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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 مقدمة :

بسم هللا املعني املوفق والصالة والسالم على نبينا حممد الذي علمنا خري الشرائع صلى هللا 
البحث مجع ألقوال املفسرين لسورة الفاحتة هـذا , يف عليه وآله وسلم تسليماً كثرياً وبعد 

 وذلك على النحو اآليت:

 

 تفسري القرآن ابلقرآن  .1
 تفسري القرآن ابلسنة الثابتة .2
 مبا صح عن الصحابة رضي هللا عنهمتفسري القرآن  .3
 ابللغةالقرآن تفسري  .4
وما استنبطه أهل العلم منها من  سورة الفاحتةأحكام ا تيسر من وتلخيص ملمجع  .5

   .فوائد

 

لوجهه الكرمي وأن يسهل أسأل هللا عز وجل أن ينفع به ملخصه وقارئه وأن جيعله خالصاً 
ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نبينا حممد وآله  يل به ولقارئيه طريقاً إىل اجلنة , إنه ويل

 وسلم . 

 

 متهيد:
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 القرآن معاين بيان االصطالح ويف,  املغطى عن الكشف: وهو الَفْسر, من: لغة التفسري
 ِإلَْيكَ  أَنـَْزْلَناه   ِكَتاب  : )تعاىل القحيث  التفسري تـََعلُّم   , وقد حث هللا عز وجل على الكرمي
بَـّر وا م َباَرك    أَمْ  اْلق ْرآنَ  يـََتَدبَـّر ونَ  أََفال: )تعاىل قالو  [29:ص  ]( األَْلَبابِ  أ ول و َولِيَـَتذَكَّرَ  آََيتِهِ  لَِيدَّ
َا قـ ل وب   َعَلى  . [24:حممد]( أَقْـَفاُل 

 

 الناس يتدبر أن املبارك؛ القرآن هذا إنزال من احلكمة أن األوىل اآلية بني هللا عز وجل يف
 .فيها مبا ويتَّعظوا آَيته,

 

 من احلكمة فاتت ذلك, يكن مل فإذا معانيها, إىل للوصول األلفاظ يف التأمل هو والتدبر
 فهم بدون القرآن يف مبا االت ِعاظ ميكن ال ألنه ُلا أتثري ال ألفاظ جمرد وصار القرآن, إنزال

 .إن مما يعني على تدبر القرآن الكرمي معرفة تفسريهو  ,معانيه

 

 من ذلك أن إىل وأشار القرآن, يتدبرون ال الذين أولئك تعاىل هللاوبخ  الثانية اآليةيف و 
 .إليها اخلري وصول وعدم قلوهبم, على اإِلقفال

 

 بذلك ألهنم ومعانيه؛ ألفاظه القرآن يتعلمون الواجبة, الطريقة تلك على األمة سلف وكان
 .ممكن غري معناه يعرف ال مبا العمل فإن به هللا مراد على ابلقرآن العمل من يتمكنون

 



4 
 

 هللا عبدو  عفان نب كعثمان  آنالقر  ي قرِؤونـََنا كانوا  الذين حدثنا: السلمي الرمحن عبد أبو وقال
 مل آَيت, عشر سلمو  عليه هللا صلى النيب من تعلموا إذا كانوا  أهنم وغريمها, مسعود بن

 .مجيعاً  والعمل والعلم لقرآنا فتعلمنا: قالوا والعمل, العلم من فيها ما يتعلموا حىت جياوزوها,

 

 لطبكا  العلم من نف يف كتاابً   قوم يقرأ أن متنع والعادة: تيمية ابن اإِلسالم شيخ قال
 دهتموسعا جناهتم وبه عصمتهم, هو الذي تعاىل هللا بكالم فكيف يستشرحوه وال واحلساب,

 .ودنياهم دينهم وقيام

 

َشاف أو الكتابة طريق عن للناس يبينوه أن العلم, أهل على وجيب
 
 َأَخذَ  ذْ َوإِ : }تعاىل لقوله هةامل

 وتبيني[ 187: عمران آل{ ] َتْكت م ونَه َوال سِ لِلنَّا لَتـ بَـيِ نـ نَّه   اْلِكَتابَ  أ وت وا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اّللَّ  
 على لعهدا هللا أخذ امم القرآن, تفسري فيكون ومعانيه, ألفاظه لتبيني ملشا للناس الكتاب

 .ببيانه العلم أهل

 

 التصديق وهي اجلليلة, والثمرات احلميدة الغاَيت إىل الوصول هو التفسري تعلم من والغرض
 1.بصرية على هبا اّللَّ   لي عَبدَ  هللا؛ أراده الذي الوجه على أحكامه وتطبيق هبا واالنتفاع أبخباره

 

حلديث )ال صالة ملن مل يقرأ  الصالة يف شرط ألهنا خاصة أمهية الفاحتة وملعرفة تفسري سورة
 وصححه الرتمذي عند الصحيح[  احلديث]يف ثبت , وهي أم القرآن ملا بفاحتة الكتاب( 

                                                            
 موقع الشيخ ابن عثيمني 1
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 الكتاب وأم القرآن أم هلل احلمد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة أيب عن
: " مرفوعا سعيد أيب عن الدارمي رواه ملا الشفاء؛: ُلا ويقال"  العظيم والقرآن املثاين والسبع

 حني الصحيح يف سعيد أيب حلديث الرقية؛:ُلا ويقال" .   سم كل  من شفاء الكتاب فاحتة
" .  رقية؟ أهنا يدريك وما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال السليم, الرجل هبا رقى

 الرمحن هللا بسم  فأساسها: قال القرآن, أساس: مساها أنه عباس ابن عن الشعيب وروى
 .الرحيم

 فضلها:

روى البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد ابن املعلى قال: كنت أصلي يف املسجد, فدعاين 
"أمل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أجبه, فقلت: َيرسول هللا, إين كنت أصلي. قال:

[. مث قال: "ألعلمنك سورة هي 24يقل هللا: )استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم( ]األنفال: 
 أعظم سورة يف القرآن قال: "احلمد هلل رب العاملني, هي السبع املثاين والقرآن العظيم"

 

وثبت يف صحيح مسلم عن ابن عباس قال: "بينما جربيل قاعد عند النيب صلى هللا عليه 
ع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه, فقال: هـذا ابب من السماء فتح اليوم ومل يفتح قط وسلم مس

إال اليوم, فنزل منه ملك فقال: هـذا ملك نزل إىل األرض, ومل ينزل قط إال اليوم, فسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك: فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة, لن تقرأ 

 إال أعطيته"حبرف منها 
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: فهذه السورة فيها هلل احلمد.  فله احلمد يف الدنيا 
واآلخرة, وفيها للعبد السؤال , وفيها العبادة هلل وحده, وللعبد االستعانة.  فحق الرب محده 

 .(1)وعبادته وحده, وهذان "محد الرب وتوحيده" يدور عليها مجيع الدين

 

 

 قراءة الفاحتة يف الصالة: حكم

 أيب فعند مشهورين, نيقول على الصالة يففاحتة ال قراءة تعني مسألة يف  أهل العلم اختلف
 يف أجزأه القرآن نم به قرأ مهما بل تتعني, ال أهنا وغريهم أصحابه من وافقه ومن حنيفة

