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 أما بعد:  ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
في سورة الفتح وىي في آخرىا حيث وصف  آيةٌ  -تبارك وتعالى-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 

ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر }: -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب محمد  -جل جاللو-اهلل 
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًًل ِمنَ  المَِّو َوِرْضَواًنا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك  ُرَحَماُء َبْيَنُيْم َترَاُىْم ُركًَّعا ُسجَّ

رَّاَع َمَثُمُيْم ِفي التَّْورَاِة َوَمَثُمُيْم ِفي اإِلْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَوى َعَمى  ُسوِقِو ُيْعِجُب الزُّ
اِلَحاِت ِمْنُيْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًمااْلُكفَّ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ  ، ىذه اآلية [99الفتح:] {اَر َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء }، -عميو الصالة والسالم-كما تصفو ىو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-تصف أصحاب محمد 
-و ورسمو عمى أنبيائ -عز وجل-وىو من أعظم الكتب التي أنزليا اهلل  ،وصفيم في التوراة، ىذا {َعَمى اْلُكفَّارِ 

غمظون عمى الكفار، وفيما بينيم يتراحمون ي ،، صفتيم في التوراة أنيم أشداء عمى الكفار-الصالة والسالم معميي
 ويكون السائد بينيم والوصف الظاىر ىو الشفقة عمى إخوانيم المؤمنين. ،ويرقون

ًدا} وكثرة السجود، وىذا  ،، فوصفيم بكثرة العبادة، كثرة الركوع{َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُيْم َترَاُىْم ُركًَّعا ُسجَّ
، -صمى اهلل عميو وسمم-يدل عمى أن ىذا من الخصائص واألوصاف الكاممة التي اتصف بيا أصحاب محمد 

 -جل جاللو-يم لطاعة اهلل مة من عمل أىل البدع، فيؤالء لربما لم تنيض ىمخالفًا لمن يزعم أن كثرة العباد
صمى اهلل -والنبي  ،فصاروا يبررون ضعفيم وعجزىم وتقاعدىم عن طاعة موالىم ومميكيم بمثل ىذه التعميالت

 يصفيم ىنا بكثرة العبادة. -جل جاللو-، فاهلل (1)"رجالهكان يقوم الميل حتى تتفطر " :-عميو وسمم
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًًل ِمنَ }  ،-عز وجل-، ىذا وصف ليم باإلخالص، زكاىم اهلل {المَِّو َوِرْضَواًنا َترَاُىْم ُركًَّعا ُسجَّ

 ال لشيء آخر. -جل جاللو-يفعمون ذلك طمبًا لمرضاتو 
، وقد أشرت إلى شيء من معنى ىذه اآلية {ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }: -وىو محل الشاىد-ثم قال 

المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا }: -تبارك وتعالى-عند الكالم عمى آية النور، أعني قولو 
، {َمَثُل ُنورِهِ }في قولو:  -رضي اهلل تعالى عنيم-إن األقاويل التي ذكرىا السمف  :، وقمنا[53النور:] {ِمْصَباحٌ 

شراقو  ،داخمة تحت اآلية، مثل نوره في قمب المؤمن، وىكذا ما يظير من أثر ىذا النور من استنارة الوجو وا 
وُحسن السمت إلى  ،كل ىذا داخل فيو مع استقامة الظاىر ،وما شابو ذلك ،وظيور أثر الطاعة عمى المطيعين

وذلك في  ،كالم عمى ىذه القضية عمى وجو االختصاصغير ذلك، وفي ىذا الموضع من سورة الفتح يأتي ال
، إن الكثيرين يظنون أن المقصود بيذه الصفة ىو ما {ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }: -تعالى-قولو 
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وليذا لربما تكمف بعضيم ذلك بمزيد من ضغط جبيتو  ؛يظير في جبين اإلنسان من أثر السجود من سواد ونحوه
ليظير ذلك األثر فيو، ولربما بمغ األمر ببعض الناس أنو يضع لونًا أو شيئًا من أجل أن يبدو  ؛عمى األرض
 .بيذه الصفة

 ،ويعمم أعماليم من طول صالة بالميل ونحو ذلك ،ىو الذي يعمم أحوال العباد ومقاصدىم -تبارك وتعالى-اهلل و 
جد ىذا األثر بسبب كثرة العبادة وكثرة السجود فال شك أنو أمارة عمى خير، وأما إن جاء ذلك من لكن إن وُ 

ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن }: -جل جاللو-التكمف فإن ذلك يكون مذمومًا، لكن المقصود ىنا أن نعمم المراد بقولو 
  .في ىذه اآلية؟ -رضي اهلل تعالى عنيم-، ماذا قال السمف {َأَثِر السُُّجودِ 

ضيئة مشرقة من م ،بأن ذلك في يوم القيامة في اآلخرة وليس في الدنيا، بحيث تكون وجوىيم منيرةمنيم من قال 
 .(9)ة والتحجيلأخبر أنو يعرف أمتو بالُغر   -صمى اهلل عميو وسمم-أثر السجود، والنبي 

