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نبيِّنا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  ربِّ  هلل  الحمد 
ا بعد: د، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّ محمَّ

فهذا تفسير سورة الفاتحة، اختصرُته من »تفسير اإلمام 
ابن كثير« فجاء يف نحِو ٤٠٪ من األصل، مع اشتماله على 

ة ما يف األصل من المباحث والفوائد. عامَّ

الفرديَّة  للقراءة  مناسٌب  فهو  منه،  االستفادة  إلى  أدعو 
والجماعيَّة، كما أدعو إلى نشره عبر وسائل النشر الُمختلفة، 

وأسأل اهلل الكريم أن ينفع به وُيبارك فيه.

د بن سليمان املهنَّا حممَّ
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L  سورة الفاحتة  J
وبها 	  َخّطًا،  الكتاِب  فاتحُة  أي:  الفاتحة؛  لها:  ُيقال 

ُتفَتَتُح القراءُة يف الصالة.

وُيقال لها أيضًا: أمُّ الكتاب، عند جمهور العلماء.	 

وُيقال لها: الَسْبع المثاين والقرآن العظيم.	 

وُيقال لها: الَحْمد.	 

ربِّه: 	  عن    النبي  لقول  الصالة،  لها:  وُيقال 
»َقسْمُت الصالة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذا قال العبد: 
عبدي..«  َحِمدين  اهلل:  قال  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

الحديث)1(؛ فُسّميْت الفاتحة صالًة؛ ألنها شرٌط فيها.

وُيقال لها: الشفاء.	 

أخرجه مسلم )395(.  )1(
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»الصحيح« 	  يف  سعيد  أبي  لحديث  الُرْقَية  لها:  ويُقال 
اهلل  رسول  له  فقال  السليم،  الرجَل  بها  َرَقى  حين 

: »وما يدريك أنها رقية؟«)1(.

اها: أساس القرآن.	  وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سمَّ

اها سفيان بن عيينة: الواقية.	  وسمَّ

ا 	  اها يحيى بن أبي كثير: الكافية، ألنها تكفي عمَّ وسمَّ
عداها، وال يكفي ما سواها عنها.

وُيقال لها: سورة الصالة، والكنز؛ ذكرهما الزمخشري 	 
افه. يف كشَّ

مرًة  تين؛  مرَّ نزلت  ويقال:  مدنية؛  وقيل:  ية؛  مكِّ وهي 

﴿ٴۇ  تعالى:  لقوله  أشبه،  واألول  بالمدينة.  ومرًة  بمكة، 

ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾)2( واهلل تعالى أعلم.
)1( أخرجه البخاري )2276( ومسلم )22٠1(.

]سورة الحجر: آية 87[.  )2(
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وهي سبُع آياٍت بال خالف، وإنما اختلفوا يف البسملة، 
لها كما هو المشهور عن جمهور  هل هي آية مستقلَّة من أوَّ
اء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين، وَخْلٌق  ُقرَّ
يَّة، كما  لها بالُكلِّ من الَخَلف، أو بعض آية، أو ال ُتَعدُّ من أوَّ
اء والُفقهاء؟ على ثالثة أقوال. هو قول أهل المدينة من الُقرَّ

قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة، وحروفها مائة 	 
وثالثة عشر حرفًا.

أمَّ 	  يت  وُسمِّ التفسير«:  »كتاب  أول  يف  البخاري  قال 
وُيْبدأ  المصاحف،  يف  بكتابتها  ُيْبدأ  ألنه  الكتاب؛ 

بقراءتها يف الصالة.

يت بذلك لرجوع معاين القرآن ُكّله إلى 	  وقيل: إنما ُسمِّ
ما تضّمنته.

ٍم  ي كل جامٍع أمرًا أو مقدَّ قال ابن جرير: والعرب تسمِّ

»ُأّمًا«  جامع:  إماٌم  لها  هو  تتبعه  توابع  له  كانت  إذا  ألمر، 



خمتصر تفسريسورة الفاحتة

6

ون  وُيسمُّ الرأس«  »ُأمَّ  الدماغ:  تجمع  التي  للِجْلدة  فتقول 

ا« واستشهد  لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها »ُأمًّ

بقول ذي الرمة:

عل��ى رأس��ه أمٌّ لن��ا نقت��دي به��ا
أمرا لها  نعصي  ليس  أموٍر  جماُع 

يعني: الرمح.

جميِعها،  أماَم  مها  لتقدُّ الُقرى؛  أمَّ  ة  مكَّ يْت  وُسمِّ قال: 

وجْمِعها ما سواها. وقيل: ألن األرض ُدِحَيْت منها.

القراءة،  بها  ُتْفَتَتح  ألنها  الفاتحة؛  أيضًا:  لها  ويقال 

وصحَّ  اإلمام،  المصحف  كتابَة  بها  الصحابُة  وافتتحْت 

تسميتها بالسبع المثاين؛ قالوا: ألنها ُتَثنَّى يف الصالة، فتقرأ يف 

كل ركعٍة، وإن كان للمثاين معنًى آخُر غيُر هذا، كما سيأتي 

بيانه يف موضعه إن شاء اهلل تعالى.
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عن أبي هريرة، عن النبي ، أنه قال يف أمِّ القرآن: 

»هي ُأمُّ القرآن، وهي السبع المثاين، وهي القرآن العظيم«)1(.

هريرة؛  وأبي  عباس،  وابن  علّي،  عن  البيهقيُّ  وروى 

روا قوله تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ﴾)2( بالفاتحة، وأن  أنهم فسَّ

البسملة هي اآلية السابعة منها.

***

بلفظ قريب من  البخاري  أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده )٤٤8/2( ورواه   )1(
هذا اللفظ كما سيأتي.

]سورة الحجر: آية 87[.  )2(
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L  ِذْكُر ما ورد يف فضل الفاحتة  J
ي،  ُأصلِّ كنت  قال:    ى  الُمَعلَّ بن  سعيد  أبي  عن 
يت؛ قال:  فدعاين رسول اهلل  فلم ُأِجْبه حتى صلَّ
وأتيُته فقال: »ما منعك أن تأتيني«؟ قال: قلت: يا رسول اهلل؛ 

إين كنُت ُأصلِّي. قال: »ألم يقل اهلل تعالى: ﴿ۈ ۈ ٴۇ 
قال:  ثم   »)1(﴾ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
»ألعلمنَّك أعظم سورة يف القرآن قبل أن تخرج من المسجد« 
قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا 
رسول اهلل؛ إنك قلت: ألعلمنَّك أعظم سورة يف القرآن. قال: 
المثاين،  السبع  هي   )2(﴾ پ  پ  پ  ﴿پ  »نعم 

والقرآن العظيم الذي أوتيُته«)3( رواه البخاري.

]سورة األنفال: آية 2٤[.  )1(
]سورة الفاتحة: آية 2[.  )2(

أخرجه البخاري )٤٤7٤(.  )3(
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بعض  تفاضِل  على  وأمثاله  الحديث  بهذا  وا  واستدلُّ

اآليات والسور على بعض، كما هو المحكيُّ عن كثير من 

العربي،  بن  بكر  وأبو  راهويه،  بن  إسحاق  منهم  العلماء؛ 

وابن الحصار من المالكية.

ألن  ذلك؛  يف  تفاضل  ال  أنه  إلى  أخرى  طائفة  وذهبت 

ل  المفضَّ نقص  التفضيل  يوهم  ولئال  اهلل،  كالم  الجميع 

عليه، وإن كان الجميع فاضاًل. نقله القرطبي عن األشعري، 

وأبي بكر الباقالين، وأبي حاتم ابن حبان الُبستي، ويحيى بن 

يحيى، وروايًة عن اإلمام مالك أيضًا.

حديٌث آخر: �

فنزلنا،  لنا،  مسيرٍ  يف  ُكنَّا  قال:  الخدري؛  سعيد  أبي  عن 
َنَفَرنا  وإن  َسلْيٌم،  الحيِّ  سيَّد  إن  فقالت:  جارية  فجاءت 
نْأبِنُُه برقية،  ُغيٌَّب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجٌل ما كنا 
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ا رجع قلنا  فرقاه فبرأ؛ فأمر له بثالثين شاة، وسقانا لبنًا؛ فلمَّ
الكتاب.  بُأمِّ  إال  رقيُت  ما  ال  قال:  رقية؟  ُتْحِسُن  أكنَت  له: 
 . اهلل  رسول  نأتي  حتى  شيئًا  ُتْحِدثوا  ال  قلنا: 
ا قِدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبي  فقال: »وما  فلمَّ
رواه  بسهم«)1(  لي  واضربوا  اقسموا  رقية؟  أنها  ُيْدريه  كان 

البخاري ومسلم.

