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 ملدمة
السالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،اغبمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ؿبمد -صلى
اهلل عليو وسلم ،-بإذن اهلل -عز وجل -ومشيئتو ،ونطلب منو العفو والرضا -سبحانو وتعاىل ،-بإذن
اهلل -عز وجل -نستفتح ونعود مرة أخرى إىل ؾبالس القرآن ،إىل وقفات مع سورة من سور كتاب اهلل -
عز وجل.-

َم ّن اهلل -عز وجل -علينا بفضلو وكرمو ورضبتو وانتهينا من سورة األنعام ،وبعد ذلك سورة سبأ وسورة

فاطر ويس ،واليوم بإذن اهلل -عز وجل -نستفتح سورة مدنية ،كل السور السابقة :األنعام وسبأ وفاطر
ويس كانت سور مكية ،فنحن بفضل اهلل -عز وجل -اختار اهلل -سبحانو وتعاىل -لنا ىذه السورة،
سورة الفتح.

بإذن اهلل -عز وجل -كباول أن نعيش معها األيام القادمة بإذن اهلل -عز وجل ،-ونسأل اهلل -عز
وجل -أن يكون لنا من اظبها أوسع نصيب ،وأن يفتح اهلل -عز وجل -لنا من كل أبواب اػبَت ،وأن
مفاتيحا للخَت مغالي ًقا للشر.
هبعلنا
ً
سورة الفتح سورةٌ عظيمة ،وكان الصحابة مثل أي سورة من القرآن وبتاجون أن تنزل عليهم تلك السورة،
احتياجا ؽبذه السورة.
ربديدا كانوا أشد
لكن يف ىذا الوضع ً
ً

 مسألة اختيار السور:
فتحا من اهلل
لكي أكون صادقًا معكم ،مسألة أن الناس يقولون :مل ال نسَت بالًتتيب؟ ألن ىذا يكون ً
عز وجل ،-دبا أننا نتكلم عن سورة الفتح ،فمن يوفّقو اهلل أن يعطيو الفهم للسور بطري ٍقة متتالية؛ فهذا
من عند ربنا -سبحانو وتعاىل.-
كامال للقرآن ،وىذا يبن اهلل -عز
تفسَتا ً
فهذا ً
مثال إمام من األئمة مثل اإلمام ابن كثَت ،يستفتح ويكتب ً

وجل -عليو ويفهم شيئًا من القرآن ،فنحن كباول أن قبلس مع بعضنا نتكلم حول ىذه السورة ،فأقرأ
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التفاسَت وأنقل لكم ما وجدت يف التفاسَت حىت نقًتب ولو خبطوة واحدة من فهم كتاب اهلل -عز
وجل.-

وهبب على اإلنسان أن يستحضر قيمة فهم آية من كتاب اهلل -عز وجل-؛ ألن ىذا ىو النور والشفاء
والبصائر واؽبدى والروح يف حياة اإلنسان ،وعكس ىذه األوصاف ربدث لإلنسان إذا غاب عنو القرآن؛
لذلك علينا أن كبرص كل اغبرص على ؾبالس القرآن وتدبّر القرآن ،نتدارس بيننا القرآن ولو يف أبسط
صوره ،ؾبلس بسيط ،ومعاين كلمات؛ ال يزل اإلنسان يف مثل ىذه اجملالس.

سورة الفتح كما قلت لكم سورة عظيمة ،سنرى كيف أهنم كانوا حباجة كبَتة لتلك السورة ،يف رواية عن
أنس بن مالك قال" :سورة الفتح نزلت وأصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ىبالطهم اغبزن
والكآبة" ،زبيل شرح الوضع النفسي غبالة الصحابة قبل نزول سورة الفتح ،يف قمة اغبزن والكآبة!
كيف جعلتهم السورة يستبشرون ويتحركون وينطلقون ،مثل آيات آل عمران اليت جعلتهم يستجيبون هلل
ولرسولو من بعد ما أصاهبم القرح ،كيف ينزل القرآن ليجاوب على أسئلة مثل "أنّا ىذا؟" ،أحيانًا ربدث
أحداث فوق طاقة البشر أن يفهمها ،ىو ال يفهم ،مثلما حدث يف صلح اغبديبية يف سورة الفتح ،ال
نورا يف ىذه األوقات.
يفهمون ما حدث وأحداث غريبة؛ فينزل القرآن ليكون ً

منجما {نَ َذ ٰ ِ َل ِم ُيثَ ِخ ّ َت ِت َِۦ
لذلك قال اهلل -عز وجل -عن القرآن "كذلك" ،أي أنزلنا القرآن مفرقًا ً
فُ َؤادَكَ }[الفرقان ،]ٖٕ :فؤاد النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وبتاج إىل القرآن كي يثبت فما بال أفئدتنا؟!
فؤاد النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وبتاج إىل تنزل القرآن بصورة مستمرة ومتقطعة حىت يثبت فما بال
أفئدتنا؟! فماذا كبتاج كبن إ ًذا؟! إذا كان ىذا أطهر فؤاد على وجو األرض ،أطهر قلب ،قلب النيب -
صلى اهلل عليو وسلم -وكان وبتاج للقرآن ،فماذا عنّا؟!
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درسا دبفردىا،
دائما أطيل فتأخذ اؼبقدمة ً
حىت ال أطيل عليكم وخاصة يف اؼبقدمة ،فأنتم تعلمون أنٍت ً

قبل أن نبدأ ونتكلم يف آيات سورة الفتح {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل فَ ۡذحا ُّمدَِيا} ىل من أحد يذ ّكرين ما ىي السور

اليت بدأت بـ {إّنَ }؟

ّ

أيضا وكبن نسَت يف التفسَت عندما تقابلنا كلمة جديدة يف السورة أن نرى ىل أتت يف سور أخرى
هبب ً
أم ال؟ وما ىي اؼبواضع اليت أتت فيها ىذه الكلمة؟

أوال موضعها يف القرآن ،وىل ىي سورة مكية أم ال مدنية؟ مدنية ،وأين
إذًا سورة الفتح نريد أن نرى ً
نزلت؟ يف أي حادث؟
طبعا ىناك اختالف يف ما ىو ىذا الفتح على أربع أقوال ،األشهر أنو "صلح اغبديبية" ،صلح اغبديبية
ً

ىذا أين كان؟ بالقرب من مكة ،وليس يف اؼبدينة ،إذًا مل يقولون عليها مدنية؟ -سواءً كانت يف الطريق

أو بالقرب من مكة ،-بسبب اؽبجرة.

يصرون أن نسميها باؼبكية أو نسميها اغبديبية
ىناك خالف يف تقسيم اؼبكي واؼبدين؛ ألن بعض العلماء ّ
أو يف الطريق بُت مكة واؼبدنية لكن ال نقول عليها مدنية ،ولكن الذي اشتهر عند اعبماىَت -اؼبتقدمُت

واؼبتأخرين -أن التقسيمة ما نزل قبل اؽبجرة أيًا كان اؼبكان الذي نزلت فيو السورة تسمى مكية ،وما نزل
بعد اؽبجرة أيًا كان مكان السورة تسمى مدنية ،وماذا عن الطريق يف اؽبجرة؟ يسموهنا مكية كذلك.

وقيل يف {ا َن ٱ َ َِّلی فَ َر َض ؿَو َ َۡ َم ٱمۡ ُل ۡر َء َان م َ َرۤادُّكَ ا َل َم َـاد}[القصص ]ٛ٘ :آخر سورة القصص أهنا مكية؛

ّ

ّ

قيل أهنا نزلت يف الطريق بُت مكة واؼبدينة ،فبعد اؽبجرة ،الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -نزل عليو
القرآن يف أماكن شىت ،فما نزل يف غزوة تبوك يسموهنا مدنية ،نعم مل تكن يف اؼبدينة ولكن مدنية
بأحكام اؼبدينة ،ببناء مدينة رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-ببناء الدولة اإلسالمية ،فبسبب ىذه
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األحكام وبسبب ىذه النقلة اليت حدثت يف التشريعات وىذا التمكُت الذي حدث للنيب -صلى اهلل
عليو وسلم-؛ يسموهنا مدنية.
أذكر ذلك كي ال يأيت اعًتاض :كيف ذلك؟ مل تكن السورة يف اؼبدينة ،الرسول مل يكن يف اؼبدنية أثناء
نزول ىذه السورة ،كانت أثناء رجوعو ،وؼبا نزلت عليو السورة نادى عمر بن اػبطاب يف الطريق وقرأ
إيل من الدنيا وما فيها)ٔ ( ،أو فبا طلعت عليو
عليو سورة الفتح وقال( :أُنزلت علي آية ىي أحب ّ

ٕ
أحب أن يفرح الصحابة بتلك
فرحا ً
مشس) الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -كان ً
جدا بتلك السورة ،و ّ

السورة.

نسميها مدنية؟ ألهنا نزلت بعد اؽبجرة ،ىذا مكاهنا يف تقسيم اؼبكي واؼبدين.
فإ ًذا مل ّ

 موضؽ امسورة يف املرٱٓن
اآلن تعالوا نرى موضعها يف القرآن ،ؼبا نأيت لنرى موضعها يف القرآن ،قبل أن نتكلم يف موضعها -ىذه
مقدمة اؼبقدمة -قبد أن ترتيب القرآن يف اؼبصحف فيو خالف بُت أىل العلم ىل ىو توقيفي أم ال؟ فأنا
آخذ بقول أن ترتيب اؼبصحف توقيفي ،وىذا خالف يرجع يف مظانو للبحث عنو.

مال يف ِ
 1ؾن ٔٱوس جن مال :ؾن ٔٱ ِوس ِجن ٍ
اَّلل ما ثَ َل َد َم ِم ْن َذهْح َِم َوما ثَبَخ ََر }[امفذح ]2 ،1 :كال:
كول{ :اّنّ فَذَ ْحيا َ َل فَ ْذ ًحا ُمدَِيًا * ِم ََ ْل ِف َر َ َل َ ُ
ّ
َىزمت ؿىل رسولِ ِ
هللا  مرجِ َـَ ِمن احلُدًخِ ِة وٕا َن ٔٱحصاتََ كد ٔٱظاجَْتْ م امكٓت ُة واحل ُُزن فلال ُ
ؿَل ٱًٓ ٌة
رسول هللا ( : ى ِمزَت َ َ
هللا  ؿوهيم فلاموا :اي رسو َل ِ
رسول ِ
يه ٔٱ َح ُّة ا َٕل ِمن ادلُّ هَا وما فهيا )فذالُا ُ
هللا الًٓ َة
هللا ل ما ًف َـلُ تم مفاذا ًف َـ ُل تيا؟ فبٔ َىزل ُ
هللا َتَّي ُ
تـدَ ُا{ ِ :م َُدْ ِخ َل امْ ُم ْؤ ِم ٌِ ََّي وامْ ُم ْؤ ِم ِ
ٌات َجٌ ّ ٍ
ات َ َْت ِري ِم ْن ََتْْتِ ا ْ َالْنْ ُار[ }امفذح}5:
صـَة الٔرهؤوط (ت  ،)1438خترجي حصَح اجن حدان  • 37٣إس يادٍ حصَح ؿىل رشط امض َخَّي
 2ؾن معر جن اخلعاب ٔ :ٱ َن َرسو َل َ ِ
اكن ٌ َِس ُري يف ت َ ْـ ِغ ٔٱ ْسفا ِر ٍَِ ُ ،
ومع ُر ُجن اخل َّع ِاب ٌ َِس ُري مـ َُ مَ َْ ًال ،فَ َسبَ َ ُل ُ َمع ُر ُجن اخل َّع ِاب ؾن يش ٍء
اَّلل َ 
اَّلل َُ ُ ،ث َسبَ َ ُل فَ َ َْل ُ ُِي ْحََُُ ُ ،ث َسبَ َ ُل فَ َ َْل ُ ُِي ْحَُ ،وكا َل ُ َمع ُر ُجن اخل َّع ِاب :ث ِ ََِك ْخ َم ُٱ ُّم َم اي ُ َمع ُر ،ىَ َز ْر َت َرسو َل َ ِ
سول َ ِ
فَ َ َْل ُ ُِي ْح َُ َر ُ
اَّلل  زَ َ
الث َم ّر ٍات
ُك َ
ُ ُّ
ذل ال ُُيَِ ُح َم ،كا َل ُ َمع ُر :فَ َح َر ْن ُت ت َ ِـ ِريي ُ َُث ثَ َلدَ ْم ُت ٔٱما َم امل ُ ْس ِو ِم ََّي ،وخ َِض ُ
ْصخُ يب،
ُت ٔٱ ْن ً َ ْ ِْن َل ِ َيف كُ ْرٱ ٓ ٌن ،فَام و َ ِضخْ ُت ٔٱ ْن َ َِس ْـ ُت ِ
ظارخًا ً َ ْ ُ
كون ىَ َز َل ِ َيف كُ ْرٱ ٓ ٌن ،وجِ ئ ُْت َرسو َل َ ِ
وت :ملَدْ خ َِض ُ
كا َل :فَ ُل ُ
اَّلل  فَ َسو َ ْم ُت ؿوََ ،فَلا َل :ملَدْ ُٱ ْى ِزمَ ْت ؿَ َ ََل انو َ َْ َ َل ُس َور ٌة ،مَِيي ٔٱ َح ُّة ا َ َٕل ممّا
ُت ٔٱ ْن ٍَ َ
َظوَ َـ ْت ؿوََ امضَ ْم ُس ُ َُث كَ َر َٱ{ :إّنّ فَ َذ ْحيا َل فَ ْذ ًحا ُمدَِيًا[ }امفذح}1 :
امحخاري (ت  ،)256حصَح امحخاري  [4177حصَح
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سنجد يف ترتيب اؼبصحف غالبًا تأيت ؾبموعة سور مكية وراء بعضها وبعدىم سورة مدنية ،أو ؾبموعة
سور مدنية وبعدىم ؾبموعة سور مكية وراء بعضهم ،وبعدىم سورة مدنية ،فهناك مكي مدين ،مكي

مدين ،ليس اؼبكي كلو متتاليًا وينتهي مث قبد اؼبدين ،ال.
قد يشَت ىذا التقابل بُت اؼبدين واؼبكي إىل -ؼبا تكلم العلماء عن السبب وراء تلك اؼبسألة -أنو قد
يشَت إىل أن اإلسالم سيمر بدورات من التمكُت واالستضعاف ،فالسور اؼبكية سبثل واقع االستضعاف،
والسور اؼبدنية سبثل واقع التمكُت.
قبد أن سورة الفتح نزلت يف صلح اغبديبية ،ما الذي كان قبل صلح اغبديبية بوقت قصَت من الغزوات؟
جدا ،لو قلنا أن ؿبمد والفتح واغبجرات
األحزاب ،ما بُت الفتح يف اؼبصحف واألحزاب سور كثَتة ً
وحدة مدنية مع بعضها البعض ،أول سورة مدنية غَت ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلم -قبل الفتح:
األحزاب ،مث بعد ذلك شوط طويل من السور اؼبكية وينتهي عند األحقاف -سنتكلم يف ىذه اؼبسألة
اآلن -وبعد ذلك ؿبمد والفتح واغبجرات ثالت سور متتالية مدنية ،فهم كوحدة مدنية متتالية ،وبعد
ذلك تبدأ دورة جديدة من االستضعاف يف سورة (ق) يف اؼبكية وتنتهي عند سورة اغبديد.

فعندما نأيت لنرى اؼبوضع ،فالقرآن ترتيبو ليس اؼبقصود منو يف ترتيب اؼبصحف السياق التارىبي وإال
كانت أتت الفتح بعد األحزاب ،ألنو ما الذي كان قبل الفتح مباشرة؟
كانت غزوة األحزاب ،وىذا الذي يدلك على قوة اؼبسلمُت ،كيف أهنم -األحزاب -كانوا السنة اليت
قبلها عندنا قد صبعوا عشرة آالف مقاتل وأتوا للمدينة ،وكبن السنة اليت بعدىا من نذىب ؼبكة ،غَت
خائفُت ،ألف وأربعمائة مسلم -على خالف ألف وأربعمائة أو ألف وطبسمائة ،-كيف نتجهز ونذىب
لنعتمر يف مكة ،وىم كانوا قبل قليل عندنا ،ووباصرون اؼبدينة ،كيف ذىبنا كبن حىت مكة؟ لذلك
اؼبنافقُت خافوا اػبروج ،قالوا ىؤالء ليسوا بعائدين -نتكلم على مسألة ظن السوء اليت تكررت يف
السورة.-
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إ ًذا نريد أن نستحضر مكان سورة الفتح يف ترتيب اؼبصحف ،كبن قلنا أحيانًا أو الغالب أن ؾبموعة سور
مكية ويأيت بعدىم سورة مدنية ،لو افًتضنا أن ؾبموعة السور اؼبكية تلك سبثل واقع االستضعاف ،وبعد
ذلك السور اؼبدنية سبثل واقع التمكُت.
قلنا الوحدة اؼبدنية اليت كبن نتكلم فيها ىي سورة ؿبمد -القتال ،-وسورة الفتح ،وسورة اغبجرات،
ربديدا ،سنتكلم عن عالقة الفتح دبا قبلها كلو ،وليس
وسنتكلم عن الًتابط بينهم اآلن ،ىؤالء الثالثة ً
الفتح وؿبمد فهما ؽبما عالقة خاصة.
العالقة بُت سورة ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلم- -سورة القتال -وسورة الفتح ىناك ترابط خاص ،ىذا
مثال عندما يكون ىناك شخص يف العائلة لو صلة قرابة بعمك وخبالك ،لكن أخوه
سنتكلم فيو ،أتعرف ً
ال ،صلة ـبتلفة ،فهو بالظبط كذلك ،سورة الفتح ىي يف منظومة من أول سورة سبأ حىت سورة
اغبجرات.

لو افًتضنا أن دورة االستضعاف والتمكُت تلك انتهت بسورة األحزاب ،كانت آخر سورة مدنية قبلها
جدا مكي -أريد أن يكون ترتيب اؼبصحف يف ذىنك -شوط طويل مكي" :امل" اؼبكية:
شوط طويل ً
العنكبوت ،الروم ،لقمان ،السجدة ،وقبلو طسم الثالثة ،وقبلو كذلك الفرقان ،وقبلها النور ،من أول
الفرقان حىت األحزاب ىذا شوط ،بدأ شوط آخر من سبأ حىت اغبجرات؛ لذلك كانت ىناك لفتة صبيلة

من أحد اؼبفسرين يقول{ :اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َل فَ ۡذحا ُّمدَِيا} تشَت إىل وعده -سبحانو وتعاىل -يف قولو { َما ً َ ۡفذَ ِح
ّ
َ
ٱ َ َُّلل ِنويَ ِاس ِمن َر ۡ َۡحة فَ َال ُم ۡم ِس َم مَِا}[فاطر ]ٕ :اليت يف سورة فاطر اليت ىي ثاين سورة مباشرة بعد سبأ.

