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 مقدمة الكتاب
 

احلمد هلل الذي خصنا بكتابه اجمليد الذي تعجز العقول أن حتيط بعلمه، واأللسن أن تبلغ الكمال 
يف ثناء وصفه، والصالة والسالم على النيب األمني الذي أويت سبًعا من املثاين والقرآن العظيم، وعلى 

 عد: مث أما ب آله الطاهرين، وصحبه الصادقني، ومن سار على درهبم إىل يوم الدين..
 

 من عدة أمور من أبرزها:  (1)رتظهر أمهية هذا املختص
 : حاجة الناس اليوم الكبرية إىل من يوصل القرآن إىل قلوهبم، ويبصرهم بعظيم أسراره، ولن أوًلا

يصل إىل القلوب إال بعد فهمه وتدبر معانيه، والغوص يف أسراره، والوقوف مع حكمه وأحكامه؛ 
 ربط االنتفاع ابلقرآن بفهم معانيه، قال تعاىل:  وذلك ألن هللا 

  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ   ُّ
 

كتاب، وأعظم الي فاحتة فهعظمة هذه السورة وفضلها وكثرة تكرارها على لسان كل مؤمن، اثنياا: 
الفرقان، وملا مثلها ال يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف هللا تعاىل سورة فيه، بل مل ينزل 

 تضمنته من أصول الكتاب ومقاصده األساسية إمجااًل.
 

احلاجة إلبراز هداايت هذه السورة من خالل مجع خالصة ما كتبه العلماء من الفوائد اثلثاا: 
 .وما ميكن استنباطه واضافته واهلداايت

 

صالتنا اليت هي من أعظم أن فهم هذه السورة يوصلنا لتحقيق مرتبة اخلشوع واإلحسان يف رابعاا: 
أسباب الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة؛ ألن فهم املعىن يؤدي إىل مجاع القلب وحضوره عند 

 تالوهتا.
 

 من الناطقني ابلعربية وبغريها.تيسري فهم هذه السورة لعامة املسلمني  خامساا:
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 مقدمة الكتاب
 

 حمتوى الدراسة:
 

 ، جاءت مباحثها على النحو اآليت: وقد ضّم هذا املختصر مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة
 املبحث األول: أمساء السورة ووجه التسمية.  .1
 املبحث الثاين: فضائل سورة الفاحتة. .2
 املبحث الثالث: موضوع السورة وحماورها. .3
 املبحث الرابع: هداايت من سورة الفاحتة. .4
 مث اتبعت ذلك خبامتة. .5
 

كاتبه وقارئه ومجيع املسلمني، وأن يتقبله ويوفق عبده ويف اخلتام نسأل هللا تعاىل ينفع هبذا اجلهد  
 الضعيف إىل سواء السبيل، عليه توكلت وإليه أنيب.
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لسورة يف القرآن من األمساء مثل ما ذكر العلماء أمساء كثرية لسورة الفاحتة؛ بل مل يُذكر 
هلا، وكثرة األمساء تدل على شرف املسمى وفضله، وحنن هنا نكتفي بذكر ما ثبت عن  ذكر

 من أمسائها ووجه التسمية، وهي سبعة أمساء:  النيب 

وقد ثبت هذا االسم أبدلة كثرية منها: ما جاء عن عبادة : "فاحتة الكتاب" االسم األول:
  «الَ َصاَلةَ ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرأْ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتابِ »: قال: قال رسول  بن الّصامت 

ألنه تفتتح قراءة القرآن هبا لفظًا، ويُفتتح بكتابتها املصاحف ومسّيت "فاحتة الكتاب": 
الفاحتة فسيفهم وهي فاحتة كذلك لفهم القرآن؛ فلو فهم املرء خطًا، ويفتتح هبا الصلوات تالوة، 

 كل سور القرآن اليت بعدها.
 

وقد ثبت هذا االسم أبدلة كثرية : "أم القرآن"و "أم الكتاب" االسم الثاني والثالث:
اِمِت  : اَل َصاَلَة ِلَمْن ملَْ يَ ْقََتِْئ أِبُمِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ »قَاَل:  من السنة منها: َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 مم خم حم): قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ »قَاَل:  وَعْن َأِِب ُهَريْ َرَة   «اْلُقْرآنِ 
ْبُع اْلَمثَاين (ىم  «.أُمُّ اْلُقْرآِن، َوأُمُّ اْلِكَتاِب، َوالسَّ

 

ألهنا أصل القرآن، وأم الشيء: أصله، تشبيًها ابألم اليت ومسّيت "أبّم الكتاب وأم القرآن": 
 هي منشأ الولد، وقيل: ألهنا مقدمة وإمام ملا يتلوها من السور.

 

وقد ثبت هذا االسم يف الكتاب والسنة، قال تعاىل ممتًنا  :"السبع املثاين" االسم الرابع:
              َّ خص حص مس خس حس جس مخ ُّعلى رسوله الكرمي: 

ْبُع اْلَمثَاين،  (ىم مم خم حم): قَاَل النيب »فعن َأِب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى:  ِهَي السَّ
 «َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ 

 المبحث األول: أسماء السورة ووجه التسمية
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 المبحث األول: أسماء السورة ووجه التسمية

 

ألهنا سبُع آايت ابإلمجاع، ال خالف بني اجلميع من القرَّاء ومسيت "السَّْبُع املثاين": 
ذلك، ومسيت مثاين: ألهنا تُ ْثىَن قراءهتا يف كل ركعة من الصالة تطوًعا ومكتوبة، أي  يف والعلماء

خرها هلم، فلم د: مُسيت مثاين: "ألن هللا استثناها هلذه األمة ف-رمحه هللا  -تتكرر، وقال جماهد
 .(1)يعطها أمة قبلهم، وقيل: "الشتماهلا على الثناء على هللا تعاىل"

 

وقد ثبت هذا االسم أبدلة كثرية من السنة منها: : "القرآن العظيم" االسم اخلامس:
ْبُع اْلَمثَاين،  (ىم مم خم حم)»عن الفاحتة:  ما جاء يف قوله  ِهَي السَّ

  «َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ 
مقاصده، لتضمنها ألهنا أعظم سورة فيه، والشتماهلا على ن العظيم": آومسيت: "القر 

 .(2)"ومسيت بذلك الشتماهلا على املعاين اليت يف القرآن" مجيع علوم القرآن، وقال السيوطي:
 

 وقد ثبت هذا االسم يف ما جاء َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة : "سورة احلمد" االسم السادس:
ْبُع ، (خم حم)»قَاَل:  َعِن النَّيبِّ  « اْلَمثَاين، َواْلُقْرآُن اْلَعِظيمُ أُمُّ اْلُقْرآِن، َوالسَّ

ِمْفَتاُح : »وعن النيب  
اَلِة الطُُّهوُر، َوحَتْرميَُها التَّْكِبرُي، َوحَتِْليُلَها التَّْسِليُم، َويف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ َتْسِليَمٌة، َوالَ   َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرأْ يف الصَّ

 «ُكلِّ رَْكَعٍة اِبحَلْمد، َوُسورٍَة يف َفرِيَضٍة، َأْو َغرْيَِها

        ألنه ذكر لفظ احلمد يف أوهلا، واحلمد فاحتة كلِّ كالم؛ومسيت: بـ "سورة احلمد": 
ورة هو املقصوُد األعظم من سائِر معانيها.وألنَّ "الثناء على   هللا سبحانه يف هذه السُّ
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 المبحث األول: أسماء السورة ووجه التسمية

قَاَل »قال:  قد ثبت هذا االسم يف ما جاء عن النيب وسورة الصالة:  االسم السابع:
اَلَة بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَالَ  ُ تَ َعاىَل: َقَسْمُت الصَّ  خم حم)  اْلَعْبُد:اَّللَّ

َدين َعْبِدي. َوِإَذا قَاَل:  ،(ىم مم ُ تَ َعاىَل: محَِ ُ تَ َعاىَل:  ،(  حن جن   )قَاَل اَّللَّ َقاَل اَّللَّ
َض ِإََلَّ  -َقاَل: جَمََّدين َعْبِدي  ،( ين ىن من    )أَْثىَن َعَليَّ َعْبِدي. َوِإَذا َقاَل:  َوَقاَل َمرًَّة فَ وَّ

قَاَل: َهَذا بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي َولَِعْبِدي َما ،  (جي يه ىه مه ) فَِإَذا قَاَل: -َعْبِدي 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ) َسَأَل. فَِإَذا قَاَل:
 «قَاَل: َهَذا ِلَعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَألَ  ،(ّٰ ِّ ُّ
     

واملراد ابلصالة هنا سورة الفاحتة، قال النووي: "قال العلماء: املراد ابلصالة هنا الفاحتة، 
، ففيه دليل على وجوهبا بعينها يف «احلج عرفة: »مسيت بذلك ألهنا ال تصح إال هبا، كقوله 

 .(1)الصالة"
ولتوقف الصالة عليها، وال تصحُّ إالَّ  لوجوب قراءهتا فيها، "سورة الصالة": ومسيت: بـ

.(2) هبا، وذلك يدل على أن قراءة الفاحتة ركن من أركان الصالة "
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ورة العظيمة هلا فضائٌل كثرية تدل على مكانتها  وتقدمها على سائر سور القرآن هذه السُّ
ور مثل ما ثبت يف فضِلها، ومما ورد يف فضلها:  الكرمي، ومل يثبت يف فضائِل شيٍء من السُّ

 

 : منت هبا على رسوله اأنَّ هللا تعاىل  الفضيلة األوىل:
  (خص حص مس خس حس جس مخ)قال تعاىل: 

احلَْْمُد َّللَِِّ َربِّ »حديث البخاري املتقدم الذي فيه: واملراد ابلسبع املثاين هنا: سورة الفاحتة بنص 
ْبُع اْلَمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ   «. اْلَعاَلِمنَي ِهَي: السَّ

 

 بنورها وفضلها:  َبشََّر ملك خاص النيب  الفضيلة الثانية:
َنَما ِجْْبِيُل »عن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل:  َع نَِقيًضا ِمْن  قَاِعٌد ِعْنَد النَّيبِّ  بَ ي ْ مسَِ