ونه بذلك تفاؤاًل. َسِلْيم؛ يعني: َلِدْيغ؛ ُيَسمُّ

حديٌث آخر: �

ابن  عن  سننه،  يف  والنسائي  صحيحه  يف  مسلم)2(  روى 
إذ  جبرائيل  وعنده    اهلل  رسول  بينا  قال:  عباس؛ 
َسِمَع نقيضًا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء، فقال: »هذا 
باب قد ُفتِح من السماء ما ُفتِح قط. قال: فنزل منه َمَلك، فأتى 

أخرجه البخاري ومسلم كما مرَّ يف الحاشية ص٤.  )1(
برقم )8٠6(.  )2(
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النبي  فقال: أبشر بنورين قد أوتيَتهما لم يؤتهما 
تقرأ  لم  البقرة،  سورة  وخواتيم  الكتاب،  فاتحة  قبلك:  نبيٌّ 

حرفًا منها إال أوتيته«. وهذا لفظ النسائي، ولمسلم نحوه.

حديٌث آخر: �

 : اهلل  رسول  قال:   ، هريرة  أبي  عن 
نصفين،  عبدي  وبين  بيني  الصالة  قسمُت   : اهلل  »قال 
 ﴾ پ  پ  پ  ﴿پ  قال:  فإذا  سأل؛  ما  ولعبدي 
قال اهلل: َحِمدين عبدي، وإذا قال: ﴿ڀ ڀ ﴾ قال اهلل: 
دين  أثنى علّي عبدي، فإذا قال: ﴿ٺ ٺ ٺ ﴾ قال: مجَّ
هذا  قال:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  قال:  عبدي.فإذا 

﴿ٹ ٹ  فإذا قال:  بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ ﴾ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل« رواه مسلم)1(.

سبق تخريجه ص3.  )1(
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يختصُّ  ا  ممَّ الحديث  بهذا  ق  يتعلَّ ما  على  الكالم  ثم 

بالفاتحة من وجوه:

القراءة؛  والمراد  الصالة،  لفظ  فيه  ُأطِلق  قد  أنه  أحدها: 

﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  كقوله تعالى: 

به  حًا  مصرَّ جاء  كما  بقراءتك،  أي:   )1(﴾ ڻ  ڻ  ڻ 
الحديث:  هذا  قال يف  عباس. وهكذا  ابن  الصحيح عن  يف 
لي،  فنصفها  نصفين،  عبدي  وبين  بين  الصالة  »قسمت 

ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل« فدلَّ على عظمة القراءة 

يف الصالة، وأنها من أكبر أركانها إذ ُأطلقت العبادة وأريد 

بها جزء واحد منها؛ وهو القراءة، فدلَّ هذا على أنه ال بدَّ من 

القراءة يف الصالة، وهو اتِّفاٌق من العلماء، ولكن اختلفوا يف 

مسألٍة نذكرها يف:

]سورة اإلسراء: آية 11٠[.  )1(
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الوجه الثاني: هل يتعين للقراءة يف الصالة فاتحة الكتاب 

أم تجزئ هي وغيرها؟ على قولين مشهورين؛ فعند أبي حنيفة 

ومن وافقه من أصحابه وغيرهم؛ أنها ال تتعين، بل مهما قرأ 

به من القرآن أجزأه يف الصالة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: 

﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾)1( وبما ثبت يف الصحيحين من 

حديث أبي هريرة يف قصة المسيء يف صالته، أن رسول اهلل 

 قال له: »إذا قمَت إلى الصالة فكبِّر، ثم اقرأ ما 

ر، ولم  ر معك من القرآن«)2( قالوا: فأَمَره بقراءة ما تيسَّ تيسَّ

ُيعيِّن له الفاتحة وال غيرها.

وال  الصالة،  يف  الفاتحة  قراءة  تتعيَّن  أنه  الثاني:  والقول 

ُتجزئ الصالة بدونها؛ وهو قول بقيَّة األئمة: مالك، والشافعي، 

وأحمد بن حنبل، وأصحابهم، وجمهور العلماء.

]سورة المزمل: آية 2٠[.  )1(
أخرجه البخاري )237/2( ومسلم )٤5/397(.  )2(
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وسالمه  اهلل  صلوات  النبي  بقول  ذلك  على  وا  واحتجُّ
عليه: »من صلَّى صالًة لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج«)1( 

والخداج: هو الناقص.

وا أيضًا بما ثبت يف الصحيحين من حديث عبادة  واحتجُّ
»ال صالة   : اهلل  قال رسول  قال:  الصامت؛  بن 
الباب  الكتاب«)2( واألحاديث يف هذا  بفاتحة  يقرأ  لم  لمن 
إلى  أشرنا  وقد  ذكره.  يطول  ههنا  المناظرة  ووجه  كثيرة، 

. مأخذهم يف ذلك

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب 
قراءتها يف كل ركعٍة. 

وقال آخرون: إنما تجب قراءتها يف معظم الركعات. 

يف  قراءتها  تجب  إنما  البصريين:  وأكثر  الحسن،  وقال 

أخرجه مسلم )38/395(.  )1(
أخرجه البخاري )756( ومسلم )39٤(.  )2(
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الحديث: »ال صالة  ركعة واحدة من الصالة أخذًا بمطلق 

ه يف  لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«)1( وموضع تحرير هذا كلِّ

»كتاب األحكام الكبير« واهلل أعلم.

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه 

ثالثة أقوال للعلماء:

أحدها: أنه تجب عليه قراءتها، كما تجب على إمامه، 	 
مة. لعموم األحاديث المتقدِّ

والثاني: ال تجب على المأموم قراءة بالكليَّة ال الفاتحة 	 
وال غيرها، ال يف الصالة الجهرية وال يف الصالة السرية، 
لما رواه اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده عن جابر بن 
 أنه قال: »من كان له  النبي  عبد اهلل، عن 

إمام فقراءة اإلمام له قراءة«)2( ولكنَّ إسناده ضعيف.

انظر التخريج السابق.  )1(
أخرجه أحمد يف مسنده )339/3(.  )2(
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والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم يف السرية 	 
لما تقدم، وال يجب ذلك يف الجهرية، لما ثبت يف صحيح 
اهلل  رسول  قال  قال:  األشعري؛  موسى  أبي  عن  مسلم 
كبَّر  فإذا  به،  ليؤتمَّ  اإلمام  ُجِعَل  »إنما   :

روا؛ وإذا قرأ فأنصتوا..«)1( وذكر بقية الحديث. فكبِّ

والترمذي،  داود،  أبو  السنن:  أهل  بقية  رواة  وهكذا 
  والنسائي، وابن ماجه، عن أبي هريرة، عن النبي
اج  حه مسلم بن الحجَّ أنه قال: »وإذا قرأ فأنصتوا« وقد صحَّ
ة هذا القول؛ وهو قوٌل  أيضًا، فدلَّ هذان الحديثان على صحَّ
حنبل  بن  أحمد  اإلمام  عن  وروايٌة  ؛  للشافعي  قديٌم 

رحمه اهلل تعالى.

اختصاص  بيان  ههنا  المسائل  هذه  ِذْكر  من  والغرض 
سورة الفاتحة بأحكام ال تتعلق بغيرها من السور واهلل أعلم.

)1( أخرجه مسلم )٤٠٤(.
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L  الكالم على تفسري أحكام االستعاذة  J
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالى:  اهلل  قال 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾)1(.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعالى:  وقال 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾)2(.

وقال تعالى: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾)3(.

]سورة األعراف: اآليات -2٠٠199[  )1(
]سورة المؤمنون: اآليات 98-96[  )2(

]سورة فصلت: اآليات 36-3٤[.  )3(
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فهذه ثالث آيات ليس لهنَّ رابعة يف معناها؛ وهو أن اهلل 
ه عنه  تعالى يأمر بمصانعة العدو اإلنسي واإلحسان إليه، ليُردَّ
طبعه الطيِّب األصل إلى المواالة والمصافاة، ويأمر باالستعاذة  
من العدو الشيطاين ال محالة؛ إذ ال يقبل مصانعًة وال إحسانًا، 
وال يبتغي غير هالك ابن آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم 

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک  تعالى:  قال  قبل؛ كما  من 
ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  وقال   )1(﴾ گ  گ  ک  ک  ک 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعالى:  وقال   )2(﴾ چ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾)3(.

