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 +      حالْفَتاللَِّه و رصاء نا         1ِإذَا جاجلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْوخدي اسالن تأَيرـِد    2 ومِبح حبفَس 

  _3ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا 
  ||     |    

بنصر اهللا والفتح ودخول النـاس يف        ع   كما حتمل البشرى لرسول اهللا     ..  هذه السورة الصغرية  
حني يتحقق نصر اهللا وفتحه واجتماع الناس على دينه إىل التوجه إىل             ع   وكما توجهه ؛  دين اهللا أفواجا  

  .. ربه بالتسبيح واحلمد واالستغفار
تكشف يف الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيـدة          .. توجيهالبشرى وال  ع    كما حتمل إىل الرسول   

واالنطالق ،  ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد واخللوص          ،  وحقيقة هذا املنهج  
وال ميكـن أن    . اليت مل تبلغها البشرية قط إال يف ظل اإلسـالم         ،  هذه القمة السامقة الوضيئة    .. والتحرر

 . يب هذا اهلدف العلوي الكرميتبلغها إال وهي تل
|     |     | 

حدثنا حممد بـن    :  وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة خنتار منها رواية إالمام أمحد            
يكثر يف آخـر     ع   كان رسول اهللا  : قالت عائشة : قال،  عن مسروق ،  عن الشعيب ،  عن داود ،  أيب عدي 

إن ريب كان أخـربين أين سـأرى        :  وأتوب إليه وقال   أستغفر اهللا ،  سبحان اهللا وحبمده  :  " أمره من قوله  
إذا جـاء    ..  " فقد رأيتـها  ؛  وأمرين إذا رأيتها أن أسبح حبمده وأستغفره إنه كان توابا         ،  عالمة يف أميت  

فسبح حبمد ربك واستغفره إنـه كـان   ، ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا،  نصر اهللا والفتح  
  "  .. توابا

  .. ] من طريق داود بن أيب هند ذا النص ورواه مسلم [ 
فإن أحياء العرب كانت    . قوال واحدا . واملراد بالفتح ها هنا فتح مكة     :  وقال ابن كثري يف التفسري    

فلما فتح اهللا عليـه مكـة       ،  إن ظهر على قومه فهو نيب     : بإسالمها فتح مكة يقولون   ] أي تنتظر   [ تتلوم  
ومل يبق يف سائر قبائـل      ،  ض سنتان حىت استوسقت جزيرة العرب إميانا      فلم مت ،  دخلوا يف دين اهللا أفواجا    

ملا : وقد روى البخاري يف صحيحه عن عمرو بن سلمة قال         ،  العرب إال مظهر لإلسالم وهللا احلمد واملنة      
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: وكانت األحياء تتلوم بإسالمها فتح مكة يقولون       ع   كان الفتح بادر كل قوم بإسالمهم إىل رسول اهللا        
  "  .. احلديث .. .  "  فإن ظهر عليهم فهو نيبدعوه وقومه

 " اخل .. إذا جاء نصـر اهللا والفـتح    :  "  فهذه الرواية هي اليت تتفق مع ظاهر النص يف السورة         
إىل ما يعمله عند حتقق هذه       ع   مع توجيه النيب  ،  فهي إشارة عند نزول السورة إىل أمر سيجيء بعد ذلك         

 . البشارة وظهور هذه العالمة
 . ال يصعب التوفيق بينها وبني هذه الرواية اليت اخترناها؛ اك رواية أخرى عن ابن عباس وهن

، عن سعيد بن جـبري    ،  عن أيب بشر  ،  حدثنا أبو عوانة  ،  حدثنا موسى بن إمساعيل   :  قال البخاري 
مل يـدخل   : فقال،  فكأن بعضهم وجد يف نفسه    ،  كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر     : عن ابن عباس قال   

فما رأيت أنه   . فدعاهم ذات يوم فأدخلين معهم    . إنه ممن قد علمتم   : فقال عمر ؟  ا ولنا أبناء مثله   هذا معن 
 " ؟  إذا جاء نصر اهللا والفـتح     :  " ما تقولون يف قول اهللا عز وجل      : دعاين فيهم يومئذ إال لرييهم فقال     

فقال .  فلم يقل شيئا   وسكت بعضهم . أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا        : فقال بعضهم 
. أعلمه لـه   ع   هو أجل رسول اهللا   : فقلت؟  ماتقول: فقال. فقلت ال " ؟    أكذلك تقول يا بن عباس    : يل

 " فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا       " فذلك عالمة أجلك   " إذا جاء نصر اهللا والفتح    :  " قال
 . ] البخاري تفرد به[ ال أعلم منها إال ما تقول : فقال عمر ابن اخلطاب. 