كبن قلنا ىذا الشوط بدأ من سبأ ،ثاين سورة بعد سبأ ىذا الوعد بالفتح ،ومىت ربقق الفتح؟ انظر بعد
أي مدة؟ لذلك يجب أن تصبر وال تستعجل في الطريق ،اهلل ال يعجل لعجلة أحد ،تلك من أىم

دائما مستعجلون ،نريد الفتح بسرعة ،ال{ ،اهََُۥ َمن ًَخَ ِق َوً َ ۡع ِ ۡب فَا َن ٱ َ ََّلل َال
دروس صلح اغبديبية ،أننا ً
ّ
ّ
ً ُ ِضَ ُؽ َٱ ۡج َر ٱمۡ ُم ۡح ِس ِي ََّي}[يوسف.]ٜٓ :
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البد من الصرب مع التقوى ،البد من الصرب مع اإليبان { َوم َ َما ً َ ۡـ َ َِل ٱ َ َُّلل ٱ َ َِّل ٍَن َجػَِدُ وا ِم ُ ۡ
ٌك َوً َ ۡـ َ ََل
ٱ َمعـ ِ ِب ٍَن}[آل عمران ،]ٕٔٗ :ويقولون {ً َ ۡـ َ َِل} تلك جاءت منصوبة ،أي أن تلك واو اؼبعية ،فأنت
مطلوب منك االثنُت مع بعض ،جهاد وصرب ،فاعبهاد وحده ليس كافيًا ،البد من اعبهاد والصرب،

{ َوث ََو َاظ ۡوا تِبمۡ َح ّ ِق َوث ََو َاظ ۡوا تِب َمع ۡ ِب}[العصر.]ٖ :

فقيل أن الفتح اػباص بسورة الفتح ربقق ،انظر اإلشارة اػباصة بو كانت أين؟ يف أول سورة فاطر ،بعد
ذلك شوط طويل من سبع سور متتاليات بدأت بنفس اغبروف ،ما اظبهم؟ ىناك ؾبموعة سور قبل
ؿبمد متتاليات بدأت بنفس اغبروف ما اظبهم؟ آل حم ،سبع سور يبدأن من أول غافر حىت األحقاف،
دبجرد أن انتهت األحقاف بدأت سورة القتال -سورة ؿبمد.-
لذلك النيب -صلى اهلل عليو وسلم -روي عنو يف أكثر من موضع ،وخاصة يف اػبندق ،كان يقول
للمسلمُت (شعارنا إذا بُيتنا) –لو ىجموا بالليل -فإن شعاركم -أو يف رواية :فإن دعواكم ،الدعاء الذي
تنادون بو( -حم ال ينصرون)ٖ.

ليال
شعارا؟ عندما تأيت اغبرب ً
شعارا ،ماذا معٌت أن يضعوا ألنفسهم ً
كان اؼبسلمون يضعون ألنفسهم ً
الناس ال يرون بعضهم ،ال يوجد كهرباء ،فمن اؼبمكن أن وبدث قتال وتدافع وتداخل بُت الناس

مثال األضبر والكفار يلبسون األبيض ،أو
طبعا اؼبسلمون ال يلبسون ً
وبعضهم ،اؼبسلمون على اؼبشركُتً ،

مقسمون أو أشكال ـبتلفة ،ال ،ىو نفس اللباس ونفس الشكل؛ لذا وبدث تداخل؛ فمن اؼبمكن أن

كبَتا -
يقتل أحدىم ً
أحدا باػبطأ ،أنت تريد أن تعلم ىل ىذا معك أم ّ
عدوك؟ ويبكن أن يكون اعبيش ً

عشرة آالف شخص -وال توجد بطاقات! لن يقول لو أرين بطاقتك ،فكان هبب أن يكون ىناك شعار
3
ـارمك مح ال ًُ َيْصون.
ؾن من َسؽ امييب ظىل هللا ؿوََ وسَل :ا ْٕن تََُُّتُّ فوَ ُك ْن ِص ُ

ٔٱتو داود (ت  ،)275سنن ٔٱيب داود  • 2597سكت ؾيَ [وكد كال يف رسامخَ لُٔل مكة ُك ما سكت ؾيَ فِو ظاحل]
ون
ؾن من َسؽ امييب ظىل هللا ؿوََ وسَل :ا ْٕن تُ ُِ ُّّتُّ ُ انوََ َل فلوموا :مح ال ًُ َيْص َ
اجن نثري (ت  ،)774ثفسري املرٱٓن  117/7إس يادٍ حصَح
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ووبمسهم ويستجلبون بو النصر،
يعرفو اؼبسلمون مع بعضهم ،ىذا الشعار يعرفون بعضهم بو ّ
ويشحذىم ،وكان أحيانًا (أمت أمت)ٗ.

شعارا وضعو النيب -صلى اهلل عليو وسلم( -حم ،ال ينصرون) ،أي دبعاين (حم) نطلب
وكان ىناك ً

النصر اػباص بالقتال يف سورة ؿبمد .وتأمل يف اإلعجاز بتوافق قول النيب -صلى اهلل عليو وسلم -مع

ترتيب اؼبصحف! (آل حم ،ال ينصرون) ،لذلك جاءت سورة القتال (سورة ؿبمد) بعد (حم) ،وجاءت
بعدىا سورة الفتح! وبالفعل يأيت الفتح بعد (آل حم) ،لذا ىناك ٍ
معان ىامة يف سور آل حم يأيت بعدىا
الفتح.

وىناك ؾبموعة معاين معينة آلل حم -وىي ربتاج إىل فتح من اهلل علينا إن استمرينا على ىذه

َصفٌَۡ ۤا ام َ َۡ َم
اعبلسات -وترابط آل حم السبعة مع بعضهن ،وختام سورة األحقاف ،مث الوصول إىل { َوا ۡذ َ َ
ّ
ّ
ه َ َفرࣰا ِ ّم َن ٱمۡجِ ِّن}[األحقاف.]ٕٜ :
فأنت رباول معهم يف اعبدال والدعوة ،فبدأت سورة غافر باعبدال { َما ُ َُيـ ِد ُل ِ ۤف َءاًَـ ِت ٱ َ َِّلل ا َال ٱ َ َِّل ٍَن
ّ
َن َف ُروا فَ َال ًَل ُۡر ۡركَ ثَلَوُُّبُ ُ ۡم ِف ٱمۡ ِحوَـ ِد}[غافر ،]ٗ :أنت تعمل معهم يف الدعوة واعبدال باغبق وباليت ىي
أحسن ،يف سبع سور ،ومع ذلك مل ينفع ىذا ،بل وصلوا إىل قمة اإلعراض ،فتنتقل إىل اغبل الثاين وىو
أوال ،ألن القتال -مثل ما سنرى -ىو وسيلة وليس
القتال ،فأنت ال تبدأ بالقتال ،بل تبدأ بالدعوة ً
غاية ،وىذا الفرق بيننا وبُت الصحابة ،وسنرى كيف كانت نظرهتم عن الفتح وما ىو؟ وكذلك ما ىو

الفتح بالنسبة لنا؟ وىذا سنوضحو عندما نصل إىل اػبالف حول كلمة {فَذَ ۡحيَا َ َ
ل} ،وكيف كان
الصحايب يقول للتابعُت :كبن كنا نرى الفتح بطريقة وأنتم ترونو بطريقة أخرى! مثلما ورد عن الرباء ابن
عازب وجابر -رضي اهلل عنهما.-
هللا ؿوََ َ
هللا ؾيَ ز َم َن اميَ ِ ّيب َ
َ 4قز ْوّن مؽ ٔٱيب جَ ْك ٍر ِ
ـارّن َٱ ِم ْت َٱ ِم ْت.
ظىل ُ
رِض ُ
وسَل فاكن ِص ُ
امراوي  :سومة جن الٔهوع | احملدث ٔ :ٱتو داود | املعدر  :سنن ٔٱيب داود
امعفحة ٔٱو امرمق | 2596 :خالظة حك احملدث  :سكت ؾيَ [وكد كال يف رسامخَ ٔلُل مكة ُك ما سكت ؾيَ فِو ظاحل

9

ثفسري سورة امفذح ( | )1الٓايت []2 : 1

ما الذي نتكلم عنو اآلن؟ كبن نتحدث عن موضع سورة الفتح يف منظومة السور اؼبكية واؼبدنية اليت
وردت متتالية.

قلنا :ىناك ؾبموعة من سور آل حم ورد فيها ٍ
معان معينة من الدعوة إىل اهلل ،والبذل ونصرة الدين،
واعبدال باليت ىي أحسن ،فحينما ينتهي اؼبطاف بإعراض الناس ،لََزَم اغبل اآلخر وىو القتال -سورة

ؿبمد ،-مث يأيت بعد القتال الفتح ،وبعد أن نفتح البلد هبب أن ننظم ؾبتمعنا ،فال نفتح بلد وراء بلد
بدون أن ننظم أنفسنا -ألن من األخطاء اليت وقعت كثرة الفتوحات اإلسالمية بدون تنظيم البلدان اليت
فُتحت -لذلك جاءت سورة اغبجرات بعد سورة الفتح مباشرة لوضع قواعد وأخالق تنظم اجملتمع
اؼبسلم ،ألن اؽبدف ليس ؾبرد كثرة الفتوحات.

لذلك من القواعد التي سنخرج بها من سورة الفتح "كل مدد من اهلل" أي :كل مدد يأيت إليك فهو
جدا سندرسها بالتفصيل "كل مدد بغَت سند فهو بدد" أي :سيذىب،
ِمن اهلل .وىذه قاعدة مهمة ً
وىذه القاعدة قاؽبا الشيخ البحياوي يف تفسَت سورة الفتح.
"كل مدد" فعندما يعطيك اهلل شيئًا ما وأنت ليس لديك األدوات اليت ذبعلو يستمر ،فتعجلك سيجعل
ىذا الشيء يذىب عنك! ألنك ال سبلك ما هبعلو يستمر .مثال :إن تعجلت أن تفتح بلد ما ومل يكن

لديك َمن يُعلم أىلها وينشر فيهم الدين ،فسيذىب منك! "كل مدد بغَت سند فهو بدد"!
ىذا موضع سورة الفتح يف وسط سور القرآن.

 ومكن ،ما ؿالكة سورة امفذح ثسورة محمد -ظىل هللا ؿوََ وسَل-؟
السورتان اؼبتتاليتُت –سورة ؿبمد مث سورة الفتح ،-ما العالقة بينهما؟
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جدا ،سورة
أنت حينما تقرأ سورة ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلم ،-مث تقرأ سورة الفتح ستجد شيئًا غريبًا ً

أناسا متثاقلُت عن اعبهاد ،فتشجعهم وتكلمهم عن ثواب الشهادة يف سبيل اهلل وأن اهلل
محمد تكلم ً

سيصلح باؽبم ويعطيهم جنات وأهنار يف اعبنة ،وأن اإلنسان ال بد لو أن يبتلى ليظهر ما إذا كان مناف ًقا

ْص
أم مؤمنًا ،و{ َوه َ ۡحوُ َوا َٱ ۡخ َد َارُ ۡمك}[ؿبمد ]ٖٔ:ستظهر على حقيقتك ،و{ َذ ِ َل َوم َ ۡو ٌَضَ ۤا ُء ٱ َ َُّلل َلهخَ َ َ
ِمۡنۡ ُ ۡم}[ؿبمد ،]ٗ :واغبكمة من فرض القتال ،فسورة ؿبمد ربثهم على اإلقدام.
ٍ
لدرجة من اغبماسة ،لدرجة تقول -السورة -لو:
أما يف سورة الفتح العكس من ذلك! الناس وصلت
ال ،اآلن ال يوجد قتال ،قلل من الكالم عن اغبَ ِّمية!

سورة محمد فيها إقدام ،وسورة الفتح تعلمو أن ُوب ِجم ،وفيها نوع من اإلحجام ،كأن العبودية قد
إحجاما ،وعبودية اهلل تختلف من مكان لمكان ومن
إقداما ويف موضع آخر تكون
ً
تكون يف موضع ما ً

زمان لزمان حسب ما يريده اهلل ،ليست القضية قتال فقط أو إحجام فقط ،ال.

وىذا يريب العبد على مراد اهلل ،أنو ينفذ مراد ربنا .وكما سنرى النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف صلح
عبدا هلل -سبحانو وتعاىل -يف قمة العبودية ،زبلص من مراده ومن أىوائو ومن أمنياتو،
اغبديبية كان ً
يبحث عن مراد اهلل أيًا كان ما ىو مراد اهلل.

فأحيانًا يطلب منك اإلقدام وأحيانًا أخرى يطلب منك اإلحجام ،مثل ما حدث يف مكة { َٱم َ ۡم حَ َر ا َل
ّ
ُ
ٱ َ َِّل ٍَن ِكِ َل مَِ ُۡم ُنفُّ ۤوا َٱًۡ ِدٍَ ُ ۡك َو َٱ ِكمیُوا ٱ َمعوَو َة َو َءاثُوا ٱ َمز َنو َة}[النساء ]ٚٚ :وبعد فًتة من ىذا قال{ :فَوَ َما ن ِخ َة
ؿَوَهيۡ ِ ُم ٱمۡ ِلذَ ُال}[النساء ،]ٚٚ :فالتكاليف تتغَت.
أحيانًا اإلنسان يُصر على وضع معُت وعبودية معينة قد ال يكون ىذا ىو اؼبناسب وال يقبل ذلك ،لكن

كمال العبودية أن تتخلص من مرادك إلى مراد اهلل ،تنظر ماذا يريد منك اهلل وتفعلو .إن كان يريد اهلل
منك اإلقدام ىنا فلت ِ
قدم ،وىنا إذا أراد منك السكون تَس ُكن ،وىنا إن أراد منك التوقف أو الصرب
ُ
فتَصرب.
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أيضا من العالقة بُت سورة ؿبمد وسورة الفتح :سورة ؿبمد فضحت اؼبنافقُت وطهرت الصف { َوم َ َخ ۡـ ِرفَۡنَ ُ ۡم
ً
ِف م َ ۡح ِن ٱمۡلَ ۡولِ }[ؿبمدَ { ]ٖٓ :وه َ ۡحوُ َوا َٱ ۡخ َد َارُ ۡمك}[ؿبمد ]ٖٔ :وأظهرت اؼبنافقُت ،فكانت تنزل السورة
تفضحهمَ { ،وً َ ُل ُ
ول ٱ َ َِّل ٍَن َءا َمٌُوا م َ ۡو َال ىُ ّ ِزم َ ۡت ُس َورة فَا َذ ۤا ُٱى ِزم َ ۡت ُس َورة ُّم ۡح ََكَة َو ُذ ِن َر ِفهيَا ٱمۡ ِلذَ ُال َر َٱًۡ َت ٱ َ َِّل ٍَن ِف
ّ
كُوُوِبِ ِ م َم َرض}[ؿبمد ]ٕٓ :واؼبرض باطٍت ولكن السورة جعلتك تراه بعينيك ،رأيت الذين يف قلوهبم
مرض {ثَدُ ُور َٱ ۡؾ َُۡنُ ُ ۡم َك َ َِّلی ًُل َۡش ؿَو َ َۡ َِ ِم َن ٱمۡ َم ۡو ِت}[األحزاب ]ٜٔ :خائف.
ودائما يأيت الفتح
فسورة ؿبمد قامت بنوع من تصفية الصف قامت بنوع من التمييز بُت اؼبؤمن واؼبنافقً ،

بعد ىذا التمييز.

الفتح ينزل على الثلة اؼبؤمنة اػبالصة حينما تُصفى من اؼبنافقُت ،لذلك يقول اهلل { َو ِم َُ َم ِّح َط ٱ َ َُّلل ٱ َ َِّل ٍَن
َءا َمٌُوا َوً َ ۡم َح َق ٱمۡ َكـ ِف ِر ٍَن} وبعدىا قالَ { :وً َ ۡم َح َق ٱمۡ َكـ ِف ِر ٍَن}[آل عمران ]ٔٗٔ :فاحملق جاء بعد
أوال ثم ينزل الفتح.
التمحيص ،يُنقى الصف ً
ون}[الكافرون ]ٕ-ٔ :مفاصلة
ون * َ ۤال َٱ ۡؾ ُحدُ َما ثَ ۡـ ُحدُ َ
لذلك عندما حصلت اؼبفاصلة {كُ ۡل ً َ ۤـبَُّیُّ َا ٱمۡ َكـ ِف ُر َ
تامة وسبييز تام بُت أىل اإليبان وأىل الكفر؛ جاءت السورة اليت بعدىا (سورة النصر) ،وأشار بعض أىل
العلم أن الًتابط بُت سوريت ؿبمد والفتح مثل الًتابط بُت سوريت الكافرون والنصر ،وكما قامت سورة

ؿبمد بالتصفية وجاء الفتح بعدىا {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل فَ ۡذحا ُّمدَِيا} وجاءت اؼبغفرة ،كذلك جاءت سورة النصر

ّ
ون ِف ِد ٍِن ٱ َ َِّلل َٱفۡ َواجا * فَ َس ّح ِۡح ِ َِب ۡم ِد َرت ّ َِم
بالفتح واؼبغفرة {ا َذا َج ۤا َء ه ۡ ُ
َْص ٱ َ َِّلل َوٱمۡ َف ۡذ ُح * َو َر َٱًۡ َت ٱميَ َاس ًَدۡ ُخوُ َ
ّ
َوٱ ۡس َخ ۡل ِف ۡر ٍُ اهََُۥ َاك َن ث ََو ۢ َاب}[النصر.]ٖ-ٔ :
ّ
إذًا من الترابط أيضًا :متى يأتي الفتح؟ على الثلة اؼبؤمنة اػبالصة ،فسنظل نُنقى ونُصفى -نسأل اهلل
الثبات -إىل أن تبقى ثلة مؤمنة ينزل عليها الفتح ،وتستحق أن ينزل الفتح عليها.
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لذلك وبأبسط األمثلة :أنت تقوم للصالة تطلب الفتح بدعاء اظبو دعاء االستفتاح( :اللهم باعد بيٍت
٘
طاىرا حىت ينزل الفتح ،تتوضأ وتستفتح وتتطهر من ذنوبك وتطلب
وبُت خطاياي )...هبب أن تكون ً

أن تُبعد ذنوبك عنك ،ؼباذا؟

أىال لنزول الرضبات والفتح ،وكذلك الثلة اؼبؤمنة ،مىت ينزل عليها الفتح؟ عندما تتطهر
لكي تكون ً
وتنفض اػببيث ووبدث التمايز ينزل الفتح على ىذه الثلة اؼبؤمنة.

