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 أَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُرآنَ      3 ِنصفَه أَِو انقُص ِمنه قَِليلًا       2 قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا      1يا أَيها الْمزملُ    + 

 ِإنَّ لَك ِفي اَلنهاِر     6 ِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد وطًْءا وأَقْوم ِقيلًا          5يك قَولًا ثَِقيلًا     ِإنا سنلِْقي علَ   4ترِتيلًا  
ِخـذْه   رب الْمشِرِق والْمغِرِب لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَات        8 واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيلًا        7سبحا طَِويلًا   

  9وِكيلًا 
 وذَرِني والْمكَذِِّبني أُوِلي النعمِة ومهلْهـم       10واصِبر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جِميلًا        

ـ    13 وطَعاما ذَا غُصٍة وعذَابا أَِليما       12 ِإنَّ لَدينا أَنكَالًا وجِحيما      11قَِليلًا   جرت مـوي    ضالْـأَر ف
  14والِْجبالُ وكَانِت الِْجبالُ كَِثيبا مِهيلًا 

 فَعصـى ِفرعـونُ     15ِإنا أَرسلْنا ِإلَيكُم رسولًا شاِهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا ِإلَى ِفرعونَ رسولًا            
 السـماء   17ونَ ِإن كَفَرتم يوما يجعلُ الِْولْدانَ ِشـيبا          فَكَيف تتقُ  16الرسولَ فَأَخذْناه أَخذًا وِبيلًا     
  19 ِإنَّ هِذِه تذِْكرةٌ فَمن شاء اتخذَ ِإلَى ربِه سِبيلًا 18منفَِطر ِبِه كَانَ وعده مفْعولًا 

         ِل وى ِمن ثُلُثَِي اللَّينأَد قُومت كأَن لَمعي كبِإنَّ ر        رقَدي اللَّهو كعم الَِّذين نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهِنص
اللَّيلَ والنهار عِلم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن عِلم أَن سيكُونُ ِمـنكُم                  

    ونَ ِفي الْأَرِربضونَ يرآخى وضروا    مؤِبيِل اللَِّه فَـاقْرقَاِتلُونَ ِفي سونَ يرآخِل اللَِّه وونَ ِمن فَضغتبِض ي
ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنا وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم من خيـٍر                 

  _20 هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغِفروا اللَّه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم تِجدوه ِعند اللَِّه
|     |     | 

 ع   يروى يف سبب نزول هذه السورة أن قريشا اجتمعت يف دار الندوة تـدبر كيـدها للـنيب                 
فجـاءه  . زمل ونام مهموما  والتف بثيابه وت  ؛  فاغتم له  ع   فبلغ ذلك رسول اهللا   . وللدعوة اليت جاءهم ا   

وتأخر شـطر    " اخل .. يا أيها املزمل قم الليل إال قليال       " جربيل عليه السالم بشطر هذه السورة األول      
. إىل آخر السورة   .. .  " إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل        :  " السورة الثاين من قوله تعاىل    

فرتل التخفيـف  ، حىت ورمت أقدامهم، ة من الذين معهوطائف ع حني قام رسول اهللا. تأخر عاما كامال  
 . يف الشطر الثاين بعد اثين عشر شهرا
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كما سيجيء يف عرض سورة املدثر       -  وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة املدثر كذلك       
 . إن شاء اهللا

أي  - قبل البعثة بـثالث سـنوات      - كان يتحنث يف غار حراء     ع    وخالصتها أن رسول اهللا   
يذهب  - هو شهر رمضان   - شهرا من كل سنة    - عليه الصالة والسالم   - وكان حتنثه  - تطهر ويتعبد ي

يطعم مـن   ،  فيقيم فيه هذا الشهر   . ومعه أهله قريبا منه   ،  فيه إىل غار حراء على مبعدة حنو ميلني من مكة         
وفيما وراءها مـن    ،  ويقضي وقته يف العبادة والتفكري فيما حوله من مشاهد الكون         ،  جاءه من املساكني  

ولكن ليس  ،  وتصوراا الواهية ،  وهو غري مطمئن ملا عليه قومه من عقائد الشرك املهلهلة          .. قدرة مبدعة 
 . وال طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه، وال منهج حمدد، بني يديه طريق واضح
ففي هـذه   . العظيمهلذه العزلة طرفا من تدبري اهللا له ليعده ملا ينتظره من األمر              ع    وكان اختياره 

ودالئل ،  ويفرغ ملوحيات الكون  ؛  وخيلص من زمحة احلياة وشواغلها الصغرية     ،  العزلة كان خيلو إىل نفسه    
وتتعامل مع احلقيقـة    ؛  وتتعانق مع هذا اجلمال وهذا الكمال     ؛  وتسبح روحه مع روح الوجود    ؛  اإلبداع

 . الكربى ومترن على التعامل معها يف إدراك وفهم
ال بـد هلـذه    .. روح يراد هلا أن تؤثر يف واقع احلياة البشرية فتحوهلا وجهة أخرى وال بد ألي    

ومهوم الناس الصغرية   ،  وضجة احلياة ،  وانقطاع عن شواغل األرض   ،  الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت     
 . اليت تشغل احلياة

