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  في 
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 سيد مبارك

http://sayed2015.forumegypt.net/ 

 لمراسلة الشيخ

Sayedmobark1960@yahoo.com 

 

 

 

 

 تنبيه هام 

 

وحذف يسير عما  اتسورة الفاتحة هذه نسخة معدلة فيها إضاف

ونهائية ومعتمدة من الكاتب  في شبكة األلوكة سبق نشره

وراء  وهللا من لتتناسق مع منهجه الذي ذكره في المقدمة

 . القصد وهو يهدي السبيل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بيان وتعريف بالسورة

 
يف  - تعاىل - قولهمنها  ؛دلة  أل ؛القول الراجحعلى  وهي مكية ،سبع آيات سورة الفاحتة -1

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ }سورة احلجر:  َناَك َسب ْ  ،[78{ ]احلجر: َوَلَقْد آتَ ي ْ
هي فاحتة  :- صلى هللا عليه وسلم - سبع املثاين والقرآن العظيم بتفسري النيبوال

)فاحتة الكتاب هي السبع املثاين ) :- صلى هللا عليه وسلم - وقد قال النيب، الكتاب
ذلك على أن سورة  فدل  ، وسورة احلجر مكية باإلمجاع ،(1)(والقرآن العظيم الذي أوتيته(

 - والنيب، ضت مبكةر  بأن الصالة ف   اد القول بأهنا مكية أيض  ي   ويؤ ، االفاحتة مكية أيض  
فهذان دليالن  ،(2)()ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب()قال:  - صلى هللا عليه وسلم

 .على أن السورة مكية يدالن  

 :(3)قال السيوطي ،لشرفها ومكانتها ؛كثريةأمساء سورة الفاحتة   -2
وقد ، من ذلك الفاحتة ،وقد يكون هلا امسان فأكثر ،و كثريوه ،قد يكون للسورة اسم واحد"

دالة على شرف  فإن كثرة األمساء ؛وذلك يدل على شرفها ،اف وعشرين امس  هلا على ني    وقفت  
 .اهـ ؛"املسمى

ِإيَّاَك } :العظيم والقرآن املثاين والسبع القرآن أم    يف - تعاىل - هللا الق" :(4)وقال ابن تيمية - 
 السبع وهي ،الكتاب فاحتة وهي ،القرآن أم هي السورة وهذه ،[5{ ]الفاحتة: ُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُ نَ ْعبُ 

                                                 

 املسجد، يف يأصل    كنت  : قال ى،املعل   بن سعيد أيب نع (4222احلديث الذي أخرجه البخاري ح ) نص   - 1
 :هللا يقل أمل)): فقال، أصلي كنت إين هللا، رسول يا: فقلت ه،ب  ج  أ   فلم - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فدعاين

 يف السور أعظم هي سورة ألعلمنك)): يل قال مث [،24{ ]األنفال: ُُيِْييُكمْ اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما }
 أعظم هي سورة ألعلمنك)): تقل أمل: له قلت خيرج، أن أراد فلما بيدي، أخذ مث ،((املسجد من خترج أن قبل القرآن
 ((.هأوتيت   لذيا العظيم والقرآن املثاين السبع هي العاملني، رب هلل احلمد)): قال ،((القرآن يف سورة

 .595 ومسلم ح/، 814ح/ -رضي هللا عنه  -أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت  - 2
 مدينة يف صعيد مصر، عامل ،أيب بكر، جالل الدين، والسيوطي نسبة إىل أسيوط احلافظ عبدالرمحن بنهو  - 3

 266العلوم، ذ كر له من املؤلفات حنو  منموسوعي يف احلديث، والتفسري، واللغة، والتاريخ، واألدب، والفقه، وغريها 
 ".: "احلاوي يف تفسري القرآن الكرمي، ومصدر كالم ه كتابه911وتويف سنة هـ(،  749ف، ولد سنة )مؤل  
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 الكافية وهي ،هبا إال صالة ال ،الصلوات يف الواجبة وهي ،الشافية وهي ،العظيم والقرآن املثاين
 .عنها غريها يكفي وال ،غريها من تكفي

 وأوجبه الطيب مهال  ك   أفضل ،صاحل وعمل ،طيب كلم نم فةمؤل   وهي ،األعمال أفضل والصالة
 على أنزهلا سورة أول يف األمرين بني مجع كما ؛السجود وأوجبه الصاحل عملها وأفضل ،القرآن
اقْ َرْأ بِاْسِم رَبِ َك الَِّذي } :- تعاىل - افتتحها بقوله حيث - صلى هللا عليه وسلم - رسوله
 على الصالة فوضعت ؛[19{ ]العلق: َواْسُجْد َواقْ ََتِبْ } :بقوله وختمها ،[1{ ]العلق: َخَلقَ 
 .اهـ ؛"السجود وآخرها القراءة أوهلا ؛ذلك

 :منها أذكر أمساء للفاحتة عدة وردت الصحيحة يف السنةو  قلت:
 :- صلى هللا عليه وسلم - النيب به يبلغ (5)الصامت بن ادةب  ع   حلديث ؛(فاحتة الكتاب) -1

 .(2)((الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال))
 هي ،العاملني رب هلل احلمد ...)) :وفيه ،ىاملعل   بن سعيد أيب حلديث ؛(السبع املثاين) - 2

 .8((هأوتيت   الذي العظيم والقرآن املثاين السبع
صلى هللا عليه  - هللا رسول قال" :قال - عنه هللا رضي - هريرة أيب حلديث ؛(أم القرآن) - 3

 .(7)((العظيم والقرآن املثاين السبع هي آنالقر  أم)) :- وسلم

                                                                                                                                            

 ابن حممد بن القاسم أيب بن عبدهللا بن عبدالسالم بن عبداحلليم بن أمحد الع باس أبو الدين تقي هو شيخ اإلسالم - 4
 .نشر دار الوفاء - (14/5،2)جمموع الفتاوي  :وانظر (،هـ 827: املتوىف، )الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية

 هكنيت ،األنصاري زرجياخل ع ب اد ة بن الصامت  بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن- 5
بيعة  شهدو  اليت توفيت يف قربص، ،أم حرام بنت ملحان زوجته هي ،ا حديث  نيومثانحوايل مائة وواحد  ىرو  أبو الوليد،

 بينه وبني -صلى هللا عليه وسلم  - هللا ى رسول  قوافل بين عوف بن اخلزرج، وآخ   ىا علوالثانية، وكان نقيب   العقبة األوىل

 -واستعمله النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا د  ح  ا وأ  ، وشهد بدر  أيب مرثد الغنوي
، ةقرة العني بنت عباد :، وأمهيبن قيس اخلزرجالصامت هو والده  على بعض الصدقات، -صلى هللا عليه وسلم 

ُ قَ ْوَل الَِِّت ُُتَاِدُلَك ِف َزْوِجَها } :اليت أنزل هللا فيها خولة بنت ثعلبة ي زوجتهوالذ ،أوس بن الصامت وأخوه َع اّلِلَّ َقْد َسَِ
يٌع َبِصيٌ َوَتْشَتكِ  وهو ابن  ،أربع وثالثني للهجرة سنة ويف   ت [،1{ ]اجملادلة: ي ِإََل اّلِلَِّ َواّلِلَُّ َيْسَمُع ََتَاُورَُكَما ِإنَّ اّلِلََّ َسَِ

 .ا مجيال  الشريف يف بقيع الرمحة، املالصق للباب الذهيب، وكان طويال  جسيم   بالقدس ا، ودفناثين وسبعني عام  
 .سبق خترجيه آنف ا - 2
 .سبق خترجيه آنف ا - 8
 .4335 أخرجه البخاري ح/ - 7
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هذه السورة قال العلماء: إهنا تشتمل على جممل معاين القرآن يف التوحيد،  :(9)قال العالمة ابن العثيمني
واألحكام، واجلزاء، وطرق بين آدم، وغري ذلك؛ ولذلك مس  يت "أم القرآن"  ؛ واملرجع للشيء يسمى 

 (16اهـ)"أ م ا ".
 واؤ فاقر  ؛{اْْلَْمُد ّلِِلَِّ } قرأمت ذاإ)) :- رضي هللا عنه - أيب هريرة حلديث ؛تاب()أم الك - 4
ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن }، واملثاين والسبع ،الكتاب أمو  القرآن أم إهنا ؛{ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ }

 .(11)((آياهتا إحدى {الرَِّحيمِ 
، القرآن وأم، الكتاب فاحتة: معروفة أمساء ثالثة وهلا" :يف معامل التزيل (12)قال البغوي و -

 .املثاين والسبع
 ،القرآن أصل ألهنا ؛الكتاب وأم القرآن أم ومسيت ،القرآن افتتح هبا هللا ألن ؛الكتاب فاحتة مسيت
 األرض دحيت ،البالد أصل ألهنا ؛القرى أم: ملكة ويقال، أصله: الشيء وأم ،القرآن بدئ منها
 يف وبقراءهتا ،املصحف يف بكتابتها يبدأ ،السور من يتلوها ملا وإمام مةمقد    ألهنا: وقيل، حتتها من

 .العلماء باتفاق آيات سبع ألهنا ؛املثاين والسبع، الصالة
 - هللا ألن ؛مثاين مسيت :جماهد وقال، ركعة كل يف فتقرأ، الصالة يف تثىن ألهنا ؛مثاين ومسيت
 (13).هلم فذخرها األمة هلذه استثناها - تعاىل

 :فضائل السورة

                                                 

