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 سورة المزمل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َأْو ( 3)ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ِمْنُه َقِليًلا ( 2)ُقِم اللَّْيَل ِإَّلَّ قَِليًلا ( 1)يَا أَي َُّها اْلُمزَّمُِّل 
ِإنَّ نَاِشَئَة ( 5)ِإنَّا َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْوَّلا ثَِقيًلا ( 4)ْرآَن تَ ْرتِيًلا ِزْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلقُ 

ا َطوِيًلا ( 6)اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاا َوَأقْ َوُم ِقيًلا  َهاِر َسْبحا ( 7)ِإنَّ َلَك ِفي الن َّ
ِرِق َواْلَمْغِرِب ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو َربُّ اْلَمشْ ( 8)َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك َوتَ َبتَّْل ِإلَْيِه تَ ْبِتيًلا 

( 11)َواْصِبْر َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراا َجِميًلا ( 9)فَاتَِّخْذُه وَِكيًلا 
ْلُهْم قَِليًلا  ْعَمِة َوَمهِّ بِيَن ُأوِلي الن َّ ا ( 11)َوَذْرِني َواْلُمَكذِّ ِإنَّ َلَديْ َنا أَْنَكاَّلا َوَجِحيما

ا وَ ( 12) يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْْلَْرُض َواْلِجَباُل وََكاَنِت ( 13)طََعاماا َذا ُغصٍَّة َوَعَذاباا أَلِيما
ا َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ( 14)اْلِجَباُل َكِثيباا َمِهيًلا  ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسوَّلا َشاِهدا

ا َوبِيًلا فَ َعَصى ِفْرَعْوُن ( 15)ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوَّلا  ( 16)الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخذا
ُقوَن ِإْن َكَفْرُتْم يَ ْوماا َيْجَعُل اْلوِْلَداَن ِشيباا  َفِطٌر ِبِه َكاَن ( 17)َفَكْيَف تَ ت َّ َماُء ُمن ْ السَّ

ِإنَّ  (19)ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبيًلا ( 18)َوْعُدُه َمْفُعوَّلا 
رَبََّك يَ ْعَلُم أَنََّك تَ ُقوُم َأْدَنى ِمْن ثُ لَُثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثُ لَُثُه َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك 
َر  َرُءوا َما تَ َيسَّ َهاَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه فَ َتاَب َعَلْيُكْم فَاق ْ ُر اللَّْيَل َوالن َّ َواللَُّه يُ َقدِّ

ِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اْْلَْرِض يَ ْبتَ ُغوَن ِمَن اْلُقْرآ
َر ِمْنُه َوَأِقيُموا  َرُءوا َما تَ َيسَّ ِمْن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه فَاق ْ

ُموا ِْلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر الصًََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا اللََّه قَ ْرضا  ا َحَسناا َوَما تُ َقدِّ
راا َوَأْعَظَم َأْجراا َواْستَ ْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم  َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخي ْ

(21) 
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 ورة وما جاء فيها من أخبار صحيحةالتعريف بالس
حبسب  ترتيب املصحف، وهي  سورة املزمل، هي السورة الثالثة والسبعون

من قسم املفصل، وعدة آيها يف عد أهل املدينة مثان عشرة آية، ويف عد أهل 
 .البصرة تسع عشرة ويف عد من عداهم عشرون

انطلقنا إىل عائشة، فاستأذنا عليها، فدخلنا : عن سعد بن هشام، قال
ست تقرأ هذه أل»: أنبئيين عن قيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قالت: قلت

فإن اهلل افرتض القيام يف أول هذه »: بلى، قالت: قلت «السورة يا أيها املزمل؟
السورة، فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه حوال، حىت انتفخت أقدامهم، 
وأمسك اهلل خامتتها اثين عشر شهرا، مث أنزل اهلل عز وجل التخفيف يف آخر هذه 

  1.«طوعا بعد فريضةالسورة، فصار قيام الليل ت
وهي مكية كلها يف قول املهدوي »: وقال اإلمام ابن عطية رمحه اهلل

إىل [ 02: الزمل]ِإنَّ َربََّك يَ ْعَلُم : هي مكية إال قوله تعاىل: ومجاعة، وقال اجلمهور
/ 5)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز . «آخر السورة، فإن ذلك نزل باملدينة

683.) 
سورة »ليس هلذه السورة إال اسم »: المة ابن عاشور رمحه اهللوقال الع

ُعرفت باإلضافة هلذا اللفظ الواقع يف أوهلا، فيجوز أن يراد به حكاية  «املزمل
اللفظ، وجيوز أن يراد به النيبء صلى اهلل عليه وسلم موصوفا باحلال الذي نودي به 

  2.«[1: املزمل]يا أيها املزمل : يف قوله تعاىل
 

                                                 
 (548/ 0)، املستدرك على الصحيحني للحاكم (615/ 12)السنن الكربى للنسائي  1
 (.050/ 02)التحرير والتنوير  2
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 ح بعض الكلمات الواردة في السورةشر 
 «َأْخِلصْ »: ﴾َوتَ َبتَّلْ ﴿: قَاَل ُُمَاِهد  : قال اإلمام البخاري يف صحيحيه

َفِطر  ِبهِ ﴿، «قُ ُيوًدا»: ﴾أَْنَكااًل ﴿: َوقَاَل احَلَسنُ  : َوقَاَل اْبُن َعبَّاس   «ُمثْ َقَلة  ِبهِ »: ﴾ُمن ْ
  1.«ياًل َشِديًداالرَّْمُل السَّاِئُل َوبِ »: ﴾َكِثيًبا َمِهياًل ﴿

 مناسبتها لما قبلها حسب ترتيب النزول
ني استهلتا توجه املناسبة بني سورة املزمل وسورة القلم، أن كلتا السور 