االستغراق يف واقـع    ف.  ال بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبري وحقائقه الطليقة           
واحلياة يف  ،  واالنعزال عنه ،  أما االخنالع منه فترة   . فال حتاول تغيريه  ،  احلياة جيعل النفس تألفه وتستنيم له     
ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبري لرؤية ما هـو            ،  طالقة كاملة من أسر الواقع الصغري     

واالستمداد من مصدر آخر غـري   ،  اجة إىل عرف الناس   ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون ح      ،  أكرب
 ! هذا العرف الشائع

وتعـديل خـط   ، وتغيري وجه األرض، وهو يعده حلمل األمانة الكربى ع   وهكذا دبر اهللا حملمد   
، ينطلق يف هذه العزلة شهرا من الزمـان    . دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثالث سنوات        . التاريخ

حىت حيني موعد التعامل مع هـذا       ،  ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون      ،   الطليقة مع روح الوجود  
 . الغيب عندما يأذن اهللا
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جاء جربيل  ،  أن يفيض من رمحته هذا الفيض على أهل األرض         - سبحانه - وشاء،   فلما أن أذن  
معه فيما رواه ابن    من أمره    ع   وكان ما قصه رسول اهللا     .. وهو يف غار حراء    ع   عليه السالم إىل النيب   

 : قال، عن عبيد، إسحاق عن وهب بن كيسان
ويف [  " مـا أقـرأ   : قال قلت . اقرأ: فجاءين جربيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال          " 
.  " اقرأ: مث أرسلين فقال  . حىت ظننت أنه املوت   ] أي ضغطين   [ فغتين به   : قال] ما أنا بقارئ    : الروايات

: قـال  " . ما أقـرأ :  " قلت. اقرأ: مث أرسلين فقال. فغتين حىت ظننت أنه املوت  : قال " . ما أقرأ : قلت
ما أقول ذلـك إال     : قال" ؟    ماذا أقرأ :  " قال قلت . اقرأ: مث أرسلين فقال  . فغتين حىت ظننت أنه املوت    

. من علـق خلق اإلنسان . اقرأ باسم ربك الذي خلق:  " فقال. افتداء منه أن يعود يل مبثل ما صنع يب   
مث انتـهى   . فقرأـا :  " قـال  "  .. علم اإلنسان ما مل يعلم    . الذي علم بالقلم  . اقرأ وربك األكرم  

فخرجت حىت إذا كنت يف وسط من       : قال. وهببت من نومي فكأمنا كتبت يف قليب كتابا       . فانصرف عين 
رفعـت رأسـي إىل     ف: قال. يا حممد أنت رسول اهللا وأنا جربيل      : اجلبل مسعت صوتا من السماء يقول     

يا حممد أنت رسـول اهللا      : صاف قدميه يف أفق السماء يقول     ،  فإذا جربيل يف صورة رجل    . السماء أنظر 
. وجعلت أحول وجهي عنه يف آفاق السماء      . فما أتقدم وما أتأخر   . فوقفت أنظر إليه  : قال. وأنا جربيل 

حـىت  ،  تقدم أمامي وما أرجع ورائي    فما زلت واقفا ما أ    . فال أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك       : قال
مث انصـرف   . ورجعوا إليها وأنا واقف يف مكاين ذلك      ،  فبلغوا أعلى مكة  ،  بعثت خدجية رسلها يف طليب    

أي ملتصقا ـا    [ فجلست إىل فخذها مضيفا إليها      ،  حىت أتيت خدجية  ،  عين وانصرفت راجعا إىل أهلي    
مث .  لقد بعثت يف طلبك حىت بلغوا مكة ورجعوا إيل         فواهللا؟  يا أبا القاسم أين كنت    : فقالت] مائال إليها   

فوالذي نفس خدجية بيده إين ألرجو أن تكون        . أبشر يا بن عم واثبت    :  " حدثتها بالذي رأيت فقالت   
  " . نيب هذه األمة

فأدركته منـه   ،  إىل أن كان باجلبل مرة أخرى فنظر فإذا جربيل         ع    مث فتر الوحي مدة عن النيب     
وظل . ففعلوا .. دثروين. زملوين: يقول،  وانطلق إىل أهله يرجف   ،  وهوى إىل األرض  حىت جثى   ،  رجفة

واهللا أعلم   " يا أيها املدثر  :  " وقيل ..  " يا أيها املزمل  :  " وإذا جربيل يناديه  . يرجتف مما به من الروع    
 . أيتهما كانت

اية الثانية عـن    أو صحت هذه الرو   .  وسواء صحت الرواية األوىل عن سبب نزول شطر السورة        
وجهـادا  ،  وأن هناك تكليفا ثقـيال    ! أنه مل يعد هناك نوم     ع   فقد علم رسول اهللا   ،  سبب نزول مطلعها  

 ! وأنه الصحو والكد واجلهد منذ ذلك النداء الذي يالحقه وال يدعه ينام، طويال
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ـ  ! وظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما      . فقام "  .. قم "  ع     وقيل لرسول اهللا   . ترحمل يس
حيمل على عاتقه العبء الثقيـل      . قام وظل قائما على دعوة اهللا     . ومل يعش لنفسه وال ألهله    . ومل يسكن 