أيضًا من الترابط :متى يأتي الفتح؟ كلمة (الفتح) ىي من أحب الكلمات إىل قلب اؼبؤمن وىي من
أصبل اللحظات اليت ينتظرىا اؼبؤمن ،كلمة ظبعها النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فكان وقعها على قلبو -

صلى اهلل عليو وسلم -أهنا كانت أحب إليو من الدنيا وما فيها ،أن يسمع {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل فَ ۡذحا ُّمدَِيا}.
ّ

ستظل تعمل سنُت يف الدعوة وتنتظر غبظات الفتح ،فتكون بشريات ،ولكن يلزمها جهد سنُت ،فسور
"آل حم" سبع سور وبعدىم سورة القتال "سورة ؿبمد" ،وؽبذا يأيت بعدىم الفتح ،وال فتح بدون قتال
لذا هبب أن تأخذ باألسباب.

أيضًا من الترابط بين السورتين -سورة محمد وسورة الفتح :-اسم السورة ،من اسم سورة ؿبمد -
صلى اهلل عليو وسلم -وبدايتها { َو َءا َمٌُوا ِت َما ىُ ّ ِز َل ؿَ َىل ُم َح َمد}[ؿبمد ]ٕ :فيو كمال االتباع ،فالفتح يأتي
دائما بكمال االتباع للنبي -صلى اهلل عليو وسلم ،-إن كنا نريد الفتح فيجب أن نفعل ما كان يفعلو
ً
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -والصحابة.

وكما قلت كلمة "الفتح" كلمة ؿبببة ،ونريد أن نعرف -أثناء تفسَتنا للسورة -ما ىي أسباب الفتح؟
نريد من اهلل أن يفتح لنا يف حياتنا ،ما ىي أسباب الفتح؟
( 5إذا ظىل ٔٱحدمك فوَلل انوِم بؿد تُين وتَّي خعاايي نام بؿدت تَّي املرشق وامللرب انوِم إين ٔٱؾوذ تم ثعد ؾين توهجم ًوم املِامة انوِم
هلين من اخلعااي نام ًيلى امثوب ا ٔلتَغ من ادلوس انوِم ٔٱحِين مسوام و ٔٱمذين مسوام).
امراويَ :سرة جن جٌدب | احملدث :امـَين | املعدر :معدة املاري |خالظة حك احملدث :إس يادٍ جِد

13

ثفسري سورة امفذح ( | )1الٓايت []2 : 1
والصورة اػبتامية اليت جاءت يف سورة الفتح ؼبشهد من ىم أىل الفتح ،وؼباذا نزل عليهم الفتح { ُّم َح َمد
ول ٱ َ ِ
َر ُس ُ
َّلل َوٱ َ َِّل ٍَن َم َـ َُ}[الفتح ،]ٕٜ :وصف أىل الفتح الذين يستحقون الفتح.
لكي يفتح لك ربتاج أن ترتبط بسنة النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-لذلك قال بعض أىل العلم ىناك

إشارة يف قصة طالوت وجالوت ،قبل ذىاب طالوت للحرب ،كانت { َءاً َ َة ُموۡ ِك َِ ۤۦ َٱن ًَبٔۡ ِث ََ ُ ُك ٱمخَاتُ ُ
وت ِفِ َِ
ون َ َۡت ِم ُ ُل ٱمۡ َمو َ ۤـى َك ُة}[البقرة ]ٕٗٛ :وجب الربط بينهم
َس ِكِيَة ِ ّمن َ ِجرّ ُ ۡك َوت َ ِلَِة ِ ّم َما حَ َركَ َء ُال ُم َ
وس َو َء ُال َُػ ُر َ
ّ
ِ
ِ
وبُت سيدنا موسى ،وجب وجود أثَ َارة بينهم وبُت موسى عليو السالم حىت يفتح ؽبمَ { .وتَلَِة ّم َما حَ َركَ }
ولكن ماذا ترك النيب -صلى اهلل عليو وسلم -لنا؟ القرآن والسنة (تركت فيكم ما إن سبسكتم بو لن

أبدا كتاب اهلل وسنيت) ٙإذا أردنا أن يُفتح لنا فعلينا بالتمسك بكتاب اهلل وسنة رسولو.
تضلوا بعدي ً

لذلك البخاري يف بداية باب اعبهاد -يف تبويب البخاري -عندما تكلم عن اعبهاد بدأ حبديث جعلو يف
البداية ،قال حديث النيب -صلى اهلل عليو وسلم( :-يَأِْيت على الناس َزَمان يَـ ْغزو -أي هباىد -فِئام ِم َن
ِ
الن ِ
يكم َم ْن رأى -
َّاس ،فيسألون )...عندما كان الصحابة ذاىبون للقتال فكان الناس يسألوهنم( :ىل ف ْ
ويف رواية :من ِ
ب -رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم)-؟ فيقول الصحابة( :نـَ َع ْم) فيقول النيب -
َ َ
صح َ
صلى اهلل عليو وسلم( :-فيفتح ؽبم)! فمىت جاء الفتح؟ جاء الفتح مع صحبة النيب -صلى اهلل عليو
وسلم.-
ِ
يكم َم ْن رأى -أو من صاحبَ -من
(مثَّ يأيت َزَمان على الناس فيغزو فئام الناس فَي َقال ؽبم :ىل ف ْ

فئام من الناس
صاحب رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ فيقول التابعُت :نـَ َع ْم ،فَي ْفتَح ؽبم ،مثَّ يغزو ٌ
فَي َقال ؽبم :ىل فِيكم من ِ
َص َحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ فَي َقال:
بأ ْ
ب من َ
ْ َْ َ
ص َ
اح َ
صاح َ
نـَ َع ْم- ،تابعوا التابعُت -في ْفتَح ؽبم) ٚيف كل مرة ماذا يقول الرسول عليو الصالة والسالم؟ يقول( :فيفتح
ؽبم).

نخاب َ ِ
ؿَل َ
 6حر ُ
اَّلل ُوسًَيت  ،ومن ًخ َف َركا َ
احلوض
متس ُ
كُّت ِبام َ :
هت فِك ٔٱمر ٍِن ؛ من ثَضوُّوا ما ٕاى َ
حَّت ٍ ِردا َ
امراوي  | - :احملدث  :ا ٔلمحاين | املعدر :مْنةل امس ية | امعفحة ٔٱو امرمق | 13 :خالظة حك احملدث  :إس يادٍ حسن
ِك َمن ظا َح َة َرسو َل َ ِ
مونِ :ف ُ ْ
مون :ه َ َـ ْم ،ف ُِ ْفذَ ُح ْهلمَُ ُ ،ث
اَّلل َظ َىل ُ
ًَ 7بِيت َؿىل اميَ ِاس َز ٌ
وسَل؟ ف َِلو َ
هللا ؿوََ َ َ
مان ،فَ َِل ُْزو ِفئا ٌم ِم َن اميَ ِاس ،ف َِلو َ
اب َرسولِ َ ِ
ُل ِف ُ ْ
مان ،فََِل ُْزو ِفئا ٌم ِم َن اميَ ِاس ،ف ُِ ُ
لالْ :
مون :ه َ َـ ْم ،ف ُِ ْفذَ ُح
اَّلل َظ َىل ُ
ِك َمن ظا َح َة ٔٱ ْحص َ
ًَبِيت َؿىل اميَ ِاس َز ٌ
وسَل؟ فَِلو َ
هللا ؿوََ َ َ
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فجاء الفتح على قدر االرتباط بو -صلى اهلل عليو وسلم ،-وىذا من أفضلية القرون الثالثة األوىل،
فعلى قدر سبسكنا هبدي الصحابة والسلف -القرون الثالثة األوىل -على قدر ما يأيت الفتح ،وىناك
كلمة عظيمة لإلمام مالك بأن" :صالح آخر األمة لن يكون إال دبا صلح بو أوؽبا".
وىذا أحد أوجو الًتابط بُت سورة ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلم -وسورة الفتح.

وبالطبع إذا قرأت يف التفاسَت ستجد أهنم حاولوا الربط بُت أول سورة الفتح وأول سورة ؿبمد ،وبُت
ختام سورة ؿبمد وختام سورة الفتح ،فبينهما أوجو كثَتة للًتابط ،والقرآن عظيم ،ال ىبلق على كثرة الرد،
أي :ال يبلى ،أي معانيو متجددة ،ال َسبل منها ،كلما ترجع للسورة ذاهتا ذبد ٍ
معان عظيمة وكثَتة.

 هحدٱٔ بمالكم ؾن ٱٔمفاظ امسورة وٱٓايت سورة امفذح هفسِا.

{ث ِۡس ِم ٱ َ ِ
َّلل ٱ َمر ۡ َۡحػ ِن ٱ َمر ِح ِی}.
كدا حبرف التوكيد وبنون العظمة اليت أُدغمت يف نون
بدأت ىذه السورة بقولو -سبحانو وتعاىل ،-مؤ ً
التوكيد{ ،إّنَ } فكان أصلها "إننا" فأصبحت {إّنَ }.
يقول العرب :أن من الطبيعي يف الكالم أال تستخدم أسلوب التوكيد عندما تتحدث مع شخص ما إال
إذا كانت ىناك أسباب معينة ،كأن يكون من أمامك يشك يف الكالم ،أو ليس مصدقًا لوجود خرب
غريب عنو ،مثال :أنا إن أكلت طعام الغداء فسأقول لك :أكلت طعام الغداء ،وال هبب أن أقول :إين

اب َرسولِ َ ِ
ُل ِف ُ ْ
مان ،فَ َِل ُْزو ِفئا ٌم ِم َن اميَ ِاس ،ف ُِلا ُلْ :
وسَل؟
اَّلل َظ َىل ُ
ِك َمن ظا َح َة َمن ظا َح َة ٔٱ ْحص َ
ْهلمَُ ُ ،ث ًَبِيت َؿىل اميَ ِاس َز ٌ
هللا ؿوََ َ َ
مون :ه َ َـ ْم ،ف ُِ ْفذَ ُح ْهلم..
ف َِلو َ
امراوئ :ٱتو سـَد اخلدري | احملدث :امحخاري | املعدر :حصَح امحخاري | امعفحة ٔٱو امرمق  | 3649 :خالظة حك احملدث[ :حصَح]

15

ثفسري سورة امفذح ( | )1الٓايت []2 : 1
أكلت طعام الغداء ألنٍت إن استخدمت أسلوب التأكيد فكأنك تشك يف كالمي أو أنك لست
مصدقًا ألنو غلب على ظنك أنٍت صائم فكأنو خرب غريب يستحق التأكيد.
فالعلماء من أىل اللغة العربية يقولون :أن استعمال التوكيد لو دالالت ،فبدأت السورة بالتوكيد وبنون

العظمة {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل}.
ّ

 ملاذا تدٱٔت ُذٍ امسورة تخوهَد امفذح؟ وملاذا ٱٔند هللا -ؾز وجل -حدوث امفذح؟

ولألسف لن نستطيع أن نستقصي أحداث صلح اغبديبية ألهنا طويلة ،وأثناء تفسَتنا لسورة الفتح
سنذكر فقط اؼبوضع الذي سنحتاجو من أحداث صلح اغبديبية ،لكن بالنسبة لك حىت يستقر اؼبوضوع
متكامال يف ذىنك حاول أن تقرأ يف أي كتاب سَتة عن القصة الكاملة لصلح اغبديبية ،من بداية الرؤيا
ً
اليت رآىا النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-ألن القصة كلها بدأت برؤيةبرؤيا.

والعجيب أن ِذكر الرؤيةالرؤيا يأيت آخر شيء يف السورة {مَلَدۡ َظدَ َق ٱ َ َُّلل َر ُس َ ُ
ول ٱ ُّمر ۡء َاي تِبمۡ َح ّ ِق}[الفتح:
جدا ،أن يرى الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -رؤيا ،ما ىي الرؤيا؟
 ،]ٕٚوىذا شيء غريب ً
أنو سيعتمر ىو والصحابة وسيدخلون آمنُت ،ويف قمة عبودية النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ينهض
ووبرم ويلبس لبس اإلحرام وينطلق ويسوق اؽبدي ،وقد جاءىم السنة اؼباضية يف األحزاب عشرة
ويذىب ُ
آالف مقاتل و كانوا مهددين.
شخصا فقط؟! وكان ضدىم يف
ولكن عندما رأى رؤيا من اهلل فتحرك بسببها ،وأخذ معو أل ًفا وأربعمائة
ً

األحزاب عشرة آالف! وىذا قمة العبودية! وىناك قاعدة سنتكلم عنها وىي :أن المؤمن يٌقدِّم أعلى

التضحيات بأقل اإلشارات ،مثل سيدنا إبراىيم عليو السالم عندما وضع السكُت على رقبة ابنو بسبب
معاندا يف تطبيق شرع اهلل -عز وجل -ووبتاج ألف حجة يراىا
رؤيا رآىا! ولكن ذبد
شخصا آخر ً
ً
ويسمعها لكي ينفذ شرع اهلل -عز وجل.-
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فالرسول -صلى اهلل عليو وسلم -رأى رؤيا فتحرك ،وىذه قمة العبودية.
أناسا تصده ،ويتعجب الرسول عليو الصالة والسالم،
وىو يتحرك يف الطريق ،قريش رباول منعو ،وترسل ً
(يا ويح قريش أكلتهم اغبرب ،ماذا يضرىم لو خلوا بيٍت وبُت الناس) ٛأو وبُت سائر العرب ،ىذا ىو

ىم الداعية (خلّوا بيٍت وبُت الناس) ىذا ىو الفتح الرئيسي الذي وبتاجو الداعية ،عندما نُؤتَى ىذه
أصال ما ىي قيمة
الفرصةُ ،ىبلَّى بيننا وبُت الناس ونضيعها كبن ال نستحق الفتح ،أو أننا ال نفهم ً
الدعوة ،أو ما ىي وظيفة الداعية.

أصال ُش ِرع ألجل ربقيق ىذه الغاية ،فلو ُحقِّقت بغَت جهاد وال قتال فكفى اهلل اؼبؤمنُت
ألن اعبهاد ً
أصال ،وؼباذا ُظبِّي انتشار الدين فتوحات إسالمية؟
القتال ،وال تتمنوا لقاء العدو ،فهذه ىي الغاية ً

ألهنم كانوا واقفُت عقبةً بُت الناس وبُت ظباع الدين ،فكلمة فتوحات أزالت ىذه العقبات ،وجعلت
الدين يصل إىل أظباع الناس ،أزالت اؼبغاليق اليت وضعها أعداء اهلل -عز وجل -حىت ال يصل الدين إىل
الناس ،فهو وسيلة لتطبيقو للوصول اىل غاية معينة ،أن يصل الدين للناس.

فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -خرج بعد أن رأى رؤيا ،قريش حاولت منعو ،فأخذ طري ًقا آخر ولكنها مل
أناسا ،وأثناء سَته ناقة الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -تربك ،قالوا "خألت
تًتكو ،أخذوا يرسلون لو ً
القصواء" فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم( :-ما خألت القصواء وما ذاك ؽبا خبُلق ،ولكن

حبسها حابس الفيل) ٜأن ىذا قمة االستسالم ألقدار اهلل.