 ثبت ومبا ,[20: املزمل]  (آنِ اْلق رْ  نَ مِ  تـََيسَّرَ  َما فَاقْـَرء وا):  تعاىل قوله بعموم واحتجوا الصالة,
 عليه هللا صلى هللا رسول أن  صالته املسيء قصة يف هريرة أيب حديث من الصحيحني, يف

 فأمره :قالوا"   لقرآنا من معك تيسر ما اقرأ مث فكرب, الصالة إىل قمت إذا: " له قال وسلم
 . غريها وال الفاحتة له يعني ومل تيسر, ما بقراءة

 

 بقية قول وهو بدوهنا, الصالة جتزئ وال الصالة, يف الفاحتة قراءة تتعني أنه:  الثاين والقول
 ذلك على واحتجوا العلماء؛ ومجهور وأصحاهبم حنبل بن وأمحد والشافعي مالك: األئمة

 كما  الناقص: هو واخلداج"  ِخَداج فهي القرآن أبم فيها يقرأ مل صالة صلى من: " حبديث
 حديث من الصحيحني يف ثبت مبا-أيًضا- واحتجوا" .  متام غري: " احلديث يف به فسَّر

 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال الص امت, بن عبادة عن الربيع, بن حممود عن الزهري ,

                                                            
 (17/191جمموع الفتاوي ) ((1
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 أيب عن حبان, وابن خزمية ابن صحيح ويف"  .  الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال: " وسلم
 "  .  القرآن أبم فيها يقرأ ال صالة جتزئ ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة

  املأموم؟ على الفاحتة قراءة جتب هل

 

 : للعلماء أقوال ثالثة فيه

 

, (1) املتقدمة األحاديث لعموم إمامه؛ على جتب كما  قراءهتا, عليه جتب أنه:  أحدها
 الفجرِ  صالةِ  يف وسلَّمَ  عليهِ  اّللَّ   صلَّى اّللَِّ  رسولِ  خلفَ  كنَّاقال:  الصامت  بن عبادةوحلديث 

 َي هذا نعم:  قلنا ؟ إماِمكم خلفَ  تقرؤون لعلَّكم):  قالَ  فرغَ  فلمَّا القراءة   عليهِ  فثق لتْ  فقرأَ 
 (هِبا يقرأ مل ملن صالةَ  ال فإنَّه   الكتابِ  بفاحتةِ  أحد كم يقرأَ  أن إالَّ  تفعلوا ال):  قالَ .  اّللَِّ  رسولَ 

 ألراكم إين, ويف لفظ الدار قطين وحسنه: ) طرقه مبجموع صحيح األلباين, وقال رواه أبوداود
 إال تفعلوا فال:  قال , هذا هللا رسول َي وهللا أجل:  قلنا , جهر إذا إمامكم خلف تقرءون

 .( هبا يقرأ مل ملن صالة ال فإنه , القرآن أبم

 

 يف ثبت ملا ةاجلهري يف  بجت وال تقدم,  ملا السرية, يف املأموم على القراءة جتب أنه:  الثاين
 إمنا: " وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول قال: قال األشعري, موسى أيب عن مسلم, صحيح

وا, كربَّ   فإذا به؛ ليؤمت اإلمام جعل  .   ديثاحل"  فأنصتوا قرأ وإذا فكرب 

 

                                                            
 , موقع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1ص  تفسري ابن كثري ( (1
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 (1). هللا مرمحه حنبل بن أمحد اإلمام عن ورواية للشافعي, قدمي قول وهو

 

 التفسري :

َذا تعاىل: )فَإِ   قولهيفلقرآن أمران هللا عز وجل هبا عند قراءة ا واليتاإلستعاذه بتفسري وأبدأ 
 . [98]النحل:  ِجيِم(رَّ قـََرْأَت اْلق ْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِمْن الشَّْيطَاِن ال

  

ابهلل من الشيطان الرجيم( ألوذ ابهلل  قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا معىن )أعوذ
وأعتصم ابهلل وأستجري جبنابه من شر هـذا العدو أن يضرين يف ديىن أو دنياي أو يصدين عن 
فعل ما أمرت به أو حيثىن على فعل ما هنيت عنه ألنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد 

 أن يعيذك منه واعتصمت به  عمل اخلري من صالة أو قراءة أو غري ذلك.  فإذا طلبت من هللا
كان هذا سببًا يف حضور القلب فاعرف معىن هذا الكلمة وال تقلها ابللسان فقط كما عليه 

 (2) أكثر الناس.

 سورة الفاحتة

يِن  ( َماِلِك يـَْومِ 3ِن الرَِّحيِم )( الرَّمحَْ 2ْلَعاَلِمنَي )احلَْْمد  ّللَِِّ َربِ  ا (1) بسم ٱهلل الرَّمْحِٰن الرَِّحيـمِ  الدِ 
َك َنْسَتِعني  )4) َك نـَْعب د  َوِإَيَّ ْم الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهِ  ( ِصرَاطَ 6رَاَط اْلم ْسَتِقيَم )( اْهِداَن الص ِ 5( ِإَيَّ

 (7 الضَّالِ نَي )َغرْيِ اْلَمْغض وِب َعَلْيِهْم َوال

 

                                                            
 , موقع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1ص  تفسري ابن كثري ( (1

 9تفسري آَيت من القرآن الكرمي للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص  ((2
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 وجماهد هريرة أبو  قاله مدنية, وقيل العالية, وأبو وقتادة عباس ابن  قاله مكية,سورة الفاحتة 
 لقوله أشبه واألول ابملدينة, ومرة مبكة, مرة: مرتني نـزلت: ويقال. والزهري يسار بن وعطاء
َناكَ  َوَلَقدْ }:  تعاىل ًعا آتـَيـْ  الليث أبو وحكى.   أعلم وهللا ,[87: احلجر]  {اْلَمثَاين  ِمنَ  َسبـْ

 القرطيب نقله جًدا, غريب وهو ابملدينة, نـزل اآلخر ونصفها مبكة نـزل نصفها أن السمرقندي
  ستة: اجلعفي حسني وقال مثان,: عبيد بن عمرو وقال] خالف, بال آَيت سبع وهي. عنه

 عند هو كما  أوُلا من مستقلة آية هي هل: البسملة يف اختلفوا وإمنا[  . شاذان وهذان
 أو آية بعض أو اخللف, من وخلق والتابعني الصحابة من اجلماعة وقول الكوفة قراء مجهور

 .أقوال ثالثة على والفقهاء؟ القراء من املدينة أهل قول هو كما  ابلكلية, أوُلا من تعد ال

 

صحيح مسلم قال من أحسن ما يعني على فهم سورة الفاحتة حديث أيب هريرة الذي يف 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : قال هللا تعاىل : قسمت الصالة بيين وبني 

عبدي نصفني . ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : احلمد هلل رب العاملني , قال هللا تعاىل : 
ذا قال محدين عبدي . وإذا قال ؛ الرمحن الرحيم . قال هللا تعاىل ؛ أثىن علي عبدي . وإ

مالك يوم الدين . قال : جمدين عبدي ) وقال مرة : فوض إيل عبدي ( فإذا قال : إَيك نعبد 
وإَيك نستعني . قال : هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدان الصراط 

املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني . قال : هذا لعبدي 
 ما سأل . ولعبدي

 

