لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

الدرس التاسع والعرشون
الفوائد املستنبطة من سورة املزمل
وهذا سياق قيام النبي  كام حكاه ابن القيم -رمحه اهلل -يف كتابه (زاد املعاد يف هدي
خري العباد)  :يقول رمحه اهلل:-
( )

«وكان إذا استيقظ بدأ بالسواكُ ،ث َّم يذكر اهلل تعاىل» ،يعني جيعل السواك لكي يطهر
ربا لذكر اهلل تعاىل ،وذلك ألن اإلنسان إذا نام عقد الشيطان عىل قافيته
فاه وجيعله مع ً
ثالث عقد ،وقال :ارقد عليك ٌ
ليل طويل ،فإذا قام ذكر اهلل انحلت عقدة ،فإذا توضأ
انحلت الثانية ،فإذا صىل انحلت الثالثة ،فأصبح طيب النفس نشي ًطا ،وإال أصبح
أمر مشاهد.
خبيث النفس كسالنًا ،وهذا ٌ
يقول ابن القيم:
«كان إذا استيقظ بدأ بالسواكُ ،ث َّم يذكر اهلل تعاىلُ ،ث َّم يتطهرُ ،ث َّم يصيل ركعتني
خفيفتني ،وكأن هاتني الركعتني حلل العقدة الثالثة من عقد الشيطان ،كام يف صحيح
َان َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل َي ِه َو َس َّل َم إِ َذا َقا َن ِم َن ال َّل َي ِل،
مسلم عن عائشة قالت( :ك َ

( ) زاد املعاد (  ،)7 3/فصل ييف يس َي ي
اق َص َالتي يه َص ىىل اهللىُ َع َل ْي يه َو َس ىل َم بيال ىل ْي يل َو يوت يْر يه َو يذك يْر َص َال ية َأ ىو يل ال ىل ْي يل.
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َني َخ ِفي َفت َ ِ
ا َف َتت ََح َص ََل َت ُه بِ َر َك َعت َ ِ
َني)  ،وأمر بذلك يف حديث أيب هريرة  ،قال( :إِ َذا
()2

َني َخ ِفي َفت َ ِ
َقا َن َأ َحدُ ك َُم ِم َن ال َّل َي ِلَ ،ف َل َي َفتَتِ َح َص ََل َت ُه بِ َر َك َعت َ ِ
َني)  ،رواه مسلم ،وكان يقون
( )

تار ًة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل ،أو بعده بقليل».
قال ابن القيم« :وربام كان يقون إذا سمع الصارخ» وهو الديك ،وإنام يصيح يف
النصف الثاين« ،وكان يقطع ورده تارة ،ويصله تارة» ،يقصد بورده يعني قيامه ،أي:
أنه أحيانًا يصيل صالة متصلة كام سيأيت يف هيئاهتا ،وأحيانًا يصيل يقطعها.
قال« :وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو األكثر ،ويقطعه كام قال ابن عباس يف
هلل َع َل َي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َرآ ُه َاس َت َي َق َظَ ،فت ََس َّو َك
حديث مبيته عندهَ ،أ َّن ُه َر َقدَ ِعنَدَ ال َّنبِ ِّي َص َّىل ا ُ
اختِ ِ
ول﴿ :إِ َّن ِيف َخ َل ِق السمو ِ
َلف ال َّل َي ِل َوالن ََّه ِ
ات َواألَ َر ِ
َوت ََو َّض َأَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ار
ض َو َ
َّ َ َ
ََلي ٍ
وِل األَ َل َب ِ
ات ِألُ ِ
ور َة).
الس َ
اب﴾[آل عمرانَ ،] 91:حتَّى َخت ََم ُّ
َ
فقرأ اَليات حتى ختم السورة» ،وهذه من سنن قيام الليل ،إذا قام يقرأ هذه اآليات
يف آخر سورة آل عمران.
َني َأ َط َال فِ ِ ِ
قالُ ( :ث َّم َقا َن َف َص َّىل َر َك َعت َ ِ
فَ ،فنَا َن
ََص َ
الرك َ
الس ُجو َدُ ،ث َّم ان ََ
ُوع َو ُّ
يه َام ا َلق َيا َن َو ُّ
ت ر َكع ٍ
ٍ ِ
ك َي َست ُ
ك َث ََل َ
ات ،ك ُُّل َذلِ َ
َحتَّى َن َف َخُ ،ث َّم َف َع َل َذلِ َ
َاكُ ،ث َّم َيت ََو َّض ُأ
ث َم َّرات بِس ِّ َ َ
ث ر َكع ٍ
ِ
ِ
ِ
ات َف َأتَا ُه ا َُمل َؤ ِّذ ُنَ ،فخَ َر َج إِ َىل
َو َي َق َر ُأ َه ُؤ ََلء َاَل َياتُ ،ث َّم َأ َوت ََر َ -ق َال ُع َث َام ُن :بِ َث ََل َ َ
( ) أخرجه مسلم رقم (.)363
( ) أخرجه مسلم رقم (.)367
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ِ
ِ
ني َط َل َع ا َل َف َج ُر َف َص َّىل
الص ََل ِة ِح َ
يسىُ :ث َّم َأ َوت ََرَ ،ف َأتَا ُه بِ ََل ٌلَ ،فآ َذ َن ُه بِ َّ
َّ
الص ََلةَ ،و َق َال ا َب ُن ع َ
الص ََل ِةُ ،ث َّم ا َّت َف َقا َ -و ُه َو َي ُق ُ
اج َع َل ِيف َق َلبِي
ول« :ال َّل ُه َّم َ
َر َك َعت َِي ا َل َف َج ِرُ ،ث َّم َخ َر َج إِ َىل َّ
ِ
ِ
اج َع َل ِيف َب َ ِ
اج َع َل
ُوراَ ،و َ
ُوراَ ،و َ
ُوراَ ،و َ
ُوراَ ،و َ
َصي ن ً
اج َع َل ِيف َس َمعي ن ً
اج َع َل ِيف ل َس ِاِن ن ً
ن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُورا ال َّل ُه َّمَ ،و َأ َعظِ َم ِِل
ُوراَ ،و َ
ُوراَ ،وم َن َ ََتتي ن ً
اج َع َل م َن َف َوقي ن ً
ُوراَ ،و َأ َمامي ن ً
َخ َلفي ن ً
ُور) رواه مسلم.
ن ً
( )

