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 ِليغِفر لَك اللَّه ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر ويِتم ِنعمته علَيـك              1ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا      + 

 هو الَِّذي أَنزلَ السـِكينةَ ِفـي قُلُـوِب          3 وينصرك اللَّه نصرا عِزيزا      2يما  ويهِديك ِصراطًا مستقِ  
 ِليدِخلَ  4الْمؤِمِنني ِليزدادوا ِإميانا مع ِإمياِنِهم وِللَِّه جنود السماواِت والْأَرِض وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما              

  ِمِننيؤالْم             كَانَ ذَِلكو ئَاِتِهميس مهنع كَفِّريا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تناِت جِمنؤالْمو
ِباللَِّه ظَـن    ويعذِّب الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْمشِرِكني والْمشِركَاِت الظَّانني        5ِعند اللَِّه فَوزا عِظيما     

 وِللَّـِه   6السوِء علَيِهم داِئرةُ السوِء وغَِضب اللَّه علَيِهم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساءت مِصـريا               
  7جنود السماواِت والْأَرِض وكَانَ اللَّه عِزيزا حِكيما 

 ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً        8ومبشرا ونِذيرا   ِإنا أَرسلْناك شاِهدا    
لَـى   ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ اللَّه يد اللَِّه فَوق أَيِديِهم فَمن نكَثَ فَِإنما ينكُـثُ ع                9وأَِصيلًا  

  10نفِْسِه ومن أَوفَى ِبما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤِتيِه أَجرا عِظيما 
سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ ِمن الْأَعراِب شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغِفر لَنا يقُولُونَ ِبأَلِْسنِتِهم مـا              

    ِفي قُلُوِبِهم سلَي              لْ كَانَ اللَّـها بفْعن ِبكُم ادأَر ا أَورض ِبكُم ادئًا ِإنْ أَرياللَِّه ش نلَكُم م ِلكمن يقُلْ فَم
 ِفـي    بلْ ظَننتم أَن لَّن ينقَِلب الرسولُ والْمؤِمنونَ ِإلَى أَهِليِهم أَبدا وزين ذَِلك            11ِبما تعملُونَ خِبريا    

  12قُلُوِبكُم وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوما بورا 
 وِللَِّه ملْك السماواِت والْـأَرِض      13ومن لَّم يؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه فَِإنا أَعتدنا ِللْكَاِفِرين سِعريا          

  14انَ اللَّه غَفُورا رِحيما يغِفر ِلمن يشاء ويعذِّب من يشاء وكَ
سيقُولُ الْمخلَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتم ِإلَى مغاِنم ِلتأْخذُوها ذَرونا نتِبعكُم يِريدونَ أَن يبدلُوا كَلَام اللَِّه              

 15تحسدوننا بلْ كَانوا لَا يفْقَهونَ ِإلَّا قَِليلًـا         قُل لَّن تتِبعونا كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ           
قُل لِّلْمخلَِّفني ِمن الْأَعراِب ستدعونَ ِإلَى قَوٍم أُوِلي بأٍْس شِديٍد تقَاِتلُونهم أَو يسِلمونَ فَـِإن تِطيعـوا                 

  16كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَِليما يؤِتكُم اللَّه أَجرا حسنا وِإن تتولَّوا 
                  ِطـِع اللَّـهـن يمو جرِريِض حلَى الْملَا عو جرِج حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سلَي

تن يمو ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرا وا أَِليمذَابع هذِّبعلَّ ي17و_  
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|     |     | 
وهي تتناول هـذا  ؛ عقب صلح احلديبية، نزلت يف السنة السادسة من اهلجرة     ،  هذه السورة مدنية  
فبني وقت نزوهلا ووقـت     : وتصور حال اجلماعة املسلمة وما حوهلا يف إبانه       ؛  احلادث اخلطري ومالبساته  

متت فيها تغريات هامـة     ،  حنو من ثالث سنوات   ،  تسبقها يف ترتيب املصحف   اليت   " حممد " نزول سورة 
وتغريات أهم يف   ،  تغريات يف موقفها وموقف املناوئني هلا     . وخطرية يف أحوال اجلماعة املسلمة يف املدينة      

 . واستوائها على املنهج اإلمياين يف إدراك ونضج عميق، حالتها النفسية وصفتها اإلميانية
حدث عن السورة وجوها وداللتها حيسن أن منر بصورة للحـادث الـذي نزلـت                وقبل أن نت  

 : وهم يتلقون هذا الترتيل الكرمي، لنعيش يف اجلو الذي كان املسلمون يعيشون فيه. بصدده
.  يف منامه أنه يدخل الكعبة هو واملسلمون حملقني رؤوسهم ومقصرين           ع    لقد أري رسول اهللا     

حىت يف األشهر احلرم اليت يعظمهـا العـرب         ،  نذ اهلجرة من دخول مكة    وكان املشركون قد منعوهم م    
. والصد عن املسجد احلـرام    ،  ويستعظمون القتال يف أيامها   ؛  ويضعون السالح فيها  ،  كلهم يف اجلاهلية  

ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فال يرفـع         ،  حىت أصحاب الثارات كانوا يتجمعون يف ظالل هذه احلرمة        
؛ ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة يف هـذا الشـأن         . وال يصده عن البيت احملرم    ،  يف وجهه سيفا  

حىت كان العام السادس    .  واملسلمني معه طوال السنوات الست اليت تلت اهلجرة         ع   وصدوا رسول اهللا    
فاستبشروا ـا    - رضوان اهللا عليهم   - وحدث ا أصحابه  .  هذه الرؤيا   ع   الذي أري فيه رسول اهللا      

 . رحواوف
وهي يف مجلتها تتفـق     .  ورواية ابن هشام لوقائع احلديبية هي أوىف مصدر نستند إليه يف تصورها           

 . مع رواية البخاري ورواية اإلمام أمحد ومع تلخيص ابن حزم يف جوامع السرية وغريهم
طلق بعد غزوة بين املص    "  باملدينة شهر رمضان وشواال     ع   مث أقام رسول اهللا     :  قال ابن إسحاق  

واسـتنفر العـرب    . وخرج يف ذي القعدة معتمرا ال يريد حربا        " وما جاء يف أعقاا من حديث اإلفك      
وهو خيشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا        ؛  ومن حوله من أهل البوادي من األعراب ليخرجوا معه        

 معـه مـن      مبن  ع   وخرج رسول اهللا    . فأبطأ عليه كثري من األعراب    . أو يصدوه عن البيت   ،  له حبرب 
، ليأمن الناس من حربه   ،  وأحرم بالعمرة ،  وساق معه اهلدي  ؛  ومن حلق به من العرب    ،  املهاجرين واألنصار 

 . وليعلم الناس أنه إمنا خرج زائرا هلذا البيت ومعظما له
 . كنا أصحاب احلديبية أربع عشرة مائة: يقول - فيما بلغين - وكان جابر بن عبد اهللا:  قال
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.  لقيه بشر بن سـفيان الكعـيب       )1( حىت إذا كان بعسفان       ع   رج رسول اهللا    وخ:  قال الزهري 
قد لبسوا جلـود    ،  )2(فخرجوا معهم العوذ املطافيل     ،  هذه قريش قد مسعت مبسريك    ! يا رسول اهللا  : فقال

قد ،  وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم     . يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم أبدا     ،  وقد نزلوا بذي طوى   ؛  النمور
مـاذا  . لقد أكلتهم احلرب  ! يا ويح قريش  :  "  ع   فقال رسول اهللا    : قال. )3(وها إىل كراع الغميم     قدم

وإن أظهرين اهللا عليهم    ،  فإن هم أصابوين كان ذلك الذي أرادوا      ؟  عليهم لو خلوا بيين وبني سائر العرب      
هللا ال أزال أجاهد علـى      فوا؟  فما تظن قريش  . وإن مل يفعلوا قاتلوا وم قوة     ،  دخلوا يف اإلسالم وافرين   

من رجل خيرج بنا على طريق غري       : مث قال . )4(أو تنفرد هذه السالفة     ،  الذي بعثين اهللا به حىت يظهره اهللا      
 "  . . ؟  طريقهم اليت هم ا

: قـال . أنا يا رسول اهللا: أن رجال من أسلم قال، فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر  :  قال ابن إسحاق  
 - وقد شق ذلـك علـى املسـلمني        - فلما خرجوا منه  .  بني شعاب  )5( أجرل   فسلك م طريقا وعرا   

قولوا نستغفر اهللا ونتـوب     :  "  للناس  ع   قال رسول اهللا    ،  وأفضوا إىل أرض سهلة عند منقطع الوادي      
 )6( " فلم يقولوها، واهللا إا للحطة اليت عرضت على بين إسرائيل:  " فقال. فقالوا ذلك " . إليه

بني ظهري   " اسلكوا ذات اليمني  :  "  الناس فقال   ع   فأمر رسول اهللا    : اب الزهري  قال ابن شه  
. فسلك اجليش ذلك الطريـق : قال؛ مهبط احلديبية من أسفل مكة،  يف طريق على ثنية املرار     )7(احلمض  

وخـرج  . رجعوا راكضني إىل قـريش    ،  قد خالفوا عن طريقهم   ،   اجليش )8(فلما رأت خيل قريش قترة      
مـا  :  " فقال. )9(خألت الناقة   : فقال الناس .  حىت إذا سلك يف ثنية املرار بركت ناقته         ع    رسول اهللا 

ال تدعوين قـريش اليـوم إىل خطـة         . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة     . وما هو هلا خبلق   . خألت
                                                 

 .  مكة واملدينة على مرحلتني من مكةموضع بني:  غسفان)1(
 . وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ واملطافيل.  العوذ اليت مل تلد، واملطافيل ذوات األطفال)2(
 .  كراع الغميم دار أمام عسفان بثمانية أميال)3(
 . فإا ال تنفرد إال بالقتل.  السالفة صفحة العنق، أو أقتل)4(
  .كثري احلجارة:  أجرل)5(
وادخلُوا الْباب سجداً وقُولُوا ِحطَّةٌ نغِفر لَكُـم        :  "  إىل ما جاء يف القرآن الكرمي      – صلى اهللا عليه وسلم      – يشري   )6(

 مالَِّذي ِقيلَ لَه رالً غَيوا قَوظَلَم لَ الَِّذيندفَب ،ِسِننيحالْم ِزيدنسو اكُمطَايخ . "  . . 
 . ينها وبني مكة مرحلة واحدة قرية ب)7(
 . غباره:  فترة اجليش)8(
 . كما تقول للدابة حرنت، وال يقال خألت إال للناقة:  خألت)9(
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لوين والذي نفسي بيده ال يسـأ     : ]ويف رواية البخاري    [  - يسألونين فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها      
، يا رسول اهللا  : قيل له  " انزلوا:  " مث قال للناس  . خطة يعظمون فيها حرمات اهللا تعاىل إال أعطيتهم إياها        

 مـن   )1(فرتل يف قليب    . فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجال من أصحابه       . ما بالوادي ماء يرتل عليه    
  . . فجاش بالرواء، فغرزه يف جوفه، تلك القلب

، فكلمـوه ،  يف رجال مـن خزاعـة     ،   أتاه بديل بن ورقاء اخلزاعي      ع   اهللا   فلما اطمأن رسول    
مث . ومعظما حلرمتـه  ،  وإمنا جاء زائرا للبيت   ،  فأخربهم أنه مل يأت يريد حربا     ؟  وسألوه ما الذي جاء به    

إنكم تعجلـون علـى     ،  يا معشر قريش  : فرجعوا إىل قريش فقالوا   ؛  قال هلم حنوا مما قال لبشر بن سفيان       
وإن كان جـاء    : وقالوا،  فاموهم وجبهوهم . وإمنا جاء زائرا هلذا البيت    ،  حممدا مل يأت لقتال   إن  . حممد

 . وال حتدث بذلك عنا العرب، فواهللا ال يدخلها علينا عنوة أبدا. وال يريد قتاال
ال خيفون عنه شـيئا كـان       ،   مسلمها ومشركها   ع    رسول اهللا    )2( وكانت خزاعة عيبة نصح     

 مقبال   ع   فلما رآه رسول اهللا     . ليه مكرز بن حفص بن األخيف أخا بين عامر بن لؤي          مث بعثوا إ  . مبكة
 حنوا مما قال     ع   قال له رسول اهللا     ،   وكلمه  ع   فلما انتهى إىل رسول اهللا       " . هذا رجل غادر  :  " قال

ن علقمة أو    مث بعثوا إليه احلليس ب      ع   فأخربهم مبا قال له رسول اهللا       ،  فرجع إىل قريش  ؛  لبديل وأصحابه 
فلمـا رآه   . وهو أحد بين احلارث بن عبد مناة بن كنانـة         ،  )3(وكان يومئذ سيد األحابيش     . ابن زبان 

 " فابعثوا اهلدي يف وجهه حىت يراه      - يعين يتعبدون  - إن هذا من قوم يتأهلون    :  "  قال  ع   رسول اهللا   
، باره من طول احلبس عن حملـه وقد أكل أو،  فلما رأى اهلدي يسيل عليه من عرض الوادي يف قالئده         . 

إجلس فإمنـا   : فقالوا له . فقال هلم ذلك  .  إعظاما ملا رأى    ع   ومل يصل إىل رسول اهللا      ،  رجع إىل قريش  
 ! أنت أعرايب ال علم لك

يـا معشـر    : وقال. فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أن احلليس غضب عند ذلك          :  قال ابن إسحاق  
؟ أيصد عن بيت اهللا من جاء معظما لـه        . ال على هذا عاقدناكم   و،  واهللا ما على هذا حالفناكم    ،  قريش

. أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجـل واحـد       ،  والذي نفس احلليس بيده لتخلن بني حممد وبني ما جاء له          
 . كف عنا يا حليس حىت نأخذ ألنفسنا ما نرضى به. مه: فقالوا له: قال

                                                 
 . منخفض حيفظ بعض ماء املطر حني يرتل:  القليب)1(
ما  ك – صلى اهللا عليه وسلم      –وقد دخلوا يف عهد رسول اهللا       . واملقصود أم ناصحون خملصون   .  أي وعاء نصح   )2(

 . سيجيء
 .  األحابيش مجع حبشي بضم احلاء وسكون الباء نسبة إىل مكان يف البادية)3(
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إين قد  ،  يا معشر قريش  : مسعود الثقفي فقال   عروة بن     ع   مث بعثوا إىل رسول اهللا      :  قال الزهري 
وقد عرفتم أنكم والد    . من التعنيف وسوء اللفظ   ،  رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إىل حممد إذا جاءكم         

فجمعت من أطـاعين مـن   ، وقد مسعت بالذي نابكم   - وكان نسبه ألمه يف بين عبد مشس       - وأين ولد 
 فخرج حىت جاء رسول اهللا     . ما أنت عندنا مبتهم   ،  صدقت: قالوا. مث جئتكم حىت آسيتكم بنفسي    ،  قومي
مث جئت م إىل بيضتك لتفضـها ـم         ،  أمجعت أوشاب الناس  . يا حممد : مث قال .  فجلس بني يديه   ع  

يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم     ،  قد لبسوا جلود النمور   ،  إا قريش قد خرجت معها العوذ املطافيل      ؟  )1(
.  قاعـد   ع   وأبو بكر خلف رسول اهللا      : قال.  ؤالء قد انكشفوا عنك غدا     وأمي اهللا لكأين  . عنوة أبدا 
أمـا  . قـال  " . هذا ابن أيب قحافة:  " قال؟ من هذا يا حممد: قال؟ أحنن نكشف عنه  :  وقال )2(فزجره  