ما أنت بنعمة ربك ﴿: نقرأ «القلم»خبطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم، ففي 
ويف . ﴾ اآليةوإن لك ْلجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بمجنون

ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ِمْنُه ( 2)ُقِم اللَّْيَل ِإَّلَّ قَِليًلا ( 1)يَا أَي َُّها اْلُمزَّمُِّل ﴿: «ملاملز »
وملا أمره ربه يف [. 4 - 1: املزمل]﴾ َأْو ِزْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيًلا ( 3)َقِليًلا 

: د الوصية هنا فقالأعا[ 48: القلم]﴾ فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبِّكَ ﴿: تلك بالصرب
وملا بنين [. 12: املزمل]﴾ َواْصِبْر َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراا َجِميًلا ﴿

َمنَّاٍع ﴿: سبحانه وتعاىل يف تلك أن سبب إعراض من أعرض، هو املال والغىن
﴾ َذا َماٍل َوبَِنينَ َأْن َكاَن ( 13)ُعُتلٍّ بَ ْعَد َذِلَك زَنِيٍم ( 12)لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد أَثِيٍم 

: أعاد هنا السبب نفسه يف إعراض من سبق، فقال، [14 - 10: القلم]
ْلُهْم قَِليًلا ﴿ ْعَمِة َوَمهِّ بِيَن ُأوِلي الن َّ وأيضا وجه [. 11: املزمل]﴾ َوَذْرِني َواْلُمَكذِّ

ُب ِبَهَذا اْلحَ ﴿: التشابه يف األسلوب واضح، قال يف تلك ِديِث َفَذْرِني َوَمْن ُيَكذِّ
َوَذْرِني ﴿: وقال يف هذه[. 44: القلم]﴾ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ََّل يَ ْعَلُمونَ 

ْلُهْم قَِليًلا  ْعَمِة َوَمهِّ بِيَن ُأوِلي الن َّ وملا ختم تلك بقوله [. 11: املزمل]﴾ َواْلُمَكذِّ

                                                 
 (131/ 3)صحيح البخاري  1
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ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة ﴿: قال هنا[ 50: القلم]﴾ َوَما ُهَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمينَ ﴿: تعاىل
 [.12: املزمل]﴾ َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبيًلا 

ال حيتاج إىل تكلنف، ويف هذا إشارة إىل أحوال  ةالربط واملناسبة جلي أوُجهف
النيب صلى اهلل عليه وسلم مع ما كان يلقاه من إعراض كرباء قريش، ذوي األموال 

 .واهلل أعلم. ض إليه من سخرية واستهزاءرن وما كان يتع. واجلاه والشأن
فإذا كانت سورة املزمل قد أنزلت قبل »: قال العالمة ابن عاشور رمحه اهلل

سورة املدثر كان ذلك داال على أن اهلل تعاىل بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر 
مث أنزل عليه سورة القلم لدحض مقالة [ 1: العلق] ﴾اقرأ باسم ربك﴿سورة 
 .إنه ُمنون: ني فيه اليت دبرها الوليد بن املغرية أن يقولوااملشرك

أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه ملا اعرتاه من احلزن من قول 
املشركني، فأمره اهلل بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل، مث فرت الوحي فلما رأى املَلك 

 1.ل عليه يا أيها املدثرالذي أرسل إليه حبراء تدثنر من شدة وقع تلك الرؤية، فأنز 
 محور السورة وبعض مقاصدها وأغراضها

مرحل   ة م   ن  ه  ذه الس   ورة ص  ونرا لن   ا ح   ال الن  يب ص   لى اهلل علي   ه وس  لم يف أول
مراحل الوحي، فما أن نزلت عليه آياا من سورة العلق، والقلم، حىت أُمر يف ه ذه 

طري ق فأرش ده رب ه إىل بصالة الليل ليتستعني هبا على ثقل أعباء الدعوة وأوامر رب ه، 
ح   د ه أم   ا ف .األعل   ىيف ح   ده األدح وح   ده  تق   واهالطري   ق إىل   ل   ه، وب   نين إلي   هالس   ري 
زك    اة، الفروض    ة، و املص    الة بال فت    أخر نزول    ه بس    نواا، وأُم    ر فيه    ا وم    ن مع    ه األدح

، وه و أول م ا ن زل علي ه يف حد ه األعل ىأما و . ستغفار، وقيام ما تيسر من الليلالوا
                                                 

 (052/ 02)التحرير والتنوير  1
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ع  زن  إلي  هقي  ام م  ن اللي  ل، وترتي  ل الق  رآن، وذك  ر اهلل، وانقط  ا  ففي  ه ال، ورةأوائ  ل الس  
ح     ال ، وانتظ     ار فع     ل اهلل ف     يهم همص     رب عل     ى أق     وال الك     افرين، وهج     ر الوج     ل، و 

 . االستضعاف والغربة
وتكاد السورة كلها تكون موجهة لشخصية الرس ول ص لى اهلل علي ه وس لم دون 

ا رس   ول إىل الع   املني، فك   ان م   ن الض   روري غ   ريه، ألن املرحل   ة مرحل   ة دع   وة ج   اء هب   
توجيه اخلطاب له   وملن أراد أن يتشرف ويتكلف مبقام االقتداء به يف ال دعوة   كم ا 

 .سنرى يف املقاصد العملية للسورة
تب دأ بالن داء العل وي . والسورة بشطريها تعرض صفحة من ت اري  ه ذه ال دعوة»

والتهيئ ة بقي ام اللي ل، والص الة، وترتي ل  وتصور اإلعداد ل ه. الكرمي بالتكليف العظيم
واالتك   ال عل   ى اهلل وح   ده، والص   رب عل   ى األذى، . الق   رآن، وال   ذكر اخلاش   ع املتبت   ل