وأنـه  ،  حني رأى عالمة ربه أدرك أن واجبه يف األرض قد كمل           ع    فال ميتنع أن يكون الرسول    
  .. اخل .. أعلمه له ع هو أجل رسول اهللا: فكان هذا معىن قول ابن عباس. سيلقى ربه قريبا

:  " لتملا نز : قال: عن ابن عباس كذلك    - بإسناده -  ولكن هناك حديث رواه احلافظ البيهقي     
مث . فبكت " إنه قد نعيت إيل نفسي    :  " فاطمة وقال  ع   دعا رسول اهللا   ..  " إذا جاء نصر اهللا والفتح    

 " اصربي فإنك أول أهلي حلوقـا يب      :  " مث قال ،  أنه نعيت إليه نفسه فبكيت    : وقالت أخربين . ضحكت
 . فضحكت

أي أنه كان الفتح قد مت      . رةفكأا نزلت والعالمة حاض   .  ففي هذا احلديث حتديد لرتول السورة     
إال أن   .. أنه أجله  ع   فلما نزلت السورة مطابقة للعالمة علم رسول اهللا       . ودخول الناس أفواجا قد حتقق    

وخباصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد       . السياق األول أوثق وأكثر اتساقا مع ظاهر النص القرآين        
فاطمة  ع   دعا رسول اهللا  : قالت ل م سلمة عن أ  .. روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه       

سألتها عن بكائهـا     ع   فلما تويف رسول اهللا   : قالت. مث ناجاها فضحكت  ،  فبكت،  عام الفتح فناجاها  
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مث أخربين أين سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي         ،  فبكيت،  أنه ميوت  ع   أخربين رسول اهللا  : قالت. وضحكها
 . ]أخرجه الترمذي [  .. فضحكت. بنت عمران

ومع احلديث الذي رواه اإلمام أمحد وأخرجه مسـلم  ،  فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآين  
 "  .. إذا جاء نصر اهللا والفـتح     :  " وربه هي  ع   من أنه كانت هناك عالمة بني الرسول      . يف صحيحه 

هللا مبا روته عنها أم سـلمة رضـي ا         ل   فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة          
 . عنها

|     |     | 
 ..  وخنلص من هذا كله إىل املدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغرية              

 : فإىل أي مرتقى يشري هذا النص القصري
فسبح حبمـد ربـك     ،  ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا      ،  إذا جاء نصر اهللا والفتح     " 
   .. .  "إنه كان توابا، واستغفره

عن حقيقة ما جيري يف هـذا       ،   يف مطلع اآلية األوىل من السورة إحياء معني إلنشاء تصور خاص          
ودور املؤمنني يف هـذه      ع   وعن دور الرسول  . وما يقع يف هذه احلياة من حوادث      ،  الكون من أحداث  

إذا جاء نصـر    :  " هذا اإلحياء يتمثل يف قوله تعاىل      .. وحدهم الذي ينتهون إليه يف هذا االمر      ،  الدعوة
للغاية الـيت   . يف الصورة اليت يريدها   . يف الوقت الذي يقدره   : فهو نصر اهللا جييء به اهللا      "  ..  .. . اهللا

وليس إلشخاصهم فيـه    . وليس هلم يف هذا النصر يد     ،  وليس للنيب وال ألصحابه من أمره شيء      . يرمسها
. ا هو أمر اهللا حيققه ـم أو بـدوم         إمن! وليس لنفوسهم منه حظ   . وليس لذوام منه نصيب   . كسب

هذا هو كـل     .. وجيعلهم عليه أمناء  ،  وأن يقيمهم عليه حراسا   ،  وحسبهم منه أن جيريه اهللا على أيديهم      
  .. حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس يف دين اهللا أفواجا

ومـن   ع   ن الرسول  وبناء على هذا اإلحياء وما ينشئه من تصور خاص حلقيقة األمر يتحدد شأ            
هو اإلجتـاه إىل     - ومن معه  - إن شأنه . وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم    ،  معه بإزاء تكرمي اهللا هلم    

 . اهللا بالتسبيح وباحلمد واالستغفار يف حلظة االنتصار
وعلـى مـا   .  التسبيح واحلمد على ما أوالهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراسا لدينه     

وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجا يف هذا اخلري الفائض          ،  أوىل البشرية كلها من رمحة بنصره لدينه      
 . بعد العمى والضالل واخلسران، العميم
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االستغفار من الزهو الذي قد يسـاور       :  واالستغفار ملالبسات نفسية كثرية دقيقة لطيفة املدخل      
وهو مـدخل   . وفرحة الظفر بعد طول العناء    ،  صر بعد طول الكفاح   القلب أو يتدسس إليه من سكرة الن      

 . فمن هذا يكون االستغفار. يصعب توقيه يف القلب البشري
،  واالستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه يف فترة الكفاح الطويل والعناء القاسـي               

وزلزلة كاليت قال عنها    ،  اهللا بالنصر واستبطاء لوعد   ،  من ضيق بالشدة   .. والشدة الطاغية والكرب الغامر   
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء              :  " يف موضع آخر  

 )1( " أال إن نصر اهللا قريـب     ؟  والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر اهللا          
 . فمن هذا يكون االستغفار
وآالء ،  ضعيف حمدود ،  مهما كان ،  فجهد اإلنسان . لتقصري يف محد اهللا وشكره     واالستغفار من ا  

فمـن هـذا التقصـري يكـون      "  .. وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها ..  " اهللا دائمة الفيض واهلمالن   
  .. االستغفار