  ع  مث جعل يتناول حلية رسـول اهللا        : قال. ولكن هذه ا  . واهللا لوال يد كانت لك عندي لكافأتك ا       
فجعل يقرع يده   : قال.  يف احلديد   ع   واملغرية بن شعبة واقف على رأس رسول اهللا         : قال. لمهوهو يك 

!  قبل أن ال تصل إليـك       ع   أكفف يدك عن وجه رسول اهللا       :  ويقول  ع   إذا تناول حلية رسول اهللا      
ـ :  فقال له عروة ع  فتبسم رسول اهللا    : قال! ما أفظك وأغلظك  ! وحيك: فيقول عروة : قال ا من هذا ي

 ؟ وهل غسلت سوأتك إال باألمس. )3(أي غُدر : قال " . هذا ابن أخيك املغرية بن شعبة:  " قال؟ حممد
أراد عروة بقوله هذا أن املغرية قبل إسالمه قتل ثالثة عشر رجال من بين مالـك                :  قال ابن هشام  

فودى عـروة   . غريةواألحالف رهط امل  . بنو مالك رهط املقتولني   : فتهايج احليان من ثقيف   ،  من ثقيف 
 . وأصلح ذلك األمر. املقتولني ثالث عشرة دية
وأخربه أنـه مل    ،   بنحو مما كلم أصحابه     ع   فكلمه رسول اهللا    : قال الزهري :  قال ابن إسحاق  

ال يتوضـأ إال ابتـدروا      :  وقد رأى ما يصنع به أصحابه       ع   فقام من عند رسول اهللا      . يأت يريد حربا  
يا : فرجع إىل قريش فقال   . وال يسقط من شعره شيء إال أخذوه      ،   ابتدروه وال يبصق بصاقا إال   ،  وضوءه

وإين واهللا مـا رأيـت   ؛ والنجاشي يف ملكه، وقيصر يف ملكه، إين جئت كسرى يف ملكه  ،  معشر قريش 
 . فروا رأيكم. ولقد رأيت قوما ال يسلمونه لشيء أبدا، ملكا يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه

                                                 
 . وهي كناية عن حتطيمهم. وتفضها أي تكسرها. أهله وقبيلته:  بيضة الرجل)1(
 .  يف الرواية مجلة نستبعد صدورها على لسان أيب بكر رضي اهللا عنه يف أدبه وعفة لسانه)2(
 . يا غادر:  أي)3(
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 دعا خراش بن أميـة اخلزاعـي      ع   أن رسول اهللا    ،   بعض أهل العلم   وحدثين:  قال ابن إسحاق  
فعقروا به مجل   . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له     . الثعلب: ومحله على بعري له يقال له     ،  فبعثه إىل قريش مبكة   

 .  ع فخلوا سبيله حىت جاء رسول اهللا ، فمنعته األحابيش،  وأرادوا قتله ع رسول اهللا 
أن ] عن ابن عبـاس  [ عن عكرمة موىل ابن عباس     ،  حدثين بعض من ال أم    و:  قال ابن إسحاق  

  ع وأمروهم أن يطيفوا بعسـكر رسـول اهللا   ، أو مخسني رجال، قريشا كانوا بعثوا أربعني رجال منهم 
وقد . وخلى سبيلهم ،   فعفا عنهم   ع   فأيت م رسول اهللا     ،  فأخذوا أخذا . ليصيبوا هلم من أصحابه أحدا    

 .  باحلجارة والنبل ع يف عسكر رسول اهللا كانوا رموا 
يا رسول اهللا   : فقال.  مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له              

وقد عرفت قريش عداويت    . وليس مبكة من بين عدي بن كعب أحد مينعين        ،  إين أخاف قريشا على نفسي    
 عثمان   ع   فدعا رسول اهللا    . عثمان بن عفان  .  ا مين  ولكين أدلك على رجل أعز    . إياها وغلظيت عليها  

وأنه إمنا جاء زائرا هلذا البيت      ،  فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش خيربهم أنه مل يأت حلرب          ،  ابن عفان 
 . ومعظما حلرمته

حني دخل مكـة أو     ،  فلقيه أبان بن سعيد بن العاص     ،  فخرج عثمان إىل مكة   :  قال ابن إسحاق  
 فانطلق عثمان حىت أتى أبـا   ع مث أجاره حىت بلغ رسالة رسول اهللا     ،  فحمله بني يديه  ؛  قبل أن يدخلها  

فقالوا لعثمان حني فرغ مـن رسـالة       ؛   ما أرسله به    ع   فبلغهم عن رسول اهللا     ،  سفيان وعظماء قريش  
ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول       : فقال. إن شئت أن تطوف بالبيت فطف     :  إليهم  ع   رسول اهللا   

 .  واملسلمني أن عثمان بن عفان قد قتل ع فبلغ رسول اهللا ،  واحتبسته قريش عندها ع اهللا 
حني بلغه ان عثمـان      -  قال  ع   أن رسول اهللا    ،  فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر     :  قال ابن إسحاق  

فكانـت بيعـة    ،   الناس إىل البيعـة     ع   فدعا رسول اهللا     " . ال نربح حىت نناجز القوم     :  " - قد قتل 
وكان جابر بن عبـد  .  على املوت  ع   بايعهم رسول اهللا    : فكان الناس يقولون  . لرضوان حتت الشجرة  ا

  ع فبايع رسـول اهللا   . ولكن بايعنا على أن ال نفر     ،   مل يبايعنا على املوت     ع   إن رسول اهللا    : اهللا يقول 
فكان جابر بن عبد     .ومل يتخلف عنه أحد من املسلمني حضرها إال اجلد بن قيس أخو بين سلمة             ،  الناس

مث أتى رسـول    . يستتر ا من الناس   ،  )1(واهللا لكأين أنظر إليه الصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها           : اهللا يقول 
 .  أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل ع اهللا 

                                                 
 . لصق ا واستتر:  ضبأ إليها)1(
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أن ،  عن ابن عمر  ،  عن ابن أيب مليكة   ،  عمن حدثه بإسناد له   ،  وحدثين من أثق به   :  قال ابن هشام  
 . فضرب بإحدى يديه على األخرى،  بايع لعثمانع  رسول اهللا 

مث بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بين عـامر بـن لـؤي إىل           : قال الزهري :  قال ابن إسحاق  
فو اهللا ال   ،  وال يكن يف صلحه إال أن يرجع عنا عامه هذا         ،  إيت حممدا فصاحله  :  وقالوا له   ع   رسول اهللا   

 مقـبال    ع   فلما رآه رسـول اهللا      ،  فأتاه سهيل بن عمرو   . بداحتدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أ       
 فلما انتهى سهيل بن عمرو إىل رسـول اهللا          " . قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل         " -:  قال
 . مث جرى بينهما الصلح. وتراجعا.  تكلم فأطال الكالمع 

، يا أبـا بكـر    : فقال،   فأتى أبا بكر   ومل يبق إال الكتاب وثب عمر بن اخلطاب       ،   فلما التأم األمر  
! بلـى : قال؟  أوليسوا باملشركني : قال! بلى: قال؟  أولسنا باملسلمني : قال! بلى: قال؟  أليس برسول اهللا  

قـال  . فإين أشهد أنه رسول اهللا   ،  )1(الزم غرزه   ،  يا عمر : قال أبو بكر  ؟  فعالم نعطي الدنية يف ديننا    : قال
: قـال ؟  ألست برسول اهللا  ،  يا رسول اهللا  :  فقال  ع    أتى رسول اهللا     مث. وأنا أشهد انه رسول اهللا    : عمر
فعالم نعطي الدنية يف    : قال! بلى: قال؟  أوليسوا باملشركني : قال! بلى: قال؟  أولسنا باملسلمني : قال! بلى
ما زلـت   : فكان عمر يقول  : قال " . ولن يضيعين ،  لن أخالف أمره  ،  أنا عبد اهللا ورسوله   :  " قال؟  ديننا
حني رجوت أن   ،  خمافة كالمي الذي تكلمت به    ،  دق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ       أتص

 . يكون خريا
اكتب باسم اهللا   :  " فقال - رضوان اهللا عليه   -  علي بن أيب طالب     ع   مث دعا رسول اهللا     : قال

 "  ع   اهللا  فقال رسول   . ولكن اكتب بامسك اللهم   ،  ال أعرف هذا  : فقال سهيل : قال " الرمحن الرحيم 
 " هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيل بن عمرو         : اكتب:  " مث قال . فكتبها " اكتب بامسك اللهم  

فقال : قال. ولكن اكتب امسك واسم أبيك    ؛  لو شهدت أنك رسول اهللا مل أقاتلك      : فقال سهيل : قال. 
اصطلحا على وضع   . عمروسهيل بن   . هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا       : اكتب:  "  ع   رسول اهللا   

على أنه من أتى حممدا مـن  ، ويكف بعضهم عن بعض، يأمن فيهن الناس، احلرب عن الناس عشر سنني  
، )2(وأن بيننا عيبة مكفوفة     ،  ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه        ،  قريش بغري إذن وليه رده عليه     

                                                 
 . وأصله وضع القدم يف الركاب موضع قدمه. أي التزم طريقه:  الزم غرزه)1(
 . واألصل أن بيننا وعاء مقفالً فاستعاره هلذا املعىن.  أي تكف عنا ونكف عنك)2(
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ومن أحـب أن    ،  قد حممد وعهده دخل فيه    وأنه من أحب أن يدخل يف ع      ،  )1(وأنه ال إسالل وال إغالل      
وتواثبت ،  حنن يف عقد حممد وعهده    : فتواثبت خزاعة فقالوا   - يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه      

وأنه ،  وأنك ترجع عنا عامك هذا فال تدخل علينا مكة         - حنن يف عقدة قريش وعهدهم    : بنو بكر فقالوا  
السـيوف  : معك سالح الراكب، فأقمت ا ثالثا، فدخلتها بأصحابك، إذا كان عام قابل خرجنا عنك    

 . ال تدخلها بغريها، يف القرب
إذ جاء أبو جندل بن سـهيل ابـن         ،   يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو       ع    فبينا رسول اهللا    
 خرجـوا   ع  وقد كان أصحاب رسـول اهللا      ع   قد انفلت إىل رسول اهللا      ،  عمرو يرسف يف احلديد   

وما حتمل عليه   ،   فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع        ع   ؤيا رسول اهللا    لر،  وهم ال يشكون يف الفتح    
فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه       .  دخل الناس من ذلك أمر عظيم حىت كادوا يهلكون          ع   رسول اهللا   

:  قال.  القضية بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا       )2(قد جلت   ،  يا حممد : مث قال ،  فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه   
يا معشـر   : فجعل ينتره بتلبيبه وجيره لريده إىل قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته             " قتصد" 

يا أبـا   :  "  ع   فقال رسول اهللا    . فزاد الناس إىل ما م    ؟  أأرد إىل املشركني يفتنونين يف ديين     ،  املسلمني
نا قد عقدنا بيننا    إ،  فإن اهللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا وخمرجا         ،  اصرب واحتسب ،  جندل

فوثب عمر بـن    : قال " . وإنا ال نغدر م   ،  وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهللا     ،  وبني القوم صلحا  
وإمنا دم أحدهم   ،  فإمنا هم املشركون  ،  اصرب يا أبا جندل   : ويقول،  اخلطاب مع أيب جندل ميشي إىل جنبه      

: قال.  أن يأخذ السيف فيضرب أباه     رجوت: يقول عمر : قال. ويدين قائم السيف منه   : قال. دم كلب 
 . )3(ونفذت القضية ، فضن الرجل بأبيه

أبـو بكـر    :  فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجال من املسلمني ورجال من املشركني            
وسـعد بـن أيب     ،  وعبد اهللا بن سهيل بن عمـرو      ،  وعبد الرمحن بن عوف   ،  عمر بن اخلطاب  ،  الصديق
، وكتـب ، وعلي بن أيب طالـب ] وهو يومئذ مشرك [ ز بن حفص ومكر،  وحممود بن مسلمة  ،  وقاص

 . وكان هو كاتب الصحيفة

                                                 
 . اخليانة: السرقة اخلفية، واإلغالل:  اإلسالل)1(
 . مرهاانعقدت وانتهى أ:  جلت القضية)2(
 !  ال الضن بأبيه– صلى اهللا عليه وسلم – روي عن أيب جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول اهللا )3(
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قوموا فـاحنروا مث    :  "  ألصحابه  ع   فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اهللا         :  قال الزهري 
 فلما مل يقم منهم أحد دخل     .  ذلك ثالث مرات    ع   حىت قال   ،  فو اهللا ما قام منهم رجل     : قال " احلقوا

 ]أم سـلمة    [ قالـت   . فذكر هلا ما لقي من الناس      ل على أم سلمة   - اهللا عليه وآله وسلم   صلى   -
وتدعو حالقـك  ، أخرج مث ال تكلم أحدا منهم كلمة حىت تنحر بدنك       ؟  أحتب ذلك ،  يا نيب اهللا   : ل

. ودعا حالقه فحلقـه   ،  حنر بيده ،   فلم يكلم أحدا منهم حىت فعل ذلك        ع   فخرج رسول اهللا    . فيحلقك
 . حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما، وجعل بعضهم حيلق بعضا، رأوا ذلك قاموا فنحروافلما 

حلق رجـال   : قال. عن ابن عباس  ،  عن جماهد ،  فحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح     :  قال ابن إسحاق  
واملقصرين يا رسول   : قالوا " . يرحم اهللا احمللقني  :  "  ع   فقال رسول اهللا    . يوم احلديبية وقصر آخرون   

: قـالوا . يـرحم اهللا احمللقـني    : قال؟  واملقصرين يا رسول اهللا   : قالوا " . يرحم اهللا احمللقني  :  " قال؟  اهللا
فلم ظاهرت الترحيم للمحلقـني     ،  فقالوا يا رسول اهللا    " . واملقصرين:  " قال؟  واملقصرين يا رسول اهللا   

  "  . . مل يشكوا:  " قال؟ دون املقصرين
حىت إذا كان بـني  .  من وجهه ذلك قافال ع  انصرف رسول اهللا مث . .  قال الزهري يف حديثه 

 . مكة واملدينة نزلت سورة الفتح
وكان أحد القراء الذين     ا عن جممع بن حارثة األنصاري     - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد  

س بعضـهم  فقال النـا ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون األباعر، شهدنا احلديبية: قال. قرأوا القرآن 
فخرجنا مع النـاس     - صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم      - قالوا أوحي إىل رسول اهللا    ؟  ما للناس : لبعض

فاجتمع النـاس   ،  على راحلته عند كراع الغميم     - صلى اهللا عليه وآله وسلم     - فإذا رسول اهللا  . نوجف
صـلى   -  أصحاب رسول اهللا   فقال رجل من  : قال "  . . إنا فتحنا لك فتحا مبينا    :  " عليه فقرأ عليهم  

إي والذي نفس حممد بيده إنـه       :  "  ع   قال  ؟  أي رسول اهللا أو فتح هو      : - اهللا عليه وعلى آله وسلم    
  "  . . لفتح

 يف   ع   كنا مـع رسـول اهللا       : قال ا عن عمر بن اخلطاب    -  وروى اإلمام أمحد باسناده   
. قلت ثكلتك أمـك يـابن اخلطـاب       ف: قال. فسألته عن شيء ثالث مرات فلم يرد علي       : قال. سفر