، وعبء العقيدة كلـها   ،  عبء البشرية كلها  . عبء األمانة الكربى يف هذه األرض     . الباهظ وال ينوء به   
 . وعبء الكفاح واجلهاد يف ميادين شىت

، الضمري البشري الغارق يف أوهام اجلاهليـة وتصـوراا         محل عبء الكفاح واجلهاد يف ميدان       
حىت إذا خلص هـذا الضـمري يف         .. املكبل بأوهاق الشهوات وأغالهلا   ،  املثقل بأثقال األرض وجواذا   

بل معارك   .. بعض صحابته مما يثقله من ركام اجلاهلية واحلياة األرضية بدأ معركة أخرى يف ميدان آخر              
احلريصني على قتل هذه الغرسة الزكية      ،  وة اهللا املتألبني عليها وعلى املؤمنني ا      مع أعداء دع   .. متالحقة
ومل  .. وتظلل مسـاحات أخـرى    ،  قبل أن تنمو ومتد جذورها يف التربة وفروعها يف الفضاء         ،  يف منبتها 

علـى  يكد يفرغ من معارك اجلزيرة العربية حىت كانت الروم تعد هلذه األمة اجلديدة وتتهيأ للبطش ا                 
 . ختومها الشمالية

، فهي معركة خالـدة   . قد انتهت  - معركة الضمري  -  ويف أثناء هذا كله مل تكن املعركة األوىل       
قـائم   ع   وحممد .. وهو ال يين حلظة عن مزاولة نشاطه يف أعماق الضمري اإلنساين          ؛  الشيطان صاحبها 

. يف شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه      . ةوعلى املعركة الدائبة يف ميادينها املتفرق     . على دعوة اهللا هناك   
ويف  .. ويف نصب دائم ال ينقطع    . ويف جهد وكد واملؤمنون يستروحون من حوله ظالل األمن والراحة         

كما أمره أن يفعـل   ،  وترتيل لقرآنه وتبتل إليه   . ويف عبادة لربه  . ويف قيام الليل  . صرب مجيل على هذا كله    
أو زد عليه ورتل القرآن     ،  نصفه أو انقص منه قليال    . م الليل إال قليال   ق. يا أيها املزمل  :  " وهو يناديه 

إن لك يف النهار سبحا     . إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال       . إنا سنلقي عليك قوال ثقيال    . ترتيال
واصرب . رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال        ،  واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال     . طويال
  " . ما يقولون واهجرهم هجرا مجيالعلى 

ال يلهيـه   . وهكذا عاش يف املعركة الدائبة املستمرة أكثر من عشرين عاما          ع    وهكذا قام حممد  
 .. منذ أن مسع النداء العلوي اجلليل وتلقى منه التكليـف الرهيـب  . شأن عن شأن يف خالل هذا األمد    

  .. جزاه اهللا عنا وعن البشرية كلها خري اجلزاء
||     |      
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هو الالم  . ويكاد يكون على روي واحد    .  وشطر السورة األول ميضي على إيقاع موسيقي واحد       
ومع األهوال  ،  وجدية األمر ،  يتمشى مع جالل التكليف   ؛  وهو إيقاع رخي وقور جليل    . املطلقة املمدودة 

وذرين :  " ديـد املـروع   وهـول الته  ،  هول القول الثقيل الذي أسلفنا     .. املتتابعة اليت يعرضها السياق   
 "  .. وطعاما ذا غصة وعذابا أليمـا     ،  إن لدينا أنكاال وجحيما   ،  واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قليال    

يـوم ترجـف األرض واجلبـال       :  " وهول املوقف الذي يتجلى يف مشاهد الكون ويف أغوار النفوس         
السماء منفطـر  ، عل الولدان شيبافكيف تتقون إن كفرمت يوما جي "  ..  " وكانت اجلبال كثيبا مهيال   

  " . وكان وعده مفعوال، به
فقد نزلت بعد عام من قيام الليل حـىت         ؛   فأما اآلية األخرية الطويلة اليت متثل شطر السورة الثاين        

فـرتل  ! واهللا يعده ويعدهم ذا القيام ملا يعـدهم لـه         . وطائفة من الذين معه    ع   ورمت أقدام الرسول  
طمني بأنه اختيار اهللا هلم وفق علمه وحكمته بأعبائهم وتكاليفهم اليت قدرها يف علمه              ومعه الت ،  التخفيف
وفيهـا هـدوء    ،  فهي طويلة وموسيقاها متموجة عريضـة     . أما هذه اآلية فذات نسق خاص      .. عليهم

  " . غفور رحيم:  " وهي امليم وقبلها مد الياء: وقافية تناسب هذا االستقرار، واستقرار
    |     ||  

تبدأ بالنداء العلوي الكرمي بـالتكليف      .  والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة       
. والـذكر اخلاشـع املتبتـل     ،  وترتيل القرآن ،  والصالة،  وتصور اإلعداد له والتهيئة بقيام الليل     . العظيم