"إَيك نعبد" ونصف  تعاىل أهنا نصفان : نصف هلل وهو أوُلا إىل قوله هـذا احلديث يبني
كرره يف  ندعو به و نأن  انهذا هو هللا تعاىل , وأمر  ناللعبد دعاء يدعو به لنفسه, و الذي علم

إبخالص  اه العبدكل ركعة , وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دع
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واليقني ابإلجابة هو من أرجى , إن حضور القلب أثناء الدعاء , حيث (1)وحضور قلب
األسباب إلجابة الدعاء ملا جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 

ادعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة , واعلموا أن هللا ال يستجيب دعاء من »  عليه وسلم قال : 
 حسنه األلباين.   وآكد آداب الدعاء أكل احلالل ولبسه. « ب غافل اله قل

 

 ِمنَي {ْلَعالَ  ٱ} بسم ٱهلل الرَّمْحِٰن الرَِّحيـِم { * } ٱحْلَْمد  ّللَِّ َرب ِ 

 

 بارك وتعاىل.مسه ت ابالبسملة يف القرآن الكرمي معناها أبتدأ قراءيت )بسم هللا( متربكاً 

 

  حيمان مشتقان من الرمحه والرمحن أبلغ من الر } الرمحن الرحيم { : امس

صفة أخرى؛  رحيم {ال قوله تعاىل: } الرمحن الرحيم {: } الرمحن { صفة للفظ اجلاللة؛ و}
الرمحن {  ة؛ فـ}اصلو} الرمحن { هو ذو الرمحة الواسعة؛ و} الرحيم { هو ذو الرمحة الو 

ده لشمل يم" وحلرححده, أو بـ "اوصفه؛ و} الرحيم { فعله؛ ولو أنه جيء بـ "الرمحن" و 
 فعل..{ ابل حيمالوصف, والفعل؛ لكن إذا اقرتان ف سِ ر } الرمحن { ابلوصف؛ و} الر 

هللا عز وجل عم  مجيَع اخللق يف الدنيا واآلخرة برمحته , ففي الدنيا قال الطربي ما ملخصه : 
 الرزقكنعمة السمع والبصر و فهو رحيم هبم مبا أنعم عليهم من النعم اليت ال تعد وال حتصى  

ويف اآلخرة, فالذي عم  مجيعهم به فيها من رمحته, يف تسويته  بني مجيعهم جل ذكر ه يف َعدله 
وقضائه, فال يظلم أحًدا منهم ِمْثقال َذر ة, وإن َتك  حسنًة ي ضاعفها وي ؤِت من َلد ْنه  أجًرا 

                                                            
 8آَيت من القرآن الكرمي للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص  تفسري )1(
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يف الدنيا به املؤمنني  عبادههللا عز وجل و ما خص , عظيما, وت وَّفَّ ك لُّ نـَْفس  ما َكَسَبْت 
اإلميان ابهلل ورسله, واتباع أمره واجتناب معاصيه , دوَن من خَذله من أهل الكفر فهو 

يف اآلخرة, فكان رحيما هبم دون عباده املؤمنني به هللا عز وجل  واملعاصي, وأمَّا ما خص  
 , فذلك معىن عمومه مجيَعهم برمحته.   مةالكافرين, فيما أعدَّ ُلم دون غريهم من النعيم, والكرا

 

و " هللا " و " الرمحن " و " اخلالق " من األمساء اليت َخصَّ هللا جلَّ ذكره هبا نفسه دون 
 خلقه و حرَّم عليهم أن يتسمَّوا هبا. 

 

 الفوائد:

 

من فوائد اآلية: إثبات هذين االمسني الكرميني . } الرمحن الرحيم { هلل عز  وجل ؛   .1
 وإثبات ما تضمناه من الرمحة اليت هي الوصف, ومن الرمحة اليت هي الفعل..

 

ومنها: أن ربوبية هللا عز  وجل  مبنية على الرمحة الواسعة للخلق الواصلة؛ ألنه تعاىل ملا   .2
ني { كأن سائاًل يسأل: "ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ, قال: } رب العامل

 وانتقام؛ أو ربوبية رمحة, وإنعام؟" قال تعاىل: } الرمحن الرحيم {..

 

قال الطربي ما ملخصه: إن لدخول األلف والالم يف احلمد, معىن ال يؤديه  } احْلَْمد  ّللَّ {:
لالم وذلك أن دخوُلما يف احلمد معناه  : مجيع قول القائل " مَحًْدا ", إبسقاط األلف وا
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احملامد هلل أبلوهي ته وإنعامه على خلقه مبا أنعم عليهم به من النعم اليت ال ِكفاء ُلا يف الدين 
    والدنيا, والعاجل واآلجل , والشكر  الكامل هلل عز وجل.

 

وقوله تعاىل: } , هامجيعاحملامد أي استغراق تفيد االستغراق "أل" يف قوله تعاىل } احلمد { 
املختص فيكون املعىن أن ,  (1)كقولك الدار لزيدهلل {: الالم لالختصاص واالستحقاق  

 منها: اعتباراتعدة لوذلك وحده احملامد هـو هللا عز وجل جبميع 

 

الكثرية  مهمن نعه بلينا ع نعمأ مع ماأبن هداان لإلسالم علينا  منَّ األول: أن هللا عز وجل 
ك من أفضال غري ذلق و اليت ال تعد وال حتصى واليت منها نعمة اخللق والسمع والبصر والرز 

 .هللا علينا

 

ز وجل ألنه هللا ع حتمد ينبغي أن ثنائك عليه,لو أن انساانً أسدى إليك معروفاً مع  الثاين:
  .وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه سخره لكهو الذي 

 

ا د من خلقه كميها أحفاهبه اليت ال يشالثناء على هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العلى   الثالث:
كامل يف لا وجل  عزهللحباً وتعظيماً , قال تعاىل: )ليس كمثله شيء وهـو السميع البصري( 

  .ذاته, وصفاته وأفعاله

 

                                                            
 19تفسري اخلازن ص  )1(
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ما أرشد خريا" ك"جزاك هللا أسدى إليك معروفاً أبن قلت له  الرابع: أنه إذا شكرت شخصاً 
, هرواه الرتمذي وحسنالذي أسامة بن زيد  يف حديثالنيب عليه الصالة والسالم  إىل ذلك

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من صنع له إليه معروف فقال لفاعله: جزاك هللا 
الذي بيده  إىل هللا عز وجلاجلميع إىل أن تتوجه قلوب  يؤدي, خريا , فقد أبلغ يف الثناء(

 تيسري األمور وصالح احلال واليصلح شيء من أمور اخللق إال أبمره عز وجل. 