فحركـت  ،  فركبت راحليت : قال! فلم يرد عليك  ،   ثالث مرات   ع   كررت على رسول اهللا     . أحلحت
فرجعت وأنا أظن أنـه     : قال. فإذا أنا مبناد يا عمر    : قال. خمافة أن يكون نزل يف شيء     ،  فتقدمت،  بعريي

إنـا  :  هي أحب إيل من الدنيا وما فيها       نزل علي البارحة سورة   :  "  ع   فقال النيب   : قال. نزل يف شيء  
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ورواه البخـاري والترمـذي     [  "  . . فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر            
  . . ]والنسائي من طرق عن مالك رمحه اهللا 

،  إىل إهلام ربه    ع   اجلو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول       .  هذا هو اجلو الذي نزلت فيه السورة      
ومضى يستلهم هذا اإلحياء يف كل خطوة       ؛  جرد من كل إرادة إال ما يوحيه هذا اإلهلام العلوي الصادق          فت

سواء من املشركني أو من أصحابه الذين مل تطمئن نفوسهم يف           ،  ال يستفزه عنه مستفز   ،  ويف كل حركة  
ففاءوا إىل الرضى   ،  لوممث أنزل اهللا السكينة يف ق     . أول األمر لقبول استفزاز املشركني ومحيتهم اجلاهلية      

شأن الصـديق   ،  كإخوام الذين كانوا على هذه احلال منذ أول األمر        ؛  واليقني والقبول اخلالص العميق   
 ومن مث بقيت     ع   أيب بكر الذي مل تفقد روحه حلظة واحدة صلتها الداخلية املباشرة بروح رسول اهللا               

  .ومل تفارقها الطمأنينة أبدا، على اطمئناا دائما
إنـا  :  " فرح هلا قلبه الكبري فرحا عميقـا      ،   ع    ومن مث جاء افتتاح السورة بشرى لرسول اهللا         

ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا     ،  ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر        ،  فتحنا لك فتحا مبينا   
  " . وينصرك اهللا نصرا عزيزا. مستقيما

واالعتراف هلم باإلميان السابق وتبشريهم     ،  ني بالسكينة االمتنان على املؤمن  ،   كما جاء يف االفتتاح   
 هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا        :  " وعون السماء جبنود اهللا   ،  باملغفرة والثواب 

ليدخل املؤمنني واملؤمنـات    ،  وهللا جنود السماوات واألرض وكان اهللا عليما حكيما        - مع إميام  -
 "  وكان ذلك عند اهللا فوزا عظيما     ،  ويكفر عنهم سيئام  ،  ها األار خالدين فيها   جنات جتري من حتت   

:  " ذلك مع ما أعده ألعدائهم من املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات من غضب وعـذاب             . . 
عليهم دائرة السـوء    ،  الظانني باهللا ظن السوء   ،  ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات    

  "  . . وساءت مصريا، وأعد هلم جهنم، غضب اهللا عليهم ولعنهمو
وربط قلوب املؤمنني مباشرة برم عن هـذا        ؛   واعتبارها بيعة هللا    ع    مث التنويه ببيعة رسول اهللا      

إنا أرسلناك شـاهدا ومبشـرا      :  " ذا الرباط املتصل مباشرة باهللا احلي الباقي الذي ال ميوت         ،  الطريق
إن الذين يبايعونـك إمنـا      . وا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال       لتؤمن،  ونذيرا

ومن أوىف مبا عاهـد عليـه اهللا        ،  فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه     ،  يد اهللا فوق أيديهم   ،  يبايعون اهللا 
  " . فسيؤتيه أجرا عظيما
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إىل  - قفهم يف احلديبيـة   قبل إكمال احلديث عن املؤمنني وموا      -  ومبناسبة البيعة والنكث يلتفت   
ويكشف ما جال يف خواطرهم من سوء الظـن         ،  فيفضح معاذيرهم ،  األعراب الذين ختلفوا عن اخلروج    

 إىل ما ينبغي أن يكون موقفه منهم         ع   ويوجه الرسول   .  ومن معه   ع   ومن توقع السوء للرسول     ،  باهللا
كما يوحي بأن هنالك غنـائم      ،  وذلك يف أسلوب يوحي بقوة املسلمني وضعف املخلفني       . يف املستقبل 

 : وفتوحا قريبة يسيل هلا لعاب املخلفني املتباطئني
يقولون بألسـنتهم   ،  شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا    : سيقول لك املخلفون من األعراب     " 

بل كـان   ؟  إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا       ،  فمن ميلك لكم من اهللا شيئا     : قل،  ما ليس يف قلوم   
وزيـن ذلـك يف     ،  بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا         .  مبا تعملون خبريا   اهللا

ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنـا أعتـدنا للكـافرين    . وكنتم قوما بورا، وظننتم ظن السوء ،  قلوبكم
. ويعذب من يشاء وكان اهللا غفـورا رحيمـا        ،  وهللا ملك السماوات واألرض يغفر ملن يشاء      . سعريا

: قـل ،  يريدون أن يبدلوا كالم اهللا    ،  ذرونا نتبعكم : سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها      
قـل  . بل كانوا ال يفقهون إال قليال     . بل حتسدوننا : فسيقولون. كذلكم قال اهللا من قبل    . لن تتبعونا 

فإن تطيعوا يؤتكم    ،ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوم أو يسلمون        : للمخلفني من األعراب  
  " . وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، اهللا أجرا حسنا

:  وهو العذر الوحيد  ،  واملعفني من اجلهاد لعجزهم عنه    ،   ويف هذا الصدد يبني املعذورين إذا ختلفوا      
ـ    ،  وال على املريض حرج   ،  ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج       "  وله ومن يطع اهللا ورس

  "  . . ومن يتول يعذبه عذابا أليما، يدخله جنات جتري من حتتها األار
حـديثا  ؛   وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن املؤمنني ومواقفهم وخواجل نفوسهم           

حديثا . البائعة املتجردة ،  وكله بشريات هلذه النفوس اخلالصة القوية     ؛  كله رضى وشفافية ووضاءة وتكرمي    
يتجلى عليهم برضوانه وبشرياته وامتنانه    .  فيه اهللا جل جالله على هذه اموعة املختارة من البشر          يتجلى
:  وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون يف مكان بعينه       ،  ويبلغهم بأشخاصهم وأعيام أنه عنهم راض     . وتثبيته

كتب هلم النصـر يف     وأنه  ،  وأنه رضيهم ورضي عنهم   . وأنه اطلع على ما يف نفوسهم      " حتت الشجرة " 
وهو أمر يقف له الوجـود      . وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود      ،  املستقبل والغنائم والفتوح  

لقد رضي اهللا عن املؤمنني     :  " كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل يف أطوائه ذلك احلادث العظيم الفريد          
ومغـامن  . وأثام فتحا قريبـا ، ليهمفأنزل السكينة ع، فعلم ما يف قلوم،  إذ يبايعونك حتت الشجرة   
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وكف ،  فعجل لكم هذه  ،  وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا    . كثرية يأخذوا وكان اهللا عزيزا حكيما     
وأخرى مل تقدروا عليها قـد      ،  ويهديكم صراطا مستقيما  ،  ولتكون آية للمؤمنني  ،  أيدي الناس عنكم  

تلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيـدون         ولو قا . أحاط اهللا ا وكان اهللا على كل شيء قديرا        
  "  . . سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال. وليا وال نصريا

ويندد بأعدائهم الذين صـدوهم عـن   ؛  ومينت عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا م األذى   
 فيكشف هلم عن حكمته يف كفهم هذا العام         ويتلطف معهم ،  وصدوا اهلدي أن يبلغ حمله    ،  املسجد احلرام 

وهو فتح  . وهو أعظم مما يرون   ،  ألمر يراه ،  وإنزال سكينته يف قلوم   ،  وفضله يف ترضيتهم مبا كان    ؛  عنهم
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيـديكم     :  " مكة مث هيمنة هذا الدين على الدين كله بأمر اهللا وتدبريه          

هـم الـذين كفـروا      . وكان اهللا مبا تعملون بصـريا     ،  ليهمعنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم ع       
ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنـات مل    . وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله        

لـو تزيلـوا    ،  ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء     ،  أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم      ،  تعلموهم
فـأنزل  ،  إذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية محية اجلاهلية        . لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما     

وكـان اهللا   ،  وكانوا أحق ا وأهلها   ،  وألزمهم كلمة التقوى  ،  اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني     
لتدخلن املسجد احلرام إن شـاء اهللا آمـنني         ،  لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق     . بكل شيء عليما  

هو الذي  . فجعل من دون ذلك فتحا قريبا     ،  فعلم ما مل تعلموا   . ين ال ختافون  حملقني رؤوسكم ومقصر  
  "  . . وكفى باهللا شهيدا، أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله

وتفردها بسمتها  ،   وختتم السورة بالصفة الكرمية الوضيئة اليت متيز هذه اموعة املختارة من البشر           
:  " وبوعد اهللا الكرمي باملغفرة واألجـر العظـيم  . التوراة واإلجنيل: يف الكتب السابقةوتنوه ا   ،  اخلاصة

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال مـن       ،  والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم      ،  حممد رسول اهللا  
ومثلـهم يف اإلجنيـل     . ذلك مثلهم يف التوراة   . سيماهم يف وجوههم من أثر السجود     ،  اهللا ورضوانا 

وعد . ليغيظ م الكفار  ،  يعجب الزراع ،  فاستوى على سوقه  ،  فاستغلظ،  زرع أخرج شطأه فآزره   ك
  "  . . اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما

وتصوره أقوى  ،  تعيش يف جوها الذي نزلت فيه     ،   وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة     
ولكنه يأخذ منها حملـات     ؛  ال يفصل احلوادث بترتيبها وتسلسلها    بأسلوب القرآن اخلاص الذي     ،  تصوير
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. واملوقف اخلاص باألصـل الكـوين العـام       . ويربط احلادثة املفردة بالقاعدة الشاملة    ؛  توجيهية وتربوية 
 . وخياطب النفوس والقلوب بطريقته الفذة ومنهجه الفريد

|     |     | 
بني احياءات سورة حممد الـيت قبلـها يف ترتيـب           وباملوازنة بينها و  ،  ومن سياق السورة وجوها   

يف مدى السنوات   ،  يتبني مدى ما طرأ على اجلماعة املسلمة يف موقفها كله من تغريات عميقة            ؛  املصحف
وأثر التربية  ،  ويتبني مدى فعل القرآن الكرمي    . اليت نرجح أا تفرق بني السورتني يف زمن الرتول        ،  الثالث

فكانت ما  . ويف رعاية النبوة  ،  ماعة اليت سعدت بالنشوء والنمو يف ظالل القرآن       النبوية الرشيدة هلذه اجل   
 . كانت يف تاريخ البشرية الطويل

وجتانست مستوياا  ،   واضح يف جو سورة الفتح وإحياءاا أننا أمام مجاعة نضج إدراكها للعقيدة           
 حوافز عنيفة الوقع كي تنهض ذه       ومل تعد حمتاجة إىل   ؛  واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين    ،  اإلميانية

ويأخـذ بزمامهـا    ،  وينهنه حدا ،  بل عادت حمتاجة إىل من خيفض محيتها      ؛  التكاليف يف النفس واملال   
 . وفق حكمة القيادة العليا للدعوة، واملهادنة بعض الوقت، لتستسلم للهدوء

ا إىل السلم وأنتم األعلـون      فال نوا وتدعو  :  "  مل تعد اجلماعة املسلمة تواجه مبثل قوله تعاىل       
ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سـبيل        : وال مبثل قوله تعاىل    "  . . واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم    

وإن تتولوا يستبدل   ،  واهللا الغين وأنتم الفقراء   ،  ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه     ،  اهللا فمنكم من يبخل   
  " . مث ال يكونوا أمثالكم، قوما غريكم
تعد يف حاجة إىل حوافز قوية للجهاد باحلديث عن الشهداء وما أعد اهللا هلـم عنـده مـن            ومل  

ذلك ولو  :  " وال بيان حكمة االبتالء بالقتال ومشقاته كما يف سورة حممد إذ يقول اهللا تعاىل             ؛  الكرامة
. مـاهلم والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أع       ،  ولكن ليبلو بعضكم ببعض   ،  يشاء اهللا النتصر منهم   
  " . ويدخلهم اجلنة عرفها هلم، سيهديهم ويصلح باهلم

واملقصود ـا   . أو أنزهلا عليهم  ،   إمنا صار احلديث عن السكينة اليت أنزهلا اهللا يف قلوب املؤمنني          
،  يف املهادنة واملالينـة     ع   واطمئنان قلوم حلكم اهللا وحكمة رسوله       ،  وختفيض محيتهم ،  دئة فورم 

وكانت هذه الصورة الوضيئة يف اية السورة للرسول ومـن  .  عن املبايعني حتت الشجرة  وعن رضى اهللا  
 . معه
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إن الذين يبايعونك إمنا يبـايعون      :  "  أما احلديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فيها يف قوله تعاىل         
 فسـيؤتيه  ومن أوىف مبا عاهد عليـه اهللا ، فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ،  يد اهللا فوق أيديهم   ،  اهللا

واإلشارة إىل النكث جاءت    . فاإلحياء فيه أكثر إىل تكرمي املبايعني وتعظيم شأن البيعة         "  . . أجرا عظيما 
تدل ،  وكذلك اإلشارة إىل املنافقني واملنافقات فهي إشارة عابرة       ،  مبناسبة احلديث عن األعراب املتخلفني    

وهي على  . ة باملدينة ونضوجها وجتانسها   وعلى خلوص اجلماعة املسلم   ،  على ضعف موقف هذه الطائفة    
حيـث  ،  كل حال إشارة عابرة ال تشغل من السورة شيئا مما شغله احلديث عن املنافقني يف سورة حممد                

وهذا تطور آخر يف موقف اجلماعة املسلمة مـن ناحيـة           . كان للمنافقني شأم هم وحلفاؤهم اليهود     
 . نفوسها من الداخلموقفها اخلارجي يساير ذلك التطور الذي مت يف 

؛  وواضح كذلك قوة املسلمني بالقياس إىل قوة املشركني يف جو السورة كلها ويف آيات بنصها              
وإىل ظهور هذا الـدين  ، وإىل رغبة املخلفني يف الغنائم السهلة واعتذارهم     ،  واإلشارات إىل الفتوح املقبلة   

 .  هذه الفترة بني نزول السورتنيكلها تشي مبا بلغت إليه قوة املسلمني يف . . على الدين كله
يدركـه  ،  حدث تطور واضح  ،  ويف الظروف احمليطة ا   ،  ويف حال اجلماعة  ،   ففي حقيقة النفوس  

وهلذا التطور قيمته كما أن له داللته على أثر املنهج القرآين           . من يتلمس خط السرية يف النصوص القرآنية      
مث إن هلذا التطور إحيائـه للقـائمني علـى          . يدة يف التاريخ  هلذه اجلماعة السعيدة الفر   ،  والتربية احملمدية 

وآثار البيئـة   ،  فال تضيق صدورهم بالنقص فيها والضعف ورواسب املاضي وخملفاته        . اجلماعات البشرية 
. وكلها تبدو يف أول العهد قويـة عميقـة عنيفـة           . . وثقلة اللحم والدم  ،  وجواذب األرض ،  والوسط

والتجارب واالبـتالءات   . تأخذ يف التحسن والتطور   ،   والصرب على العالج   ولكنها مع املثابرة واحلكمة   
وتشـف  ،  وشيئا فشيئا ختف ثقلة الطني    . حني تتخذ فرصة للتربية والتوجيه    ،  تعني على التحسن والتطور   