بينهم وبني اجلبـار    والتخلية  ،  واهلجر اجلميل للمكذبني  ،  والصرب على األذى  ،  واالتكال على اهللا وحده   
 !  .. القهار صاحب الدعوة وصاحب املعركة

والتلويح برمحة  ،  والتوجيه للطاعات والقربات  .  وتنتهي بلمسة الرفق والرمحة والتخفيف والتيسري     
  "  .. إن اهللا غفور رحيم:  " اهللا ومغفرته

ـ               ك الـرهط    وهي متثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك اجلهد الكرمي النبيل الذي بذلـه ذل
وهـو  ؛ وجياهد يف ضـمائرها ، ويصرب على أذاها  ،  لريدها إىل را  ،  البشرية الضالة  - املختار من البشرية  

ونـوم يلتـذه    . وراحة ينعم ا اخلليـون    ،  ولذاذة تلهي ،  متجرد من كل ما يف احلياة من عرض يغري        
 ! الفارغون

 .  واآلن نستعرض السورة يف نصها القرآين اجلميل
    |     ||  
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أو زد عليه ورتـل القـرآن       ،  نصفه أو انقص منه قليال    . قم الليل إال قليال   . يا أيها املزمل   " 
إن لك يف النهار سبحا     . إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال       . إنا سنلقي عليك قوال ثقيال    . ترتيال
  "  .. اختذه وكيالرب املشرق واملغرب ال إله إال هو ف. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال، طويال

قـم   ..  " قم ..  " وصوت الكبري املتعال  ،  إا دعوة السماء   ..  "  .. قم .. يا أيها املزمل   " 
قم فقد مضى   . قم للجهد والنصب والكد والتعب    . والعبء الثقيل املهيأ لك   ،  لألمر العظيم الذي ينتظرك   

  .. قم فتهيأ هلذا األمر واستعد .. وقت النوم والراحة
لتدفع . يف البيت اهلادئ واحلضن الدافئ    ،  من دفء الفراش   ع   ا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه     وإ

 . وبني الشد واجلذب يف ضمائر الناس ويف واقع احلياة سواء، بني الزعازع واألنواء، به يف اخلضم
 فأما الكبري الـذي   . ولكنه يعيش صغريا وميوت صغريا    ،   إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسترحيا      

واملتاع ؟  والعيش اهلادئ ،  وماله والفراش الدافئ  ؟  وماله والراحة ؟  فماله والنوم  .. حيمل هذا العبء الكبري   
وهي تدعوه أن يطمـئن      ل فقال خلدجية ،  حقيقة األمر وقدره   ع   ولقد عرف رسول اهللا   ! ؟  املريح
إال السـهر والتعـب     أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم         !  " مضى عهد النوم يا خدجية    :  " وينام

 ! واجلهاد الطويل الشاق
أو زد عليه ورتـل القـرآن       . نصفه أو انقص منه قليال    . قم الليل إال قليال   . يا أيها املزمل   " 

  "  .. ترتيال
أكثره أكثر من نصف    . قيام الليل  ..  إنه اإلعداد للمهمة الكربى بوسائل اإلعداد اإلهلية املضمونة       

بال تغن . وهو مد الصوت به وجتويده    . قيامه للصالة وترتيل القرآن    .. ثلث الليل وأقله  . الليل ودون ثلثيه  
 . وال تطر وال ختلع يف التنغيم

ولكنه كان يقضي يف    . بالليل أنه مل يتجاوز إحدى عشرة ركعة       ع    وقد صح عن وتر رسول اهللا     
 . يرتل فيه القرآن ترتيال، هذه الركعات ثلثي الليل إال قليال

عـن  ،  عن قتادة  - هو ابن أيب عروبة    - حدثنا حيىي بن سعيد   :  أمحد يف مسنده قال     روى اإلمام 
أال أنبئك بأعلم أهـل     : أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال        .. عن سعيد بن هشام   ،  زرارة ابن أوىف  

  ..مث ارجع إيل فأخربين بردها عليك     ،  ائت عائشة فسلها  : قال. نعم: قال؟   ع   األرض بوتر رسول اهللا   
ألسـت تقـرأ    : قالـت  ع   يا أم املؤمنني أنبئيين عن خلق رسول اهللا       : قلت: مث يقول سعيد بن هشام    . 

مث بدا يل قيام رسول     ،  فهممت أن أقوم  . كان القرآن  ع   فإن خلق رسول اهللا   : قالت. بلى: قلت؟  القرآن



 
 
 
 

 

 لجهادمنبر التوحيد وا

 

 

8

يا أيهـا   :  " لسورةألست تقرأ هذه ا   : قالت ع   أنبئيين عن قيام رسول اهللا    ،  يا أم املؤمنني  : قلت ع   اهللا
صـلى   - فقام رسول اهللا  ؛  فإن اهللا افترض قيام الليل يف أول هذه السورة        : قالت. بلى: قلت " ؟  املزمل

وأمسك اهللا ختامها يف السماء اثـين  . وأصحابه حوال حىت انتفخت أقدامهم - اهللا عليه وعلى آله وسلم  
فهممت  .. م الليل تطوعا من بعد فريضة     فصار قيا ،  مث أنزل التخفيف يف آخر هذه السورة      . عشر شهرا 