ر، الورع الزاهد، حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبدالرمحن هو صاحب الفضيلة الشيخ العامل احملقق، ال - 9 فقيه املفس  
 -يف عنيزة  ،هـ1348ولد يف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك عام  ،من الوهبة من بين متيم ،آل عثيمني

 زاد على املمتع الشرح :، ومصدر كالمههـ 1421وتويف سنة  ،يف اململكة العربية السعودية -إحدى مدن القصيم 
 .(3/21) اجلوزي ابن دار نشر ،املستقنع

الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة  -(1/3الفاحتة للعالمة حممد بن صاحل بن حممد العثيمني)انظر تفسري سورة - 16
 هـ 1423الطبعة: األوىل،  -العربية السعودية

، قلت: واحلديث يدل على أن " لأللباين189 / 3" الصحيحة السلسلة(، و 829) اجلامع صحيح يف وهو - 11
 ،بني العلماء يف هذه املسألة مشهور واالختالف ،ولكن ليس األمر كذلك ،كما هو ظاهر  ؛البسملة آية من القرآن

 ،أحاديثهاو يان األمساء بب نكتفيلذا  ؛وال جمال لذكر االختالف هنا ،وسوف نبني االختالف يف فوائد وأحكام السورة
 ىل أعلم.وهللا تعا

حممد احلسني بن مسعود بن  ، وامسه الكامل: "أبوهـ 512 تويف ،احلافظ البغوى إمام حافظ، وفقيه وجمتهد - 12
اإلسالمية،  والسنة النبوية القرآن أحد العلماء الذين خدموا السنة، ييحممد الفراء البغوي"، ويلقب أيض ا بركن الدين وحم

 .(1/49) لالتنزي معامل :، وانظر مصدركالمه يفادراسة وتدريس ا، وتأليف  
13 - 
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وهذه  ،بفضائل كثرية -صلى هللا عليه وسلم  - خصها النيب ،سورة الفاحتة لشرفها ومكانتها
  :بعضها

 نقيض ا مسع - صلى هللا عليه وسلم - النيب عند قاعد   جربيل بينما" :قال (14)عباس ابن عن - 1
 ،ملك منه فنزل ،اليوم إال قط يفتح مل ليوما فتح ،السماء من باب هذا :فقال ،رأسه فرفع فوقه من

 مل أوتيتهما بنورين ر  أبش   :وقال ،مفسل   ،اليوم إال قط ينزل مل األرض إىل نزل ملك هذا :فقال
  .(15)"هأعطيت   إال منهما حبرف تقرأ لن ،البقرة سورة وخواتيم الكتاب فاحتة ،قبلك نيب مايؤهت  
 ؟ الصالة يف تقرأ كيف: "كعب بن أليب قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أيب عن-2
  وال التوراة يف أنزلت ما بيده نفسي والذي: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال القرآن أم فقرأ"
 
 "أعطيته الذي العظيم والقرآن املثاين من سبع وإهنا مثلها الفرقان يف وال الزبور يف وال اإلجنيل يف

(12).  

 بأم فيها يقرأ مل صالة   صلى نم  )) :قال - صلى هللا عليه وسلم - النيب هريرة عن أيب عنو  - 3
 هبا اقرأ :فقال ،اإلمام وراء نكون إنا :هريرة أليب فقيل ،((متام غري - ثالث ا - خداج فهي ،القرآن

 :- تعاىل - هللا قال)) :يقول - صلى هللا عليه وسلم - هللا رسول مسعت فإين ؛نفسك يف
اْْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  } :العبد قال فإذا ،سأل ما بديع  ول   ،نصفني عبدي وبني بيين الصالة قسمت  
- تعاىل - هللا قال ،{الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ } :قال وإذا ،عبدي محدين :- تعاىل - هللا قال ،{اْلَعاَلِميَ 

ينِ } :قال وإذا ،عبدي ي  عل أثىن :  إيل   ضفو   :مرة   وقال ،عبدي دينجم   :قال {َماِلِك يَ ْوِم الدِ 
 ،سأل ما ولعبدي ،عبدي وبني بيين هذا :قال ،{ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُ } :قال فإذا ،عبدي

ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل  *اْهِدنَا الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم } قال فإذا
  .(18)سأل ما ولعبدي لعبدي هذا :قال ،{لضَّالِ يَ ا

                                                 

حرب  - صلى هللا عليه وسلم - النيب ابن عم وهوصحايب جليل،  ،هاشم بن عبداملطلب بن عباس عبدهللا بن - 14
صلى هللا  - النيب ، وكانقبل عام اهلجرة بثالث سنوات ببين هاشم ن، ولدآوترمجان القر  وإمام التفسري ها،هوفقي األمة

صلى هللا عليه  - النيب وكان ا،ا، وأن جيعله صاحل  ه علم  جوف   هللا فدعا أن ميأل البن عباس، دائم الدعاء -عليه وسلم 
وروى عنه  ،((التأويل مهن وعل   يف الدي ههفق    اللهم)) على كتفه، وهو يقول: يه منه وهو طفل، ويربت  ن  د  ي   -وسلم 

 .اهجري   27سنة   هبابصره يف آخر عمره، فسكن الطائف، وتويف    ف  وك   ،،كثرية  أحاديث
 .1339 أخرجه مسلم ح/ - 15

 .( لأللباين2142) املشكاةو  ،( 1316) داود أيب صحيح :انظرو  ،أخرجه الرتمذي - 12

 .597 أخرجه مسلم برقم/ - 18
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 ،يمل  س   احلي سيد إن :فقالت ،امرأة   ناتت  فأ   ،ال  منز  نزلنا" :قال (17)أيب سعيد اخلدريعن و  -  4
 ،الكتاب بفاحتة فرقاه ،رقية   حيسن نظنه كنا ما ،منا رجل معها فقام ؟راق   من فيكم فهل ،لدغ
 ،الكتاب بفاحتة إال رقيته ما :فقال ،رقية   حتسن أكنت   :فقلنا ،لبن ا وناوسق ،غنم ا فأعطوه ،فربأ
 صلى هللا عليه  - النيب فأتينا ،صلى هللا عليه وسلم - النيب نأيت حىت حتركوها ال :فقلت :قال

 بسهم يل واضربوا ،اقسموا ؟!رقية أهنا ريهد  ي   كان ما)) :فقال ،له ذلك فذكرنا - وسلم
 .(19)((معكم

 :ات هامةتنبيه
 ينبغي ،الفاحتةسورة  األحاديث الضعيفة اليت وردت يف فضلمن  بعضألسنة العامة  ىعل تدور

 منها: ؛نتشارهاااحلذر من 
ة ف  يف ك   جعلت   ولو أن فاحتة الكتاب، فاحتة الكتاب جتزي ما ال جيزي شيء من القرآن" - 1

 .(26)"القرآن سبع مرات تاب علىلفضلت فاحتة الك، فة األخرىوجعل القرآن يف الك  ، امليزان

  .(21) "فاحتة الكتاب شفاء من السم" - 2

نت فقد أم   ؛}ق ل  ه و  اَّلل   أ ح د {و ،جنبك على الفراش وقرأت فاحتة الكتاب إذا وضعت  " - 3
 .(22)"من كل شيء إال املوت

  إنسفيصيبهم ذلك اليوم عني يف دار   آية الكرسي ال يقرؤمها عبد  و  فاحتة الكتاب" - 4
 .(23)"جنو 

  .(24)"فاحتة الكتاب شفاء من كل داء" - 5

 .(25)"فاحتة الكتاب تعدل بثلثي القرآن" - 2

                                                 

  ،من علماء الصحابة ،األنصاري اخلدري أبو سعيد ،سنانسعد بن مالك بن  هو - 17
 
رين ىف الرواية، وكان كث  ومن امل

 12 - وسلم عليه هللا صلى - ع الرسولد، لكنه غزا بعدها مح  أ   است صغ ر يوم ،دح  أبوه من شهداء أ   ،مفيت املدينة
على أال تأخذهم يف هللا لومة  ،من الصحابة مع نفر   - وسلم عليه هللا صلى - د بيعة الرضوان، وبايع الرسول  ه  ش   ،غزوة
 .ودفن بالبقيع ،هـ 84سنة  باملدينة مات ،ويروى أنه كان من أهل الصفة ،الئم
 .4223 قم/بر  البخاريو  ،4671 أخرجه مسلم برقم/ - 19
 .3992 رقم/ سلسلة األحاديث الضعيفة :انظر - 26
 .3998 رقم/ سلسلة األحاديث الضعيفة :انظر - 21
 . 348 رقم/ ضعيف الرتغيب والرتهيب :انظر - 22
 . 3952: رقم حديث ،اجلامع ضعيف: انظر - 23

 .3951 رقم/ ضعيف اجلامع الصغري :انظر - 24
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 :أسباب النزول
وهو القول  اختلف العلماء يف ذكر زمن نزول سورة الفاحتة، فقال أكثر العلماء إهنا سورة مكيةلقد  

إهنا سورة مدنية، وقيل إن  اوغريمه زهريجماهد وال ، وقال بعض العلماء منهمكما ذكرنا سلفا    الراجح
  .نصفها نزل مبكة ونصفها اآلخر باملدينة

 سببا لنزوهلا وهللا تعايل أعلم وأحكم الصحيح املسند من أسباب النزول "كتاب  مل يذكر صاحبو 

 

                                                                                                                                            