، وتستشرف القلوب آفاقا أعلى فأعلى ،  وتصفو رواسب املاضي  ،  وتتوارى آثار البيئة  ،  كثافة اللحم والدم  
ولنا يف املنهج القـرآين  ، ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة   . النور هناك على األفق الوضيء البعيد     حىت ترى   

 . صراط مستقيم
|     |     | 

، ويتم نعمتـه عليـك  ، ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا  " 
  "  . . وينصرك اهللا نصرا عزيزا، ويهديك صراطا مستقيما
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. ونعمـة تامـة   . ومغفرة شاملة . فتح مبني :  ع   فتتح السورة ذا الفيض اإلهلي على رسوله         ت
واالستسالم الراضي إلحيائه   . إا جزاء الطمأنينة التامة إلهلام اهللا وتوجيهه       . . ونصر عزيز . وهداية ثابتة 

يرى الرؤيـا فيتحـرك      . . ةوالثقة العميقة بالرعاية احلاني   . والتجرد املطلق من كل إرادة ذاتية     . وإشارته
ولكن . وما هو هلا خبلق   . ما خألت .  " فيقول. خألت القصواء : ويتصايح الناس ،  وتربك الناقة . بوحيها

ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألونين فيها صلة الرحم إىل أعطيتـهم           . حبسها حابس الفيل عن مكة    
أنا عبد اهللا ورسوله    :  " فيجيبه؟  ي الدنية يف ديننا   فلم نعط : ويسأله عمر بن اخلطاب يف محية      "  . . إياها

ال نربح حىت نناجز    :  "  ع   ذلك وحني يشاع أن عثمان قتل يقول         "  . . لن أخالف أمره ولن يضيعين    
فتكون بيعة الرضوان اليت فاض منها اخلري على الذين فـازوا ـا             ،  ويدعو الناس إىل البيعة    "  . . القوم

 . وسعدوا
وما أعقبه من فتـوح     ،  إىل جانب الفتح اآلخر الذي متثل يف صلح احلديبية        ؛  و الفتح  وكان هذا ه  
 : شىت يف صور متعددة

إمنـا كـان    . فما فتح يف اإلسالم فتح قبله كان أعظم منه        : يقول الزهري .  كان فتحا يف الدعوة   
، والتقـوا ،  وأمن الناس بعضهم بعضـا    ،  ووضعت احلرب ،  فلما كانت اهلدنة  . القتال حيث التقى الناس   

ولقد دخل يف تينك    . ومل يكلم أحد يف اإلسالم يعقل شيئا إال دخل فيه         ،  فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة   
 . مثل من كان يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر " بني صلح احلديبية وفتح مكة " السنتني

 ألف وأربع    خرج إىل احلديبية يف     ع   والدليل على قول الزهري أن رسول اهللا        :  قال ابن هشام  
 . مث خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتني يف عشرة آالف. مائة يف قول جابر بن عبد اهللا

 .  وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص
 إىل ختليص اجلزيرة     ع   فاجته رسول اهللا    ،  فقد أمن املسلمون شر قريش    .  وكان فتحا يف األرض   

وكان هـذا اخلطـر      - لص من بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة       بعد التخ  - من بقايا اخلطر اليهودي   
وغنموا منها غنـائم    ،  وقد فتحها اهللا على املسلمني    . يتمثل يف حصون خيرب القوية اليت دد طريق الشام        

 .  فيمن حضر احلديبية دون سواهم ع جعلها الرسول ، ضخمة
يقـول  . يف مكة وسائر املشركني حوهلـا  وكان فتحا يف املوقف بني املسلمني يف املدينة وقريش         

 : ]صور مقتبسة من القرآن الكرمي . سرية الرسول[ : األستاذ حممد عزة دروزة حبق يف كتابه
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وال ريب يف أن هذا الصلح الذي مساه القرآن بالفتح العظيم يستحق هـذا الوصـف كـل                   " 
ويف تاريخ اإلسـالم    ،  سرية النبوية بل إنه ليصح أن يعد من األحداث احلامسة العظمى يف ال          . االستحقاق

، فقد اعترفت قريش بالنيب واإلسـالم وقومـا وكيامـا         . أو باألحرى من أعظمها   ،  وقوته وتوطده 
يف حني أا غزت املدينة يف سنتني     ،  بل دفعتهم عنها باليت هي أحسن     ،  واعتربت النيب واملسلمني أندادا هلا    

هذه الزيارة وحبشد عظيم مؤلف منها ومن أحزاا لتستأصل         وكانت الغزوة األخرية قبل سنة من       ،  مرتني
. وبعثت هذه الغزوة يف نفوس املسلمني أشد االضطراب واهللع لضعفهم وقلتـهم إزاء الغـزاة              ،  شأفتهم

والذين كانوا متـأثرين    ،  الذين كانوا يرون يف قريش اإلمام والقدوة      ،  وهلذا شأن عظيم يف نفوس العرب     
وإذا لوحظ أن األعراب كانوا يقدرون أن النيب واملسلمني لـن يعـودوا             . أثرمبوقفهم اجلحودي كل الت   

بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا       . وأن املنافقني كانوا يظنون أسوأ الظنون     ،  ساملني من هذه الرحلة   
 . الفتح وبعد مداه

 عظـم   وأظهـرت ،  وأيده فيه القرآن  ،   فيما فعل   ع   ولقد أثبتت األحداث صدق إهلام النيب        " 
إذ قـووا يف عيـون      . الفوائد املادية واملعنوية والسياسية واحلربية والدينية اليت عادت على املسلمني منه          

وازداد صوت املنافقني يف املدينة خفوتـا وشـأم         ،  وبادر املتخلفون من األعراب إىل االعتذار     ،  القبائل
ذ متكن من خضد شوكة اليهـود يف        وإ،   من أحناء قاصية    ع   وإذ صار العرب يفدون على النيب       ،  ضآلة

وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إىل أحناء قاصـية          ،  خيرب وغريها من قراهم املتناثرة على طريق الشام       
، وكان يف ذلك النهاية احلامسـة  ،  وإذ استطاع بعد سنتني أن يغزو مكة ويفتحها       ،  كنجد واليمن والبلقاء  
  "  . . )1(ن اهللا أفواجا ودخل الناس يف دي، إذ جاء نصر اهللا والفتح

، فتح يف النفوس والقلوب   . فتح آخر  - إىل جانب هذا كله    -  وحنن نعود فنؤكد أنه كان هناك     
ورسم هلـم   . اليت رضي عنها اهللا وعن أصحاا ذلك الرضى الذي وصفه القرآن          ،  تصوره بيعة الرضوان  

 " اخل . . . والذين معه . د رسول اهللا  حمم:  " على ضوئه تلك الصورة الوضيئة الكرمية يف اية السورة        
 . وله آثاره بعد ذلك يف التاريخ، وله داللته، فهذا فتح يف تاريخ الدعوات له حسابه. 

فرح قلبه الكبري ذا الفيض الرباين عليه وعلى املؤمنني         .  ذه السورة   ع    ولقد فرح رسول اهللا     
وفرح باهلدايـة إىل صـراط اهللا       ،  فرح بالنعمة التامة  و،  وفرح باملغفرة الشاملة  . فرح بالفتح املبني  . معه

. وفرح برضى اهللا عن املؤمنني ووصفهم ذلك الوصف اجلميـل         . وفرح بالنصر العزيز الكرمي   . املستقيم

                                                 
 .  من اجلزء الثاين293 – 292 ص)1(
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:  " ويف رواية  "  . . نزل علي البارحة سورة هي أحب إيل من الدنيا وما فيها           :  " - يف رواية  - وقال
وفاضت نفسه الطيبة بالشكر     "  . . ة هي أحب إيل مما طلعت عليه الشمس       لقد أنزلت علي الليلة سور    
تقول عنها عائشة رضي اهللا     ،  فاضت بالشكر يف صورة صالة طويلة مديدة      . لربه على ما أواله من نعمته     

يا رسول اهللا أتصنع     ل فقالت له عائشة  ،   إذا صلى قام حىت تنفر رجاله       ع   كان رسول اهللا    : عنها
؟  أفال أكون عبدا شـكورا ، يا عائشة:  "  ع فقال ؟ لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخرهذا وقد غفر   

 ")1( . .  
|     |     | 

مث مضى السياق يصف نعمة اهللا على املؤمنني ـذا  ؛  خاصة ع ذلك االفتتاح كان نصيب النيب  
 : وفوز ونعيمو ما ادخره هلم يف اآلخرة من غفران ، ومس يده لقلوم بالسكينة، الفتح

وهللا جنود السـماوات  ، هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميام        " 
خالدين ،  ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األار       . وكان اهللا عليما حكيما   ،  واألرض

  "  . . وكان ذلك عند اهللا فوزا عظيما، ويكفر عنهم سيئام، فيها
، تكون طمأنينة وراحة  ،  والسكينة حني يرتهلا اهللا يف قلب     ؛  والسكينة لفظ معرب مصور ذو ظالل      

 . وأستسالما ورضى، ووقارا وثباتا، ويقينا وثقة
كـان  . وتفور بانفعاالت متنوعة  ،   ولقد كانت قلوب املؤمنني يف هذا الواقعة جتيش مبشاعر شىت         

مث مواجهة موقف قريش    ؛   بدخول املسجد احلرام    ع    اهللا   فيها االنتظار والتطلع إىل تصديق رؤيا رسول      
كـان  . وبعد إشعار اهلدي وتقليده   ،  بعد اإلحرام ،   للرجوع عن البيت يف هذا العام       ع   وقبول الرسول   

أنه جاء أبا بكـر      - رصي اهللا عنه   - وقد روي عن عمر   . هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما يف ذلك ريب        
أوليس كان حيدثنا أنا سنأيت      : - غري ما أثبتناه يف صلب رواية احلادث       - فكان مما قال له   ،  وهو مهتاج 

 الذي ينبض قلبه على دقـات   ع  املوصول القلب بقلب رسول اهللا       - قال أبو بكر  ؟  البيت ونطوف به  
 فإنك تأتيه وتطوف به فتركه عمر     : قال. ال: قال؟  أفأخربك أنك تأتيه العام   . بلى:  ع   قلب رسول اهللا    

:  "  ع   قال  ؟  أولست كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به       :  فقال له فيما قال     ع   نيب  إىل ال  ا
فهذه  "  . . فإنك آتيه ومطوف به   :  "  ع   قال رسول اهللا    . ال: قال" ؟    أفأخربتك أنا نأتيه العام   . بلى

  . . صورة مما كان جييش يف القلوب
                                                 

 .  أخرجه مسلم يف الصحيح من رواية عبد اهللا بن وهب)1(
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من رد من يسلم ويأيت حممدا بغـري إذن     ،   وكان املؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش األخرى      
  وقد روي أن عليا     ع   ويف رد صفة رسول اهللا      . ومن محيتهم اجلاهلية يف رد اسم الرمحن الرحيم       . وليه
فمحاها رسول اهللا بنفسه وهو     ،  أىب أن ميحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتها            ا
  "  . . اللهم إنك تعلم أين رسولك:  " يقول

مث انتهى  ؛  يبدو هذا يف بيعتهم اإلمجاعية    ،  كانت محيتهم لدينهم ومحاستهم للقاء املشركني بالغة       و
. فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي األمور إىل ما انتهت اليـه            . األمر إىل املصاحلة واملهادنة والرجوع    

م من هم طاعة ألمر رسول      وه.  ثالثا  ع   حىت قاهلا رسول اهللا     ،  يبدو هذا يف تباطئهم يف النحر واحللق      
ومل ينحروا وحيلقوا أو يقصـروا إال       . كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي       . اهللا وامتثاال 

وثابوا إىل الطاعة   ،  فهزم هذه احلركة العملية ما مل يهزهم القول       ،  حني رأو رسول اهللا يفعل هذا بنفسه      
 ! كالذي كان يف دهشة املأخوذ

. ومل يستعدوا له نفسيا وال عمليا     ،  ال ينوون قتاال  ،  رجوا من املدينة بنية العمرة     وهم كانوا قد خ   
وبإرسال النفر الذين رموا يف عسـكر املسـلمني         ،  ومبا شاع من قتلها لعثمان    ،  مث فوجئوا مبوقف قريش   

 . على املناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكـرة أبـيهم            ع   فلما عزم رسول اهللا     . بالنبل واحلجارة 
وهو بعض ما كان جييش     . ولكن هذا ال ينفي موقف املفاجأة على غري ما كانت نفوسهم قد خرجت له             

ومـن خلفهـم األعـراب    ، وهم ألف وأربعمائة وقريش يف دارهـا      . يف قلوم من انفعاالت وتأثرات    
 . واملشركون

نة يف  هو الذي أنـزل السـكي     :  "  وحني يسترجع اإلنسان هذه الصور يدرك معىن قوله تعاىل        
ويتصور املوقف يومئذ ويعيش فيه مـع هـذه         ،  ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة     "  . . قلوب املؤمنني 

 . وحيس برد السكينة وسالمها يف تلك القلوب، النصوص
واحلمية اإلميانية  ،  أن ما جاش فيها جاش عن اإلميان      ،   وملا كان اهللا يعلم من قلوب املؤمنني يومئذ       

 " ليـزدادوا إميانـا مـع إميـام       :  " فقد تفضل عليهم ذه السكينة    . لية فيهم وال جلاه ،  ال ألنفسهم 
 . وفيها الرضى املطمئن باليقني، فيها الثقة اليت ال تقلق، والطمأنينة درجة بعد احلمية واحلماسة

بل كان هينا يسـريا علـى اهللا لـو          ،   ومن مث يلوح بأن النصر والغلب مل يكن عسريا وال بعيدا          
تـدرك  ،  فإن هللا جنودا ال حتصى وال تغلب      ،  ته يومئذ أن يكون األمر كما أراده املؤمنون       اقتضت حكم 
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 "  . . وهللا جنود السماوات واألرض وكان اهللا عليما حكيمـا        :  " النصر وحتقق الغلب وقتما يشاء    
 . تسري األمور وفقهما كما يريد، فهي حكمته وهو علمه

ليحقـق   " .  قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميام  أنزل السكينة يف  :  "  وعن العلم واحلكمة  
 : هلم ما قدره من فوز ونعيم

ويكفـر عنـهم    ،  خالدين فيهـا  ،  ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األار        " 
  "  . . وكان ذلك عند اهللا فوزا عظيما، سيئام

وفوز عظـيم   ،  فوز عظيم يف حقيقته   ! فهو فوز عظيم  ،   وإذا كان هذا يف حساب اهللا فوزا عظيما       
ولقد فرح املؤمنون يومها مبا كتـب        . . موزونا مبيزانه ،  يف نفوس من ينالونه من عند اهللا مقدرا بتقديره        

تطلعوا إىل  . وعلموا منه ما أفاض اهللا على رسوله      ،  وكانوا قد تطلعوا بعدما مسعوا افتتاح السورة      ؛  اهللا هلم 
 .  مسعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقنيفلما، وسألوا عنه، نصيبهم هم

وهـو جمـازاة املنـافقني      ؛   مث أنبأهم جبانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر يف هذا احلادث           
 : مبا يصدر عنهم من عمل وتصرف، واملنافقات واملشركني واملشركات

عليهم دائرة  ،   ظن السوء  الظانني باهللا ،  ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات     " 
وهللا جنود السماوات واألرض    . وأعد هلم جهنم وساءت مصريا    ،  وغضب اهللا عليهم ولعنهم   . السوء

