قال رسول اهللا : قال  وعن أيب هريرة  -٢
  .)٤("الصالة بعد الفريضة صالة الليل

                                                
صــححه ورقمــه ) ١/١٥٩(واملوطــأ ) القــاهرة(دار احلــديث  ١طاللؤلــؤ واملرجــان فيمــا اتفــق عليــه الشــيخان ، الشــيخ حممــد فــؤاد عبــدالباقي )١(

  ).. ١/١٢٧(، هرة دار احلديث القا ٢وعلق عليه الشيخ حممد فؤاد عبدالباقي ط
  ). ٣/٣٣(،  مرجع سابق، ابن حجر  ) ٢(
  ).. ٦/٣١٣(، ) بريوت ( ط دار القلم شرح صحيح مسلم ، راجعه الشيخ خليل امليس ) ٣(
وقــال الشــيخ األلبــاين يف صــحيح الرتغيــب والرتهيــب . بتحقيــق الشــيخ األلبــاين ) ٦١٠(بــرقم  ١٦٣خمتصـر صــحيح مســلم للمنــذري ص  ) ٤(

  ) . الرياض ( مكتبة املعارف .  ٣رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن خزمية يف صحيحه، ط) ( ١/٣٢٥(
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فيــه " وأفضــل الصــالة بعــد الفريضــة صــالة الليــل : " قولــه ( قــال اإلمــام النــووي رمحــه اهللا  -
ــه أن ت وع الليــل أفضــل مــن  تطــوع النهــار ويف حجــة أليب إســحاق املــروزي طــدليــل ملــا اتفــق العلمــاء علي

الرواتـــب : مــن أصـــحابنا ومـــن وافقــه أن صـــالة الليـــل أفضـــل مــن الســـنن الراتبـــة ، وقــال أكثـــر أصـــحابنا 
ا تشبه الفرائض واألول أقوى وأوفق للحديث    .  )١( )واهللا أعلم .. أفضل أل

إذا رأى الرؤيــا قصـــها علـــى  كـــان الرجـــل يف حيــاة النـــيب : ( قــال  حــديث عبـــداهللا بــن عمـــر  -٣
ــام يف   تمنيــت أن أرى رؤيــا ، فأقصــها علــى رســول اهللا ف  رســول اهللا  وكنــت غالمــًا شــابًا وكنــت أن

فرأيــت يف النـــوم كــأن ملكـــني أخــذاين فـــذهبا يب إىل النــار فـــإذا هـــي   املســجد علـــى عهــد رســـول اهللا 
 أعـوذ بـاهللا مـن النـار قـال: مطوية كطي البئر وإذا هلا قرنان ، وإذا فيهـا أنـاس قـد عـرفتهم فجعلـت أقـول 

ــا ملــك آخــر فقــال يل :    فقصصــتها علــى حفصــة فقصــتها حفصــة علــى رســول اهللا . مل تــرع : فلقين
  .)٢() فكان بعد ال ينام من الليل إال قليالً " نعم الرجل عبداهللا لو كان يصلي من الليل : " فقال 

. )٣(مل اخل مــن كــالم ســا.." فكــان ال ينــام " وظــاهره أن قولــه ( قـال احلــافظ ابــن حجــر رمحــه اهللا 
كــــانوا قلــــيال مــــن الليــــل مــــا   {وشــــاهد الرتمجــــة قولــــه (قــــال ) لتعبــــري مــــن روايــــة البخــــاري لكــــن وقــــع ا

كابــدوا قيــام الليــل فــال ينــامون مــن الليــل إال أقلــه ، ونشــطوا فمــدوا إىل الســحر حــىت كــان : }يهجعــون
كـانوا ال : }جعـونكـانوا قلـيال مـن الليـل مـا يه{ قال األحنف بن قيس : االستغفار بسحر وقال قتادة 

كــان األحنـف بـن قــيس : وقــال احلسـن البصـري . لسـت مـن أهــل هـذه اآليـة: يقــول  ينـامون إال قـيالً مث
عرضـــت عملـــي علــى عمـــل أهـــل اجلنــة فـــإذا هـــم قــوم قـــد باينونـــا بونــًا بعيـــداً ، إذا قـــوم ال نبلـــغ : يقــول 

  .)٤( }كانوا قليال من الليل ما يهجعون{ أعماهلم 
ـم يهجعـون قلـيالً ، (ها القامسي رمحه اهللا حيث يقول يفة اليت ذكر ولنقف مع هذه اللط ملـا بـني أ

  . )٥( )أي من ذلك القدر من النوم القليل " يستغفرون " واهلجوع مقتضى الطبع ، قال 

                                                
  ) .٨/٣٠٤(شرح صحيح مسلم ) ١(
  .  ١٦١١برقم ) ٣/١٢٦( ،مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٢(
  ) . ٣/٩(انظر فتح الباري . وهو راوي احلديث . يعين ابن عبداهللا بن عمر  –سامل  ) ٣(
  .  نسأل اهللا العفو واملغفرة ! هذا وهم من هم يف العبادات والطاعات فماذا نقول حنن ؟: أقول ) ٤/٢٣٥( مرجع سابق، بن كثري ا) ٤(
نســأل . أنظـر كيـف مجعــوا بـني قلــة النـوم واالسـتغفار ، ومجعنــا حنـن بــني كثـرة النـوم وكثــرة املعاصـي ) ٧٧-١/٧٦( مرجـع ســابق، العفـاين  ) ٥(

  . وجينبنا الغفلة اهللا أن يرزقنا 
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فهـذا الفريـق ، فريـق املتقـني األيقـاظ الشـديد احلساســية : ( ويقـول األسـتاذ سـيد قطـب رمحـه اهللا 
ــم مــن فضــله " ورقــابتهم هــم ألنفســهم ، هــؤالء برقابــة اهللا هلــم ،  يف جنــات وعيــون آخــذين مــا أتــاهم ر

ــه ، ويقينــًا مــنهم بأنــه يــراهم م يرون ــاة الــدنيا مــن عبــادة هللا كــأ ــم  { : وإنعامــه جــزاء مبــا أســلفوا يف احلي إ
م صــورة خاشــعة رفافــة حساســة  }كــانوا قبــل ذلــك حمســنني   كــانوا قلــيال مــن الليــل مــا" ويصــر إحســا

م عــن املضــاجع ، وخيــف  م يف جــوف الليــل ، فتتجــاىف جنـو يهجعـون يف لــيلهم إال يســرياً ، يأنســون بـر
ــام  ــابعني .. ــم التطلــع فــال يــثقلهم املن ــة يف اإلميــان  –فهــي حــال يتطلــع إليهــا رجــال مــن الت ذوي املكان

ـــا نـــاس ممـــن أختـــارهم اهللا ووفقهـــم إىل –واليقـــني  ـــا ، اخـــتص   القيـــام حبقهـــا ، وجيـــدون أنفســـهم دو
ا عنده من احملسنني    .)١() وكتبهم 

فمقتضـاه أن مـن كـان يصـلي مـن الليـل يوصـف " نعم الرجل عبداهللا لـو كـان يصـلي مـن الليـل " 
  .)٢(" بكونه نعم الرجل 

إمنــا فســر الشــارع مــن رؤيــا عبــداهللا مــا هــو ممــدوح ألنــه عــرض : ( وقــال اإلمــام القــرطيب رمحــه اهللا 
ويف منهـــا وقيـــل لـــه ال روع عليـــك وذلـــك لصـــالحه ، غـــري أنـــه مل يكـــن يقـــوم مـــن الليـــل علـــى النـــار مث عـــ

فحصل لعبـد اهللا مـن ذلـك تنبيـه علـى أن قيـام الليـل ممـا يتقـي بـه النـار والـدنو منهـا فلـذلك مل يـرتك قيـام 
  .)٣() الليل بعد ذلك 

مـن قـام بعشـر آيـات "   قـال رسـول اهللا : عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قـال  -٤
ــــة كتــــب مــــن  ــــة كتــــب مــــن القــــانتني ، ومــــن قــــام بــــآلف آي ــــة آي ــــام مبئ مل يكتــــب مــــن الغــــافلني ، ومــــن ق

  . )٤("املقنطرين
داوود ، وأحب الصيام إىل اهللا صيام  ةأحب الصالة إىل اهللا صال: " قال  وعنه أيضًا أن رسول اهللا  -٥

  .)٥(" سدسه ، ويصوم يومًا ويفطر يومًا  داوود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام

                                                
  ) . ٦/٣٣٧٧( مرجع سابق: قطب  ) ١(
  ) .  ٣/٩( ، مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٢(
  ) . ١/١٥٠( مرجع سابق، العفاين  ) ٣(
. رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه كالمها من رواية أيب سـوية عـن أيب حجـرية عـن عبـداهللا بـن عمـرو (  رمحه اهللا قال الشيخ األلباين  ) ٤(

مــن ســورة تبــارك الــذي بيــده امللــك إىل آخــر ( قــال احلــافظ ) إن صــح اخلــرب فــإين ال أعــرف أبــا ســوية بعدالــة وال جــرح ( قــال ابــن خزميــة و 
  ) .٦١٦(برقم ) ١/٣٣٤(واهللا أعلم صحيح الرتغيب والرتهيب ) القرآن ألف آية 

  ) .٢/٢٠( ،مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٥(
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نفسـه بنـوم )١(كـان داوود عليـه السـالم جيـم : قال املهلب : ( ن حجر رمحه اهللا  قال احلافظ اب
هل مـن سـائل فأعطيـه سـؤله ، مث يسـتدرك بـالنوم مـا :  الوقت الذي ينادي اهللا فيه يفأول الليل مث يقوم 

، وهـذا هـو النـوم عنـد السـحر كمـا تـرجم بـه املصـنف ، وإمنـا  يسرتيح به مـن نصـب القيـام يف بقيـة الليـل
إن "   صارت هذه الطريقـة أحـب مـن أجـل األخـذ بـالرفق للـنفس الـيت خيشـى منهـا السـآمة وقـد قـال 

واهللا حيــب أن يــدمي فضــله ويــوايل إحســانه ، وإمنــا كــان ذلــك أرفــق ألن النــوم بعــد " اهللا ال ميــل حــىت متلــوا 
ــــريح البــــدن ويــــذ ــــه مــــن القيــــام ي هب ضــــرر الســــهر وذبــــول اجلســــم ، خبــــالف الســــهر إىل الصــــباح ، وفي

املصـلحة أيضـًا اســتقبال صـالة الصـبح وأذكــار النهـار بنشـاط وإقبــال وأنـه أقـرب إىل عــدم الريـاء ألن مــن 
نام السدس األخري أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهـو أقـرب إىل أن خيفـي عملـه املاضـي علـى مـن يـراه 

  .)٢() ابن دقيق العبد ، أشار على ذلك 

ـــال  عـــن عبـــداهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي اهللا عنهمـــا عـــن النـــيب  -٦ يف اجلنـــة غرفـــة يـــرى : " ق
ملـن : ملن هـي يـا رسـول اهللا ؟ قـال : فقال أبو مالك األشعري " ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 

  .)٣(" أطاب الكالم وأطعم الطعام وبات قائمًا والناس نيام 
  .أل اهللا أن جيعلنا من أهلها ، وأن يهدينا سبيله إليها نس

                                                
  ). اجلمام بالفتح الراحة يقال جم الفرس جيم وجيم مجامًا إذا ذهب إعياؤه (  ٩٩ص ، ط مكتبة لبنان ، اح قال الرازي يف خمتار الصح ) ١(
  .  )٣/٢١( ،مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٢(
ب صـحيح الرتغيـب والرتهيـ) رواه الطرباين يف الكبري باسناد حسن واحلاكم وقـال صـحيح علـى شـرطهما( قال الشيخ األلباين حفظه اهللا  ) ٣(

  ) . ٦١١(برقم) ٣٢٦-١/٣٢٥(



-٢٩- 

  
  
  
  
  
  

  الثاينالفصل 
  
  