 .3949 رقم/ضعيف اجلامع الصغري  :انظر- 25
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 روائع البيان في تفسير اآلياتالجامع ل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  ( 1)
 إعراب اآلية:

 .واملبتدأ حمذوف تقديره: ابتدائي ،خرب ،متعلق مبحذوف ،جمرورو  سم( جارب)
 .وعالمة اجلر الكسرة ،لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور :()هللا

 .تبعه يف اجلر ،نعت للفظ اجلاللة :الرمحن()
 .(26)تبعه يف اجلر ،للفظ اجلاللة نعت ثان   :الرحيم()

 :البيان والتفسيروائع 
م  اَّلل   الر مح    } يم  ب س   {ن  الر ح 

  :(28) قال القرطيب
 نأ لعباده يقسم، سورة كل رأس عند أنزله ،ربنا من قسم  " الرحيم الرمحن هللا بسم" :العلماء قال
 يف ضمنت ما جبميع لكم أويف ينأو ، حق السورة هذه يف - عبادي يا - لكم وضعت الذي هذا
 ."وبري ولطفي وعدي من السورة هذه

 (اسم) لفظ ألن ؛تعاىل هلل اسم بكل أبتدئ: أي "؛هللا بسم" :- ه هللارمح - (27) قال السعديو 
 .احلسىن األمساء مجيع فيعم، مضاف مفرد

 وهي ،األلوهية صفات من به اتصف ملا ؛بالعبادة إلفراده املستحق، املعبود املألوه هو{ هللا}
 .الكمال صفات

                                                 

 مؤسسة الرشيد دار: نشر - (هـ1382: املتوىف) صايف عبدالرحيم بن مودحمل القرآن إعراب يف جلدولا :انظر - 22
 .(1/21) دمشق - اإلميان

 ر،فرح األنصاري، اخلزرجي، األندلسي، القرطيب، املالكي أبو عبدهللا، مفس    حممد بن أمحد بن أيب بكر بنهو  - 28

يف مشايل )واستقر مبنية ابن خصيب  يف شوال، وهو من كبار املفسرين، رحل إىل الشرق، تويف مبنية بين خصيب مبصر
 .القرآن ألحكام جلامعا تفسريه :(، وانظرم 1283 -هـ  281وتويف فيها ) ،(أسيوط، مبصر

 يف عنيزة من آل سعدي، ولد يف بلدة ،هو الشيخ أبو عبدهللا عبدالرمحن بن ناصر بن عبدهللا بن ناصر السعدي - 27
 قرب طلوع الفجر من ليلة تويف   و  من اهلجرة النبوية الشريفة، ةعام ألف وثالمثائة وسبع حمرم 12 ، وذلك يومالقصيم
تفسريه  :وانظر ،رمحه هللا رمحة واسعة - القصيم من بالد عنيزة يف مدينة ،هـ 1382مجادى اآلخرة عام  23 اخلميس

 ".املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري"
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، الرمحة صفة وعلى، الذات على يدالن ،هللا أمساء من امسان وقال ابن العثيمني: )الرمحن الرحيم(:
 .الصفة هذه تقتضيه الذي احلكم :أي ؛األثر وعلى

 يف جاء ما فهو السمع أما والعقل؛ السمع عليها دل ،حقيقية رمحة لنفسه هللا أثبتها اليت والرمحة
 أو، ةنعم من حصل ما فكل: العقل وأما ؛اجد   كثري وهو ،هلل الرمحة إثبات من والسنة الكتاب

 ."هللا رمحة آثار من فهو ؛نقمة من اندفع
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 الحمد هلل رب العالمين( 2)
 إعراب اآلية:

 مبتدأ مرفوع.  :احلمد
 واجب.  ثابت أو :تقديره ،خرب املبتدأ ،متعلق مبحذوف ،جار وجمرور :)هلل(

 وعالمة اجلر الكسرة.  ،تبعه يف اجلر ،نعت للفظ اجلاللة :)رب(
ومجلة: )احلمد  ،ألنه ملحق جبمع املذكر السامل ؛وعالمة اجلر الياء ،ه جمرورمضاف إلي :()العاملني

 .(29) هلل..( ال حمل هلا ابتدائية
 :البيان والتفسيروائع 

د  َّلل     }  {احل  م 
 على حممود   هللا أن على املسلمون أمجع :رحجمه هللا ما خمتصره وبتصرف يسري -قال القرطيب 

 :قوله ذلك على وخلقه، والدليل فعله االميان أن على االميان، فدل   به هللا نعمأ مما مه، وأنع  ن   سائر
 قل  خ   إنه: القدرية قال كما ميان، الاإل مجلتها املخلوقات، ومن مجلة والعاملون ،{يَ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ }

 . بيانه يأيت ما هلم، على
 الستغراق والالم واأللف، لكاملا الثناء :معناه العرب كالم يف احلمد :-رمحه هللا -مث أضاف

 والصفات احلسىن األمساء له إذ ؛بأمجعه احلمد يستحق - سبحانه - فهو ؛احملامد من اجلنس
 .العال

 أبلغ والتحميد، وحممود محيد فهو ،امحد   أمحده الرجل محدت  : تقول، الذم نقيض فاحلمد مث قال:
 ، الشكر من أعم واحلمد ،احلمد من

 
 .(31)احملمودة صال هخ ثرتك الذي: دحم  وامل

د  َّلل   { هو الثناء على هللا بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بني  } رمحه هللا: -السعديوقال - احل  م 
  (31اهـ)الفضل والعدل، فله احلمد الكامل، جبميع الوجوه.

 
 

                                                 

 (23/ 1) دمشق - اإلميان مؤسسة الرشيد دار القرآن إعراب يف جلدولا - 29
 .القاهرة - املصرية الكتب دار: الناشر (1/133) القرآن ألحكام امعاجل - 36

31 - 
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 الذايت لكمالا والتعظيم؛ احملبة مع بالكمال احملمود وصف   {دُ مْ اْلَْ } ابن العثيمني: وأضاف-

 قال ؛"والتعظيم احملبة" وهو ،دي  قـ   من بد وال وأفعاله؛ وصفاته ذاته يف كامل فهو والفعلي؛ والوصفي
 يسمى وإمنا ؛امحد   ىيسم   ال ،تعظيم وال حمبة بدون بالكمال وصفه دجمر   ألن: "العلم أهل
 .(32)"امدح  

  {ني  م  ال  ع  ال   ب   ر  }
 فاملتصر    وعلى، السيد على اللغة يف ويطلق، املتصرف الكامل: هو والرب :(33)قال ابن كثري

 .تعاىل - هللا حق يف صحيح ذلك وكل، لإلصالح
 هلل إال يقال فال ،الرب وأما، كذا رب ،الدار رب: تقول باإلضافة بل، هللا لغري الرب يستعمل وال
 - هللا سوى ودموج كل وهو ،عامل مجع: والعاملني ،األعظم االسم إنه: قيل وقد - وجل عز -
  عز

 يف ،واألرض السموات يف املخلوقات أصناف والعوامل  ، لفظه من له واحد ال مجع والعامل   ،وجل
ا يسمى وجيل منها قرن وكل، والبحر الرب

 
 .(34)أيض ا عامل

م بالنع –املريب مجيع العاملني  :}ر ب   ال ع ال م ني { الرب، هو-رمحه هللا -وزاد السعدي يف بياهنا فقال-
 العظيمة، اليت لو فقدوها، مل ميكن هلم البقاء. فما هبم من نعمة، فمنه تعاىل.

 وتربيته تعاىل خللقه نوعان: عامة وخاصة.
 فالعامة: هي خلقه للمخلوقني، ورزقهم، وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم، اليت فيها بقاؤهم يف الدنيا.

له، ويكمله هلم، ويدفع عنهم الصوارف، والعوائق  واخلاصة: تربيته ألوليائه، فريبيهم باإلميان، ويوفقهم
احلائلة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خري، والعصمة عن كل شر. ولعل هذا املعىن هو السر 

(35اهـ)يف كون أكثر أدعية األنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة حتت ربوبيته اخلاصة.

                                                 

 .(2/5)العثيمني  حممد العالمة تفسري :انظر - 32
املعروف  الدمشقيالقرشي  هو احلافظ املؤرخ املفسر عماد الدين أبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء - 33

 ،(هـ861ر، مؤرخ، عامل بالرجال، ولد مبجدل من أعمال دمشق سنة )فس   م ث، حافظ،، حمد   ت  ف  ، فقيه، م  بابن كثري
وكان كثري  ،بسببه  حببه، وامتحنت  تيمية فف   ي، وقرأ عليه هتذيب الكمال، وصاهره على ابنته، وأخذ عن ابنز   الزم امل  

يف شعبان سنة  وتويففاته، تصانيفه يف البالد يف حياته، وانتفع هبا الناس بعد و  االستحضار، حسن املفاكهة، سارت
 (.هـ884)

 .(1/131) عالتوزيو  للنشر طيبة دار، الناشر ،كثري بنال العظيم القرآن تفسري: انظر - 34
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 الرحمن الرحيم( 3)
 آلية:إعراب ا

 نعت للفظ اجلاللة.  :(ن  مح   لر  ا)
 .(32)للفظ اجلاللة نعت ثان   :(يم  ح  )الر  

 :البيان والتفسيروائع 
يم   }  {الر مح  ن  الر ح 
، احلسىن أمسائه من وامسان - تعاىل - هلل وصفان مها":(38) األضواءيف -رمحه هللا-الشنقيطيقال -