واهلج   ر اجلمي   ل للمك   ذبني، والتخلي   ة بي   نهم وب   ني اجلب   ار القه   ار ص   احب ال   دعوة 
 !..وصاحب املعركة

طاعاا والقرب اا، والتوجيه لل. وتنتهي بلمسة الرفق والرمحة والتخفيف والتيسري
 .. «إن اهلل غفور رحيم»: والتلويح برمحة اهلل ومغفرته

وه  ي متث   ل بش   طريها ص   فحة م   ن ص   فحاا ذل   ك اجله   د الك   رمي النبي   ل، ال   ذي 
البش  رية الض  الة، لريده  ا إىل رهب  ا، ويص  رب  -بذل  ه ذل  ك ال  رهط املخت  ار م  ن البش  رية 

حلياة م ن ع رض يغ ري، على أذاها، وجياهد يف ضمائرها وهو متجرد من كل ما يف ا
  1 « !ونوم يلتذه الفارغون. ولذاذة تلهي، وراحة ينعم هبا اخلليون

 

                                                 
 (6244  3/6241)ىف ظالل القرآن  1
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 الفوائد والمقاصد العلمية المستنبطة من اآليات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ِمْنُه َقِليًلا ( 2)ُقِم اللَّْيَل ِإَّلَّ قَِليًلا ( 1)يَا أَي َُّها اْلُمزَّمُِّل 
ِإنَّ ( 5)ِإنَّا َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْوَّلا ثَِقيًلا ( 4)َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيًلا ( 3)

َوُم ِقيًلا  ا َطوِيًلا ( 6)نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاا َوَأق ْ َهاِر َسْبحا ( 7)ِإنَّ َلَك ِفي الن َّ
َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو ( 8)ِإلَْيِه تَ ْبِتيًلا  َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك َوتَ َبتَّلْ 

 .(9)فَاتَِّخْذُه وَِكيًلا 
إن املتأمل واملتدبر يف مطلع السورة، إذا نظر إىل ما سبقها نزوال فسيالحظ 
نية املناسبة بينهما، ويستشعر احلالة النفسية للنيب صلى اهلل عليه وسلم، واحلالة الزم

واملكانية معا، وبذلك يستطيع تنزيل اآلياا على الواقع، ويعي أبعادها 
 .ومقاصدها

  اليت سبقت املزمل   جند اآلياا آخر آياا من سورة القلم فبالنظر إىل 
َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا ﴿: موجهة للنيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله تعاىل

ا َسِمُعوا الذِّْكَر َويَ ُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن  لَيُ ْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِهمْ  َوَما ُهَو ِإَّلَّ ( 51)َلمَّ
وورد أثر ضعيف اإلسناد، نستأنس به ملا له عالقة . ﴾(52)ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَن 

اجتمعت : فعن جابر قال. «املزمل»ومطلع  «القلم»باملناسبة بني آخر آية يف 
. كاهن: فقالوا. مسوا هذا الرجل امسا تصدر الناس عنه: قريش يف دار الندوة فقالوا

ليس : قالوا. ساحر: قالوا. ليس مبجنون: ُمنون قالوا: قالوا. ليس بكاهن: قالوا
فتفرق املشركون على ذلك، فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم، فتزمل . بساحر
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يا أيها » ،«ا املزمليا أيه»: فأتاه جربيل، عليه السالم، فقال. يف ثيابه وتدثر فيها
 1.«املدثر

كلها موجهة للنيب صلى اهلل عليه وهذه اآلياا األوىل   من سورة املزمل    
ح هبا يف مواجهة املعاندين واملستهزئني به، فأمره ربه أن يقوم الليل، وسلم، ليتسلَّ 

 ه أو ينقص منه قليال أو يزد عليه، أن ويرتل القرآن ترتيال والناس نيام، فهذانصفَ 
لذا  ووقت نزوله كذلك ثقيل، العمل به ثقيل،  وإن كان ميسنرا يف قراءته   فالقرآن 

حيتاج إىل عزم وجدن وقوة، فالقيام به ليال يف الصالة، أشد مواطأة بني القلب 
واللسان، وأمجع على التالوة؛ وأما حوائج الدنيا والتقلب فيها، الفراغ والنوم، فشأنه 

وأمره ربه أن خيلص له العبادة يف كل . ﴾ر سبحا طويًلإن لك في النها﴿: النهار
وقت وحني، وأن يكثر من ذكره، وينقطع إليه، ويتفرغ لعبادته إذا فرغ من أشغاله، 

. ﴾واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيًل﴿: وما حيتاج إليه من أمور دنياه، فقال له
هو : أي ﴾رب المشرق والمغرب َّل إله إَّل هو فاتخذه وكيًل﴿ربك الذي هو 

املالك املتصرف يف املشارق واملغارب ال إله إال هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده 
 . ﴾فاتخذه وكيًل﴿بالتوكل، 

 لطيفة بيانية
مل ن   ودي الن   يب ص   لى اهلل علي   ه : إن قي   ل. ﴿ي   ا أيه   ا املزم   ل﴾: قول   ه تع   اىل

 يا أيها النيب؟ يا حممد، أو: وسلم باحلالة اليت كان عليها   وهي التزمل   فهال قال

                                                 
بن من طريق حممد ( 6428)، ورواه الطرباين يف املعجم األوسط برقم «كشف األستار»( 0023)مسند البزار برقم  1

 .«وفيه معلى بن عبد الرمحن الواسطي وهو كذاب»( : 2/162)موسى القطان به مثله، وقال اهليثمي يف اجملمع 
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املالطف  ة، ف  إن الع  رب : يف ندائ  ه باملزم  ل فائ  دتان، إح  دا ا: ق  ال الس  هيلي 
إذا قص  دا مالطف  ة املخاط  ب ن  ادوه باس  م مش  تق م  ن حالت  ه ال  يت ه  و عليه  ا كق  ول 