الناصحين  لِمَن  له  أنَّه    آدَم  للوالد  أقسَم  وقد 

مح  ﴿جح  قال:  وقد  لنا؟  معاملته  فكيف  وَكَذب، 

]سورة األعراف: آية 27[.  )1(
]سورة فاطر: آية 6[.  )2(

]سورة الكهف: آية 5٠[.  )3(
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جخ حخ مخ جس حس خس مس ﴾)1(.

وقال اهلل تعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾)2(.

القراءة،  بعد  ذ  يتعوَّ وغيرهم:  اء  الُقرَّ من  طائفة  فقالت 

واعتمدوا على ظاهر سياق اآلية: ﴿ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾)3( ولدفع اإلعجاب بعد فراغ 
العبادة.

والمشهور الذي عليه الجمهور أن االستعاذة إنما تكون 

عندهم: اآلية  ومعنى  فيها؛  الوسواس  لدفع  التالوة   قبل 

]سورة ص: اآليات 83-82[  )1(
]سورة النحل: اآليات 98-1٠٠[.  )2(

]سورة النحل: اآلية 98[.  )3(
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﴿ڱ ں ں﴾)1( أي: إذا أردَت القراءة؛ كقوله تعالى: 

 )2(﴾ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ﴿

أي: إذا أردتم القيام.

والدليُل على ذلك: األحاديُث عن رسول اهلل ؛ 
  فعن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان رسول اهلل 
إذا قام من الليل فاستفتح صالته وكبَّر، قال: »سبحانك اللهم 
وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إله غيرك«، ثم 
يقول »ال إله إال اهلل ثالثًا« ثم يقول »أعوذ باهلل السميع العليم، 

من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه«)3(.

وقد جاء يف االستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، 
وموطنها كتاب األذكار وفضائل األعمال. واهلل أعلم)٤(.

]سورة النحل: اآلية 98[.  )1(
]سورة المائدة: آية 6[.  )2(

أخرجه أحمد )5٠/3( وأخرجه كذلك أصحاب الُسنن األربعة.  )3(
= الصحيحين  يف  ما  وأشهرها  األحاديث،  تلك  بعض    المؤلِّف   )٤( ذكر 
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ا كان يتعاطاه  ومن لطائف االستعاذة أنها طهارٌة للفم ممَّ
من اللغو والرفث، وتطييٌب له لتالوة كالم اهلل، وهي استعانٌة 
عن  والعجز  بالضعف  وللعبد  بالقدرة،  له  واعتراٌف  باهلل 
منعه  على  يقدر  ال  الذي  الباطن  الُمبِين  العدو  هذا  مقاومة 
ُيدارى  وال  مصانعة،  َيْقبل  وال  خلقه،  الذي  اهلل  إال  ودفعه 
باإلحسان، بخالف العدو من نوع اإلنسان، كما دلَّت على 
ذلك آياٌت من القرآن يف ثالٍث من المثاين)1(. وقال تعالى: 

﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ ﴾)2(.

النَّبِي  َمَع  جالِسًا  ُكنُْت  قال:  أنه    ُصَرد  بن  سليمان  حديث  من   =
َقِد اْحَمرَّ َوْجُهُه واْنتَفَخْت أوَداجُه،  ، ورُجالن يسَتبَّاِن وَأحُدُهَما 
َفَقاَل رسوُل اهلل : )إِنِّي ألعَلُم َكِلمًة َلْو َقاَلَها َلَذَهَب عنُْه َما يِجُد، 
ِجيِم َذَهَب منُْه َما يجد( فَقاُلوا َلُه: إِنَّ النَّبِيَّ  ْيَطاِن الرَّ لْو َقاَل: َأْعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

ِجيِم«. متفٌق َعَليِه. َيطان الرَّ ِه ِمن الشَّ ْذ بِاللِّ  َقاَل: »تعوَّ
ل هذا الفصل: الكالم على تفسير  َذَكَر المؤلَّف  اآليات الثالث يف اوَّ  )1(

االستعاذة.
]سورة اإلسراء: آية 65[.  )2(
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وقد نزلت المالئكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فَمْن 

العدوُّ  قتله  كان شهيدًا، ومن  البشري  الظاهري  العدوُّ  َقَتَلُه 

الباطني كان طريدًا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورًا، 

ا كان  ومن قهره العدو الباطني كان مفتونًا أو موزورًا، ولمَّ

الشيطان يرى اإلنسان من حيث ال يراه، استعاذ منه بالذي 

يراه وال يراه الشيطان.

***
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L  فصل  J
وااللتصاق  تعالى،  اهلل  إلى  االلتجاء  هي  واالستعاذة 

بجنابه، من شر كل ذي شر.

جلب  لطلب  يكون  واللياذ  الشر،  لدفع  يكون  والعياذ 

الخير، كما قال المتنبي:

ُل��ُه أؤمِّ فيم��ا  ب��ه  أل��وُذ  م��ن  ي��ا 
��ن أح�����اُذُرُه وم���ن أع���وذ ب��ه م��مَّ

ال يجبر الناس عظمًا أنت كاسُرُه
جابُرُه أنت  عظمًا  يهيضون  وال 

أستجير  أي:  الرجيم(  الشيطان  من  باهلل  )أعوذ  ومعنى 

ين يف ديني أو دنياي،  بجناب اهلل من الشيطان الرجيم أن يضرَّ

ين عن ِفْعل ما ُأِمرُت به، أو يحثَّني على ِفْعل ما ُنِهيُت  أو يصدَّ
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أمر  ولهذا  اهلل،  إال  اإلنسان  عن  ه  يكفُّ ال  الشيطان  فإنَّ  عنه، 

اهلل تعالى بمصانعة شيطان اإلنس ومداراته بإسداء الجميل 

ه طبعه عما هو فيه من األذى، وأمر باالستعاذة به  إليه، ليردَّ

من شيطان الجن؛ ألنه ال يقبل رشوًة، وال يؤثِّر فيه جميٌل؛ 

ه عنك إال الذي خلقه. يٌر بالطبع، وال يكفُّ ألنه شرِّ

والشيطاُن يف لغة العرب مشتقٌّ من َشَطَن، إذا َبُعَد؛ فهو 

بعيٌد بطبعه عن طباع البشر، وبعيٌد بِفْسقه عن كل خير.

وقيل: مشتقٌّ من شاط؛ ألنه مخلوٌق من نار؛ ومنهم من 

يقول: كالهما صحيٌح يف المعنى، ولكنَّ األول أصح، وعليه 

يدلُّ كالم العرب؛ قال ُأميَّة بن أبي الَصْلت يف ِذْكِر ما أوتي 

: سليمان
ثم ُيْلقى يف السجن واألغالِل أيُّم��ا ش��اطٍن عص��اه ع��كاُه

ما شائط. ما شاطن، ولم يقل: أيُّ فقال: أيُّ
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وقال النابغة الذبياين:
رهيُننأت بسعاَد عنك نًوى شطوُن بها  وال��ف��ؤاد  فباتت 

يقول: َبُعَدْت بها طريٌق بعيدة.

وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فالن، إذا َفَعَل فِْعَل 
الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا: تشيَّط.

ون  فالشيطان مشتٌق من الُبْعد على الصحيح؛ ولهذا يسمَّ
اهلل  قال  شيطانًا.  وحيوان:  وإنسيٍّ  جنيٍّ  من  د  تمرَّ من  كلَّ 

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  تعالى: 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾)1(.

والرجيم: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: إنه مرجوٌم مطروٌد 
ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالى:  قال  كما  كلِّه،  الخير  عن 
ڑ ڑ ک ک ﴾)2( إلى غير ذلك من اآليات.

]سورة األنعام: آية 112[.  )1(
]سورة الملك: آية 5[.  )2(
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وقيل: رجيٌم بمعنى راجم؛ ألنه يرجم الناس بالوسواس 

والربائث)1(. واألول أشهر وأصح.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾. �

أنها  العلماء على  واتَّفق  اهلل،  كتاَب  الصحابُة  بها  افتتح 
بعُض آيٍة من سورة النمل؛ ثم اختلفوا: هل هي آيٌة مستقلٌة 
لها، أو  ل كلِّ سورة ُكتبت يف أوَّ ل كلِّ سورة، أو ِمْن أوَّ يف أوَّ
أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك يف الفاتحة 
دون غيرها، أو أنها إنما ُكتبت للفصل ال أنها آية � على أقوال 
للعلماء؛ َسَلفًا وَخَلفًا؛ وذلك مبسوطٌ يف غير هذا الموضع.