هللا
احلرب  ،ماذا ؿوهيم مو خووا تُين وتَّي سائ ِر ِ
امـرب  .فإن مه ٔٱظاتوين اكن ذل اَّلي ٔٱرادوا ! وٕان ٔٱػِرين ُ
 8اي وحي كر ٌٍش ملد ٔٱلكْتم ُ
ؿوهيم دخووا يف االٕسال ِم وافرٍن  ،وٕان مل ًفـووا كاثووا وِبم كوةٌ  ،مفا ثؼن كر ٌٌش ؟ ِ
ًؼِرٍ
فوهللا ال ٔٱزال ٱٔجاُدُ ؿىل اَّلي تـثين ُ
هللا تَ حَّت َ
املوت..
هللا ٔٱو ثيفر ُد ُذٍ امسامف ُة ً -ـين َ
ُ
امراوي | - :احملدث :ا ٔلمحاين | املعدر :فلَ امسرية | امعفحة ٔٱو امرمق  | 324:خالظة حك احملدث :حصَح وُو كعـة من حدًر ظوًل يف
ظوح احلدًخِة وكد ٔٱخرجَ امحخاري
 9خ ََر َج َرسو ُل َ ِ
حَّت ٕا َذا َاكهُوا ت َح ْـ ِغ َ
وسَل َز َم َن احلُدَ ًْ ِخ َِ ِةَ ،
وسَل :ا َٕن خ ِ ََادل َجن َامو ِمَ ِد
امع ِر ًِق كا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
اَّلل َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
بم َل ِم ِی يف َخ ِْلٍ ِم ُل َرٌ ٍْش َظ ِوَ َـ ٌة ،فَخ ُُذوا َذ َات ام ََ ِمَّيِ  .فَ َو َ ِ
اَّلل ما صَ َـ َر ِِب ْم خ ِ ٌ
َادل َ
حَّت ٕا َذا ُ ْمه ت َل َ ََر ِة اََُ ِْش ،فَاه َْعوَ َق ٍَ ْر ُن ُغ ه َ ِذ ًٍرا ِم ُل َرٌ ٍْشَ ،وس َار
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اكن بمث َ ًَِِ ِة امَيت ُّیُ ْ َحطُ ؿوهيم مۡنا جَ َر َن ْت تَ َرا ِحوَ ُخَُ ،فَلا َل اميَ ُاسَ :ح ْل َح ْل ،فبٔمَ َح ْت ،فَلاموا :خ َ َ
وسَل َ
ََل ِت ام َل ْع َوا ُء،
اميَ ُّيب َظ َىل ُ
حَّت ٕا َذا َ
هللا ؿوََ َ َ
وسَل :ما خ َ َ
خَ َ
ََل ِت ام َل ْع َوا ُء ،وما َذاكَ مََِا ُخبوُ ٍق ،ومَ ِك ْن َحخَ َسَِا َحاث ُِس ام ِفِلِ َُ ُ ،ث كا َل :واَّلي ه َ ْف ِِس
ََل ِت ام َل ْع َوا ُء ،فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
ات َ ِ
ون ِفهيَا ُح ُر َم ِ
اَّلل ا َٕال ٔٱؾ َْع َْْتُ ُ ْم ا َٕايَُاَُ ُ ،ث َز َج َرَُا فَ َوزَخَ ْت ،كا َل :فَ َـدَ َل ؾۡنْ ْم َ
حَّت ىَ َز َل تبَ ْك ََ احلُدَ ًْ ِخ َِ ِة َؿىل زَ َم ٍد
ت ََ ِد ٍِ ،ال ٌ َْسبَمُ ِوين خ َُع ًة ً ُ َـ ِّؼ ُم َ
ِك إل َرسولِ َ ِ
كَ ِوَلِ املَا ِءَ َ ً ،خ َ َبضُ َُ اميَ ُاس ث َ َُّبضً ا ،فَ َ َْل ًُوَ ِحّثْ َُ اميَ ُاس َ
وسَل ام َـ َع ُش ،فَاه َ ََْت َع َسِْ ًما ِمن ِنيَاه َ ِخ َِ،
اَّلل َظ َىل ُ
حَّت ىَ َز ُحو ٍُُ ،وص ِ َ
هللا ؿوََ َ َ
ُ َُث ٔٱ َم َر ُ ْمه ٔٱ ْن َ ُْي َـوُو ٍُ ِفِ َِ ،فَ َو َ ِ
حَّت َظدَ ُروا ؾ ْيَ ،فَد َْيَام ُ ْمه َن َ
بمر ِ ّي َ
ذل ٕا ْذ َجا َء تُدَ ًْ ُل ُجن و ْركَا َء اخل َُزا ِؾ ُّي يف ه َ َف ٍر ِمن كَ ْو ِم َِ ِمن
اَّلل ما َزا َل َُي ُُِش ْهلم ّ ِ
خ َُزاؿَ َةَ ،واكهُوا َؾ َْ َح َة ه ُْع ِح َرسولِ َ ِ
وسَل ِمن ٔٱُْلِ ِتِ َا َم َة ،فَلا َل :ا ِ ّٕين حَ َر ْن ُت َن ْـ َة َجن مُ َؤ ٍ ّي وؿَا ِم َر َجن مُ َؤ ٍ ّي ىَ َزمُوا ٔٱ ْؿدَ ا َد ِم َِا ٍِ
اَّلل َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
سول َ ِ
ومه ُم َلا ِثوُوكَ َوظادُّوكَ ؾ َِن ام َحُ ِْت ،فَلا َل َر ُ
وسَل :إّنَ مَ ْم ََن ِْئ ِم ِلذَالِ ٔٱ َح ٍد ،ومَ ِكٌَا جِ ْئيَا
اَّلل َظ َىل ُ
احلُدَ ًْ ِخَِ ِة ،ومـُِ ُم ام ُـو ُذ امل َ َعا ِفِلُْ ُ ،
هللا ؿوََ َ َ
َض ْت ِِب ْم ،فا ْٕن صَ ا ُؤوا َما َددِْتُ ُ ْم ُم َدةًَ ُ ،
تَّي اميَ ِاس ،فا ْٕن ٱ ْٔػِ َْر :فا ْٕن صَ ا ُؤوا ٔٱ ْن ًَدْ ُخوُوا ِفامي
وُيوُّوا تَُ ِْين و ْ َ
ُم ْـ َخ ِم ِر ٍَن ،وٕا َن كُ َرٌْضً ا كدْ ْنَ ِ َكْتْ ُ ُم احل َْر ُب و َٱ َ َ
َد َخ َل فَِ اميَ ُاس فَ َـوُوا ،وٕا َال فلَدْ َ َُّجوا ،وٕا ْن ُ ْمه ٔٱت َ ْوا ،فَ َو َ ِاَّلي ه َ ْف ِِس ت ََ ِد ٍِ َ ُلكَا ِثوَۡنَ ُ ْم َؿىل ٔٱ ْم ِري ُذا َ
اَّلل ٔٱ ْم َر ٍُ ،فَلا َل
حَّت ثَ ْي َف ِر َد َسا ِم َف ِيت ،ومَ َُ ْي ِف َذ َن َ ُ
تُدَ ًْ ٌلَ :سبُت َ ِو ّ ُلُِ ْم ما ثَ ُلو ُل.
حَّت ٔٱ ََت كُ َرٌْضً ا ،كا َل :إّنَ كدْ جِ ْئ َي ُ ْامك ِمن ُذا َامر ُجلِ َ ِ
وَس ْـ َيا ٍُ ُ
كا َل :فَاه َْعوَ َق َ
ًلول كَ ْو ًال ،فا ْٕن ِصئْ ُ ُّْت ٔٱ ْن ه َ ْـ ِرضَ َُ ؿوَ َْ ُك فَ َـوْ َيا ،فَلا َل ُس َفِ َُاؤ ُ ْمه :ال َحا َج َة
مۡنمِ ُ :
ًلول ،كا َلَِ َ :س ْـ ُخ َُ ُ
َات ما َ َِس ْـ َخ َُ ُ
وسَل،
ًلول َن َذا و َن َذا ،فَ َحدََثَ ُ ْم مبا كا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
مَيَا ٔٱ ْن ُ ْخت ِ َبّنَ ؾ ْيَ َثَش ٍء ،وكا َل َذ ُوو َامر ِٱ ِي ْ
بمو َ ِدل؟ كاموا :ت َ َىل ،كا َل :فَ ْ
ِل حَْتَ ِ ُم ِوين؟ كامواَ :ال ،كا َلٔ :ٱمَ ْس ُ ُّْت
بمو ِ ِادل؟ كاموا :ت َ َىل ،كا َلٔ :ٱ َومَ ْس ُت َ
فَ َلا َم ؾ ُْر َو ُة ُجن َم ْس ُـو ٍد فَلا َلٔ :ٱ ْي كَ ْو ِمٔ ،ٱمَ ْس ُ ُّْت َ
ون ٔٱ ِ ّين ْاسدٌَْ َف ْر ُت ٔٱ ُْ َل ؾ َُاك ٍظ ،فَوَ َما تَو َ ُحوا ؿَ َ ََل جِ ْئ ُخ ُ ْك تبَُ َِْل َوو َ ِدلي و َمن ٔٱ َظاؾ َِين؟ كاموا :ت َ َىل ،كا َل :فا َٕن ُذا كدْ ؾ ََر َض مَ ُ ْك خ َُع َة ُر ْص ٍد،
ثَ ْـوَ ُم َ
وسَل َ ْْح ًوا ِمن كَ ْو ِ ِل ِم ُحدَ ًْلٍ  ،فَلا َل
وسَل ،فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
ا ْك َدوُوَُا و َدؾ ُِوين ٱ ٓ ِثَ َِ ،كاموا :ائْ ِخ َِ ،فبَٔتَ ٍُ ،فَ َج َـ َل ٍُ َ ِِكّ ُم اميَ َيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
َل؟ وٕا ْن حَ ُك ِن ا ُلخ َْرى ،فا ِ ّٕين و َ ِ
ُل َ َِس ْـ َت تبَ َح ٍد ِم َن ام َـ َر ِب ْاج َذ َاح ٔٱُ َ ُْل كَ ْد َ َ
ذلٔ :ٱ ْي ُم َح َمدُ ٔ ،ٱ َر َٱًْ َت ا ِٕن ْاس َخبِ َظوْ َت ٔٱ ْم َر كَ ْو ِم َمْ ،
ؾ ُْر َو ُة ِؾ ْيدَ َ
اَّلل
َ َل َرى ُو ُجوًُا ،وٕا ِ ّين َ َل َرى ٔٱ ْوصَ ًاب ِم َن اميَ ِاس َخ ِوَلًا ٔٱ ْن ً َ ِف ُّروا وًَدَ ؾُوكَ  ،فَلا َل ل ٔٱتو جَ ْك ٍر ّ ِ
امع ِّد ًُق :ا ْم ُع ْط ت َح ْؼ ِر َامال ِتٔ ،ٱ َ ْْح ُن ه َ ِف ُّر ؾ ْيَ وه َدَ ؿَُُ؟!
هللا
فَلا َلَ :من َذا؟ كاموأ :ٱتو جَ ْك ٍر ،كا َلٔ :ٱ َما واَّلي ه َ ْف ِِس ت ََ ِد ٍِ ،مَ ْو َال ً َ ٌد َاكه َْت َل ِؾي ِدي مَ ْم ٔٱ ْجزِكَ ِبَا َ َل َج ْد ُخ َم ،كا َل :و َج َـ َل ٍُ َ ِِكّ ُم اميَ َيب َظ َىل ُ
امس َْ ُف وؿوََ ا ِمل ْل َف ُر ،فَ ُِكَام ٔٱُ َْوى
وسَل ،فَ ُِكَام حَ َِكَ َم ٔٱخ ََذ ت ِو ْح ََ ِخ َِ ،وامل ُ ِل َري ُة ُجن ُص ْـ َح َة كَ ِ ٌ
اِئ َؿىل َر ِٱ ِس اميَ ِ ّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
ؿوََ َ َ
وسَل ،ومـ َُ َ
امس َْ ِف ،وكا َل لٔ :ٱ ِّخ ْر ًَدَ كَ ؾن ِم ْح ََ ِة َرسولِ َ ِ
وسَل ،فَ َرفَ َؽ
اَّلل َظ َىل ُ
ؾ ُْر َو ُة ت ََ ِد ٍِ إل ِم ْح ََ ِة اميَ ِ ّيب َظ َىل ُ
وسَل َ َ
هللا ؿوََ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
َض َب ًَدَ ٍُ تيَ ْـلِ َ
واكن امل ُ ِل َري ُة َ ِ
حص َة كَ ْو ًما يف اََا ُِ ِو ََ ِة فَ َل َذوَِ ُْم،
ؾ ُْر َو ُة َر ِٱ َسَُ ،فَلا َلَ :من ُذا؟ كاموا :امل ُ ِل َري ُة ُجن ُص ْـ َح َة ،فَلا َلٔ :ٱ ْي كُدَ ُرٔ ،ٱمَ ْس ُت ٔٱ ْس َـى يف كَدْ َرِث َم؟! َ
وسَلٔ :ٱ َما اال ْٕس َال َم فبٔ ْك َدلُ ،و َٱ َما امل َا َل فَوَ ْس ُت مٌَ يف َيش ٍء.
و َٱخ ََذ ٔٱ ْم َوامَِ ُْمَُ ُ ،ث َجا َء فبٔ ْس َ ََل ،فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
سول َ ِ
وسَل ت َـ ًَْ َ ِْ َِ ،كا َل :فَ َو َ ِ
اَّلل ما ثَيَخ ََم َر ُ
وسَل ُُنَا َم ًة ا َٕال وكَ َـ ْت يف
اَّلل َظ َىل ُ
َاب اميَ ِ ّيب َظ َىل ُ
ُ َُث ا َٕن ؾ ُْر َو َة َج َـ َل ٍَ ْر ُم ُق ٔٱ ْحص َ
هللا ؿوََ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
مۡنم ،فَدَ َ َل ِبَا ْ َ
ون َؿىل َوضُ وئِ َِ ،وٕا َذا حَ َِكَ َم َخفَضُ وا ٔٱ ْظ َواِتَ ُ ْم ِؾ ْيدَ ٍُ ،وما
وهج َُ وجِ ْ َْل ٍُ ،وٕا َذا ٔٱ َم َر ُ ُمه اتْ َخدَ ُروا ٔٱ ْم َر ٍُ ،وٕا َذا ث ََوضَ بَ َاك ُدوا ً َ ْلذَ ِخوُ َ
َن ِّف َر ُجلٍ ْ
ون ٕامَ َْ َِ اميَ َؼ َر ثَ ْـ ِؼمیًا ل ،فَ َر َج َؽ ؾ ُْر َو ُة إل ٔٱ ْحصَا ِت َِ ،فَلا َلٔ :ٱ ْي كَ ْو ِم ،و َ ِ
اَّلل ملَدْ وفَدْ ُت َؿىل امل ُوُ ِ
ايش،
وكَ ،ووفَدْ ُت َؿىل كَ ِْ َ َ
ُ ُِيدُّ َ
ْص ،و ِن ْ َ
ْسى ،واميَ َج ِ ِ ّ
وسَل ُم َح َمدً ا؛ و َ ِ
و َِ
اَّلل ا ْٕن ثَيَخ ََم ُُنَا َم ًة ا َٕال وكَ َـ ْت يف َن ِّف َر ُجلٍ
َاب ُم َح َم ٍد َظ َىل ُ
اَّلل ا ْٕن َر َٱًْ ُت َم ِو ًاك كَطُّ ًُ َـ ِّؼ ُم َُ ٔٱ ْحصَاتُ َُ ما ًُ َـ ِّؼ ُم ٔٱ ْحص ُ
هللا ؿوََ َ َ
مۡنم ،فَدَ َ َل ِبَا ْ َ
ون ٕامَ َْ َِ
ون َؿىل َوضُ وئِ َِ ،وٕا َذا حَ َِكَ َم َخفَضُ وا ٔٱ ْظ َواِتَ ُ ْم ِؾ ْيدَ ٍُ ،وما ُ ُِيدُّ َ
وهج َُ وجِ ْ َْل ٍُ ،وٕا َذا ٔٱ َم َر ُ ُمه اتْ َخدَ ُروا ٔٱ ْم َر ٍُ ،وٕا َذا ث ََوضَ بَ َاك ُدوا ً َ ْلذَ ِخوُ َ
ْ
ِ
اميَ َؼ َر ثَ ْـؼمیًا ل ،وٕاه ََ كدْ ؾ ََر َض ؿوَ َْ ُك خ َُع َة ُر ْص ٍد فَا ْك َدوُوَُا.
وسَل و َٱ ْحصَا ِت َِ ،كا َل َرسو ُل َ ِ
وسَل:
اَّلل َظ َىل ُ
رش َف َؿىل اميَ ِ ّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
فَلا َل َر ُج ٌل ِمن ت َ ِين ِنيَاه َ َةَ :دؾ ُِوين ٱ ٓ ِثَ َِ ،فَلاموا :ائْ ِخ َِ ،فَوَ َما ٔٱ ْ َ
ذل كا َلُ :س ْح َح َان َ ِ
ون ،فَوَ َما َر َٱى َ
اَّلل! ما ًًَ ْ َد ِلي ِمِ َُؤ َال ِء ٔٱ ْن
ون ام ُحدْ َن ،فَاتْ َـثُوَُا ل فَ ُد ِـث َْت ل ،و ْاس َخ ْل َد َ ُل اميَ ُاس ًُوَ ُّح َ
ُذا فُ َال ٌن ،وُو ِمن كَ ْو ٍم ًُ َـ ِّؼ ُم َ
ًُ َعدُّ وا ؾ َِن ام َحُ ِْت ،فَوَ َما َر َج َؽ إل ٔٱ ْحصَا ِت َِ ،كا َلَ :ر َٱًْ ُت ام ُحدْ َن كدْ كُ ِ ّ َْل ْت و ُٱ ْص ِـ َر ْت ،فَام َٱ َرى ٔٱ ْن ًُ َعدُّ وا ؾ َِن ام َحُ ِْت.
وسَلُ :ذا ِم ْك َرزٌ ،وُو
رش َف ؿوهيم ،كا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
مۡنم ًُلَ ُال لِ :م ْك َر ُز ُجن َح ْف ٍط ،فَلا َلَ :دؾ ُِوين ٱ ٓ ِثَ َِ ،فَلاموا :ائْ ِخ َِ ،فَوَ َما ٔٱ ْ َ
فَ َلا َم َر ُج ٌل ْ
وسَل ،فَد َْ َيام ُو ٍُ َ ِِكّ ُم َُ ٕا ْذ َجا َء ُسَِ َْ ُل ُجن َ ْمع ٍرو.
َر ُج ٌل فَاجِ ٌر ،فَ َج َـ َل ٍُ َ ِِكّ ُم اميَ َيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
وسَل :ملَدْ َسُِ َل مَ ُ ْك ِمن ٔٱ ْم ِرُمكْ .كا َل َم ْـ َم ٌر :كا َل
وب ،ؾن ِؾ ْك ِر َم َةٔ :ٱه ََ مَ َما َجا َء ُسَِ َْلُ ُجن َ ْمع ٍرو ،كا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
كا َل َم ْـ َم ٌر :فبٔخ َ َْب ِين ٔٱً ُّ ُ
هللا ؿوََ َ َ
ُّامز ُْ ِر ُّي يف َحدً ِث َِ :فَ َجا َء ُس َِ َْ ُل ُجن َ ْمع ٍرو ،فَلا َلِ ُ :
وسَل َ
هللا
اماكثِ َة ،فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
َات ا ْن ُخ ْة ت ًٌَََْا وتٌَُْ ُ ْك ِن َخ ًاب ،فَدَ ؿَا اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
اَّلل َامر ْ َۡح ِن َامر ِح ِی ،كا َل ُسَِ َْ ٌلٔ :ٱ َما َامر ْۡح َُن ،فَ َو َ ِ
وسَلْ :ثس ِم َ ِ
اَّلل ما ٔٱد ِْري ما ُو ،ومَ ِك ِن ا ْن ُخ ْة « ْ ِ
بَس َم انوَُِ َم» نام ُن ْي َت حَ ْك ُذ ُة ،فَلا َل
ؿوََ َ َ
اَّلل ال ىَ ْك ُذُبُ َا ا َٕال « ْثس ِم َ ِ
ون :و َ ِ
وسَل :ا ْن ُخ ْة « ْ ِ
بَس َم انوَُِ َم»َُ ُ ،ث كا َلُ :ذا ما كَ َاَض ؿوََ
اَّلل َامر ْۡح َِن َامر ِح ِی» ،فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
امل ُ ْس ِو ُم َ
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اَّلل ما َظدَ دّْنَ كَ ؾ َِن ام َحُ ِْتَ ،وال كَاثَوْ َياكَ  ،ومَ ِك ِن ا ْن ُخ ْة « ُم َح َمدُ ُجن ؾح ِد َ ِ
سول َ ِ
اَّلل ،فَلا َل ُسَِ َْ ٌل :و َ ِ
سول َ ِ
اَّلل مو ُنيَا ه َ ْـ َ َُل ٔٱه ََم َر ُ
ُم َح َم ٌد َر ُ
اَّلل»،
اَّلل ،وٕا ْن َن َذتْ ُخ ُم ِوين ،ا ْن ُخ ْة « ُم َح َمدُ ُجن ؾح ِد َ ِ
سول َ ِ
وسَل :و َ ِ
اَّلل ا ِ ّٕين مَ َر ُ
اَّلل» -كا َل ُّامز ُْ ِر ُّيَ :
وذل ِم َل ْو ِ ِل :ال ٌ َْسبَمُ ِوين
فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
ات َ ِ
ون ِفهيَا ُح ُر َم ِ
تَّي ام َحُ ِْت ،فٌََ ُع َوف تَ ،فَلا َل
اَّلل ا َٕال ٔٱؾ َْع َْْتُ ُ ْم ا َٕايَُا -فَلا َل ل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
وسَلَ :ؿىل ٔٱ ْن ُ َختوُّوا ت ًٌَََْا و ْ َ
هللا ؿوََ َ َ
خ َُع ًة ًُ َـ ِّؼ ُم َ
ُسَِ َْ ٌل :و َ ِ
ذل ِم َن ام َـا ِم امل ُ ْلدِلِ  ،فَ َكذَ َة ،فَلا َل ُسَِ َْ ٌلَ :
اَّلل ال ثَ َخ َح ُ
وؿىل ٔٱه ََ ال ًَبِ ِث َ
دَث ام َـ َر ُب ٱّٔنَ ُٱ ِخ ْذّنَ ضُ ل َْع ًة ،ومَ ِك ْن َ
اكن َؿىل
َم ِمٌَا َر ُج ٌل وٕا ْن َ
ونُ :س ْح َح َان َ ِ
رش ِن ََّي وكدْ َجا َء ُم ْس ِو ًما؟! فَد َْيَام ُ ْمه َن َ
ذل ٕا ْذ َد َخ َل ٔٱتو َجٌْدَ لِ ُجن ُسَِ َْلِ ج ِن
اَّلل! َهَف ٍُ َر ُّد إل امل ُ ْ ِ
ِدً ِي َم ا َٕال َر َد ْدثَ َُ ٕامَ َْيَا ،كا َل امل ُ ْس ِو ُم َ
تَّي ٱ ْٔػُِ ِر امل ُ ْس ِو ِم ََّي ،فَلا َل ُسَِ َْ ٌلُ :ذا -اي ُم َح َمدُ ٔ -ٱ َو ُل ما ُٱكَ ِاض َ
َ ْمع ٍرو ٍَ ْر ُس ُف يف كُ ُِو ِد ٍِ ،وكدْ خ ََر َج ِمن ٔٱ ْس َفلِ َمكَ َة َ
َم ؿوََ ٔٱ ْن
حَّت َر َمى ت َي ْف ِس َِ ْ َ
اب ت َ ْـدُ  ،كا َل :فَ َو َ ِ
هللا ؿوََ
اَّلل ٕا ًذا مَ ْم ُٱ َظا ِم ْح َم َؿىل َيش ٍء ٔٱتَدً ا ،كا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
حَ ُر َد ٍُ ا َ َٕل ،فَلا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
وسَل :إّنَ مَ ْم ه َ ْل ِغ ام ِكذَ َ
هللا ؿوََ َ َ
رش
ََ
وسَل :فبَجِ ْز ٍُ ِل ،كا َل :ما ٱّٔنَ مبُجِ ِزي ٍِ َ َل ،كا َل :ت َ َىل فَافْ َـ ْل ،كا َل :ما ٱّٔنَ ت َفا ِؿلٍ  ،كا َل ِم ْك َرزٌ  :ت َ ْل كدْ ٔٱ َج ْزّنَ ٍُ َ َل ،كا َل ٔٱتو َجٌْدَ لٍ ٔ :ٱ ْي َم ْـ َ َ
واكن كدْ ؿُ ِّذ َب ؿَ َذ ًاب صَ ِدًدً ا يف َ ِ
رش ِن ََّي وكدْ جِ ئ ُْت ُم ْس ِو ًمأ ،ٱ َال حَ َر ْو َن ما كدْ مَ ِل ُ
اَّلل ،كا َل :فَلا َل ُ َمع ُر ُجن اخل ََع ِاب:
امل ُ ْس ِو ِم ََّيُ ،ٱ َر ُّد إل امل ُ ْ ِ
ِت؟! َ
وتٔ :ٱمَ ْس َت ه ِ ََيب َ ِ
فبٔثَُ ُْت ه ِ ََيب َ ِ
وتٔ :ٱمَ ْس يَا َؿىل احل ّ َِق وؿَدُ ُّوّنَ َؿىل ام َحا ِظلِ ؟ كا َل :ت َ َىل ،كُ ُ
اَّلل َحلًّا؟ كا َل :ت َ َىل ،كُ ُ
وسَل فَ ُل ُ
وت :فَ ِ ََل
اَّلل َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
ه ُ ْـ ِعي ادلَ ِه ََ َة يف ِدً ًٌَِا ٕا ًذا؟ كا َل :ا ِ ّٕين َرسو ُل َ ِ
َصي ،كُ ُ
مُس ُن ْي َت َُت َِّدزُ َيا ٱّٔنَ َس َيبِيت ام َحُ َْت فٌََ ُع ُوف ت َِ؟ كا َل:
اَّلل ،ومَ ْس ُت ٔٱؾ ِْعَ َِ ،وُو ّنَ ِ ِ
وتٔ :ٱ َو َ
مُس ُذا ه ِ ََيب َ ِ
وتَ :ال ،كا َل :ف ٕاه ََم ٱ ٓ ِثَ َِ و ُم َع ِّو ٌف تَ ،كا َل :فبٔثَُ ُْت ٔٱ َب جَ ْك ٍر فَ ُل ُ
ت َ َىل ،فبٔخ َ ْْبث َُم ٱّٔنَ هَبِ ِثَ َِ ام َـا َم؟ كا َل :كُ ُ
اَّلل َحلًّا؟
وت :اي ٔٱ َب جَ ْك ٍرٔ ،ٱ َ
سول َ ِ
وت :فَ ِ ََل ه ُ ْـ ِعي ادلَ ِهََ َة يف ِدً ًٌَِا ٕا ًذا؟ كا َل :ٱُّٔیُّ ا َامر ُجلُٕ ،اه ََ م َ َر ُ
وتٔ :ٱمَ ْس يَا َؿىل احل ّ َِق وؿَدُ ُّوّنَ َؿىل ام َحا ِظلِ ؟ كا َل :ت َ َىل ،كُ ُ
كا َل :ت َ َىل ،كُ ُ
اَّلل َظ َىل
َص ٍُ ،ف َْاس َخ ْم ِس ْم تل َْر ِز ٍِ؛ فَ َو َ ِ
اَّلل ٕاه ََ َؿىل احل ّ َِق ،كُ ُ
اكن ُُي َِّدزُ َيا ٱّٔنَ َس َيبِيت ام َحُ َْت وه َُع ُوف
ُ
مُس ً َ ْـ ِِص َرتََُ ،وُو ّنَ ِ ُ
مُس َ
هللا ؿوََ َ َ
وتٔ :ٱ َ
وسَل ،و َ
ِ
ِ
وتَ :ال ،كا َل :ف ٕاه ََم ٱ ٓ ِثَ َِ و ُم َع ِّو ٌف تَ .كا َل ُّامز ُْ ِر ُّي :كا َل ُ َمع ُر :فَ َـ ِموْ ُت َِّل َل ٔٱ ْ َمعاالً.
َ
ت َِ؟ كا َل :تَىلٔ ،ٱفَبَخ َْبَكَ ٔٱه ََم ثَبِثََ ام َـا َم؟ كُ ُ
وسَل ٔل ْحصَا ِت َِ :كُو ُموا فَ ْاْح َُروا ُ َُث ا ْح ِو ُلوا ،كا َل :فَ َو َ ِ
سول َ ِ
كا َل :فَوَ َما فَ َر َغ ِمن كَ ِضََ ِة ام ِكذَ ِاب ،كا َل َر ُ
مۡنم َر ُج ٌل َ
حَّت
اَّلل َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
اَّلل ما كَا َم ْ
مۡنم ٔٱ َح ٌد َد َخ َل َؿىل ُٱ ِّم َسوَ َم َة ،فَ َذ َن َر مََِا ما مَ ِل َي ِم َن اميَ ِاس ،فَلامَ ْت ُٱ ُّم َسوَ َم َة :اي ه ِ ََيب َ ِ
اَّللٔ ،ٱ ُ َِت ُّة َ
كا َل َ
ذل؟
ذل زَ َال َث َم َر ٍات ،فَوَ َما مَ ْم ً َ ُل ْم ْ
حَّت فَ َـ َل َ
مۡنم َ
مۡنم َ ِلك َم ًةَ ،
ذل؛ َْح ََر تُدْ هََُ ،و َدؿَا
حَّت ثَ ْي َح َر تُدْ ه ََم ،وثَدْ ؾ َُو َحا ِم َل َم فََِ ْح ِو َل َم ،فَخ ََر َج فَ َ َْل ٍُ َ ِِكّ ْم ٔٱ َحدً ا ْ
اخ ُْر ْج ُ َُث ال حُ َ ِِكّ ْم ٔٱ َحدً ا ْ
َحا ِم َل َُ فَ َحوَ َلَُ ،فَوَ َما َر َٱ ْوا َ
حَّت َاك َد ت َ ْـضُ ِ ُْم ً َ ْل ُذلُ ت َ ْـضً ا َ ًَّاَُ ُ ،ث َجا َء ٍُ ِو ْس َو ٌة ُم ْؤ ِمٌَ ٌ
ذل كَا ُموا ،فٌََ َح ُروا ،و َج َـ َل ت َ ْـضُ ُِ ْم َ ُْي ِو ُق ت َ ْـضً ا َ
اَّلل
ات فبٔ ْى َز َل َ ُ
ثَ َـ َال{َ :اي َٱُّیُّ َا َ ِاَّل ٍَن ٱ ٓ َمٌُوا ا َذا َجا َء ُمكُ امْ ُم ْؤ ِمٌَ ُات ُمَِاجِ َر ٍات فَا ْمذَ ِح ُيوُ َُن} َ
حَّت تَوَ َف { ِت ِـ َع ِم ْام َك َوا ِف ِر} [املمخحية ،]1٣ :فَ َعو َ َق ُ َمع ُر ًَو َمئ ٍذ ا ْم َر َٱث ْ ََِّي َاكه َ َخا
ّ
مرش ِك ،فَ َ ََت َو َج ٕا ْحدَ اُُام ُم َـا ِوً َ ُة ُجن ٔٱ ِيب ُس ْفَِ َان ،وا ُلخ َْرى َظ ْف َو ُان ُجن ُٱ َمَِ َة.
ل يف ا ِ ّ ْ
وسَل إل امل َ ِدً َي ِة ،فَ َجا َء ٍُ ٔٱتو ت َ ِع ٍري َر ُج ٌل ِمن كُ َرٌ ٍْش وُو ُم ْس ِ ٌَل ،فبٔ ْر َسوُوا يف َظوَ ِح َِ َر ُجوَ ْ َِّي ،فَلاموا :ام َـِْدَ اَّلي
ُ َُث َر َج َؽ اميَ ُّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
ون ِمن ثَ ْم ٍر ْهلم ،فَلا َل ٔٱتو ت َ ِع ٍري ٔل َح ِد َامر ُجوَ ْ َِّي :و َ ِ
َج َـوْ َت مَيَا ،فَدَ فَ َـ َُ إل َامر ُجوَ ْ َِّي ،فَخ ََر َجا تَ َ
اَّلل ا ِ ّٕين َ َل َرى
حَّت تَوَلَا َذا احلُوَ َْ َف ِة ،فَ َ َْنمُوا ًَبِ ُ ُلك َ
َس َْ َف َم ُذا اي فُ َال ُن َجِِّدً ا ،ف َْاس َخ َ ُل الٓخ َُر ،فَلا َلٔ :ٱ َج ْل ،و َ ِ
اَّلل ٕاه ََ مَ َج ِ َّ ٌد ،ملَدْ َج َرتْ ُت تََُ ُ ،ث َج َرتْ ُت ،فَلا َل ٔٱتو ت َ ِع ٍريَ :ٱ ِر ِين ٔٱه ُْؼ ْر ٕامَ َْ َِ ،فبٔ ْم َكٌَ َُ
حَّت ٔٱ ََت امل َ ِدًيَ َة ،فَدَ َخ َل امل َ ْسجِ دَ ً َ ْـدُ و ،فَلا َل َر ُ
حَّت جَ َردَ ،وفَ َر الٓخ َُر َ
َضت َ َُ َ
وسَل ِح ََّي َرٱ ٓ ٍُ :ملَدْ َر َٱى ُذا ُذؾ ًْرا،
سول ا َ َِّلل َظ َىل ُ
مٌَ ،فَ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
اَّلل ،كدْ -و َ ِ
اَّلل َظا ِح ِيب وٕا ِ ّين مَ َم ْل ُذو ٌل ،فَ َجا َء ٔٱتو ت َ ِع ٍري فَلا َل :اي ه ِ ََيب َ ِ
وسَل كا َل :كُ ِذ َل و َ ِ
اَّلل ِذ َمذَ َم؛
اَّللٔ -ٱ ْو َف َ ُ
فَوَ َما ا ْىْتَ َيى إل اميَ ِ ّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
اكن ل ٔٱ َح ٌد .فَوَ َما َ َِس َؽ َ
ذل ؾ ََر َف ٔٱه ََ َس َ ُري ُّد ٍُ
مۡنم ،كا َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
كدْ َر َد ْدث َِين إه ِهيمَُ ُ ،ث ٔٱ َْن َِاين َ ُ
وسَل :وًْ ُل ُٱ ِ ّم َِ ِم ْس َـ َر َح ْر ٍب! مو َ
هللا ؿوََ َ َ
اَّلل ْ
إه ِهيم ،فَخ ََر َج َ
مۡنم ٔٱتو َجٌْدَ لِ ُجن ُسَِ َْلٍ  ،فَوَ ِح َق تبَ ِيب ت َ ِع ٍري ،فَ َج َـ َل ال َ ُْي ُر ُج ِمن كُ َرٌ ٍْش َر ُج ٌل كدْ ٔٱ ْس َ ََل ا َٕال
حَّت ٔٱ ََت ِس ََف ام َح ْح ِر ،كا َل :وً َ ْي َف ِو ُت ْ
مۡنم ِؾ َعات َ ٌة ،فَ َو َ ِ
حَّت ْاجذَ ْ
مَ ِح َق تبَ ِيب ت َ ِع ٍريَ ،
ومه و َٱخ َُذوا ٔٱ ْم َوامَِ ُْم،
ون ِت ِـ ٍري خ ََر َج ْت ِم ُل َرٌ ٍْش إل امضَ بِ ِم ا َٕال ا ْؿ َ ََرضُ وا مََِا ،فَ َلذَوُ ُ ْ
اَّلل ما ٌ َْس َم ُـ َ
مـت ْ
وسَل ثُ َي ِاصدُ ٍُ َ ِ
وسَل إه ِهيم،
بَّلل و َامر ِح ِم ،مَ َما ٔٱ ْر َسلََ ،مفن ٔٱَتَ ٍُ فَِو ٱ ٓ ِم ٌن ،فبٔ ْر َس َل اميَ ُّيب َظ َىل ُ
فبٔ ْر َسوَ ْت كُ َرٌ ٌْش إل اميَ ِ ّيب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
هللا ؿوََ َ َ
فبٔ ْى َز َل ا َ َُّلل ثَ َـ َال{َ :وُ َُو َ ِاَّلي َن َف َٱًْ ِدُّیَ ُ ْم َؾ ْي ُ ْك َو َٱًْ ِدٍَ ُ ْك َؾۡنْ ُ ْم ِت َح ْع ِن َمكَ َة ِم ْن ت َ ْـ ِد َٱ ْن َٱ ْػ َف َرُ ْمك ؿَوَهيْ ِ ْم} َ
حَّت تَوَ َف {امْ َح ِمََ َة َ ِۡحََ َة امْ َجا ُِ ِوََ ِة} [امفذح24 :
اَّلل ،ومَ ْم ًُ ِل ُّروا تػ«ث ِْس ِم َ ِ
 َ ،]26واكه َْت َ ِۡح ََْتُ ُ ْم ٱْٔنَ ُ ْم مَ ْم ًُ ِل ُّروا ٔٱه ََ ه ِ َُّيب َ ِتَّي ام َحُ ِْت..
اَّلل َامر ْۡح َِن َامر ِح ِی» ،و َحامُوا ت ُْۡنَ ُ ْم و ْ َ
امراوي :املسور جن خمرمة ومروان جن احلك | احملدث :امحخاري | املعدر :حصَح امحخاري | امعفحة ٔٱو امرمق | 2731:خالظة حك احملدث:
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ولكن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أراد أن يعتمر ورأى رؤيا ،ويتمٌت أن يذىب إىل مكة وبلده اليت
وببها -صلى اهلل عليو وسلم ،-انظروا إىل قمة االستجابة ،رأى رؤيا فيتحرك ،الناقة تربك يقول ال ،إذًا
علي ،صلح سأقبلو طاؼبا فيو تعظيم غبرمات اهلل ،ألن حبسها حابس الفيل ،الفيل
أي خطة سيعرضوىا ّ