 1.«قم أبا تراب» :النيب صلى اهلل عليه وسلم لعلي
ىل ذك   ر اهلل، ألن التنبي   ه لك   ل متزم   ل راق   د باللي   ل ليتنب   ه إ: والفائ   دة الثاني   ة

 2.املخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة االسم املشتق من الفعل يشرتك فيه
( 11)َواْصِبْر َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراا َجِميًلا ﴿: قال تعالى

ْلُهْم قَِليًلا  ْعَمِة َوَمهِّ بِيَن ُأوِلي الن َّ ا ِإنَّ َلَديْ َنا أَنْ ( 11)َوَذْرِني َواْلُمَكذِّ َكاَّلا َوَجِحيما
ا ( 12) يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْْلَْرُض َواْلِجَباُل وََكاَنِت ( 13)َوطََعاماا َذا ُغصٍَّة َوَعَذاباا أَلِيما

 ..﴾اْلِجَباُل َكِثيباا َمِهيًلا 
 «ساحر» .. «ُمنون»عنك، أنك  ﴾َما يَ ُقوُلونَ  َواْصِبْر َعَلى﴿

: قال الشي  السعدي رمحه اهلل. ابه معههجرا ال عت ﴾َواْهُجْرُهْم َهْجراا َجِميًلا ﴿
فلما أمره اهلل بالصالة خصوصا، وبالذكر عموما، وذلك حيصل للعبد ملكة قوية »

يف حتمل األثقال، وفعل الثقيل من األعمال، أمره بالصرب على ما يقول فيه 
املعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن ميضي على أمر اهلل، ال يصده عنه 

وال يرده راد، وأن يهجرهم هجرا مجيال وهو اهلجر حيث اقتضت املصلحة  صاد،

                                                 
جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيت فاطمة فلم جيد عليا يف  »: احلديث يف الصحيحني عن سهل بن سعد قال  1

 فخرج فلم يقل عندي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيين وبينه شيء فغاضبين
إلنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول اهلل هو يف املسجد راقد فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو مضطجع قد 

 . »با تراب سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أ
 .اللفظ للبخاري

 (040/  6)التسهيل  2
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اهلجر الذي ال أذية فيه، فيقابلهم باهلجر واإلعراض عنهم وعن أقواهلم اليت تؤذيه، 
  1.«وأمره جبداهلم باليت هي أحسن

ْلُهْم َقِليًلا ﴿: قوله تعالى ْعَمِة َوَمهِّ بِيَن ُأوِلي الن َّ ِإنَّ ( 11) َوَذْرِني َواْلُمَكذِّ
ا  ا ( 12)َلَديْ َنا أَْنَكاَّلا َوَجِحيما يَ ْوَم تَ ْرُجُف ( 13)َوطََعاماا َذا ُغصٍَّة َوَعَذاباا أَلِيما

  ﴾اْْلَْرُض َواْلِجَباُل وََكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيباا َمِهيًلا 
واملكذبني املرتفني أصحاب األموال، فإهنم على الطاعة أقدر  دعين: أي

: أي ﴾ومهلهم قليًل﴿يطالبون من احلقوق مبا ليس عند غريهم، من غريهم وهم 
َأْن  ﴿: «القلم»وهذا هو الغالب على أهل الرتف والغىن، كما مرن معنا يف . رويدا

َلى َعَلْيِه آيَاتُ َنا قَاَل َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن ( 14)َكاَن َذا َماٍل َوبَِنيَن   ﴾ (15)ِإَذا تُ ت ْ
َكًل ِإنَّ اإلْنَساَن لََيْطَغى َأْن رَآُه ﴿: «العلق»يف وأيضا [. 15، 14: القلم]

 .﴾اْستَ ْغَنى
يَ ْوَم تَ ْرُجُف ﴿: قل هلممىت يكون هذا العذاب؟ ف: ئلسا كفإن سأل

سائال بعد  ﴾مهيًل﴿رمال ُمتمعا  ﴾اْْلَْرُض َواْلِجَباُل وََكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيباا
 .اجتماعه

ا َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم رَ ﴿:قال تعالى ُسوَّلا َشاِهدا
ا َوبِيًلا ( 15)ِفْرَعْوَن َرُسوَّلا  َفَكْيَف ( 16)فَ َعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخذا

ُقوَن ِإْن َكَفْرُتْم يَ ْوماا َيْجَعُل اْلوِْلَداَن ِشيباا  َفِطٌر بِِه َكاَن َوعْ ( 17)تَ ت َّ َماُء ُمن ْ ُدُه السَّ
 ﴾( 19)ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبيًلا ( 18)َمْفُعوَّلا 

 [19 - 15: المزمل]
                                                 

1
 ( 826: ص)تيسري الكرمي الرمحن  
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إنا أرسلنا إليكم ﴿: سبحانه خماطبا لكفار قريش، واملراد سائر الناس يقول
كما أرسلنا إلى فرعون رسوَّل فعصى ﴿بأعمالكم، : أي ﴾رسوَّل شاهدا عليكم

شديدا؟ أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا  ﴾ون الرسول فأخذناه أخذا وبيًلفرع
فكيف . الرسول، فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر

يوما يجعل الولدان ﴿: حيصل لكم أمان من يوم هذا الفز  العظيم إن كفرمت؟ قوله
ابعث : يقول اهلل آلدممن شدة أهواله وزالزله وبالبله، وذلك حني : أي ﴾شيبا

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إىل : فيقول من كم؟ فيقول. بعث النار
 .النار، وواحد إىل اجلنة

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من ﴿
الذين معك واهلل يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا 

لقرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في اْلرض ما تيسر من ا
يبتغون من فضل اهلل وآخرون يقاتلون في سبيل اهلل فاقرءوا ما تيسر منه 
وأقيموا الصًلة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهلل قرضا حسنا وما تقدموا ْلنفسكم من 

ر رحيم خير تجدوه عند اهلل هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا اهلل إن اهلل غفو 
(21)﴾. 