ٌع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست  وأما الجهر بها فُمفرَّ
منها فال يجهر بها، وكذا من قال: إنها آية يف أولها.

فذهب  فاختلفوا؛  السور،  أوائل  من  بأنها  قال  من  وأما 

الربائث: جمع ربيثة وهي الخديعة.  )1(
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الشافعي  إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة؛ وهو 
المسلمين  وأئمة  والتابعين  الصحابة  من  طوائف  مذهب 

سلفًا وخلفًا.

وذهب آخرون إلى أنه ال َيْجهر بالبسملة يف الصالة، وهذا 
هو الثابت عن الُخلفاء األربعة، وطوائف من سلف التابعين 

والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل.

بالكلية ال جهرًا  البسملة  يقرأ  أنه ال  مالك  اإلمام  وعند 
وال سرًا.

وهي  المسألة،  هذه  يف    األئمة  )أقوال()1(  فهذه 
بالبسملة  َمْن جهر  ة صالة  قريبة؛ ألنهم أجمعوا على صحَّ

، وهلل الحمد والمنَّة. وَمْن أسرَّ

***
كلمة »أقوال« إضافٌة منّي )الُمختِصر(.  )1(
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L  فصٌل يف فضلها  J
بن  مسنده: حدثنا محمد  بن حنبل يف  أحمد  اإلمام  قال 

تميمة  أبا  سمعت  قال:  عاصم؛  عن  شعبة،  حدثنا  جعفر، 

بالنبي  عثر  قال:  ؛  النبي  رديف  عن  دث  ُيحِّ

النبي  فقال  الشيطان.  َتِعَس  فقلت:  حماره؛   

: »ال تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلَت: َتِعَس 
تي صرعُته، وإذا قلَت: باسم اهلل  الشيطان، تعاظم وقال: بقوَّ

تصاغر حتى يصير مثل الُذباب«)1(.

ل كلِّ  فهذا من تأثير بركة »بسم اهلل«، ولهذا ُتْسَتَحبُّ يف أوَّ

عمٍل وقول؛ فُتْستحب يف أول الُخطبة، وعند دخول الخالء، 

ويف أول الوضوء، وعند الذبيحة يف مذهب الشافعي وجماعة، 

وهكذا ُتْستحب عند األكل ومن العلماء من أوجبها، وكذا 

)1( أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده )59/5(.
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ُتْستحب عند الجماع لما يف الصحيحين عن ابن عباس أن 

رسول اهلل  قال: »لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتي 
أهله قال: باسم اهلل، اللهم جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطاَن ما 

ه الشيطان أبدًا«)1(. ر بينهما ولٌد لم يضرَّ رزقتنا، فإنه إْن ُيقدَّ

أحاديث  البسملة  فضل  يف  تفسيره  يف  الرازي  ذكر  وقد 
منها: حديث أبي هريرة أن رسول اهلل  قال: »إذا 
أتيَت أهلك فسمِّ اهلل، فإنه إن ُوِجَد لك ولد، ُكتَِب لك بعدد 
أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات« وهذا ال أصل له، وال رأيته 

يف شيء من الكتب المعتمد عليها وال غيرها.

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة يف تقدير 
فعل؟  أو  اسم  هو  هل  اهلل،  بسم  قولك:  يف  بالباء  ق  الُمَتَعلَّ
ره باسم  أنهما متقاربان، وكلٌّ قد ورد به القرآن؛ أما من قدَّ

تقديره بسم اهلل ابتدائي؛ فلقوله تعالى: ﴿ڑ ک ک ک 

أخرجه البخاري )1٤1( ومسلم )1٤3٤(.  )1(
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾)1(.

ره بالفعل أمرًا أو خبرًا؛ نحو: أبدأ بسم اهلل، أو  ومن قدَّ
 )2(﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالى:  فلقوله  اهلل  بسم  ابتدأُت 
إن  قبله  الذي  الفعل  بحسب  وذلك  صحيح؛  وكالهما 
أو وضوءًا  قراءًة  أو  أو شربًا،  أكالً  أو  قعودًا  أو  قيامًا  كان 
أو صالًة؛ فالمشروُع ِذْكُر اسِم اهللِ يف الشروع يف ذلك كلِّه؛ 

نًا واستعانًة على اإلتمام والتقبُّل. واهلل أعلم. كًا وتيمُّ تبرُّ

﴿  ٻ ﴾.  �

َعَلٌم على الربِّ ، يقال: إنَّه االسم األعظم. ألنه 

﴿ڱ ں ں ڻ  تعالى:  قال  الصفات، كما  يوصف بجميع 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

]سورة هود: آية ٤1[.  )1(
)2( ]سورة العلق: آية 1[.
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

األسماء  فأجرى   )1(﴾ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ﴾)2( وقال تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ﴾)3(.

  ويف الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اهلل
قال: »إن اهلل تسعة وتسعين اسمًا، مائًة إال واحدًا من أحصاها 

دخل الجنة«)٤(.

وبين  ماجه،  وابن  الترمذي  رواية  يف  تعدادها  وجاء 
الروايتين اختالف زيادة ونقصان.

]سورة الحشر: اآليات 22-2٤[.  )1(
]سورة األعراف: آية 18٠[.  )2(
]سورة اإلسراء: آية 11٠[.  )3(

أخرجه البخاري )2736( ومسلم )2677(.  )٤(
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﴿ڀ ڀ ڀ ﴾  �

ان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن  اسمان مشتقَّ

أشدُّ مبالغٌة من رحيم. ويف كالم ابن جرير ما ُيْفهم منه حكاية 

االتفاق على هذا.

قال القرطبي: ثم قيل هما بمعنًى واحد؛ كندمان ونديم؛ 

قاله أبو عبيد.

تقع  ال  »فعالن«  فإن  كفعيل؛  فعالن  بناء  ليس  وقيل: 

الفعل، نحو قولك: رجل غضبان »للرجل  إال على مبالغة 

الممتلئ غضبًا«. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول.

أنواع  جميع  يف  عامُّ  اسٌم  الرحمن  الفارسي:  علي  أبو  قال 

جهة  من  هو  إنما  والرحيم  تعالى،  اهلل  به  يختص  الرحمة 

المؤمنين؛ قال اهلل تعالى: ﴿جث مث ىث يث ﴾)1(.

)1(  ]سورة األحزاب: آية ٤3[.
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واسمه تعالى الرحمن خاص به لم ُيَسمَّ به غيره؛ كما قال 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالى: 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالى:  وقال   )1(﴾ ڳ 
ولما   .)2(﴾ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

اليمامة،  برحمان  ى  وتسمَّ الكذاب،  مسيلمة  تجهرم)3( 
ُيقال إال مسيلمة  كساه اهلل جلباب الكذب، وَشَهَره به، فال 
الكذاب، فسار ُيْضرب به المثل يف الكذب بين أهل الحضر 

وأهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية واألعراب.

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشدُّ مبالغًة من الرحمان؛ 
د. د ال يكون إال أقوى من المؤكَّ َد به. والمؤكِّ ألنه ُأكِّ

والجواب: أن هذا ليس من باب التأكيد، وإنما هو من 
باب النعت بعد النعت؛ وال يلزم فيه ما ذكروه.

]سورة اإلسراء: آية 11٠[.  )1(
]سورة الزخرف: آية ٤5[.  )2(

لعلَّ معناها: )جاهر بُجْرمه( كما استظهر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه اهلل.  )3(
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ُيَسمَّ به أحٌد  وعلى هذا فيكون تقديم اسم اهلل الذي لم 
غيره، ووصفه أوالً بالرحمان الذي َمنََع من التسمية به لغيره، 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالى:  قال  كما 
ي  گ ڳ ﴾)1( وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة يف التسمِّ

به، ولم يتابعه على ذلك إال من كان معه يف الضاللة.

وأما الرحيم فإنه تعالى َوَصَف به غيره حيث قال: ﴿ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

 )2(﴾ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

﴿ى ى  كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه، يف قوله: 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴾)3(.