  املبحث الرابع
  يف قيام الليل  هدي النيب 



-٣٠- 

  الفصل الثاين
  :املبحث الرابع 

  يف قيام الليل  هدي النيب 

 وطريقتـه ألن ذلـك سـبيل حمبتـه  والبد يف مجيع العبـادات أن نأخـذ هـدي اإلمـام األول حممـد 
  كما قال لنبيه

)١(.   
  : خري من أحيا ليله لذا قال عنه أمحد شوقي   لقد كان 

  حميـــــــــي الليـــــــــايل صـــــــــالة ال يقطعهـــــــــا 
  

  إال بـــــــــــــدمع مـــــــــــــن اإلشـــــــــــــفاق منســـــــــــــجم   
  

  مســــــبحًا لـــــــك جــــــنح الليـــــــل حمـــــــتمالً 
  

ــــــــع الــــــــورم      ضــــــــراً مــــــــع الســــــــهر أو ضــــــــراً م
  

  رضــــــــــية نفســــــــــه ال تشــــــــــتكي ســــــــــأمًا 
  

   )٢(ومــــا مــــع احلــــب إن أخلصــــت مــــن ســــأم  
  

   -" :  " استعداده للقيام  -
  : وذلك بعدة أمور منها : نومه ذاكراً هللا ناويًا القيام  -١

إذا "   قـال النــيب : قـال  ة األميـن ففـي الصـحيحني عـن الـرباء بـن عـازب نومـه علـى شـق -
  .)٣(احلديث .." أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين 

ـــذه الطريقـــة والكيفيــة ســـر لطيـــف يبينـــه لنــا شـــيخ اإلســـالم ابـــن القـــيم   ويف نــوم رســـول اهللا 
ه األميـن ســر ، وهـو أن القلــب معلـق يف اجلانــب األيسـر فــإذا ويف اضــطجاعه علـى شــق( رمحـه اهللا فيقـول 

نـام الرجــل علــى اجلنــب األيســر اســتثقل نومــًا ألنــه يكــون يف دعــة واســرتاحة ، فيثقــل نومــه فــإذا نــام علــى 
ليـه ، وهلـذا اســتحب ، وســيلة إشـقه األميـن فإنـه يقلــق وال يسـتغرق يف النـوم القلــق القلـب وطلبـه مسـتقره 

                                                
  .  ٣١: اآلية آل عمران  ) ١(
  ). ١/٢٠٧(، ) بريوت ( دار الكتاب العريب  ١٢طالشوقيات ، امحد شوقي  ) ٢(
  ) .١٧٣٤(برقم ) ٣/١٧٦( ،مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٣(
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اجلانــب األيســر لكمـال الراحــة وطيــب املنـام ، وصــاحب الشــرع يسـتحب النــوم علــى  األطبـاء النــوم علـى
اجلانب األمين لئال يثقل نومه فينام عن قيام الليل فالنوم على اجلانـب األميـن أنفـع للقلـب وعلـى اجلانـب 

  . )١( )األيسر أنفع للبدن واهللا أعلم 

  : كما قال الشاعر  نام على ذكر اهللايبيت في  فلقد كان : أذكار النوم  -٢
  وآخر شيء أنت يف كل هجعة 

   .)٢(وأول شيء أنت عند هبويب          

إذا :"  قـال النـيب : من أذكار النوم ما جـاء يف الصـحيحني مـن حـديث الـرباء بـن عـازب قـال 
اللهـــم إين أســـلمت " أتيـــت مضـــجعك فتوضـــأ وضـــوءك للصـــالة مث اضـــطجع علـــى شـــقك األميـــن مث قـــل 

إليــك وأجلــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة إليــك ، وال ملجــأ وال منجــا منــك  وجهــي إليــك وفوضــت أمــري
فــإن مــت مــن ليلتــك أنــت علــى " وبنبيــك الــذي أرســلت  تإال  إليــك اللهــم أمنــت بكتابــك الــذي أنزلــ

ـا علـى النـيب " الفطرة ، واجعلهن آخر ما تـتكلم بـه  نـت بكتابـك اللهـم آم" فلمـا بلغـت   قـال فردد
  .)٣(" ال ونبيك الذي أرسلت " قال . كالذي أنزلت قلت ورسول

ــــال  ويف الصــــحيحني أيضــــا عــــن أيب هريــــرة  راشــــه إذا أوى أحــــدكم إىل ف  قــــال النــــيب : ق
بامسـك رب وضـعت جنـيب وبـك : ن فراشه بداخلـه إزاره ، فإنـه ال يـدري مـا خلفـه عليـه مث يقـول فلينعض

طـرف : والداخلـة . )٤("بـه الصـاحلني  أرفعه إن أمسكت نفسي فأرمحها وإن أرسـلتها فاحفظهـا مبـا حتفـظ
  . )٥(اإلزار الذي يلي اجلسد

مــا تلقــى مــن أثــر أن فاطمــة رضــي اهللا عنهــا شــكت ) (وكــذلك روى الشــيخان حــديث علــي 
ــا ، فلمــا جــاء النــيب   الرحــا ، فــأتى النــيب   ســيب ، فانطلقــت فلــم جتــده ، فوجــدت عائشــة فأخرب

علــي " إلينــا وقــد أخــذنا مضــاجعنا فــذهبت ألقــوم فقــال   فجــاء النــيب. أخربتــه عائشــة مبجــئ فاطمــة
                                                

حتقيـق شـعيب األرنـاؤوط وعبـدالقادر ، ) الكويت( مكتبة املنارة) بريوت(ط مؤسسة الرسالة . ) ٣٢٢-١/٣٢١( زاد املعاد ،  ،ابن القيم) ١(
  . األرناؤوط حفظهما اهللا

  ) . ١/١٩٦(مرجع سابق ، العفاين  ) ٢(
  ) . ١٧٣٤برقم ) ١٧٧-٣/١٧٦(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٣(
  .  ١٧٣٥برقم ) ٣/١٧٧(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٤(
  .  ١٧٣٥برقم ) ٣/١٧٧( ،مرجع سابق ، حممد فؤاد )٥(
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ممـا سـألتماين " أال أعلمكمـا خـرياً " وقـال . فقعد بيننا حىت وجدت برد قدميه على صـدري " مكانكما 
ــا وثالثــني فهــو خــري  ؟ إذا أخــذمتا مضــاجعكما تكــرباً أربعــا  ــًا وثالثــني وحتمــدا ثالث وتســبحا ثالث

  . )١( " )لكما من خادم 

فيــه أن مــن واظـب علــى هــذا ( قــال شــيخ اإلسـالم ابــن تيميــة رمحـه اهللا : قـال الشــيخ حممــد فـؤاد 
نيب   الذكر عند النوم مل يصبه إعياء ، ألن فاطمة رضي اهللا عنها شكت التعب من العمل فأحاهلا ال

  . )٢()على ذلك
) ك اللهــم أمــوت وأحيــا بامســ: (قــال  أراد أن ينــامإذا  كــان النــيب " قــال  عــن حذيفــة بــن اليمــان 

  .)٣() احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور : (قال  استيقظ من منامهوإذا 
   -:يذكر اهللا عند انتباهه من النوم أيضًا  وكان  -

ــادة بــن الصــامت  ــه إال اهللا : فقــال الليــل مــن تعــار مــن : ( قــال  عــن النــيب  فعــن  عب ال إل
امللـك ولــه احلمـد وهـو علــى كـل شـيء قــدير ، احلمـد هللا وسـبحان اهللا وال إلــه إال وحـده ال شـريك لــه لـه 

ـــاهللا ، مث قـــال  ـــإن توضـــأ : اهللا واهللا أكـــرب وال حـــول وال قـــوة إال ب ـــه ف اللهـــم أغفـــر يل أو دعـــا أســـتجيب ل
ًا والنعـار أيضـ. الظلـيم معـارة صـاح  تعـار" قال يف احملكـم . ( قال احلافظ بن حجر . )٤() قبلت صالته 

انتبـه وقيـل : اختلـف يف تعـار فقيـل : السـهر والنمطـي والتقلـب علـى الفـراش لـيالً مـع كـالم وقـال ثعلـب 
ظــاهر : وقــال ابــن التــني . التعــار اليقظــة مــع صــوت : وقــال األكثــر . تكلــم وقيــل علــم وقيــل منطــي ون 

   . )٥( )انتهى  .من تعار فقال فعطف القول على التعار " احلديث أن معىن تعار استيقظ ألنه قال 

كـان النـيب " فعـن حذيفـة بـن اليمـان رضـي اهللا عنهمـا قـال :  يف التسوك لقيام الليل هديه  -
  ـــــل يشـــــوص فـــــاه بالســـــواك ـــــرازي رمحـــــه .  )٦("إذا قـــــام مـــــن اللي ـــــن أيب بكـــــر ال قـــــال اإلمـــــام حممـــــد ب
  .)١( )الشوص الغسل والتنظيف وبابه قال يقال هو يشوص فاه بالسواك:(اهللا

                                                
  ) . ١٧٩-٣/١٧٨(  ،مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ١(
  ) .١٧٩-٣/١٧٨(  ،مرجع سابق ، حممد فؤاد )٢(
  ) ١٣٤/  ١١( ، مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٣(
  ) .٣/٤٨( ،مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٤(
  ) . ٤٩-٣/٤٨( مرجع سابق ) ٥(
  ) . ١٤٤(برقم ) ١/٥٨(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٦(



-٣٣- 

كـان " فعن ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا قـال :  يف ما يفتتح به القيام من الذكر والدعاء هديه -
جــد مــن الليــل قــال  النــيب  اللهــم لـــك احلمــد أنــت نــور الســماوات واألرض ، ولــك احلمـــد : " إذا 

ـــــت رب الســـــماوات واألرض ومـــــن فـــــيهن أنـــــت احلـــــق  أنـــــت قـــــيم الســـــماوات واألرض ولـــــك احلمـــــد أن
، والنــار حـــق ، والنبيــون حــق ، والســاعة حـــق ، ق ، ولقـــاؤك حــق واجلنــة حــق ووعــدك حــق وقولــك حــ

ليــك حاكمـت فــأغفر خاصـمت وإاللهـم لـك أســلمت وبـك آمنـت وعليــك توكلـت، وإليـك أنبــت وبـك 
  .  )٢("يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت إهلي ال إله إال أنت 

ياق أنه كـان يقـوم أول مـا يقـوم إىل الصـالة ، وتـرجم عليـه ظاهر الس: " قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا 
  .)٣(" كان يقول هذا التحميد بعد أن يكرب  ابن خزمية الدليل على أن النيب 

أي العمـل كـان أحـب إىل : سألت عائشة رضـي اهللا عنهـا" قال  عن مسروق: وقت قيامه  -
  . )٤("يقوم إذا مسع الصارخ كان: ؟ قالت مىت كان يقوم: الدائم قلت : الت ؟ ق النيب 

ــه  ــأن الــديك يصــيح عنــد نصــف الليــل : ( قــال احلــافظ ابــن حجــر رمحــه اهللا علي وجــرت العــادة ب
. نصــف الليــل : وهــو موافــق لقــول ابــن عبــاس : قــال ابــن التــني . غالبــًا قالــه حممــد بــن حممــد بــن ناصــر 

واملــراد . كــذا قــال " ل مــن ســائل هــ" يتحــرى الوقــت الــذي ينــادي اهللا فيــه ) عليــه الســالم (وكــان داوود 
  . )٥( )بالدوام قيامه كل ليلة يف ذلك الوقت ال الدوام املطلق 

: بالليـل ؟ قالـت  كيف كان صـالة النـيب " سألت عائشة رضي اهللا عنها : وعن األسود قال 
ل وإال كان ينـام أولـه ويقـوم آخـره فيصـلي مث يرجـع إىل فراشـه فـإذا أذن املـؤذن فـإن كـان بـه حاجـة اغتسـ