فال  ،وذلك يكون في األطراف من آثار الوضوء ،والُغرة ما يكون في الوجو أو في الجبين من البياض، والتحجيل
  .موجودة في اآلخرة ُيعرفون بيا من بين سائر الناس السيماشك أن ىذه 

نيا في يوم إ" :يقول -رحمو اهلل-الزىري  ،إن ذلك في الدنيا، وىذا قول الجميور :ومن أىل العمم من قال
، لكن بماذا فسروىا؟ جاءت عباراتيم متقاربة، ابن (4)"في الدنيا" :وعامة أىل العمم سمفًا وخمفًا يقولون ،(5)"القيامة
الحسن من سيما المؤمن كما  فإن السمت ؛، وىذا صحيح(3)"السمت الحسن"يقول:  -رضي اهلل عنيما-عباس 
 .سيأتي

بما يظير عمييم  ،{ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }ومنيم من عبر كمجاىد عن ذلك بالخشوع والتواضع، 
 .(6)من الخشوع والتواضع
: إن لمحسنة نورًا في الوجو، وسعة في الرزق، ومحبة في -وىو يرجع إلى ما سبق أيضاً -ومنيم من فسره بقولو 

ن لم يعمموا حالو وعممو في السر، يأسر القموب وتحبو وتقبل عميو،  ،قموب الخمق، فالمطيع إذا رآه الناس أحبوه وا 
إذا رآه الناس أبغضوه وشنئوه ونفرت قموبيم منو وما أطاقوه بحال من األحوال وىم ال يعممون  كما أن العاصي

وال حاجة لذكره  ،حالو في السر، وقد ذكرت كالمًا البن الجوزي في الكالم عمى أعمال القموب يرجع إلى ىذا
 .ىنا

يعني: ما يظير عمييم من أثر  ،(7)"الرجل بالميل اصفر وجيو بالنيار إذا سير"ومنيم من قال كالضحاك: 
 .اإلجياد في العبادة
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، وفسره سفيان (9)، وابن ُجريج فسر ذلك بالوقار(8)"بالنيار وجيو حسن بالميل صالتو كثرت من"وقال بعضيم: 
ما ": -رضي اهلل تعالى عنو-، وىكذا أيضًا ما قالو عثمان (12)وظيور األنوار عميو ،الثوري بالبياء في الوجو

 .(11)"وفمتات لسانو ،سريرة إال أظيرىا اهلل عمى صفحة وجيوأسر أحد 
ذا أشرق القمب  ،فاإلنسان ال يستطيع أن ُيخفي شيئًا، فإن ىذه الوجوه مرآة لمقمب إذا أظمم القمب أظمم الوجو، وا 

 واستنار أشرق الوجو واستنار، وذلك يكون في الدنيا كما يكون في اآلخرة.
إن )): -صمى اهلل عميو وسمم-مرفوعًا إلى النبي  -رضي اهلل عنيما-وكذلك أيضًا ما جاء عن ابن عباس 

، وىو حديث حسن (19)((واالقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة ،والسمت الحسن ،اليدي الصالح
كما ىو الحال بالنسبة ألىل اإلسناد، وكثير من الناس يتساىل في مثل ىذا، لربما ال يظير بصورة الئقة 

ره، وأن مخبره المروءات فيفرط في ذلك كثيرًا، ولكن ينبغي أن يعمم اإلنسان أن مظير اإلنسان يؤثر في مخب
 بال مرية. ل ذلك يظير عميو ما في قمبو جميًّاو وحركاتو ومشيتو ومعاممتو، كيظير عمى حالو وزي

والمباس الالئق  ،والتؤدة ،والوقار ،وما يقيميا من ُحسن السمت ،ينبغي لمناس أن يحفظوا المروءات :وليذا أقول
أو  ،أو الجيالة ،أو الغفمة ،وال يصمح أن يخرج الرجل أو المرأة بمباس أىل الفجور ،الذي يميق بأىل المروءة

اهلل رضي -  ى عمى ذلك األوالد والبنات منذ نعومة أظفارىم، والصحابة فياء ونحو ذلك، وينبغي أن ُيرب  الس
 إلييم نظر من فكل، وحُسنت أعماليم ،خُمصت نياتيم"كما يقول الحافظ ابن كثير:  -تعالى عنيم وأرضاىم

-ُحسن الظاىر مع ُحسن الباطن، كما قال اإلمام مالك  ،، اجتمع ليم ىذا وىذا(15)"وىدييم سمتيم في أعجبوه
يقولون: واهلل إن  ،الذين فتحوا الشام -اهلل عنيمرضي -بمغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة ": -رحمو اهلل

عميو الصالة -الصة أصحاب المسيح والحواريون ىم خاصة وخ، (14)"ىؤالء خير من الحواريين فيما بمغنا
 .والسالم

يحتاج اإلنسان أن يقف عندىا، ويعمم أيضًا أن التكمف ال ُيجدي عنو شيئا، ميما حاول  فأقول: ىذه معانٍ 
اإلنسان أن يتصنع شيئًا ليس عميو حالو وعممو في السر فإن اهلل يفضحو، ميما حاول اإلنسان أن يتزين لمناس 