 الرمحة ذو هو الرمحن ألن؛ الرحيم من مبالغة أشد   لرمحنوا، املبالغة وجه على الرمحة من مشتقان
 ،القيامة يوم للمؤمنني الرمحة ذو والرحيم، اآلخرة يف وللمؤمنني، الدنيا يف اخلالئق جلميع الشاملة

 (37).اهـ ؛"العلماء أكثر هذا وعلى
 
 

                                                                                                                                            

احملقق:  -(39)ص/ عبد الرمحن بن ناصر بن عبد هللا السعديل تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانانظر   - 35
 عبد الرمحن بن معال اللوحيق

 م 2666-هـ 1426: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل الناشر-
 .(1/25) صايف عبدالرحيم بن القرآن حممود إعراب يف اجلدول :انظر - 32
 هـ، حوايل 1325ولد مبوريتانيا عام  هو حممد األمني بن حممد املختار بن عبدالقادر اجلكين الشنقيطي املدين، - 38

 ،فأصبح من علماء موريتانيا، وتوىل القضاء يف بلده اجتهد يف طلب العلم ،موريتانيا يف تنبه دينةمب ،1965 فرباير 18
 عضو ا يف عني    مثهـ، 1371سني يف اجلامعة اإلسالمية سنة وكان من أوائل املدر    وحمكوميها، امهافكان موضع ثقة حك  

 7/8/1391اإلسالمي، وعضو ا يف هيئة كبار العلماء   عضو ا يف جملس التأسيس لرابطة العاملجملس اجلامعة، كما عني   
 اهلجرة، لفريضة احلج يف السابع عشر من ذي احلجة سنة ثالث وتسعني وثالمثائة وألف من تويف مبكة بعد أدائه هـ،
للشيخ تالميذ كثريون يف بالده ويف املسجد النبوي، والرياض، و ، ودفن مبقربة املعالة مبكة، ي عليه باملسجد احلرامل   وص  

عطية  درس عليه يف املنطق، والشيخ العالمة ،عبدالعزيز بن باز وال ميكن إحصاؤهم؛ منهم على سبيل املثال: اإلمام
بل قد  ،عبدالرمحن بن عبوده والشيخ العالمة محاد األنصاري، والشيخ ،محود بن عقالء الشعييب والشيخ العالمة ،سامل

 بكر أبو والشيخ ،عبدالرمحن الرباك والشيخ ،حممد صاحل بن عثيمني درس عليه يف املعهد العلمي؛ مثل: الشيخ العالمة
 .وغريهم الكثري الذين درسوا عليه يف اجلامعة، واملعهد، ودروسه يف أحناء اململكة ،زيد

38 - 
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يم   الر مح  ن  } :ما نصه-رمحه هللا-قال السعديو -  الرمحة ذو تعاىل نهأ على داالن امسان {الر ح 

. ورسله ألنبيائه املتبعني للمتقني وكتبها حي، كل وعمت شيء، كل وسعت اليت العظيمة الواسعة
 .منها نصيب فلهم عداهم ومن املطلقة، الرمحة هلم فهؤالء
 وأحكام وصفاته، هللا بأمساء اإلميان وأئمتها، األمة سلف بني عليها املتفق القواعد من أن واعلم

 .الصفات
 من أثر كلها، فالنعم. باملرحوم املتعلقة هبا، اتصف اليت الرمحة ذو رحيم، رمحن بأنه مثال فيؤمنون

 قدير، شيء، كل به يعلم علم، ذو عليم إنه: العليم يف يقال. األمساء سائر يف وهكذا رمحته، آثار
 .(39)اهـ.يءش كل على يقدر قدرة ذو
 : -رمحه هللا-قال ابن العثيمنيو -
 ،الواسعة الرمحة ذو هو والرمحن أخرى؛ صفة والرحيم اجلاللة؛ للفظ صفة الرمحن :{يم  ح  الر   ن  مح   الر  }

 أو، هوحد  " الرمحن"بـ جيء أنه ولو ه؛فعل   والرحيم وصفه؛ الرمحنف الواصلة؛ الرمحة ذو هو والرحيم
 {الرحيم}و بالوصف؛ {الرمحن} رفس    اقرتنا إذا لكن والفعل؛ الوصف لشمل ؛وحده" الرحيم"بـ

 .اهـ ؛"(46)بالفعل
 به ينالون ما تعريفهم وعدم ،عباده إمهال   متنع   رمحته فإن" الرمحن" :(41)-رمحه هللا-ابن القيم وزاد-

 ،الكتب وإنزال ،الرسل إلرسال نمتضم    أنه فر  ع   حقه" الرمحن" اسم أعطى فمن ؛مكماهل   غاية  
  حياة به حتصل ملا الرمحة فاقتضاء ؛باحل   راجوإخ ،الكأل وإنبات ،الغيث إنزال تضمنه من أعظم  

  إمنا احملجوبون لكن ،واألشباح األبدان حياة به حتصل ملا اقتضائها من أعظم واألرواح القلوب
 

                                                 

مؤسسة  نشر - رمحه هللا -أنظر "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي - 39
 .(39الرسالة  )ص/

 .(2/2) العثيمني حممد العالمة سريتف - 46
الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن  الفقيه، املفيت، اإلمام الرباين شيخ اإلسالم الثاين أبو عبدهللا مشس هو - 41

الدمشقي، والزمه  ابن تيمية ودرس على يد دمشق عاش يف ،بـ"ابن قيم اجلوزية" الشهري مث الد  مشقي، الزرعي، سعد
 هـ، 827 شيخه عام تويف   وسجن يف قلعة دمشق يف أيام سجن ابن تيمية، وخرج بعد أن  ا، وتأثر به،عام   12قرابة 

 - ابن كثري، والذهيب، وابن عبداهلادي، والفريوزآبادي صاحب "القاموس احمليط"و  ابن رجب احلنبلي، :ومن تالميذه
هـ(، ودفن 851ليلة اخلميس، ثالث عشرين من رجب الفرد سنة ) - رمحه هللا -تويف و  ،وغريهم -رمحهم هللا تعاىل 

  بدمشق مبقربة الباب الصغري.
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 .(42)ذلك وراء اأمر   األلباب أولو منه وأدرك ،والدواب البهائم حظ   االسم هذا من أدركوا

 
 

 مالك يوم الدين( 4)
 إعراب اآلية:

 نعت للفظ اجلاللة جمرور مثله.  :(ك  ل  ام  )
 .وعالمة اجلر الكسرة ،مضاف إليه جمرور :(م  و  )يـ  

 .(43) ( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرةين  الد   )
 :روائع البيان والتفسي

 {م ال ك  يـ و م  الد  ين   }
 :-رمحه هللا-العثيمني نقال اب

 اجلزاء؛ مبعىن هنا {ينِ الد ِ }و القيامة؛ يوم هو {ينِ الد ِ  مِ وْ ي َ }و ،{هللا}لـ صفة {ينِ الد ِ  مِ وْ ي َ  كِ الِ مَ }
 ذلك يف غريه مالك فال اخلالئق؛ فيه يجياز  الذي اليوم لذلك مالك   - وتعاىل سبحانه - أنه يعين

- تعاىل - قوله يف كما،  العمل به يراد وتارة اآلية؛ هذه يف كما،  اجلزاء به يراد تارة" الدين"و اليوم؛
 .ىجتاز   تعمل كما :أي ؛"اند  ت   يند  ت   كما: "ويقال ،[2{ ]الكافرون: ْم ِديُنُكْم َوِلَ ِدينِ َلكُ }: 

  مث قال يف فوائد اآلية:
 والدنيا؟ الدين يوم مالك أليس: قائل قال فإن

 تعاىل - هللا ألن اليوم؛ ذلك يف يكون إمنا، وسلطانه، وملكه، ملكوته ظهور لكن بلى؛: فاجلواب
ّلِِلَِّ اْلَواِحِد }: - تعاىل - فيقول أحد؛ جييب فال ،[12{ ]غافر: ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَ ْومَ }: ينادي -

 هم؛ إال مالك ال أنه شعوهبم يعتقد ملوك يظهر بل ملوك؛ يظهر الدنيا يف ،[12{ ]غافر: اْلَقهَّارِ 
  وأرض، تدفع رحامأ: احلياة أن يرون واألرض؛ للسموات ارب   هناك أن يرون ال ال  مث فالشيوعيون 
 

                                                 

 وينتبه أن هذا التفسري ،12بريوت ص/ - اهلالل ومكتبة دار نشر - القيم بنال؛ الكرمي القرآن تفسري :انظر - 42
رين يف أوساط هذا القرن  العشرينو ؛  - رمحه هللا -ابن القيم ليس م ن مجع الذي مجعه من  إمنا م ن ص نع بعض املعاص 

  أعلم.وهللا عليه أهل العلم وقد أثىن مؤلفات ابن القيم
 .(1/25) صايف عبدالرحيم بن القرآن حممود إعراب يف اجلدول :انظر - 43
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 .اهـ (44)"؛رئيسهم هو رهبم وأن ،عبل  ت  
 :ما خمتصره-رمحه هللا–قال الشنقيطي و 

{ ]النور: يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفِ يِهُم اّلِلَُّ ِدينَ ُهُم اْْلَقَّ } :- تعاىل - قوله ومنه ،اجلزاء اآلية يف بالدين واملراد
 .(45) "بالعدل أعماهلم جزاء :أي ؛[25

 بقوله: {الدين يوممالك }التفسري عن تأويل يف  وقال ابن القيم
 املعاصي على ويعاقبهم، اخلريات على فيثيبهم، بأعماهلم فيه العباد هللا يدين الذي اليوم إنه

 وهبم ،وكتبه برسله قامت إمنا واحلجة ،عليه احلجة إقامة قبل اأحد   بليعذ    هللا كان وما ،والسيئات
 اجلحيم إىل والفجار ،النعيم إىل األبرار وسيق ،الدين يوم سوق قام موهب ،والعقاب الثواب   حق  است  

(42). 