َماِء فُِتَح اْليَ ْوَم ملَْ يُ ْفَتْح َقطُّ ِإالَّ اْليَ ْومَ فَ ْوِقِه فَ َرَفَع َرْأَسُه، فَ َقاَل: "  ، فَ نَ َزَل ِمْنُه َمَلٌك،َهَذا اَبٌب ِمَن السَّ
مَلْ يُ ْؤهَتَُما  ، َوقَاَل: "أَْبِشْر بُِنوَرْيِن أُوتِيتَ ُهَماَهَذا َمَلٌك نَ َزَل ِإىَل اأَلْرِض مَلْ يَ ْنزِْل َقطُّ ِإالَّ اْليَ ْوَم، َفَسلَّمَ فَ َقاَل: 

َلَك: فَاحِتَُة اْلِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلبَ َقَرِة، َلْن تَ ْقَرأَ ِِبَْرٍف ِمن ْ   « ُهَما ِإالَّ أُْعِطيَتهُ َنيبٌّ قَ ب ْ
 

ا أعظُم سورٍة يف القرآن: :ةالفضيلة الثالث  أَّنَّ
فَ َلْم  ُكْنُت ُأَصلِّي يف اْلَمْسِجِد َفَدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ »قَاَل:  َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى 

 حس جس مخ): أملَْ يَ ُقْل اَّللَُّ ُأِجْبُه فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإيّنِ ُكْنُت ُأَصلِّي، فَ َقاَل: 
َوِر يف اْلُقْرآِن مُثَّ قَاَل َل:  (خص حص مس خس أَلَُعلَِّمنََّك ُسورًَة ِهَي َأْعَظُم السُّ

ا أَرَاَد َأْن ََيْرَُج قُ ْلُت َلُه: أملَْ تَ ُقْل أَلَُعلَِّمنََّك ُسوَرًة قَ ْبَل َأْن ََتْرَُج ِمْن اْلَمْسِجدِ  ، مُثَّ َأَخَذ بَِيِدي فَ َلمَّ
ْبُع اْلَمثَاين  (ىم مم خم حم)ِهَي َأْعَظُم ُسورٍَة يف اْلُقْرآِن؟ قَاَل:  ِهَي السَّ

 « َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ 

 فضائل سورة الفاتحة: ثانيالمبحث ال
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 الرابعة:
ُ
 ل مثلها يف كتبه: أنَّ هللا تعاىل مل ينزّ   الفضيلة

يِل، َواَل يف »قَاَل:  عن أِب ُهَريْ َرَة َأنَّ النَّيبَّ  جنِْ ْورَاِة، َواَل يف اإْلِ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما أُْنزَِل يف الت َّ
ْبُع اْلَمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُْعِطيتُ الزَّبُوِر، َواَل يف  َا السَّ « اْلُفْرقَاِن ِمثْ ُلَها، ِإهنَّ

 
وسكت عن سائر  قال ابن العرِب: قوله: "ما أنزل هللا يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف القرآن مثلها"

املنزلة، والزبور وغريها؛ ألن هذه املذكورة أفضلها، وإذا كان الشيء أفضل األفضل صار الكتب كالصحف 
 .(1). كقولك: زيد أفضل العلماء، فهو أفضل الناس".أفضل الكل

 

 اخلامسة:
ُ
د  الكتب  املنزَّلة  كلّ ها:  الفضيلة نة ملقاص  ا متضمّ   أَّنَّ

أنزل هللا ُسبحانه أربعمائة كتاب وأربعة كتب، »قال:  :ذكَر ابُن أِب حامٍت إبسناده عن احَلسنِ 
ل،  مَجََعَها يف أربعِة كتٍب: التَّوراة واإلجنيل والزَّبور والقرآن، ومجع األربعة يف القرآن، ومَجع القرآن يف املفصَّ

ل يف الفاحتِة، ومجع ِعلم الفاحتِة يف:  وَيشَهُد ، َّ جي يه ىه مه ُّ ومَجع املفصَّ
 . (2)« الكتاب، وأمُّ الشيء: أْصُلُه وجمتمُعههلذا تسميُتها: أمَّ 

 

 أنَّ هذه السُّورة خمتصٌَّة مبُناجاة  الرَّبّ  تعاىل:  الفضيلة السادسة:
ا يُناجي العبُد َربَّه أبفضِل الكالِم وأشرِفه،  الةُ هبا، فإنَّ املصلِّي يُناجي َربَّه، وإَّنَّ ت الصَّ وهلذا اختصَّ

اَلَة »قال:  وهي مقسومٌة بنَي العبِد والرَِّب نصفني، كما ثبت عن النيب  ُ تَ َعاىَل َقَسْمُت الصَّ قَاَل اَّللَّ
« ...َما َسَألَ  بيِن َوَبنْيَ عبدي ِنْصَفنْيِ ولعبدي

 

 السابعة:
ُ
 أنَّ قراءَة الفاحتة  ََيُصُل هبا كماُل الصَّالة  وقبوُُلا:  الفضيلة

الةُ جمزيةً َمقبولةً بُدوِن ِتالَوهِتا، فإذا تُليت    فالصالة بدوهِنا تكون ِخَداًجا انقصةً غرَي متام، بل ال تكون الصَّ
اِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  الُة اتمًة جمزيًة، فَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ الِة صارت الصَّ  الَ َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقََتِئْ » :يف الصَّ

َمْن َصلَّى َصاَلًة مَلْ يَ ْقَرْأ ِفيَها أِبُمِّ اْلُقْرآِن فهي » قَاَل: َعِن النَّيبّ  وَعْن َأِِب ُهَريْ َرَة  « أِبُمِّ اْلُقْرآنِ 
« َغرْيُ مَتَامٍ  -َثاَلًًث  - ِخَداجٌ 
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 موضوع السورة:  املطلب األول:
بعد التأمل والنظر يف آايت السورة وكلماهتا، بل حىت يف أمسائها وفضائلها تبني للباحث أن 

اليت من أجلها خلق هللا اخللق، كما  "موضوع السورة الرئيس هو: "حتقيق العبودية اخلالصة هلل 
ومن أجلها أرسل هللا الرسل،   َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّقال تعاىل: 
َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّقال تعاىل: 

 زن رن مم ام يل ىل يكمل  )ومن أجلها أنزل الكتب، قال تعاىل:  

وهي العروة الوثقى  (     خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه )اليت ال انفصام هلا، قال تعاىل: 

  (   هس مس هث هتمث مت هب مب
ا أرَسل الرَُّسَل وأنزَل الكتَب لُدعائِه اخللق إىل َمعرفِته  قال ابن رجب احلنبلي: "إنَّ هللا  إَّنَّ

وعبادتِه وحَمبِته والُقرِب منهُ واإلانبِة إليه؛ هذا هو مقُصود الّرِسالة، ولبُّها وُقطُب رحاها الذي وتوحيِده، 
ا ُمكمالٌت وُمتمماٌت ولواحٌق؛ فكلُّ أحٍد مْفتِقٌر إىل معرفة ذلك ِعْلًما، تدور عليه، وما ورَاءَ ذلك فإ هنَّ

 .(1)واإلتياِن بِه عماًل، فال َسَعادَة للَعبِد وال فالَح وال جناَة بدون هذين املقَصدين"
وملا كان مجاع أمر الدين يف معرفة هللا جل وعال وحتقيق العبودية اخلالصة له على هنج النبوة 
الراشد، كان من املناسب أن يكون موضوع سورة الفاحتة الرئيس يف ذلك املعىن، وهو املوضوع البارز 

"فَمْن ابدي: آ من خالل آايت السورة، بل هو املوضوع الرئيس يف القرآن الكرمي، وهلذا قال الفريوز
 .)2)ا قرأَ التَّوراة، واإِلجنيل، والزَّبور، والُفرقان"عِلم تفسريها كان كمن علم تفسري ُكُتب هللا املنزَّلة، وَمْن قرَأها فكأَّنَّ 
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 السورة:  حماور املطلب الثاني:
بعد النظر والتأمل ميكن إمجال موضوعات هذه السورة العظيمة يف ثالثة حماور جاء القرآن 

 الكرمي لبياهنا وحتقيقها، وهي: 
 وما يستلزم من معاين اإلميان:  التعريف ابملعبود احلق  

؛ وذلك من خالل احلمد هلل الذي يقتضي أنّه احملور األول لسورة الفاحتة التعريف ابهلل 
ه إليه بشيء، وال يُقصد بثناء وال عبادة وال بغريمها. وهو  موجوٌد؛ وذلك ألنَّ اجملهول ال يُ تَ َوجَّ

 مالفات الكمال ولتنزهه عن مجيع صفات النقص، وملا له من كمستحّق للحمد ملا له من ص
بكل  اً النعمة على عباده، "وال يكون مستحًقا للحمد إال إذا كان قادرًا على كل املمكنات عامل

 جن يم ىم مم ُّاملعلومات "متصرفًا يف كل املخلوقات، ولذا قال بعدها أنه 
هللا بعد الداللة ف  )رب العاملني( تدل على أعظم صفات ، (ين ىن من خن حن

على وجوده من ذلك: الوحدانية واخللق والقدرة والعلم واحلكمة والغىن والكْبايء والعزة والعلو 
والقهر، املتصرِّف يف األكوان وسائر املخلوقات، والرمحن الرحيم تشري إىل لطفه وبره وسعة جوده 

 الدار اآلخرة، فهيوإحسانه، ومالك يوم الدين تدل على كمال حكمته ورمحته بسبب خلق 
"مستلزم جلميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك ملن ليس ِبي وال مسيع وال بصري وال قادر 
وال متكلم وال فعَّال ملا يريد وال حكيم يف أفعاله... وصفات العدل والقبض والبسط واخلفض 