تعظيما غبرمات اهلل ،فيل أبرىة ،فكذلك الناقة ُمنعت و بركت؛ لتعظيم حرماتو؛
ُمنع أن يصل إىل مكة ً
لذا فأنا سأعظم شعائر اهلل -عز وجل.-

ويف رواية أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قبل أن تربك الناقة استشار أبا بكر الصديق يف القتال؛ فأشار
الصديق -رضي اهلل عنو" -ما جئنا إال لنعتمر فلنرى ماذا يريدون ونفعلو".
النيب جاء ليعتمر ،وبعد قليل من قرار أننا لن نعتمر ،تأيت شائعة مقتل عثمان ،وسنتكلم عن ىذه يف
البيعة ،يقول نعم مبايعة للقتال ،بعد قليل يأيت سيدنا عثمان ،فيقول ال يوجد قتال ونرجع إىل الصلح.
قمة االستسالم ،قمة اؼبرونة يف العبودية ،رؤيا فنعتمر ،ال يوجد ،قال ليست مشكلة ،إذًا بيعة ألن سيدنا
عثمان أُشيع أنو قُتل ،فقال نُقاتل حىت نأخذ حبق أخينا عثمان -رضي اهلل عنو ،-وعندما رجع سيدنا
عثمان نرجع للصلح ،ىذه التنقالت مل يكن يدركها الصحابة ،وىو أن تكون لينًا مع أقدار اهلل ومراد اهلل
-سبحانو وتعاىل.-

لذلك استحق -صلى اهلل عليو وسلم -أن يقال لو َ َ { :
ل} أي ألجلك أنت وحدك جاء ىذا الفتح،
قمة العبودية ،ودائمًا الفتح يأتي بعد أن تُظهر كمال االستسالم ،الفتح يأيت يف حياتك عندما زبترب

سباما ِ { ،ث ۡ َ
َل ٱدلَ ُار ٱمۡـَا ِخ َر ُة
أكثر من اختبار وتنجح فيهم وتظهر كمال االستسالم وتتخلص من مرادك ً
ون ؿُوُ ّوا ِف ٱ ۡ َل ۡر ِض َو َال فَ َسادا}[القصص ]ٖٛ :ال أريد شيئًا غَت اهلل.
َ َۡن َـوَُِا ِن َ َِّل ٍَن َال ٍُ ِرًدُ َ
أحيانًا يكون بداخلك طموحات ُمغلَّفة بأغلفة الدين ،دبعٌت طموحات من الفتك باألعداء ويبكن أن

تصل إىل الغاية بغَت ذلك ،الغاية األساسية ،لكن ال ،أنت بداخلك غضب تريد أن زبرجو ،بداخلك

أمنية تريد أن ربققها ،من اؼبمكن أن ُربقق بطريق آخر ،مراد اهلل ُوبقق بطريق آخر ،ال ،أنت تريد أن
سبشي وزبرج ما بداخلك.
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فلما كان الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -يف قمة االستسالم وزبلص من مراده ،جاء الفتح يف ىذه

اللحظة {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل} عندما أظهر ،مىت قيلت لو اآليات؟
ّ

فتحا مبينًا،
بعد أن انتهى من كل شيء وىو عائد ،قيل لو :أنت تستحق أن يُفتح لك ،ولقد فتحنا لك ً
سنتكلم اآلن عن شرح {فَ ۡذحا ُّمدَِيا} ،مىت؟ عندما أَظهر كمال العبودية.