 

النيب عليه  كانَ حيث  الذي حيمد على مجيع األحوال , هـو وحده عز وجل أن هللا : امساخل
 أاته   إذا و ,(الصاحلاتِ  تتم   بنعمِتهِ  الذي هللِ  احلمد  ):  قال َيس رُّه األمر   أاته   إذاالصالة والسالم 

 ( صححه األلباين.حال   كل ِ   على هللِ  احلمد  ):  قالَ  يكره ه   األمر  

 

 .وحدههلل عز وجل احملامد مجيع تكون بهذه االعتبارات ف

 

 فصل : فضل احلمد 

عن أيب أمامة الباهلي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )أال أدلك على ما هو أكثر 
من ذكرك هللا الليل مع النهار ؟ تقول : احلمد هلل عدد ما خلق , احلمد هلل ملء ما خلق , 

احلمد هلل عدد ما يف السموات وما يف األرض , احلمد هلل عدد ما أحصى كتابه , واحلمد هلل 
ما أحصى كتابه , واحلمد هلل عدد كل شيء , واحلمد هلل ملء كل شيء , وتسبح هللا  على

عن أيب , و صحيح اجلامعيف مثلهن . تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك ( صححه األلباين 
مالك األشعري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : )الطَّهور  شطر  اإلمياِن . واحلمد  هلِل 
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 ..احلديث(. وسبحان هللِا واحلمد  هلِل متآلِن ) أو متأل  ( ما بني السماواِت واألرضِ  متأل  امليزانَ 
 رواه مسلم

 

 مسألة:

 ؟جيوز شكر املخلوقهل 

 اجلواب: 

أيب هريرة رضي هللا عنه قال: حديث  ملا جاء يف إحسانه, على املخلوق شكر السنة , نعم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من ال يشكر الناس ال يشكر هللا( رواه الرتمذي وقال 

, وكان رسول هللا عليه الصالة والسالم يشكر الناس على أعماُلم حديث حسن صحيح
 (1).الطيبة

 

( : الر ب يف كالم العرب منصرف  على معا} رب العامليـن {:  ملطاع فيها االسيد ن: ف)َربِ 
, ومن ذلك قول لَِبيد بن ربيعة:   يدَعى رابا

 

 وَربَّ َمعـد   , بيـن َخـْبت  وَعْرَعـرِ    وَأْهلْكــَن يوًمــا ربَّ ِكْنـَدة وابنَـه 

 يعين بربِ  كندة: سيِ د كندة.

, ومنه قول الفرزدق بن غالب:   والرجل املصلح للشيء ي دعى رابا

                                                            

 نور على الدرب -فتاوى ابن ابز )1(
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 ِسـالَءها فِـي أِديـم َغـرْيِ َمْربـ وِب    كــان وا َكَسـالَِئة  مَحَْقـاَء إْذ َحـَقنْت 

 يعين بذلك: يف أدمي غري م صَلح  

 

سبغ عليهم من فرب نا جل  ثناؤه: السيد الذي ال مثل له يف س ؤدده, واملصلح أمر خلقه مبا أ
. والعامليـن: مجع عامل , وهـو ال 1واملعبود حبق جل جالله نعمه, واملالك الذي له اخللق واألمر

واحَد له من لفظه , وهو كل ما سوى هللا تعاىل, كعامل املالئكة وعامل اجلن وعامل االنس وعامل 
 احليوان, وعامل النبات.

 

ه من اجتمع في " : هوالربتعاىل: } رب العاملني {؛ ": قوله قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 .ميع األمورجلملدبر ء اثالثة أوصاف: اخللق, وامللك, والتدبري؛ فهو اخلالق املالك لكل شي

 

 فوائد اآلية:

 .أن هللا تعاىل حيب احلمد فلذا محد تعاىل نفسه وأمر عباده به .1

 

. وإال فهو ابطل وزور فاهلل ت .2 عاىل ملا محد نفسه ذكر مقتضى أن املدح يكون ملقتض 
 (2). احلمد وهو كونه رب  العاملني والرمحن الرحيم ومالك يوم الدين

                                                            
 1 ص تفسري الطربي )1(

 10للشيخ أبوبكر اجلزائري ص  التفسري امليسر( (2
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يف قوله تعاىل : )رب العاملني( دليل على أن العاملني كلهم يفتقرون إىل هللا عز وجل ,  .3

 (1)ألنه ال قيام للمربوب إال ابلرب , فالرب هـو املريب القائم على غريه من كل وجه.
 

يِن(    )َماِلِك يـَْوِم الدِ 

يِن(, يقول: ال ميلك  حكًما   ك اليوم معه  يف ذل حد  أعن عبد هللا بن عباس: )َماِلِك يـَْوِم الدِ 
النبأ:  قَاَل َصَوااًب ( ]سورةلرَّمْحَن  وَ اَله   نَ كِمْلِكهم يف الدنيا. مث قال:  )ال يـََتَكلَّم وَن ِإال َمْن أَذِ 

 [ . وقال:  )َوال َيْشَفع وَن ِإال108اأَلْصَوات  لِلرَّمْحَِن ( ]سورة طه:  [ وقال:  )َوَخَشَعتِ 38
  [.28ِلَمِن اْرَتَضى(   ]سورة األنبياء: 

 

 املالك: صاحب امللك املتصرف كيف يشاء.

 

يِن( : الدين يف هذا املوضع احلساب واجملازاة ابأل   جل ن ذلك قول هللا.  وم عمال)يـَْوِم الدِ 
يِن( ثناؤه )   ب وَن اِبلدِ  ال ِإْن فـََلوْ ), وقوله تعاىل    -: ابجلزاء يعين - [ 9:]اإلنفطارَكال َبْل ت َكذِ 

ت ْم َغرْيَ َمِديِننيَ  اَسبني.  ع [ , يعين غري جمزيِ ني86]الواقعة:   (ك نـْ  هللان عبد أبعمالكم وال حم 
يِن( , قال: يوم حساب اخلالئق, وهو يو  م, إن ينهم أبعماُلمة, يديام القبن عباس: )يـَْوِم الدِ 

خْلَْلق  َواأَلْمر  ( ا ) َأال َله    قال:. مثخريًا فخريًا, وإن شراا فشراا, إال من َعفا عنه, فاألمر  أمر ه
 [ .54]األعراف: 

 
                                                            

 موقع الشيخ ابن عثيمني )1(
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 قوله تعاىل: } مالك يوم الدين { صفة لـ} هللا { 

 

 لك" أخص من "املالك"..ويف قوله تعاىل: } مالك { قراءة سبعية: } َمِلك{, و "امل

 

ويف اجلمع بني القراءتني فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جل  وعال ملك حقيقي؛ ألن ِمن اخللق 
َمن يكون ملكاً, ولكن ليس مبالك: يسمى ملكاً امساً وليس له من التدبري شيء؛ وِمن الناس 

 مالك  مِلك..َمن يكون مالكاً, وال يكون ملكاً: كعامة الناس؛ ولكن الرب عز  وجل  

 

 الفوائد:

 

من فوائد اآلية: إثبات ملك هللا عز  وجل , وملكوته يوم الدين؛ ألن يف ذلك اليوم   .1
 تتالشى مجيع امللكيات, وامللوك..

 

 فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين, والدنيا؟

 

؛ ألن هللا تعاىل يوم القيامةفاجلواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته, وملكه, وسلطانه, إمنا يكون 
[ فال جييب أحد؛ فيقول تعاىل: }هلل الواحد القهار{ 16ينادي: }ملن امللك اليوم{ ]غافر: 

  .[ 16]غافر: 
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 لون.لعامومنها: حث اإلنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي ي دان فيه ا .2

 

يِن ( وأن اجلزاء و البعث إثبات  .3 اجلزاء على األعمال يف قوله تعاىل: ) َماِلِك يـَْوِم الدِ 
 1يكون ابلعدل, ألن الدين معناه اجلزاء ابلعدل. 