  "  . . وكان اهللا عزيزا حكيما
وعـدم  ؛  وقد مجع النص بني املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات يف صفة ظن السوء باهللا           

وهي تدور عليهم   ،  فهم حمصورون فيها   " عليهم دائرة السوء   " مجيعاويف أم   . الثقة بنصرته للمؤمنني  
ذلك أن النفاق صـفة      . . وفيما أعده هلم من سوء املصري     ،  ويف غضب اهللا عليهم ولعنته هلم     . وتقع م 

وألن أذى املنافقني واملنافقات للجماعة املسلمة ال يقـل         ؛  بل إا أحط  ،  مرذولة ال تقل عن الشرك سوءا     
 . وإن اختلف هذا األذى وذاك يف مظهره ونوعه، ملشركني واملشركاتعن أذى ا

فالقلـب  .  وقد جعل اهللا صفة املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات هي ظن السوء بـاهللا            
ويؤمن بأن اهللا يريد    . يتوقع منه اخلري يف السراء والضراء     . يتوقع منه اخلري دائما   ،  املؤمن حسن الظن بربه   

فمـىت اتصـل    . وفيض اخلري من اهللا ال ينقطع أبدا      . وسر ذلك أن قلبه موصول باهللا     .  احلالني به اخلري يف  
فأما املنافقون واملشركون فهـم     . وأحسها إحساس مباشرة وتذوق   ،  القلب به ملس هذه احلقيقة األصيلة     

علـق قلـوم    وتت؛  فيسوء ظنهم باهللا  ،  ومن مث ال حيسون تلك احلقيقة وال جيدوا       . مقطوعو الصلة باهللا  
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كلمـا كانـت    ،  ويتوقعون الشر والسوء ألنفسهم وللمؤمنني    . ويبنون عليها أحكامهم  ،  بظواهر األمور 
 . وتدبريه اخلفي اللطيف، على غري ثقة بقدر اهللا وقدرته؛ ظواهر األمور توحي ذا

ما أعده هلم   و،  وبني حاهلم عنده  ؛   وقد مجع اهللا يف اآلية أعداء اإلسالم واملسلمني من شىت األنواع          
 : مث عقب على هذا مبا يفيد قدرته وحكمته. يف النهاية
  "  . . وكان اهللا عزيزا حكيما، وهللا جنود السماوات واألرض " 

وهو ،  وله جنود السماوات واألرض   ،  وال خيفى عليه من أمرهم شيء     ،  فال يعييه من أمرهم شيء    
 . العزيز احلكيم

|     |     | 
موجهـا املـؤمنني إىل     ،  مبينا للغاية منـها   ،   منوها بوظيفته   ع   ول اهللا   مث عاد باخلطاب إىل رس    

، وعقد العقدة معه جل جالله    ،  مع ردهم يف بيعتهم إىل اهللا مباشرة      ،  واجبهم مع رم بعد تبليغهم رسالته     
ويف ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكرمي واضح هلـذا    .  ويتعاقدون معه   ع   وذلك حني يبايعون الرسول     

  :التعاقد
وتسـبحوه  ،  وتعزروه وتوقروه ،  لتؤمنوا باهللا ورسوله  ،  إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا     " 

فمن نكث فإمنا ينكث علـى  ، يد اهللا فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا   . بكرة وأصيال 
  "  . . ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجرا عظيما، نفسه

وأـا  ،  يشهد أنه بلغها ما أمـر بـه       ،   على هذه البشرية اليت أرسل إليها       شاهد  ع    فالرسول  
وكان منها املصـلحون  . ومنها املنافقون، ومنها الكافرون، وأنه كان منها املؤمنون،  استقبلته مبا استقبلته  

وهو مبشر باخلري واملغفرة والرضى وحسن اجلـزاء        . فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة    . ومنها املفسدون 
ونذير بسوء املنقلب والغضب واللعنة والعقـاب للكـافرين واملنـافقني والعصـاة             ،  للمؤمنني الطائعني 

  . . واملفسدين
يكشف هلم عن الغاية املرجوة هلـم مـن         ،  مث يلتفت باخلطاب إىل املؤمنني    .  هذه وظيفة الرسول  

، فينصرون اهللا بنصرة منهجه وشـريعته     ،  مث النهوض بتكاليف اإلميان   ،  هللا ورسوله إا اإلميان با  . الرسالة
، ويرتهونه بالتسبيح والتحميد طريف النهار يف البكور واألصـيل        ؛  ويوقرونه يف نفوسهم بالشعور جبالله    

 والغرض هو اتصال القلب بـاهللا . ألن طريف النهار يضمان ما بينهما من آونة، وهي كناية عن اليوم كله 
 . فهذه هي مثرة اإلميان املرجوة للمؤمنني من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا. يف كل آن
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  ع ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية ال تنقطـع بغيبـة رسـول اهللا      ،   ليصلهم باهللا   ع    وقد جاء   
. إمنا يبايعون اهللا  إن الذين يبايعونك    :  " فإمنا يبايع عن اهللا   ،  فهو حني يضع يده يف أيديهم مبايعا      . عنهم

 والواحد منـهم     ع   وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبني رسول اهللا           "  . . يد اهللا فوق أيديهم   
. واهللا آخـذها  . واهللا صاحبها . فاهللا حاضر البيعة  . أن يد اهللا فوق أيديهم    ،  يشعر وهو يضع يده يف يده     

 ! ويا للجالل! ا للروعةوي! يا للهول! اهللا؟ ومن . . ويده فوق أيدي املتبايعني
 مهما غاب شخص رسول اهللا      -  وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث ذه البيعة         

 . وهو عليها رقيب، واهللا آخذ يف هذه البيعة ومعط.  فاهللا حاضر ال يغيبع 
  "  . . فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه " 

ومـا  . ع عن الصفقة الراحبة بينه وبني اهللا تعاىل       هو اخلاسر يف الرجا   .  فهو اخلاسر يف كل جانب    
وهو . واهللا هو الغين عن العاملني    ،  من بيعة بني اهللا وعبد من عباده إال والعبد فيها هو الرابح من فضل اهللا              

فاهللا ،  اخلاسر حني ينكث وينقض عهده مع اهللا فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه وميقته              
 . وفياءحيب الوفاء وحيب األ

  "  . . ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجرا عظيما " 
فهو األجر الذي يقول عنه اهللا      . ال يفصله وال حيدده    "  . . أجرا عظيما :  "  هكذا على إطالقه  

عظيم حبساب اهللا وميزانه ووصفه الذي ال يرتقي إىل تصوره أبناء األرض املقلون احملـدودون      . إنه عظيم 
 ! الفانون

|     |     | 
يلتفت باحلديث إىل املخلفـني     ،  وإىل خاطر النكث وخاطر الوفاء    ،  وعندما يصل إىل حقيقة البيعة    

ولتـوقعهم الشـر والضـر      ،   لسوء ظنهم باهللا    ع   الذين أبوا أن خيرجوا مع رسول اهللا        ،  من األعراب 
 . .  قبل ذلك عامني متـواليني وهي غزت املدينة، الذاهبني إىل قريش يف عقر دارها   ،  للمؤمنني اخلارجني 

وقـد هادنتـه    ،   عما سيعتذرون به إليه بعد عودته ساملا هو ومن معه           ع   يلتفت إليهم لينىب ء الرسول      
واعتبار ،  التراجع من قريش   - مهما كانت شروطها   - وعقدت معه معاهدة يبدو فيها    ،  قريش ومل تقاتله  

، عن األسباب احلقيقية لعـدم خـروجهم معـه   ويكشف له  .  ندا هلا ادنه وتتقي خصومته      ع   حممد  
كما ينبئه مبـا فيـه البشـرى لـه          .  وأمام املؤمنني   ع   ويفضحهم ويقفهم مكشوفني أمام رسول اهللا       

وأن املخلفني من األعراب سـيطلبون      ،  وهو أم سيخرجون إىل مغامن قريبة ميسورة      ؛  وللخارجني معه 
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فال يقبل منـهم    . قنه طريقة معاملتهم حينئذ والرد عليهم     ويل. اخلروج معه لينالوا من هذه الغنائم السهلة      
. اخلروج معه يف هذا الوجه القريب امليسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا احلديبيـة                

فإن كانوا حقا يريـدون  . إمنا ينبئهم بأن هنالك وجها آخر فيه مشقة وفيه قتال مع قوم أويل بأس شديد     
وإن عصـوا   ،  فإن أطاعوا كان هلم األجر الكبري     . حيث يقسم اهللا هلم مبا يريد     ،  اخلروج فليخرجوا يومئذ  

 : كما عصوا من قبل كان هلم العذاب الشديد
يقولون بألسنتهم  ،  فاستغفر لنا ،  شغلتنا أموالنا وأهلونا  : سيقول لك املخلفون من األعراب     " 

بل كـان   ؟  ضرا أو أراد بكم نفعا    فمن ميلك لكم من اهللا شيئا إن أراد بكم          : قل. ما ليس يف قلوم   
وزيـن ذلـك يف     ،  بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا         . اهللا مبا تعملون خبريا   

ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنـا أعتـدنا للكـافرين    . وكنتم قوما بورا، وظننتم ظن السوء ،  قلوبكم
. وكان اهللا غفـورا رحيمـا     ،  ذب من يشاء  وهللا ملك السماوات واألرض يغفر ملن يشاء ويع       . سعريا

: قـل . يريدون أن يبدلوا كالم اهللا    . ذرونا نتبعكم : سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها      
قـل  . بل كانوا ال يفقهون إال قليال     . بل حتسدوننا : فسيقولون. كذلكم قال اهللا من قبل    . لن تتبعونا 

فان تطيعوا يؤتكم   ،  تقاتلوم أو يسلمون  ،  ويل بأس شديد  ستدعون إىل قوم أ   : للمخلفني من األعراب  
  "  . . وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، اهللا أجرا حسنا

ولكنه جيعل من هذه املناسبة فرصة لعالج       ؛   والقرآن ال يكتفي حبكاية أقوال املخلفني والرد عليها       
مواطن الضعف واالحنراف لكشفها متهيدا لعالجهـا       والتسلل إىل   ،  وهواجس القلوب ،  أمراض النفوس 

 . وقواعد الشعور والتصور والسلوك، مث إلقرار احلقائق الباقية والقيم الثابتة. والطب هلا
وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغريهم ممن حـول            -  فاملخلفون من األعراب  

فللناس دائما  . وليس هذا بعذر   "  . . موالنا وأهلونا شغلتنا أ :  " سيقولون اعتذارا عن ختلفهم    - املدينة
وعن الوفاء حبقها ما ض أحـد  ،  ولو كان مثل هذا جيوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة         . أهل وأموال 

وهم ليسوا صادقني يف طلب االسـتغفار كمـا يـنيبء اهللا         "  . . فاستغفر لنا  " وسيقولون . . قط ا 
  "  . . تهم ما ليس يف قلوميقولون بألسن:  "  ع رسوله 

وحبقيقة القدرة الـيت    ؛  وال يغريه إقدام  ،   هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي ال يدفعه ختلف         
 : وحبقيقة العلم الكامل الذي يصرف اهللا قدره على وفقه. حتيط بالناس وتتصرف يف أقدارهم كما تشاء
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بل كـان اهللا مبـا      ؟   ضرا أو أراد بكم نفعا     فمن ميلك لكم من اهللا شيئا إن أراد بكم        : قل " 
  "  . . تعملون خبريا

فالتوقف أو التلكؤ   . والطاعة ألمره بال توقف وال تلكؤ     ؛  وهو سؤال يوحي باالستسالم لقدر اهللا     
وال يؤثر يف جزائه وفق علمـه       . وانتحال املعاذير ال خيفى على علم اهللا      . وال يؤخر نفعا  ،  لن يدفع ضررا  

 . جيه تربوي يف وقته ويف جوه ويف مناسبته على طريقة القرآنوهو تو. احمليط
وظننتم ،  وزين ذلك يف قلوبكم   ،  بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا          " 

  "  . . وكنتم قوما بورا، ظن السوء
وما  ،وما ستروا من تقدير   ،  وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية      ،   وهكذا يقفهم عرايا مكشوفني   

فال يرجعـون إىل    ،  وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من املؤمنني ذاهبون إىل حتفهم          . ظنوا باهللا من السوء   
 -!  وقتلوا أصـحابه فيقاتلـهم    ،  يذهب إىل قوم قد غزوه يف عقر داره باملدينة        : وقالوا؛  أهليهم باملدينة 

. للصادقني املتجردين مـن عبـاده     ومل حيسبوا حسابا لرعاية اهللا ومحايته        - يشريون إىل أحد واألحزاب   
مل يقـدروا أن الواجـب هـو         - بطبيعة تصورهم لألمور وخلو قلوم من حرارة العقيدة        - كما أم 
 جيب أن تكـون بـدون        ع   وأن طاعة رسول اهللا     ؛  بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت      ،  الواجب

يؤدى دون نظر إىل عاقبـة أخـرى        فهي واجب مفروض    ،  النظر إىل الربح الظاهري واخلسارة الشكلية     
 . وراءه

وكان هذا  . ومل يفكروا يف سواه   ،  حىت مل يروا غريه   ،  وزين هذا الظن يف قلوم    ،   لقد ظنوا ظنهم  
. فاألرض البور ميتـة جـرداء     . وهو تعبري عجيب موح   . الناشئ من أن قلوم بور    ،  هو ظن السوء باهللا   

وما يكـون القلـب إذ      . حياة وال خصب وال إمثار    ال  . بور. وكذلك هم بكل كيام   . وكذلك قلوم 
ميتا أجرد ايته إىل البـوار      . يكون بورا ؟  ألنه انقطع عن اإلتصال بروح اهللا     ؟  خيلو من حسن الظن باهللا    

 . والدمار
البـور  . الناس من أمثال أولئك األعراب املنقطعني عن اهللا       .  وكذلك يظن الناس باجلماعة املؤمنة    

هكذا يظنون دائما باجلماعة املؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطـل هـي         . لروح واحلياة اخلالية قلوم من ا   
أو قلة يف   ،  وأن املؤمنني قلة يف العدد    ؛  وأن قوى األرض الظاهرة يف جانب أهل الشر والضالل        ،  الراجحة

 ال  هكذا يظن األعراب وأشباههم يف كـل زمـان أن املـؤمنني           . أو قلة يف املكان واجلاه واملال     ،  العدة
ومن مث يتجنبون املـؤمنني حبـا       . ينقلبون إىل أهليهم أبدا إذا هم واجهوا الباطل املنتفش بقوته الظاهرة          
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ويتوقعون يف كل حلظة أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوم فيأخذون هم باألحوط ويبعدون عن              ؛  للسالمة
،  واألحوال مبعرفتـه هـو     ويبدل املواقف ؛  ولكن اهللا خييب ظن السوء هذا     ! طريقهم احملفوف باملهالك  

فيخفض بـه قومـا     ،  امليزان الذي ميسكه اهللا بيده القوية     . وحسب ميزان القوى احلقيقية   ،  وبتدبريه هو 
 ! من حيث ال يعلم املنافقون الظانون باهللا ظن السوء يف كل مكان ويف كل حني، ويرفع به آخرين

ويقرر القاعدة العامة للجـزاء     ؛  عراب إليه ومن مث يرد اهللا أولئك األ     .  إن امليزان هو ميزان اإلميان    
والتمتـع  ،  مع التلويح هلم برمحة اهللا القريبة واإلحياء إليهم باملبادرة إىل اغتنام الفرصـة            ،  وفق هذا امليزان  