لم اهلل جل وعال أن سيكون من هذه األمة ذوو أعذار يف ترك عَ : والمعنى
قيام الليل، من مرضى ال يستطيعون ذلك، ومسافرين يف األرض يبتغون من فضل 
اهلل يف املكاسب واملتاجر، وآخرين مشغولني مبا هو األهم يف حقهم من الغزو يف 

مكية، ومل يكن القتال شر  بعد، فهي من    كلهابل السورة     سبيل اهلل وهذه اآلية
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فاقرءوا ﴿: وهلذا قال. أكرب دالئل النبوة، ألنه من باب اإلخبار باملغيباا املستقبلة
 .قوموا مبا تيسر عليكم منه: أي ﴾ما تيسر منه

 بعض ما جاء في قيام الليل
ضل قيام الليل وما له من أجر وثواب، ف لقد وردا عدة أحاديث يف

 .وسنكتفي بذكر بعضها اختصارا
جاء يف صحيح اإلمام مسلم من طريق حفص وأيب معاوية عن فقد 

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: سفيان عن جابر قال األعمش عن أيب
من خاف أن ال يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر »

 :وقال أبو معاوية .«آخر الليل فإن صالة آخر بالليل مشهودة وذلك أفضل
 .حمضورة
 صلى عليكم بقيام الليل، فإن رسول اهلل»: قالت عائشة رضي اهلل عنهاو 

، وقد عرفت أن أحدكم »اهلل عليه وسلم كان ال يدعه، فإن مرض قرأ وهو قاعد 
 1.«يقول حبسيب أن أقيم ما كتب يل، وأح له ذلك

ما تقول يف رجل قد استظهر : للحسن رمحه اهلل: عن أيب رجاء قلتو 
إمنا لعمر اهلل ذاك »: القرآن كله عن ظهر قلبه وال يقوم به إمنا يصلي املكتوبة؟ قال

نعم ولو مخسني : قال ﴾فاقرءوا ما تيسر منه﴿: قلت قال اهلل تعاىل. يتوسد القرآن
  .»آية 

هل كان أبوك رمبا نام الليل حىت يصبح؟ »: قلت البن طاوس :وقال معمر
  .«رمبا أتى عليه ذاك: قال

                                                 
 (402/ 41)مسند أمحد  1
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وال أقدر عليها مع  ،إين أحب التهجد والصالة هلل: جل البن عمروقال ر 
 1.«واتق اهلل ما استطعت ،ارقد يا ابن أخي ما استطعت»: فقال. الضعف
قال أبو ذر، : عن سويد بن غفلة، أنه عاد زر بن حبيش يف مرضه، فقالو 

بد ما من ع»: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -شك شعبة  -أو أبو الدرداء 
حيدث نفسه بقيام ساعة من الليل، فينام عنها، إال كان نومه صدقة تصدق اهلل هبا 

 2.«عليه، وكتب له أجر ما نوى
[ 12: الذارياا] ﴾كانوا قليًل من الليل ما يهجعون﴿عن عطاء، و 

وكان أبو ذر حيتجز احتجازه، ويأخذ العصا  «ذلك إذ أمروا بقيام الليل»: قال
 3.«﴾فاقرءوا ما تيسر منه﴿: كذلك حىت أنزلت الرخصةفيعتمد عليها، فكانوا  

عن عائشة، أخربته أهنا كانت إذا عركت، قال هلا رسول اهلل صلى اهلل و 
اتزري على  -مث ذكر قتيبة كلمة معناها  -يا بنت أيب بكر »: عليه وسلم
ما كان ينام  ، وكان يباشرها من الليل ما شاء اهلل حىت يقوم لصالته، وقلَّ «وسطك

 4.[0: املزمل] ﴾قم الليل إَّل قليًل﴿: ن الليل ملا قال اهلل عز وجل لهم
 بعض المسائل الفقهية
َر ِمَن ﴿: قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف قوله تعاىل َرُءوا َما تَ َيسَّ فَاق ْ

:  عن الصالة بالقراءة، كما قال يف سورة اإلسراءوعربَّ [: 02:املزمل] ﴾اْلُقْرآنِ 
 .بقراءتك: أي[ 112:اإلسراء] ﴾َوَّل َتْجَهْر ِبَصًلِتكَ ﴿

                                                 
 (05: ص)خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر  1
 (606/ 3)حمققا  -صحيح ابن حبان  2
 (42/ 0)مصنف ابن أيب شيبة  3
 (613/ 12)السنن الكربى للنسائي  4
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فة رمحه اهلل تعاىل هبذه اآلية على أنه وقد استدل أصحاب اإلمام أيب حني
ال تتعني قراءة الفاحتة يف الصالة، بل لو قرأ هبا أو بغريها من القرآن ولو بآية 

مث اقرأ ما تيسر »: املسيء صالته الذي يف الصحيحنيأجزأه، واعتضدوا حبديث 
 .«معك من القرآن

وهو يف عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه : وقد أجاهبم اجلمهور حبديث
صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  ال»: لنيب صلى اهلل عليه وسلم قالالصحيحني، أن ا

 .«الكتاب
ابن   قال احلافظ ﴾آخرون يقاتلون في سبيل اهللو ﴿: قوله تبارك وتعاىل

مكية، ومل يكن القتال شر  بعد، فهي من -بل السورة كلها-وهذه اآلية »: كثري
 1.«خبار باملغيباا املستقبلةأكرب دالئل النبوة، ألنه من باب اإل