كنا نعد  : قالت ع   يا أم املؤمنني أنبئيين عن وتر رسول اهللا       : فقلت ع   مث بدا يل وتر رسول اهللا     ،  أن أقوم 
مث يصلي مثان ركعات ال     ،  مث يتوضأ ،  فيتسوك،  فيبعثه اهللا كما شاء أن يبعثه من الليل       ،  له سواكه وطهوره  

مث يقـوم ليصـلي     ،  مث ينهض وما يسلم   ،  فيجلس ويذكر ربه تعاىل ويدعو     ،إال عند الثامنة  ،  جيلس فيهن 
مث يصلي ركعتني وهو جـالس      . مث يسلم تسليما يسمعنا   ،  مث يدعوه ،  مث يقعد فيذكر اهللا وحده    ،  التاسعة

وأخذ اللحم أوتر بسبع مث صلى       ع   فلما أسن رسول اهللا   ،  فتلك إحدى عشرة ركعة يا بين     ،  بعدما يسلم 
إذا صلى صـالة أحـب أن        ع   وكان رسول اهللا  . فتلك تسع يا بين   ،  س بعدما يسلم  ركعتني وهو جال  

وال . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من ار اثنيت عشرة ركعة                . يداوم عليها 
 )1( .. .  " وال صام شهرا كامال غري رمضان، قرأ القرآن كله يف ليلة حىت أصبح ع أعلم نيب اهللا

  ..  وكان هذا اإلعداد للقول الثقيل الذي سيرتله اهللا عليه
  "  .. إنا سنلقي عليك قوال ثقيال " 

ولكنه . والقرآن يف مبناه ليس ثقيال فهو ميسر للذكر        ..  هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف      
لرأيته خاشعا متصدعا   لو أنزلنا هذا القرآن على جبل       :  " ثقيل يف أثره يف القلب    ،  ثقيل يف ميزان احلق   

  "  .. من خشية اهللا فأنزله اهللا على قلب أثبت من اجلبل يتلقاه
 . حيتاج إىل استعداد طويل، لثقيل،  وإن تلقي هذا الفيض من النور واملعرفة واستيعابه
 . حيتاج إىل استعداد طويل، لثقيل،  وإن التعامل مع احلقائق الكونية الكربى اردة

املأل األعلى وبروح الوجود وأرواح اخلالئق احلية واجلامدة على النحو الذي يأ             وإن اإلتصال ب  
 . حيتاج إىل استعداد طويل، لثقيل ع لرسول اهللا

                                                 
 وهناك أحاديث كثرية وأقوال متعددة يف صالة الرسولصلى اهللا عليه وسلمبالليل ..جه مسلم من حديث قتادة  وأخر)1(

يراجع زاد املعاد البن القيم يف هديه صلى اهللا عليه وسلم يف قيام             ( ووتره، صحت فيها كيفيات متعددة هلذه الصالة        
 ). الليل 



 
 
 
 

 

 لجهادمنبر التوحيد وا

 

 

9

وال تلفت هنـا أو هنـاك وراء اهلواتـف          ،   وإن االستقامة على هذا األمر بال تردد وال ارتياب        
 . حيتاج إىل استعداد طويل، لثقيل، واجلواذب واملعوقات

، واإلتصـال بـاهللا   ؛  واالنقطاع عن غبش احلياة اليومية وسفسافها     ،   وإن قيام الليل والناس نيام    
وكأمنا هو يترتل   ،  وترتيل القرآن والكون ساكن   ،  واألنس بالوحدة معه واخللوة إليه    ،  وتلقي فيضه ونوره  

واسـتقبال  ؛ بـارة من املأل األعلى وتتجاوب به أرجاء الوجود يف حلظة الترتيل بال لفظ بشـري وال ع           
والعـبء  ،  إن هذا كله هو الزاد الحتمال القول الثقيل        .. إشعاعاته وإحياءاته وإيقاعاته يف الليل الساجي     

وينري القلـب يف    ! الباهظ واجلهد املرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو ذه الدعوة يف كل جيل             
 . تيه يف الظلمات احلافة ذا الطريق املنريومن ال، ويعصمه من وسوسة الشيطان، الطريق الشاق الطويل

  ..  " إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال " 
:  " إن ناشئة الليل هي أشد وطأ     :  " واآلية تقول ؛  هي ما ينشأ منه بعد العشاء      " ناشئة الليل  " 

بـة هتـاف النـوم      فإن مغال ] كما قال جماهد    [ أي أثبت يف اخلري      " : وأقوم قيال " ،    أي أجهد للبدن  
واسـتجابة  ،  ولكنها إعالن لسيطرة الـروح    ؛  أشد وطأ وأجهد للبدن   ،  بعد كد النهار  ،  وجاذبية الفراش 

، وللصالة فيها خشـوعها ، ألن للذكر فيها حالوته، ومن مث فإا أقوم قيال، وإيثار لألنس به ،  لدعوة اهللا 
قد ال جيـدها يف صـالة   ، وشفافية ونوراوإا لتسكب يف القلب أنسا وراحة   . وللمناجاة فيها شفافيتها  