  .  )٦("توضأ وخرج 

                                                                                                                                                            
  ) . ٣٠٨ص بريوت ( ط مكتبة لبنان خمتار الصحاح ، الرازي  ) ١(
  ) . ٤٤٠(برقم ) ١/١٢٦( ،مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٢(
) .                                                                                                                          ٣/٦(مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٣(
  ) . ٤٢٩(برقم ) ١/١٢٣(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٤(
  ) .  ٣/٢٢(  ،مرجع سابق ، ابن حجر ) ٥(
  ) . ٤٢٨(برقم ) ١/١٢٣(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٦(
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   -:بالليل  عدد ركعات صالة النيب  -
وورد يف ذلـــك أحاديـــث عـــدة ، منهـــا مـــا ورد يف الصـــحيحني عـــن أيب ســـلمة بـــن عبـــدالرمحن أنـــه 

مـا كـان رســول : يف رمضــان ؟ فقالـت  كيــف كانـت صـالة رسـول اهللا : سـأل عائشـة رضـي اهللا عنهـا 
إحــدى عشــر ركعــة يصــلي أربعــًا فــال تســأل عــن حســنهن وطــوهلن  يزيــد يف رمضــان وال غــريه علــى اهللا 

يـا رســول اهللا : فقلـت : قالـت عائشـة . مث يصـلي أربعـًا فـال تسـأل عـن حسـنهن وطــوهلم مث يصـلي ثالثـًا 
  .)١("أتنام قبل أن توتر ؟ فقال يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب 

ألرمقــن الليلــة صــالة رســول اهللا : أنــه قــال ) (ويف احلـديث أيضــًا ، عــن زيــد بــن خالــد اجلهــين 
  ــــال ــــة ، أو فســــطاطه ، فقــــام رســــول اهللا : ، ق ــــني طــــويلتني طــــويلتني  فتوســــدت عتب فصــــلى ركعت

طـــويلتني ، مث صـــلى ركعتـــني ومهـــا دون اللتـــني قبلهمـــا ، مث صـــلى ركعتـــني وعمـــا دون اللتـــني قبلهمـــا ، مث 
مث أوتــر فتلــك ثــالث . عتــني ومهــا دون اللتــني قبلهمــا صــلى الــركعتني ومهــا دون اللتــني قبلهمــا مث صــلى رك

  .)٢("عشرة ركعة 

ثــــالث  كانـــت صـــالة النـــيب : (ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال عـــن  وروى البخـــاري 
  . )٣()عشرة ركعة يعين بالليل

ســألت عائشــة رضــي اهللا عنهمــا عــن صــالة رســول اهللا : وروى البخــاري أيضــًا عــن مســروق قــال 
 ٤("، سوى ركعيت الفجر سبع وتسع وإحدى عشر: لت يل ؟ فقابالل(.  

يصـلي  كـان النـيب :" ويف الصحيحني عن القاسم بن حممد عن عائشة رضـي اهللا عنهـا قالـت 
  . )٥(" من الليل ثالث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر 

مـن أهـل  أشـكلت روايـات عائشـة علـى كثـري: قـال القـرطيب : ( قال احلافظ ابـن حجـر رمحـه اهللا 
ـــراوي عنهـــا وحـــداً أو  ـــتم لـــو كـــان ال ـــم حـــىت نســـب بعضـــهم حـــديثها إىل االضـــطراب ، وهـــذا إمنـــا ي العل

                                                
  ) . ٤٢٦(برقم ) ١/١٢٢( ،مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ١(
  ) .١٩٥(ومسلم برقم )  ١٢٠-١/١١٩(املوطأ  ) ٢(
  )  . ٢٥/  ٣( ،مرجع سابق ، ابن حجر  ) ٣(
  ) . ٢٥/  ٣( مرجع سابق ) ٤(
  ) . ٤٢٧) ( ١٢٣-١٢٢-١(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٥(



-٣٥- 

ـت واحـــد ، والصـــواب أن كــــل شـــيء ذكرتـــه مــــن ذلـــك حممـــول علــــى أوقـــات متعــــددة  أخـــربت عـــن وقـــ
وظهـــر يل أن احلكمـــة يف عـــدم الزيـــادة علـــى . وأحـــوال خمتلفـــة حبســـب النشـــاط وبيـــان اجلـــواز واهللا أعلـــم 

الظهـــر وهـــي أربـــع ،  –حـــدى عشـــرة ركعـــة أن التهجـــد والـــوتر خمتصـــر بصـــالة الليـــل وفـــرائض النهـــار إ
ــع ، واملغــرب وهــي ثــالث وتــر النهــار ، فناســب أن تكــون صــالة الليــل كصــالة النهــار  والعصــر وهــي أرب

اية إىل ما بعدها  ا    .   )١( )يف العدد مجلة وتفصيالً وأما مناسبة ثالث عشرة فبضم صالة الصبح لكو

يف هــذه األحاديــث أخبــار كــل : قــال العلمــاء : قــال القاضــي : ( وقــال اإلمــام النــووي رمحــه اهللا 
وأمـا االخـتالف يف حـديث عائشـة فقيـل هـو منهـا وقيـل واحد من ابـن عبـاس وزيـد وعائشـة مبـا شـاهد ، 

ــا أخبــار ومن هـا مبــا كــان يقــع مـن الــرواة عنهــا فيحتمـل أن أخبارهــا بأحــد عشـر هــو األغلــب وبـاقي روايا
نادراً يف بعض األوقـات فـأكثر مخـس عشـرة بـركعيت الفجـر وأقلـه سـبع وذلـك حبسـب مـا كـان حيصـل مـن 
اتسـاع الوقــت وضـيقه بطــول قــراءة كمـا جــاء يف حــديث حذيفـة وابــن مســعود أو لنـوم أو عــذر مــرض أو 

تـــارة تعـــد  فلمـــا أســـن صـــلى ســـبع ركعـــات أو: غـــريه أو يف بعـــض األوقـــات عنـــد كـــرب الســـن كمـــا قالـــت 
ــا عائشــة بعــدها ، هــذا يف مســلم ،  الــركعتني اخلفيفتــني يف أول قيــام الليــل كمــا رواه زيــد بــن خالــد ورو

وال خــالف أنــه لــيس يف ذلــك حــد ال يــزاد عليــه : وتعــد ركعــيت الفجــر تــارة وحتــذفهما تــارة قــال القاضــي 
جــر ، وإمنــا اخلــالف يف فعـــل وال يــنقص منــه وأن صــالة الليــل مــن الطاعــات الـــيت كلمــا زاد فيهــا زاد األ

  .)٢( )وما اختاره لنفسه واهللا أعلم  النيب 
وكــان قيامــه بالليــل إحــدى عشــر ركعــة أو : (ويقــول اإلمــام ابــن القــيم رمحــه اهللا يف عــدد قيامــه 

ــه ثبــت عنهمــا هــذا وهــذا ) رضــي اهللا عــنهم ( ثــالث عشــر ركعــة كمــا قــال ابــن عبــاس وعائشــة  مث ) فإن
فقــد حصــل االتفــاق علــى إحــدى عشــر ركعــة واختلــف يف ( ديثني وبعــض األدلــة قــال بعــد أن ســاق احلــ

الــركعتني األخريتــني هــل مهــا ركعتــا الفجــر أو مهــا غريمهــا ؟ فــإذا انضــاف ذلــك إىل عــدد ركعــات الفــرض 
والســــنن الرواتــــب جــــاء جممــــوع ورده الراتــــب بالليــــل والنهــــار أربعــــني ركعــــة كــــان حيــــافظ عليهــــا دائمــــًا ، 

 ً ، وعشـــر ركعـــات أو ثنتـــا عشـــرة ركعـــة ســـنة راتبـــة ، وإحـــدى عشـــرة أو ثـــالث عشـــرة  ســـبعة عشـــر فرضـــا
مـــوع أرب ـــل وا ـــب ، كصـــالة الفـــعـــركعـــة قيامـــه باللي ـــك فعـــارض غـــري رات ح تون ركعـــة ، ومـــا زاد علـــى ذل

                                                
                                                                         ) .                                     ٢٧-٣/٢٦( مرجع سابق، ابن حجر  ) ١(
  .                                                                                                 لإلمام النووي ) ٦/٢٦٣(شرح صحيح مسلم  ) ٢(
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، وصــالة الضـــحى إذا قـــدم مــن ســـفر ، وصـــالته عنــد مـــن يـــزوره ، وحتيــة املســـجد وحنـــو * مثــان ركعـــات 
ــ ــة ، وأعجــل فــتح هــد أن يواظــب علــى ذلــك ، فينبغــي للعب ذا الــورد دائمــًا إىل املمــات فمــا أســرع اإلجاب

  .)١( )الباب ملن يقرعه كل يوم وليلة أربعني مرة، واهللا املستعان
   -:بالليل ووتره  كيفية صالته   -

فمنهـا هـذا الـذي ذكـره ابـن عبـاس رضـي ( -:ة قيامـه يقول اإلمام ابن القـيم رمحـه اهللا يف كيفيـ
فـأتى حاجتـه ، مث غسـل وجهـه  فقـام النـيب " ويقـول فيـه  واحلديث أنه بات عنـد النـيب ) عنهما اهللا

ويديه مث نام مث قام فأتى القربـة فـأطلق شـناقها ، مث توضـأ وضـوءاً بـني الوضـوءين ومل يكثـر ، وقـد أبلـغ مث 
لى ، فقمـت عـن أن يـرى أين كنـت أنتبـه إليـه فتوضـأت ، فقـام فصـقام فصلى ، فقمت فتمطيت كراهية 

مـــن الليـــل ثـــالث عشـــرة ركعـــة ، مث  يســـاره ، فأخـــذين فـــأدارين عـــن ميينـــه فتنامـــت صـــالة رســـول اهللا 
اضــطجع فنــام حــىت نفــخ وكــان إذا نــام نفــخ ، فأتــاه بــالل فــأذن بالصــالة ، فقــام فصــلى ومل يتوضــأ وكــان 

ــاين (، قــال اإلمــام ابــن القــيم )٢(احلــديث .. " يف وعائــه  ــه عائشــة أنــه  : النــوع الث ــتح الــذي ذكرت كــان يفت
  . ده إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتني ر ، مث يتمم و صالته بركعتني خفيفتني

  . ثالث عشرة ركعة كذلك : النوع الثالث 
ً : النــوع الرابــع  متواليــة ال جيلـــس يف  يصــلي مثـــان ركعــات يســلم مـــن كــل ركعتــني ، مث يــوتر خبمـــس ســردا
  .)٣(خرهن  آشيء إال يف

ــًا ال جيلــس يف شــيء مــنهن إال يف الثامنــة ، جيلــس يــذكر : النــوع اخلــامس  تســع ركعــات يســرد مــنهن مثاني
اهللا تعاىل وحيمده ويدعوه مث يـنهض وال يسـلم مث يصـلي يف التاسـعة ، مث يقعـد ويتشـهد ويسـلم مث يصـلي 

 ورة مث يصـــلي بعـــدها ركعتـــنيركعتـــني جالســـًا بعـــدما يســـلم النـــوع الســـادس يصـــلي ســـبعًا كالتســـع املـــذك
  . جالسًا 

  . ثىن مث يوتر بثالث ال يفصل بينهنأنه كان يصلي مثىن م: النوع السابع 
   .)٤(فهذا رواه اإلمام أمحد رمحه اهللا عن عائشة ، أنه كان يوتر بثالث ال فصل فيهن 

                                                
  ). ٣٢٧-١/٣٢٥(،  مرجع سابق،لإلمام ابن القيم رمحه اهللا  ) ١(
  .  ١٠٤ص ) ٣٧٩(خمتصر صحيح مسلم برقم  ) ٢(
  .  ١٠٥ص ) ٣٨٢(خمتصر صحيح مسلم برقم  ) ٣(
  ) .١/٣٣٠(زاد املعاد ..) قال الذهيب يف امليزان ليس حبجة . ويف سنده يزيد بن يعفر : قال احملقق ( ) ٤(
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روى أبـــو وهــذه الصـــفة فيهــا نظــر فقــد . كــان ال يســـلم يف ركعــيت الــوتر : وروى النســائي عنهــا 
ال تــوتروا بــثالث ، أوتــروا خبمــس أو ســبع : " حــامت بــن حبــان يف صــحيحة عــن أيب هريــرة ، عــن النــيب 