                                                 

 .(2/8من موقع الشيخ ) العثيمني حممد العالمة تفسري :انظر - 44
 .(1/2) الشنقيطي اجلكين عبدالقادر بن املختار حممد بن األمني حملمد بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 45
 (1/12) القيم بنال الكرمي؛ لقرآنا تفسري انظر  - 42
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 إياك نعبد وإياك نستعين( 5)
 إعراب اآلية:

ضمري  (اأو )إي  ، ميف حمل نصب مفعول به مقد   ،مبين على الفتح ،ضمري بارز منفصل :(اك  ي  إ  )
 والكاف حرف خطاب. ، مبين يف حمل نصب مفعول به

 والواو عاطفة. ، تقديره حنن ،اوالفاعل ضمري مسترت وجوب  ، فعل مضارع مرفوع :(د  ب  ع  )نـ  
ومجلة: )إياك  ،( ال حمل هلا استئنافية.ومجلة: )إياك نعبد.. ،كالسابق تعرب :(ني  ع  ت  س  ن   اك  ي  )إ  

 .(47) معطوفة على مجلة إياك نعبد ،نستعني..( ال حمل هلا
 :روائع البيان والتفسي

ت ع ني  إ ي اك  نـ   }  {ع ب د  و إ ي اك  ن س 
 لك إقرار ا، ونستكني ونذل خنشع اللهم لك" :(نعبد إياك) :(47)يف بياهنا-رمحه هللا-قال الطربي-
 .(49)"لغريك ال بالربوبية ربنا يا
 : {د  ب  ع  نـ   اك  ي  إ  }:تعاىل قولهعن تفسري  وقال ابن القيم:-
 وحبه شكره هي وعبادته ،ويرضاه حيبه ما على إال يكون ال - تعاىل - الرب   به د  عب  ي   ما فإن 

 إال معرفته إىل سبيل ال به دعب  ي   وما التعبد طريق لكن ،السليمة للعقول ومعقول ي  فطر  ،وخشيته
  ،عنه العامل تعطيل يستحيل ،العقول يف مستقر أمر الرسل إرسال أن بيان هذا ويف ،وبياهنم برسله
  جعل وهلذا ؛به يؤمن ومل لاملرس   أنكر فقد الرسول أنكر نم  ف ؛الصانع عن تعطيله يستحيل كما

 
 

                                                 

 .(1/22) صايف عبدالرحيم بن القرآن حممود إعراب يف اجلدول :انظر - 48
الطربي، صاحب التصانيف  أبو جعفر اإلمام العلم اجملتهد، عامل العصر بن يزيد بن كثري، حممد بن جريرهو  - 47

وطلب العلم بعد األربعني ومائتني، وأكثر الرتحال،  ،أربع وعشرين ومائتني مولده سنة طربستان، البديعة، من أهل آمل
ا، كان ثقة، صادق   أن ترى العيون مثله، قل   ، وكثرة تصانيف،ا وذكاء  وكان من أفراد الدهر علم   ولقي نبالء الرجال،

وباللغة،  ا بالقراءاترف  مة يف التاريخ وأيام الناس، عاواإلمجاع واالختالف، عال   ا يف الفقها يف التفسري، إمام  ا، رأس  حافظ  
 ومساه تاريخ األمم وامللوك، بالتوثيق،مل يلتزم فيه يؤل ف مثله، إال أنه  وه أبا التاريخ؛ ألن له كتاب ا كبري ا يف التاريخ ملعد  

 .316سنة   الطربي يف بغدادتويف    وله أيض ا: هتذيب اآلثار، وغري ذلك،
 .(1/158) الرسالة مؤسسة: نشر - الطربي جعفر يبأل القرآن تأويل يف البيان جامع :انظر - 49
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 .(56)به اكفر   برسله الكفر - سبحانه - هللا
 

 اهدنا الصراط المستقيم( 6)

 إعراب اآلية:
 و)نا( ضمري متصل مبين يف حمل نصب، مبين على حذف حرف العلة ،عائيفعل أمر د   :(د  اه  )

 ا تقديره أنت. والفاعل ضمري مسترت وجوب  ، مفعول به
 .وعالمة النصب الفتحة ،منصوب مفعول به ثان   :(اط  ر  )الص   

 ،واجلملة: ال حمل هلا ،وعالمة النصب الفتحة ،نعت للصراط منصوب مثله :(يم  ق  ت  س  م  ال  )
 .(51)استئنافية

 :روائع البيان والتفسي
 {يم  ق  ت  س  م  ال   اط  ر  الص    ان  د  اه  }

، وأرشدنا نال  د  : أي ؛{يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الص ِ  انَ دِ اهْ }: - تعاىل - قال" :-رمحه هللا-قال السعدي
 والعمل احلق معرفة وهو، جنته وإىل، هللا إىل املوصل الواضح الطريق وهو، املستقيم للصراط قناووف   
 سواه ما وترك، اإلسالم دين لزوم: الصراط إىل فاهلداية ؛الصراط يف واهدنا ،الصراط إىل فاهدنا، به

 الدعاء فهذا ؛وعمال   اعلم   الدينية التفاصيل جلميع اهلداية تشمل، الصراط يف واهلداية، األديان من
 من ركعة كل يف به هللا يدعو   أن اإلنسان على وجب وهلذا ؛للعبد وأنفعها األدعية أمجع من

 .اهـ (52)"؛ذلك إىل لضرورته ؛صالته
فاهلداية:  [2{ ]الفاحتة:  يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الص ِ  انَ دِ اهْ  }"ما خمتصره : -رمحه هللا-ابن القيموأضاف -

هي البيان والداللة، مث التوفيق واإلهلام، وهو بعد البيان والداللة. وال سبيل إىل البيان والداللة إال من 
جهة الرسل. فإذا حصل البيان والداللة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق. وجعل اإلميان يف القلب 

يبه إىل، وتزيينه يف قلبه، وجعله مؤثرا له، راضيا به، راغبا فيه. مها هدايتان مستقلتان، ال حيصل وحتب
 الفالح إال هبما. ومها متضمنتان تعريف ما مل نعلمه من احلق تفصيال وإمجاال،

                                                 

 .هـ 141 -األوىل  بريوت الطبعة: -(الناشر: دار ومكتبة اهلالل 1/13) بن القيمالتفسري القرآن الكرمي انظر:  - 56
 .(1/28) صايف عبدالرحيم بن القرآن حممود إعراب يف اجلدول :انظر - 51
نشر مؤسسة الرسالة  - السعدي ناصر بن عبدالرمحنل املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري :انظر - 52

 .(39)ص/
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قيام مبوجب وإهلامنا له، وجعلنا مريدين التباعه ظاهرا وباطنا. مث خلق القدرة لنا على القيام لنا على ال 

 اهلدى بالقول والعمل والعزم. مث إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إىل الوفاة.
ومن هاهنا يعلم اضطرار العبد إىل سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطالن قول من يقول: إذا كنا 

هتاونا وكسال مهتدين، فكيف نسأل اهلداية؟ فإن اجملهول لنا، من احلق أضعاف املعلوم. وما ال نريد فعله 
مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما ال نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف مجلته وال هنتدي 

 لتفاصيله، فأمر يفوته احلصر. وحنن حمتاجون إىل اهلداية التامة.
 (53اهـ)فمن كملت له هذه األمور كان سؤال اهلداية له سؤال التثبيت والدوام.

 فيه{ الصراط{: } يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الص ِ  انَ دِ اهْ  : }تعاىل قوله :- رمحه هللا - وقال ابن العثيمني-
 بـ واملراد الطريق؛{ الصراط}بـ واملراد ؛{الصراط: }اخلالصة وبالصاد ،{السراط: }بالسني: قراءتان

 هللا تسأل{ يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الص ِ  انَ دِ اهْ }: بقولك فأنت التوفيق؛ وهداية اإلرشاد، هداية" اهلداية"
 ..فيه اعوجاج ال الذي أي{ املستقيم}و صاحلا ؛ وعمال   نافعا ، علما   تعاىل

 ،{السراط: }بالسني: قراءتان فيه{ الصراط{: } يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الص ِ  انَ دِ اهْ  : }تعاىل قوله 
 اإلرشاد، دايةه" اهلداية" بـ واملراد الطريق؛{ الصراط}بـ واملراد ؛{الصراط: }اخلالصة وبالصاد
 وعمال   نافعا ، علما   تعاىل هللا تسأل{  يمَ قِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ الص ِ  انَ دِ اهْ  : }بقولك فأنت التوفيق؛ وهداية
 .(54) ..فيه اعوجاج ال الذي أي{ املستقيم}و صاحلا ؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .هـ 141 -األوىل  بريوت الطبعة: -(الناشر: دار ومكتبة اهلالل 1/13انظر: تفسري القرآن الكرمي )ابن القيم() - 53

     .(2/9) -رمحه هللا -  العثيمني حممد بن صاحل بن مدنظر تفسري القرآن حملا - 54
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  الضَّاليِيَن  }ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب عَلَْيِهْم َولَ -7
 إعراب اآلية:

 وعالمة نصبه الفتحة.، تبعه يف النصب ،بدل من صراط األول :(صراط)

 ليه.إمبين على الفتح يف حمل جر مضاف  اسم موصول :)الذين(
والتاء ضمري متصل يف حمل رفع ، التصاله بضمري الرفع ؛مبين على السكون فعل ماض   :()أنعمت  

 فاعل.
متعلق  ،)على( ـواهلاء ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جر ب ،جرحرف  :على :)عليهم(

  .جلمع الذكور وامليم حرف  ، (أنعمت  ـ)ب
 اجلر.  بدل من اسم املوصول )الذين( تبعه يف :)غري(

  .مضاف إليه جمرور :)املغضوب(
  .لنفي)ال( زائدة لتأكيد ا ،الواو عاطفة، للمغضوب كاألول يف حمل رفع نائب فاعل  :)عليهم(

مجلة: و  ،ألنه مجع مذكر سامل ؛وعالمة اجلر الياء ،جمرور مثله( غري) معطوف على :)الضالني(
 .(55) ال حمل هلا صلة املوصول (أنعمت عليهم...)