يمان و  ،بعمل ظاىر أو بقول حسن أو نحو ذلك إن لم يكن ذلك مستمدًا من عمل صحيح  -عز وجل-ى هلل تُقوا 
وتنقية  -عز وجل-وأن يعمم أن إخالص العمل هلل  ،درك ىذه المعانيفينبغي لإلنسان أن يفإن اهلل ييتكو والبد، 
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والسير عمى منياجو ظاىرًا وباطنًا أن ىذا  ،-صمى اهلل عميو وسمم-السرائر والعمل عمى اتباع السنة سنة النبي 
 وال يتكمف اإلنسان شيئًا ليس لو. ،رةىو طريق الفالح في الدنيا وفي اآلخ

، ما سبق ىو صفتيم في التوراة، ثم ذكر صفتيم [99الفتح:] {َذِلَك َمَثُمُيْم ِفي التَّْورَاةِ }قال:  -عز وجل-ثم إن اهلل 
َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَوى َفآَزَرُه  } ،راخو، أو أخرج أطرافو، يعني أخرج ف  [99الفتح:] {َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأهُ }في اإلنجيل: 

آزر فراخو،  ،آزر أطرافو ،، الزرع آزر ىذا الشطأ{َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمظَ }، آزره بمعنى قواه، [99الفتح:] {َعَمى ُسوِقوِ 
  .، اشتد وقوي{َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمظَ }ت ىذا الزرع، أو الف راخ ىي التي قو   ،ن ىذه األطرافإ :وقيل بالعكس

رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِيمُ َفاْسَتَوى } يعني المزارعين الذين يعرفون  "يعجب الزراع"، [99الفتح:] {اْلُكفَّارَ  َعَمى ُسوِقِو ُيْعِجُب الزُّ
-، ىذه صفة أصحاب محمد {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }والالم ىنا تعميمية،  {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }قيمة ىذا الزرع وقدره، 

بدأ قمياًل لم يدخل فيو إال الواحد بعد الواحد، ثم بعد ذلك كان  ،منذ أن بدأ اإلسالم -عميو وسممصمى اهلل 
ضئياًل قمياًل ثم يزداد شيئًا بعد شيء حتى يصل  وكالقمر في أول ىالل الشير، يبدوكالشمس في بداية بزوغيا، 

كما  -صمى اهلل عميو وسمم-، فالكفار يغتاظون من ىؤالء، فأصحاب محمد {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }إلى الكمال، 
أنو ومنيا  ،يزيدون وال ينقصون، وليذا سأل ىرقل، سأل أبا سفيان السؤاالت المعروفة -عز وجل-وصفيم اهلل 

  .(13)، فأخبر أن ىذا ىو اإليمان حتى يتم"ىل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون"سألو عن ىذه القضية: 
فيظير عمى سائر األديان،  ،واإلسالم في اتساع حتى يكتمل ،في زيادة -صمى اهلل عميو وسمم-فأصحاب محمد 

ويسبونيم  ،أن أولئك الذين يمعنون الصحابة -رحمو اهلل-، وانتزع منيا اإلمام مالك {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }قال: 
 -عز وجل-في رواية عنو أنيم كفار؛ ألن اهلل  ،ويذمونيم أو يكفرونيم ،ويقعون في أعراضيم ،يظون منيمغويت

فيو من الكفار بنص  -صمى اهلل عميو وسمم-، فقال: كل من غاظو أصحاب محمد {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }قال 
ويتأسى  ،ويعظميم ،جميموي ،حبيم، وأما المؤمن في-رحمو اهلل تعالى-، ىذه رواية عن اإلمام مالك (16)القرآن
فيكون ذلك  ،فيم الذين نقموا لنا ىذا الدين، فإذا ُطعن فييم فإن ذلك الطعن يرجع إلى ذلك النقل الذي نقموه ،بيم

  ىدمًا لإلسالم من أصولو.
، -صمى اهلل عميو وسمم-وأن يحشرنا معيم تحت لواء محمد  ،محقنا في زمرتيمأن ي -تبارك وتعالى-فاسأل اهلل 
  سن عبادتو.وح ،وشكره ،ننا عمى ذكرهيعوأن ي ،ا ويجبر كسرنا ويقوي ضعفناوأن يرحمن

واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا  ،مبتالنا وعاف   ،مرضانا الميم ارحم موتانا واشف  
 وعمى آلو وصحبو. ،محمد

                                                           

 وبرقم ،(8) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول إلى الوحي بدء كان كيف الوحي، بدء كتاب البخاري، أخرجو - 13
 بعضا بعضيم يتخذ ال وأن والنبوة، اإلسالم إلى الناس -وسمم عميو اهلل صمى- النبي دعاء باب والسير، الجياد كتاب ،(9941)

 برقم اإلسالم، إلى يدعوه ىرقل إلى -وسمم عميو اهلل صمى- النبي كتاب باب والسير، الجياد كتاب ومسمم، اهلل، دون من أربابا
(1775.) 
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