إىل : سـألت أبـا عبـداهللا : قـال مهنـا . رواتـه كلهـم ثقـات : قال الدار قطـين " وال تشبهوا بصالة املغرب 
ألن األحاديــث فيــه : ل أي شــيء تــذهب يف الــوتر ، تســلم يف الــركعتني ؟ قــال بــنعم قلــت ألي شــيء قــا

  .)١( )أقوى وأكثر عن النيب 
ــا  يصــلي ) ١: (صــالة الليــل والــوتر ، الشــيخ األلبــاين حفظــه اهللا  ويقــول يف الكيفيــات الــيت صــلى 

حــديث زيــد بــن خالــد اجلهــين أنــه قــال : ركعــة يفتتحهــا بــركعتني خفيفتــني ، وفيــه أحاديــث ، األول  ١٣
يلـــة ، فصـــلى ركعتــني خفيفتـــني ، مث صـــلى ركعتــني طـــويلتني طـــويلتني الل ألرمقــن صـــالة رســول اهللا :" 

ام ليلة وهو عنـد ميمونـة فقـ بت عند رسول اهللا " حديث ابن عباس قال : الثاين . )٢(احلديث ... " 
  .)٣(احلديث.." حىت ذهب ثلث الليل 

كعتني خفيفتــني إذا قــام الليــل افتــتح صــالته بــر  كــان رســول اهللا "  -:حــديث عائشــة قالــت : الثالــث 
كــان يصــلي العشــاء مث يتجــوز بــركعتني وقــد أعــد ســواكه " ويف لفــظ " مث صــلى مثــان ركعــات ، مث أوتــر 

ـــه اهللا ملـــا شـــاء فيتســـوك ويتوضـــأ مث يصـــلي ركعتـــني احلـــديث أخرجـــه الطحـــاوي بـــاللفظني  وطهـــوره فيبعث
وكلهــــم رووه عــــن مســــلم وأبـــو عوانــــه أخرجــــه : وإســـنادمها صــــحيح ، والشــــطر األول مـــن اللفــــظ األول 

طريـق احلســن البصــري معنعنــًا لكـن أخرجــه النســائي وأمحــد مــن طريقـه مصــرحًا بالتحــديث بــاللفظ الثــاين 
ـــل علـــى أن . حنـــوه  ـــالث عشـــرة ، فهـــو دلي ـــد الطحـــاوي صـــريح يف أن عـــدد الركعـــات ث وهـــذا اللفـــظ عن

ا اللفـــظ اآلخـــر ، مث أوتـــر ، أي بـــثالث ، يتفـــق جممـــوع الركعـــات فيـــه مـــع هـــذ: قوهلـــا يف اللفـــظ األول 
ــاين أن . وبــذلك يكــون حــديث عائشــة هــذا مثــل حــديث ابــن عبــاس الــذي قبلــه  ويالحــظ يف اللفــظ الث

للعشــاء ومل تــذكر بينهمــا ســنة العشــاء  عائشــة رضــي اهللا عنهــا ذكــرت الــركعتني اخلفيفتــني بعــد صــالته 
  . واهللا أعلم ، فهذا يؤيد ما كنت رجحته أن هاتني الركعتني اخلفيفتني مها سنة العشاء 

ــــة منهـــا مثانيــــة يســـلم بــــني كــــل ركعتـــني مث يــــوتر خبمـــس ال جيلــــس وال يســــلم إال يف  ١٣يصـــلي  -٢ ركع
يرقــد فــإذا اســتيقظ تســوك مث توضــأ مث  كــان : " ويف حــديث عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت. اخلامســة 

                                                
  ) . ٣٣٠-١/٣٢٩( ،مرجع سابق ، ابن القيم  ) ١(
  .  ٣٣ه ص سبق خترجي ) ٢(
  .  ٣٣سبق خترجيه ص  ) ٣(
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يف اخلامســـة ، صــلى مثــان ركعـــات جيلــس يف كـــل ركعتــني فيســلم ، مث يـــوتر خبمــس ركعـــات ال جيلــس إال 
وال يســلم إال يف اخلامســة فــإذا اذن املــؤذن قــام فصــلى ركعتــني خفيفتــني رواه أمحــد وســنده  علــى شــرط 
ـــــن نصـــــر  ـــــدارمي واب ـــــو داوود والرتمـــــذي وصـــــححه وال ـــــو عوانـــــه وأب ـــلم وأب ـــــد أخرجـــــه مســ الشـــــيخني وق

ـــــني ور  ـــــه التســـــليم مـــــن كـــــل ركعت ـــــيس في ـــــن حـــــزم احمللـــــي ، رووه كلهـــــم خمتصـــــراً ل ـــــه والبيهقـــــي واب وى من
  . الشافعي والطيالسي واحلاكم اإليثار باخلمس فقط 

حلــديث عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت : ركعــة مث يســلم بــني كــل ركعتــني مث يــوتر بواحــدة  ١١يصــلي  -٣
يصلي فيما بني أن يفـرغ مـن صـالة العشـاء وهـي الـيت يـدعو النـاس العتمـة إىل الفجـر إحـدى  كان " 

احلـــديث رواه مســـلم وأبـــو عـــوان وأبـــو داوود .."  ويـــوتر بواحـــدة عشـــر ركعـــة ، يســـلم بـــني كـــل ركعتـــني
  . والطحاوي وأمحد وأخرجه األوالن من حديث ابن عمر أيضًا وأبو عوانه من حديث ابن عباس 

ركعــة أربعــًا بتســليمه واحــدة مث أربعــًا مثلهــا مث ثالثــًا رواه الشــيخان وغريمهــا مــن حــديث  ١١يصــلي  -٤
ان يقعــد بـني كــل ركعتـني مــن األربـع والــثالث ولكنـه ال يســلم ، وبـه فســره عائشـة وظــاهر احلـديث أنــه كـ

وقــد روي ذلــك صــرحيًا يف بعــض األحاديــث عــن عائشــة أنــه كــان ال يســلم ) رمحــة اهللا عليــه ( )١(النــووي 
بــني الــركعتني والــوتر ، ولكنهــا معلولــة كلهــا كمــا ذكــر احلــافظ ابــن نصــر مث البيهقــي والنــووي وبينتــه يف 

فالعمــدة علــى مشـــروعية الفصــل بــالقعود بـــدون تســليم ظــاهر هـــذا ) ت اجليــاد علــى زاد املعـــاداقــالتعلي(
  . احلديث 

مث  ركعــة ، منهــا مثــان ركعــات ال يقعــد فيهــا إال يف الثامنــة يتشــهد ويصــلي علــى النــيب  ١١يصــلي  -٥
اهللا عنهــا يقــوم وال يســلم مث يــوتر بركعــة مث يســلم مث يصــلي ركعتــني وهــو جــالس ، حلــديث عائشــة رضــي 

أال : فقـال ابـن عبـاس  ، رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتـى ابـن عبـاس فسـأله عـن وتـر رسـول اهللا 
ــا فاســأهلا ، فانطلقــت : مــن قـال : ؟ قــال  أدلـك علــى أعلــم أهــل األرض بـوتر رســول اهللا  عائشــة فأ

كنـــا نـــع د لـــه ســـواكه "  :؟ فقالــت  يـــا أم املــؤمنني أنبئيـــين عـــن وتـــر رســـول اهللا : قلـــت : إليهــا قـــال 
ــه مــن الليــل فيتســوك ويتوضــأ ويصــلي تســع ركعــات ال جيلــس فيهــا  ــه اهللا مــا شــاء أن يبعث وطهــوره ، فيبعث

ـــة فيـــذكر اهللا وحيمـــده  ـــى نبيـــه [ إال الثامن ـــدعو مث يـــنهض وال يســـلم مث يقـــوم فيصـــلي ] ويصـــلي عل وي
و مث يســـلم تســـليمًا يســـمعنا ، مث ويـــدع ويصـــلي علـــى نبيـــه [ التاســـعة ، مث يقعـــد فيـــذكر اهللا وحيمـــده 

                                                
وأمـره  وهـذا البيـان اجلـواز وإال فاألفضـل التسـليم مـن كـل ركعتـني ،ــ وهـو املشـهور مـن فعـل رسـول اهللا : ( قال اإلمام النـووي رمحـه اهللا  ) ١(

  شرح صحيح مسلم لإلمام النووي ) ٦/٢٧٧) (بصالة الليل مثىن مثىن 
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ــه وأبــو داوود والنســائي وابــن .." يصــلي ركعتــني بعــدما يســلم وهــو قاعــد  احلــديث رواه مســلم وأبــو عوان
  . نصر والبيهقي وأمحد 

 ركعات منها ست ركعات ال يقعد إال يف السادسة منها ، يتشهد ويصلي على النيب  ٩يصلي  -٦
ــوتر بركعــة  ــه مث يقــوم وال يســلم مث ي مث يســلم مث يصــلي ركعتــني وهــو جــالس ، حلــديث عائشــة الــذي ذكرت

  . آنفًا 
ـــا صـــالة الليـــل والـــوتر ، وميكـــن أن يـــزاد  هـــذه هـــي الكيفيـــات الـــيت كـــان رســـول اهللا  يصـــلي 

عليهـــا أنـــواع أخـــرى ، وذلـــك بـــأن يـــنقص مـــن كـــل نـــوع مـــن الكيفيـــات املـــذكورة مـــا شـــاء مـــن الركعـــات 
فمــن شــاء فليــوتر خبمــس ومــن شــاء : " عــة واحــدة فقــط ، لقولــه وحــىت جيــوز لــه أن يقتصــر علــى رك

ـذه األنــواع الثالثــة " فليـوتر بــثالث ، ومـن شــاء فليـوتر بواحــدة  فهـذا احلــديث نـص علــى جـواز االتيــان 
ــا عــن رســول اهللا  مل  ، بــل صــح مــن حــديث عائشــة أنــه  املــذكورة فيــه وإن كــان مل يصــح النقــل 

ه اخلمــس والــثالث إن شــاء صــالها بقعــود واحــد وتســليمه واحــدة كمــا يكــن يــوتر بأقــل مــن ســبع ، فهــذ
ــاين ، وإن شــاء صــالها بقعــود بــني كــل ركعتــني بــدون ســالم كمــا يف النــوع الرابــع ، وإن شــاء  يف النــوع الث

  . انتهى كالمه حفظه اهللا . )١(سلم بني كل ركعتني وهو األفضل كما يف النوع الثالث وغريه 
ا وقـال الشــيخ حممــد بــن عث ويــوتر بواحــدة وإن " قولــه : (يمــني حفظــه اهللا يف الـوتر وكيفيــة صــال

أوتر خبمس أو سـبع مل جيلـس إال يف آخرهـا ، وإن أوتـر بتسـع جيلـس عقـب الثامنـة فيتشـهد وال يسـلم ، 
ى يصـلي بالليـل إحـد كـان رسـول اهللا " يف الشـرح لقـول عائشـة " مث يصلي التاسـعة ويتشـهد ويسـلم 

ـــوتر " يســـلم بـــني كـــل ركعتـــني ويـــوتر بواحـــدة : " ويف لفـــظ " نهـــا بواحـــدة عشـــرة ركعـــة يـــوتر م فيجـــوز ال
  وجيوز بسبع ، وجيوز بتسع ، فإن أوتر بثالث فله صفتان كلتامها مشروعة " بثالث ، وجيوز خبمس 

  . أن يسرد الثالث بتشهد واحد : الصفة األوىل 
هــذا جــاءت بــه الســنة فــإذا فعــل هــذا مــرة  كــل. أن يســلم مــن ركعتــني مث يــوتر بواحــدة : الصــفة الثانيــة 