 

اإلعتقاد أبن هللا عز وجل هو وحده مالك ذلك اليوم , يوم الدين, يوم اجلزاء  .4
واحلساب يعلق قلوب املسلمني بعامل آخر بعد عامل الدنيا الفانية وهو يوم القيامة 

ويكونون واثقني ابهلل عز وجل ومطمئنني على حتقيق جزائهم على سعيهم يف عمرهم 
على وجل من أن يقصروا يف حق من حقوق هللا  , ويكونون أيضاً  (2)القصري احملدود 

 اْلَمْرء   يَِفرُّ  يـَْومَ )وابألخص الوالدين واألقارب , قال تعاىل:  عز وجل وحقوق الناس 
أو أن يعصوا هللا عز  , [36-34]عبس: (َوبَِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ  * َوأَبِيهِ  َوأ مِ هِ  * َأِخيهِ  ِمنْ 

 وجل أو أن يظلموا أو يبخسوا أحداً من اخللق.

 

َك َنْسَتِعني  { َك نـَْعب د  َوِإَيَّ  } ِإَيَّ

 

                                                            
 موقع الشيخ ابن عثيمني )1(

 مع تصرف 18ص  يف ظالل القرآن ((2
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َك نعب د ( :عن عبد هللا بن عباس, قال: قال جربيل  حملمد صلى هللا عليه وسلم: قل َي  )إَيَّ
َك نـَْعب د  (, إَيَك ن وحِ د وخناف ونرجو َي   ربَّنا ال غريكحممد: ) ِإَيَّ

 

َك َنْسَتِعني  (, قال: إَيك نسَتِعني  على طاعتك وعلى أموران   عن عبد هللا بن عباس: ) َوِإَيَّ
 . كلها

 

َيفىت أال عن عبدهللا بن جعفر بن أيب طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )
أهب لك أال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن احفظ هللا حيفظك , احفظ هللا جتده أمامك , 

 -األلباين صححه  (..احلديثو إذا سألت فاسأل هللا و إذا استعنت فاستعن ابهلل 
 املصدر:ختريج كتاب السنة 

 

 

م على  قوله تعاىل: } إَيك نعبد {؛ } إَيك {: مفعول به مقدم؛ وعامله: } نعبد {؛ وق دِ 
؛ وُلذا  عامله إلفادة احلصر؛ فمعناه: ال نعبد إال إَيك؛ و} نعبد { أي نتذلل لك أكمل ذل 
جتد املؤمنني يضعون أشرف ما يف أجسامهم يف موطئ األقدام ذاًل هلل عز  وجل : يسجد على 

أعطيك الدنيا  الرتاب؛ متتلئ جبهته من الرتاب . كل هذا ذاًل هلل؛ ولو أن إنساانً قال: "أان 
 كلها واسجد يل" ما وافق املؤمن أبداً؛ ألن هذا الذل هلل عز  وجل  وحده..
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و "العبادة" تتضمن فعل كل ما أمر هللا به, وترك كل ما هنى هللا عنه؛ ألن من مل يكن كذلك 
داً فليس بعابد: لو مل يفعل املأمور به مل يكن عابداً حقاً؛ ولو مل يرتك املنهي عنه مل يكن عاب

حقاً؛ العبد: هو الذي يوافق املعبود يف مراده الشرعي؛ فـ "العبادة" تستلزم أن يقوم اإلنسان 
ي عنه؛ وال ميكن أن يكون قيامه هذا بغري معونة هللا؛  بكل ما أ مر به, وأن يرتك كل ما هن 

وُلذا قال تعاىل: } وإَيك نستعني { أي ال نستعني إال إَيك على العبادة, وغريها؛ و 
"االستعانة" طلب العون؛ وهللا سبحانه وتعاىل جيمع بني العبادة, واالستعانة, أو التوكل يف 

مواطن عدة يف القرآن الكرمي؛ ألنه ال قيام ابلعبادة على الوجه األكمل إال مبعونة هللا, 
 والتفويض إليه, والتوكل عليه..

 

قوله تعاىل: }وتعاونوا على فإن قال قائل: كيف يقال: إخالص االستعانة هلل وقد جاء يف 
[ إثبات املعونة من غري هللا عز  وجل , وقال النيب  صلى هللا عليه 2الرب والتقوى{ ]املائدة: 

 ( ..54وسلم: "تعني الرجل يف دابته, فتحمله عليها, أو ترفع له عليها متاعه صدقة"؟)

 

لى هللا عز  وجل , وتتربأ فاجلواب: أن االستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ مبعىن أنك تعتمد ع
من حولك, وقوتك؛ وهذا خاص ابهلل عز  وجل ؛ واستعانة مبعىن املشاركة فيما تريد أن تقوم 
به: فهذه جائزة إذا كان املستعان به حياً قادراً على اإلعانة؛ ألنه ليس عبادة؛ وُلذا قال هللا 

 [. 2تعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى{ ]املائدة: 

 

 ل قائل: وهل االستعانة ابملخلوق جائزة يف مجيع األحوال؟فإن قا
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مل  ها؛ وأما إذااً عليادر قفاجلواب: ال؛ االستعانة ابملخلوق إمنا جتوز حيث كان املستعان به 
بل شرك  حرام؛ هذافيكن قادراً فإنه ال جيوز أن تستعني به: كما لو استعان بصاحب قرب 

غائب يف بستعان الو  نفسه شيئاً؛ فكيف يعينه!!! وكماأكرب؛ ألن صاحب القرب ال يغين عن 
: همته يف بلدهعلى م ينهأمر ال يقدر عليه, مثل أن يعتقد أن الويل  الذي يف شرق الدنيا يع

 فهذا أيضاً شرك أكرب؛ ألنه ال يقدر أن يعينه وهو هناك..

 

 ؟فإن قال قائل: هل جيوز أن يستعني املخلوَق فيما جتوز استعانته به

 

اجلواب: األوىل أن ال يستعني أبحد إال عند احلاجة, أو إذا علم أن صاحبه ي َسر بذلك, ف
 اإلمث فيستعني به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي ملن طلبت منه اإلعانة على غري

هـو الذي خلقه وأمده ألنه  عز وجل هلل , ويف ذلك شكر 1والعدوان أن يستجيب لذلك
ابهلل وحده عز  -املعني واملعان-فوق هـذا كله يستعني اجلميع و ,  أبسباب إعانة املخلوقني

يصلح شيء من أمور الناس إال أبمر هللا عز حيث ال , الذي من أمسائه احلسىن "املعني"وجل 
 وجل.  