أنت متعبد برب الوالدين اآلن ،إذًا بر الوالدين ،بالدعوة فإذًا بالدعوة ،بالصرب فإذًا بالصرب ،أنت سبر
دبواضع ـبتلفة يف العبودية ،فيجب أن تظهر كمال االستسالم حىت يأتيك الفتح.

فبدأت بوضع غريب ،رؤيا ومل ُربقق ،وصلح عجيب ،وموقف غريب للناقة يرونو أول مرة ،فاألحداث
الغريبة ىذه جعلت الصحابة وبتاجون إىل التأكيد {اّنَ } والعظمة حىت تستحضروا عظمة اهلل وال تشكوا
يف قدرتو.

ّ

{اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل} ألهنم يف ىذه اللحظات وبتاجون من يؤكد ؽبم الكالم ،وكيف أن القرآن يراعي نفوس
ّ

البشر ،يكلمهم ألهنم وبتاجون إىل من يشرح ؽبم.
لذلك سيدنا عمر بن اػبطاب -وأنتم تعلمون القصة اؼبشهورة يف اغبديبية ،-والنيب -صلى اهلل عليو
وسلم -يأخذ الصلح ،وسيدنا عمر ال يقدر أن يستوعب األمر ويذىب للنيب" :أَوَ لسنا على اغبق،
ألسنا مؤمنُت وىم مشركون ،مل نُعطي الدنية يف ديننا؟" فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -هبيبو إجابة
واضحة (أنا عبد اهلل ورسولو ولست أعصيو ولن يُضيعٍت)ٓٔ.

10
اخلعاب فبَٔت ٔٱب جك ٍر كال  :اي ٔٱب جك ٍر ٔٱمُس جرسولِ ِ
هللا ؟ كال  :تىل  .كال ٔ :ٱومس يا بملسومَّي ؟ كال  :تىل  .كال ٔٱو مُسوا
ِ
معر ُجن
وزة ُ
قرزٍ ٔ -ٱمرٍ  -فإين ٱٔصِدُ ٔٱهَ رسو َل ِ
معر :
معر امزم َ
هللا  .كال ُ
بملرشنَّي !  .كال  :تىل  .كال  :فـالم هـعي ادلهَ َة يف دً ًٌِا !  .كال ٔٱتوجك ٍر  :اي ُ
هللا فلال ٔ :ٱمست جرسولِ ِ
هللا ! ُ .ث ٔٱَت رسو َل ِ
رسول ِ
و ٔٱّن ٱٔصِدُ ٔٱهَ ُ
هللا ! كال  :تىل  .كال ٔ :ٱومس يا بملسومَّي ! كال  :تىل  .كال ٔ :ٱو مُسوا
ُ
بملرشنَّي ؟ كال  :تىل  .كال  :فـالم هـعي ادلهَ َة يف دً ًٌِا ؟ !  .كال ٔٱّن ؾحدُ ِ
ورسول  ،ومن ٔٱ َ
خامف ٔٱ َمرٍ  ،ومن ًضَـين..
هللا
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ويذىب للصديق ويقول لو نفس الكالم ،سيدنا عمر غَت متخيل ،ويذىب أليب جندل ،والنيب عليو
الصالة والسالم يُرجع أبا جندل يف صلح اغبديبية ،وأبو جندل يصرخ" :أتًتكوين أتردونٍت إليهم؟"

وسيدنا عمر بن اػبطاب يبشي جبانب أيب جندل ووبرك السيف ويقول لو " إمبا دم أحدىم كدم كلب "
ماذا يعٍت؟ خذ السيف واقتلو ،ألنو لو خرج سهم واحد من اؼبسلمُت كانت انتهت ،كل ىذا كان
سهما كانت
سيذىب ،شخص واحد ال يتحكم يف أعصابو من اؼبسلمُت ،ىبرج سيفو أو يضرب ً

ستنتهي.

ففعال ترتيب
وىذه قيمة السكينة اليت أرسلها اهلل عليهم ،عكس اغبمية اليت كانت يف قلوب اؼبشركُتً ،
عجيب حدث فكانوا وبتاجون إىل من يؤكد ؽبم.
بعد كل ىذا النيب -صلى اهلل عليو وسلم -تنزل عليو سورة الفتح ،أول شخص يناديو عمر؛ ليست
الفكرة أن يقول لو انظر كيف أخطأت؟ ال ،ذىب إليو وأفهمو ،فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -كان أول
من ناداه سيدنا عمر فبحث عنو ،قال تعاىل يا عمر وقرأ عليو ىذه اآليات ،بأيب وأمي -صلى اهلل عليو
وسلم ،-معلم -صلى اهلل عليو وسلمُ ،-مريب ،ىو ىباف عليو ويريده أن يفهم ما حدث ،مل يقل لو:

أمل أقل لك؟ كان هبب أن تسكت ،ال ،ولكن قرأ عليو السورة ،وسيدنا عمر ظل يسأل النيب -صلى اهلل

عليو وسلم ،-يسألو فلم هبيبو ،ثالثًا حىت إذا نزلت اآليات ،سيدنا عمر خاف وخرج يف أول اعبيش،
خشي من أن ينزل فيو قرآن.

فلما نزل القرآن والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -حبث عنو خاف ،قال سينزل يف آيات من اؼبنافقُت،
يُفاجأ أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يقرأ عليو اآليات ويبشره بنفس البشرى اليت بُشِّر هبا النيب -

صلى اهلل عليو وسلم.-

فكان الصحابة وبتاجون إىل تأكيد ،كبن مبر بأوقات عصيبة ،أحيانًا ربتاج من يؤكد لك اغبقائق اليت
تعرفها ،من يؤكد لك أن الدين سينتصر ،أنت ربتاج لتسمع ىذه اغبقائق ،من كثرة ما ترى من
استضعاف ومن أخبار تسوءك ،أحياًنا ربتاج إىل من يؤكد لك اغبقائق.
22
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لذلك النيب -صلى اهلل عليو وسلم -كان يقسم عندما كان يقسم اؼبشركون ،كما يف آخر سورة إبراىيم
{ َٱ َوم َ ۡم حَ ُكوه ُۤوا َٱ ۡك َس ۡم ُُّت ِ ّمن كَ ۡد ُل َما مَ ُك ِ ّمن َز َوال}[إبراىيم ]ٗٗ :كانوا وبلفون أن ما ؽبم من زوال ،فكان
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يقسم ويقول (واهلل ليتم اهلل ىذا األمر حىت يسَت الراكب من صنعاء إىل
حضرموت ال ىباف إال اهلل والذئب على غنمو ولكنكم تستعجلون)ٔٔ.

ىم يعلمون أن الدين سينتصر لكن كان أحيانًا وبتاج ألن يسمعها بصيغة التأكيد بل بصيغة القسم،

فبدأت السورة {اّنَ }بنون العظمة {فَذَ ۡحيَا َ َ
ل}.
ّ

قلنا أربع سور يف القرآن بدأت ب {اّنَ } بنفس التأكيد وبنون العظمة ،ما ىي؟ نوح ،الفتح ،القدر

ّ

والكوثر .ذبد أن ثالثة منهم عطايا (الفتح والقدر والكوثر) شيء خاص بالنيب -صلى اهلل عليو وسلم،-

ۤ ۡ
وجهارا،
سرا
ً
وواحدة فيها تعب الدعوة { ّا َّن َٱ ۡر َسويَا ه ُو ًحا}[نوح ،]ٔ :وتفاصيل تعب الدعوة ليالً ً
وهنارا ً
كأن ىذه العطايا يف الدنيا والدين واآلخرة ،القدر والفتح والكوثر تأيت بعد جهد مض ٍن يف الدعوة إىل
اهلل.

فأنت لو أردت بعظمتو -سبحانو وتعالى -أن تنال ىذه العطايا البد أن تتعب في نصرة دينو -
سبحانو وتعالى ،-ىناك عطايا خاصة ألىل الدعوة ،عطايا خاصة ؽبم ،الذين تعبوا لكي ينصروا دين

ربنا { َر ۡ َۡح ُت ٱ َ ِ
َّلل َوجَ َر َنـ ُخَُۥ ؿَو َ َۡ ُ ۡك َٱ ُۡ َل ٱمۡ َحُۡ ِت}[ىود ،]ٖٚ :أي أىل بيت النبوة والدعوة أنتم لكم عطايا
ـبصوصة فال تتعجبوا فبا وبدث لكم {اهََُۥ َ ِۡحَد َمجِ َد}[ىود ]ٖٚ :أي وبمد لكم أفعالكم فيعطيكم

ّ

ويثيبكم عليها فال تتعجبوا من عطايا اهلل ألىل الدعوة ،ىذا فضل يعطيو اهلل -عز وجل -ؼبن يشاء،
فتوحا كثَتة -والكوثر.
فالتأكيد يف الوحي يف القدر والفتح -والفتح ىذا يشمل ً
 11صَ َك ْوّن إل َرسولِ َ ِ
اكن َمن
اَّلل َظ َىل ُ
وسَل وُو ُمذَ َو ِّس ٌد ُج ْر َد ًة ل يف ِػ ِ ّل ام َك ْـ َح ِة فَ ُلوْيأ :ٱال ج َ ْسدٌَْ ِ ُ
ْص ميا ٔٱال ثَدْ ؾُو مَيا؟ فلا َل :كدْ َ
هللا ؿوََ َ َ
ضار ف ُِوضَ ُؽ َؿىل َر ِٱ ِس َِ ف ُِ ْج َـلُ ِه ْع َف ْ َِّي ،وًُ ْمضَ طُ تبَم ِ
ُون
كَ ْدوَ ُ ْكْ ًُ ،ؤخ َُذ َامر ُجلُ ف ُِ ْح َف ُر ل يف الٔ ْر ِض ،ف ُِ ْج َـ ُل فهيا ،ف ُِجا ُء ب ِملً ْ ِ
ْضاط احل َ ِدً ِد ،ما د َ
ذل ؾن ِدً ِي َِ ،و َ ِ
مَ ْح ِم َِ وؾ َْؼ ِم َِ ،فَام ً َ ُعدُّ ٍُ َ
اَّلل مَ ََ ِخ َم َن ُذا ا ٔل ْم ُرَ ،
اَّلل ،و ِّاَّلئْ َة َؿىل
َض َم ْو َت ،ال َُي ُاف ا َٕال َ َ
حَّت ٌ َِس َري َامرا ِن ُة ِمن َظ ْيـا َء إل َح ْ َ
ون..
قَيَ ِم َِ ،ومَ ِكٌ َ ُ ْك ج َ ْس َخ ْـجِ وُ َ
امراوي :خداب جن الٔرت | احملدث :امحخاري | املعدر :حصَح امحخاري| امعفحة ٔٱو امرمق | 6943 :خالظة حك احملدث[ :حصَح]
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أيضا يف الكوثر ،أن وضع مكة ضرب وتعذيب وتشريد ،وأوالد النيب -صلى اهلل
والعجيب أن التأكيد ً

عليو وسلم -يبوتون فيقولون عليو "أبًت" ،فتأيت السورة وتقول ال ،ليس ىو األبًت ،بل {ا َن َصا ِهئَ َم ُ َُو
ّ
ۡ
هنرا يف اعبنة عدد آنيتو -األكواب -كعدد قبوم
ٱ َلتۡ َ َُر}[الكوثر ،]ٖ :ولسوف يعطيك اهلل -عز وجلً -
السماء.

وكأهنا بشرى أن أتباعو سيكونون مثل قبوم السماء ،لكن كيف ىذا وكبن مستضعفون يف األرض؟
فكانت البشرى ربتاج إىل تأكيد { ا َ ّۤن َٱ ۡؾ َع ٌََۡـ َم ٱمۡ َك ۡوث ََر * فَ َع ِ ّل ِم َرت ّ َِم َوٱ ۡ َْح ۡر}[الكوثر.]ٖ-ٕ :

ّ

وقيل أن { َوٱ ۡ َْح ۡر} بشرى بصالة العيد اليت هبتمعون فيها ،فبدأت سورة الكوثر دبنظر اجتماعهم على هنر
الكوثر مع النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف اعبنة ،مث ثنّت دبنظر اجتماعهم يف صالة العيد مث ختمت
دبشهد األبًت اؼبقطوع الذي لن ينفعو أتباعو بشيء ،اؼبشرك الذي عادى النيب -صلى اهلل عليو وسلم.-

ىذه الوعود كانت ربتاج إىل تأكيد؛ ألن الظاىر ـبالف وىذه ربتاج فقو يف التعامل مع وعود اهلل ،أحيانا
ون ٱدلُّ جُ َر}[القمر ]ٗ٘ :فسيدنا عمر
يأيت وعد من اهلل فنستغرب أين ىذا الوعد { َس هيُ ۡ َز ُم ٱمۡ َج ۡم ُؽ َوًُ َوم ُّ َ
ضرب يف مكة ،فلما كانت بدر تذكرىا عمر.
يستغرب أي صبع سيويل؟ كبن نُ َ
اؼبشكلة أننا نستعجل على حدوث الوعد ،وأحيانًا نفعل أكثر من ذلك ،ليس فقط نستعجل ،مثلما
مثال
قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ػبباب (ولكنكم تستعجلون) أحيانًا نفعل شيئًا آخر أن الوعد ً

ؿبددا مثل بالضبط ؼبا قال اهلل {ا ۤم ۤم * كُ ِو َح ِت ٱ ُّمرو ُم *
اهلل ينصر أىل اإليبان أن الوعد يكون مطل ًقا ،ليس ً
ون}[الروم.]ٖ-ٔ :
ِ ۤف َٱد َۡن ٱ ۡ َل ۡر ِض َو ُمه ِ ّم ۢن ت َ ۡـ ِد كَوَُبِ ِ ۡم َس ََ ۡل ِو ُح َ

الصديق -رضي اهلل عنو -ؼبا نزلت ىذه اآليات ،راىن اؼبشركُت أن الروم سينتصرون بعد ست سنوات،
ماذا حدث ىنا؟ تدخل يف ربديد الوعد ،أي ؼبا ربنا قال أنو ينصر أىل اإليبان وأنت ربدد طائفة معينة
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ىي اليت ستنتصر! كيف عرفت أهنم اكتملوا ،وكملوا النصاب وكملوا اؼبواصفات ،وال توجد سنة أخرى
تعارضها؟ سنن ربنا تعمل ؾبتمعة ،وأهنم مل يفعلوا ذنبًا معيناً ،كيف عرفت أن كل ذلك ربقق؟
جدا يف الوعد ،كاد الشك أن يدخل يف قلوب
ؼبا تدخل الصديق وىو من ىو يف تغيَت شيء بسيط ً
بعض أىل اإليبان ،من أسباب أن أىل اإليبان أنفسهم يشكون يف الدين أننا نتدخل يف الوعود ،أو
نسقط وعود ربنا على طائفة معينة ،ىي وعود عامة ،فنقول ال ،أن ىذه اعبماعة البد ستنتصر وأن
اغبرب ىذه سينتصرون فيها ،كيف عرفت؟

دائما أىل اإليبان سينتصرون على أىل
عندما ذىب اؼبسلمون إىل أُحد معتقدين أن من سنن ربنا أن ً

بدرا وانتصروا بكل سهولة ،فذىبوا إىل أحد يف قمة
الكفر ،ىم يعتقدون ىذا؛ ألن الغزوة اؼباضية كانت ً
الطمأنينة ،كبن مؤمنون وىم كفار ،كبن معنا النيب فبالتأكيد سننتصر ،فغُلبوا  ..مث !! {أىن ىذا}؟
دائما أم ماذا؟
فيسأل "أو لسنا على اغبق"؟ أليس من اؼبفًتض أن أىل اإليبان ينتصرون ً

دائما ،ىناك سنن أخرى ،يبكن أن تقوم دبعصية ،يبكن أن تُؤجل { َو ِث ۡ َ
َل ٱ ۡ َل َاي ُم ه ُدَ ا ِومَُِا ت َ ۡ ََّي
ال ،ليس ً
ٱميَ ِاس}[آل عمران ]ٔٗٓ :ىذا كان شرح آيات آل عمران اليت تشرح ؽبم ،أنتم تفهمون خطأ أنتم
أخطأمت.

لذلك ماذا قال ؽبم ربنا؟ أنتم الذين غَتمت وليس أنا { َومَلَدۡ } الم قسم وقد التأكيد { َومَلَدۡ َظدَ كَ ُ ُك ٱ َ َُّلل
َوؿۡدَ ٍُ}[آل عمران ]ٕٔ٘ :إياكم أن تظنوا يف وعد اهلل ،ال تسيء الظن باهلل؛ لذلك من أوصاف
اؼبنافقُت اليت جاءت يف السورة ،أنو سيء الظن باهلل ،يسيء الظن ،يقول ال ،ال يبكن أن يستمر ىذا
الدين ،ال يبكن أن ينتشر.

فبدأت السورة بالتأكيد {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل فَ ۡذحا ُّمدَِيا} العلماء اختلفوا ما اؼبقصود بالفتح؟ ىل ىو صلح
ّ

اغبديبية؟ نزلت عليو السورة وىو عائد من صلح اغبديبية على الراجح من األقوال ،ىل اؼبقصود من
"الفتح":
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فتحا وأنتم غَت منتبهُت؟
فتحا سيكون ً
 oأن الصلح الذي مت ىذا ،والذي ال تعتربونو ً

فتحا سيحدث وىذه بشرى؟ و{اّنَ فَذَ ۡحيَا} دبعٌت إنا سنفتح ،ولكن ؼبا كان الزمان عند
 oأم أن ىناك ً

ّ

اهلل -عز وجل -اؼباضي مثل اؼبستقبل ،فاهلل -عز وجل سبحانو وتعاىل -يفعل ما يشاء ،وأنو إذا

قضى شيئًا سيتحقق ،فتأيت وعود اؼبستقبل بصيغة اؼباضي { َٱ َ َۤت َٱ ۡم ُر ٱ َ ِ
َّلل فَ َال ج َ ۡس خَ ۡـجِ وُو ٍُ}[النحل]ٔ :

فـ {اّنَ فَذَ ۡحيَا} قيل دبعٌت إنا سنفتح لك مكة.

