
  :قيام الليل سنة مؤكدة حثنا عليها نبينا الكريم و أدلته كثيرة في الكتاب و السنة( 1

 :القيام في الكتاب
ْمسِ إِلَى َغَسقِ اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجرِ إِنَّ ُقْرآنَ  فأمر هللا به في سورة اإلسراء: }أَقِِم الصَّالةَ   لُِدلُوِك الشَّ

ْد بِِه نَافِلًَة لَكَ اْلَفْجرِ َكاَن َمْشُهوداً * وَ  َعَسى أَْن يَْبَعَثَك َربَُّك َمَقاماً َمْحُموداً{...  ِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ
 .7 )،87)اإلسراء اآليات 

ْمسِ َوَقْبَل  وفي سورة ق قال تعالى: }َفاْصبِْر َعلَى َما يَُقولُوَن َوَسب ِْح بَِحْمدِ  َرب َِك َقْبَل طُلُوعِ الشَّ
ُجوِد{.... )ق اآليات  َن اللَّْيلِ اْلُغُروبِ * َومِ   .)04 ،93َفَسب ِْحُه َوأَْدبَاَر السُّ

بهم فقال عز  وفي وصف أهل اإليمان امتدح الحق تبارك وتعالى المتقين المحسنين داعيا لالقتداء
 انُوا َقْبَل َذلَِك ُمْحِسنِيَن * َكانُواآتَاُهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم كَ  وجل: }إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاتٍ َوُعُيوٍن * آِخِذيَن َما

 )17 – 11يَْسَتْغِفُروَن{.... )الذريات اآليات  َقلِيالً ِمَن اللَّْيِل َما يَْهَجُعوَن * َوبِاألَْسَحارِ ُهمْ 

َقالُوا َسالماً * َوالَِّذيَن  َوإَِذا َخاطَبَُهُم اْلَجاِهلُونَ  وقال : }َوِعبَاُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى األَْرضِ َهْوناً 
داً َوقِيَاماً{.... )الفرقان اآليات  يَبِيُتونَ  عباده الذين شرفهم  ( . فجعل من صفات30، 39لَِرب ِِهْم ُسجَّ

 .بنسبتهم إليه أنهم يبيتون ليلهم سجًدا وقياًما

بِآياتَِنا الَِّذيَن إَِذا ُذك ُِروا بَِها َخرُّوا  وفي بيان ما أعد للقائمين من الجزاء والنعيم قال تعالى: }إِنََّما ُيْؤِمنُ 
داً َوَسبَُّحوا بَِحْمدِ  يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً  َرب ِِهْم َوُهْم ال يَْسَتْكبُِروَن * تََتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ  ُسجَّ

يَْعَملُوَن{...  َما ُأْخِفَي لَُهْم ِمْن ُقرَِّة أَْعُيٍن َجَزاًء بَِما َكانُواتَْعلَُم نَْفٌس  َوطََمعاً َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن * َفال
 .(18 - 11)السجدة اآليات 

 (18َواْلُمْسَتْغِفرِيَن بِاألَْسَحارِ{... )آل عمران:  سبحانه: }الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدقِيَن َواْلَقانِتِيَن َواْلُمْنِفِقينَ  قال

يَْتلُوَن آيَاتِ اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم يَْسُجُدوَن{.....  َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلكَِتابِ ُأمٌَّة َقائَِمةٌ وقال أيضا: }لَْيُسوا 
 (119 : )آل عمران

ْحُه لَْيالً َوِمَن اللَّْيِل َفاْسُجْد لَُه َوَسب ِ  * وفي سورة اإلنسان قال تعالى: }َواْذُكرِ اْسَم َرب َِك ُبْكَرًة َوأَِصيالً 
 (. 5126طَوِيالً{.... )اإلنسان:

 :القيام في السنة
الكتاب العزيز في الدعوة لهذه الفضيلة العظيمة وحث  لقد تواطأت أدلة السنة المطهرة مع أدلة

صلى هللا عليه وسلم في أقواله وأفعاله هو الحادي ألمته في  المؤمنين عليها، وكان هدي النبي
مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  اقتفاء أثره، فقد روى

 ."بعد رمضان شهر هللا المحرم، وأفضل الصالة بعد المكتوبة قيام الليل "أفضل الصيام

أحبُّ إليَّ من  ولذلك كان عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما يقول: "ألن أصلي في جوف الليل ركعة
 ."ر ركعاتأن أصلي بالنهار عش

بقيام  وعندما هاجر المصطفى صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما كلمهم أن أمرهم
وصلُّوا بالليل والناس نيام،  الليل، قال: "أيها الناس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلوا األرحام،

  " تدخلوا الجنة بسالم

كعب رضي  ويحثهم على قيام الليل، فعن أبي  بن وكان صلوات هللا عليه وسالمه يتعهد المسلمين
بأعلى صوته: أيها  هللا عنه قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مضى ثلثا الليل نادى

فيه". وطرق عليا وفاطمة رضي هللا  الناس اذكروا هللا، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما
 ."عنهما ليال وقال: أال تصليان؟



الليل". قال سالم  وقال لعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: " نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من
 .قليالً  بن عبد هللا: فكان ابن عمر بعد ذلك ال ينام من الليل إال

الليل فترك قيام  وقال لعبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما: " يا عبد هللا ال تكن كفالن كان يقوم من
 ." الليل

ميت،  وفي وصية جبريل للنبي األمين صلى هللا عليه وسلم قال: "يا محمد، عش ما شئت فإنك
قيامه  وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن

 . "الليل، وعزه استغناؤه عن الناس

 

فهو تربية للفرد الذي  يادة العالم وريادته،ُيعتبر قيام الليل بداية الطريق إلعادة األمة وتأهيلها لق( 5
 ففي قيام الليل تطهير لنفس المسلم من األمراض و الذنوب و المعاصي. المجتمع، لبناء هو لبنة

وانقالب ، من األسباب الداعية إلى التنبيه بأهمية قيام الليل تبدل أحوالنا عن أحوال السلف (0
وبدال من أن تقضى ساعات الليل في  ،وتضييع لألوقات ليالينا إلى لهو ولعب وتفريط في األعمار

 أضاعت على المسلمين دينهم. صالة ومناجاة هلل صار األعم األغلب يقضيها في معاص

 