أقيموا صالتكم الواجبة : أي ﴾وأقيموا الصًلة وآتوا الزكاة﴿:قوله
إن فرض الزكاة نزل مبكة، لكن : وهذا يدل ملن قال. عليكم، وآتوا الزكاة املفروضة

  2.واهلل أعلم. مقادير النصب واملخرج مل تبني إال باملدينة
 ى أرض الواقعلسورة وتنزيلها علفي االمقاصد العملية 

األمر بالقيام هنا  .اآلياا ﴾.. قم الليليا أيها المزمل ﴿:قوله تعاىل
ومن ﴿: وهو خاص بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، بدليل آية االسراء. للوجوب

.  ﴾(79)الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 
ب يف حق النيب فقط، والصحيح أنه واج. ومحله األحناف على األمة بكاملها

نافلة ﴿: واختلف يف معىن قوله»: كما قال احلافظ  .ومستحب ومندوب ألمته
                                                 

 (058/ 8) :ابن كثري تفسري 1
 (052/ 8) :املصدر نفسه 2
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معناه أنك خمصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا : فقيل ﴾لك
رواه العويف عن ابن عباس، وهو أحد قويل العلماء، وأحد قويل . يف حقه دون األمة

 1.«ن جريرالشافعي، رمحه اهلل، واختاره اب
لدعوة إىل اهلل تعاىل أن يكون له لن نفسه وعلى هذا فينبغي ملن وطن : قلت

على ما يلقاه من  ورد من قيام الليل، ليستعني به على أعباء الدعوة، والصربِ 
 .حاله  ليال كحال عوام الناسوأن ال يكون . اندين واملستهزئنياملع

وأحاديث ترتيل . نا للوجوباألمر ه: ﴾ورتل القرآن ترتيًل﴿ :قوله تعاىل
وقد صننف العلماء يف هذا الباب . القرآن وجتويده وحتسني الصوا به كثرية

مصنفاا، وصار علما مستقال بذاته، ملا له من عالقة بكالم اهلل تعاىل والنطق 
 . السليم

عرف منه خمرج كل حرف، وحقه من يُ  علمأنه  :الصة علم التجويدوخُ 
ستعالء، ومستحقه من الصفاا العارضة كالتفخيم الصفاا الالزمة كاجلهر واال

 .واإلخفاء، مث أقسام الوقف واالبتداء، إىل غري ذلك
. فالوجوب على كل مكلف يقرأ شيئا من القرآن: وأما حكم العمل به
 . 2فعلى الوجوب الكفائي: وأما حكم تعليم هذا العلم

 .خمارج احلروف وصفاهتا وأحكامها: وأشهر مباحثه

                                                 
 (126/ 5) املصدر نفسه 1
فهو ما توجه فيه الطلب إىل كل مكلف، أي طلب : أما الواجب العيين. الواجب ينقسم إىل قسمني،  عيين وكفائي 2

 .الشار  فعله من كل واحد من املكلفني، فال يكفي فيه قيام البعض دون البعض اآلخر
هو ما طلب الشار  حصوله من مجاعة املكلفني من غري نظر إىل فاعله، ألن مقصود الشار  : أما الواجب الكفائيو 

روضة . )حصول الفعل فقط، فإذا فعله البعض سقط اإلمث عن الباقني، وإذا مل يفعل هنائيًّا أمث اجلميع، لتعلق الطلب بالكل
 .بتصرف( 106/ 1( )100/ 1)الناظر وجنة املناظر 
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، (ه 605ا )اخلاقانية ملوسى بن عبيد اهلل : ه قدميا وحديثاوأشهر كتب
والتمهيد، وكذا اجلزرية كال ا حملمد (. ه 462ا )والرعاية ملكي بن أىب طالب 

وهناية القول املفيد للعالمة حممد مكي (. ه 866ا )بن حممد بن اجلزرى 
ا )وهداية القارئ لعبد الفتاح عجمى املرصفى (. ه  1605:ا)نصر،

 (. ه 1422
انطالقا من هذه  وقد كثرا األدلة والفتاوى ونصوص العلماء على وجوبه

الرتتيل هو جتويد احلروف، ومعرفة »: رضي اهلل عنه قال اروى أن عليوي   .اآلية
 . 1«االبتداء والوقوف
فمن أخل بتصحيح . 08:الزمر( قرآنا عربيا غير ذي عوج: )وقال تعاىل

 :ولذا قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل. قراءته له، فقد ارتكب حمظورا
 من لم يجود القرآن آثم... واْلخذ بالتجويد حتم َّلزم 

ل من البتل وهو تفع  . االنقطا : التبتل: ﴾وتبتل اليه تبتيًل﴿: قوله تعاىل
النقطاعها عن األزواج، وعن أن ومسيت مرمي عليها السالم البتول . وهو القطع

وُقطعت . ففاقت نساء الزمان شرفا وفضال. يكون هلا نظراء من نساء زماهنا
 .ال يصح إال هبما. والتبتل جيمع أمرين اتصاال وانفصاال... منهن

وعن . انقطا  قلبه عن حظوظ النفس املزامحة ملراد الرب منه: فاالنفصال
ا منه، أو رغبة فيه، أو مباالة به، أو فكرا فيه، التفاا قلبه إىل ما سوى اهلل، خوف

 .حبيث يشغل قلبه عن اهلل

                                                 
 .بغري سند( 080/  1)ذكره اإلمام السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن  1
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وهو اتصال القلب باهلل، . ال يصح إال بعد هذا االنفصال: واالتصال
قاله ابن القيم يف . وإقباله عليه، وإقامة وجهه له، حبا وخوفا ورجاء، وإنابة وتوكال