وإذا أوتـــر . أمـــا إذا أوتـــر خبمـــس فإنـــه ال يتشـــهد إال مـــرة واحـــدة يف آخـــره ويســـلم . وهـــذا مـــرة فحســـن 
بسبع فكذلك ال يتشهد إال مـرة واحـدة يف آخـره وإن تشـهد يف السادسـة بـدون سـالم مث صـلى السـابعة 

ــة ، مث يقــوم وال يســلم ومــرة يف التاســعة وإذا أوتــر بتســع تشــهد مــرتني ، مــر . وســلم فــال بــأس  ة يف الثامن

                                                
   ٩٤-٨٦ص ) بتصرف(، ) هـ١٤٠٥(ط املكتب اإلسـالمي ، صالة الرتاويح   ،للشيخ ناصر الدين األلباين ) ١(
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وإن أوتــر بإحــدى عشــرة ركعــة فإنــه لــيس لــه إال صــفة واحــدة يســلم مــن كــل ركعتــني . يتشــهد ويســلم 
  . ويوتر منها بواحدة 

ــه  ــوتر أن يصــلي ركعتــني : أي " وأدىن الكمــال ثــالث ركعــات بســالمني " قول أدىن الكمــال يف ال
ويســلم ، وجيــوز أن جيعلهــا بســالم واحــد ، لكــن بتشــهد واحــد ال بتشــهدين ؛  ويســلم ، مث يــأيت بواحــدة

ى النيب    .)١(أن تشبه بصالة املغرب  ألنه لو جعلها بتشهدين ألشبهت صالة املغرب ، وقد 

                                                
  ). ٢١-٤/١٨(، ) هـ١٤١٦(مؤسسة آسام  ٢ط. الشرح املمتع  ،الشيخ ابن عثيمني ) ١(
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  املبحث اخلامس

  هدى الصحابة رضوان اهللا عليهم يف القيام
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  : املبحث اخلامس 
  يهم يف القيام هدى الصحابة رضوان اهللا عل

ديــه بعــد الرسـول  تـدي  ، ونقتــدي بــه هـم الصــحابة األبــرار ، الـذين مهمــا ســطر  خـري مــن 
ال تســبوا " وقـال  )١("خـري النـاس قـرين " فــيهم  املـراد فلـن نــوفيهم حقهـم كيـف وقـد قـال القلـم وخـط 

قـال ابـن . )٢(" تسبوا أصحايب ، فلـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد ذهبـًا ، مـا بلـغ مـد أحـدهم وال نصـيفه 
عثـه تإن اهللا نظر يف قلوب العبـاد فوجـد قلـب حممـد خـري قلـوب العبـاد فاصـطفاه لنفسـه فاب(  مسعود 

هــم لبرســالته ، مث نظــر يف قلــوب العبــاد بعــد قلــب حممــد فوجــد قلــوب أصــحابه خــري قلــوب العبــاد فجع
  .)٣( وزراء نبيه 

م  ـــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــانتون املخبت   الق
  

  النــــــــــــــــــــــاطقون بأصــــــــــــــــــــــدق األقــــــــــــــــــــــوال   
  

ــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــيلهم بطاعــــــــــــــــــة ر ــــــــــــــــــون ل   حيي
  

ـــــــــــــــــــــــــــتالوة وتضـــــــــــــــــــــــــــرع وســـــــــــــــــــــــــــؤال      ب
  

م جتــــــــــــري بفــــــــــــيض دمــــــــــــوعهم    وعيــــــــــــو
  

مــــــــــــــــال الوابــــــــــــــــل اهلطــــــــــــــــال      مثــــــــــــــــل أ
  

ــــــــــــد جهــــــــــــادهم  ــــــــــــان وعن ــــــــــــل رهب   يف اللي
  

ــــــــــــــدوهم مــــــــــــــن أشــــــــــــــجع األبطــــــــــــــال      لع
  

ـــــــــــــــتهم  ـــــــــــــــم الرهـــــــــــــــان رأي ـــــــــــــــدا عل   وإذا ب
  

  يتســـــــــــــــــــــابقون لصـــــــــــــــــــــاحل األعمـــــــــــــــــــــال   
  

م    بوجــــــــــــــوههم أثــــــــــــــر الســــــــــــــجود لــــــــــــــر
  

ــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــعة      نــــــــــــــــــــوره املــــــــــــــــــــتاليل و
  

م  ـــــــــاب صـــــــــفا ـــــــــك الكت ـــــــــان ل   ولقـــــــــد أب
  

ـــــــــــــــايل    ـــــــــــــــني الع ـــــــــــــــتح املب   يف ســـــــــــــــورة الف
  

                                                
  ) . ١٦٤٦(برقم ) ٣/١٣٩(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ١(
  ) . ١٦٤٩((برقم ) ٣/١٤١(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٢(
  ) . ١/٣٠٩( مرجع سابق،  العفاين ) ٣(
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م    وبرابـــــــــــــع الســـــــــــــبع الطـــــــــــــوال صـــــــــــــفا
  

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ذوو إدالل   
  

  وبـــــــــــــــراءة واحلشـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا وصـــــــــــــــفهم 
  

ــــــــــ   ـــــــــى(وب ـــــــــال) هـــــــــل أت    )١(وبســـــــــورة األنف
  

كـأن عليـه كآبـة حـىت إذا  صالة الفجر فلما سلم انفتـل عـن ميينـه مث مكـث   صلى على بن أيب طالب 
لقـد رأيـت أثـراً مـن أصـحاب رسـول اهللا ( كانت الشمس على حائط املسجد قيـد رمـح قلـب يـده فقـال 

  ــم كـــانوا ليصـــبحون شــعثًا غـــرباً صـــفراً ، بــني أعيـــنهم أمثـــال ركـــب فمــا ارى أحـــداً يشـــبههم ، واهللا إ
ــاتوا يتلــون كتــاب اهللا يراوحــون بــني أقــدا ــاهاملعــزى ، قــد ب كمــا متيــد  دواهم حــىت إذا ذكــر اهللا مــامهم وجب

م  ملت أعينهم حىت تبل واهللا ثيا   .)٢() واهللا لكأن القوم باتوا غافلني . الشجرة يف يوم ريح فا

   -: قيام أيب بكر الصديق  -
: خـرج ليلـة ، فـإذا هـو بـأيب بكـر الصـديق يصـلي خيفـض صـوته ، قـال  إن النـيب " عن أيب قتادة قـال 

يــا أبــا بكــر : " ، قــال النــيب  فلمــا اجتمعــا عنــد النــيب : ، قــال يصــلي رافعــًا صــوته  ومــر بعمــر وهــو
وقـال : قـال ) قـد أمسعـت مـن ناجيـت يـا رسـول اهللا : ( قـال " مررت بـك وأنـت تصـلي ختفـض صـوتك 

يـــا رســـول اهللا أوقـــظ الوســـنان وأطـــرد " فقـــال : قـــال " مـــررت بـــك وأنـــت تصـــلي رافعـــًا صـــوتك " لعمـــر 
اخفـض مـن صـوتك شـيئًا " وقال لعمـر " يا أبا بكر أرفع من صوتك شيئًا : " ال النيب فق" الشيطان 

ـا مـن منزلـه  )٤(      فصدق القائل .  )٣(" ـا مـن مكرمـة وأكـرم  فـأعظم 

                                                
  ). ٢٦٧-١/٢٦٦(، مكتبة املؤيد . ط إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، لإلمام القيم حتقيق بشري عيون  ) ١(
  ...  ٦٤ص  ،) الرياض ( دار ابن خزمية . ط ، صور من سري الصحابة ، للشيخ عبداحلميد السحيباين  ) ٢(
  ) . ٣٦٨(برقم ) ١/١٣٩(صحيح الرتمذي ) ١١٨١-١١٨٠(برقم ) ١/٢٤٧(صحيح أيب داوود  ) ٣(
  ) .٢١(: اآلية سورة الليل ) ٤(
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   -: قيام عمر بن اخلطاب  -
رأة مـن نسـاء عمـر بـن اخلطـاب تـزوج عثمـان بـن أيب العـاص امـ:  احلسـن قـال يبعن احلسن بـن أ

) ( فسـألتها. واهللا مـا نكحتهـا رغبـة يف مـال وال ولـد ولكـين أحببـت أن ختـربين عـن ليـل عمـر : فقال 
كيف كان صالة عمر بالليل قالـت كـان يصـلي صـالة العشـاء مث يأمرنـا أن نضـع عنـد رأسـه تـوراً : فقال 

مث يتعــار حــىت يغفــي  ويديــه مث يــذكر اهللا  فيــه مــاء فيعــار مــن الليــل فيضــع يــده يف املــاء فيمســح وجهــه
  .)١(حىت تأيت الساعة اليت يقوم فيها 

بـئس مـا قلـت أو : ( ملعاوية بن خديج حينما دخل عليه يف وقت الظهـرية فظنـه قـائالً  وقال 
بـئس مـا ظننـت ، لـئن منـت النهـار ألضـيعن الرعيـة ولـئن منـت الليـل ألضـيعن نفسـي ، فكيـف بـالنوم مــع 

  . )٢(اويةهذين يا مع
لــوال أن أمحـد علــى جيــاد اخليــل يف ســبيل : لــوال ثالـث ملــا أحببــت البقــاء : ( وروى عنـه أنــه قــال 

  .)٣() اهللا ، ومكابدة الليل ، وجمالسة أقوام ينتقون أطايب الكالم كما ينتقي أطايب التمر 
. اهللا كـان يصـلي مـن الليـل مـا شـاء ) (أن عمر بن اخلطاب : ( وعن زيد بن أسلم عن أبيه 

 مث يتلــو هــذه اآليــة . الصــالة . الصــالة : حــىت إذا كــان مــن آخــر الليــل أيقــظ أهلــه للصــالة يقولــه هلــم 
              

)٥)(٤(.  
 )ما خلفت أحداً أحب إيل أن ألقى اهللا مبثل عمله منك : ( قال  ويف الصحيحني عن علي 

  . وأرضاه وحشرنا يف زمرته  يعين عمراً  )٦(
  
  

                                                
  ) ...  ١٤٨-١٤٧(ص ،  )بريوت ( ط دار الكتب العلمية الزهد ، لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا )١(
   املرجع السابق ) ٢(
  .  ٤٠٢ص  ، مرجع سابق ،  عبداملنعم العزي ) ٣(
  . ١٣١: اآلية طه  ) ٤(
  ) .١/١١٧(املوطأ  ) ٥(
  ) . ١٥٤٥(برقم ) ٣/٩٩(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٦(



-٤٥- 

  

   -: قيام عثمان بن عفان  -
ـــال  ـــن ســـريين ق ـــل : ( عـــن اب ـــال امـــرأة عثمـــان حـــني قت ـــه : ق ـــل كل ـــه ليحـــىي اللي لقـــد قتلتمـــوه وإن

  .)١() بالقرآن يف ركعة 
يصـوم النهـار ويقـوم  كـان عثمـان ( وعن الزبري بن عبداهللا عن جدة له يقال هلا زهيمة قالـت 

  .)٢() الليل إال من هجعة  يف أوله 
حـدثنا حيـىي البكـاء أنـه مسـع ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا يقـرأ : ( وقال احلـافظ ابـن كثـري رمحـه اهللا 

               )قال ابن  )٣
ــرة صــالة أمــري .  ذاك عثمــان بــن عفــان : ابــن عمــر  وإمنــا قــال ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا ذلــك لكث

ــ املــؤمنني عثمــان  ــه ، حــىت أنــه رمبــا قــرأ القــرآن يف ركعــة كمــا روى ذلــك أب و عبيــدة عنــه بالليــل وقراءت
  : رضي اهللا تعاىل عنها ، قال الشاعر 

  . )٤("يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا     السجود به ضحوا بأشحط عنوان 
   -: قيام علي بن أيب طالب  -