وابن عباس مل يذكر هاهنا الركعتني اخلفيفتني ،لكن ذكر ابن القيم -رمحه اهلل -إنه إذا
اختلف ابن عباس وعائشة ،فقول عائشة مقدم؛ ى
ألن ابن عباس ملا قام معه ليلة حني
بات خالته ميمونة ،وأ ىما عائشة فهي معه عىل الدوام ،فقوهلا مقدم ،ويف زيادة علم.
قال ابن القيم« :وكان قيامه بالليل ووتره أنوا ًعا ،فمنه هذا الذي ذكره ابن عباس»،
الذي ذكرناه آن ًفا أنه صىل ستة ركعات يرتيح بينهن ،ويقوم ويتسوك ويتطهرُ ،ث ىم
أوتر بثالث ،هذا نوع ،وذكر بقية األنواع ،قال« :النوع الثاِن الذي ذكرته عائشة أنه
كان يفتتح صَلته بركعتني خفيفتني ُث َّم يتمم ورده إحدى عرشة ركعة ،يسلم من كل
ركعتني ويوتر بركعة» ،إ ًذا هذه صيغ ٌة ثانية وهو ان يصيل مثنى مثنى حتى يصىل
مخس تسليامتُ ،ث ىم يوتر بركعة.

( ) أخرجه مسلم رقم (.)367
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«والنوع الثالث :ثَلثة عرشة ركعة كذلك» ،يعني يصيل ست تسليامت ُث ىم يوتر
بركعة« ،النوع الرابع :يصيل ثامِن ركعات يسلم من كل ركعتنيُ ،ث َّم يوتر بخم ٍ
س
رس ًدا متوال ًياَ ،ل جيلس يف يشء إَل يف آخرهن ،فيكون صىل ثامن ركعات ،ويسلم من
كل ركعتني» ،يعني أربع تسليامتُ ،ث ىم يوتر بخمس رس ًدا متوال ًيا ال جيلس بينه ،ن،
جمموعهن ثالث عرشة ،ثامن ومخس.
فيكون
،
ٍ
منهن إَل يف
يشء
منهن ثامني ًة َل جيلس يف
«النوع اخلامس :تسع ركعات ،يرسد
ّ
ّ
الثامنة جيلس ويذكر اهلل تعاىل ،وحيمده ويدعوهُ ،ث َّم ينهض وَل يسلمُّ ،ث َّم يصيل
لسا بعدما يسلم» ،وهذا الذي
التاسعة ُث َّم يقعد ويتشهد ويسلمُ ،ث َّم يصيل ركعتني جا ً
نوع من األنواع.
ذكرناه يف أول هذا الدرس ،فهذا ٌ
«النوع السادس :أنه كان يصيل سب ًعا كالتسع املذكورةُ ،ث َّم يصيل بعدها ركعتني
بينهن،
جالسا ،النوع السابع :أنه كان يصيل مثنى مثنىُ ،ث َّم يوتر بثَلث َل يفصل
ّ
ً
النوع الثامن» :يعني كأن هذا النوع السابع يعني مثنى مثنىُ ،ث ىم يوتر بثالث
منفصالت ،فهو خيتلف عن النوع الثاين الذي يصيل فيه مثنى مثنىُ ،ث ىم يوتر بركعة.