ّ

حسنًا ،وىو عائد من الصلح ،عشر سنُت ،صلح اغبديبية ،وىم نقضوه بعد ذلك ،حدث شيء ،اهلل
رتب شيئًا ،وحدثت إشكالية نقض هبا الصلح ،مل يستمر ،بعد سنتُت تقريبًا ،حاول أن تتخيل النيب -

صلى اهلل عليو وسلم -وىو عائد وكان يتمٌت دخول مكة ،كان يتمٌت أن يكسر األصنام ،وكان يتمٌت -
قبل أن يبوت -أن يرى الكعبة بدون وال صنم ،والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -تقريبًا كان عمره كم وىو

يف اغبديبية؟ تقريبًا تسع وطبسون ،اغبديبية سنة كم؟ السنة السادسة من اؽبجرة ،وىناك قبلهم ثالث

عشر سنة يف مكة ،ثالثة عشر وستة بعد األربعُت فيكون -عمره -تقريبًا تسع وطبسون ،وعشر سنُت
صلح ،إذًا سيكون عمره تسعة وستون وماذا بعد العشرة؟ ماذا سيحدث ألجل مكة ؟

َْصا َؾ ِز ًٍزا}
أنت إذا جلست ربسبها قد تيأس ،فربنا قال لو {اّنَ فَذَ ۡحيَا} ،ىي ستُفتحَ { ،وً َ ُ َ
يْصكَ ٱ َ َُّلل ه ۡ ً

ّ

كيف سيحدث ىذا؟ فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -استبشر ،وقبل البشرى ،وقال (نزلت علي آية
إيل من الدنيا وما فيها)ٕٔ.
أحب َّ

النيب -صلى اهلل عليو وسلم -مل يقل ىذا بعد فتح مكة ،ال ،بل وىو عائد من اغبديبية مل يرى شيئًا
بعد.
اجا ،و أن أضعاف أضعاف الناس اليت أسلمت يف
بعد ذلك من الفتوح أن الناس دخلت يف دين اهلل أفو ً
الفًتة اؼباضية دخلوا اإلسالم -بعد اغبديبية ،-وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص دخلوا يف اإلسالم،

ووفود أتت والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -تكلم مع بعض الناس ،وذىبوا إىل خيرب.
12
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كل ىذا حدث فيما بعد ،فالنيب صلى اهلل عليو وسلم رضي بالبشرى واستبشر وىو مل يرى شيئًا بعد،
ىؤالء ىم أىل اليقُت ،ىو موقن أنو {اّنَ فَذَ ۡحيَا} أي سنفتح ،موقن أنو سيحدث فتح  ،كيف؟ ال

ّ

يعرف ،ربنا سيدبرىا ،ىو يبلك كل شيء ،أنت ال تعلم كيف سَتتبها.
أصال يف اللغة إزالة الشيء اؼبغلق ،دبعٌت أن ىناك أمر موجود  ،يوجد بركات ،لذلك
{اّنَ فَذَ ۡحيَا} الفتح ً

ّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ربنا قال { َما ً َ ۡفذَ ِح ٱ َ َُّلل نويَ ِاس من َر ۡ َۡحة فَال ُم ۡمس َم مَِا}[فاطر ]ٕ :فالرضبات كثَتة وموجودة ،أنت من
تقفلها بذنوبك ،سبق قلنا أن دعاء االستفتاح ،طلب الفتح ماذا تفعل؟ تتخلص من ذنوبك ،فينزل
الفتح ،ألن األصل يف اؼبعامالت ىي الرضبة ،رضبتو -سبحانو وتعاىل -سبقت غضبو.

فالفتح أن اهلل -عز وجل -قد أذن لشيء أن وبدث ،والشيء اؼبغلق سيبدأ يُفتح ،ىذا اؼبغلق قد يكون

قلوب الناس اؼبقفولة ،أن صلح اغبديبية فيو اعًتاف من قريش ،اعًتاف من مكة بوجود اؼبدينة وأهنم قوة

معتربين ،وحدوث اؽبدنة واؽبدوء فسمع الناس عن اإلسالم.

عاقال يعطي لنفسو فرصة يف ىذه الفًتة يسمع
كثَت من أىل العلم كاإلمام الزىري يقول :أي إنسان كان ً
انتشارا رىيبًا ،ومن رضبة ربنا لو كانوا جاىدوا يف صلح
عن اإلسالم كان يُ ِسلم مباشرة ،وانتشر اإلسالم
ً
اغبديبية وحدث جهاد كانت قوهتم ستضعف ،فعندما يذىبوا ػبيرب سيكونون ضعفاء ،فادخر اهلل -عز
منتصرا -صلى اهلل عليو وسلم.-
وجل -قوهتم ػببَت ،وطرد اليهود وعاد
ً
فأنت ال تعلم ما ىو مدخر لك { َو َٱزَـُبَ ُ ۡم فَ ۡذحا كَ ِرًحا}[الفتح ،]ٔٛ :أحيانا أنت تتمٌت شيئًا ،ويتأجل،

مرش ُدؿَ ۤا َء ٍُۥ تِبمۡخ ۡ َِري}[اإلسراء ]ٔٔ :وربنا ذكر لنا
فتظل حزينًا ،أنت ال تعرف أين اػبَت { َوًَدۡ ُع ٱ ۡال َوسػ ُن تِب َ ّ ِ

ّ

أحد اغبكم اليت بسببها مت تأجيل ىذا الفتح ،فتح مكة ،سنتكلم عنها يف آخر السورة إن شاء اهلل.

{اّنَ فَذَ ۡحيَا} فربنا أزال أشياء كانت موجودة تسبب اإلغالق ،ىل قلوب الناس ربب الدين؟ ىل إزالة

ّ

اليهود؟ ىل بشرى بفتح مكة؟ انتشار الدعوة؟

27

ثفسري سورة امفذح ( | )1الٓايت []2 : 1
أغلبهم قال انتشار الدعوة ،وقيل كل ىذا فتح ،ألن ربنا قال {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ل} بدون ذكر اؼبفعول بو،

ّ
َ
فالفاعل لفظ اعباللة اهلل أو نون العظمة ،والفعل الفتح فيبقى اؼبفعول بو {فَذَ ۡحيَا َ
ل} ماذا؟ ىل مكة؟
ىل قلوب الناس؟ ربنا مل يذكر ،ىل خيرب؟ مل يقل.

فتحا؟ مفعول مطلق.
عاما{ ،فَ ۡذحا} ماذا يسموهنا يف اللغة ؟ ما ىو إعراب ً
فتحا ً
فقالوا إذًا قبعلو ً
أصال ما معناىا وؼباذا ظبوه مطل ًقا ؟
ما معٌت مفعول مطلق؟ كبن نريد أن نتذوق اللغة ،كلمة مطلق ً
قالوا ظبوه مطل ًقا ،أي أطلق من كل قيد فاؼبفعول بو يقيد الفعل.

فربنا -سبحانو وتعاىل -ؼبا قال على الصحابة يف مدحهم قال { َو َما ت َ َدمُوا ث َ ۡح ِدًال}[األحزاب]ٕٖ :
{ث َ ۡح ِدًال} :مفعول مطلق،

لو كان ربنا قال وما بدلوا يف الشريعة فقد قيد األمر ،هبذا يسمى تقييد ،فاؼبفعول بو أو اؼبفعول فيو أو
اؼبفعول معو ،سواء ظرف الزمان أو اؼبكان ،كل ىذه أنواع وألوان من تقييد الفعل ،بأن الفعل يكون
مقيدا ،فمطلق أي بدون أي قيد.
ً
فكلمة { َو َما ت َ َدمُوا ث َ ۡح ِدًال} أي مل يقوموا بأي تبديل على اإلطالق ،ففعل منطلق.
مثال لقد ضربتو ضربًا أي ظللت أضربو كما أشاء ،منطلق .ضربًا ىذه مفعول مطلق .لقد
كما يقال ً

ؿبددا،
أكالً ،
أكلت ً
نوعا ً
نوعا معينًا من األكل ،فاؼبقصود أنٍت مل آكل ً
أكال ىنا مفعول مطلق ،مل وبدد ً
سباما ،كنت منطل ًقا ،ىذا ىو اؼبفعول اؼبطلق.
مل أقيد نفسي ً

فتحا والوصف مبينًا ،فتح يف كل شيء ،لذلك الذي اختار ىنا العموم كان أوسع يف الدليل
ففتحنا ً

وأوفق يف االختيار ،ألن اؼبفعول اؼبطلق ،أي من كل قيد ،فتوح يف كل شيء ،يف الدعوة ويف قلوب الناس
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ويف خيرب ويف اليهود ،يف كل شيء ،بل حىت قيل يف قول لبعض أىل العلم ،أن الروم انتصرت على فارس
ليس يف غزوة بدر بل يف زمن صلح اغبديبية.
على خالف ما بُت قولُت ،ىل وعد الروم أهنا تنتصر على فارس حدث يف يوم بدر أم حدث يف يوم
اغبديبية؟ على خالف ،اإلمام الشعيب قال :حدث ذلك يف يوم اغبديبية ،وىذا أحد أنواع الفتوح اليت
حدثت وكانت بشرى للنيب -صلى اهلل عليو وسلم.-

ففتح عام {اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
جدا :ألجلك ،مثل {ا َ ّۤن
ل} -صلى اهلل عليو وسلم ،-حرف صبيل ً
ّ
ّ
َٱ ۡؾ َع ٌََۡـ َم}[الكوثر ]ٔ :لك أنت ،الكوثر خاصتكَ { ،ما َو َدؿَ َم}[الضحى ]ٖ :ىناك سور خالصة
للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -مثلما يوجد آيات خالصة للنيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وحق لو ذلك
صلى اهلل عليو وسلم ،-كمال العبودية وكمال االستسالم فألجلك جاء ىذا الفتح- ،صلى اهلل عليووسلم.-

انظر إىل اغبب والود من ربنا للنيب -صلى اهلل عليو وسلم{ -اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
ظاىرا،
ل} ألجلكً ،
فتحا مبينًا ً
ّ
اضحا قيمة ىذا الفتح ،مبينًا ،ال يشك فيو
أي الشاكون اآلن يف الفتح سيأيت زمان ويتضح ؽبم بيانًا و ً

أحد ،فإذا كان اآلن بعض الناس مرتابة وال تفهم أين الفتح ،سيأيت وقت ويكون الفتح مبينًا ،حىت

فتحا مبينًا ،وقد كان ،سواء فتح مكة أو
اؼبنافقُت الذين شكوا يف الفتح سيأيت يوم ويعلموا أن ىذا كان ً
اغبديبية أو انتشار الدعوة.

فلذلك قالوا أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -جاء يف اغبديبية ومعو ألف وأربعمائة ،مث جاء فتح مكة
بعشرة آالف مقاتل قيل أن أغلبهم أسلم يف ىاتُت السنتُت ،ىل تتخيل ذلك؟ انظر إىل القفزة اليت
حدثت يف الدعوة.
ؼباذا حدث ىذا؟ ألننا وصلنا للناس.
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ىناك أقوال كثَتة يف الفتح أشهرىا اعبمهور على أنو صلح اغبديبية ،ىذا ىو اؼبقصود بو الفتح ،وأن ىذا
فتحا النتشار الدعوة.
كان ً
لذلك الرباء ابن عازب يف البخاري ،يقول ألحد التابعُت :أنتم تعدون الفتح فتح مكة ،وكان فتح مكة
أيضا يقول :تعدون الفتح فتح مكة وكبن نعد الفتح
فتحا ،وإننا كنا نعد الفتح يوم بيعة الرضوان ،وجابر ً
ً
اغبديبية واغبديبية بئر ،وشرح قصة معينة سنذكرىا.

الصحابة عندما تكلموا عن الفتح ،تكلموا عن أمرين ،الفتح بالنسبة ؽبم أمرين ،أن يرضى اهلل عنهم وأن
يصلوا بالدين للناس ،ىذا ىو الفتح عندىم.

مَّت ٌضـر ٱٔن رتيا فذح ل؟ عندما يرضى ربنا عنو "بيعة الرضوان" وأن أستطيع أن أوصل الدين للناس،
ىذا ىو الفتح.

ليست الفكرة أنٍت انتقمت ،ليس ىذا ىو مفهوم الفتح عنده ،بالنسبة لنا نفكر يف "أنا أريد أن آخذ
حقي".
أنا ال أقول أن ىذا حرام ،ولكن نقول أن ىناك أكمل من ذلك ،ىم كانوا الفتح عندىم أمرين ،بيعة
الرضوان ووصول الدعوة للناس ،ىذا كان الفتح عندىم ،ىذا الذي جعل صبهور اؼبفسرين ىبتار أن الفتح
أوال ،وعام الوفود ،كل ىذه فتوح جاءت بعد ذلك.
أساسا اغبديبية مث جاءت فتوح مكة أو خيرب ً
ىنا ً

ظاىراِ { ،م ّ ََ ۡل ِف َر َ َ
{اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
جدا ،ىم يتعجبون،
كثَتا ً
ل ٱ َ َُّلل} الالم :اؼبفسرين وقفوا معها ً
ل فَ ۡذحا ُّمدَِيا} ً
ّ

أن كلمة { ِم ّ ََ ۡل ِف َر} من الطبيعي أن يُقال قبلها أنت فعلت كذا.
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مثال دعوت؟ مثلما سألت أمنا عائشة النيب -صلى
فاؼبغفرة تأيت على طاعة ،فربنا يغفر لك ؼباذا؟ أنت ً

اهلل عليو وسلم :-لو ليلة القدر ،ماذا أقول؟ فقال (اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف عٍت)ٖٔ لذا فهم
يستغربون ،فعل من أفعال اهلل وتأيت الم مث تأيت اؼبغفرة ،فاستغربوا ،كان من الطبيعي أنك عملت كذا
ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فعل من النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ويأيت بعده عطايا من
اهلل ،إمبا عطية من اهلل مث تأيت عطية أخرى من اهلل.
فالعلماء ىنا قالوا ال،يوجد ؿبذوف ،وىناك غرض من حذفو؛ فظلوا يبحثون ،ما ىذه الالم؟ ىل ىي الم
"كي" تعليل ؟ دبعٌت ىل فتحنا لك كي نغفر لك (النيب -صلى اهلل عليو وسلم)-؟ ،
ىي اؼبغفرة أين أنا الذي أعمل أم ربنا الذي يعمل حىت يغفر يل اهلل؟

فمثال:
فلذلك ىذه تساؤالت جعلتهم يقفون ىنا ،جعلتهم يبحثون ويفكرونً ،

 oاإلمام الطربي قال{ :اّنَ فَذَ ۡحيَا َ َ
جدا من الشكر واغبمد،
ل} لتكثر من الشكر واغبمد فلما تكثر ً
ّ

يغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم النعمة وسنرى األربعة عطايا اليت جاءت بعد الفتح
وىي "اؼبغفرة والنعمة التامة واؽبداية على الصراط اؼبستقيم والنصر العزيز" ىذه األربع عطايا.
 oلكن اعًتض عليو كثَت من اؼبفسرين خاصة ابن عطية يف تفسَته احملرر الوجيز ،قال كيف؟ فأي
شخص ربنا يعطي لو نعمة يشكره بعدىا ،ىذا ليس أمر خاص بالنيب -صلى اهلل عليو وسلم.-
 oوقيل "أنت جاىدت وتعبت وبذلت ،ففتحنا لك لنغفر لك"
فماذا حذف من السياق؟
اجملاىدة وبقي الفتح عشان حىت نرتبط بالفتح وليس باعبهد.

 13كوْ ُت :اي رسو َل ِ
املدر ما ٔٱ ُ
كول فهيا؟ كال :كول :انوَِ َم ٕاه َم ؾ ُف ٌّو ُ َِت ُّة امـ ْف َو ،فاؾ ُْف ِ ّؾين..
هللأ ،ٱر َٱًْ َت ا ْٕن ؿ ِو ْم ُت ٔٱ َي مَ ٍل مَ َل ِ
امراوي :ؿائضة ٔٱم املؤمٌَّي | احملدث :امَرمذي | املعدر :سنن امَرمذي | امعفحة ٔٱو امرمق  | 3513 :خالظة حك احملدث :حسن حصَح
امخخرجئ :ٱخرجَ امَرمذي ( )3513وانوفغ ل ،وامًسايئ يف ((امسنن امكبى)) ( ،)7712واجن ماجَ ( ،)385٣و ٔٱۡحد ()25384
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مرة ثانية ،قالوا أن أصل السياق كان "أنت جاىدت وبذلت وتعبت فجاء الفتح بعدىا فجاءت اؼبغفرة "
اؼبغفرة جاءت ألن ربنا فتح ،وكأن كل ؾبهود بدون فتح قد ال يعطي شباره "وإن مل يكن من اهلل عونًا
للفىت فأول ما هبٍت عليو اجتهاده".

لو ربنا مل يفتح عليك أنت يبكن أن تضيع ،فقالوا أن اغبذف ىنا حىت نرتبط بالفتح ،أي قباىد ونبذل،
مع أن السورة اليت قبلها ىي اظبها ؿبمد اظبها سورة القتال ،فجاء الفتح بعد قتال ؿبمد -صلى اهلل عليو
وسلم ،-ىو الفاعل -صلى اهلل عليو وسلم -وليس اؼبفعول ،أي أنو -صلى اهلل عليو وسلم -ىو بذل

وجاىد وقاتل وخرج من بيتو { َ َ َۤك َٱخ َۡر َج َم َرت ُّ َم ِم ۢن تَُۡ ِذ َم}[األنفالَ { ]٘ :وا ۡذ كَدَ ۡو َت ِم ۡن َٱُ ِ َ
َۡل}[آل
ّ

عمران ]ٕٔٔ :وبذل لنصرة الدين -صلى اهلل عليو وسلم ،-ففتح اهلل لو شبرة ؽبذا اعبهد وغفر لو،
فحذفت كلمة اجملاىدة حىت نتعلق كبن بالفتح ال باعبهد ،نتعلق بتوفيق اهلل ال جبهدنا كبن.
ُ

وقيل أن ىناك أمورًا في الدين لن تستطيع أن تفعلها أب ًدا إال عندما يفتح لك اهلل ،نعم إذا كانت
لديك أمنية كبَتة من الدنيا ومت قبل أن تفعلها ،ستأخذ ثوابًا ،لكن من كرم ربنا لك ،أن وبقق لك
ىذا يف حياتك.