غيره،  به  ى  ُيسمَّ ما  تعالى  أسمائه  ِمْن  أنَّ  والحاصل: 

ى به غيره؛ كاسم: اهلل، والرحمن، والخالق،  ومنها ما ال ُيسمَّ

]سورة اإلسراء: آية 11٠[.  )1(
]سورة التوبة: آية 128[.  )2(

]سورة اإلنسان: آية 2[.  )3(
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والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم اهلل ووصفه بالرحمن؛ 

ألنه أخصُّ وأعرُف من الرحيم؛ ألن التسمية أواًل إنما تكون 

بأشرف األسماء؛ فلهذا ابتدأ باألخصِّ فاألخص.

حتى  الرحمن  تعرف  ال  العرب  أن  بعضهم  زعم  وقد 

ردَّ اهلل عليهم ذلك بقوله: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ﴾)1(.

ار قريش يوم الحديبية لما قال رسول اهلل  ولهذا قال ُكفَّ

 ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  اكتب   : لعلي   

فقالوا: ال نعرف الرحمن وال الرحيم. رواه البخاري)2(. 

ويف بعض الروايات: ال نعرف الرحمن إال رحمن اليمامة.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالى:  وقال 

]سورة اإلسراء: آية 11٠[.  )1(

أخرجه البخاري )2731(.  )2(
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ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾)1(.

ٌت  والظاهر أنَّ إنكارهم هذا إنما هو جحوٌد وعناٌد وتعنُّ

يف ُكْفرهم، فإنه قد ُوِجَد يف أشعارهم يف الجاهلية تسمية اهلل 

تعالى بالرحمن.

﴿پ پ پ پ ڀ ﴾. �

پ﴾:  ﴿پ  معنى   : جرير  بن  جعفر  أبو  قال 

الشكر هلل خالصًا دون سائر ما ُيْعَبد من دونه، ودون كل ما 

برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي ال يحصيها 

اآلالت  تصحيح  يف  أحد،  غيره  بعددها  يحيط  وال  العدد، 

فرائضه،  ألداء  فين  المكلَّ أجسام  جوارح  وتمكين  لطاعته، 

اهم به من نعيم  مع ما بسط لهم يف دنياهم من الرزق، وغذَّ

نبَّههم  ما  منهم ذلك عليه، ومع  استحقاق  العيش، من غير 

]سورة الفرقان: آية 6٠[.  )1(
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الخلود  دوام  إلى  ية  المؤدِّ األسباب  من  إليه،  ودعاهم  عليه 

ه  يف دار المقام يف النعيم الُمقيم، فلربنا الحمد على ذلك كلِّ

أواًل وآخرًا.

على  به  أثنى  ثناٌء  هلل،  الحمد   : جرير  ابن  وقال 

نفسه، ويف ضمنه أمَر عباده أن ُيْثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا 

الحمد هلل.

عليه  ثناٌء  پ﴾  ﴿پ  القائل  قول  إن  قيل  وقد  قال: 

ثناٌء  هلل(  )الشكر  وقوله:  العلى،  وصفاته  الحسنى  بأسمائه 

عليه بنعمه وأياديه.

ثم شرع يف ردِّ ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة 

بلسان العرب يوقعون كاًل من الحمد والشكر مكان اآلخر.

ابن جرير فيه نظر؛ ألنه اشتهر عند كثير  ادعاه  الذي  وهذا 

على  بالقول  الثناء  هو  الحمد  أن  المتأخرين  من  العلماء  من 
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ية، والشكر ال يكون إال على  المحمود بصفاته الالزمة والمتعدِّ

ية، ويكون بالجنان واللسان واألركان؛ كما قال الشاعر: المتعدِّ

ثالث��ًة ِمنِّ��ي  النَّعَم��اُء  أفادتك��م 
با الُمَحجَّ والضمير  ولساين  َيِدي 

على  الشكر؟  أو  الحمد  أعم:  هما  أيُّ اختلفوا  ولكنهم 
فالحمد  وخصوصًا،  عمومًا  بينهما  أن  والتحقيق  قولين: 
على  يكون  ألنه  عليه؛  يقعان  ما  حيث  من  الشكر  من  أعم 
لفروسيته،  حمدُته  تقول:  والمتعدية،  الالزمة  الصفات 
بالقول،  إال  يكون  ال  ألنه  أخص؛  وهو  لكرمه،  وحمدُته 
بالقول  يكون  ألنه  عليه؛  يقعان  ما  حيث  من  أعمُّ  والشكر 
والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص؛ ألنه ال يكون إال على 
وتقول:  لفروسيته؛  شكرُته  يقال:  ال  المتعدية،  الصفات 

. شكرُته على كرمه وإحسانه إليَّ

ره بعض المتأخرين. واهلل أعلم. هذا حاصل ما حرَّ



خمتصر تفسريسورة الفاحتة

39

الحمد:  الجوهري:  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  وقال 

نقيض الذم، تقول: حمدُت الرجل أحمده حمدًا ومحمدة، 

فهو حميد، ومحمود. والحمد أعم من الشكر.

وقال يف الشكر: هو الثناء على المحسن بما أوالكه من 

المعروف، يقال: شكرته وشكرت له، وبالالم أفصح.

للحي  يكون  ألنه  الحمد؛  من  أعم  فهو  المدح  وأما 

وللميت وللجماد أيضًا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو 

ذلك ويكون قبل اإلحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية 

والالزمة أيضًا؛ فهو أعم.

العبد:  قول  قالوا:  أنهم  طائفٍة  عن  القرطبي  حكى   وقد 

﴿پ پ پ پ ڀ ﴾ أفضل من قوله: »ال إله 

إال اهلل« الشتمال: ﴿پ پ پ پ ڀ ﴾ على 

التوحيد مع الحمد.
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وقال آخرون: »ال إله إال اهلل« أفضل؛ ألنها الَفْصل بين 

إله  »ال  يقولوا:  الناس حتى  ُيقاتل  والكفر، وعليها  اإليمان 

إال اهلل« كما ثبت يف الحديث المتفق عليه.

على  اللغة  يف  وُيْطَلق  المتصرف.  المالك  هو  والرّب: 

يف  صحيح  ذلك  وكل  لإلصالح؛  المتصرف  وعلى  السّيد، 

باإلضافة؛  بل  لغير اهلل،  الرّب  ُيْستعمل  تعالى، وال  اهلل  حق 

 ، تقول: ربُّ الدار وربُّ كذا. وأما الربُّ فال يقال إال هلل

وقد قيل: إنه االسم األعظم.

. والعاَلمين: جمُع عاَلم، وهو كلُّ موجوٍد سوى اهلل

لفظه. والعوالم أصناف  له من  والعاَلم: جمٌع ال واحد 

المخلوقات يف السماوات ويف الَبرِّ والبحر، وكلُّ َقْرٍن منها 

ى عاَلمًا أيضًا. وجيٍل ُيَسمَّ

اج: العاَلُم كلُّ ما خلق اهلل يف الدنيا واآلخرة. قال الزجَّ
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لكل  شامٌل  أنه  الصحيح  هو  وهذا  القرطبي:  قال   

العالمين؛ كقوله: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾)1(.

والعاَلم: ُمْشتٌق من الَعاَلمة. 

قلت: ألنه علٌم دالٌّ على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته؛ 

كما قال ابن الُمْعتز:
الجاحُدفيا عجبًا كي��ف ُيْعصى اإلل� يْجحده  كيف  أم  �ه 

آي��ٌة ل��ه  ش��يٍء  كلِّ  ت�����دلُّ ع��ل��ى أن����ه واح����ُدويف 

م الكالم عليه يف  وقوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ﴾ تقدَّ

البسملة بما أغنى عن اإلعادة.

بعد  الرحيم  بالرحمن  نفسه  َوَصَف  إنما  القرطبي:  قال 

الترغيب  َقْرِن  باب  من  ليكون   ﴾ پ  ﴿پ  قوله: 

]سورة الشعراء: اآليات 23-2٤[  )1(



خمتصر تفسريسورة الفاحتة

42

بعد الترهيب؛ كما قال تعالى: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

وقوله   )1(﴾ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

قال:   )2(﴾ خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  ﴿جح  تعالى: 

فالربُّ فيه ترهيب، والرحمُن الرحيُم ترغيب.