 :روائع البيان والتفسي
ت  ع ل ي ه م  غ ري   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال  ني   } ر اط  ال ذ ين  أ نـ ع م   {ص 

 هم ،[8{ ]الفاحتة: ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ } :يف تفسريها-رمحه هللا-ل ابن كثريقا-
ُ } :قال حيث ؛النساء سورة يف املذكورون َوَمْن يُِطِع اّلِلََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اّلِلَّ

يِقَي وَ  َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن  *الشَُّهَداِء َوالصَّاِْلَِي َوَحُسَن ُأولَِئَك َرِفيًقا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ َي َوالصِ دِ 
 .(52)[86، 29{ ]النساء: اّلِلَِّ وََكَفى بِاّلِلَِّ َعِليًما

، عليهم ومغضوب، عليهم ممنع  : أقسام ثالثة الناس :رمحه هللا بيانا  فقال -ابن العثيمني وزاد-
 .وضالون

 .عليهم ماملنع  : يقل ومل {مْ هِ يْ لَ عَ  تَ مْ عَ ن ْ أَ }: قال العظيمة البالغة وتأمل
 

                                                 

 .(29-1/27) صايف عبدالرحيم بن حممود ،القرآن إعراب يف اجلدولظر ان - 55
 .(1/146) والتوزيع للنشر طيبة دار: الناشر ،الدمشقي القرشي كثري بن" الالعظيم القرآن تفسريانظر " - 52
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 األمة هذه ألن ؛عليهم غضبت   الذين: يقل ومل ،{مْ هِ يْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ مَ الْ } قال؟ ماذا الغضبية واألمة

 .هللا أولياء لب  ق   ومن ،هللا لب  ق   من عليها مغضوب الغضبية
  :أقسام ثالثة فالناس، املهتدي ضد والضال  
ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت }: يقول الذي فكأن، عليه ممنع   هذا: به وعامل باحلق عامل: األول القسم
 .والعمل العلم هللا يسأل كأنه ،{َعَلْيِهمْ 
 .عليه مغضوب وهذا ،عنه مستكرب ،باحلق عامل  : الثاين القسم
 .ضال وهذا ،باحلق جاهل: الثالث

  .والسالم الصالة عليه - الرسول بعثة بعد ،لنصارىا عليهم واملغضوب، اليهود عليهم املغضوب
صلى هللا  - الرسول بعثة بعد لكن، ضالون -صلى هللا عليه وسلم  - الرسول بعثة قبل النصارى

 من كثري يف جتدون أنكم الحظوا، عليهم املغضوب قسم من صاروا ؛باحلق وعلمهم -عليه وسلم 
 - الرسول بعثة قبل هذا، النصارى هم نيوالضال، داليهو  هم عليهم املغضوب أن ريناملفس    كتب

 احلق فعلموا، واستكربوا باحلق -عليه السالم  - عيسى جاءهم اليهود ألن - صلى هللا عليه وسلم
 .تاهوا هملكن ،رسول   عليه السالم - عيسى بعد جاءهم ما النصارىو ، عنه واستكربوا

: يعين ؛عيسى جميء بعد اليهود مثل رىالنصا صار -صلى هللا عليه وسلم  - حممد جميء بعد
 - نبينا قال، عليهم وغضب اليهود لعن كما،  ملعونون عليهم مغضوب فهم، احلجة عليهم قامت
 - بيننا اآلن يوجد أنه األسف ومع ،((والنصارى اليهود على هللا لعنة)): - والسالم الصالة عليه
 ! باهلل والعياذ ولعنها عليها هللا بض  غ   أمة   من يزعمون كما ياتومرب    خدم - بيوتنا ويف
 إىل، وباحلفاوة باملال أعداءهم يربون، احلال هذه إىل املسلمني أحوال ترتدى كيف ،ألعجب وإين
 نعوذ ،والنصارى اليهود إخواننا: يقول الواحد فصار ،العقل ونقص الدين ضعف   وصل أن حد   
  .اهـ (58)؛"مثلهم فأنت إخوانك يكونوا أن رأيت إذا ،باهلل
 يف األضواء: -رمحه هللا -قال الشنقيطيو -
فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن } :بقوله ،آخر موضع يف ذلك وبني   ؟عليهم أنعم الذين هؤالء نم   هنا يبني    مل

يِقَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِْلَِي َوَحُسَن ُأولَ  { ]النساء: ِئَك َرِفيًقاأَنْ َعَم اّلِلَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ َي َوالصِ دِ 
29]. 

                                                 

 - 17/3) ،"هـ 1415 - هـ 1416 رمضانية جلسات"العثيمني  حممد بن صاحل بن مدمن دروس مفرغة حمل - 58
 .اإلسالمية الشبكة موقع :املصدر -( 4
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 داخل   ألنه - عنه هللا رضي - الصديق بكر أيب إمامة ةصح   الكرمية اآلية هذه من ذيؤخ  " مث قال:
 ؛صراطهم نايهدي   أن هنسأل   بأن - الفاحتة أعين - العظيم والقرآن املثاين السبع يف هللا أمرنا نفيم  

 .تقيماملس الصراط هو صراطهم أن على ذلك فدل  
{ ]الفاحتة: ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِ يَ } :قوله يف وذلك

  .يقنيالصد    منهم د  فع  ، عليهم أنعم الذين بني   وقد ،[8
 أنه اتضحف، يقنيالصد    من - عنه هللا رضي - بكر أبا أن - صلى هللا عليه وسلم - بني   وقد

 يف س  ب  ل   يبق   فلم، صراطهم إىل اهلداية هنسأل   أن هللا أمرنا الذين، عليهم هللا أنعم الذين يف داخل
 .(57).اهـحق إمامته وأن، املستقيم الصراط على - عنه هللا رضي - الصديق بكر أبا أن

                                                 

 - بريوت - التوزيعو  النشرو  للطباعة الفكر دار: الناشر - األمني مد" حملبالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء" - 57
 .(1/7) لبنان

http://www.alukah.net/


 www.alukah.net  

 

23 

 
 

 سورة الفاَتةفوائد وأحكام 
منها  ذكرأو  ،ايط هبا املسلم علم  يت ينبغي أن حي   يف سورة الفاحتة مجلة من الفوائد واألحكام ال

 النقاط التالية:
 :أهنا أم القرآن وليس هلا مثيل - 1
  :جاء يف تفسري القرطيب - 1
 وسكت ،((مثلها القرآن يف وال ،اإلجنيل يف وال ،التوراة يف هللا أنزل ما)) :قوله: العريب ابن قال"

 الشيء كان وإذا، هاأفضل   املذكورة هذه نأل، وغريها ،روالزبو  ،املنزلة كالصحف ؛الكتب سائر عن
 . الناس أفضل فهو ؛العلماء أفضل زيد: كقولك ؛الكل أفضل صار، األفضل أفضل

 وعشرون مخس وهي ،فيها القرآن مجيع إن: قيل حىت، لغريها ليس ما الصفات من الفاحتة ويف
 وال، عبده وبني بينه مهاس  ق   - بحانهس - هللا أن شرفها ومن ،القرآن علوم مجيع نتتضم   كلمة
 .اهـ (59)؛"العظيم القرآن أم صارت املعىن وهبذا، بثواهبا عمل يلحق وال، هبا إال القربة تصح  

علم أن هذه السورة اشتملت أ :-رمحه هللا-فقالوأهنا حبق أم القرآن أفاض ابن القيم يف بيان فوائدها -و
 ل وتضمنتها أكمل تضمن.على أمهات املطالب العالية أمت اشتما

فاشتملت على التعريف باملعبود تبارك وتعاىل بثالثة أمساء، مرجع األمساء احلسىن والصفات العليا إليها، 
إ ي اك  }وبنيت السورة على اإلهلية والربوبي ة والرمحة. ف « هللا، والرب، والرمحن  »ومدارها عليها. وهي: 

ت ع ني  وإ ي  }مبىن على اإلهلية.  {نـ ع ب د   على الربوبي ة وطلب اهلداية إىل الصراط املستقيم بصفة  {اك  ن س 
األمور الثالثة: فهو احملمود يف إهليته، وربوبيته، ورمحته. والثناء واجملد كماالن الرمحة. واحلمد يتضمن 

 جلده.
م إذ ذاك بني وتضمنت إثبات املعاد، وجزاء العباد بأعماهلم حسنها وسيئها. وتفر د الرب تعاىل باحلك