 .(1)امللك"والرفع والعطاء واملنع واإلعزاز واإلذالل والقهر واحلكم وحنوها أخص ابسم 

                       ف ابخلالق أبمسائه وصفاته وأفعاله، كما هي تضمنت أنواع التوحيد الثالثة فهي تعرِّ  
 مم   ُّ  عليها الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: اليت اتفقت
ابلعجز عن القيام بشيء وتوحيد اإلهلية وهو إفراد هللا ابلعبادة، مع االعَتاف ، (  ىم

(، ومن قوله: ، (    جي يه ىه مه  ) منها بدون إعانته، يؤخذ من لفظ: )اَّللَِّ
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وتوحيد األمساء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال هلل تعاىل، اليت أثبتها لنفسه، وأثبتها له 
الذي     (  خم حم )ظ تشبيه، وقد دل على ذلك لفرسوله من غري تعطيل وال متثيل وال 

 أبوصاف كماله وجالله وتنزيهه عن مجيع النقائص. هو الثناء على هللا 
وهو متضمن اإلميان ابملالئكة والنبوات والكتب؛ ألهنا الوسائط بني املعبود والعباد، 

     )  املنعم عليهم يف قوله تعاىل:فاملالئكة واألنبياء هم َصفوُة العاملني الذين رهبم هللا، وهم قمة 

وكونه إهلًا فإن ذلك مستلزم لكونه معبوًدا مطاًعا وال سبيل إىل معرفة ، (    ٌّ ٰى ٰر
ما يعبد به ويطاع إال من جهة رسله وكتبه و"كونه رب العاملني" فال يليق به أن يَتك عباده 

فيهما، واإلميان ابلقرآن كذلك  سدى مهاًل ال يعرفهم ما ينفعهم يف معاشهم ومعادهم وما يضرهم
وهو القرآُن يف أحِد األقواِل، وسؤاُل  (     ىي مي خي ُّ متضمن يف قوله تعاىل: 

اهلدايِة يستلزُم اإلمياَن بِه، إذ ال يؤمن بشيء ال َيسأل اهلداية إليه، واإلميان به يستلزم اإلميان 
ْق هلا آمٌر ابإلميان هبا، كما هو متضمن لإلميان ابلنيب  ؛جبميع كتب هللا   ألنه موافق مصدِّ

 ألن اهلداية إىل الصراط املستقيم بدونه ممتنع.
 (جي يه ىه مه): كما هي متضمنة اإلمياَن ابلقدِر: ففي قوله 

رد على اجلْبية الذين ينفون إرادة العبد ومشيئته، ففاعل العبادة وخمتارها  (ىه   )ففي قوله 
رًدا على القدرية الذين يرون أن العبد هو الذي َيلق  (جي يه )هنا هو العبد. 

فعل نفسه بدون إرادة هللا، ألن استعانة العبد تدل على أن مشيئة العبد غري انفذة إال إبذن هللا 
 .(1)عبادتِِه ِمنُه، واالستعانُة بِه واهلدايُة إليه، وأن الكل بقضاء هللا وقدرهوتوفيقه، واإلعانُة على 
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 التعريُف بكيفية عبادة  هللا:  
                                                      فاحملور الثاين يف هذه السورة التعريف بطريق العبودية؛ وذلك من خالل قوله تعاىل: 

فهي ترسم طريق ،  (   ىي مي خي حي جي يه ىه مه  ُّ
العبودية الذي يقوم على إخالص العبادة هلل، واالستعانة به يف عبوديته وسائر األحوال، 

 واالستقامة على هنجه القومي. 
 

والعبادة لتقبل حتتاج إىل إخالص للمعبود، كما حتتاج إىل استقامة يف العبادة، كما قال 
( لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ   )تعاىل: 

                                  جتعل كل حركات العباد هلل خالصة، كما قال تعاىل:  (   ىه مه ُّ   ف  

 حص مس حسخس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت )

وهي حتقيق معىن ال إله إال هللا؛ ألن معناها مركب   ( جض مص خص
من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: خلع مجيع املعبودات غري هللا تعاىل يف مجيع أنواع العبادات، 
واإلثبات: إفراد رب السماوات واألرض وحده جبميع أنواع العبادات على الوجه املشروع. وقد 

وقد تقرر يف األصول  ( مهُّ بتقدمي املعمول الذي هو أشار إىل النفي من )ال إله إال هللا( 
يف مبحث دليل اخلطاب الذي هو مفهوم املخالفة، ويف املعاين يف مبحث القصر: أن تقدمي 

 .(1)( ىه ُّ املعمول من صيغ احلصر. وأشار إىل اإلثبات منها بقوله: 
 

تضمن فهي        ( ىي مي خي   )يف قوله تعاىل: جاء االستقامة  وحتقيق
مجيع شرائع الدين من عباداٍت: واليت على رأسها الصالة والزكاة والصوم واحلج وغريها، 
ومعامالت: من نكاح وطالق وبيع وشراء وغريه، وأخالق، وعقيدة وأحكام، وأوامر ونواهي؛ 
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متضمنة معرفة احلق، وحمبته، وإيثاره وتقدميه على غريه، " ألن االستقامة على الصراط املستقيم 
 واالنقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه ِبسب اإلمكان واحلق هو ما كان عليه رسول هللا 

وأصحابه وما جاء به علما وعمال... وما مل يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضالل 
الذي يفيد  ( ىه   ُّ، وكذلك التصريح بلفِظ التَّعبُِّد (1)فما مث خروج عن هذه الطرق الثالث"

 التَّكليِف املوِجِب لوجوِد األحكاِم على املكّلفنَي.
 مك     ُّ والعبد ليوفق يف عبوديته حيتاج استعانة ابهلل كما قال تعاىل حاكًيا عن شعيب:

هي تذكر العبد  ( ىه مه ُّ   ف   َّ خم حم جم هل خلمل حل جل
يف كل سكناته: "فالعبد يفتقر إىل اَّلّل من جهة أنه معبوده الذي حيبه حب إجالل  ِباجته إىل هللا

... واإلنسان فقري إىل اَّلّل من  ومراده ومنتهى مهته، وال صالح له إال هبذا ةوتعظيم، فهو غاية مطلوب
إعانته وإجابة يف -كما أنه فقري إىل اَّلّل دائًما   وهو " ،(2)جهة عبادته له، ومن جهة استعانته به"

فهو فقري إليه يف أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده  -دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه
 وأنه ال ميكنه اإلتيان حىت بعبادته إال إبعانة هللا. (3)ويريده، وهذا هو األمر والنهي والشريعة "

، مع االستعانة فمن عرف أن العبادات ينبغي أن تكون خالصة هلل، وفق صراطه املستقيم
به للتوفيق يف عبوديته عرف أسس العبودية اليت هبا يكون القبول والتوفيق؛ ألن الدين يف أساسه 

   َّ  رن مم ام ُّ عبودية صاحلة خالصة هلل، وتوكل كامل على هللا، كما قال تعاىل: 

أسباب فاإلخالص يف عبوديته من أعظم أسباب القبول، واالستعانة ابهلل من أعظم  
 التوفيق، واهلداية إىل صراطه املستقيم هي نور الطريق.
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 : عصاهمعرفة مآل من عبد هللا ومن  
وملا كانت النفوس تتطلع للنتائج واملآالت، جاء احلديث عن اليوِم اآلخِر وجزاء العباد 
أبعماهلم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعاىل احلكم العدل ابحلكم يف ذلك اليوم بني اخلالئق، 

وهو يوم اجلزاء الذي يدين هللا فيه   (ين ىن من )وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل: 
العباد أبعماهلم خريا وشرا، وهذا ال يكون إال بعد ثبوت الرسالة والنبوة، وقيام احلجة اليت بسببها 

  ( جغ مع جع مظ حط مض  )يدان املطيع والعاصي، كما قال تعاىل: 
عليِها ِمن إجياٍب وَحظٍر وكراَهٍة وَندٍب، واجلزاُء مستلزِم للتَّكليِف أبحكاِم األفعاِل اْلُمجاَزى 

ويدخل يف ضمن هذا بيان حقيقة الدنيا اليت ليست دار قرار، واملوت وما يليه، ويوم القيامة وما 
حيويه من مواقف وأهوال، واملنزل الذي يستقر فيه كل فريق من جنة وانر، ويدخل يف هذا اجلنس 

صفة اإلنعام تقتضي ترتب الوعد، وِصَفيَت الَغَضِب  الَتغيب والَتهيب، والوعد والوعيد؛ ألنَّ 
الِل َتقَتِضياِن تَ َرتَُّب الَوعيِد عليهما، ومنه اإلخبار عن الناجني واهلالكني وأحواهلم وما أدى  والضَّ

 إليه حاصل أعماهلم يف الدنيا واآلخرة، وهذا يشمل كل قصص القرآن الكرمي.
 

لعمل به خمتلف قسمهم هللا يف هذه السورة إىل وملا كان موقف الناس من معرفة احلق وا
ثالثة أقسام، ال َيرج منها أحد البتة "ألن العبد إما أن يكون عاملا ابحلق أو جاهال به، والعامل 
ابحلق إما أن يكون عامال مبوجبه أو خمالفا له، فهذه أقسام املكلفني ال َيرجون عنها البتة، 

عليه، وهو الذي زكى نفسه ابلعلم النافع والعمل الصاحل وهو فالعامل ابحلق العامل به هو املنعم 
املفلح، قد أفلح من زكاها، والعامل به املتبع هواه هو املغضوب عليه، واجلاهل ابحلق هو الضال 
واملغضوب عليه ضال عن هداية العمل والضال مغضوب عليه لضالله عن العلم املوجب للعمل 

رك العمل ابحلق بعد معرفته به أوىل بوصف الغضب فكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن ات
وقد جاء تفاصيل هذه األقسام وقصصهم وأخبارهم يف سور وآايت عديدة يف  ،(1)وأحق به"
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كتاب هللا قاربت الثلث، فإن كل من مضى من البشرية وأخْب هللا عنهم يف كتابه فهم إما أن 
ا احلق وعملوا به فأنعم عليهم ابهلداية التامة يكونوا: ُمنَعًما عليهم وهم املهتدون، وهم من علمو 

علًما ابلصراط املستقيم وعماًل به، أو مغضواًب عليهم وهم من عرفوا احلق مث مل ينقادوا له وجحدوه 
عبادهتم، فغضب هللا عليهم وهم اليهود ومن شاكلهم، أو ضالني وهم من ضلوا يف معبودهم أو 

أو هم الذين عملوا بال علم وعبدوا هللا على جهل وهم النصارى ومن شاكلهم، وهذا يشمل 
 كل قصص القرآن الكرمي وأخباِر األّولنَي واآلخرين.