ففيه إحياء للنفس واشـعار يف حلظـة الزهـو           ..  وهناك لطيفة أخرى لالستغفار حلظة االنتصار     
وهـذا  . وتطلب العفو من رـا . فأوىل أن تطامن من كربيائها. لفخر بأا يف موقف التقصري والعجز     وا

  .. يصد قوى الشعور بالزهو والغرور
 مث إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصري واإلجتاه إىل اهللا طلبا للعفو والسـماحة واملغفـرة                

، فهو الذي سلطه عليهم   ،  لريقب املنتصر اهللا فيهم   . يضمن كذلك عدم الطغيان على املقهورين املغلوبني      
، والفتح فتحـه ، والنصر نصره. وإا سلطة اهللا عليهم حتقيقا ألمر يريده هو    . وهو العاجز القاصر املقصر   

 . وإىل اهللا تصري األمور، والدين دينه
|     |     | 

وترقـى يف   ،  رية لتتطلع إليـه   الذي يهتف القرآن الكرمي بالنفس البش     ،   إنه األفق الوضيء الكرمي   
وتـرف فيـه    ،  األفق الذي يكرب فيه اإلنسان ألنه يطامن من كربيائه        . على حدائه النبيل البار   ،  مدارجه

 ! روحه طليقة الا تعنو هللا

                                                 
 214آية :  سورة البقرة)1(
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ليس هلا حـظ يف شـيء إال        .  إنه االنطالق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح اهللا          
وقيـادة  ؛ وعمل لعمارة األرض وترقية احلياة؛ لنصرة اخلري وحتقيق احلق ومع هذا االنطالق جهاد     . رضاه

 . اإلجتاه فيها إىل اهللا.. ،  بانية عادلة خرية، للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة
. مثقل بشـهواته  ،  مقيد برغباته ،   وعبثا حياول اإلنسان االنطالق والتحرر وهو مشدود إىل ذاته        

 . ويتجرد يف حلظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر اهللا وحده، نفسهعبثا حياول ما مل يتحرر من 
أو تتطلع إىل   ،  يريد اهللا أن ترتفع البشرية إىل آفاقه      ،   وهذا هو األدب الذي اتسمت به النبوة دائما       

  .. هذه اآلفاق دائما
وحتققـت  ،  يف اللحظة اليت مت له فيها كل شـيء         - عليه السالم  -  كان هذا هو أدب يوسف    

يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبـل قـد          : وقال،  ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا      :  " رؤياه
وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو مـن بعـد أن نـزغ                  . جعلها ريب حقا  

  "  .. إنه هو العليم احلكيم، إن ريب لطيف ملا يشاء. الشيطان بيين وبني إخويت
نفسه من الصفاء والعناق والفرحة واالبتـهاج        - عليه السالم  - ع يوسف  ويف هذه اللحظة نز   

 : كل دعوته وهو يف أة السلطان ويف فرحة حتقيق األحالم. ليتجه إىل ربه يف تسبيح الشاكر الذاكر
أنـت  ،  فاطر السماوات واألرض  ،  رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث         " 

، وهنا يتـوارى اجلـاه والسـلطان       "  .. وأحلقين بالصاحلني ،  توفين مسلما ،  وليي يف الدنيا واآلخرة   
ويبدو املشهد األخري مشهد إنسان فرد يبتهل إىل ربـه  ، وتتوارى فرحة اللقاء وجتمع األهل وملة اإلخوان  

  .. من فضله ومنه وكرمه. وأن يلحقه بالصاحلني عنده، أن حيفظ له إسالمه حىت يتوفاه إليه
هو أدب سليمان عليه السالم وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بني يديه قبل أن يرتد                 وكان هذا   

ومن شكر فإمنا   ،  هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر       : فلما رآه مستقرا عنده قال    :  " إليه طرفه 
  "  .. ومن كفر فإن ريب غين كرمي، يشكر لنفسه

 .. لنصر والفتح الذي جعله ربه عالمة له      ويف موقف ا  ،  يف حياته كلها   ع    وهذا كان أدب حممد   
مكة اليت آذته وأخرجته وحاربته ووقفـت       . احنىن هللا شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة يف هذه الصورة          

نسي فرحة النصر واحنىن احننـاءة      ،  فلما أن جاءه نصر اهللا والفتح      .. يف طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة     
وجعل يكثر من التسبيح واحلمد واالستغفار كمـا وردت       ،  نه ربه وسبح ومحد واستغفر كما لق    ،  الشكر

 . أمجعني ي ،وكانت هذه سنته يف أصحابه من بعده. بذلك اآلثار
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|     |     | 
وهكذا بلغـت مـن     ،  وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت   ،   وهكذا ارتفعت البشرية باإلميان باهللا    

  .. العظمة والقوة واالنطالق
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله     اهلجرة إىل اهللادعوة اىل |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 . وأهلهالرباءة من الشرك السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

، بنبذ تقليد األحبار    من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات       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        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ لَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 .  واحتالهلملتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 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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