 : مبغفرة اهللا ورمحته
، وهللا ملـك السـماوات واألرض  . فإنا أعتدنا للكافرين سعريا ،  ومن مل يؤمن باهللا ورسوله     " 
  "  . . وكان اهللا غفورا رحيما، شاء ويعذب من يشاءيغفر ملن ي

فما تنفعهم أمواهلم وأهلوهم يف هذه السعري املعدة هلم إذا          .  لقد كانوا يعتذرون بأمواهلم وأهليهم    
فإن اهللا الذي يوعـدهم هـذا       . إما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقني       ؟  مل يؤمنوا باهللا ورسوله   

وهـو الـذي ميلـك      ،  فهو الذي ميلك املغفرة ملن يشاء     . وات واألرض وحده  هو مالك السما  ،  اإليعاد
 . العذاب ملن يشاء

وهو يقرر هذه احلقيقة هنا     ،   واهللا جيزي الناس بأعماهلم ولكن مشيئته مطلقة ال ظل عليها من قيد           
 . ه املشيئةفهذا الترتيب اختيار مطلق هلذ، غري متعارضة مع ترتيب اجلزاء على العمل. لتستقر يف القلوب

قبل أن حتق كلمة اهللا بعذاب من مل يؤمن بـاهللا           ،  فليغتنمها من يريد  .  ومغفرة اهللا ورمحته أقرب   
 . بالسعري احلاضرة املعدة للكافرين، ورسوله

 : بأسلوب يوحي بأنه قريب. خمالفا لظن املخلفني،  مث يلوح ببعض ما قدر اهللا للمؤمنني
يريدون أن يبدلوا كـالم     . ذرونا نتبعكم :  مغامن لتأخذوها  سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل     " 

بل كـانوا ال يفقهـون إال   . بل حتسدوننا: فسيقولون. كذلكم قال اهللا من قبل    . لن تتبعونا : قل. اهللا
  "  . . قليال

ولكن النص يظل له إحياؤه ولو      . وقد يكون هذا  .  أغلب املفسرين يرون أا إشارة إىل فتح خيرب       
وأن هـؤالء املخلفـني     . فهو يوحي بأن املسلمني سيفتح عليهم فتح قريب يسري        .  يف خيرب  مل يكن نصا  

  "  . . ذرونا نتبعكم:  " فيقولون، سيدركون هذا
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إذ كانت يف   . أا كانت بعد قليل من صلح احلديبية      ،   ولعل الذي جعل املفسرين خيصصون خيرب     
وكانت حصون  . وأا كانت وافرة الغنائم   . بيةبعد أقل من شهرين من صلح احلدي      . احملرم من سنة سبع   

وكان قد جلأ إليها بعض بين النضـري وبـين          . خيرب آخر ما بقي لليهود يف اجلزيرة من مراكز قوية غنية          
 . قريظة ممن أجلوا عن اجلزيرة من قبل

  وتتواتر أقوال املفسرين أن اهللا وعد أصحاب البيعة يف احلديبية أن تكون مغـامن خيـرب هلـم ال               
 فقد جعلها رسـول اهللا     . ولعلهم يأخذون هذا مما وقع فعال     . ومل أجد يف هذا نصا    . يشركهم فيها أحد  

 . ومل يأخذ معه أحدا غريهم،  يف أصحاب احلديبيةع 
 وعلى أية حال فقد أمر اهللا نبيه أن يرد املخلفني من األعراب إذا عرضوا اخلروج للغنائم امليسرة                 

بل :  "  أم سيقولون إذا منعوا من اخلروج       ع   الف ألمر اهللا وأخرب نبيه      وقرر أن خروجهم خم   . القريبة
مث قرر أن قوهلم هذا ناشيء عن قلة فقههم         . فتمنعوننا من اخلروج لتحرمونا من الغنيمة      "  . . حتسدوننا

من فضل  وجزاء الطائعني املتجردين أن يعطوا      ،  فجزاء املتخلفني الطامعني أن حيرموا    . حلكمة اهللا وتقديره  
يوم كانوا ال يتوقعـون إال     ،  جزاء اختصاصهم بالطاعة واإلقدام   ،  وأن خيتصوا باملغنم حني يقدره اهللا     ،  اهللا

 . الشدة يف اجلهاد
، يقاتلوم على اإلسـالم   ،   مث أمر اهللا نبيه أن خيربهم أم سيبتلون بالدعوة إىل جهاد قوم أشداء            

وإن هم ظلوا على معصيتهم وختلفهم فذلك هو االمتحـان           ،فإذا جنحوا يف هذا االبتالء كان هلم األجر       
 : األخري

فإن ،  تقاتلوم أو يسلمون  ،  ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد     : قل للمخلفني من األعراب    " 
  " . وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا

 وهل كانوا على عهد رسـول اهللا       . وم أولو البأس الشديد    وختتلف األقوال كذلك يف من هم الق      
 ليمحص اهللا إميان هـؤالء       ع   واألقرب أن يكون ذلك يف حياة رسول اهللا         .  أم على عهود خلفائه    ع  

 . األعراب من حول املدينة
، بالتوجيهات القرآنيـة . وطريقة عالج النفوس والقلوب  ،   واملهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية     

ويف تـوجيههم إىل احلقـائق      ،  وهذا كله ظاهر يف كشف نفوسهم هلم وللمؤمنني       . بتالءات الواقعية واال
 . والقيم وقواعد السلوك اإلمياين القومي
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فقد بني اهللا أصـحاب األعـذار       ،  وملا كان املفهوم من ذلك االبتالء فرض اخلروج على اجلميع         
 :  وال عقاببال حرج، احلقيقية الذين حيق هلم التخلف عن اجلهاد

ومن يطـع اهللا    . وال على املريض حرج   ،  وال على األعرج حرج   ،  ليس على األعمى حرج    " 
  "  . . ومن يتول يعذبه عذابا أليما، ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار

واملـريض  .  فاألعمى واألعرج معهما عذر دائم هو العجز املستمر عن تكاليف اخلروج واجلهاد           
 . وقوت مبرضه حىت يربأمعه عذر م

فمن يطـع اهللا    . هو حالة نفسية ال أوضاع شكلية     .  واألمر يف حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان      
وملن شاء أن يوازن بـني مشـقات اجلهـاد          . ومن يتول فالعذاب األليم ينتظره    . ورسوله فاجلنة جزاؤه  

 ! مث خيتار . . وبني راحة القعود وما وراءه، وجزائه
    |     ||  

لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنزلَ السِكينةَ               + 
 وعـدكُم اللَّـه   19 ومغاِنم كَِثريةً يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عِزيزا حِكيما 18علَيِهم وأَثَابهم فَتحا قَِريبا   

     كُمـِديهيو ِمِننيـؤةً لِّلْمكُونَ آيِلتو نكُماِس عالن ِديأَي كَفِذِه وه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخةً تكَِثري اِنمغم
انَ اللَّه علَى كُلِّ شـيٍء قَـِديرا    وأُخرى لَم تقِْدروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه ِبها وكَ       20ِصراطًا مستِقيما   

 سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت      22 ولَو قَاتلَكُم الَِّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يِجدونَ وِليا ولَا نِصريا              21
ي كَف أَيِديهم عنكُم وأَيِديكُم عنهم ِببطِْن مكَّةَ ِمن          وهو الَّذِ  23ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا        

 هم الَِّذين كَفَروا وصدوكُم عِن الْمسـِجِد  24بعِد أَنْ أَظْفَركُم علَيِهم وكَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصريا       
 مِحلَّه ولَولَا ِرجالٌ مؤِمنونَ وِنساء مؤِمنات لَّم تعلَموهم أَن تطَؤوهم           الْحراِم والْهدي معكُوفًا أَن يبلُغَ    

                  مهوا ِمـنكَفَر ا الَِّذيننذَّبلُوا لَعيزت اء لَوشن يِتِه ممحِفي ر ِخلَ اللَّهدِر ِعلٍْم ِلييةٌ ِبغرعم مهنكُم مِصيبفَت
 ِإذْ جعلَ الَِّذين كَفَروا ِفي قُلُوِبِهم الْحِميةَ حِميةَ الْجاِهِليِة فَأَنزلَ اللَّه سـِكينته علَـى                25ابا أَِليما   عذَ

ه ِبكُلِّ شيٍء عِليمـا     رسوِلِه وعلَى الْمؤِمِنني وأَلْزمهم كَِلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق ِبها وأَهلَها وكَانَ اللَّ           
26  

                لِِّقـنيحم آِمـِنني اء اللَّهِإن ش امرالْح ِجدسالْم لُنخدلَت قا ِبالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص لَقَد
   وِن ذَِلكلَ ِمن دعوا فَجلَمعت ا لَمم ِلمافُونَ فَعخلَا ت ِرينقَصمو كُموسؤا را قَِريبحالَّـِذي   27 فَت ـوه 

  28أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 
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           ر ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّاِر راء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحـونَ   مغتبا يدـجا سكَّع
فَضلًا من اللَِّه وِرضوانا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفـي                 

         عوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرٍع أَخرالِْإِجنيِل كَز      الْكُفَّـار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجب
  _29وعد اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما 

|     |     | 
مع تلك اموعة الفريدة السـعيدة      . وحديث مع املؤمنني  ،  هذا الدرس كله حديث عن املؤمنني     

ويده فـوق أيـديهم     ،  واهللا حاضر البيعة وشاهدها وموثقها    .  حتت الشجرة   ع    رسول اهللا    اليت بايعت 
لقد رضي اهللا عـن املـؤمنني إذ        :  "  ع   تلك اموعة اليت مسعت اهللا تعاىل يقول عنها لرسوله          . فيها

ومسعت   "  . .فأنزل السكينة عليهم وأثام فتحا قريبا     ،  فعلم ما يف قلوم   ،  يبايعونك حتت الشجرة  
  "  . . )1(أنتم اليوم خري أهل األرض :  "  يقول هلا ع رسول اهللا 

:  وحديث معها من اهللا سـبحانه وتعـاىل         ع    حديث عنها من اهللا سبحانه وتعاىل إىل رسوله         
وفيمـا  ،  وما أحاطها به من رعاية ومحاية يف هذه الرحلـة         ؛  يبشرها مبا أعد هلا من مغامن كثرية وفتوح       

ويندد بأعدائها الذين كفـروا     . ما قدر هلا من نصر موصول بسنته اليت ال يناهلا التبديل أبدا           وفي؛  سيتلوها
ويؤكد هلا صدق الرؤيا    . ويكشف هلا عن حكمته يف اختيار الصلح واملهادنة يف هذا العام          . تنديدا شديدا 

وأن .  خيـافون وأن املسلمني سيدخلونه آمـنني ال .  عن دخول املسجد احلرام ع  اليت رآها رسول اهللا     
 . دينه سيظهر على الدين كله يف األرض مجيعا

 وخيتم الدرس والسورة بتلك الصورة الكرمية الوضيئة هلذه اجلماعة الفريدة السعيدة من أصحاب             
  . . ووعد اهللا هلا باملغفرة واألجر العظيم،  وصفتها يف التوراة وصفتها يف اإلجنيل ع رسول اهللا 

|     |     | 
فأنزل السـكينة   ،  فعلم ما يف قلوم   ،   رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة        لقد " 

  "  . . وكان اهللا عزيزا حكيما، ومغامن كثرية يأخذوا، وأثام فتحا قريبا، عليهم
 وإنين ألحاول اليوم من وراء ألف واربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية اليت شـهد                

. له ذلك التبليغ العلوي الكرمي من اهللا العلي العظيم إىل رسوله األمني عن مجاعة املؤمنني              فيها الوجود ك  

                                                 
 .  عن جابر بن عبد اهللا1685 باب غزوة احلديبية، حديث 35كتاب املغازي،  / 64 أخرجه البخاري يف )1(
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وهو يتجاوب مجيعـه بـالقول      ؛  أحاول أن أستشرف صفحة الوجود يف تلك اللحظة وضمريه املكنون         
 وأحـاول أن   . . عن أولئك الرجال القائمني إذ ذاك يف بقعة معينة من هـذا الوجـود             ،  اإلهلي الكرمي 

، بأشخاصهم وأعيـام ، أم هم ،  أستشعر بالذات شيئا من حال أولئك السعداء الذين يسمعون بآذام         
واهليئة اليت كانوا عليها حني استحقوا      ،  وحيدد املكان الذي كانوا فيه    . لقد رضي عنهم  : يقول اهللا عنهم  

علـى  ،  ق املصـدوق  يسمعون هذا من نبيهم الصاد     "  . . إذ يبايعونك حتت الشجرة   :  " هذا الرضى 
  . . لسان ربه العظيم اجلليل

التبليغ الـذي   ؟  تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ اإلهلي      - أولئك السعداء  - كيف تلقوا !  ياهللا
وأنـت  . لقد رضي عنك  . يبلغك اهللا . أنت بذاتك . أنت: ويقول له ،  يف ذات نفسه  ،  يشري إىل كل أحد   

 ! نزل السكينة عليكفأ. وعلم ما يف نفسك! حتت الشجرة. تبايع
ألسـت  : يقول يف نفسه  . فيسعد "  . . اهللا ويل الذين آمنوا   :  "  إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع     
يقـول  . فيطمئن "  . . إن اهللا مع الصابرين   :  " ويقرأ أو يسمع  ؟  أطمع أن أكون داخال يف هذا العموم      

واحـدا  . ل يسـمعون ويبلغـون    وأولئك الرجا ؟  ألست ارجو أن أكون من هؤالء الصابرين      : يف نفسه 
 ! ورضي عما يف نفسه. وعلم ما يف نفسه! لقد رضي عنه: ويبلغه. أن اهللا يقصده بعينه وبذاته. واحدا

 ! إنه أمر مهول!  يا هللا
فـأنزل  . فعلم ما يف قلوم    "  "  . . لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة         " 

  "  . . باالسكينة عليهم وأثام فتحا قري
وعلم . وعلم ما يف قلوم من الصدق يف بيعتهم       .  علم ما يف قلوم من محية لدينهم ال ألنفسهم        

  ع وضبط ملشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسـول اهللا  ، ما يف قلوم من كظم النفعاالم جتاه االستفزاز      
 . طائعني مسلمني صابرين

،  الذي يرسم السكينة نازلة يف هينة وهدوء ووقـار         ذا التعبري  "  . . فانزل السكينة عليهم   " 
 . بردا وسالما وطمأنينة وارتياحا، تضفي على تلك القلوب احلارة املتحمسة املتأهبة املنفعلة

وجعلته بـدء فتـوح     ،  هو هذا الصلح بظروفه اليت جعلت منه فتحا        "  . . وأثام فتحا قريبا   " 
و الفتح الذي يذكره أغلب املفسرين على أنه هو هذا الفتح           وه. قد يكون فتح خيرب واحدا منها     . كثرية

  . . القريب الذي جعله اهللا للمسلمني
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إن ،  وإما تاليا لـه   . إما مع الفتح إن كان املقصود هو فتح خيرب         "  . . ومغامن كثرية يأخذوا   " 
 . الذي تفرغ به املسلمون لفتوح شىت، كان الفتح هو هذا الصلح

ففي الرضى والفتح والوعد    . وهو تعقيب مناسب لآليات قبله     "  . . ا حكيما وكان اهللا عزيز   " 
 . وما يتم حتقيق الوعد اإلهلي الكرمي. كما تتجلى احلكمة والتدبري، بالغنائم تتجلى القوة والقدرة

|     |     | 
 إىل املـؤمنني  وبعد ذلك التبليغ العلوي الكرمي للرسول األمني عن املؤمنني املبايعني يتجه باحلديث       