 

لسورة الفاحتة تتضمن مقاصد القرآن األساسية اليت دار عليها القرآن  احملاور الثالثةفهذه 
الت هلا؛ ومبعرفة هذه املقاصد الثالثة تعرف املقاصد يتكم الكرمي من أوله إىل آخره، وغريُها

العليا للقرآن الكرمي، ويسهل فهم آايته، ويتحقق صالح الفرد واجلماعة الذي ال ميكن حتققه إال 
وما يستلزم تلك املعرفة من معاين اإلميان، ومعرفة طريق عبوديته اليت  وفق معرفة املعبود احلق 
العمل به، ومعرفة عاقبة من عبده ومن عصاه، ومن خالل ذلك حيصل تتمثل يف معرفة احلق و 

نعام والصالح وهتذيب السلوك الظاهرة والباطنة، للفرد واجلماعة، وتعبد األمة رهبا على بصرية، اإل
 وتتجنب مزالق األمم السابقة، ممن غضب هللا عليهم لتعنتهم، أو ضلوا يف طريق عبوديتهم.

 

 موضوع السورة ومحاورها: ثالثالمبحث ال
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 (ىم مم خم حم ) 

على نفسه،  ثناء أثىن به هللا  (   خم حم )تفيد احلث على محد هللا تعاىل، ف   .1
تفيد أمرين: ، (  خم حم    )صيغة اخلْب فوأمر عباده أن يثنوا عليه، وعلمهم أن حيمدوه. 

هو املستوجب للحمد، وأن احملامد كلها له. والثاين: تفيد  أوهلما: إخبار هللا عن نفسه، أنه 
صيغة خْبية،  (  خم حم    )التعليم، فهو سبحانه قد محد نفسه، وعلم العباد محده. فإن 

 .(خم حم  )معناها وتقديرها: قولوا: 

تدل على  (خم حم  )تفيد إثبات احلمد الكامل هلل تعاىل؛ فاأللف والالم يف  .2
احملامد هلل، فهو احملمود من كل الوجوه، يف ذاته وأمسائه وصفاته  استغراق مجيِع احملامد، وأن مجيعَ 

 وأفعاله، وهو احملمود على كل حال.
الالم يف لفظ اجلاللة )هلل( تفيد اختصاص هللا تعاىل أبجناس احملامد من مجيع الوجوه؛ ألن  .3

لالختصاص واالستحقاق، كما يقال: الدار لزيد؛ ومن عرف أن هللا جل وعال له كل كمال، ومنه 
 .، وعلم أن محده ال حيصيه سواه لكمال صفاتهكل نعمة، علم أنه املستحق لكل محد وحمبة وتعظيم

اليت افتتح هللا هبا كتابه، وقد جعلها آخر دعوى أهل  (خم حم  ) تفيد عظم كلمة .4
   خف حف جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ ُّ  ،كما قال تعاىل:اجلنة
هي كلمة العبودية اليت و   َّ جل  مك  لك  حكخك  جك مق  حق  مف

 حي جي يه ىه ) ولذا قالت املالئكة: ؛حتمل معاين احلب والثناء والتعظيم هلل 

  «...الطُُّهوُر َشْطُر اإِلميَاِن، َواحْلَْمُد َّللَِِّ مَتْألُ اْلِميزَانَ »وقد جاء يف احلديث: ، ( خي
 ، وشأن الصاحلني العارفني.  تفيد أن افتتاح الكالم ابحلمد سنة الكتاب اجمليد، وهدي نبيه الكرمي .5
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يدل على أمرين: أحدمها: وجود اإلله، فهو حي، ألن املعدوم  (خم حم  )تفيد أن  .6
 حُيمد. والثاين: كماله يف أمسائه وصفاته وأفعاله، ألن الناقص العاجز ال حُيمد.ال 

، ومن معاين احلمد الشكر هلل تفيد كمال نعمته على عباده، ولذا استحق كمال احلمد .7
 .تعاىل املتفضل بكلِّ نعمة

 تفيد أن محد هللا لنفسه غاية يف الكمال واحلسن؛ ألنه أهٌل لكل مجيل، وهو محٌد ليس .8
 ،ألنه ال َيلو عن نقص وكذب ؛كحمد املخلوق لنفسه؛ فإن املخلوق يقبح منه مدح نفسه

 فمنزه عن النقص والعيب، وهلذا كان مدحه لنفسه حسًنا. وأما هللا 

، ، ويتبني هذا من خالل ما تدل عليه اجلملة االمسيةتفيد ثبات احلمد واستقراره هلل  .9
 .و حممود يف كل زمان ومكان وحالفهو احملمود يف األزل وعلى األبد، وه

ألن احلمد هبذا الشمول والثبات  ؛كمال نعمه على عبادهو  تفيد كمال صفات هللا  .10
 واإلطالق والكمال واالستغراق ال يستحقه إال من كان كاماًل يف وصفه، كاماًل يف فعله.

تسمى هبا، وقد تفيد إثبات االسم العلم )هللا( له جل ثناؤه، وهو من أعظم األمساء اليت  .11
 بدأ بذكره يف كتابه.

تفيد إثبات النبوات من جهة داللة اسم )هللا(، وهو املألوه املعبود، وال سبيل للعباد إىل  .12
 معرفة عبادته إال من طريق رسله. 

تفيد تقدمي وصف هللا ابأللوهية على وصفه ابلربوبية؛ وهذا إما ألن )هللا( هو االسم الَعَلم  .13
 بعه مجيع األمساء، وإما ألن الذين جاءهتم الرسل ينكرون األلوهية فقط.اخلاص به، والذي تت

ْنِعم الَعلم، قبل الوصف؛ ليكون صرحًيا  تفيد .14
ُ

أنه ينبغي للحامد والشاكر أن يصرح ابسم امل
 يف قصده ابلشكر، وَيصصه به.

وألن  تفيد أن قول العبد )احلمد هلل(، أبلغ من قوله: )الشكر هلل(؛ ألنه اختيار القرآن؛ .15
 أوسع من ذلك بكثري. ةالشكر يكون يف مقابل النعمة، واحلمد متعلق
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ألن هللا  ؛(    ىم مم خم حم )تفيد أن أبلغ صيغ احلمد قول احلامد  .16
 تعاىل استفتح هبا احلمد يف كتابه تعليماً لعباده، وألهنا تضمنت أوسع معاين ومتعلقات احلمد.

وبيان ، (ىم مم    )تفيد عموم ربوبية هللا تعاىل جلميع العامل لقوله تعاىل:  .17
هم وما زال حيفظهم أزليته؛ فإنه األول الذي ليس قبله شيء، فهو الذي خلق اخللق مجيًعا، ورابَّ 

 ويربيهم بنعمه.

ة ويف ذلك رد على املالحدة الذين يقولون أن الطبيع تفيد أن العامل حادث بعد أن مل يكن، .18
 .(ىم مم    ) لقوله تعاىل:هي اليت كونت األشياء؛ 

تفيد أن كل ما يف هذا الكون هو آية وعالمة وبرهان على وجوده جل وعال، ويف كل  .19
 شيء له آية تدل على أنه الواحد األحد.

دون )خالق العاملني(؛ يفيد أن مجيع اخللق  ،(ىم مم    )َتصيص احلمد ب   .20
يف مجيع األحوال، فإن الناس أطبقوا على أّن احلوادث مفتقرة إىل املوجد واحملدث  مفتقٌر إليه 

ففي التخصيص تنبيه على ، حال بقائها حال حدوثها، لكنهم يغفلون عن افتقارها إىل املبقي
 أن كل ما سوى هللا مفتقٌر إليه، ال يستغىن عنه ال يف حال حدوثه وال يف حال بقائه.

 .فهو الواحد األحد الفرد الصمد ابخللق والتدبري والنعمال جل وعتفيد انفراده  .21

فكما ال ُموِجد للخلق  ومتام فقر العاملني إليه بكل وجه واعتبار،تفيد كمال غىن هللا تعاىل،  .22
 سواه، فال قرار لعامل من العوامل بدونه جل وعال

إحسانه خللقه ال تفيد مشول آًثر تربيته جلميع العوامل من املخلوقات، فنعمه ال حتصى، و  .23
مربوب من املالئكة والرسل واألولياء ليس له قدرة وال حق يف التدبري  حيد، ووفًقا لذلك فإن كلَّ 

واخللق، ويتفرع من ذلك: أنه ليس ألحد أن يدعو هؤالء، أو أن يستغيث ويستنصر هبم، فهم 
 خملوقون مربوبون.
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لق واملخلوق، ويف هذا رد على تفيد إثبات رب ومربوب، مما يدل على التباين بني اخلا .24
 قول أهل اإلحلاد القائلني بوحدة الوجود. 

على نعمه من اخللق والرزق واحلفظ واهلداية وغريها،  -تعاىل  –تفيد احلث على شكر هللا  .25
 وشكر هللا على نعمه من أعظم العبادات اليت ينبغي أن يَتِب عليها املسلم.