مرة ثانية ،النيب الذي يبوت ويأيت يوم القيامة ليس معو أحد ،والنيب ومعو الرجل ،والنيب ومعو الرجالن،
عظيما ،لكن كمال الثواب مع كمال الفتح ،لذلك النيب -صلى اهلل عليو وسلم -كان
ىو يأخذ ثوابًا ً

تابعا ،فقال -صلى اهلل عليو وسلم -يف أكثر من موضع يف حديث
يتمٌت دائما أن يكون أكثر األنبياء ً

البخاري ومسلم (ما من نيب من األنبياء إال أويت من اآليات ما على مثلو آمن البشر ،وإمبا كان الذي
تابعا يوم القيامة)ٗٔ.
إيل فأرجو أن أكون أكثرىم ً
أوتيتو وحيًا أوحاه اهلل ّ

14
ويت من ال ٓ ِ
ون
امخرش  ،وٕاهَام اكن َاَّلي ٔٱوثُ ُذ َُ وحًِا ٔٱوحا ٍُ ُ
هيب من ا ٔلهخِا ِء ا َٕال وكد ٔٱ َ
ايت ما ٱ ٓ َ
هللا ا َٕل  ،فبٔرجو ٔٱ ْن ٔٱه َ
من ؿىل مث ِل ُ
ما من ٍ ّ
نرثمه َتت ًـا ًو َم املِام ِة.
ٔٱ َ
امراوي | - :احملدث :اجن حمیَة | املعدر :اَواب امعحَح | امعفحة ٔٱو امرمق | 38٣/6 :خالظة حك احملدث :حصَح
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ويف حديث النيب -صلى اهلل عليو وسلم( -انظر عن يبينك) يف اؼبعراج (انظر عن يسارك) فرأى السواد
األعظم (فرجوت أن تكون أميت كأمة بٍت إسرائيل)٘ٔ ،فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -كان يتمٌت أن
تكون أمتو ،فأشار اهلل -عز وجل -أن أمتو أعظم من ذلك ،ففرح النيب -صلى اهلل عليو وسلم.-

فكمال الثواب يأتي مع كمال الفتح ،فهناك ثواب يف الدين وىناك مقامات عالية يف الدين ،لن
تستطيع أن ربصل عليها ربقي ًقا إال بعد توفيق اهلل -عز وجل ،-فربنا يقول لو أنا فتحت لك حىت تكمل
دينك ويتم اهلل -عز وجل -نعمو عليك وتنال أعظم ال ُقربات وتأخذ أعظم الفتوحات ،وربصل على
أعلى النصر وتسبق كل األنبياء ،ألجل ذلك فتحت لك حىت ربصل على ىذه اؼبغفرة وتسبق كل البشر
أيضا.
وىذا الفتح فتحتو لك ألجل جهادك ،الذي ىو ؿبذوف ً

لذلك نفهم من كلمة {فَذَ ۡحيَا َ َ
ل} دبعٌت فعلت لك ذلك حىت تنال ما مل ينلو أحد من البشر ،أكثر
تابعا وأعلى أنواع اؽبداية.
األنبياء ً

يف أوقات االستضعاف مثالً ،يف مكة ،ىناك عبوديات ال يستطيعون أن يؤدوهنا ،الزكاة والقصاص وما
إىل ذلك ،فالذي يبوت قبل أن ينفذ ىذه العبادات يأخذ ثواب أنو كان يتمٌت أن يعملها ،لكن الذي
ُيبكن ويؤدي ىذه العبادات يأخذ ثوابًا أعلى.
فعال
مرة ثانية ،أليس الذي يتمٌت أن يكون معو مال ينفقو يف سبيل اهلل يأخذ ثوابًا ،لكن الذي يبلك ً

اؼبال وينفقو يف سبيل اهلل ثوابو أعلى ،نبا يف األجر سواء قيل يف حب البذل ،إمبا تفاصيل البذل يأخذىا

من بذل.

15
امييب مـ َُ
امييب َظ َىل ُ
هللا ؿوََ َ َ
امييب مـ َُ َامر ُج َال ِن ،و ُّ
امييب مـ َُ َامر ُجلُ ،و ُّ
وسَل ً َ ْو ًما فَ َلا َلُ :ؾ ِرضَ ْت ؿَ َ ََل ا ُل َم ُم ،فَ َج َـ َل ً َ ُم ُّر ُّ
خ ََر َج ؿَوَ َْ َيا ُّ
وس وكَ ْو ُمََُُ ُ ،ث كِ َل ِل :اه ُْؼ ْر ،فَ َر َٱًْ ُت
ون ُٱ َم ِيت ،ف ِلِلَُ :ذا ُم َ
مُس مـ َُ ٔٱ َح ٌدَ ،ور َٱًْ ُت َس َوادًا َن ِث ًريا َسدَ ا ُلفُ َق ،فَ َر َج ْو ُت ٔٱ ْن حَ ُك َ
امييب َ
َامر ُْطُ ،و ُّ
ون
ون ٔٱمْ ًفا ًَدْ ُخوُ َ
َس َوادًا َن ِث ًريا َسدَ ا ُلفُ َق ،ف ِلِ َل ِل :اه ُْؼ ْر َُ َك َذا و َُ َك َذا ،فَ َر َٱًْ ُت َس َوادًا َن ِث ًريا َس َد ا ُلفُ َق ،ف ِلِلََُ ُ :ؤ َال ِء ُٱ َم ُذ َم ،ومؽ ُ َُؤ َال ِء َس ْح ُـ َ
امرش ِك ،ومَ ِكٌَا ٱ ٓ َمٌَا َ ِ
بَّلل
اََيَ َة ِ
امييب َظ َىل ُ
تلري ِح َس ٍاب فَ َذ َف َر َق اميَ ُاس ومَ ْم ًُ َح َ َّْي ْهلم ،فَ َذ َذا َن َر ٔٱ ْحص ُ
وسَل فَلاموأ :ٱ َما َ ْْح ُن فَ ُو ِ ْدلّنَ يف ِ ّ ْ
هللا ؿوََ َ َ
َاب ِ ّ
َور ِ ِ
ونَ ،
ون
امييب َظ َىل ُ
وؿىل َر ِ ّ ِِب ْم ً َ َخ َو َ ُلك َ
ونَ ،وال ٍَ ْك َذ ُو َ
ونَ ،وال ٌ َْس َ َْركُ َ
وسَل فَ َلا َلُ ُ :مه َ ِاَّل ٍَن ال ً َ َخ َع َ ُري َ
هللا ؿوََ َ َ
سول ،ومَ ِك ْن َُ ُؤ َال ِء ُ ْمه ٔٱتْ َي ُاؤّنَ  ،فَ َدوَ َف َ
فَ َلا َم ؾ َُاكصَ ُة ُجن ِم ْح َع ٍن فَ َلا َلٔ :ٱ ِمۡنْ ُ ْم ٱّٔنَ اي َرسو َل َ ِ
اَّلل؟ كَا َل :ه َ َـ ْم فَ َلا َم ٱٓخ َُر فَلَا َلٔ :ٱ ِمۡنْ ُ ْم ٱّٔنَ ؟ فَ َلا َلَ :س َح َل َم َِبا ؾ َُاكصَ ُة..
امراوي :ؾحدهللا جن ؾحاس | احملدث :امحخاري | املعدر :حصَح امحخاري | امعفحة ٔٱو امرمق| 5752 :خالظة حك احملدث[ :حصَح]
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والدليل على ذلك الفقراء عندما حزنوا وذىبوا للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -وقالوا يا رسول اهلل ( ذىب
أىل الدثور باألجور )

ٔٙ

دبعٌت أن أصحاب األموال يأخذون حسنات أكثر منا وينفقوا منها يف سبيل اهلل وكبن الفقراء ليس معنا
مال ،فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال ؽبم على شيء (سبحان واغبمدهلل واهلل أكرب ثالث وثالثُت مرة
بعد كل صالة) ،حىت تعادل اإلنفاق ،فعلمها األغنياء ،فحزن الفقراء وقالوا (يا رسول اهلل  ،قالوا مثل ما
قلنا فقال رسول اهلل ذاك فضل اهلل يؤتيو من يشاء).ٔٚ

ىذه ىي {فَضۡ ُل ٱ َ ِ
َّلل ً ُ ۡؤ ِثَ َِ َمن ٌَضَ ۤا ُء}[اؼبائدة ،٘ٗ :اغبديد،ٕٔ :اعبمعة ]ٗ :أن ربنا يتم عليك شيئًا
سيء.
ويفتح لك شيئًا  ،هبعلك تعمل عبادات يف الدين غَتك مل يعملها ألنو مل يُفتح لو ليس ألنو ّ
ففتحنا لك أي من دون األنبياء ،فأنت الوحيد الذي طبق كل أمور الدين ،كل شيء يف الشرع ،فدخل
النيب مكة ومل يدخل موسى عليو السالم القدس ،ومات وقال ؼبا أيقن أنو سوف يبوت قبل أن يدخلها
قال "رب أمتٍت من األرض اؼبقدسة رمية حبجر" طلب أن يبوت جبواره ،ومات يف التيو عليو السالم،
فكان من سبام نعمة اهلل على ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلم -أن فتح لو مكة.

ٔ - 16ٱ َن امفلرا َء كاموا َل :اي رسو َل َ ِ
ون نام ِ ّ
ًعومون نام هعو ُم ومَِم ُ
كون ِبِ ا وال
هعَل و
ُة َٱُ ُل ادلُّ ِ
فضول ٔٱموالٍ ًخعدَ َ
َ
زور ب ٔلجو ِرً .عو ُّ َ
اَّلل َذ َ
سخِح املائ َة يف دج ِر ِ ّ
ُك
هخعدَ ُق فلالٔ :ٱال ٔٱؿ ِو ّ ُمك صُئًا؟ إذا فـو ُخمو ٍُ ٔٱ َدر ُنُّت ِت َِ من س ح َلك ومل ًَوح ْل ُك َمن تـدَ مك ا َٕال من مع َل مث َل مع ِوك فـو َ َمِم امد َ َ
ذل فضلُ َ ِ
ذل ففـوو ٍُ فلالَ ِ :
ظال ٍة .جفاءوا إم َْ َِ فلاموا :ا َٕن إخواه َيا من ا ٔلقيَا ِء َِسـوا ِ َ
اَّلل ًؤثَ َِ َمن ٌضا ُء.
امراوي | - :احملدث :اجن حمیَة | املعدر :مجموع امفذاوى | امعفحة ٔٱو امرمق  | 127/11 :خالظة حك احملدثُ :ذٍ امزايدة يف حصَح مسَل
من مراس َل ٔٱيب ظاحل
هللا ؿوََ َ
لی ًُعوُّون نام ه ِ ّ
هللا َ
 17جاء امفلرا ُء إل رسولِ ِ
وسَل فلاموا :ذَُة ٱُٔلُ ادلُّ زو ِر ِمن ا ٔلموالِ بدل ِ
ُعَل
ظىل ُ
ـی امل ِ
َرجات امـال واميَ ِ
وًعومون نام هعو ُم وهلم ُ
َكون كالٔ ( :ٱفال ٔٱدُمُّك ؿىل ٔٱم ٍر ا ْٕن ٔٱخ َْذ ُُت تَ ٔٱ َدر ْن ُُّت َمن س َحلك
اُدون وًخعد َ
رون ُوُي َ
ون ِبا وًـ َخ ِم َ
فضول ٔٱموالٍ ُي ُّج َ
دون وحُ ِ ّ
كبون خوْ َف ِ ّ
زالزَّي).
ومل ًُد ِر ْنك ٔٱح ٌد تـدَ مك و ُن ْي ُُّت َ
ُك ظال ٍة زالًثً و َ
خري َمن ٔٱهُّت َ
ػِرًَْ ا َٕال ٔٱح ٌد ِمعل مبثلِ ٔٱؾام ِمك ؟ جُس حِّحون وَت َم َ
تَّي َ
امراوئ :ٱتو ُرٍرة | احملدث :اجن حدان | املعدر :حصَح اجن حدان | امعفحة ٔٱو امرمق | 2٣14 :خالظة حك احملدثٔ :ٱخرجَ يف حصَحَ
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إ ًذا {فَذَ ۡحيَا َ َ
أفعاال من
ل} حىت تتم دينك وتتم الشرع ،ويتم اهلل -عز وجل -نعمتو عليك ،فتفعل ً
الدين بسبب ىذا الفتح ،فالنيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-أشرف اػبلق -صلى اهلل عليو وسلم -كانت
نعمة اهلل -عز وجل -عليو عظيمة أن فتح لو ىذه الفتوح وفتح لو مغاليق القلوب.

لذلك مات إبراىيم عليو السالم قبل أن وبدث لو مثلما حدث للنيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-ومات
موسى عليو السالم ومات عيسى عليو السالم قبل أن وبدث لو مثلما حدث لنبينا -صلى اهلل عليو
تابعا ولو
وسلم ،-فادخر اهلل -عز وجل -ذلك لنبينا -صلى اهلل عليو وسلم ،-فكان أكثر الناس ً
الشفاعة الكربى يوم القيامة -صلى اهلل عليو وسلم.-

ىذا معٌت فتح لك لتنال ىذه العطايا { ِم ّ ََ ۡل ِف َر َ َل ٱ َ َُّلل َما ثَلَ َد َم ِمن َذهۢح َ
ِم َو َما ثَبَخ ََر} أول مرة النيب يسمع
ىذه الكلمةَ { ،ما ثَلَ َد َم ِمن َذهۢح َ
ِم َو َما ثَبَخ ََر} زبيل وقعها على نفسو؟ لذلك ابن كثَت يقول "وليس يف
األحاديث الصحاح ثواب مثل ىذا" دبعٌت ال يوجد حديث فيو من فعل ذلك فقد غفر لو ما تقدم من
فمثال ىل وجدت حديثًا من
ذنبو وما تأخر ،ال  ..ىذه خصوصية للنيب -صلى اهلل عليو وسلمً ،-

فضائل األعمال أن الذي يعمل كذا غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر؟ ال ،ىذه خاصة دبن؟ بالنيب -

صلى اهلل عليو وسلم.-

وقع ىذه الكلمة على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ماذا فعل؟ قام حىت تورمت قدماه ،فهناك فرق،
أنت يبكن أن تسمع معلومة مثل ىذه ،وتقول "اغبمد هلل لقد قبحت ".
لذلك ؼبا قيلت لو ىذه الكلمة ،فالصحابة ظبعوىا فكانت معلقة يف أذىاهنم ،فيدخل على النيب -صلى
اهلل عليو وسلم -يقول (يا رسول اهلل تفعل ذلك وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟)،
لذلك بعض اؼبفسرين ربط فقال أن اغبديث مل يُقال إال بعد نزول ىذه السورة ،فالنيب -صلى اهلل عليو

وسلم -كان يقوم حىت تتورم قدماه بعد الستُت سنة؟ ىذه نزلت قلنا وىو عنده تسع وطبسون سنة.
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مث عندما رجع واستقر يف اؼبدينة وكان يدخل عليو الصحايب – مثلما قلت لكم – قال بعض أىل
التفسَت :الصحايب مل يقل ىذه الكلمة إال ؼبا ظبعها من القرآن .. ،انظر إىل عبوديتو -صلى اهلل عليو
وسلم ،-انظر القوة يف الدين قال " يا رسول اهلل تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما
شكورا) ٔٛفكان وقع الكلمة ال يستطيع أن ينساه ،فكان يقوم الليل حىت
عبدا
تأخر؟" قال (أفال أكون ً
ً
تتورم قدماه ،بسبب ىذه اعبملة ،انظر الفارق؟ ما ربدثو النعمة مع النيب -صلى اهلل عليو وسلم.-

أما اػبوض يف مسألة ما ىي الذنوب؟ وما الذي تأخر؟
أنا ال أحب أن أخوض يف ذلك.
قالوا الذنوب خالف األوىل أو أنو عفى عن بعض اؼبنافقُت أو أيًا كان ،ىذا أمر بُت النيب -صلى اهلل

عليو وسلم -وبُت ربو ،لن نستفيد إذا خضنا فيو ،ىناك الكثَت من اؼبفسرين خاضوا يف ىذه اؼبسألة وما
ىو الذنب بالضبط؟ اؼبهم أنو قد غُفر.

حىت بعض الناس تأدبًا قال :ىو شعور األمل والتقصَت يف صدر النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-ىذا

الشعور ربنا أزالو ،أيًا كان ،فإن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال (إين ليُغان على قليب) ٜٔمن كمال
األدب مع النيب -صلى اهلل عليو وسلم ، -فاألفضل أننا ال لبوض يف ما ىو ما تقدم من ذنبو وما

تأخر؟

18
وسَل َ
ون َؾ ْحدً ا صَ ُك ًورا..
حَّت ث ََو َر َم ْت كَدَ َما ٍُ ،ف ِلِ َل ل :قَ َف َر َ ُ
امييب َظ َىل ُ
اَّلل َل ما ثَ َل َد َم ِمن َذهْح َِم وما ثَبَخ ََر ،كا َلٔ :ٱفال ٔٱ ُن ُ
هللا ؿوََ َ َ
كَا َم ُّ
امراوي :امللرية جن صـحة | احملدث :امحخاري | املعدر :حصَح امحخاري | امعفحة ٔٱو امرمق  | 4836 :خالظة حك احملدث[ :حصَح]
امخخرجئ :ٱخرجَ امحخاري ( ،)4836ومسَل( )2819
اَّلل ،يف ام ََو ِم ِمئَ َة َم َر ٍة..
ٕ 19اه ََ مَ َُل َُان َؿىل كَوْ ِيب ،وٕا ِ ّين َل ْس َخ ْل ِف ُر َ َ
امراوي :ا ٔلقر املزين ٔٱتو مال | احملدث :مسَل | املعدر :حصَح مسَل | امعفحة ٔٱو امرمق | 27٣2 :خالظة حك احملدث[ :حصَح]
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َْصا َؾ ِز ًٍزا} سنكتفى بذلك ،واؼبرة القادمة إن
َص ظا ُّم ۡس خَ ِلامي * َوً َ ُ َ
{ َوًُ ِ َُّت ِه ۡـ َمخََُۥ ؿَوَ َۡ َم َوُّیَ ۡ ِدً َ َم ِ َ
يْصكَ ٱ َ َُّلل ه ۡ ً
شاء اهلل نتكلم على سبام النعمة وكمال اؽبداية وىذه نقطة أشرنا إليها قبل ذلك ،ولفظ اعباللة تكرر مع
َص ظا ُّم ۡس خَ ِلامي}
اؼبغفرة ومع النصر { ِم ّ ََ ۡل ِف َر َ َل ٱ َ َُّلل َما ثَلَ َد َم ِمن َذهۢح َِم َو َما ثَبَخ ََر َوًُ ِ َُّت ِه ۡـ َمخََُۥ ؿَوَ َۡ َم َوُّیَ ۡ ِدً َ َم ِ َ
َْصا َؾ ِز ًٍزا} ؼباذا تكرر يف البداية ويف النهاية؟
مث قال { َوً َ ُ َ
يْصكَ ٱ َ َُّلل ه ۡ ً

نكمل المرة القادمة بإذن اهلل -عز وجل ،-نسأل اهلل أن يتم لنا على خير ،أقول قولي ىذا
وأستغفر اهلل لي ولكم ،سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك،
خيرا.
وجزاكم اهلل ً
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