 : الذي تلقوه صابرين مستسلمني، أو عن هذا الفتح، احلديث عن هذا الصلح. أنفسهم
ولتكون آية  ،  وكف أيدي الناس عنكم   ،  فعجل لكم هذه  ،  وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا     " 
ى كل  وكان اهللا عل  ،  وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا ا       . ويهديكم صراطا مستقيما  ،  للمؤمنني

  "  . . شيء قديرا
وعاشـوا  ،  وعلموا أن اهللا أعد هلم مغامن كثرية      ،   وهذه بشرى من اهللا للمؤمنني مسعوها وأيقنوها      

إنه قد عجـل هلـم      : وهنا يقول هلم  . بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي ال خيلف           
وهـو  . يد معىن أنه فتح ومغنم    لتأك - كما روي عن ابن عباس     - وهذه قد تكون صلح احلديبية    . هذه

.  ومن وقائع احلال الناطقة بصدق هذا االعتبـار         ع   يف حقيقته كذلك كما أسلفنا من قول رسول اهللا          
. باعتبار أا أقرب غنيمة وقعت بعد احلديبيـة        - كما روي عن جماهد    - كما أا قد تكون فتح خيرب     

 . واألول أقرب وأرجح
وقد كف اهللا عنهم أيدي املشركني من قريش كما         .  الناس عنهم   ومين اهللا عليهم بأنه كف أيدي     

. والنـاس كثـرة   ،  وهم قلة على كل حال    . كف أيدي سواهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر        
 . وأمنهم، فكف اهللا أيدي الناس عنهم، وضوا بتكاليفهم، ولكنهم وفوا ببيعتهم

. وثقلت على نفوسـهم   ،  اليت كرهوها يف أول األمر    هذا الوقعة    "  . . ولتكون آية للمؤمنني   " 
وجـزاء طاعتـهم لرسـول اهللا       ،  يرون فيها عواقب تـدبري اهللا هلـم       ،  فاهللا ينبئهم أا ستكون آية هلم     

ويلقي السكينة يف قلوم واالطمئنان     ،  وخري جزيل ،  مما يثبت يف نفوسهم أا شيء عظيم      . واستسالمهم
 . والرضى واليقني
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وهكذا جيمـع   . جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم     "  . . طا مستقيما ويهديكم صرا  " 
يف األمـر الـذي كرهـوه    . فيتم هلم اخلري من كـل جانـب  . واهلداية يرزقوا، هلم بني املغنم ينالونه  

 . ويريب قلوم على الطاعة املطلقة واالمتثال؛ وهكذا يعلمهم أن اختيار اهللا هلم هو االختيار. واستعظموه
ولكن اهللا توالها عنـهم     ،  مل يقدروا عليها بقوم   . كذلك مين عليهم ويبشرهم بأخرى غري هذه       

  "  . . وكان اهللا على كل شيء قديرا، وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا ا:  " بقدرته وتقديره
ى أهي فتوح مملكيت كسـر    ؟  أهي فتح خيرب  ؟  أهي فتح مكة  .  وختتلف الروايات يف هذه األخرى    

 ؟ أهي فتوح املسلمني اليت تلت هذه الوقعة مجيعا؟ وقيصر
. بعد صلح احلديبية وبسبب من هذا الصـلح .  وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة  

وهـي الـيت    . ففتح اهللا مكة للمسلمني بال قتال تقريبا      ،  مث نقضه املشركون  ،  الذي مل يدم سوى عامني    
وسلمها هلم  ،  مث أحاط اهللا ا   . وردم عام احلديبية  ،   عقر دارهم  وهامجتهم يف ،  استعصت عليهم من قبل   

مل حيـددها  ، فهذه بشرى ملفوفة يف هذا املوضـع  "  . . وكان اهللا على كل شيء قديرا  " –بال قتال   
أشار إليه هذه اإلشارة لبث الطمأنينـة والرضـى         . ألا كانت عند نزول هذه اآلية غيبا من غيب اهللا         

 . تبشاروالتطلع واالس
، وهـم يف انتظارهـا  ، والغنيمة اليت قد أحاط اهللا ا  ،   ومبناسبة هذه اإلشارة إىل الغنيمة احلاضرة     

. أو ألن املشـركني أقويـاء     ،  وأن الصلح يف هذا العام مل يكن ألم ضعاف        ؛  يقرر هلم أم منصورون   
 حيثما التقى املؤمنون والكافرون     فتلك سنة اهللا  . ولو قاتلهم الذين كفروا هلزموا    . ولكنه مت حلكمة يريدها   

 : يف موقعة فاصلة
سنة اهللا اليت قد خلت     . مث ال جيدون وليا وال نصريا     ،  ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار      " 

  "  . . ولن جتد لسنة اهللا تبديال، من قبل
؟ وأية ثقـة  ؟  ينةفأية سك .  وهكذا يربط نصرهم وهزمية الكفار بسنته الكونية الثابتة اليت ال تتبدل          

وهم يسمعون من اهللا أن نصرهم وهزمية أعدائهم سنة من          ؛  وأي تثبيت جيده أولئك املؤمنون يف أنفسهم      
 ؟ سننه اجلارية يف هذا الوجود

وألسباب قد تتعلق باستواء املؤمنني على      . ولكنها قد تتأخر إىل أجل    .  وهي سنة دائمة ال تتبدل    
أو تتعلق بتهيئة اجلو الذي يولد فيه النصر للمـؤمنني          . يعرفها اهللا هلم  طريقهم واستقامتهم االستقامة اليت     
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واهللا . ولكن السنة ال تتخلف   . أو لغري هذا وذلك مما يعلمه اهللا      . لتكون له قيمته وأثره   ،  واهلزمية للكافرين 
 .  "  . . ولن جتد لسنة اهللا تبديال:  " أصدق القائلني

وكف أيديهم عن املشركني من بعد ما أظفرهم        ،  نهم كذلك مين عليهم بكف أيدي املشركني ع      
مشريا إىل ذلك احلادث الذي أراد أربعون من املشركني أو أكثر أو أقل أن ينالوا من                . على من هامجوهم  
 :  ع فأخذوا وعفا عنهم رسول اهللا . معسكر املسلمني

. علـيهم من بعد أن أظفـركم      . وأيديكم عنهم ببطن مكة   ،  وهو الذي كف أيديهم عنكم     " 
  "  . . وكان اهللا مبا تعملون بصريا

لريد كل حركة وكـل     ،  واهللا يذكره هلم يف هذا األسلوب     ؛  يعرفه السامعون ،   وهو حادث وقع  
وليوقع يف قلوم هذا اإلحساس املعني بيد اهللا سبحانه وهي تدبر هلم            ؛  حادث وقع هلم إىل تدبريه املباشر     

، بـال تـردد وال تلفـت      ،  ليسلموا أنفسهم كلها هللا   ،  مكما تقود خواطره  ،  وتقود خطاهم ،  كل شيء 
موقنني أن األمر كلـه     ؛  واجتاههم ونشاطهم ،  بكل مشاعرهم وخواطرهم  ،  ويدخلوا ذا يف السلم كافة    

وأنه يريد م   . وأم مسريون بقدره ومشيئته فيما خيتارون وفيما يرفضون       ،  وأن اخلرية ما اختاره اهللا    ،  هللا
فهـو  ،  ظاهرهم وخافيهم ،  وهو بصري م  . له حتقق هلم اخلري كله من أيسر طريق       فإذا استسلموا   . اخلري

وكان اهللا مبا تعملون    :  " ولن يضيع عليهم شيئا يستحقونه    ،  ولن يضيعهم . خيتار هلم عن علم وعن بصر     
  "  . . بصريا

|     |     | 
دهم للمؤمنني عن   وكيف ينظر إىل أعماهلم وص    ؟  من هم يف ميزان اهللا    ،  مث حيدثهم عن خصومهم   

 : وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إىل خصومهم املعتدين. بيته احلرام
ولوال رجال  ،  واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله    ،  هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام       " 

فتصيبكم منهم معرة بغري علم ليدخل اهللا يف رمحته         ،  أن تطأوهم ،  مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم    
إذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلميـة        . لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما       .  يشاء من

وكانوا أحق ا   ،  وألزمهم كلمة التقوى  ،  فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني      ؛  محية اجلاهلية 
  "  . . وكان اهللا بكل شيء عليما، وأهلها

هم الـذين   :  " الذين يستحقون هذا الوصف الكريه    ،  فرون حقا الكا،   هم يف ميزان اهللا واعتباره    
فهم أكره شيء إىل اهللا الـذي       ،  عريقون يف النسبة إليه   ،  يسجله عليهم كأم متفردون به     "  . . كفروا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

33

وهو صدهم للمؤمنني عن املسـجد      ،  كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه اآلخر     ! يكره الكفر والكافرين  
 :  حمبوسا عن الوصول إىل حمل ذحبه املشروعوصد اهلدي وتركه، احلرام

  "  . . وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله " 
كبرية يف األديان كلها اليت يعرفوا يف اجلزيرة مـن لـدن      .  وهي كبرية يف اجلاهلية ويف اإلسالم     

فلم يكن إذن كف اهللا للمـؤمنني       .  . كريهة يف عرفهم ويف عقيدم ويف عقيدة املؤمنني       . أبيهم إبراهيم 
إمنا كان ذلك حلكمة أخرى يتلطف اهللا سبحانه فيكشـف          ! كال. عنهم بقيا عليهم ألن جرمهم صغري     

 : عنها للمؤمنني
فتصيبكم منهم معرة بغـري     ،  أن تطأوهم ،  ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم       " 

  "  . . علم
ومل يعلنوا إسالمهم تقيـة  ، ن املسلمني يف مكة مل يهاجروا      فلقد كان هنالك بعض املستضعفني م     

فرمبـا  ،  وهم ال يعرفون أشخاصـهم    ،  وهاجم املسلمون مكة  ،  ولو دارت احلرب  . يف وسط املشركني  
ويلزمون بديام حني يتبني أم قتلوا      ! إن املسلمني يقتلون املسلمني   : فيقال. وطأوهم وداسوهم وقتلوهم  

نالك حكمة أخرى وهي أن اهللا يعلم أن من بني الكافرين الذين صـدوهم              مث ه  . . خطأ وهم مسلمون  
مبا يعلمه مـن طبيعتـه      ،  ومن قدر له اهللا الدخول يف رمحته      ،  من قسمت له اهلداية   ،  عن املسجد احلرام  

 : ولعذب الكافرين العذاب األليم، ولو متيز هؤالء وهؤالء ألذن اهللا للمسلمني يف القتال؛ وحقيقته
  "  . . لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هللا يف رمحته من يشاءليدخل ا " 

 وهكذا يكشف اهللا للجماعة املختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمته املغيبة وراء تقديره              
 . وتدبريه

بعد تسجيل صـفتهم وعملـهم      . وصف نفوسهم من الداخل   .  وميضي يف وصف الذين كفروا    
 : الظاهر

  "  . . إذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية محية اجلاهلية  "
احلمية الـيت جعلتـهم     . إمنا هي محية الكرب والفخر والبطر والتعنت      .  محية ال لعقيدة وال ملنهج    

أن ،  وحيبسون اهلدي الذي ساقوه   ،  مينعوم من املسجد احلرام   ،   ومن معه   ع   يقفون يف وجه رسول اهللا      
إنـه  ،  كي ال تقول العـرب    . خمالفني بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة       . حر فيه يبلغ حمله الذي ين   
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؛ ففي سبيل هذه النعرة اجلاهلية يرتكبون هذه الكبرية الكريهة يف كل عرف وديـن            . دخلها عليهم عنوة  
وينتهكون حرمة األشهر احلرم اليت مل      ؛  وينتهكون حرمة البيت احلرام الذي يعيشون على حساب قداسته        

 - أول األمـر   - وهي احلمية اليت بدت يف جتبيههم لكل من أشار عليهم         !  جاهلية وال إسالم   تنتهك يف 
وهي كذلك الـيت تبـدت يف رد        . وعاب عليهم صد حممد ومن معه عن بيت اهللا احلرام         ،  خبطة مساملة 

تلك وهي كلها تنبع من     .  يف أثناء الكتابة    ع   ولصفة رسول اهللا    ،  سهيل بن عمرو السم الرمحن الرحيم     
 . اجلاهلية املتعجرفة املتعنتة بغري حق

ملا يعلمه يف نفوسهم من جفوة عـن        ،   وقد جعل اهللا احلمية يف نفوسهم على هذا النحو اجلاهلي         
 : والتقوى، وأحل حملها السكينة. فأما املؤمنون فحماهم من هذه احلمية. احلق واخلضوع له

وكانوا أحـق ـا     . وألزمهم كلمة التقوى  . فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني       " 
  "  . . وأهلها

كالتقوى املتحرجة املتواضعة كلتامها تليق بالقلب املـؤمن املوصـول          ،   والسكينة الوقورة اهلادئة  
فال يتبطـر   ،  املراقب لربه يف كل خاجلة وكل حركة      . املطمئن مبا فيه من ثقة    . الساكن ذه الصلة  ،  بربه

يف رضى  . فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع      . إمنا يغضب لربه ودينه   ،  تهوال يغضب لذا  ؛  وال يطغى 
 . وطمأنينة

إىل . وهذا ثناء آخر من رم علـيهم      . وكانوا أهلها ،   ومن مث كان املؤمنون أحق بكلمة التقوى      
فهم قد استحقوها يف    . وما أودع فيها من تقوى    ،  جانب االمتنان عليهم مبا أنزل على قلوم من سكينة        

 : صادر عن علم وتقدير، وهو تكرمي بعد تكرمي؛ وبشهادته، ميزان اهللا
  "  . . وكان اهللا بكل شيء عليما " 

|     |     | 
 قد هاهلم أال تتحقق      ع   ولقد مر بنا أن بعض املؤمنني الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول اهللا             

وأا ،  وينبئهم أا منه  ،  د هلم صدق هذه الرؤيا    فاهللا يؤك . وأن يردوا عن املسجد احلرام    ؛  الرؤيا هذا العام  
 : وأن وراءها ما هو أكرب من دخول املسجد احلرام أيضا. واقعة وال بد



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

35

آمنني حملقـني   - إن شاء اهللا  - لتدخلن املسجد احلرام  : لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق      " 
هو الذي أرسل   . ك فتحا قريبا  فجعل من دون ذل   ،  فعلم ما مل تعلموا   . رؤوسكم ومقصرين ال ختافون   

  "  . . وكفى باهللا شهيدا، رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله
،  ودخوهلم املسـجد احلـرام آمـنني        ع   بشرى تصديق رؤيا رسول اهللا      .  فأما البشرى األوىل  

ققت بعـد عـام     فأما هذه فقد حت    . . ال خيافون ،  وحتليقهم وتقصريهم بعد انتهاء شعائر احلج أو العمرة       
وغلبـة  ، إذ مت هلم فتح مكـة . مث حتققت بصورة أكرب وأجلى بعد عامني اثنني من صلح احلديبية     . واحد

 . دين اهللا عليها
 - لتدخلن املسجد احلـرام   :  " وهو يقول هلم  ؛   ولكن اهللا سبحانه يؤدب املؤمنني بأدب اإلميان      