 1.مدارجه
 .شرعي وبدعي: وهو قسمان
. فهو ركون القلب إىل رب اخلالئق، دون التعلق باملخلوقاا :أما الشرعي

الشرعية مثل االعتكاف، ولزوم البيت عند الفنت مع احملافظة على صالة  واخللوةُ 
 هاجلماعة واجلمعة، وعيادة املرضى وتشييع اجلنائز، وصلة الرحم، وما البد من

 .الضرب يف األرض للسعي على األهل واألوالدكطبل العلم و 
. طالنيودعوى الزهد عند بعض املتصوفة البَ  ،بتنل الرهبانفكت: وأما البدعي

مث ساق حديثا . باب ما يكره من التبتل واخلصاء: وقد بونب البخاري يف صحيحه
رد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على »: بسنده عن سعد بن أيب وقاص، أنه قال

ل املنهي عنه هنا، واملراد بالتبتن  2.«عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا
 .هو االنقطا  عن الزواج

ولو مرة يف السنة، كأن يعتكف يف  فالبد للداعية من عزلة وخلوة شرعية
 .العشر األواخر من رمضان، أو يف أي وقت تيسنر له ذلك

أن  تبني لنا اهذه اآليا ..:﴾..واهجرهم﴿.. ﴾..واصبر﴿: قوله تعاىل
لدعاة   والعصبة املؤمنة   أن نبغي لي ،غربةو  قلنة واألحوال، منالظروف يف مثل هذه 

. االندفا  احلماسيو املواجهة ب، وليس واهلجر اجلميل ،الصرب على األذىب يتحلنوا

                                                 
 (60   62/ 0)مدارج السالكني  1
 (1202/ 0)، صحيح مسلم (4/ 2)صحيح البخاري  2
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يف بداية الدعوة ملا كانوا مستضعفني مبكة، يه ومن معه بنأوامر اهلل تعاىل له هي هذف
 . حذو القذة بالقذة ،وهو الذي ينبغي اتباعه يف حال الغربة

كان املؤمنون يف ابتداء اإلسالم »: ل احلافظ ابن كثري رمحه اهللويف هذا يقو 
  وهم مبكة   مأمورين بالصالة والزكاة وإن مل تكن ذاا النصب، لكن كانوا 
مأمورين مبواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن املشركني والصرب 

ليشتفوا من أعدائهم، ومل يكن إىل حني، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال 
قلة عددهم بالنسبة إىل كثرة عدد : احلال إذ ذاك مناسبا ألسباب كثرية، منها

عدوهم، ومنها كوهنم كانوا يف بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقا  األرض، فلم 
فلهذا مل يؤمر باجلهاد إال باملدينة، ملا صارا . يكن األمر بالقتال فيه ابتداء الئقا

   1.«ومنعة وأنصار هلم دار
احلكمة يف مواجهتهم ف: جر املعاندين واملستهزئني والرافضني للدعوةوأما هَ 

هجرا مجيال ال عتاب فيه، وتارة هجرا للمكان الذي ال  تارة  كونتأن  :هي
الزمان وكل ذلك حسب  .. بالقلب دون اجلسدة، وتارة اهلجر تستطيع فيه الدعو 

 . والقوة ،والضعف ،شدة الغربة، والقدرة، واالستطاعةواملكان، و 
اقتضت : ﴾أخذا وبيًل...﴿ :قوله إىل ﴾ا أرسلنا إليكمإن﴿: قوله تعاىل

كما فعل . سنة اهلل تعاىل أن ميهل املعاندين واجلبابرة حىت يأخذهم على غرة
ذكنروا مبا وقع لألمم السابقة، خاصة قصة موسى فعلى الدعاة أن يُ . بفرعون ومإله

مذكورة عند أهل الكتاب، ويف مشهورة و فإهنا قصة . عليه السالم مع فرعون

                                                 
 (652/ 0)تفسري ابن كثري ا سالمة  1
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ىل تصوير حيث توصل الباحثون إ عصرنا، وازداد وضوحها وانتشارها يف. رآنالق
 .وجه فرعون بعد العثور عليه حمنطا يف أهرام مصر

األصل يف دعوة الناس تذكريهم مبا : ﴾..إنها هذه تذكرة﴿: قوله تعاىل
مد وبالوعظ واإلرشاد والوعد والوعيد، فمن آمن واهتدى فاحل ،حل باألمم السابقة

  .هلل، ومن أعرض ونآى فقد قامت عليه احلجة والبالغ
نالحظ أن . اآلياا ﴾..إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى﴿: قوله تعاىل

ل الدعوة، وإخالص قيام الليل ملا فيه من أسرار يف حتم  وختمت بافتتحت السورة 
فقيام الليل مدرسة . العمل، ما ال يوجد يف صالة النهار، وال يف عبادة أخرى

إلخالص والتضر  والتدبر واخلضو  واحلب ومواطأة القلب ملا يتلوه ويرتله اللسان ا
ومن مل يتلذذ . نت هنايتهفمن كان قيام الليل بدايته، ال شك أشرقت وحسُ ... 