  .)٥(وكفى" هل أتى"فامسع مناقبه من     إن كنت وحيك مل تسمع مناقبه  
م  قال     -:يف وصف املتقني وهو من سادا

 عبـــادًا كمـــن رأى أهـــل اجلنـــة يف اجلنـــة خملــــدين ، وأهـــل النـــار يف النـــار معـــذبني ، شــــرورهم أال إن هللا( 
م حمزونــــة وأنفســــهم عفيفــــة ، وحــــوائجهم خفيفــــة ، صــــربوا أيامــــًا قليلــــة ، لعقــــىب راحــــة  مأمونــــة ، وقلــــو

م أمــا الليــل فصــافون أقــوامهم جتــري دمــوعهم علــى خــدودهم ، جيــأرون إىل اهللا يف فكــاك رقــا. طويلــة 

                                                
  .  ١٥٨ص  مرجع سابق، ابن حنبل  ) ١(
  .  ١٦١ص  مرجع سابق ) ٢(
  . ٩: اآلية الزمر  ) ٣(
  ) . ٤/٤٨( ، مرجع سابق ، ابن كثري  ) ٤(
  ) . ١/٣١٧( العفاين ) ٥(



-٤٦- 

م القـداح ، ينظـر إلـيهم النـاظر ويقـول مرضـى ومـا بـالقوم  )١(وأما النهار فظمـاء حلمـاء ، بـررة أتقيـاء كـأ
  .)٢() من مرض ، وخولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم 

   -: قيام أيب الدرداء  -
بــأيب النواحــون علــى أنفســهم قبــل يــوم القيامــة ، " إذا مســع املتهجــدين يــالقرآن يقــول  كــان 

م بذكر وت   .  )٣("أو لذكر اهللا  –ندي قلو
اللهــم أحســنت خلقــي : داء الليلــة يصــلي فجعــل يبكــي ويقــولبــات أبــو الــدر : ( وعــن أم الــدرداء قالــت 

فأحسن خلقي حىت أصبح ، فقلت يـا أبـا الـدرداء مـا كـان دعـاؤك منـذ الليـل إال يف حسـن اخللـق ، قـال 
وإن العبـد املسـلم ليغفـر لـه .. يدخله حسـن خلقـه اجلنـة  يا أم الدرداء إن العبد املسلم حيسن خلقه حىت

يقـــوم أخـــوه مـــن الليـــل فيتهجـــد فيـــدعوا اهللا : وهـــو نـــائم قالـــت قلـــت وكيـــف ذاك يـــا أبـــا الـــدرداء قـــال 
  . )٤()ستجيب له ويدعو ألخيه فيستجيب لهفي

   -: قيام عبداهللا بن مسعود  -
ة كــذلك يف ر عنــد أيب بكــر الليلــال يــزال يســم كــان رســول اهللا :  قــال عمــر بــن اخلطــاب 

ميشــي وخرجنــا معــه  ، وأنــه ســحر عنــده ذات ليلــة وأنــا معــه فخــرج رســول اهللا األمــر مــن أمــر املســلمني
يســمع قراءتــه ، فلمـــا كــدنا أن نعــرف الرجـــل  ، فــإذا رجــل قــائم يصـــلي يف املســجد فقــام رســـول اهللا 

قــال مث " زل فليقــرأه علــى قــراءة ابــن أم عبــد مــن ســره أن يقــرأ القــرآن رطبــًا كمــا أنــ: " قــال رســول اهللا 
واهللا : فقلــت : فقــال  عمــر .. مــرتني " ســل تعــط : " يقــول  جلــس الرجــل يــدعو فجعــل رســول اهللا 

فغــدوت إليــه ألبشــره ، فوجــدت أبــا بكــر قــد ســبقين إليــه فبشــره ، وال : ، قــال ألغــدون إليــه فــال أبشــرن 
  .)٥() واهللا ما سبقته إىل خري إال سبقين 

  .)٦( )إذا هدأت العيون قام فيسمح له روي كروي النحل) (كان و 

                                                
  .مجع ظامئ  ) ١(
  ) . ١/٣١٨( مرجع سابق، العفاين  ) ٢(
  .  ١٦٩ص  مرجع سابق، بن حنبل ا ) ٣(
  .  ١٧٤ص  مرجع سابق ) ٤(
  ) ١١٥٦(برقم ) ١٨٧-٢/١٨٦(. هـ ١٤١٢املكتب اإلسالمي  ٢ط ، صحيح ابن خزمية ) ٥(
  .  ١٩٥ص  ،مرجع سابق ، بن حنبل ا ) ٦(



-٤٧- 

ينبغــي حلامــل القــرآن أن يعــرف بليلــه إذا النــاس نــائمون ، وبنهــاره إذا النــاس : ( يقــول  وكــان 
ـــه إذا النـــاس يفرحـــون ، وببكائـــه إذا النـــاس يضـــحكون ، وبصـــمته إذا النـــاس خيلطـــون ،  يفطـــرون ، وحبزن

ار(وكان يقول أيضًا . )١() ن وخبشوعه إذا الناس خيتالو    .)٢() ال ألقني أحدكم جيفة ليل قرب 
   -: قيام معاذ بن جبل  -

  . إمام العلماء ، وأعلم األمة باحلالل واحلرام 
جــد مــن الليــل قــال  كــان معــاذ بــن جبــل : عــن ثــور بــن يزيــد قــال  اللهــم قــد نامــت : " إذا 

لهـم طلـيب للجنـة بطـئ وهـريب مـن النـار ضـعيف ، اللهـم العيون ، وغارت النجـوم ، وأنـت حـي قيـوم ، ال
أعـوذ : ( وملـا حضـره املـوت قـال . )٣(" اجعل يل هدى عندك ترده إيل يوم القيامة إنك ال ختلـف امليعـاد 

اللهـم إين . مرحبـا بـاملوت ، مرحبـا زائـراً مغيـب حبيـب جـاء علـى فاقـة . باهللا من ليلة صباحها إىل النـار 
 ير ليــوم أرجـوك ، اللهـم إن كنـت تعلـم أين مل أحــب الـدنيا وطـول البقـاء فيهـا جلــقـد كنـت أخافـك فأنـا ا

ــار وال لغــرس الشــجر ولكــن لظمــأ اهلــواجر ومكـــان الســاعات ومزامحــة العلمــاء بالركــب عنــد حلـــق  األ
ثــالث مــن فعلهــن فقــد تعــرض للمقــت ، الضــحك مــن غــري عجــب ، والنــوم ( وقــال أيضــا . )٤() الــذكر 

  .)٥( )ل من غري جوعمن غري سهر، واألك

   -: قيام أيب هريرة  -
  .  أكثر من حدث عن النيب 

ســمون قتضـيفت أبـا هريـرة سـبعًا ، فكـان هـو وامرأتـه وخادمـه ي: ( عـن أيب عثمـان النهـدي قـال 
أن أبــا هريــرة كــان يقــوم ثلــث الليــل ، ( ويف روايــة أخــرى  )٦( )الليــل ثالثــًا ، يصــلي هــذا مث يــوقظ هــذا 

  .)٧() ثلث الليل ويقوم ابنه ثلث الليل ، إذا نام هذا قام هذا وتقوم امرأته 
  

                                                
  .  ١٠٦-١٠٥ص  ،مرجع سابق ،السحيباين  ) ١(
  .  )١/٣٢٠( ،مرجع سابق ، العفاين  ) ٢(
  .  ١٤٥ص، مرجع سابق ، السحيباين ) ٣(
  .  ٢٢٦ص  مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٤(
  . ٢٢٨ص  مرجع سابق ا )٥(
  ) .. ١/١٩٩(، ذيب سري أعالم النبالء ط دار األندلس نزهة الفضالء ، بتحقيق حممد الشريف ، مشس الدين الذهيب  ) ٦(
  .  ٢٢١ص  ، مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٧(



-٤٨- 

  -:قيام ابن عباس رضي اهللا عنهما  -
  . حرب األمة وترمجان القرآن 

صــحبت ابــن عبــاس مــن مكــة إىل املدينــة فكــان يصــلي ركعتــني فــإذا : ( عــن عبــداهللا بــن أيب مليكــة قــال 
  .)١() ، ويكثر يف ذلك من النشيج والنحيب نزل قام شطر الليل ، ويرتل القرآن حرفًا حرفًا 

  .)٢() وأعد له وضوءه من الليل فدعا له  ولقد قام الليل وهو ابن عشر سنني مع النيب ( 
  وأرضاه ، وهدانا إىل ما وفقه إليه وهداه .  

   -:قيام عبداهللا بن عمر  رضي اهللا عنهما  -
 )٣("نعم الرجل عبـداهللا لـو كـان يصـلي مـن الليـل "  :ال ينام من الليل إال قليالً بعد أن قال  كان 

")٣( .  
ــه مــا قــدر لــه ، مث يصــري علــى الفــراش ، فيغفــي إغفــاءة (  وكــان البــن عمــر مهــراس فيــه مــاء ، فيصــلي في

  . )٤() الطائر ، مث يقوم فيتوضأ ويصلي ، يفعل ذلك يف الليل أربع مرات أو مخسة 
كــان ابــن عمــر ينــزل علينــا مبكــة وكــان : ( ل وعــن أيب غالــب مــوىل خالــد بــن عبــداهللا القرشــي قــا

يتهجـد مـن الليـل فقــال يل ذات ليلـة قبـل الصــبح يـا أبـا غالــب أال تقـوم تصـلي ولــو تقـرأ بثلـث القــرآن ، 
قـل هـو ( إن سـورة اإلخـالص : دنـا الصـبح فكيـف أقـرأ بثلـث القـرآن ، قـال  فقلت يا أبا عبدالرمحن قـد

  .)٥() تعدل ثلث القرآن ) اهللا أحد 
مـا آس علـى شـيء مـن : ( حـني حضـرته الوفـاة  قـال ابـن عمـر : سعيد بن جبـري رمحـه اهللا قـال  وعن

يعـــين  –وأين مل أقاتـــل هـــذه الفئـــة الباغيـــة الـــيت نزلـــت بنـــا  الـــدنيا إال علـــى ظمـــأ اهلـــواجر ومكابـــدة الليـــل
   .)٦() احلجاج 

  . قانتات  وكما أنه كان من الرجال عباد وقوام كذلك كان من نساء الصحابة عابدات

                                                
  ) .  ١/٢٧٩( ، مرجع سابق ، هيب الذ ) ١(
  ) . ١/٣٢٤( ،العفاين  ) ٢(
  ) . ١٦١١(برقم ) ٣/١٢٦(، مرجع سابق ، حممد فؤاد  ) ٣(
  ) .١/٢٥٦( ، مرجع سابق ، الذهيب ) ٤(
   ٢٣٨ص  ، مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٥(
  . ٦٢ص  ، مرجع سابق ، املروزي ) ٦(



-٤٩- 

   -:قيام عائشة رضي اهللا عنها  -
  . الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنها 

كنــت إذا غـدوت أبـدأ ببيــت عائشـة رضـي اهللا عنهـا ، فأســلم عليهـا فغـدوت يومــًا : ( عـن القاسـم قـال 
ـــا عـــذاب الســـموم : " فـــإذا هـــي قائمـــة تســـبح وتقـــرأ  ـــدعو وتبكـــي وترددهـــا ، " فمـــن اهللا علينـــا ووقان وت

لـت القيـام ، فـذهبت إىل السـوق حلـاجيت ، مث رجعـت ، فـإذا هـي قائمـة كمـا هـي تصـلي لحـىت م فقمـت
ارهـا فكيـف تكـون إذا جـن الليـل . )١("وتبكي ( يكفـي مـن قيامهـا مـا قالـه ابـن عبـاس .. إذا كان هـذا 

نــاس أعلــم ال"  أعلــم النــاس بــوتر رســول اهللا : " عنهــا وشــهادته تــاج فــوق جبينهــا ) رضــي اهللا عنهمــا 
وقيامــه ، تقصــه وتوضــحه ألهــل األرض مجيعــًا فهــل يــأيت علمهــا مــن نومهــا أم مــن  بليــل رســول اهللا 