تفيد احلث على تربية النفوس على شكر اجلميل، ومحد املنعم، ورعاية حقوق أصحاب  .26
الفضل، وأوهلم وأجدرهم بذلك رب العاملني، الذي منه كل نعمة، وبيده كل خري، واألمة اليت 
تعرف فضل رهبا وتشكره، مث تعرف فضل الفضالء من البشر هلي أمة خريية، ومن هنا كان 

 ح. احلمد عنوان صالح وفال

تفيد أن علم هللا تعاىل شامل وحميط بكل شيء يف السموات واألرض؛ ألن الرب القائم  .27
 خل ):  ابملصاحل ال بد من علمه بوجوهها لُيوِقَعها على حسبها حيث كانت، كما قال

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
  (هئ مئ هي مي خي

العاملني، ويقوم مبصاحلهم جيب أن يكون قادرًا  قدرة هللا تعاىل؛ ألن َمن يَ ُربُّ عظمة تفيد  .28
 .م، وهو بقدرته خلق هذه العوامل العظيمة الدقيقة احملكمةعليه

اللة على حكمته تعاىل؛ ألن العامَل العلوي والسفلي يف غاية اإلتقان، فمن فّكر  .29 تفيد الدَّ
 م عليم.يف احِلَكم الظاهرة والباطنة يف العامَل، علم أن صانعه وُمَدبِّره حكي

ْحسن أبعم صفات إحسانه؛ ألن ذلك أبلغ يف املدح، وأدعى  .30
ُ

تفيد أنه ينبغي وصف امل
 للشكر، ألن لفظ العاملني مجع يدل على تعدده.

  (    حن جن ) 

، وإثبات ما تضمناه هلل  (    حن جن )تفيد إثبات هذين االمسني الكرميني  .31
 والرمحة اليت هي الفعل. من الرمحة اليت هي الوصف،
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من أعظم رمحته عليهم وفضله، ولذا أّخره هلم وتدبريه  خللقهتفيد أن خلقه للوجود، وتربيته  .32
 بعد وصف الربوبية. 

 مم   )مبنية على الرمحة الواسعة؛ ألنه تعاىل ملا قال:  تفيد أن ربوبية هللا  .33
كأن سائاًل يسأل ما نوع هذه الربوبية؟ أهي ربوبية أخذ وانتقام؛ أم ربوبية رمحة  (ىم

 .(    حن جن )وإنعام وإحسان؟ فقال تعاىل: 

 ، وثبات هذه الصفة هلل تعاىل، فالرمحة صفة من صفات هللا الثابتة.تعاىل سعة رمحتهتفيد  .34

 جن )تفيد ما حيّث ويَُطّمُع القلوَب إىل التطلع لفضل وإنعام ورمحة من َوْصُفه:  .35
 ، وعدم اليأس والقنوط من رمحته. ( حن

ْحِسن عند شكره، وبث إنعامه؛ ألنه أبلغ يف شكره،  .36
ُ

تفيد أنه ينبغي تَ ْعداد صفات امل
 وأدعى لالعَتاف مبعروفه.

أيخذوا ِبظ وافر منها، وقد جاءت األدلة تفيد أن الرمحة صفة كمال، ينبغي للعقالء أن  .37
، فقد بني لنا تعاىل الكثرية اليت حتث عليها، وتكرار الرمحة يف البسملة والفاحتة يشري إىل ذلك

ُ ِمْن ِعَباِدهِ ِإالَّ الرُّمَحَاءَ »أنه رحيم ورغب يف الرمحة وبينت السنة أنه    «اَل يَ ْرَحُم اَّللَّ

حمبته تعاىل املتصف ابلرمحة العظيمة الواسعة اليت مشلت اخلالئق كلها،  تفيد ما يستوجب .38
 وجعل أمتها للمؤمنني.

تفيد إثبات النبوات من جهة داللة اسم )الرمحن(، فإن رمحته تقتضي عدم إمهال تعريف  .39
عباده مبا ينالون به غاية كماهلم، فمن أعطى اسم الرمحن حقه عرف أنه متضمن إلرسال الرسل، 

تفيد إثبات ؛ كما أهنا ال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكأل وإخراج احلبوإنز 
فاهلداية هي البيان  ،( ىي مي خي ): النبوات من جهة من قوله 

والداللة، وال سبيل إىل اهلداية إال من جهة الرسل، فإذا حصل اتباع الرسل ترتب عليه هداية 
 التوفيق، وذلك بتحبيب اإلميان وتزيينه يف القلب، وتقوية الرغبة فيه.
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  (ين ىن من   ) 

واألرض، وملٌك  تالسماوا، فهو مالٌك ملا يف تفيد إثبات امللك احلقيقي الكامل هلل  .40
ذو سلطان انفذ، خاصة يف ذلك اليوم الذي يتالشى فيه كل ملك، فهو مالك متصرف يف 

 ملكه كيف يشاء، وهو ذو السلطان اآلمر الناهي، املعطي املانع، بال ممانع وال منازع. 
 تفيد أن إثبات البعث، وإثبات ملكه دليل قاطع على وجوده.  .41

 د أّن من أمساء يوم احلساب: يوم الدين؛ ألن كل عامل يدين لعمله. تفي .42

تفيد اجلزاء على األعمال حسنها وسيئها، وأّن كل عبد يدين لعمله يف ذلك اليوم، واإلميان  .43
 بذلك واجب. 

 تفيد إثبات ما يقع به اجلزاء، مما أخْب هللا به من جنة وانر وغريمها. .44

مع اخلالئق للحساب يف ذلك اليوم، وحيكم فيهم وحده ، الذي جيتفيد بيان عظمة هللا  .45
 بعدله، ويتجاوز عمن يشاء بفضله. 

حيث  الذي تنكشف فيه السرائر، ويقع فيه اجلزاءوهوله وشدته تفيد عظمة ذلك اليوم  .46
 . أضافه إىل ملكه مع أنه مالك لكل شيء

وا من السيئات، َتهيب لإلنس واجلن، ليستعدوا بصاحل األعمال وحيذر الَتغيب و التفيد  .47
فإّن من علم أنه جمازى على سعيه، اجتهد ليكون سعيه مشكورًا يف ذلك اليوم الذي جُيازَى فيه 

 كلُّ عامل على عمله.

تفيد انقطاع األسباب من الشفاعات وغريها إال إبذنه؛ ألنه ال شريك له يف ملكه، فهو  .48
 مئ ) نه، كما قال تعاىل:وحده امللك املالك، وليس ملخلوق حق التصرف يف شيء إال إبذ

وبناءً على ذلك فإن تعلق     (  خت حت جت مبهب خب حب جب هئ
القلب بغري هللا من األنبياء والصاحلني الذين يطمع يف شفاعتهم بال إذن هللا ورضائه، إَّنا هو 

 ضالل مبني.
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صرحية يف  (ىم مم     )تفيد كمال ملك هللا للدنيا واآلخرة، فقوله تعاىل  .49
 صرحية يف كمال ملكه لآلخرة.  (ين ىن من   )وكمال ملكه للدنيا، 

تفيد أن اجلزاء يف اآلخرة يكون ابلعدل؛ ألن الدين معناه اجلزاء ابلعدل، وهللا تعاىل حياسب  .50
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  )عبده ليعامله بعدله، كما قال تعاىل: 

  ( يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

تفيد أن إجراء هذه األوصاف على هللا تعاىل من كونه موجًدا للعاملني، رابا هلم، منعًما  .51
عليهم ابلنعم كلها، مالًكا ألمورهم يوم الثواب والعقاب، دليٌل على أنه احلقيق ابحلمد، ال أحد 
أحق به منه. واملفهوم: أن من مل يتصف بتلك الصفات فليس أهاًل ألن حُيمد فضاًل عن أن 

 عبد، فيكون دلياًل على ما بعده.ي

يدانون فيه، وجيازون أبعماهلم؛ ألنه  تفيد كمال حكمة هللا تعاىل، حيث جعل للخلق مآالً  .52
 لوال ذلك لكان األمر عبثًا.

تفيد أمهية اجلمع بني أسلوب الَتغيب والَتهيب يف اخلطاب مبا حيفز على اخلري ويثبط عن  .53
أعقب ذكر الرمحة بذكر الدين، وعرفنا أنه يدين العباد، وجيازيهم على  الشر، فإن هللا 

 أعماهلم، فكانت رمحته بعباده أن رابهم ابلَتغيب والَتهيب.

تفيد إثبات النبوات من جهة ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين هللا العباد فيه أبعماهلم،  .54
 واحلجة إَّنا قامت برسله وكتبه. وما كان هللا ليحاسب أحدا قبل إقامة احلجة عليه،

تفيد أمهية ومنزلة اإلميان ابلبعث واجلزاء حيث ذكره تعاىل يف مقدمة كتابه، وجاءت  .55
 عشرات اآلايت والسور اليت تتحدث عنه، وهو ركن من أركان اإلميان.

وىل تفيد هذه اخلامتة لصفاته هنا قدرته على اإلعادة اليت بينتها سابقاً قدرته على النشأة األ .56
 .(ىم مم     ) يف قوله تعاىل:
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تفيد عظمة هللا تعاىل وكمال ملكه وكْبايئه وعلمه وحكمته؛ وذلك ألن وصفه مبالك يوم  .57
 الدين يستلزم ذلك.

تفيد احلث على طاعته وعدم معصيته؛ ألن العاقل ال ميكن أن َيالف املالك احملصي  .58
 القادر على عذابه.

 ٰى ٰر ٰذ ُّ  يؤمنون ابلبعث واجلزاء، كما قال تعاىل:تفيد الرد على الدهرية الذين ال  .59
  رت  يب  ىب  مبنب  زب  رب  يئ  ىئ مئنئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  َّ زت

تفيد التزهيد يف الدنيا وعدم الركون إليها فإهنا ليست دار قرار، وإَّنا هي دار عمل وارحتال  .60
 واآلخرة هي دار اجلزاء واخللود.

 

  (جي يه ىه مه ) 

تفيد وجوب إخالص مجيع العبادات هلل وحده ال شريك له، ووجوب التخلي عن الشرك  .61
كله يف األقوال واألفعال والنيات؛ ألن تقدمي الضمري املنفصل يفيد احلصر، أي: حصر العبادة 

 له، واالستعانة به.