 .مبناجاة ربه واألنس به يف جوف الليل مل يذق حالوة اإلميان
هذه  ذكر سبحانه يف: ﴾..علم أن سيكون منكم مرضى﴿: قوله تعاىل

 علة، و املرض علة: ، وهياآلياا علل ثالثة، ميكن أن يرتك فيها املؤمن قيام الليل
فمن مل يكن مريضا، وال مسافرا لتجارة، وال  .اجلهاد علة، و السفر للتجارة والعمل

هذا األجر، ولو بعشر آياا يف عنه ا ُماهدا، فليغتنم قيام ما تيسر له، وال يفون 
كتب من الغافلني، ومن بعشر آياا مل يُ  من قام»: ورد يف احلديثركعتني، كما 

نا اهلل وفق .1«ومن قرأ بألف آية كتب من املقنطرين قام مبائة آية كتب من القانتني،
 .وإياكم لقيام الليل

                                                 
 (041/ 0)سلسلة األحاديث الصحيحة  1
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 :فيه ﴾وآخرون يضربون في اْلرض يبتغون من فضل اهلل﴿: قوله تعاىل
 وعبدأخرج سعيد بن منصور فقد . فضيلة التجارة لسوقها يف اآلية مقرونة باجلهاد

 املوا عليه يأتيين حال من ما: قال اخلطاب بن عمر عن ،املنذر وابن محيد بن
 من ألتمس رحلي شعبتني بني وأنا يأتيين أن من إيل أحب اهلل سبيل يف اجلهاد بعد
وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل ﴿: اآلية هذه تال مث اهلل فضل
 1.﴾اهلل

عن قيام الليل ختم سبحانه احلديث : ﴾...واستغفروا اهلل﴿: قوله تعاىل
 : باالستغفار، لثالثة أمور

ْسَحاِر ُهْم َوبِاْْلَ ﴿ :كما يف قوله تعاىل. ألن السَّحر وقته: اْلمر اْلول
: آل عمران] ﴾َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاْْلَْسَحارِ ﴿: وقوله[. 18: الذارياا] ﴾َيْستَ ْغِفُرونَ 

12 .] 
سوف أستغفر لكم ﴿: السالم، ملا قال لبنيهإن يعقوب، عليه : وقد قيل

  2.أنه أخرهم إىل وقت السحر[ 28:يوسف] ﴾ربي
ملا ثبت يف الصحيحني وغري ا من املساند والسنن، من غري  :اْلمر الثاني

ينزل اهلل »: وجه، عن مجاعة من الصحابة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
هل : الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقولتبارك وتعاىل يف كل ليلة إىل مساء 

 »من سائل فأعطيه؟ هل من دا  فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
 . احلديث

                                                 
1
 (606/ 8) باملأثور التفسري يف املنثور الدر 
 (06/ 0)تفسري ابن كثري ا سالمة  2
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ن كل الليل قد مِ : ويف الصحيحني، عن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت
أوتر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إىل 

 .السحر
يا نافع، هل جاء : ان عبد اهلل بن عمر يصلي من الليل، مث يقولوك

رواه ابن أيب . على الدعاء واالستغفار حىت يصبح لَ نعم، أقبَ : السحر؟ فإذا قال
 .حامت

كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن : وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال
 .نستغفر يف آخر السحر سبعني مرة

االستغفار بعد قيام الليل كيال يغرت املصلي بصالته، أن سرن  :اْلمر الثالث
. ولذلك ختمت الطاعاا باالستغفار. وليعلم أنه مهما أطا  ربه فطاعته ناقصة

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون »: ويف هذا يقول ابن القيم رمحه اهلل
ا كما يليق استغفارا عقيب الطاعاا، لشهودهم تقصريهم فيها، وترك القيام هلل هب

جبالله وكربيائه، وأنه لوال األمر ملا أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية، وال رضيها 
 .لسيده

وقد أمر اهلل تعاىل وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ﴿عرفاا، وهو أجل املواقف وأفضلها، فقال 

وه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين اهلل عند المشعر الحرام واذكر 
 ﴾ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهلل إن اهلل غفور رحيم -
: آل عمران] ﴾والمستغفرين باْلسحار﴿وقال تعاىل [ 122 - 128: البقرة]

مدوا الصالة إىل السحر، مث جلسوا يستغفرون اهلل عز وجل، : قال احلسن[ 12
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كان إذا سلم من الصالة استغفر »نيب صلى اهلل عليه وسلم ويف الصحيح أن ال
 «اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام: ثالثا، مث قال

وأمره اهلل تعاىل باالستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام مبا عليه من أعبائها، وقضاء 
إذا جاء نصر اهلل ﴿عليه  فرض احلج، واقرتاب أجله، فقال يف آخر سورة أنزلت

فسبح بحمد ربك  -ورأيت الناس يدخلون في دين اهلل أفواجا  -والفتح 
 [ .6 - 1: النصر] ﴾واستغفره إنه كان توابا

أن هذا أجل  -رضي اهلل عنهم  -ومن هاهنا فهم عمر، وابن عباس 
ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما ك

عليه، فكأنه إعالم بأنك قد أديت ما عليك، ومل يبق عليك شيء، فاجعل خامتته 
االستغفار، كما كان خامتة الصالة واحلج وقيام الليل، وخامتة الوضوء أيضا أن 

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك » »يقول بعد فراغه 
 .«واجعلين من املتطهرينوأتوب إليك، اللهم اجعلين من التوابني، 

فهذا شأن من عرف ما ينبغي هلل، ويليق جبالله من حقوق العبودية 
 .واهلل أعلم1.«وشرائطها، ال جهل أصحاب الدعاوي وشطحاهتم

فعلينا أن حنرص على االستغفار بعد الطاعاا، كاستغفارنا بعد املعصية، 
هلل سبحان ا: من قال»: وبعد كل ُملس، كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

وحبمده، سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب 
يف ُملس لغو   إليك، فقاهلا يف ُملس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قاهلا

 .2«كانت كفارة له
                                                 

 (126   120/ 1)الكني مدارج الس 1
 (136/ 1)سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  2
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 ، أشهد أن ال إله إالويف هذا القدر كفاية، وسبحانك اللهم وحبمدك
 .أستغفرك وأتوب إليك أنت،

 انتهى من المقاصد العلمية والعملية في سورة المزمل
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