 (26اهـ)اخلالئق، وكون حكمه بالعدل. وكل هذا حتت قوله: مال ك  يـ و م  الد  ين .
 :- تعاَل -تكون إَل هلل  مد والتزكية َلاْل - 2

 :(21)عريبالقال ابن 

                                                 

 .(1/116) القاهرة - املصرية الكتب دار: الناشر ،لقرطيبل القرآن ألحكام اجلامع :انظر - 59
بريوت الطبعة: األوىل  -الناشر: دار ومكتبة اهلالل  -بن القيمالتفسري القرآن الكرمي  للمزيد انظر - 61
 وستأيت ترمجته أن شاء هللا. هـ 1416 -
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 - أن البارئ -علمكم هللا املشكالت  -{ اعلموا ني  م  ال  ع  ال   ب   ر   َّلل     د  م  : }احل   - تعاىل -قوله 
بل هناهم يف حمكم  ، من خلقه يف ذلك ألحد   ومل يأذن  ، وافتتح حبمده كتابه، محد نفسه - اىلتع

 ومنع بعض الناس من أن يسمع مدح  ،[32}ف ال  تـ ز ك وا أ نـ ف س ك م { ]النجم: فقال: ، كتابه
رواه  ؛(23)(22)((احني الرتاباملد   وا يف وجوه  احث  ))وقال: ، وأمرهم برد ذلك، أو يركن إليه، بعض له

 منها ثالث أمهات:  ؛وكأن يف مدح هللا لنفسه ومحده هلا وجوه ا ،املقداد وغريه
 وكلفنا محده والثناء عليه؛ إذ مل يكن لنا سبيل إليه إال به. ، منا كيف حنمدهاألول: أنه عل  

لى هذا وع، فيكون فائدة ذلك التكليف لنا، الثاين: أنه قال بعض الناس معناه: قولوا: احلمد هلل
 خترج قراءة من قرأ بنصب الدال يف الشاذ. 

والتكثر على اخللق من ، الثالث: أن مدح النفس إمنا هني عنه ملا يدخل عليها من العجب هبا
ووجب ، وهو املخلوق، وال جيوز منه التكثر، فاقتضى ذلك االختصاص مبن يلحقه التغري، أجلها

 .والفائدة املقصودة، ب الصحيحوهذا هو اجلوا ،ذلك للخالق؛ ألنه أهل احلمد
 :البسملة ِف الصالة قراءة حكم - 2

ن الفاحتة هي أم وذلك أل ؛سرار بالبسملة قبل الفاحتةلقد وقع خالف كبري ىف مسألة اجلهر واإل
 تصح الصالة إال هبا.  وال ،القرآن

فلم  ،مانوعث ،وعمر ،بكر وأيب - صلى هللا عليه وسلم - يت مع رسول هللاصل   :عن أنس قال
ا منهم يقرأ )بسم هللا الرمحن الرحيم  .(24)(أمسع أحد 

                                                                                                                                            

 أئمة من إمام - وهو غري ابن عريب الصويف - العريب بن بكر أبو املعافري، حممد بن عبدهللا بن حممدهو  - 21
 رحلو  ،ةشبيليإب ولد ،التقليد إىل منه االجتهاد إىل أقرب كان ،متكل  م ديبأ أصويل مفسر حمد  ث فقيه وهو ،املالكية

 الزجناين، سعيد وأيب املقدسي، نصر وأيب اخللعي، احلسن وأيب واملازري، اخلوالين، عن العلم فأخذ أبيه، مع املشرق إىل
: أشهرهم من حيصى؛ يكاد   ال عدد   م  العل عنه وأخذ كثري، وغريهم والصرييف، الطرطوشي، بكر وأيب الغزايل، حامد وأيب

يقول عنه اإلمام احلافظ الذهيب: اشتهر امسه، وكان  ،السهيلي واإلمام الباذش، وابن بشكوال، وابن عياض، القاضي
 -رمحه هللا  - تويف   و  كثرية، مؤلفات له من ماله اخلاص، اسور   ةعلى إشبيلي أا، وافر األموال؛ حبيث أنشحمتشم   ارئيس  

 هـ. 514سنة  امراكش، وقيل: مات مسموم   م ن ص رف ه  من -محاها هللا  -ينة فاس قرب مد
 املقداد فجعل األمراء، من أمري على يثين رجل قام: قال معمر أيب عن :ومتام متنه ،5322 أخرجه مسلم برقم/ - 22

 ."الرتاب احنياملد   وهوج يف حنثي أن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أمرنا :وقال الرتاب، عليه يث  حي  
 .(5ص/) ،عريبالالبن  القرآن أحكام - 23
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صلى هللا  - يت خلف النىبصل   :ثه قالعن قتادة أنه كتب إليه خيربه عن أنس بن مالك أنه حد  
{ اْْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِميَ }: ـفكانوا يستفتحون ب ،وعثمان ،وعمر ،بكر وأيب - عليه وسلم
 .(25)وال ىف آخرها ،ال يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم ىف أول قراءة ،[2]الفاحتة: 

الصالة اليت هي  عليها صحة ينبين ،: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة(22)قال اإلمام النووي
 .(28)"أعظم األركان بعد التوحيد

 :- رمحه هللا - وقال ابن العثيمني
يف الصالة  اجهر   ويقرأ هبا، إهنا آية من الفاحتة ن يقول:هذا خالف بني العلماء؛ فمنهم م   يف

  .الفاحتة ويرى أهنا ال تصح إال بقراءة البسملة؛ ألهنا من، اجلهرية
هللا؛ وهذا القول هو احلق؛  ن يقول: إهنا ليست من الفاحتة؛ ولكنها آية مستقلة من كتابومنهم م  

 .وسياق السورة، ودليل هذا: النص
 - صلى هللا عليه وسلم - أن النيب -رضي هللا عنه  -فقد جاء يف حديث أيب هريرة  ،أما النص

 ،سأل ما ولعبدي ،نصفني عبدي وبني بيين الصالة قسمت  : -تعاىل  - هللا قال)) :يقولقال: 
 :قال وإذا ،عبدي محدين: -تعاىل  - هللا قال ،{اْْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِميَ } :العبد قال فإذا
يم  } ينِ } :قال وإذا ،عبدي ي  عل أثىن: -تعاىل  - هللا قال ،{الر مح  ن  الر ح   :قال {َماِلِك يَ ْوِم الدِ 
 هذا :قال ،{ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُ } :قال فإذا ،عبدي إيل   ضفو   :مرة   وقال ،عبدي دينجم  

ِصَراَط الَِّذيَن  *ِدنَا الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم اهْ } :قال فإذا ،سأل ما ولعبدي ،عبدي وبني بيين
 ،((سأل ما ولعبدي لعبدي هذا :قال ،{أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِ يَ 

  .أن البسملة ليست من الفاحتة وهذا كالنص على
                                                                                                                                            

 .265 أخرجه مسلم برقم/- 24
 .262 أخرجه مسلم برقم/ - 25
 املنكر، عن وناهي ا باملعروف ار اأم   حافظ ا بارع ا إمام ا كان ،الشافعي احلوراين شرف بن حيىي زكريا أبو الدين حميي - 22
 وقد ،عديدة رسائل يف ترمجته أفردت ،األشرفية احلديث دار مشيخة ويل    ،شىت علوم ا تقنأ يتزوج، ومل، للملذات تارك ا
 شرح يف واملنهاج واللغات األمساء هتذيب: التصانيف هذه ومن واستوعبها، تصانيفه - تالميذه أحد - العطار ابن عدد

 شرح اجملموع ومشهور، جامع كتاب وهو، الصاحلني رياض األذكار، احلديث، مصطلح يف والتيسري التقريب مسلم،
 .وغريها الصحابة، معرفة يف الغابة أسد خمتصر النووية، األربعون املهذب،

  296-3/279 للنووي اجملموع انظر - 28
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صلى هللا عليه  - خلف النيب صليت  " :قال -رضي هللا عه  -ويف الصحيح عن أنس بن مالك 

يف أول  [1{ ]الفاحتة: ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ } وعمر؛ فكانوا ال يذكرون، وأيب بكر - وسلم
جيهرون؛ والتمييز بينها وبني الفاحتة يف اجلهر وعدمه يدل على أهنا  واملراد ال ،وال يف آخرها"، قراءة

 .منها ليست

ع سبع أن توز    حيث املعىن: فالفاحتة سبع آيات باالتفاق؛ وإذا أردت   السياق منأما من جهة 
 ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُ } :- تعاىل -هو قوله  هاف  ص  ضوع السورة وجدت أن ن  على مو  اآليات

 ؛ ألن((عبدي نصفني الصالة بيين وبني قسمت  ))وهي اآلية اليت قال هللا فيها:  ،[5{ ]الفاحتة: 
د  َّلل    ر ب   ال ع ال م ني     .واحدة {}احل  م 

يم  }   .الثانية {الر مح  ن  الر ح 
 .عز وجل -وكلها حق هلل  ،الثالثة {م ال ك  يـ و م  الد  ين  }
ت ع ني  } حق  الوسط؛ وهي قسمان: قسم منها حق هلل؛ وقسم :يعين ؛الرابعة {إ ي اك  نـ ع ب د  و إ ي اك  ن س 

 .للعبد
د   ت ق يم  }اه  ر اط  ال م س   { للعبد.ن ا الص  

ر اط  ال ذ ين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م  }  .للعبد {ص 
 .للعبد غ ري   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و ال  الض ال  ني {}