قبل من العباد، ويؤيد هذا مع هللا أحٌد مل تكن عبادة، وال تُ  فيهاتفيد أن العبادة إذا ُأشرك  .62
َأاَن »وما جاء يف احلديث القدسي:   (  نث مث زث رث     )قوله تعاىل: 

ْرِك؛ َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغرْيِى، تَ رَْكُتُه َوِشرَْكهُ  رََكاِء َعِن الشِّ  «َأْغىَن الشُّ

العبد يف سلك العابدين ابلعبودية، وكونه أحدهم، ولو تفيد استحباب التواضع ابنتظام  .63
، قال "إايك أعبد" لفات ذلك املعىن؛ إلشعاره ابحتمال التكثري، أو اإلعجاب ابنفراده بذلك

كما أن هذا املعىن مفاد من كلمة العبادة اليت تعِن اخلضوع والتذلل كما تسمي العرب الطريق 
 . املذلل معبداً 
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 نت مت    )حىت املوت، كما قال تعاىل: فيها لعبادة واالجتهاد تفيد احلث على لزوم ا .64

 فهي تدل على أن العبودية صفة مستمرة للعبد يف دار التكليف.  (رث يت ىت

تفيد تعلم حسن األدب يف اخلطاب، وذلك بتقدمي ذكر املعبود واملستعان به، ونظريه قوله  .65
 :(    جه هن من حنخن جن مم خم حم)  وقوله :(  جه 

  (خي حي جي ٰه مه

تفيد أمهية جتديد ذكر هذا العهد وامليثاق دائًما يف النفس وقضاء العمر كله عبودية هلل  .66
تعاىل من خالل تشريع تالوة هذه اآلايت املشتملة عليه دائما يف الليل والنهار، وقد جاء 
استحباب كثري من األذكار اليت حتمل هذا املعىن كقوله عليه الصالة والسالم يف سيد االستغفار: 

ُت َأُعوُذ اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبِّ اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِِن َوَأاَن َعْبُدَك َوَأاَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطعْ »
نُوَب ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنيب فَاْغِفْر َل فَِإنَُّه اَل يَ غْ  ِفُر الذُّ

  «ِإالَّ أَْنتَ 
تفيد وجوب إخالص االستعانة ابهلل يف كل ما ال يقدر عليه غريه، والتْبؤ من احلول  .67

، وتْبأ من حولك والقوة. واالستعانة نوعان: استعانة تفويض، مبعىن: أنك تعتمد على هللا 
املشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة  . والثاين: استعانة مبعىنوقوتك، وهذا خاص ابهلل 

 إذا كان املستعان به حًيا قادرًا على اإلعانة.

 تفيد بيان فضل هللا على عباده، إذ هو الذي يهديهم لالستعانة به ليعينهم.  .68

تفيد احلث على االستعانة ابهلل تعاىل يف مجيع األمور الدينية والدنيوية، وذلك مستفاد من  .69
 انة وعدم تقيدها بشيء.طالق االستعإ

تفيد تقدمي حق هللا تعاىل على حق عبده؛ ولذا قدمت العبادة اليت هي شكر نعمته على  .70
االستعانة، وهو من ابب تقدمي العام على اخلاص؛ ألن العبادة تتضمن االستعانة من غري عكس، 
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وسيلة إليها، والعبادة  وهو من ابب تقدمي الغاايت على الوسائل، إذ العبادة غاية للخلق، واالستعانة
 طلب له واالستعانة طلب منه، وكلما كان العبد أمت عبودية كانت اإلعانة له من هللا أعظم.

تفيد افتقار العبد إىل االستعانة ابهلل تعاىل يف مجيع عبادته ابتداء وتكمياًل؛ فإنه إن مل يعنه مل  .71
 االستعانة بعد العبادة مع دخوهلا فيها.حيصل له ما يريده من فعل األمر واجتناب النهي؛ ولذا ذكر 

تفيد وجوب اعتقاد العبد عجَزه عن نيل مراده إال بتوفيق مواله؛ ألن سؤال اإلعانة ُمْشِعٌر  .72
 ابحلاجة إليها، واالحتياج إليها مشعر ابلعجز عند عدمها.

اإلعانة تفيد أن التذلل واخلضوع هلل تعاىل، والتْبؤ من احلول والقوة من أعظم أسباب  .73
 والتوفيق؛ وذلك مستفاد من تقدمي العبادة على اإلعانة.

كما فيه فيد تكرير الضمري املنصوب َتصيصه تعاىل بكل واحدة من العبادة واالستعانة،  ي .74
 إلبراز التلذذ ابملناجاة واخلطاب.

                                                         تفيد احلث على الثقة ابهلل واالعتماد عليه، الذي هو معىن االستعانة، وهي حقيقة  .75

 ام )فال يستعان إال مبن يستحق العبادة، قال تعاىل: ، (جي يه  )
    (               رن مم

تفيد احلث على العمل واألخذ ابألسباب، وعدم التواكل؛ ألن لفظ االستعانة يفيد أنك  .76
 تريد العون على عمل أنت قائم به أو مقبل عليه، فأنت تُريد العون إلكماله. 

تفيد استحباب االهتمام أبمور اآلخرة، وطلب اإلعانة عليها، وأن يكون ذلك أهم عند  .77
 عليها؛ ألن سؤال ذلك َعِقَب العبادة ُمْشعر بذلك.  املؤمن من طلب الدنيا واإلعانة

، فإّن ما يُعبد به الرب تعاىل ال ( ىه مه  )تفيد إثبات النبوات من جهة قوله:  .78
 يكون إال على ما حيبه ويرضاه، وال سبيل إىل معرفته إال برسله وبياهنم.

بته وحتقيق تقواه، تفيد أن أعظم ما يسأله العبد يف حياته طلب العون على مرضاته ونيل حم .79
 وهذا مأخوذ من ذكر االستعانة بعد العبادة.
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تفيد عظمة هللا تعاىل الذي يستعني به مجيع اخللق فيعينهم يف قضاء حوائجهم مهما  .80
 عظمة، ومن كان هبذه العظمة والقدرة كيف يشرك به سواه يف عبادة أو استعانة.

ربه، فال حوال له عن معصيته إال بعصمته، تفيد أن من كمال العبودية معرفة العبد لكمال فقره ل .81
 وال قوة له على طاعته إال إبعانته وتوفيقه، ومن هنا كانت االستعانة به من كمال عبوديته.

 تفيد كمال غىن هللا تعاىل، فهو الغِن عن عباده الفرد الصمد، وكلهم فقراء إليه. .82

وداء الكْب  ( ىه مه  ) عاىل:تفيد عالًجا لداء الرايء والكْب، فداء الرايء يدفع بقوله ت .83
 ، واملعاىف من عافاه هللا منهما.(جي يه  )يدفع بقوله تعاىل: 

 تفيد معرفة املؤمن احلق لربه، فهو ملا عرفه بعظمته وفضله عظمه وأحبه فعبده واستعانة به. .84

تفيد أن كمال العبودية يف إفراد هللا ابلعبادة، وكمال التوكل عليه وتفويض األمور إليه من  .85
  َّ  رن  مم  ام ُّ  خالل االستعانة به كما قال تعاىل:

   

  َّ ىي مي خي ُّ 

تفيد احلّث على الدعاء والتضرع هلل تعاىل، وطلب اهلداية واخلريات منه جل وعال، خاصة  .86
 ما يتصل ابملعاين اجلامعة لكل خري. 

تفيد أمهية الرغبة الصادقة للتحلي ابهلدى والرشد واخلري، وهذا ما يدفع العبد للتضرع لربه  .87
 ليوفق لذلك. 

 ألنه هو الذي ميلكها. تفيد أن اهلداية تطلب من هللا تعاىل وحده؛ .88

  (  ُّ َّ ٍّ ٌّ        )تعاىل:  هللا قال
  « ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَديْ ُتهُ اَي ِعَباِدي؛  »القدسي: كما جاء يف احلديث 

 . ، والقرآن الكرمي جاء ليهدي إليهااهلداية هي مفتاح السعادة يف الدارين أنتفيد  .89

تفيد أن اهلداية والضالل خلق هللا تعاىل؛ ألن طلب اهلداية منه مشعر بذلك، وقد صرَّح القرآن  .90
  (  حق مف خف حف جف مغ     ): به والسنة يف مواضع عدة كقوله تعاىل
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تفيد أن من أعظم آداب الدعاء أن يقدم السائل بني يدي دعائه محًدا هلل وثناء عليه،  .91
 ، مث يسأل العبد حاجته، وهذا أقرب لإلجابة. وزادت السنة الصالة على النيب 

الثناء تفيد أن من حسن الطلب وخماطبة الكبري أن يقدم املخاِطب بني يدي حاجته  .92
 اجلميل، والذكر احلسن.

على عباده هبدايتهم هلذا الدعاء العظيم، تفيد أن هللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه تفّضل  .93
 مي خي       ُّإذا قال العبد: »وتفضل عليهم بقبوله منهم، وقد جاء يف احلديث 

. َّ    ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 «.قَاَل َهَذا ِلَعْبِدى َوِلَعْبِدى َما َسَألَ 

 تفيد أن الدعاة ينبغي أن يكونوا رمحاء ابلناس داعني هلم ابهلداية والصالح. .94

تفيد أمهية وحدة األمة على العقيدة الصحيحة، ولذا جاءت كل هذه األمور بصيغة اجلمع  .95
حىت يعمل هبا الفرد وحيمل غريه على ذلك، ، (    خي    )، ( جي     )، (  ىه     )

 على غري أساس من العقيدة، إَّنا يسعون إىل سراب. فإّن الذين يسعون إلصالح األمة
تفيد تعميق روح الوالء للجماعة ووحدة الصف املسلم، من خالل التعبري بروح اجلماعة العابدة  .96

 املستعينة املستهدية ابهلل؛ ملا يف ذلك من أثر كبري يف تواد املسلمني وترامحهم وتعاطفهم وتعاوهنم. 
:  هللا هداية اإلرشاد والبيان، وهداية التوفيق والثبات، قالتفيد أن اهلداية الكاملة هي  .97

   ( خص حص مس خس حس جس مخ )

أي: بيّ ّناها وَدلَْلناهم عليها؛ ولكنهم مل يوفقوا للعمل هبا، وهلذا فإن ، (   حس    )ومعىن 
 العبد حني يسأل هللا اهلداية فهو يسأهلا بكل معانيها اليت تتحقق هبا. 

