تفسير
( سورة الفاتحة )

إعداد
األستاذ الدكتور
عبد الحي حسين الفرماوي
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم علي أشرف المرسلين محمد بن عبد هللا،
وسيد األولين واآلخرين ،وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ،ومن تبعه وتبعهم
بإحسان إلي يوم الدين.
أما بعد:
فهذه أيها اإلخوة واألخوات في هللا ،فاتحة الكتاب ،سورة الفاتحة وهي مقدمة القرآن
الكريم ،والسورة األولي في المصحف الشريف.
وهي تتكون من ثالث فقرات:

ِِ
ِ
ين ( )2ال هالر ْح َم ِن ال هالر ِحي ِم ()3
األولي :ثالالث آيالات  ،هالي (اْل َح ْم ُالد هّلِل َر ِب اْل َعالاَلم َ
مالِ ِك يومِ ِ
الد ِ
ين).
َ َْ
وتشالالتمه هالالذه اآليالالات الالالحالث علالالي حمالالد هللا تعالالالي ،وتمليالالده والح الالا عليه..بالالذ ر
أسمائه الحس ي ،المستلزمات لصفاته العليالا ،سالبحانه ،وعلالي

الر المعالا وهالو يالوم

الدين ،يوم القيامة وهذه هي العقيدة بم تهى اإليلاز.

ِ
ين).
اك َن ْعُب ُد َوِإهي َ
الحانية :آية واحدة وهي (ِإهي َ
اك َن ْس َتع ُ
وتشتمه هالذه اآليالة علالي  :إرشالا عبيالدة ال سالبحانه وتعالالي ال إلالي سالتاله ،والتضالر
إليالاله ،واإلنابالالة إلالالي انبالاله ،والتبالالر مالالن حالالولهم و الالوتهم إلالالي إلخالالال

العبالالا لالاله،

وتوحيده األلوهية ،وت زيهه من أن يكون له شريك أو نظير أو مماثه.
وهذه هي  :العبا ة الحقة بم تهى الوضوح.

الر َ ِ
ِ
اه ِالدَنا ِ
الت
يم (ِ )6ص َا
الصالَا
الر َ
الحالحالة :ثالالث آيالات هاليْ ( :
ين أَْن َع ْمال َ
ط اهلالذ َ
ط اْل ُم ْس َالتق َ
وب عَلي ِهم وََل ه ِ
ين).
َعَلْي ِه ْم َغْي ِر اْل َم ْغ ُ
الضال َ
ض ِ َْ ْ َ
3

وتشالالتمه هالالذه اآليالالات الالالحالث الالذلك علالالي تعلالاليم الللالالي س التاو المالالولي ال عالالز و الاله ال
الهدايالالة إلالالي الص الراط المسالالتقيم ،وهالالو الالالدين القالالويم ،وتعلالاليمهم الالذلك ل ال التحبيالالت
عليالاله ،حتالالى يفضالالي بهالالم هالالذا الطريالالي السالالليم إلالالي الالواز الصالالراط المفضالالي بهالالم،

الشاله َدا ِ
ِ ِ ِ
الين َوالصالديق َ
والمت ي يوم القيامة إلي ات ال عاليم ،فالي الوار(اله ِبِي َ
ين َو ه َ
و ه ِ
ين)( ،)1الذين انوا محه القدوة لهم في الدنيا ،وفي السلوك.
الصال ِح َ
َ

وهالالذا هالالو م ال ها الحيالالاة الصالالحيل السالالليم الواضالالل ،الالالذي يعتمالالد فالالي الوصالالوو إليالاله
وال لالالاح فيالاله علالالى الترغيال فالالي األعمالالاو الصالالالحة ،ليكالالون اإلنسالالان مال أهلهالالا يالالوم
القيامالالة ،وعلالالي الترهي ال والتلويالالف مالالن مسالالالك البا الاله ،لالالاال يحشالالر اإلنسالالان م ال
سالكيها إلي الهالك يوم القيامة.