 

 الفوائد:

 

 إخالص العبادة هلل؛ لقوله تعاىل: } إَيك نعبد {. .1

                                                            
 موقع الشيخ ابن عثيمني )1(
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 .{ستعني ك نومنها: إخالص االستعانة ابهلل عز  وجل ؛ لقوله تعاىل: } وإَي  .2

 

أن و , أبن حنمده ومنجده ونثين عليهعلَّمنا هللا تعاىل كيف نتوسل إليه َّف قبول دعائنا . 3
 1.  نستعني بهبه و  شركنعبده وحده وال ن

 

 } ٱْهِداَن ٱلصِ رَاَط ٱْلم ْسَتِقيَم {

 

َي حممد "  قل, "قال: قال جربيل حملمد صلى هللا عليه :  -عباس:} إهدان {: عن ابن 
 ه.ل, هو توفيقه ه ذلكإَي اهدان الصراط املستقيَم". يقول: أُلمنا الطريق اُلادي .  وإُلامه

 .هداية اإلرشاد, وهداية التوفيقهنا املراد بـ "اُلداية" ف

 

وهداية توفيق, وعمل؛ فاألوىل ليس فيها إال  اُلداية تنقسم إىل قسمني: هداية علم, وإرشاد؛
جمرد الداللة؛ وهللا عز  وجل  قد هدى هبذا املعىن مجيع الناس, كما يف قوله تعاىل: }شهر 

[ ؛ والثانية فيها التوفيق للهدى, 185رمضان الذي أنزل فيه القرآن هًدى للناس{ ]البقرة: 
[ 2ال ريب فيه هًدى للمتقني{ ]البقرة:  واتباع الشريعة, كما يف قوله تعاىل: }ذلك الكتاب

وهذه قد حيرمها بعض الناس, كما قال تعاىل: }وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على 

                                                            
 10أيسر التفاسير للشيخ أبوبكر الجزائري ص  )1(
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 [ : }فهديناهم{ أي بيـ ن ا ُلم احلق, وَدلَْلناهم عليه؛ ولكنهم مل يوفقوا.17اُلدى{ ]فصلت: 
1 

 

,  هفيلذي ال عوج ا {يم ملستقا}و { الطريق؛  املراد بـ} الصراط} ٱلصِ رَاَط ٱْلم ْسَتِقيَم {: 
ن مسعان عن نـَوَّاس بف, الماإلس وهو فيهدين هللا الذي ال عوج هـو } ٱلصِ رَاَط ٱْلم ْسَتِقيَم {فـ

ستقيًما ". اطًا مصر  األنصاري, عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " ضرب هللا مثال
فعاً, اىل علماً ان تعأل هللااهدان الصراط املستقيم { تسوالصِ راط: اإلسالم  ؛ فأنت بقولك: } 

  على علم. ال يستقيم إالألن العمل بتعاليم اإلسالم  وعماًل صاحلاً 

 

 

 من فوائد اآلية:

 

 دةلعبااالرتغيب َّف دعاء هللا والتضرع إليه , وَّف احلديث الدعاء هو  .1

 

بل  ربية.ية واجلللقدر إثبات القدر, وأن العبد فاعل حقيقة, خالفا اآلية تضمنت  .2
يَم (  اْلم ْسَتقِ َراطَ الص ِ  تضمنت الرد على مجيع أهل البدع والضالل يف قوله: ) اْهِدانَ 

 ألنه معرفة احلق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو خمالف لذلك.

 
                                                            

1))
 موقع الشيخ ابن عثيمني 
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ديه لعبادة أن يهاه على ه بمن فوائد اآلية: جلوء اإلنسان إىل هللا عز  وجل  بعد استعانت  .3
؛ إَيك نعبد { اىل: }تع الصراط املستقيم؛ ألنه ال بد يف العبادة من إخالص؛ يدل عليه قوله

؛ ومن اتباع {ستعني ك نومن استعانة يتقوى هبا على العبادة؛ يدل عليه قوله تعاىل: } وإَي
 ملستقيم { هوصراط اال لشريعة؛ يدل عليه قوله تعاىل: } اهدان الصراط املستقيم {؛ ألن }ل

 الشريعة اليت جاء هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 

}  شرة بعدمبا{ الصراط }ذكر هللا عز وجل ومن فوائد اآلية: بالغة القرآن, حيث   .4
اية العلم, هي هد ليتالك طلب اُلداية: ؛ والفائدة من ذومل يفصل بينهما حبرف جر اهدان {

 وهداية التوفيق؛.

 

ومن فوائد اآلية: أن الصراط ينقسم إىل قسمني: مستقيم, ومعوج؛ فما كان موافقاً   .5
للحق فهو مستقيم, كما قال هللا تعاىل: }وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه{ ]األنعام: 

 1[ ؛ وما كان خمالفاً له فهو معوج.153

 نَي {اَل ٱلضَّآل ِ ِهم وَ َليْ عَ ِصرَاَط ٱلَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ ٱْلَمْغض وِب } 

 

نعم هللا أكل من , و } الذين أنعمت عليهم {: هم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون
اب وترك فعل احملليق عليهم ابإلميان به تعاىل ومعرفته, ومعرفة حمابه, ومساخطه, والتوف

 ملكاره.ا

 
                                                            

 موقع الشيخ ابن عثيمين 1
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 أَنـَْعَم أ ولَِئَك َمَع الَِّذينَ لرَّس وَل فَ  َواوذلك نظري ما قال ربنا جل  ثناؤه يف تنـزيله:  )َوَمْن ي ِطِع اّللََّ 
يِقنَي َوالشُّ  مد صلى هللا حمل[. قيل 69(  ]النساء: الصَّاحِلِنيَ اِء وَ َهدَ اّللَّ  َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 

ت عليهم, ن أنعملذي: ق ْل َي حممد: اهدان َي ربنا الصراط املستقيم, صراط اعليه وسلم
 .نيبطاعتك وعبادتك, من َمالئكتك وأنبيائك والصديقني والشهداء والصاحل

 

ْغض وِب َعَليـَهْم واَل الضَّـالِ نَي {
َ
 } غري امل

 

} املغضوب عليهم {: الذين عرفوا احلق ومل يعملوا به, وهم اليهود, ومن كان على شاكلتهم 
الذين وصفهم هللا َجل  ثناؤه يف تنـزيله فقال: ) ق ْل َهْل أ نـَبِ ئ ك ْم ِبَشر   ِمْن َذِلَك َمث وبًَة ِعْنَد اّللَِّ 

اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاغ وَت أ ولَِئَك َشرٌّ َمَكااًن  َمْن َلَعَنه  اّللَّ  َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْه م  
[ . فأعلمنا جل  ذكره  ما أَحلَّ هبم من عقوبته 60َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيِل ( ]سورة املائدة: 

مثل الذي منه علينا, وجه السبيل إىل النجاة من أن حيَِلَّ بنا  ةً مبعصيتهم إَيه. مث علمنا, من  
 1َحل  هبم رأفة منه بنا.

 

 يهم, اليهود(وب  علغضعن عدي  بن حامت, قال: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )امل

 

والغضب من هللا عز وجل معىن مفهوم, كالذي يعرف من معاين الغضب, غري أنه خمالف 
ويؤذيهم ألن معناه ما يكون من غضب اآلدميني الذين يزعجهم وحيركهم ويشق عليهم 

                                                            
 تفسير الطبري 1
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 السَِّميع   َوه وَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ صفات هللا جل ثناؤه ال تشبه صفات املخلوقني قال تعاىل : )
 . [11]الشورى: (الَبِصري  

 

 ) َوال الضَّالِ نَي(  

ث  َثالثَة ( ]سورة الضَّالُّون هم النصارى الذين قال هللا فيهم : )َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَال وا ِإنَّ اّللََّ ََثلِ 
[ إىل قوله:  )ق ْل ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغل وا يف ِديِنك ْم َغرْيَ احلَْقِ  َوال تـَتَِّبع وا َأْهَواَء 73املائدة: 

[ .  عن 77قـَْوم  َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبل  َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل ( ]سورة املائدة: 
ي بن أيب حامت, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " وال الضالني " قال: عد

 النصارى.  قال األلباين: صحيح مبجموع طرقه

 

عن ابن عباس: " وال الضالني " قال: َوغري طريِق النَّصارى الذين أضلَّهم هللا ِبفْريَتهْم عليه. 
هللا وحَده ال شريك له, حىت ال تغَضَب علينا  قال: يقول: فأُِلمنا دينك احلق, وهو ال إله إال 

بنا مبا تعذِ هبم به. يقول امنْعنا  كما غضبَت على اليهود, وال تضلَّنا كما أضللَت النصارى فتعذ 
 من ذلك برْفِقك وَرمحتك وقدرتك.