ويعلم ما يتسرب إليه ومـا يوقـع        ،  واهللا الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره        .. النهار وذكره 
 . وأي األسباب أعلق به وأشد تأثريا فيه، وأي األوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا ويؤا، عليه

وينـهض بالعـبء    ،  ليتلقى القول الثقيل   ع   له حممدا وهو يعد عبده ورسو    - سبحانه -  واهللا
وألن لـه يف النـهار مشـاغله        . ألن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال       ،  اختار له قيام الليل   ،  اجلسيم

 : ونشاطه الذي يستغرق كثريا من الطاقة وااللتفات
  "  .. إن لك يف النهار سبحا طويال " 

 : يقوم له بالصالة والذكر، وليخلص لربه يف الليل، ط فلينقض النهار يف هذا السبح والنشا
  "  .. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال " 

على عدة املسـبحة املئويـة أو   ، ليس هو جمرد ترديد هذا االسم الكرمي باللسان    ،   وذكر اسم اهللا  
والتبتـل  .  القرآن فيها  أو هو الصالة ذاا وقراءة    ؛  إمنا هو ذكر القلب احلاضر مع اللسان الذاكر       ! األلفية
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واخللوص من كل شاغل ومـن      ،  واالجتاه الكلي إليه بالعبادة والذكر    ،  هو االنقطاع الكلي عما عدا اهللا     
 . واحلضور مع اهللا بكامل احلس واملشاعر، كل خاطر

يتجه إليـه  ، ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إال اهللا،  وملا ذكر التبتل وهو االنقطاع عما عدا اهللا 
 : ن يريد االجتاهم

  ..  " فاختذه وكيال، ال إله إال هو، رب املشرق واملغرب " 
. وهو الواحد األحد الـذي ال إلـه إال هـو           .. رب املشرق واملغرب   ..  فهو رب كل متجه   

والتوكل عليه هو التوكل علـى القـوة        ؛  فاالنقطاع إليه هو االنقطاع للحقيقة الوحيدة يف هذا الوجود        
وهيمنته على  ،  واالتكال على اهللا وحده هو الثمرة املباشرة لالعتقاد بوحدانيته        .  الوجود الوحيدة يف هذا  
يف ،  لينهض بعبئه الثقيـل    "  .. قم:  " والرسول الذي ينادى   .. أي على الكون كله   ،  املشرق واملغرب 

لثقيل يف الطريق   فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء ا      . حاجة ابتداء للتبتل هللا واالعتماد عليه دون سواه       
 . الطويل

|     |     | 
 مث وجه اهللا الرسول إىل الصرب اجلميل على ما يلقاه من قومه من االـام واإلعـراض والصـد                   

 : فإن لدى اهللا هلم عذابا وتنكيال. وميهلهم قليال! وأن خيلي بينه وبني املكذبني. والتعطيل
. ين واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قليال     وذر. واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال       " 

وكانت اجلبال  ،  يوم ترجتف األرض واجلبال   . وطعاما ذا غصة وعذابا أليما    . إن لدينا أنكاال وجحيما   
فعصى فرعون  ،  إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوال           .. كثيبا مهيال 

السماء منفطر به كان    ،  إن كفرمت يوما جيعل الولدان شيبا     فكيف تتقون   . الرسول فأخذناه أخذا وبيال   
  "  .. وعده مفعوال

فإن هذا الشوط الثـاين     ،   وإذا صحت الرواية األوىل عن نزول مطلع هذه السورة يف بدء البعثة           
 وشدم على رسـول اهللا    ،  وظهور املكذبني واملتطاولني  ،  منها يكون قد نزل متأخرا بعد اجلهر بالدعوة       

فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة األول كله يكون قد نزل مبناسبة ما               . املؤمننيوعلى  ع  
 . من أذى املشركني وصدهم عن الدعوة ع نال النيب
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ومها كثريا ما يقترنان    ،  بعد التوجيه إىل القيام والذكر    ،   وعلى أية حال فإننا جند التوجيه إىل الصرب       
سواء طريقها يف مسارب الضمري أو      ،   الدعوة يف طريقها الشاق الطويل     يف صدد تزويد القلب بزاد هذه     

 " واصرب على ما يقولون    " . جند التوجيه إىل الصرب    .. وكالمها شاق عسري  ،  طريقها يف جهاد املناوئني   
. وال هجر فيه وال مشـادة     ،  ال عتاب معه وال غضب     "  .. واهجرهم هجرا مجيال  " ،    مما يغيظ وحينق  
، كانت جمرد خطاب للقلوب والضمائر     .. وخباصة يف أوائلها   - ي خطة الدعوة يف مكة    وكانت هذه ه  

 . وجمرد بالغ هادئ وجمرد بيان منري
والصرب هو الوصية مـن اهللا    . حيتاج إىل الصرب بعد الذكر    ،   واهلجر اجلميل مع التطاول والتكذيب    

ا ميكن أن يقوم على هـذه الـدعوة   وم. ولعباده املؤمنني برسله؛ مرة ومرة ومرة  ،  لكل رسول من رسله   
جهاد مـع    .. فهي جهاد . والصرب ملجؤه ومالذه  ،  والصرب جنته وسالحه  ،  أحد إال والصرب زاده وعتاده    