ســيد العابــدين فالصــديقة العاملــة بليلــه وقيامــه  يقظتهــا وقيامهــا رضــي اهللا عنهــا ، وإذا كــان رســول اهللا 
  .)٢(ووتره سيدة املتهجدات 

  : قيام حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما  -
ا صوامة قوامة : قال جربيل "  قال رسول اهللا : قال  عن أنس    .)٣(" راجع حفصه فإ

ـا صـوامة قوامـة  وأي شهادة أعظم من شـهادة املـوىل (  انظـر رمحـك اهللا  .. وجربيـل البنـة الفـاروق بأ
جد حفصـه رضـي اهللا عنهـا وصـيامها سـببا إلبقائهـا زوجـًا لرسـول اهللا  يف الـدنيا واآلخـرة  كيف كان 

  : ، وكيف ال تكون قوامة وهي بنت أبيها وهللا در من قال 
  )٤(ويزرع إال يف مثابته النخل     وهل ينبت اخلطي إال وشيجة 

ـاذج مـــن خـــري القـــرون ، ومـــا ذكـــر قطـــرة مـــن حبـــر ، وإال فجيـــل الصـــحابة رضـــوان اهللا  هـــذه بعـــض النمــ
مـن عطـرهم الفـواح ، لعلـه أن ، ولكننـا هنـا ننتشـي بقليـل ، أعظم من أن يكتب يف عـدة وريقـاتعليهم 

  . يفوح يف أرجاء قلوبنا ، فتنتفض به عزائمنا ، وتستيقظ به مهمنا 

                                                
  ) . ١/٤٩٠( ، مرجع سابق ،  والعفاين،  ٢٠٥ص  ،ابن حنبل مرجع سابق  ) ١(
  ) . ١/٤٩٠( املرجع السابق ) ٢(
أخرجه احلاكم يف املستدرك عن أنس وقيس بن زيد ، وأبو نعيم يف احلليـة عـن عمـار بـن ياسـر وأبـو نعـيم يف احلليـة واحلكـام يف : حسن ( ) ٣(

) ١/٤٩٠(رهبـان الليـل ) ٤٢٢٧(يح اجلـامع رقـم املستدرك عن قيس بن زيد مرسالً وابـن سـعد عـن قـيس مرسـالً وحسـنه األلبـاين يف صـح
 .  

  ) . ١/٤٩١( ،مرجع سابق ، العفاين ) ٤(



-٥٠- 

  
  
  
  
  
  
  

  املبحث السادس
  من هدي السلف رمحهم اهللا يف القيام



-٥١- 

  :املبحث السادس 
  دي السلف رمحهم اهللا يف القيام من ه

حابته ، لنســتظل يف وصــ ونقـف اآلن مــع بعــض النمــاذج مــن خــري القـرون بعــد قــرن املصــطفى 
ـة ، ونســـتقي مـــن ينـــابيع أخـــرى عذبـــه ، كلهـــا امتـــداد لـــذلك الظـــل األول ، واملنبـــع  ظـــالل أخـــرى وارفــ

  . املتدفق األكمل 

   -:قيام أويس القرين رمحه اهللا  -
ــابعني يف زمانــه أويــس بــن عــامر بــن : قــال اإلمــام الــذهيب رمحــه اهللا  هــو القــدوة الزاهــد ، ســيد الت

  . )١() وقد كان من أولياء اهللا املتقني ومن عباده املخلصني .. رادي اليماين جزء القرين امل
ــابعني رجــل يقــال لــه : " إين مسعــت رســول اهللا : قــال  عــن عمــر بــن اخلطــاب  إن خــري الت

  .)٢(" أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم 
: فوجدتـه قـد صـلى الصـبح وقعـد فقلـت  أتيـت أويسـًا القـرين ،: وعن الربيع بن خثيم أنه قال " 

ا كــان وقــت الصــالة قــام فصــلى إىل الظهــر ، فلمــا صــلى الظهــر صــلى إىل لمــال أشــغله عــن التســبيح ، ف
، فلمـــا فلمـــا صـــلى املغـــرب صـــلى إىل العشـــاء العصـــر قعـــد يـــذكر اهللا إىل املغـــرب ،العصـــر ، فلمـــا صـــلى 

اللهــم إين : " نــه مث انتبــه فســمعته يقــول صــلى العشــاء صــلى إىل الصــبح ، فلمــا صــلى الصــبح أخذتــه عي
  .)٣("أعوذ بك من عني نوامة وبطن ال يشبع

ـــد ، قـــال  لـــة الركـــوع فريكـــع حـــىت يصـــبح ، يهـــذه ل: كـــان أويـــس إذا أمســـى يقـــول : وعـــن أصـــبغ بـــن زي
لـة السـجود ، فيسـجد حـىت يصـبح وكـان إذا أمسـى تصـدق مبـا يف بيتـه مـن يوكان إذا أمسى يقول هـذه ل

اللهــم مــن مــات جوعــًا فــال تؤاخــذين بــه ، ومــن مــات عريــًا فــال : طعــام والشــراب مث قــال الفضــل مــن ال
  .)٤(تؤاخذين به 

  
  

                                                
  ) . ١/٣٢٣( ،مرجع سابق ، الذهيب  ) ١(
  ) . ١٧٤٧(برقم .  ٤٦٠خمتصر صحيح مسلم ص ) ٢(
  ) . ١/٣٥١( ،مرجع سابق ، العفاين ) ٣(
  ) . ١/٣٢٣( ،مرجع سابق ، الذهيب ) ٤(



-٥٢- 

   -:قيام عامر بن عبد قيس رمحه اهللا  -
يف النســـاء : إين وجـــدت عــيش النـــاس يف أربــع : " عــن احلســن أن عـــامر بــن عبـــد قــيس قــال ( 

أبـــايل مــا واريــت بــه عــوريت ، وأمــا النســاء فــو اهللا مـــا والطعــام واللبــاس والنــوم ، فأمــا اللبــاس فــو اهللا مــا 
مـا  أبايل امرأة رأيت و جداراً ، وأمـا النـوم والطعـام فقـد غلبـاين إال أين أصـيب منهمـا ، فـو اهللا ألخـدن 

ما جهده حىت مات رمحه اهللا" قال احلسن " جهدي    . )١(فأضر واهللا 
ومـا هـذا إن هـو إال أين قـد : " ذلـك فقـال وكان يصوم أغلب الـدهر ويقـوم الليـل ، فقيـل لـه يف 

  .)٢(" جعلت طعام النهار إىل الليل ، ونوم الليل إىل النهار ، وليس يف ذلك كبري أمر 

   -:قيام احلسن البصري رمحه اهللا  -
، فقـال واهللا مـا رأيـت يـت أحـداً يعمـل بعمـل احلسـن البصـريهل رأ: ليونس بن عبيد قيل مرة ( 

كــان وعظــه يبكــي القلــوب ووعــظ غــريه ال يبكــي !! " رى مــن يعمــل بعملــه مــن يقــول بقولــه فكيــف أ
  .)٣(" ) العيون 

وكـان ) . إين مل أجد من العبـادة شـيئًا أشـد مـن الصـالة يف جـوف هـذا الليـل : ( وقال رمحه اهللا 
دي ي يعبــدين وروحـه عنــاهللا بــه املالئكـة يقـول انظــروا إىل عبـد ىإذا نــام العبـد ســاجداً بـاه( يقـول أيضـًا 
  .)٤()وهو ساجد 

يا حسن عـني بكـت يف جـوف الليـل مـن : ( قال احلسن البصري : وعن العالء بن املسيب قال 
اجتمــع احلســن ومعاويــة بــن قــرة وأشــباههما وتــذاكروا أي : (وعــن ابــن شــرذب قــال ) .  خشــية اهللا 

اجلهـاد يف  ل بعـدمـا عمـل عمـ: فاجتمعـت علـى خالفهـم فقـال احلسـن : األعمال أفضل ، قـال معاويـة 
  . )٥() ن ناشئة الليل سبيل اهللا أفضل م

  
  

                                                
  . ٢٧٤ص  ،بق مرجع سا، ابن حنبل ) ١(
  ) . ١/٣٥٤( مرجع سابق، العفاين  ) ٢(
  ) .١/٣٥٩( ،مرجع سابق ) ٣(
  .  ٣٤٢ص  ،مرجع سابق ، ابن حنبل ) ٤(
  .  ٣٤٨ص  ،املرجع السابق  ) ٥(



-٥٣- 

  

   -:قيام الربيع بن خثيم رمحه اهللا  -
ــذه يــثم بــت عــن الربيــع بــن خ: ( عجــالن قــال  عــن عبــدالرمحن بــن ذات ليلــة فقــام يصــلي فمــر 

ــه )١(        اآليــة  ــة  فمكــث ليلت حــىت أصــبح مــا جــاوز هــذه  اآلي
  .)٢( )اآلية إىل غريها ببكاء شديد 

ــه (  ــه تقــول ل ــام ؟ فقــال: وكــان ابنت ــاك : يــا أبــت مــايل أرى النــاس ينــامون وال أراك تن ــار ال تــدع أب إن الن
  .)٣( )أن ينام 

ء وكــــان ذا وفــــرة ، مث يصــــبح رمبــــا علمنــــا شــــعره عنــــد املســــا: ( وقــــال بعــــض أصــــحاب الربيــــع 
  . )٤( )ي ، فنعرف أن الربيع مل يضع جنبه ليلة على فراشه ة كما هوالعالم

مث : أعطــي الربيــع فرســًا أو اشــرتى فرســًا بثالثــني ألفــًا فغــزا عليهــا ، قــال : ( وعــن بكــر بــن مــاعز قــال 
سـرقت يـا : يـا ربيـع أيـن فرسـك ؟ قـال : أرسل غالمه حيتش وقام يصلي وربط فرسه فجـاء الغـالم فقـال 

فلـم يشـغلين عـن مناجـاة  نعم يا يسار ، إين كنت أناجي ريب : ظر إليها قال وأنت تن: يسار ، قال 
ريب شــيء ، اللهــم إنــه ســرقين ، ومل أكــن ألســرقه ، اللهــم إن كــان غنيــًا فأهــده ، وإن كــان فقــرياً فأغنــه 

  . )٥() ثالث مرات (

   -:قيام ثابت البناين رمحه اهللا  -
  .)٦() تيح ، وإن ثابتًا من مفاتيح اخلري إن للخري مفا( يومًا ) (قال أنس بن مالك 

ـا عشـرين سـنة : وعن ابن أيب رزين ، أن ثابتًا قـال (   )كابـدت الصـالة عشـرين سـنة وتنعمـت 
)٧( .  