 

 ؟  قيل: بلى! مغضوب عليهم واليهود ضالونأيًضا النصارى فإن قال قائل: أَو ليس 
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قيل: كال الفريقني ض الل مغضوب  عليهم, غرَي أن هللا جل  ثناؤه َوسم كل فريق منهم من 
ِصَفته لعباده مبا يعرفونه به, إذا ذكره  ُلم أو أخربهم عنه, وإن كان له من صفاِت الذم  

 (1)زَيدات  عليه. 

, فهم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم 
يعلمون احلق وال يتبعونه عمال , أو ال قوال وال عمال.  وكفر النصارى من جهة عملهم بال 

علم فهم جيتهدون يف أصناف العبادات بال شريعة من هللا , ويقولون على هللا ما ال 
. مث إن الصراط املستقيم هـو أمور ابطنة  يف القلب : من اعتقادات , وإرادات , (2)يعلمون
لك.  وأمور ظاهرة من أقوال , وأفعال قد تكون عبادات , وقد تكون أيضاً عادات وغري ذ

يف الطعام واللباس , والنكاح واملسكن وغري ذلك.  وهـذه األمور الباطنة والظاهرة بينهما 
ارتباط ومناسبة , فإن ما يقوم ابلقلب من الشعور واحلال يوجب أموراً ظاهرة , وما يقوم 

ألعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوااًل , وهـذا أمر حمسوس فإن الالبس ابلظاهر من سائر ا
ثياب أهل العلم جيد من نفسه نوع انضمام إليهم , والالبس لثياب اجلند املقاتلة مثاًل جيد 

من نفسه نوع ختلق أبخالقهم .  وقد بعث هللا نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ابحلكمة اليت 
ملنهاج الذي شرعه له فكان من هذه احلكمة أن شرع له من هي سنته , وهي الشرعة وا

األعمال واألقوال ما يباين سبيل املغضوب عليهم , الضالني , فأمر مبخالفتهم يف اُلدي 
 .(3)الظاهر 

 

 

 فوائد اآلية:
                                                            

 1ص  تفسير الطبري )1(

 67اقتضاء الصراط املستقيم ص  )2(

 79ص  اقتضاء الصراط املستقيم )3(



28 
 

 

 الرتغيب يف سلوك سبيل الصاحلني: والرتهيب من سلوك سبيل الغاوين. .1

 

صراط الذين أنعمت عليهم { عطف بيان لقوله تعاىل: } الصراط  قوله تعاىل: } .2
املستقيم {؛ والذين أنعم هللا عليهم هم املذكورون يف قوله تعاىل: }ومن يطع هللا 

والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 
 (. 69والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا{ )النساء: 

 

د اآليتني: ذكر التفصيل بعد اإلمجال؛ لقوله تعاىل: } اهدان الصراط من فوائ .3
املستقيم {: وهذا جممل؛  )صراط الذين أنعمت عليهم (: وهذا مفصل؛ ألن 
اإلمجال, مث التفصيل فيه فائدة: فإن النفس إذا جاء اجململ ترتقب, وتتشوف 

بوله متشوفة إليه؛ مث للتفصيل, والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لق
 فيه فائدة َثنية هنا: وهو بيان أن الذين أنعم هللا عليهم على الصراط املستقيم..

 

ومنها: إسناد النعمة إىل هللا تعاىل وحده يف هداية الذين أنعم عليهم؛ ألهنا فضل  .4
 حمض من هللا.

 

وقسم مغضوب  ومنها: انقسام الناس إىل ثالثة أقسام: قسم أنعم هللا عليهم؛   .5
 عليهم؛ وقسم ضالون.
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وجهم بب  خر سذين وأسباب اخلروج عن الصراط املستقيم: إما اجلهل؛ أو العناد؛ وال .6
م خروجه سبب العناد هم املغضوب عليهم . وعلى رأسهم اليهود؛ واآلخرون الذين

 .اجلهل كل من ال يعلم احلق . وعلى رأسهم النصارى

 

سم ليهم ابوب عن, حيث جاء التعبري عن املغضومن فوائد اآليتني: بالغة القرآ .7
 ئه.ولياأاملفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من هللا تعاىل, ومن 

 

ومنها: أنه يقدم األشد, فاألشد؛ ألنه تعاىل قدم املغضوب عليهم على الضالني؛  .8
ألهنم أشد خمالفة للحق من الضالني؛ فإن املخالف عن علم يصعب رجوعه . 

 (1)خالف عن جهل.خبالف امل

 

 

ه ميد هبا صوت لفاحتةارأ قتنبيه: كلمة آمني ليست من الفاحتة: ويستحب أن يقوُلا اإلمام إذا 
 ,مام فأمنوا من اإلِ أذا إويقوُلا املأموم, واملنفرد كذلك لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ري غا قال: إذ ويستحب اجلهر هبا؛ حلديث ابن ماجة: كان النيب صلى هللا عليه وسلم
 ملسجد.اج هبا يرت املغضوب عليهم وال الضالني قال آمني حىت يسمعها أهل الصف األول ف

 

                                                            
 عثيمنيموقع الشيخ ابن  )1(
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 نتائج البحث:

 وعنايته اإلسالم مساحة حول الشبهالذين يثريون  على ردال تشتمل على الفاحتة سورة 
الرمحن الرحيم  رب العاملني*), وذلك قوله تعاىل: وآخرته دنياه يف املسلم ابلفرد

رحيم هبم وشرع ُلم من مجيعهم الناس , حيث أنه عز وجل رب (*مالك يوم الدين
والتعاليم ما فيه صالحهم رأفة هبم , وكونه املالك وامللك ليوم واحلدود العبادات 

 القيامة جيازي اخلالئق ابلعدل على أعماُلم يف الدنيا.
  المية لكل زمان ومكان, أيضاً يف صالحية الشريعة اإلسسورة الفاحتة تشتمل على

قوله تعاىل: )رب العاملني* الرمحن الرحيم *مالك يوم الدين( , حيث أنه عز وجل 
وهـو الذي خلقهم وهـو أعلم مبا فيه صالح شئوهنم رب اخللق مجيعهم أوُلم وآخرهم 

 يف كل زمان ومكان وجيازيهم ابلعدل على أعماُلم يف الدنيا.
 لى أهم مقصد من مقاصد الشريعة وهـو حتقيق العبودية سورة الفاحتة تشتمل ع

 اخلالصة هلل تعاىل يف قوله عز وجل :)إَيك نعبد وإَيك نستعني(.
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  وجل عز هللا كتاب  فهم تعزيزتدبر القرآن الكرمي والرجوع إىل أقوال املفسرين يؤدي. 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات:

  حيث أنك جتد عند كل مفسر ما ال جتد عند  مجع ودراسة أقوال املفسرين,أمهية
 غريه من إستنباط للفوائد واألحكام.