     تفيد تعليم لألمة طلب الدوام على اهلداية، حىت ال ينقطعوا أو يضلوا بعد هدى.  .98
    فهو طالب من هللا أن يعرفه إايه، ، (    ىي مي خي     )فالقائل إذا قال: 

 ويبينه له ويلهمه إايه، ويقدره عليه، فيجعل يف قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه.
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بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط املستقيم؛  تفيد أمهية جلوء العبد إىل ربه  .99
ومن استعانٍة ، (  ىه مه   )ألنه البد يف العبادة من إخالص؛ يدل عليه قوله تعاىل: 

ومن اتباع للشريعة ؛ ( جي يه   )يدل عليه قوله تعاىل:  يتقّوى هبا على العبادة؛
ألن الصراط املستقيم هو الشريعة ؛ (   ىي مي خي   )يدل عليه قوله تعاىل: 

 . اليت جاء هبا الرسول 
تفيد أن الداعي عليه أن يستشعر ما جيب عليه أن يعتقده مما ال يتم اإلميان إال به، وما  .100

ليه إبميانه واعتقاده أن ذكر هنا هو إميان وتصديق وتوسل هبذا اإلقرار إىل ربه، فكأنه توسل إ
 صراط احلق، هو الصراط املستقيم، وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. 

تفيد أنه جيب على العبد أن يعرف قيمة ما يسأله من هللا، فهو صراط مستقيم، ملن  .101
ا من اختصهم بنعمته، وحباهم بكرامته، فهو يسأل هللا أجلَّ مطلوب، بدعاء جامع مل يدع شيئ

 الدنيا واآلخرة إال تضمنه. يخري 

تفيد أن وصف الصراط ابملستقيم، يعني العبد على تصوره يف خلده، فإذا قام ذلك  .102
 التصور بقلبه، كان أشد طلبا له، وأعظم رغبة فيه، وأحرص على دوام الطلب والسؤال هلل. 

 تفيد إثبات النبوة؛ ألن اهلداية إىل الصراط املستقيم بدوهنا ممتنع.  .103
تفيد الرد على مجيع أهل البدع والضالل؛ ألن معىن الصراط املستقيم معرفة احلق والعمل  .104

 به، فكل مبتدع وضال فهو خمالف لذلك. 

ألن اهلداية تتطلب العلم ابحلق والعمل به، فمن مل جيعله  ؛تفيد احلث على طلب العلم .105
ا ابحلق، وعاماًل به مل يكن له سبيل إىل االهتداء.

ً
 هللا عامل

تفيد أمهية معرفة العبد حلاجته للعلم، فإن طلب اهلداية اعَتاف ابالحتياج إىل العلم،  .106
ووصف الصراط ابملستقيم اعَتاف أبن من العلم ما هو حق، ومنه ما هو مشوب بُشبه وغلط، 

 وَمن اعَتف هبذين األمرين فقد أعد نفسه التباع أحسنهما.
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ُبل إىل هللا تعاىل؛ ألن الطريق املستقيم أقرب إىل  .107 تفيد احلث على طلب أقرب وأيسر السُّ
 الوصول وأيسر من الطريق املعوج. 

تفيد أن املصيب واحد؛ إذ لو كان متعدًدا ملا أُفرِد الطريق إىل هللا تعاىل، فَوحدُة الطريق  .108
 ووصفه ابالستقامة دليل على ذلك.

ىل قسمني: مستقيم، ومعوج؛ فما كان موافًقا للحق فهو تفيد أن الصراط ينقسم إ .109
    ( ىب نب مب زب رب  )مستقيم، كما قال هللا تعاىل: 

 وما كان خمالًفا له فهو معوج.
مفردا، معرفا تعريفني: تعريًفا ابلالم، وتعريًفا  (   ىي مي   )يفيد ذكر  .110

واحد موصل إىل هللا تعاىل، ولو أتى ابإلضافة؛ تعيني واختصاص هذا الصراط، وأنه صراط 
 الناس من كل طريق، فالطرق عليهم مسدودة، واألبواب عليهم مغلقة إال من هذا الطريق الواحد.

يفيد تعريف الصراط إفادة العلم واألحقية به؛ ألن األلف والالم إذا دخلت على اسم  .111
طا مستقيما" لكان موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غريه، فلو قال: "اهدان صرا

بل املراد  ؛الداعي إَّنا يطلب اهلداية إىل صراط ما، مستقيم على اإلطالق، وليس املراد ذلك
اهلداية إىل صراط معني نصبه هللا تعاىل ألهل نعمته، فاملطلوب أمر معني يف اخلارج والذهن، ال 

ة إىل سر معهود قد شيء مطلق منكر، والالم هنا للعهد العلمي الذهِن، وهو أنه طلب اهلداي
 قام يف القلوب معرفته والتصديق به ومتيزه عن سائر طرق الضالل فلم يكن بد من التعريف.

نعم عليهم الذي سألوه هو دين اإلسالم؛ ألهنم سألوا  .112
ُ

تفيد عظمة اإلسالم؛ ألن طريق امل
مجع استقامة  ديًنا قوميًا يكون يف استقامته كصراط املنعم عليهم، فأجيبوا بدين اإلسالم، وقد

 األداين املاضية وزاد عليها.

تفيد أن دين اإلسالم كامل ال قصور فيه وال اعوجاج وال احنراف، ومن ظن فيه غري  .113
 . ، وهو ما متيز به عن غريهذلك فقد ضل ضالاًل مبيًنا
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 تفيد أن الناس بقدر التزامهم ابإلسالم تتحقق هلم االستقامة والسداد والصواب. .114
ب اخلري للمسلمني وعامتهم ابلدعاء، والنصيحة، وصالح أحواهلم، وإرادة تفيد استحباب طل .115

 .(   ىي مي خي   ) :، ودل على ذلك صيغة اجلمع يف قوله تعاىلقرهبم من رهبم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  )
ّٰ)   

مل حيدد  تفيد أن من اهتدى إىل الصراط املستقيم، فقد اهتدى إىل نعمة هللا العظمى اليت .116
النص قدرها، ومن هداه هللا إىل صراطه املستقيم فقد حاز النعم ِبذافريها؛ ألن اإلسالم هو 

 مجاع النعم وعنواهنا.
تفيد وجوب معرفة نعم هللا وإحسانه وفضله على عبيده، وهي كثرية ال حتصى ويف  .117

 مقدمتها ورأسها نعمة الدين.

ق واألمر، يفعل ما يشاء؛ إذ لو وجب عليه فيها أنه ال جيب على هللا شيء، بل له اخلَلْ  .118
هداية عبده ملا كانت نعمة؛ الن أداء الواجب ملن وجب له ليس بنعمة عليه، بل هو أمر الزم، 

ى نعمة؟!  فكيف يسمَّ

 تفيد أن طريق الذين أنعم هللا عليهم يتلخص يف العلم ابلطريق املستقيم والعمل به. .119

            التفصيل بعد اإلمجال؛ فقوله تعاىل:تفيد حسن أسلوب القرآن من خالل ذكره  .120

      مفّصل.  (      ٌّ ٰى ٰر ٰذ  )جُمَمل؛ و (    ىي مي خي   )
 وفائدة هذا أن النفس إذا جاءها جُمَمل ترقبت التفصيل؛ فإذا جاءها وجدها مستعدة لقبوله.

تفيد أن الذين أنعم هللا عليهم على مر الدهور كانوا على الصراط املستقيم، وهذا مما  .121
 يلفت إىل أمهية إتباع احلق، ال تقليد اخللق. 

 تفيد إسناد النعمة إىل هللا تعاىل وحده يف هداية الذين أنعم عليهم؛ ألهنا فضل حمض من هللا. .122



 

                                                                         34 

 المبحث الرابع: هدايات من سورة الفاتحة

جبوار نعمة الدين اليت ُحرموها، وهلذا مل  تفيد أن ما حتقق للكفار من نعم ال تعتْب شيًئا .123
 يدخلهم هنا يف سلسلة املنعم عليهم. 

عليه أن يقتفي آًثر من مسّاهم  تفيد أن من أراد أن يكون مع الذين أنعم هللا عليهم، فإنَّ  .124
 مت زت رت يب ىب نب ) ابهلدى واالستقامة، كما يف اآلية:  ووصفهم هللا

  ( يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت

تفيد الَتغيب يف سلوك سبيل الصاحلني، والَتهيب من سلوك طريق الغاوين، وأمهية  .125
 القدوة يف اإلصالح والَتبية. 

 ىت نت مت زت رت يب   )تفيد احلث على معرفة وتعلم سري .126

 ألنه مما يعني على معرفة احلق والعمل به.  (     زث رث يت

 تفيد أمهية نشر سري وفضائل األنبياء والعلماء والصاحلني لتقتدي هبم األجيال.  .127

 أن من سلك الصراط املستقيم فهو يف نعمة وسرور، وانشراح وراحة ابل.  تفيد .128

عصمة األنبياء    عليهم الصالة والسالم     ألهنم سادات املنعم عليهم، فهم أبعد  تفيد .129
 اخللق عن الضالل وما يغضب هللا تبارك وتعاىل. 

تفيد أن كل من سلك الصراط املستقيم، إَّنا سلكه بعد إنعام هللا ومنته عليه ابهلداية، ال  .130
هللا تعاىل هو الذي أنزل اهلدى، وهو  ويف ذلك إبعاد للقلب عن الغرور، فإن ؛من جهة أنفسهم

 الذي يهدي من يشاء، فمبدأ األمر منه، ومنتهاه إليه. 

 إال به.  انتمَّ يتفيد أن الداعي إَّنا أمر بذلك حلاجته إليه، وأن سعادته وفالحه ال  .131

شد احلاجة إليه، فقد فرضه هللا على مجيع عباده أتفيد أن هذا الدعاء ملا كان اخللق يف  .132
كررا يف اليوم والليلة ال يقوم غريه مقامه، ومن مث يعلم تعني الفاحتة يف الصالة وأهنا ليس فرضا مت

 عنها عوض يقوم مقامها. 
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، ال سيما يف مقام السؤال، فإن إضافة تفيد تعلم حسن األدب يف خطاب الرب  .133
 اإلنعام إليه دون الغضب حسن أدب يف اخلطاب، وهذا كثري يف الكتاب والسنة.