وجهاد مع أعداء الدعوة ووسائلهم      .. النفس وشهواا واحنرافاا وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها      
وتتخفى ،  وتتفلت،  تفصى من تكاليف هذه الدعوة    ومع النفوس عامة وهي ت    . وتدبريهم وكيدهم وأذاهم  

والذكر ،  والداعية ال زاد له إال الصرب أمام هذا كله        . يف أزياء كثرية وهي ختالف عنها وال تستقيم عليها        
 ! وهو قرين الصرب يف كل موضع تقريبا

:  فيلفأنا م ك  ،  وخل بيين وبني املكذبني    "  .. اصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال       " 
ذرين  ..  " كلمة يقوهلا اجلبار القهار القوي املـتني     ..  " وذرين واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قليال     " 

والذي يتهددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون         ،  واملكذبون بشر من البشر    "  .. واملكذبني
 ! وال تزيد " بكن " العريض

. ودعهم يكذبون واهجرهم هجرا مجيال    . عليك إال البالغ  وما  . فهي دعويت  ..  ذرين واملكذبني 
 ! فاسترح أنت من التفكري يف شأن املكذبني، وسأتوىل أنا حرم

 أويل النعمة  ..  " إىل هذه اخلالئق اهلينة املضعوفة    ،   إا القاصمة املزلزلة املذهلة حني خيلو اجلبار      
 ! خاليقمهما يكن من جربوم يف األرض على أمثاهلم من امل" 

وإن هي إال يوم أو بعـض       . ولو مهلهم احلياة الدنيا كلها ما كانت إال قليال         " ومهلهم قليال  " 
بل إم ليحسوا يف يوم القيامة ساعة مـن         ،  ويف حسام هم أنفسهم حني تطوى     . يوم يف حساب اهللا   

ر املنتقم الذي ميهل قلـيال      ولو مضوا من هذه احلياة ناجني من أخذ اجلبا        ،  فهي قليل أيا كان األمد    ! ار
 : ويأخذ تنكيال
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  ..  " إن لدينا أنكاال وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما " 
 .. واجلحيم والطعام ذو الغصة الذي ميزق احللوق والعـذاب األلـيم           - هي القيود  -  واألنكال

فاصرب يا حممد عليهم    ،  نعمومل يشكروا امل  ،  الذين مل يرعوا النعمة    " ! ألويل النعمة  " كلها جزاء مناسب  
، وجحيما جتحمهم وتصليهم  ،  ودعهم فإن عندنا قيودا تنكل م وتؤذيهم      . صربا مجيال وخل بيين وبينهم    
  .. . وعذابا أليما يف يوم خميف، وطعاما تالزمه الغصة يف احللق

 :  مث يرسم مشهد هذا اليوم املخيف
  ..  " مهياليوم ترجف األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيبا  " 

فترجف وختاف وتتفتـت    .  فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إىل األرض يف أكرب جماليها           
 ! فكيف بالناس املهازيل الضعاف. وتنهار

، يذكرهم فرعـون اجلبـار    ،  إىل املكذبني أويل النعمة   ،  ويلتفت السياق أمام مشهد اهلول املفزع     
 : وكيف أخذه اهللا أخذ عزيز قهار

فعصـى فرعـون   ، رسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسـوال       إنا أ  " 
  " . الرسول فأخذناه أخذا وبيال

 . بعد مشهد األرض واجلبال وهي ترجتف وتنهار،  هكذا يف اختصار يهز قلوم وخيلعها خلعا
 ؟ عيبفكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا اهلول الر؛  فذلك أخذ اآلخرة وهذا أخذ الدنيا

  "  .. ؟ يوما جيعل الولدان شيبا السماء منفطر به - إن كفرمت - فكيف تتقون " 
وإـا لتشـيب    . ومن قبل رجفت هلا األرض واجلبال     ،   وإن صورة اهلول هنا لتنشق هلا السماء      

اق يف مشاهد ينقلها السـي     .. ويف اإلنسانية احلية  ،  وإنه هلول ترتسم صوره يف الطبيعة الصامتة      . الولدان
واقعـا ال    "  .. وعده مفعـوال   كان.  " مث يؤكدها تأكيدا   .. القرآين إىل حس املخاطبني كأا واقعة     

 ! وهو ما شاء فعل وما أراد كان. خلف فيه
 وأمام هذا اهلول الذي يتمثل يف الكون كما يتمثل يف النفس يلمس قلوم لتتذكر وختتار طريق                

  .. طريق اهللا .. السالمة
  "  .. فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال، تذكرهإن هذه  " 
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 ! إىل هذا اهلول العصيب، من السبيل املريب،  وإن السبيل إىل اهللا آلمن وأيسر
والقلة املؤمنة املستضـعفة     ع   ترتل على قلب الرسول   ،   وبينما تزلزل هذه اآليات قوائم املكذبني     

وإن هي إال مهلـة     . يقتل أعدائهم وينكل م   ،  إذ حيسون أن رم معهم    . إذ ذاك بالروح والثقة واليقني    
حينما جييء األجل ويأخذ اهللا أعـداءه وأعـداءهم بالنكـال           ،  مث يقضى األمر  . إىل أجل معلوم  ،  قصرية