  حيث اشتملت على طلب اُلداية إىل هـذه السورة  حضور القلب عند قراءةأمهية
   الطريق املستقيم وهـو اإلسالم املؤدي إىل اُلداية إىل الصراط املستقيم يف اآلخرة.
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 فهرس اآلايت

 رقم الصفحة رقمها اآلية
 سورة الفاحتة

 8 1 (بسم ٱهلل الرَّمْحِٰن الرَِّحيـمِ )
 8 2 (احْلَْمد  ّللَِِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي )
 8 3 (الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )
ينِ َماِلِك يـَْوِم )  8 4  (الدِ 
َك ) َك َنْسَتِعنيِإَيَّ  8 5 (نـَْعب د  َوِإَيَّ
 8 6 (اْهِداَن الصِ َراَط اْلم ْسَتِقيَم )
 8 7  (ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغض وِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نيَ )

 البقرةسورة 
 23 2  (ذلك الكتاب ال ريب فيه هًدى للمتقني)
 23 185  (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هًدى للناس)
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 عمران سورة آل
 4  187  ( َتْكت م ونَه َوال لِلنَّاسِ  لَتـ بَـيِ نـ نَّه   اْلِكَتابَ  أ وت وا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اّللَّ   َأَخذَ  َوِإذْ )

   سورة النساء
الَِّذيَن أَنـَْعَم اّللَّ  َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي  )َوَمْن ي ِطِع اّللََّ َوالرَّس وَل َفأ ولَِئَك َمعَ 
يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي(    َوالصِ دِ 

69 25 

   املائدةسورة 
 20  2   (وتعاونوا على الرب والتقوى)
ق ْل َهْل أ نـَبِ ئ ك ْم ِبَشر   ِمْن َذِلَك َمث وبًَة ِعْنَد اّللَِّ َمْن َلَعَنه  اّللَّ  َوَغِضَب  )

َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْه م  اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاغ وَت أ ولَِئَك َشرٌّ َمَكااًن 
 َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيِل ( 

60  25 

 26 73 َكَفَر الَِّذيَن قَال وا ِإنَّ اّللََّ ََثِلث  َثالثَة ( )َلَقْد  
)ق ْل ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغل وا يف ِديِنك ْم َغرْيَ احلَْقِ  َوال تـَتَِّبع وا َأْهَواَء قـَْوم  

 َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبل  َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل ( 
77 26 

 األنعامسورة 
 24  153 (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه)

 سورة األعراف
 17  54 )َأال َله  اخْلَْلق  َواأَلْمر  ( 

 احلجرسورة 
َناكَ  َوَلَقدْ ) ًعا آتـَيـْ  9 87 (اْلَمثَاين  ِمنَ  َسبـْ

 النحلسورة 
 8 98 الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم()فَِإَذا قـََرْأَت اْلق ْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِمْن 

 سورة طه
 16 108 )َوَخَشَعِت اأَلْصَوات  لِلرَّمْحَِن (

 سورة األنبياء
 16 28 )َوال َيْشَفع وَن ِإال ِلَمِن اْرَتَضى(
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 ص  سورة 
بَـّر وا م َباَرك   ِإلَْيكَ  أَنـَْزْلَناه   ِكَتاب  )  3 [29:] ( األَْلَبابِ  أ ول و َولِيَـَتذَكَّرَ  آََيتِهِ  لَِيدَّ

 غافرسورة 
 18 16  (هلل الواحد القهار ملن امللك اليوم)

 فصلتسورة 
 23 17  (وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اُلدى)

 سورة الشورى
 26  11: (الَبِصري   السَِّميع   َوه وَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )

 حممدسورة 
َا قـ ل وب   َعَلى أَمْ  اْلق ْرآنَ  يـََتَدبَـّر ونَ  أََفال)  3  24 (أَقْـَفاُل 

 الواقعةسورة 
ت ْم َغرْيَ َمِديِننَي(    17 86 )فـََلْوال ِإْن ك نـْ

 املزملسورة 
 6 20 (اْلق ْرآنِ  ِمنَ  تـََيسَّرَ  َما فَاقْـَرء وا)

 سورة النبأ
 16 [38:  )ال يـََتَكلَّم وَن ِإال َمْن أَِذَن َله  الرَّمْحَن  َوقَاَل َصَوااًب (

 سورة عبس
-34 (َوبَِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ  * َوأَبِيهِ  َوأ مِ هِ  * َأِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرء   يَِفرُّ  يـَْومَ )

36 
18 

 سورة اإلنفطار
يِن(  ب وَن اِبلدِ   16  9 ) َكال َبْل ت َكذِ 
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 فهرس األحاديث

 رقم الصفحة طرف احلديث
 29 إذا أمن اإِلمام فأمنوا 

 5 العظيم والقرآن املثاين والسبع الكتاب وأم القرآن أم هلل احلمد
 13 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 6 القرآن من معك تيسر ما اقرأ مث فكرب, الصالة إىل قمت إذا
وا, كربَّ   فإذا به؛ ليؤمت اإلمام جعل إمنا  7 فأنصتوا قرأ وإذا فكرب 

 10 ادعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة
 13 احلمد هلل على كل حال

 13 أال أدلك على ما هو أكثر من ذكرك هللا الليل مع النهار
 14 الطَّهور  شطر  اإلمياِن 

 30 إذا قال: غري املغضوب عليهم وال الضالني قال آمني
 20 تعني الرجل يف دابته, فتحمله عليها, أو ترفع له عليها متاعه صدقة 

 5 سم كل  من شفاء الكتاب فاحتة
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 23 ضرب هللا مثال صراطًا مستقيًما 
 9 قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني

 4 ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
 7 القرآن أبم فيها يقرأ ال صالة جتزئ ال

 6 ِخَداج فهي القرآن أبم فيها يقرأ مل صالة صلى من
 13 من صنع له إليه معروف

 14 من ال يشكر الناس ال يشكر هللا
 26 وال الضالني " قال: النصارى

 19 َيفىت أال أهب لك أال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن 
 

 فهرس املواضيع

 رقم الصفحة املوضوع
 1 مقدمة
 2 متهيد

 5 فضل سورة الفاحتة
 6 الصالة يف الفاحتة قراءة حكم
 7 مأمومابلنسبة لل الفاحتة قراءة حكم

 8 اإلستعاذهتفسري 
 10 تفسري البسملة

 12 (ٱحْلَْمد  ّللَِّ َربِ  ٱْلَعاَلِمنيَ )تفسري قوله تعاىل: 
 13 فضل احلمد

 14 حكم شكر املخلوق
 14 (رب العامليـنتفسري قوله تعاىل: )

يِن(تعاىل: تفسري قوله   16 )َماِلِك يـَْوِم الدِ 
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َك َنْسَتِعني  تفسري قوله تعاىل: ) َك نـَْعب د  َوِإَيَّ  19 (ِإَيَّ
 22 (ٱْهِداَن ٱلصِ رَاَط ٱْلم ْسَتِقيمَ تفسري قوله تعاىل: )
أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ ٱْلَمْغض وِب َعَلْيِهم َواَل  ِصرَاَط ٱلَِّذينَ تفسري قوله تعاىل: )

 (ٱلضَّآلِ نيَ 
24 

 31 البحث نتائج
 32 التوصيات

 33 املصادر
 34 فهرس اآلَيت

 37 فهرس األحاديث
 