«أما النوع الثامن :فهو ما رواه النسائي عن حذيفة ( َأ ىن ُه " َص ىىل م َع رس ي
ول اهللي َص ىىل
َ َ ُ
ى
ي
اهللُ َع َلي يه وس ىلم ييف رم َضا َنَ ،فركَع َف َق َال ييف رك ي
يم» يم ْث َل َما ك َ
ُوع يهُ « :س ْب َح َ
َان
َ َ
ان َر يِّب ا ْل َعظ ُ
ُ
ْ َ َ َ َ َ
َق يائ ًامُ ،ث ىم َس َجدَ َ ،ف َق َال يف سجودهُ « :س ْب َح َ
ان َر يِّب ْاألَ ْع َىل» مثل ما كان قائامُ ،ث ىم َج َل َس
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َان َق يائ ًامُ ،ث ىم َس َجدَ َ ،ف َق َالُ « :س ْب َح َ
اغ يف ْر يِل» يم ْث َل َما ك َ
َف َق َالَ « :ر يب ا ْغ يف ْر يِلَ ،ر يب ْ
ان َر يِّب
َان َق يائامَ ،فام ص ىىل إي ىال َأربع ر َكع ٍ
ي
ات َحتىى َجا َء بي َال ٌل إي َىل ا ْل َغدَ ياة ) ،
َْ َ َ َ
ْاألَ ْع َىل» م ْث َل َما ك َ ً َ َ
( )

يعني صالة الصبح ،وأوتر أول الليل ووسطه وآخره ،وقام ليل ًة تامة بآية يتلوها
ْت
ويرددها حتى الصباح ،وهي ﴿إي ْن ُت َع يذ ْ ُْب ْم َفإي ىَّنُ ْم يع َبا ُد َك َوإي ْن َت ْغ يف ْر َهل ُ ْم َفإين َىك َأن َ
ا ْلع يز ُيز ْ ي
يم﴾[املائدة7:
َ
اْلك ُ
َ

] ،وكانت صالته بالليل ثالثة أنواع أحدها :وهو

قائام» ،هذا التنويع من حيث اهليئة.
أكثرها صالته ً
قائام ،الثاِن :أنه كان يصيل قاعدً ا ويركع قاعدً ا» ،يعني
«أحدها :وهو أكثرها صَلته ً
يصيل مرتب ًعا ويركع قاعدً ا ،يعني حيني جزعه« ،والثالث :أنه كان يقرأ قاعدً ا فإذا بقي
قائام ،واَلنواع الثَلثة صحت عنه» ،انتهى كالم ابن القيم.
يسري من قراءته قان فركع ً
ٌ
وهذا يدلنا عىل أن يف األمر سعة ،وأن عىل اإلنسان أن يصيل ما يالءم حاله ،وخيتلف
هذا باختالف نشاط اإلنسان فربام متكن يف ٍ
ليلة أن يوتر بثالثة عرشة ركعة ،أو
بإحدى عرشة ركعة ،وربام ضاق عليه الوقت يف ليلة ،فلم يتمكن أن يوتر إال
بثالث ،وربام وصلها مرة ،وجعلها مثنى مثنى مرة.
السنىة بجميع أنواعها،
فعىل املوفق أن ينوع يف أداء السنن ألنه إذا فعل ذلك أصاب ُ
كثريا من الناس إذا درج عىل ٍ
وكان هذا أدعى ْلصول االمتثال؛ ى
فعل معني يتبلد
ألن ً