الثالث  وهي ،وثالث آيات للعبد ،وهي الثالث األوىل -عز وجل  -فتكون ثالث آيات هلل 
فإذا ، مث من جهة السياق من حيث اللفظ ،وهي الرابعة الوسطى ،وواحدة بني العبد وربه ،األخرية

ومن املعلوم  ،أن تكون اآلية السابعة طويلة على قدر آيتني لزم ؛آية من الفاحتة قلنا: إن البسملة  
 .يف الطول والقصر هو األصل أن تقارب اآلية

ليست من بقية  كما أن البسملة  ،فالصواب الذي ال شك فيه أن البسملة ليست من الفاحتة
 .(27)السور

كان جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم  - صلى هللا عليه وسلم - ي أن النيبد  وذكر ابن القيم يف اهل  
وال ريب أنه مل يكن جيهر هبا دائم ا يف كل يوم وليلة مخس مرات ، وخيفيها أكثر مما جهر هبا ،تارة

ا حضر ا وسفر ا  وأهل بلده يف  ،وعلى مجهور أصحابه ،ذلك على خلفائه الراشدين ىوخيف ،أبد 
 

                                                 

 .اجمللد األول -سورة البقرة  -التفسري: سورة الفاحتة  -رمحه هللا  -املصدر: موقع الشيخ العثيمني  - 27
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 ؛هذا من أحمل احملال حىت حيتاج إىل التشبث فيه بألفاظ جمملة وأحاديث واهية، األعصار الفاضلة

 .انتهى (29)"؛وصرحيها غري صحيح ،فصحيح تلك األحاديث غري صريح
 :(129 ىف متام املنة )ص (86)لباينقال األو 

 - صلى هللا عليه وسلم - بل صح عنه ،حديث صريح صحيحواحلق أنه ليس يف اجلهر بالبسملة 
ذكرهتا يف ختريج كتايب "صفة صالة  ،وقد وقفت له على عشرة طرق ،اإلسرار هبا من حديث أنس

صلى  - ويف بعض ألفاظها التصريح بأنه ،أكثرها صحيحة األسانيد ،"صلى هللا عليه وسلم النيب
وهو مذهب مجهور  ،ا صحيح على شرط مسلموسنده ،مل يكن جيهر هبا - هللا عليه وسلم

ن شاء التوسع يف هذا البحث وم   ،وهو احلق الذي ال ريب فيه ،وأكثر أصحاب احلديث ،الفقهاء
 .هـا "؛ففيها مقنع لكل عاقل منصف ؛فلرياجع "فتاوى شيخ اإلسالم"

 :ستشفاءاَلالرقية و فائدة الفاَتة ِف  - 3
 قال: ،اخلدري سعيد أيب حلديث - تعاىل بإذن هللا -قية أهنا شافية ورامن صفات فاحتة الكتاب 

 أحياء من حبي وافمر   ،سفر يف كانوا - صلى هللا عليه وسلم - هللا رسول أصحاب من ناس ا نإ"
 ،مصاب أو ،لديغ احلي سيد فإن ؛راق   فيكم هل :هلم فقالوا ،فوهميضي    فلم فاستضافوهم العرب
 أن فأىب ،غنم من قطيع ا فأعطي ،الرجل فربأ ؛الكتاب بفاحتة اهق  فر   فأتاه ،نعم :منهم رجل فقال

  صلى هللا عليه وسلم - النيب   فأتى - صلى هللا عليه وسلم - للنيب ذلك أذكر حىت :وقال ،يقبلها
 

                                                 

 - بريوت - اإلسالمية املنار مكتبة - الرسالة مؤسسة: اجلوزية، الناشر قيم بنال العباد خري يد  ه   يف املعاد زاد - 29
 .(1/194) الكويت

 فذة، علمية إسالمية شخصية ،(م1999 - هـ1426 م،1914 -هـ1332) األلباين الدين ناصر حممد -86
 عدد ا - ودروسه ومؤلفاته الغزير بعلمه - أفاد وقد، هبا العلمي احلقل أغىن احلديث، علم يف متميزة مدرسة وصاحب

 رمحه - اجلنسية السوري األلباين الدين ناصر حممد الشيخ ولد ،الشريف النبوي احلديث ودارسي العلم طالب من كبري ا
 سبحانه - هللا حبب، العلم رجال وكبار الشيوخ من عدد   يد   على دمشق يف تعليمه ىوتلق  ، بألبانيا أشقودرة يف - هللا
 بدأ، معاصريه مجيع على فيه وتفوق عمره، سين طوال دراسته على فعكف الشريف، النبوي احلديث علم إليه - عاىلوت

 إرواء: كتبه أبرز ومن؛ منها سبعني حنو وطبع كتاب، مائة من أكثر مؤلفاته عدد بلغ حىت ،شبابه مطلع منذ التأليف
 كتاب حتقيق الضعيفة، األحاديث سلسلة الصحيحة، األحاديث سلسلة السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل

 ومراجع مؤلفات من وغريها وزياداته، ضعيف اجلامع الصغري وزياداته، الصغري اجلامع صحيح للتربيزي، املصباح مشكاة
 .م1999 هـ،1419 عام اإلسالمية للدراسات العاملية فيصل امللك جائزة األلباين حاز ،احلديث لدارسي عنها غىن ال
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 وما)) :وقال ،مفتبس   ،الكتاب بفاحتة إال رقيت ما وهللا ،هللا رسول يا :فقال ،له ذلك فذكر -

 .(81)((معكم بسهم يل واضربوا ،منهم خذوا)) :قال مث ،((ةرقي أهنا أدراك
 قال النووي يف شرح مسلم:

 يقرأ أن فيستحب، رقية بأهنا التصريح فيه ؛((رقية؟ أهنا أدراك ما)) :- صلى هللا عليه وسلم - قوله
 .والعاهات األسقام أصحاب وسائر ،واملريض اللديغ على هبا

 أخذ جبواز تصريح هذا ؛((معكم بسهم يل واضربوا منهم ذواخ)) :- صلى هللا عليه وسلم - قوله
 .اهـ (82)"؛فيها كراهة ال حالل وأهنا، والذكر بالفاحتة الرقية على األجرة

 والدواء، التام والشفاء، املثاين والسبع، القرآن وأم ،الكتاب حتة: "فا-رمحه هللا-قال ابن القيمو -
 ملن واحلزن واخلوف والغم اهلم ودافعة، القوة وحافظة، لفالحوا الغىن ومفتاح، التامة والرقية، النافع

، هبا يوالتداو  االستشفاء وجه فر  وع  ، دائه على تنزيلها وأحسن، حقها وأعطاها مقدارها فر  ع  
 ،لوقته فربأ، اللديغ هبا رقى، ذلك على الصحابة بعض وقع وملا ،كذلك كانت ألجله يالذ والسر
 .(83)"((رقية أهنا أدراك وما)) :- ليه وسلمصلى هللا ع - النيب له فقال
 :األموات ىوعل للتربك هباهتا ءحكم قرا - 4

 ،فهو أمر مبتدع ،ااألموات ترمح  على  أو ،فتتاح أي شيءاأو  ،عند الزواج هتااءوقر أما التربك هبا 
 ،بادةن ذلك عأل ؛صها هبا الشرعوال ينبغي ختصيص العبادات بأوقات مل خيص    ،وليس له أي تأثري

 .فيةيوالعبادات توق
 :مبينا  ذلك-رمحه هللا -بن العثيمنياقال و -
وا ؤ إذا أرادوا أن يشرعوا يف شيء قر  ،وليست يفتتح هبا كل شيء؛ كما يصنعه بعض الناس اليوم"

 د  ر  فإن هذا مل ي  ، يعين: اقرؤوا له الفاحتة (الفاحتة)أو أرادوا أن يرتمحوا على شخص قالوا: ، الفاحتة
 .(84)"رضي هللا عنهم -وال عن الصحابة  ،صلى هللا عليه وسلم - نيبعن ال
 يف قوله: ابيان   - رمحه هللا - وزاد

                                                 

 .4676أخرجه مسلم برقم/ - 81
 وينو لل جاجاحل بن مسلم صحيح شرح املنهاج :انظر - 82

 .(259)ص/  لبنان بريوت، العريب، الكتاب دار: الناشر ،اجلوزية قيم بنال النبوي لطبا :انظر - 83
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 يف األصل ألن ؛تقرأ فال هذا وعلى ،السنة من انص   فيها أعلم ال املوتى على الفاحتة راءةق"

 ذلك ودليل - وجل زع - هللا شرع من وأهنا ،ثبوهتا على دليل يقوم حىت ،واملنع احلظر العبادات
}أ م  هل  م  ش ر ك اء   :- تعاىل - فقال ،هللا به ذن  أي مل ما هللا دين يف واع  ر  ش   نم   على أنكر هللا أن

 صلى هللا عليه وسلم - النيب عن وثبت ،[21ش ر ع وا هل  م  م ن  الد  ين  م ا مل   ي أ ذ ن  ب ه  اَّلل  { ]الشورى: 
 وينزه ،اوعبث   ال  باط كان امردود   كان وإذا ،((رد   فهو أمرنا عليه ليس ال  عم عمل نم  )) :قال نهأ -
 .اهـ (85)؛"إليه به بيتقر   أن - وجل عز - هللا

 وآله وصحبه أمجعني. ،النيب اآلمنيعلى  والصالة والسالم ،واحلمد هلل رب العاملني
 

 مت حبمد هللا تفسي الفاَتة مع بيان فوائدها وأحكامها
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