 ويف صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 
ما  العقوبة  من  اهلل  عند  ما  المؤمن  يعلم  »لو   :
طمع يف جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرحمة 

ما قنط من رحمته أحد«)3(.

)ٺ ٺ ٺ ٺ(�.��

آخرون  وقرأ  يِن«  الدِّ َيْوِم  »َمِلِك  اء:  الُقرَّ بعض  قرأ 

ح  رجَّ وقد  السبع،  يف  متواتر  صحيح  وكالهما  }َمالِِك{ 

]سورة الحجر: اآليات ٤9-5٠[  )1(
)2(   ]سورة األنعام: آية 165[.

أخرجه مسلم )2755(.  )3(
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وكالهما  المعنى،  حيث  من  مرجحون  القراءتين  من  كاًل 

قراءة  ألنها  »َمِلك«  الزمخشري  ح  ورجَّ حسنة.  صحيحة 

أهل الحرمين؛ ولقوله: ﴿ېئ ىئ ىئ ﴾)1( وقوله: ﴿ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴾)2(.

ومالك ومِلك مأخوذ من الُمْلك، كما قال تعالى: ﴿ٺ 

﴿ڇ  وقال:   )3(﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ﴾)٤( وقال: ﴿ۇئ 
ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  وقال:   )5(﴾ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ک گ گ گ گ ڳ ﴾)6(.

]سورة غافر: آية 16[.  )1(
]سورة األنعام: آية 73[.  )2(

]سورة مريم: آية ٤٠[.  )3(
]سورة الناس: اآلية 2-1[.  )٤(

]سورة األنعام: آية 73[.  )5(
]سورة الفرقان: آية 26[.  )6(
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ألنه  عداه؛  عما  ينفيه  ال  الدين  بيوم  الُمْلك  وتخصيص 
الدنيا  يف  عامَّ  وذلك  العالمين،  رب  بأنه  اإلخبار  تقدم  قد 
أحٌد  يَّدعى  الدين؛ ألنه ال  يوم  إلى  واآلخرة، وإنما ُأضيف 

هنالك شيئًا، وال يتكلم أحٌد إال بإذنه، كما قال تعالى: ﴿ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  وقال:   )1(﴾ ڎ  ڌ 
ے ۓ ۓ ﴾)2( وقال: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾)3(.

اهلل  عن رسول    هريرة  أبي  الصحيحين عن  ويف 
 قال: »َيْقبض اهلُل األرض، ويطوي السماء بيمينه، 
ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك األرض؟ أين الجبارون؟ أين 

المتكبرون؟«)٤(.

)1( ]سورة النبأ: آية 38[.
)2( ]سورة طه: آية 1٠8[.

)3( ]سورة هود: آية 1٠5[.
)٤( أخرجه البخاري )٤812( ومسلم )2787(.
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ويف القرآن العظيم ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴾)1(.

ا تسمية غيره يف الدنيا بَمِلك فعلى سبيل المجاز؛ كما  فأمَّ

 )2(﴾ گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ﴿ تعالى:   قال 

ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ   )3(﴾ ں  ں  ﴿ڱ 

ة«)5(. ڻ ﴾)٤( ويف الصحيحين: »ِمْثُل الملوِك على اأَلسرَّ

﴿ے  تعالى:  قال  كما  والحساب،  الجزاء  والِدين: 

أي:   )7(﴾ ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ وقال:   )6(﴾ ڭ  ۓ  ۓ  ے 
نفسه،  دان  من  »الكيِّس  الحديث:  ويف  محاسبون.  مجزيون 

عمر  قال  كما  نفسه؛  حاسب  أي:  الموت«  بعد  لما  وعمل 

]سورة غافر: آية 16[.  )1(
]سورة البقرة: آية 2٤7[.  )2(
]سورة الكهف: آية 79[.  )3(
]سورة المائدة: آية 2٠[.  )٤(

)5( أخرجه البخاري )2789( ومسلم )1912(.
]سورة النور: آية 25[.  )6(

]سورة الصافات: آية 53[.  )7(
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أنفسكم  وِزنوا  تحاسبوا  أن  قبل  أنفسكم  »حاسبوا   

تخفى  ال  من  على  األكبر  للعْرض  بوا  وتأهَّ توزنوا،  أن  قبل 

عليه أعمالكم ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾)1(.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(.��

العبادة يف اللغة من الِذلَّة، يقال: طريق ُمعبَّد، وبعير ُمعبَّد؛ 
أي: ُمذلَّل.

والخضوع  المحبة  كمال  يجمع  عّما  عبارٌة  الشرع  ويف 
والخوف.

ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  وهو  المفعول،  وقدم 
ره لالهتمام والحصر؛ أي: ال نعبد إال إياك، وال نتوكل  وكرَّ

إال عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة.

والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين.

]سورة الحاقة: آية 18[.  )1(
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وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها 
ٌؤ من  هذه الكلمة )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( فاألول تبرُّ
ٌؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى اهلل  الشرك، والثاين تبرُّ
. وهذا المعنى يف غير آية من القرآن، كما قال تعالى: 
 )1(﴾ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 

ڌ  ڌ  ﴿ڍ   )2(﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
﴾)3( وكذلك هذه اآلية الكريمة  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(.

بكاف  المواجهة  إلى  الغيبة  من  الكالُم  َل  تحوَّ وقد 
الخطاب، ألن العبد لما أثنى على اهلل فكأنه اقترب وحضر 

بين يدي اهلل تعالى؛ فلهذا قال: )ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ(.

]سورة هود: آية 123[.  )1(
]سورة الملك: آية 29[.  )2(
]سورة المزمل: آية 9[.  )3(
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تعالى  اهلل  من  خبٌر  السورة  أول  أن  على  دليل  هذا  ويف 

بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد 

لعباده بأن ُيْثنوا عليه بذلك؛ ولهذا ال تصحُّ صالة من لم يقل 

ذلك وهو قادر عليه، كما جاء يف الصحيحين عن عبادة بن 

الصامت، قال: قال رسول اهلل : »ال صالة لمن 

لم يقرأ بفاتحة الكتاب«)1(.

ويف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، عن رسول اهلل 

وبين  بيني  الصالة  قسمت  تعالى:  اهلل  »يقول   :
ما  ولعبدي  لعبدي،  ونصفها  لي  فنصفها  نصفين،  عبدي 

سأل؛ إذا قال العبد: ﴿پ پ پ پ ﴾ قال اهلل: 
﴾ قال اهلل: أثنى  ﴿ڀ ڀ  حمدين عبدي، وإذا قال: 

دين  عليَّ عبدي، فإذا قال: ﴿ٺ ٺ ٺ ﴾ قال اهلل: مجَّ
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( قال هذا  عبدي، وإذا قال: 

سبق تخريجه ص3.  )1(
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بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ﴾ قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل«)1(.

إيَّاك  يعني:   ) ٿ  )ٿ   : عباس  ابن  وقال 

ٿ  )ٿ  غيرك،  ال  ربنا  يا  ونرجو  ونخاف  د  نوحِّ

ٹ(�على طاعتك، وعلى أمورنا كلها.

وقال قتادة: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( يأمركم أن 

ُتْخِلصوا له العبادة، وأن تستعينوه على أموركم.

ٹ(  ٿ  )ٿ  على  ٿ(  )ٿ  قدم  وإنما 

إليها،  وسيلة  واالستعانة  المقصودة،  هي  له  العبادة  ألن 

واالهتمام والحزم تقديم ما هو األهم فاألهم، واهلل أعلم.

ى اهللُ رسوَله  بعبده يف أشرف مقاماته؛  وقد سمَّ

سبق تخريجه ص1٤.  )1(
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فقال: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾)1( ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 
اه:  فسمَّ  )3(﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   )2(﴾ ڌ  ڌ 
عبدًا عند إنزاله عليه، وقيامه يف الدعوة، وإسرائه به، وأرشده 
إلى القيام بالعبادة عندما يضيق صدره من تكذيب المخالفين 

حيث يقول: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ﴾)٤(.