( ) أخرجه النسائي يف الكربى رقم ( .) 77
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ذهنه ،ويغيب عن باله استحضار امتثال ُسنىة النبي  ،فإذا كان يفعل هذا تارة
ويفعل هذا تارة وينوع يف تطبيق السنن كان هذا أدعى إىل استشعاره المتثال أمر
النبي  ،واقتفاء أثره.
وأما الفوائد املستنبطة من هذه السورة فعديدة ،فمنها:
َّ
الفائدة االوىل :املخاطبة بالوصف الراهن.
الفائدة الثانية :وجوب قيام الليل يف حق النبي  وبيان مقداره.
الفائدة الثالثة :السعة يف التقدير ورفع اْلرج.
الفائدة الرابعة :استحباب ترتيل القرآن لتحصيل التدبر.
حسا ومعنى.
الفائدة اخلامسة :ثقل القرآن ًّ
الفائدة السادسة :فضل الصالة يف الليل؛ لكوَّنا أحرض للقلب وأمجع للتالوة.
الفائدة السابعة :اتساع النهار لقضاء املصالح.
الفائدة الثامنة :بركة الليل والنهار ملن وفقه اهلل الغتنمهام.
حمل للدعة واخللوة ،وأن النهار ٌ
الفائدة التاسعة :أن الليل ٌ
حمل لالكتساب واجللوة.
الفائدة العارشة :اْلث عىل ذكر اهلل تعاىل كل حني.
الفائدة اْلادية عرشة :اإلخالص هلل تعاىل يف العمل ،واالنقطاع إليه واملداومة عليه.
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الفائدة الثانية عرشة :توحيده تعاىل بالربوبية واأللوهية.
الفائدة الثالثة عرشة :توحيده تعاىل بالتوكل والقرن بني العبادة والتوكل.
الفائدة الرابعة عرشة :فضيلة الصرب عىل أذى املخالفني ،وحاجة الداعية إليه.
الفائدة اخلامسة عرشة :استعامل اهلجر اجلميل.
الفائدة السادسة عرشة :وعيد اهلل للمكذبني وشديد عقابه هلم.
الفائدة السابعة عرشة :بيان صفة القيامة وأطوارها وأحواهلا،
الفائدة الثامنة عرشة :إثبات رسالة النبي .
الفائدة التاسعة عرشة :شهادته  عىل سائر الناس بالبالغ وأداء الرسالة.
ٍ
حممد وموسى عليهام الصالة والسالم وبني
الفائدة العرشون :التنظري بني رسالتي
كفار قريش وفرعون ،للتذكري والتحذير من متاثل العاقبة.
الفائدة اْلادية والعرشون :شؤم العصيان وشدة أخذ اهلل للمكذبني.
الفائدة الثانية والعرشون :التخويف من يوم القيامة ،ورضورة اتقاء رشه.
الفائدة الثالثة والعرشون :أمهية التذكرة ومسيس اْلاجة إليها ،فالذكرى تنفع
املؤمنني.
الفائدة الرابعة والعرشون :إثبات مشيئة العباد وأفعاهلم ،والرد عىل اجلربية.
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ً
طوال
الفائدة اخلامسة والعرشون :إحاطة علم اهلل وسعة تقديره لليل والنهار
وقرصا ،صي ًفا وشتا ًء.
ً
الفائدة السادسة والعرشون :لطف اهلل بعباده ورمحته ْبم ،وتوبته عليهم وختفيفه
عنهم.
الفائدة السابعة والعرشون :التيسري يف الرشيعة ورفع اْلرج.
الفائدة الثامنة والعرشون :التعبري عن الصالة بالقراءة.
الفائدة التاسعة والعرشون :أن قراءة ما تيرس من القرآن ال ينايف ركنية قراءة الفاحتة.
الفائدة الثالثون :أن املرض والسفر واخلوف من األعذار املعتربة رش ًعا املخففة
لألحكام.
علم من أعلم النبوة إلخباره  بام سيقع من الفتوحات.
الفائدة اْلادية والثالثونٌ :
الفائدة الثانية والثالثون :فرضية الصلوات املكتوبة واستحباب ما سواها.
الفائدة الثالثة والثالثون :أن الزكاة ُفرضت يف مكة.
الفائدة الرابعة والثالثون :استحباب الصدقات وأَّنا بمنزلة القرض اْلسن.
الفائدة اخلامسة والثالثون :إعظام الرجاء بموعود اهلل تعاىل ،ومضاعفة ثوابه.
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لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

الفائدة السادسة والثالثون :فضيلة االستغفار بعد القيام بالطاعات؛ لسد خللها
وتكميلها.
الفائدة السابعة والثالثون :إثبات اسمي اهلل الغفور والرحيم؛ وتضمينهام صفتي
املغفرة والرمحة.
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