ولكن املشيئة جيـب أن تظـل يف نفـوس    . رب بهألن اهللا أخ، فالدخول واقع حتم "  . . –إن شاء اهللا  
وتصبح هي قاعـدة    ،  حىت تستقر هذه احلقيقة يف القلوب     ،  املسلمني يف صورا الطليقة ال يقيدها شيء      

ويذكر هذا االستثناء يف كل     ،  ويقرر هذه احلقيقة  ،  والقرآن يتكئ على هذا املعىن    . التصور للمشيئة اإلهلية  
إنه . ولكن تعلق املشيئة به أبدا طليق     . ووعد اهللا ال خيلف   . يها وعد اهللا  حىت املواضع اليت يذكر ف    ،  موضع

 . ليستقر منهم يف أعماق الضمري والشعور، أدب يلقيه اهللا يف روع املؤمنني
 - فقد ذكرت الروايات أنه ملا كان ذو القعدة من سنة سـبع           ؛   ونعود إىل قصة حتقيق هذا الوعد     

فأحرم مـن   .  إىل مكة معتمرا هو وأهل احلديبية       ع   خرج رسول اهللا     - أي العام التايل لصلح احلديبية    
فلمـا  . وسار أصحابه يلبون   - كما أحرم وساق اهلدي يف العام قبله       - وساق معه اهلدي  ،  ذي احلليفة 

فلما رآه املشركون رعبوا    .  قريبا من مر الظهران بعث حممد بن مسلمة باخليل والسالح أمامه            ع   كان  
وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال          ،   يغزوهم  ع   وا أن رسول اهللا     وظن،  رعبا شديدا 
 فرتل مبر الظهران حيـث ينظـر إىل          ع   فلما جاء رسول اهللا     . فذهبوا فأخربوا أهل مكة   ،  عشر سنني 

وسار إىل مكة بالسيوف مغمدة     ،  بعث السالح من القسي والنبل والرماح إىل بطن ياجج        ،  أنصاب احلرم 
، يا حممـد  : فقال،  فلما كان يف أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص         . قرا كما شارطهم عليه   يف  

. دخلت علينا بالسالح والقسـي والرمـاح      : قال" ؟    وما ذاك :  "  ع   فقال  . ما عرفناك تنقض العهد   
 ! بالرب والوفاء، ذا عرفناك: فقال " وقد بعثنا به إىل ياجج، مل يكن ذلك:  "  ع فقال 

غيظـا   ي  وإىل أصحابه   ع    وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئال ينظروا إىل رسول اهللا           
وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا يف الطرق وعلى البيوت ينظـرون إىل                . وحنقا
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وهو ،  واهلدي قد بعثه إىل ذي طوى     ،   وبني يديه أصحابه يلبون     ع   فدخلها  .  وأصحابه  ع   رسول اهللا   
وعبد اهللا بن رواحة األنصاري آخذ بزمـام الناقـة          ،  راكب ناقته القصواء اليت كان راكبها يوم احلديبية       

 . يقودها
وظهـر  . مث كان الفتح يف العام الذي يليه.  وحتقق وعد اهللا ع    وهكذا صدقت رؤيا رسول اهللا      

 :  األخرية حيث يقولمث حتقق وعد اهللا وبشراه. مث ظهر يف اجلزيرة كلها بعد. دين اهللا يف مكة
 "  . وكفى باهللا شهيدا  ،  هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله           " 

 . 
بل ظهر يف املعمور من األرض كلها قبـل مضـي           ،  ال يف اجلزيرة وحدها   ،   فلقد ظهر دين احلق   

وظهـر  ،  طورية قيصر ويف قسم كبري من امربا    ،  ظهر يف امرباطورية كسرى كلها    . نصف قرن من الزمان   
 "  . . أندونيسـيا  " ويف جزر اهلند الشـرقية ، مث يف جنوب آسيا يف املاليو وغريها ،  يف اهلند ويف الصني   

 . وكان هذا هو معظم املعمور من األرض يف القرن السادس ومنتصف القرن السابع امليالدي
ي عن جـزء كـبري مـن        حىت بعد احنساره السياس    - وما يزال دين احلق ظاهرا على الدين كله       

واحنسار قوة أهله يف األرض كلها بالقيـاس        . وخباصة يف أوربا وجزر البحر األبيض     ،  األرض اليت فتحها  
 . إىل القوى اليت ظهرت يف الشرق والغرب يف هذا الزمان
، فهو الدين القـوي بذاتـه     . من حيث هو دين   ،   أجل ما يزال دين احلق ظاهرا على الدين كله        

ملا يف طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس         ! الزاحف بال سيف وال مدفع من أهله       ،القوي بطبيعته 
، وحاجات العمران والتقـدم   ،  وملا فيه من تلبية بسيطة عميقة حلاجات العقل والروح        ؛  الوجود األصلية 

 ! من ساكين األكواخ إىل سكان ناطحات السحاب، وحاجات البيئات املتنوعة
ينظر يف اإلسالم نظرة جمردة من التعصب واهلوى حىت يقـر           ،  ري اإلسالم  وما من صاحب دين غ    

وتلبيـة حاجاـا الناميـة      ،  وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة     ،  باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة    
  "  . . وكفى باهللا شهيدا . .  " املتطورة يف يسر واستقامة

. ظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة احملمديـة          فوعد اهللا قد حتقق يف الصورة السياسية ال       
وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كلـه يف          ؛  ووعد اهللا ما يزال متحققا يف الصورة املوضوعية الثابتة        

 . يف مجيع األحوال، والقيادة، بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل. حقيقته
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فغري أهلـه يـدركوا     !  الذين ال يدركون هذه احلقيقة اليوم       ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم     
 ! وحيسبون هلا يف سياسام كل حساب، وخيشوا

|     |     | 
ختامها بتلك الصورة الوضيئة اليت يرمسها القرآن لواقـع صـحابة           . واآلن جنيء إىل ختام السورة    

وبلغهـا  ،   السعيدة اليت رضي اهللا عنـها       وبذلك الثناء الكرمي على تلك اجلماعة الفريدة        ع   رسول اهللا   
 : رضاه فردا فردا

يبتغـون  ، تراهم ركعا سجدا، والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم. حممد رسول اهللا   " 
ومثلـهم يف   . ذلك مثلهم يف التوراة   . سيماهم يف وجوههم من أثر السجود     ،  فضال من اهللا ورضوانا   

ليغـيظ ـم   ، يعجب الـزراع ، فاستوى على سوقه، ستغلظفا، فآزره، اإلجنيل كزرع أخرج شطأه 
  "  . . وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الكفار

صورة مؤلفة من عدة لقطـات ألبـرز        .  إا صورة عجيبة يرمسها القرآن الكرمي بأسلوبه البديع       
فلقطة تصور حالتـهم مـع الكفـار ومـع       . مرةحاالا الظاهرة واملض  ،  حاالت هذه اجلماعة املختارة   

 تراهم ركعا سجدا  :  " ولقطة تصور هيئتهم يف عبادم     " أشداء على الكفار رمحاء بينهم    :  " أنفسهم
ولقطـة   "  . . يبتغون فضال من اهللا ورضـوانا   :  " ولقطة تصور قلوم وما يشغلها وجييش ا      "  . . 

سيماهم يف وجـوههم مـن أثـر        :  " مستهم وسحنتهم ومسام  تصور أثر العبادة والتوجه إىل اهللا يف        
ولقطات متتابعة تصورهم كما     . . وهذه صفتهم فيها   "  . . ذلك مثلهم يف التوراة    "  "  . . السجود

  " . فاستوى على سوقه   "  " فاستغلظ "  "  . . فآزره "  " كزرع أخرج شطأه   . .  " هم يف اإلجنيل  
  "  . . ليغيظ م الكفار  " "  . .: يعجب الزراع" 

:   صفته اليت أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من املشركني           ع    وتبدأ اآلية بإثبات صفة حممد      
 . مث ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك األسلوب البديع "  . . حممد رسول اهللا" 

ونقط اإلرتكـاز   ،  مولكن اللقطات تتناول احلاالت الثابتة يف حيا      .  واملؤمنون هلم حاالت شىت   
وإرادة التكـرمي    . . وتربزها وتصوغ منها اخلطوط العريضة يف الصور الوضيئة       . األصيلة يف هذه احلياة   

التكرمي اإلهلي هلذه اجلماعـة     . وتثبيت املالمح والسمات اليت تصورها    ،  واضحة يف اختيار هذه اللقطات    
 . السعيدة
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أشداء على الكفـار رمحـاء      :  " طة األوىل أم  وهو يسجل هلم يف اللق    ،   إرادة التكرمي واضحة  
ولكنهم قطعوا هذه   ،  أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم         "  . . بينهم

، وهي احلميـة للعقيـدة    . فهي الشدة هللا والرمحة هللا    . رمحاء بينهم وهم فقط إخوة دين     . الوشائج مجيعا 
وهـم يقيمـون عـواطفهم    . وال ألنفسهم فيهم شيء  ،  نفسهم شيء فليس هلم يف أ   . والسماحة للعقيدة 

يشتدون علـى أعـدائهم     . كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدم وحدها       ،  ومشاعرهم
والوشيجة اليت  ،  ومن االنفعال لغري اهللا   ،  وقد جتردوا من األنانية ومن اهلوى     . ويلينون إلخوم فيها  ،  فيها

 . تربطهم باهللا
:  هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة    ،  لتكرمي واضحة وهو خيتار من هيئام وحاالم       وإرادة ا 

. والتعبري يوحي كأمنا هذه هيئتهم الدائمة اليت يراها الرائي حيثمـا رآهـم             "  . . تراهم ركعا سجدا  " 
ـ       ،  ذلك أن هيئة الركوع والسجود متثل حالة العبادة        فعـرب  ؛  هموهي احلالة األصيلة هلم يف حقيقة نفوس

 . حىت لكأم يقضون زمام كله ركعا سجدا، عنها تعبريا يثبتها كذلك يف زمام
يبتغون فضال من اهللا    :  " ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم     .  واللقطة الثالثة مثلها  

 إليـه   وكل ما تتطلـع   ،  كل ما يشغل باهلم   . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة      "  . . ورضوانا
 . وال شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. هو فضل اهللا ورضوانه، أشواقهم

:  " ونضحها على مسـام ،  واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع املضمر يف مالحمهم         
 والصـفاء  سيماهم يف وجوههم من الوضاءة واإلشـراق      "  . . سيماهم يف وجوههم من أثر السجود     

وليست هذه السيما هي النكتة املعروفة يف الوجـه  . ومن ذبول العبادة احلي الوضيء اللطيف ،  والشفافية
. فاملقصود بأثر السجود هو أثر العبادة      "  . . من أثر السجود  :  " كما يتبادر إىل الذهن عند مساع قوله      

فهو أثـر هـذا   .  هللا يف أكمل صورهاواختار لفظ السجود ألنه ميثل حالة اخلشوع واخلضوع والعبودية 
، وحيل مكاا التواضع النبيل   . حيث تتوارى اخليالء والكربياء والفراهة    ،  أثره يف مالمح الوجه   . اخلشوع

 . والذبول اخلفيف الذي يزيد وجه املؤمن وضاءة وصباحة ونبال، والوضاءة اهلادئة، والشفافية الصافية
إمنا هي ثابتة هلـم يف لوحـة        . ذه اللقطات ليست مستحدثة    وهذه الصورة الوضيئة اليت متثلها ه     

وصفتهم اليت عرفهم    "  . . ذلك مثلهم يف التوراة   :  " ومن مث فهي قدمية جاء ذكرها يف التوراة       ؛  القدر
 . وبشر األرض ا قبل أن جييئوا إليها، اهللا ا يف كتاب موسى
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 "  كزرع أخرج شطأه   " أم،   ومن معه  وصفتهم يف بشارته مبحمد    "  . . ومثلهم يف اإلجنيل   " 
.  ولكن هذا الفرخ ال يضعف العود بل يشـده        . خيرج فرخه من قوته وخصوبته    ،  فهو زرع نام قوي   . . 

فاستوى .  " الزرع وضخمت ساقه وامتألت    " فاستغلظ.  " أو أن العود آزر فرخه فشده      " . فآزره" 
  . .  سوياولكن مستقيما قويا. ال معوجا ومنحنيا " على سوقه

. العارفني بالنامي منه والـذابل    ،  فأما وقعه يف نفوس أهل اخلربة يف الزرع       .  هذه صورته يف ذاته   
 "  . الزارع " ويف قراءة يعجب   " . يعجب الزراع :  " فهو وقع البهجة واإلعجاب   . املثمر منه والبائر  

وأما وقعـه يف نفـوس       .  . صاحب هذا الزرع النامي القوي املخصب البهيج        ع   وهو رسول اهللا    . 
وتعمد إغاظة الكفار يوحي     "  . . ليغيظ م الكفار  :  " فهو وقع الغيظ والكمد   . الكفار فعلى العكس  

 ! وأم ستار للقدرة وأداة إلغاظة أعداء اهللا، أو زرعة رسوله. بأن هذه الزرعة هي زرعة اهللا
من مث ورد ذكره قبل أن جييء       و. فهو ثابت يف صفحة القدر    ،   وهذا املثل كذلك ليس مستحدثا    

 . ثابت يف اإلجنيل يف بشارته مبحمد ومن معه حني جييئون. حممد ومن معه إىل هذه األرض
 . .  ع   صحابة رسـول اهللا      . .  وهكذا يثبت اهللا يف كتابه اخلالد صفة هذه اجلماعة املختارة         

وتبقـى  . ن بارى ء الوجـود    وهو يتسمع إليها م   ،  وتتجاوب ا أرجاؤه  ،  فتثبت يف صلب الوجود كله    
 . لتحقق معىن اإلميان يف أعلى الدرجات، حتاول أن حتققها، منوذجا لألجيال

وعد اهللا الذين آمنـوا وعملـوا       :  " وعد اهللا باملغفرة واألجر العظيم    ،   وفوق هذا التكرمي كله   
ما تقـدم مـن     وهو وعد جييء يف هذه الصيغة العامة بعد        "  . . الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما    

 . اليت جتعلهم أول الداخلني يف هذه الصيغة العامة، صفتهم
ولكنـه  . وذلك الرضى وحده أجر عظيم    . وذلك التكرمي وحده حسبهم    . .  مغفرة وأجر عظيم  

 . والعطاء اإلهلي عطاء غري جمذوذ، الفيض اإلهلي بال حدود وال قيود
ف وجوه هـؤالء الرجـال السـعداء         ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشر         

وهم يرون أنفسهم هكذا    . وهم يتلقون هذا الفيض اإلهلي من الرضى والتكرمي والوعد العظيم         . وقلوم
وقد نزلت هـذه    ،  وأنظر إليهم وهم عائدون من احلديبية     . ويف كتاب اهللا  ،  ويف ميزان اهللا  ،  يف اعتبار اهللا  

وينظر بعضـهم   . أرواحهم وقلوم ومشاعرهم ومسام   وهم يعيشون فيها ب   . وقد قرئت عليهم  ،  السورة
 . يف وجوه بعض فريى أثر النعمة اليت حيسها هو يف كيانه
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ولكن أىن لبشـر     . .  وأحاول أن أعيش معهم حلظات يف هذا املهرجان العلوي الذي عاشوا فيه           
 ! ؟ إال من بعيد. مل حيضر هذا املهرجان أن يتذوقه
 ! ؟ فيقرب له البعيد: كرامهم اللهم إال من يكرمه اهللا إ

 ! ! !  فاللهم إنك تعلم أنين أتطلع هلذا الزاد الفريد
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   لصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، وا |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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