)ٹ ٹ ٹ ڤ(��

م الثناُء على المسؤول  ناسَب أن ُيْعِقَب  ا تقدَّ لمَّ
بالسؤال؛ كما قال: »فنصفها لي؛ ونصفها لعبدي؛ ولعبدي 
ما سأل« وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله، ثم 

]سورة الكهف: آية 1[.  )1(

]سورة الجن: آية 19[.  )2(
]سورة اإلسراء: آية 1[.  )3(

]سورة الحجر: آية 99[.  )٤(
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يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: ﴿ٹ ٹ 

ٹ ڤ ﴾ ألنه أنجح للحاجة؛ وأنجع لإلجابة؛ ولهذا 

باإلخبار  السؤال  يكون  وقد  األكمل؛  ألنه  إليه؛  اهلل  أرشد 

 : موسى  قال  كما  واحتياجه،  السائل  حال   عن 

مع  مه  يتقدَّ وقد   )1(﴾ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 

ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  النون:  ذي  كقول  المسؤول؛  وصف  ذلك 

يكون  وقد   )2(﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

بمجرد الثناء على المسؤول؛ كقول الشاعر:

الحياُءأأذك��ر حاجتي أْم ق��د كفاين شميتك  إنَّ  حياؤَك 

ض��ه ال��ث��ن��اُءإذا أثن��ى عليك الم��رُء يومًا ك��ف��اه م��ن ت��ع��رُّ

الهداية  تتعدى  وقد  والتوفيق،  اإلرشاد  ههنا:  والهداية 
ن  فتضمَّ  ﴾ ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  هنا:  كما  بنفسها، 

]سورة القصص: آية 2٤[.  )1(
]سورة األنبياء: آية 87[.  )2(
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ڻ  ﴿ڻ  أعطِنا:  أو  ارزقنا  أو  قنا،  وفِّ أو  ألِهمنا  معنى 
بإلى؛ كقوله  ى  ُتعدَّ وقد  والشر.  الخير  له  بيَّنا  أي:   )1(﴾ ڻ 

﴿حئ   )2(﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ ڄ  تعالى: 
والداللة؛  اإلرشاد  بمعنى  وذلك   )3(﴾ جب  يئ  ىئ  مئ 
 )٤(﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالى:  قوله  وكذلك 

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ى بالالم؛ كقول أهل الجنة:  وقد ُتَعدَّ
قنا لهذا، وجعلنا له أهال. ۆئ ﴾)5( أي: وفَّ

وأما الصراط المستقيم فقال اإلمام أبو جعفر بن جرير: 
الصراط  أن  على  جميعًا  التأويل  أهل  من  ة  األُمَّ أجمعْت 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه؛ وكذلك 
يف لغة جميع العرب؛ فمن ذلك قول جرير بن عطية الَخَطفي:

]سورة البلد: آية 1٠[.  )1(
]سورة النحل: آية 121[.  )2(

]سورة الصافات: آية 23[.  )3(
]سورة الشورى: آية 52[.  )٤(
]سورة األعراف: آية ٤3[.  )5(
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ص��راٍط عل��ى  المؤمني��ن  أمي��ُر 
مستقيُم ال���م���وارُد  اع����وجَّ  إذا 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن ُتْحَصر.

قول  كل  يف  فتستعمله  الصراَط  العرُب  تستعير  ثم  قال: 

المستقيم  فتصُف  اعوجاج،  أو  باستقامة  ووصف  وعمل 

باستقامته، والمعوجَّ باعوجاجه.

رين من السلف والخلف يف  ثم اختلفت عبارات الُمفسِّ

تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، 

إنه كتاب اهلل، وقيل: هو  المتابعة هلل وللرسول؛ فقيل  وهو 

اإلسالم، وقيل هو الحق، وهذا أشمل.

وكل هذه األقوال صحيحة، وهي متالزمة، فإنَّ من اتَّبع 

بكر،  أبي  بعده:  من  باللذين  واقتدى   ، النبي 

وعمر - فقد اتَّبع الحق؛ ومن اتَّبع الحق فقد اتَّبع اإلسالم، 
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القرآن؛ وهو كتاب اهلل، وحبله  اتَّبع  اتَّبع اإلسالم فقد  ومن 

ق بعضها  المتين، وصراطه المستقيم؛ فكلها صحيحة يصدِّ

بعضًا، وهلل الحمد.

والذي   : جرير  بن  جعفر  أبو  اإلمام  قال  ولهذا 

ٹ  ﴿ٹ  أعني:  عندي  اآلية  هذه  بتأويل  أولى  هو 

ما  على  للثبات  قنا  وفَّ به:  معنيًَّا  يكون  أن   ﴾ ڤ  ٹ 

قول  من  عبادك  من  عليه  أنعمَت  من  له  قَت  ووفَّ ارتضيَته، 

لما  ق  ُوفِّ من  ألن  المستقيم؛  الصراط  هو  وذلك  وعمل؛ 

ق له َمْن أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء  ُوفِّ

ك  والصالحين فقد ُوفِّق لإلسالم، وتصديق الُرُسل، والتمسُّ

بالكتاب، والعمل بما أمره اهلل به، واالنزجار عما زجره عنه، 

األربعة،  الخلفاء  ومنهاج    النبي  منهاج  واتِّباع 

وكلِّ عبٍد صالح؛ وكل ذلك من الصراط المستقيم.
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فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية يف كل وقت من 
صالة وغيرها، وهو متَّصف بذلك؟ فهل هذا من تحصيل 

الحاصل؟

إلى  ونهارًا  لياًل  العبد  احتياج  ولوال  ال،  أْن  فالجواب: 
العبَد  فإن  ذلك،  إلى  تعالى  اهلل  أرشده  لما  الهداية  سؤال 
مفتقٌر يف كلِّ ساعٍة وحالٍة إلى اهلل تعالى يف تثبيته على الهداية، 
ره وازدياده منها، واستمراره عليها، فإن  ورسوخه فيها، وتبصُّ
ًا إال ما شاء اهلل؛ فأرشده  العبَد ال يملك لنفسه نفعًا وال ضرَّ
ه بالمعونة والثبات  تعالى إلى أن يسأله يف كل وقت أن ُيِمدَّ
قه اهلل تعالى لسؤاله؛ فإنَّه تعالى قد  والتوفيق، فالسعيد من وفَّ
ل بإجابة الداعي إذا دعاه، وال سيما المضطر المحتاج  تكفَّ

الُمفتِقر إليه آناء الليل وأطراف النهار.

وقد قال تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
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باب  من  هذا  وليس  باإليمان،  آمنوا  الذين  فأمر   )1(﴾ ژ 
تحصيل الحاصل؛ ألنَّ المراد الثبات واالستمرار والمداومة 

على األعمال الُمِعْينة على ذلك. واهلل أعلم.

﴿ائ  يقولوا:  أن  المؤمنين  لعباده  آمرًا  تعالى  قال  وقد 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
يق  يقرأ بهذه اآلية يف الركعة  ىئ ﴾)2( وقد كان الصدِّ

الثالثة من صالة المغرب بعد الفاتحة ِسّرًا.

فمعنى قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ استمرَّ 
نا عنه. بنا عليه، وال تعِدل بنا إلى غيره، وال ُتِضلَّ

ٌر  ُمَفسِّ  ﴾ ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالى:  وقوله 
أن  ويجوز  الُنَحاة.  عند  منه  َبَدٌل  وهو  المستقيم،  للصراط 

يكون َعْطَف بيان، واهلل أعلم.

]سورة النساء: آية 136[.  )1(

]سورة آل عمران: آية 8[.  )2(
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والذين أنعم اهلل عليهم هم المذكورون يف »سورة النساء« 

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  تعالى:  قال  حيث 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ گ گ ﴾)1(.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  والمعنى: 

الهداية  أهل  وهم  وَنْعتهم؛  َوْصفهم  تقدم  ممن   ،﴾ ڦ 

وترك  أوامره  وامتثال  ورسله،  هلل  والطاعة  واالستقامة، 

نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين 

صراط  وال  عنه،  وعدلوا  الحق  فعلموا  إراداتهم،  فسدت 

الضالين؛ وهم الذين فقدوا العلم؛ فهم هائمون يف الضاللة، 

ال يهتدون إلى الحق.

]سورة النساء: اآليات 69-7٠[.  )1(
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فطريقُة أهل اإليمان مشتملٌة على العلم بالحق، والعمل 

ولهذا  العلم،  َفَقدوا  والنصارى  العمل،  َفَقدوا  واليهود  به، 

َعِلَم  من  ألن  للنصارى؛  والضالل  لليهود،  الغضب  كان 

وَتَرَك استحقَّ الغضب بخالف من لم يعلم؛ والنصارى لما 

كانوا قاصدين شيئًا لكنهم ال يهتدون إلى طريقه؛ ألنهم لم 

يأتوا األمر من بابه، وهو اتباع الرسول الحق، ضلوا. وكلٌّ 

أخصَّ  لكنَّ  عليه،  مغضوبُّ  ضالُّ  والنصارى  اليهود  من 

أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: ﴿ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ﴾)1( وأخصُّ أوصاف النصارى الضالل، كما 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  عنهم:  تعالى  قال 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾)2(.