 نقسام الناس إىل: قسم أنعم هللا عليهم؛ ومغضوب عليهم؛ وضالني.تفيد ا .134

فيها بيان أسباب اخلروج عن الصراط املستقيم. فاملغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود،  .135
أخرجهم العناد عن هذا الصراط. وأما الضالون وعلى رأسهم النصارى، فقد كان اجلهل سبًبا 

 ق؛ فاجلهل والعناد مها سببا اهلالك.خلروجهم، ويلحق هبم كل من ال يعلم احل

تفيد أّن وصف النصارى ابلضالني َيتص ِباهلم قبل البعثة؛ أما بعد البعثة فقد علموا  .136
 احلق وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء. أي: كلهم مغضوب عليهم.

تفيد بالغة القرآن، حيث جاء التعبري عن املغضوب عليهم ابسم املفعول الدال على أن  .137
 ب عليهم حاصل من هللا تعاىل، ومن أوليائه. الغض

تفيد أنه يقدم األشد، فاألشد؛ ألنه تعاىل قدم املغضوب عليهم على الضالني؛ ألهنم أشد  .138
 خمالفة للحق من الضالني؛ فإن املخالف عن علم يصعب رجوعه، خبالف املخالف عن جهل.

 ِّ ُّ َّ ٍّ  )    :تفيد أن العْبة ابلوصف ال ابالسم، فقد قال  .139
ومل يقل اليهود والنصارى، مع أهنم هم املوصوفون بذلك جتريدا لوصفهم ابلغضب  (ّٰ

 والضالل.

إَّنا جاء ملغايرهتم ، (   ّٰ )و (      ُّ َّ )تفيد أن الوصف ب   .140
 ومباينتهم املنعم عليهم، فاإلنعام املطلق ينايف الغضب والضالل، فال يثبت ملغضوب عليه وال ضال.

املستقيم بصفتني: أوالمها إجيابية: وهي كونه صراط الذين أنعم هللا تفيد وصف الصراط  .141
عليهم، وأما السلبية: فكونه خبالف صراط الذين فسدت قواهم العملية ابلشهوات، وفسدت 

 قواهم العلمية فضّلوا عن احلق.

تفيد أن الصراط املستقيم منهج وسط بني الغلو والتفريط؛ فهو واقع بني صراط املغضوب  .142
 ويف ذلك احلث على االعتدال والوسطية يف كل األمور. ؛م والضالنيعليه
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تفيد أن النعمة والغضب مها ثوابه وعقابه، فاملنعم عليهم رسله وأتباعهم، وهذه اهلداية  .143
وهي النعمة التامة املطلقة يف دار النعيم، وخلالفها مثرة، وهي الغضب املقتضي للشقاء  ،هلا مثرة

 .يف انر جهنم األبدي

يد عظم نعمة هللا على املهتدين، حيث هداهم لإلميان، وأكرمهم ابإلنعام، وسلمهم تف .144
 من الغضب والضالل. 

أن يَتك عباده  تفيد إثبات النبوات من جهة أنه تعاىل رب العاملني، فال يليق به  .145
 سدى مهال ال يعّرِفهم ما ينفعهم وما يضرهم يف معاشهم ومعادهم.

منزلة الديباجة للكتاب، واملقدمة للخطبة، وأهنا تكون خمتصرة، تفيد ما يشري ويقرر أمهية  .146
وجامعة للغرض املقصود مما يتبعه من كالم، مبا يهيئ نفوس السامعني، ويكون أعون للفهم، 

 وأدعى للوعي.

َعت  .147 معانيه. ومن هنا قال  فيهاتفيد أن الفاحتة قد ُوضعت مقدمة وفاحتة للقرآن، وقد مجُِ
 احتة فهم مقاصد القرآن وكلياته. العلماء: من فهم الف

تفيد بيان ِعظم ذنب من ُرزَق العلم ومل يعمل به، فهذا سبٌب حللول غضب الرب تبارك  .148
 وتعاىل. 

تفيد إثبات الغضب هلل تعاىل، وهو من صفاته الثابتة له يف كتابه، وقد أمجع السلف  .149
 على إثباهتا، وهي صفة تدل على كمال سلطانه وقدرته. 

ن طريق وصفات املغضوب عليهم والضالني، وسؤال هللا ععلى االبتعاد  تفيد احلثّ  .150
 العصمة من هذا الطريق، املشتمل على الضالل واملؤدي لغضب هللا تعاىل. 

تفيد التنفري من الفرق والطوائف اليت تعبد هللا على غري هدى من هللا ورسوله، فكل  .151
 وضاللة.  عبادة ال تقوم على دليل من الكتاب والسنة فهي بدعة

نِيَّة، وتبكيتهم مبا هم عليه من  .152 تفيد جواز ذكر أعداء الدين مبا َيُسوُؤهم من الصفات الدَّ
 الكفر وسوء املصري، وهو يف القرآن كثري.
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تفيد أن قصص القرون اليت جاءت يف القرآن الكرمي ال َترج من هذه األنواع الثالثة اليت  .153
 جاءت يف هذه السورة الكرمية، فهي إمجال ملا يتبعها من تفصيل. 

تفيد التنفري من اليهود والنصارى، والتحذير من مواالهتم ونصرهتم ومصاحبتهم، والتحذير  .154
 ر. من الرضا مبا هم عليه من ضالل وكف

تفيد أمهية تربية األجيال وتعليمها وحتذيرها من ضالل الفرق واملذاهب واألداين املخالفة لإلسالم،  .155
 حىت تستقر عقيدة التوحيد يف النفوس، ويَتسخ الوالء للمؤمنني، والْباءة من أصناف الكافرين.

م ابملغضوب تفيد التنفري من التشبه ابلكفار يف سلوكياهتم وعاداهتم وعباداهتم؛ ألن وصفه .156
 عليهم وابلضالني ينّفر من كل ذلك. 

 تفيد أن من ُرزق اهلدى فال جيوز وصفه ابلضالل والغضب الذي هو وصف الكافرين.  .157

تفيد أنه ينبغي أن يكون العبد بني خوف ورجاء، غري آيٍس من رمحة هللا تعاىل، وال آمن من  .158
 إبمكاهنما، وكل ممكن جائز الوقوع. عذابه، ألن سؤال العبد اهلداية وصرف القسمني عنه ُمشعرٌ 

تفيد أمهية العزم الصادق من رد احلق الذي يوقع يف الغضب، أو اتباع غري احلق الذي  .159
 يوصل للضالل.

الفاحتة تَتتب عليه  تفيد ما يدل على التأمني بعد فراغ الداعي من دعائه، والتأمني بعد .160
.فضائل خاصة
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خامتة الكتاب
بعد هذه الرحلة العلمية املمتعة املختصرة، نصل إىل خامتة هذا الكتاب الذي اشتمل على أهم 

 ل إليها الباحث، وهي تتلخص يف اآليت: النتائج والتوصيات اليت توصَّ 
 

   :  : أوًلا
 

 من خالل الدراسة السابقة توصل الباحث إىل النتائج التالية: 
 

مل يذكر العلماء من األمساء والصفات مبثل ما ذكر للفاحتة؛ مما يدل على فضلها وشرفها،  .1
ولكن الذي ثبت فيه الدليل من أمسائها سبعة وهي: "الفاحتة، أم القرآن، أم الكتاب، السبع 

 ة احلمد، سورة الصالة".املثاين، القرآن العظيم، سور 
سورة الفاحتة هي أعظم سورة يف القرآن، ومل ينزل هللا مثلها يف كتاب، ومل يثبت يف فضائل  .2

شيء من السور كما ثبت هلا، وهي مما خص هللا به هذه األمة، وهي حاوية جلميع معاين القرآن 
 ابقي معانيه. وأسراره، ومن فهمها فقد فهم مقاصد القرآن الكرمي، وسهل عليه معرفة 

من أتمل يف ترتيب سورة الفاحتة ووضعها يف بداية القرآن، وهي متضمنة جململ ما جاء تفصيله  .3
 يف القرآن الكرمي يتبني له أن ترتيب السور توقيفي؛ بل هذا الَتتيب واحد من أوجه إعجازها.

 .موضوع سورة الفاحتة الرئيس هو: "حتقيق العبودية اخلالصة هلل  .4

تضمنت سورة الفاحتة ثالثة حماور أساسية، وهي: احملور األول: التعريف ابملعبود احلق  .5
 احملور الثاين: التعريف بكيفية عبادة هللا، واحملور الثالث: بيان معرفة مآل من عبده ومن ،

 أعرض أو احنرف عن عبادته، وهي متثل حماور القرآن األساسية اليت جاء لعالجها.

ة الفاحتة متعانقة مع حمورها الرئيس يف صورة متثل وحدة متكاملة ال تقبل جاءت حماور سور  .6
 االنفصال، بل متعانقة مع مجيع سور القرآن الكرمي.

 تضمنت سورة الفاحتة على قصرها الكثري من الفوائد واهلداايت اليت ال يستغِن عنها مسلم يف حياته. .7
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 : اثنياا:  
 

 من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي:  
 

أن حتظى سورة الفاحتة مبزيد عناية يف التعلم والتعليم حىت ترسخ معانيها يف قلوب األمة،  .1
وهم يسمعوهنا صباح مساء؛ لعلها تزيدهم إميااًن وهدى، كما عليهم أن يولوها مزيد عناية يف 

 عظيمة. البحث والدراسة هبدف الكشف عن معانيها ال
التذكري الدائم بفضل سورة الفاحتة، وفضل تعلمها وتعليمها من خالل وسائل متعددة،  .2

 حىت يدرك العباد فضلها ويقبلوا على تعلمها وحسن التدبر لكلماهتا. 

إفراد أمساء سورة الفاحتة وصفاهتا اليت ذكرها العلماء بدراسة مستقلة من حيث التحقق يف  .3
 ال به، وعالقته مبعاين الفاحتة ومضامينها.كل اسم ووصف ذكر، وَمْن ق

 
 
 
 
 
 
 

 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

***** 
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