 . واجلحيم والعذاب األليم
  .. . ولو أمهل أعداءه إىل حني.  إن اهللا ال يدع أولياءه ألعدائه

|     |     | 
نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجـح     ،  ثاين يف آية واحدة طويلة     واآلن جييء شطر السورة ال    

 : األقوال
واهللا . وطائفة من الذين معـك    ،  إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه           " 

علم أن سـيكون    . فاقرأوا ما تيسر من القرآن    ،  علم أن لن حتصوه فتاب عليكم     . يقدر الليل والنهار  
. ون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقـاتلون يف سـبيل اهللا              وآخر. منكم مرضى 

وما تقدموا ألنفسكم   ،  وأقرضوا اهللا قرضا حسنا   ،  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة   ،  فاقرأوا ما تيسر منه   
  "  .. إن اهللا غفور رحيم، واستغفروا اهللا، من خري جتدوه عند اهللا هو خريا وأعظم أجرا

ودعوة التيسري اإلهلي على الـنيب      . متسح على التعب والنصب واملشقة    ،  تخفيف الندية  إا ملسة ال  
وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصالة بقـدر         . وقد علم اهللا منه ومنهم خلوصهم له      . واملؤمنني

يعـده لألمـر   إمنا كان يريد أن    . وما كان اهللا يريد لنبيه أن يشقى ذا القرآن وبالقيام         . من القرآن كبري  
 . هو واموعة القليلة من املؤمنني الذين قاموا معه. العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من احلياة

إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصـفه وثلثـه             :  "  ويف احلديث مودة وتطمني   
ين معك قبلت يف ميزان     إن قيامك وصالتك أنت وطائفة من الذ      ! إنه رآك  "  .. وطائفة من الذين معك   

، وتركت دفء الفراش يف الليلة القارسـة      ؛  إن ربك يعلم أنك وهم جتافت جنوبكم عن املضاجع         .. اهللا
إن ربك يعطف عليك ويريد أن خيفف عنك وعـن    .. ومل تسمع نداء املضاجع املغري ومسعت نداء اهللا       

. فيطول الليل ويقصـر   . قصر من ذاك  فيطيل من هذا وي    "  .. واهللا يقدر الليل والنهار    ..  " أصحابك
وهو . وهو يعلم ضعفكم عن املواالة    . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه          

وخـذوا  ،  إمنا يريد لكم الزاد وقد تزودمت فخففوا عن أنفسكم        . ال يريد أن يعنتكم وال أن يشق عليكم       
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يف علم   - وهناك .. يف قيام الليل بال مشقة وال عنت      ..  "  فاقرؤوا ما تيسر من القرآن    :  " األمر هينا 
علم أن سـيكون مـنكم      :  " ويشق معها القيام الطويل   ،  أمور تنتظركم تستنفذ اجلهد والطاقة     - اهللا

يف طلب   "  .. وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا        " يصعب عليهم هذا القيام    " مرضى
واهللا ال يريد أن تدعوا أمور حيـاتكم وتنقطعـوا          . ضرورات احلياة وهو ضرورة من    ،  الرزق والكد فيه  

فقد علم اهللا أن سيأذن لكم يف        ..  " وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا    !  " لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان   
 فخففوا إذن على أنفسكم   ! وإلقامة راية لإلسالم يف األرض خيشاها البغاة      ،  اإلنتصار من ظلمكم بالقتال   

وأقيمـوا  :  " واستقيموا على فرائض الدين    .. بال عسر وال مشقة وال إجهاد      " أوا ما تيسر منه   فاقر" 
وأقرضـوا اهللا قرضـا      ..  " وتصدقوا بعد ذلك قرضا هللا يبقى لكم خريه        "  .. الصالة وآتوا الزكاة  

ىل اهللا  واجتهـوا إ   "  .. وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا هو خريا وأعظم أجـرا            ،  حسنا
واستغفروا اهللا إن اهللا    :  " فاإلنسان يقصر وخيطئ مهما جد وحترى الصواب      . مستغفرين عن تقصريكم  

  "  .. غفور رحيم
ولقد خفـف اهللا    !  إا ملسة الرمحة والود والتيسري والطمأنينة جتيء بعد عام من الدعوة إىل القيام            

ال ،  فقد مضى على جه مع ربه      ع   أما رسول اهللا  . فجعل قيام الليل هلم تطوعا ال فريضة      ،  عن املسلمني 
ويستمد من هذه احلضرة زاد احليـاة       ،  يف خلوة من الليل وهدأة    ،  يناجي ربه ،  يقل قيامه عن ثلث الليل    

، دائما مشـغوال بـذكر اهللا      ع   فقد كان قلبه  . على أن قلبه ما كان ينام وإن نامت عيناه        . وزاد اجلهاد 
وعلى مشقة مـا    ،  على ثقل ما حيمل على عاتقه     . ن كل شيء إال من ربه     وقد فرغ قلبه م   . متبتال ملواله 

  .. يعاين من األعباء الثقال
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   إلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى ا |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالماملناهج  العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        ة يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،      دعوة إىل البصري   |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

صعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت            األ دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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