وبهذا جاءت األحاديث واآلثار؛ وذلك واضٌح بيٌِّن فيما 

]سورة المائدة: آية 6٠[.  )1(

]سورة المائدة: آية 77[.  )2(
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خيل  جاءت  قال:  حاتم؛  بن  عدي  عن  أحمد  اإلمام  روى 

أتوا  فلما  وناسًا،  تي  عمَّ فأخذوا    اهلل  رسول 

بهم إلى رسول اهلل  صفوا له، فقالت: يا رسول 

الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من  الوافد، وانقطع  ناء  اهلل؛ 

خدمة، فُمنَّ علي، َمنَّ اهلل عليك. قال: »من وافدك؟« قالت: 

عدي بن حاتم. قال: »الذي فّر ِمَن اهلل ورسوله؟« فلما رجع 

النبي  ورجٌل إلى جنبه ترى أنَّه علي، قال َسِلْيه 

لقد  فقالت:  فأتتني  عدّي:  قال  لها؛  فأَمَر  فسألْته  ِحْمالنًا، 

فأصاب  فالٌن  أتاه  قد  فإنه  يفعلها  أبوك  كان  ما  فعلًة  فعلَت 

منه، وأتاه فالٌن فأصاب منه، فأتيُته فإذا عنده امرأة وصبيان.. 

أنه ليس  ؛ قال: فعرفُت  النبي  ُقْربهم من  وذكر 

ك؟ أن يقال:  بملك كسرى وال قيصر؛ فقال: يا عدي، ما َأَفرَّ

اهلل  يقال:  أن  ك؟  َأَفرَّ ما  إال اهلل؟  إله  إال اهلل؟ فهل من  إله  ال 

أكبر، فهل شيٌء أكبُر من اهلل ؟ قال: فأسلمُت فرأيُت 
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وإن  اليهود،  عليهم  المغضوب  إن  وقال:  استبشر.  وجهه 

الضالين النصارى. وذكر الحديث)1(.

وقد ُرِوَى حديث عديٍّ هذا من ُطُرٍق، وله ألفاٌظ كثيرٌة 

يطول ذكرها.

وقال ابن عباس: ﴿ ڦ ڦ ڦ ﴾ اليهود ﴿ ڄ 

ڄ ﴾ النصارى.

وكذلك قال الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن 

أسلم، وغير واحد.

هذا  يف  المفسرين  بين  أعلم  وال  حاتم:  أبي  ابن  وقال 

اختالفًا.

أخرجه أحمد يف المسند )٤/378(.  )1(
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مسألة:  �

والصحيح من مذاهب العلماء أنه ُيْغَتَفُر اإلخالل بتحرير 

الضاَد  أن  وذلك  مخرجيهما؛  لُقْرب  والظاء،  الضاد  بين  ما 

األضراس،  من  يليها  وما  اللسان  ة  حافَّ أول  من  مخرُجها 

ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا الُعليا؛ وألن 

الحروف  ومن  المجهورة،  الحروف  من  الحرفين  من  كاًل 

الرخوة، ومن الحروف الُمطبقة؛ فلهذا كله اغُتِفر استعمال 

أحدهما مكان اآلخر لمن ال ُيميِّز ذلك واهلل أعلم.

وأما حديث: »أنا أفصح من نطق بالضاد« فال أصل له، 

واهلل أعلم.

***
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L  َفْصٌل  J
على  آيات،  سبع  وهي  الكريمة،  السورة  هذه  اشتملت 
الُحْسنى  أسمائه  بِِذْكر  عليه  والثناء  وتمجيده،  اهلل  حمد 
المستلزمة لصفاته العلى وعلى ِذْكر المعاد، وهو يوم الدين؛ 
ئ  والتبرِّ إليه،  ع  والتضرُّ سؤاله  إلى  عبيَده  إرشاِده  وعلى 
وتوحيده  له،  العبادة  إخالص  وإلى  تهم،  وقوَّ َحْولهم  من 
باأللوهية ، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو 
المستقيم،  الصراط  إلى  الهداية  إياه  سؤالهم  وإلى  مماثل، 
وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه، حتى ُيْفضي بهم ذلك إلى 
ي يوم القيامة الُمْفِضي بهم إلى جنَّات  جواز الصراط الحسِّ

النعيم يف جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

واشتملت على الترغيب يف األعمال الصالحة، ليكونوا مع 
أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل؛ لئال ُيْحشروا 
مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم، والضالون.
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L  َفْصٌل  J
»آمين«  بعدها:  يقول  أن  الفاتحة  يقرأ  لمن  ُيْستحبُّ 

ومعناه: اللهمَّ استجب.

أحمد،  اإلمام  رواه  ما  التأمين  استحباب  على  والدليل 

وأبو داود، والترمذي، عن وائل بن ُحْجر قال: سمعت النبي 

 قرأ ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ فقال: 

آمين، َمدَّ بها صوته. قال الترمذي: هذا حديث حسن)1(.

تال  إذا    اهلل  رسول  كان  قال:  هريرة  أبي  وعن 

﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ قال: »آمين« حتى يسمع 

من يليه من الصف األول. رواه أبو داود)2( وابن ماجه وزاد فيه: 

»فيرتج بها المسجد« � والدارقطني، وقال: »هذا إسناد حسن«.

سنن الترمذي )2٤8(.  )1(
أخرجه أبو داود )93٤(.  )2(
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خارج  هو  لمن  ذلك  ُيستحبُّ  وغيرهم:  أصحابنا  قال 

د يف حق الُمصلِّي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا  الصالة، ويتأكَّ

أو مأمومًا، ويف جميع األحوال؛ لما جاء يف »الصحيحين« 

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال: »إذا 
نوا؛ فإنه من وافق تأمُينه تأميَن المالئكة ُغِفَر  ن اإلمام فأمِّ أمَّ

م من ذنبه«)1(. له ما تقدَّ

ولمسلٍم أن رسول اهلل  قال: »إذا قال أحدكم 
يف الصالة: آمين والمالئكة يف السماء آمين، فوافقْت إحداهما 

م من ذنبه«)2( قيل: بمعنى من وافق  ُغِفَر له ما تقدَّ األخرى 

تأمينه تأمين المالئكة يف الزمان. وقيل: يف اإلجابة. وقيل: يف 

صفة اإلخالص.

قال  »إذا  مرفوعًا:  موسى  أبي  عن  مسلم  صحيح  ويف 

أخرجه البخاري )78٠( ومسلم )٤1٠(.  )1(
أخرجه مسلم )٤1٠(.  )2(
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-يعني اإلمام- وال الضالين فقولوا: آمين ُيِجْبُكْم اهلل«)1(.

قال الجوهري: معنى آمين: كذلك فليكن.

وقال الترمذي: معناه: ال تخيِّب رجاءنا.

وقال األكثرون: معناه: الّلهمَّ استجب لنا.

»ُأعطيُت   : اهلل  قال رسول  قال:  أنس  وعن 
أن  إال  قبلي  أحٌد  ُيْعَط  لم  الدعاء،  وعند  الصالة،  يف  آمين 
فاختموا  ن،  يؤمِّ وهارون  يدعو  موسى  كان  موسى؛  يكون 

الدعاء بآمين؛ فإنَّ اهلل يستجيبه لكم«.

قلت: ومن هنا َنَزَع بعضهم يف الداللة بهذه اآلية الكريمة؛ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ﴿ى  تعالى:  قوله  وهي 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

أخرجه مسلم )٤٠٤(.  )1(
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب 
الدعاء عن موسى وحده،  فذكر   )1(﴾ پ ڀ ڀ ڀ 

َل منزلة  ن، فُنزِّ ومن سياق الكالم ما يدلُّ على أن هارون أمَّ
من دعا؛ لقوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ﴾ فدلَّ ذلك 

َن على دعاٍء فكأنَّما قاله. على أنَّ َمْن أمَّ

تمَّ الُمختَصر من تفسير اإلمام ابن كثير لسورة الفاتحة

والَحْمُد هلل ربِّ العالمين

***

]سورة يونس: آية 89[.  )1(
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