                                                
  . ٢١ :اآلية  اجلاثية) ١(
  ) .١/٣٦٣( مرجع سابق، والعفاين ،  ٣٩٧ص ،  مرجع سابق ، ابن حنبل ) ٢(
  ) ١/٣٦٣( ،املرجع السابق ) ٣(
  .  ٣٩٨-٣٩٧ص  ،مرجع سابق ، ابن حنبل ) ٤(
  . ٤٠٠ص  ،مرجع سابق ، ابن حنبل  ) ٥(
  ) . ١/٤٨٤( ،مرجع سابق ، الذهيب ) ٦(
  . املرجع السابق ) ٧(



-٥٤- 

  .)١()يف قليب ألذ عندي من قيام الليل ما شيء أجد: ( وقال رمحه اهللا 
مث ســواك  مــن نطفــةأكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــراب مث " قــرأ ثابــت : ( وقــال محــاد بــن ســلمة 

  .)٣()و يصلي صالة الليل ينتحب ويرددهاوه )٢("رجالً 
يــا أخوتــاه ، مل أقــدر أن أصــلي البارحــة  : دخلــت علــى ثابــت فقــال : ( وقــال مبــارك بــن فضــالة 

إذ حبســتين عــن كمــا كنــت أصــلي ، ومل أقــدر أن أصــوم ، وال أنــزل إىل أصــحايب فــأذكر معهــم ، اللهــم 
  .)٤()ذلك فال تدعين ساعة

   -:قيام سعيد بن جبري رمحه اهللا  -
كان لسـعيد بـن جبريديـك ، كـان يقـوم مـن الليـل بصـياحه ، فلـم يصـح : عن أصبغ بن زيد قال 

هللا صـوته ؟ مالـه قطـع ا: ليلة من الليايل حىت أصبح ، فلم يصل سعيد تلك الليلة ، فشق  عليـه ، فقـال 
له صوتًا بعد له أمه ، يا بين ال تد . فما مسع        )ع على شيء بعدها فقالت 

            )٥( .  
" مسعــت سـعيداً يــردد هـذه اآليــة يف الصــالة بضـعًا وعشــرين مــرة : وقـال القاســم بـن أيب أيــوب ( 

  .)٦( )ا يومًا ترجعون فيه إىل اهللا واتقو 
رأيت سعيد بن جبري يصلي ركعتـني خلـف املقـام قبـل صـالة الصـبح فصـليت إىل جنبـه : قال خصيف ( 

ــة فلــم جيبــين ، فلمــا صــلى الصــبح قــال ــتكلم إال بــذكر اهللا حــىت : ، وســألته عــن آي إذا طلــع الفجــر فــال ت
  .)٧( )تصلي الصبح

  
  

                                                
  ) .١/٣٦٨( ،مرجع سابق ، العفاين  )١(
  ) . ١/٤٨٥( ، مرجع سابق ، الذهيب ) ٢(
  . املرجع السابق ) ٣(
  ) . ١/٣٩٣(،مرجع سابق ، الذهيب ) ٤(
   ٣٧: اآلية  سورة الكهف) ٥(
  . املرجع السابق ) ٦(
  ) . ١/٣٨٢ (، مرجع سابق ، العفاين  ) ٧(



-٥٥- 

  اخلامتة
، تبني لنا أن هذه العبـادة عظيمـة جـداً ، فقـد رغـب فيهـا القـرآن الكـرمي  ويف ختام هذه املباحث

أوالً ، مث حثــت عليهــا الســنة املطهــرة ووضــحتها وبينتهــا وكــان هلــا آداب وآثــار ومعــاين جليلــة ، وكانــت 
صـبحت سـنة مسـتحبة ، والـوتر منهـا وأصـحابه ، مث نسـخ هـذا احلكـم وأ يف البداية واجبـة علـى النـيب 

فــاملؤلف يـرى  أن الـرتاويح مقدمـة علـى الــوتر (ابــن عثيمـني رمحـه اهللا عـن الـوتر بقـول الشـيخ  مؤكـدة سـنة
،  ، والصـــحيح أن الـــوتر مقـــدم عليهـــا ، وعلـــى االستســـقاء ؛ ألن الـــوتر أمـــر بـــه ، وداوم عليـــه النـــيب 

ــوتر : حــىت قــال بعــض أهــل العلــم  ــأن ســنة .. واجــب إن ال ــد القــائلني ب ــوتر ســنة مؤكــدة وهــو عن مــن وال
مــن تــرك الــوتر فهــو رجــل ســوء ال ينبغــي أن : الســنن املؤكــدة جــداً حــىت إن اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا قــال 

تقبل له شهادة ، فوصفه بأنه رجل سوء ، وحكم عليـه بأنـه غـري مقبـول الشـهادة وهـذا يـدل علـى تأكـد 
ــا الرســـول )١() صــالة الـــوتر  كلهـــا وأفضـــلها الــوتر ، وهـــي جــائزة   وقــد بينـــت الكيفيــات الـــيت صـــلى 

  . )٢(أكثرها والتسليم بني كل ركعتني كما يقول شيخنا األلباين حفظه اهللا
هــذا ونســأل اهللا العظــيم أن يعيننــا علــى قيــام الليــل وأن جيعلنــا مــن أهلــه وأن يرزقنــا عبادتــه علــى الوجــه 

قارئــه فمــا كــان مــن صــواب فمــن اهللا ، ومــا كــان مــن خطــأ فمــن أنفســنا والشــيطان وعلــى . الــذي يريــده 
   تسديدنا إىل الصواب

وصلى اهللا على حممد وعلى . سبحانك اهللا وحبمدك ؛ أشهد أال إله إال أنت ، استغفرك وأتوب إليك 
  .آله وصحبه وسلم 

  .واحلمد هللا رب العاملني 

                                                
  ) . ١٤-٤/١٢( ،مرجع سابق ، بن عثيمني ا) ١(
  .  ١٠٨ص  ، مرجع سابق ، االلباين ) ٢(
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ملراجع واملصادر   فهرس ا
لرمحن بن أيب احلسن ، ابن اجلوزي  )١ فرج عبد ا ، زاد املسري ،  ١٤٠٧، أبو ال

 ٤ط، االسالمي املكتب 
لزهد ،  ١٤٠٣، اإلمام أمحد ، ابن حنبل  )٢  .دار الكتب العلمية ، ا
لرتاث ، املسند ،  ١٤١٢، اإلمام أمحد ، ابن حنبل  )٣  . ١ط ، دار إحياء ا
املكتب ، صحيح ابن خزمية ،  ١٤١٢، حتقيق حممد مصطفى األعظمي ، ابن خزمية  )٤

 .االسالمي 
شرح املمتع على زاد املستقنع ، ١٤١٦، حممد بن صاحل،ابن عثيمني )٥  ٢ط، مؤسسة آسام ، ال
ن كثري )٦ ران العظيم،١٤٠٨،اإلمام إمساعيل ابن كثري،اب لريان ،تفسري الق  ١ط ، دار ا
رتوايح ،  ١٤٠٥، ناصر الدين ، األلباين  )٧ ل  .املكتب االسالمي ، صالة ا
لرتهيب ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، األلباين  )٨ لرتغيب وا ، كتب املعارف م، صحيح ا

 . ٣ط
لرتبية العريب، صحيح سنن ابن ماجه ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، األلباين  )٩  مكتب ا

رتمذي ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، األلباين  )١٠ ل لرتبية ، صحيح سنن ا مكتب ا
لرتبية العريب  .ا

لرتبية ، صحيح سنن النسائي ،  ١٤٠٩، ناصر الدين ، األلباين  )١١ مكتبة ا
 .العريب 

ملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ،  ١٤١٤، مد فؤاد حم، الباقي  )١٢ لؤلؤ وا ، ال
 .دار احلديث 

دار ، الفوائد ،  ١٤٠٦، االمام ايب عبداهللا حممد الدمشقي ، اجلوزية  )١٣
 . ٢ط، الكتاب العريب 

، زاد املعاد ،  ١٤٠٧، االمام ايب عبداهللا حممد الدمشقي ، اجلوزية  )١٤
لرسالة   ١٥ط، مؤسسة ا

، إغاثة اللهفان ،  ١٤١٤، االمام ايب عبداهللا حممد الدمشقي  ،اجلوزية  )١٥
 .مكتبة املؤيد 
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رازي  )١٦ ل  .مكتبة لبنان ، خمتار الصحاح ،   ١٩٨٩،حممد بن ايب بكر ، ا
دار ابن ، صور من سري الصحابة ،  ١٤١٤، عبداحلميد ، السحيباين  )١٧

 خزمية 
ـ  ١٤١٣، حممد األمني ، الشنقيطي  )١٨  مكتبة ابن تيمية ، ان أضواء البي،ه
شوكاين  )١٩  .دار الفكر ، فتح القدير ،  ١٤١٤، حممد بن علي ، ال
عزي  )٢٠ ارج السالكني ،  ١٤٠٨، عبداملنعم ، ال مكتبة ، ذيب مد

 .السوادي 
 املكتبة السلفية ، فتح الباري ،١٤٠٧، أمحد بن علي بن حجر،العسقالين )٢١

 ٣ط
، مكتبة ابن تيمية ، رهبان الليل ،  ١٤١٤، سيد بن حسني ، العفاين  )٢٢

 ٢ط
روزي  )٢٣  حديث اكادمي ، خمتصر قيام الليل ،  ١٤٠٨، حممد بن نصر ، امل
رؤوف بن تاج العارفني بن علي ، املناوي  )٢٤ ل فيض ،  ١٣٥٦، عبد ا

 .دار إحياء السنة ، القدير 
، خمتصر صحيح مسلم ،  ١٤١٢،   زكي الدين أبو حممد، املنذري  )٢٥

 .السالمية املكتبة ا
 .دار احلديث ،  ١٤١٣، مالك بن أنس ، املوطأ  )٢٦
ووي  )٢٨ ن دار ، شرح صحيح مسلم ،  ١٤٠٣، حمي الدين أبو زكريا ، ال

 .القلم 
لوادعي )٢٩ زول،١٤١٥،مقبل،ا ن دار ابن حزم ،الصحيح املسند من أسباب ال

 . ٢ط
 . ١٢ط، دار الكتاب العريب ، الشوقيات ،  ١٤١٦، أمحد ، شوقي  )٣٠
ط األوىل ، دار القلم ، تزكية النفوس ،  ١٤١٤، الشيخ أمحد ، فريد  )٣١

. 
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قران ،  ١٤٠٦، سيد ، قطب  )٣٢  . ١٢ط، دار الشروق ، يف ظالل ال
 دار االندلس  ،  ١٤١١، حممد بن حسن بن عقيل ، موسى  )٣٣
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  قائمة احملتويات

  الصفحة   املوضوع 
  ٨  املقدمة 

  ١٢  ملاذا قيام الليل : املبحث األول : لفصل االول ا
قرآن الكرمي : املبحث الثاين    ١٧  قيام الليل يف ال

  ٢٥  قيام الليل يف السنة املطهرة : املبحث الثالث 
رابع ا: الفصل الثاين  ل   ٣٠  يف القيام  هدي النيب : ملبحث ا

  ٣٠  للقيام  استعداده  - 
  ٣١  أذكار النوم

  ٣٢  د االنتباه من النوم هديه عن - 
  ٣٢  هديه يف التسوك لقيام الليل  - 
لذكر والدعاء  -    ٣٣  هديه يف ما يفتتح به القيام من ا
  ٣٤  عدد ركعات صالته بالليل  - 
ره   -    ٣٦  كيفية صالته بالليل ووت

  ٤٢  هدي الصحابة رضوان اهللا عليهم يف القيام: املبحث اخلامس 
  ٤٣  اهللا عنه   قيام أيب بكر الصديق رضي - 
  ٤٤   قيام عمر بن اخلطاب  - 
  ٤٥   قيام عثمان بن عفان  - 
  ٤٥   قيام علي بن أيب طالب  - 

  ٤٦  قيام أيب الدرداء 
  ٤٦   قيام عبداهللا بن مسعود  - 
  ٤٧   قيام معاذ بن جبل  - 
رة  -    ٤٧   قيام أيب هري
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  الصفحة   املوضوع 
  ٤٨  قيام ابن عباس رضي اهللا عنهما  - 
  ٤٨  ابن عمر رضي اهللا عنهما  عبداهللاقيام  - 
  ٤٩  قيام عاشة رضي اهللا عنها  - 
  ٤٩  قيام حفصة رضي اهللا عنها  - 

  ٥١  من هدي السلف رمحهم اهللا يف القيام : املبحث السادس 
قرين رمحه اهللا  -    ٥١  قيام أويس ال
  ٥٢  قيام عامر بن عبد قيس رمحه اهللا  - 
  ٥٢  قيام احلسن البصري رمحه اهللا  - 
لربيع بن خيثم رمحه اهللا ق -    ٥٣  يام ا
  ٥٣  قيام ثابت البناين رمحه اهللا  - 
  ٥٤  قيام سعيد بن جبري رمحه اهللا  - 

  ٥٥  اخلامتة 
  ٥٦  واملصادرقائمة املراجع 

  ٥٩  قائمة احملتويات 
 
 

 