فضه سورة الفاتحة
وفي فضه الفاتحة..ور ت أحا يث حيرة ..م ها :
هذا الحديث القدسي  ،الذي يرويه مسلم في صحيحه:
عن أبي هريرة او :سمعت رسوو هللا صلي هللا عليه وسلم يقوو:
او هللا ال عز و ه ال سالمت الصالالة بي الي و الين عبالدي نصالفين ولعبالدي مالا سال و ،

ِِ
ِ
ين)؛ او هللا تعالالي حمالدني عبالدي  ،وإ ا الاو
فإ ا او العبد (اْل َح ْم ُد هّلِل َر ِب اْل َعاَلم َ
العبالالد( :الالهالر ْح َم ِن الالهالر ِحي ِم) الالاو هللا تعالالالي :أث الالي علالالي عبالالدي وإ ا الالاو العبالالد ( َمالِال ِالك
يو ِم ِ
الد ِ
ين) او هللا تعالي :ملدني عبدي و او مرة  :فوض إلي عبدي.
َْ

 - 1النساء69:
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ِ
ين) او :هذا بي ي و ين عبدي ولعبالدي مالا سال و
اك َن ْعُب ُد َوِإهي َ
فإ ا اوِ( :إهي َ
اك َن ْس َتع ُ
الر َ ِ
ِ
اهال ِالدَنا ِ
الت َعَلال ْالي ِه ْم َغْيال ِالر
يم (ِ )6صالَا
الصالَا
الر َ
فالالإ ا الالاوْ (:
ين أَْن َع ْمال َ
ط اهلالالذ َ
ط اْل ُم ْسال َالتق َ

وب عَلي ِهم وََل ه ِ
ين) او :هذا لعبدي ولعبدي ما س و(.)1
اْل َم ْغ ُ
الضال َ
ض ِ َْ ْ َ

هيا ب ا يالا أحبالاب رسالوو هللا صاللي هللا علياله وساللم بعالد هالذا التقالديم الملماله لسالورة
الفاتحالالة :ل الالدخه م ال العلمالالا إلالالي شالالي مالالن التفصالاليه فالالي تفسالالير آياتهالالا سالالائلين
المولي ،عز و ه ،التوفيي والهداية ،إنه ولي لك والقا ر عليه.

أعو باهلل من الشيطان الر يم

أيها األخوة واألخوات!!..
مع ي ( أعو باهلل من الشيطان الر يم).
استلير بل اب هللا وعظمته من الشيطان الر يم ،أن يضرني في ي ي  ،أو نياي،
أو يصدني عن فعه ما أمرت به ،أو يدفع ي إلي فعه ما نهيت ع ه ،حيث إن
الشيطان َل يكفه عن اإلنسان وأ اه إلي هللا!!..
ولهذا  ..أمر هللا تعالي مصانعة شيطان اإلنس ومداراته بإسدا اللميه إليه ،ليالر ه
بعه الطي وأصله اللير عما هو فيه من األ

ولم يكن لك م الشيطان.

ِ
ِ ِ
اله
َح َس ُالن َفالِإ َ ا اهلالذي َبْيَ َ
اله َع َالد َاوكة َ َهن ُ
الك َوَ ْيَ ُ
إ يقوو تعالي ( :ا ْ َف ْ ِباهلتي ه َي أ ْ
ِ
ِ
ِ
يم
اها ِإهَل ُ و َح ٍّظ َعظ ٍّ
ين َصَبُروا َو َما ُيَلهق َ
يم (َ )34و َما ُيَلهق َ
اها ِإهَل اهلذ َ
َولِ ٌّي َحم ك
 - 1رواه مسلم  ..كتاب :الصالة  ،باب  :وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ..الخ،ورواه ملك في
الموطأ،كتاب :الصالة  ،باب  :جوب القراءة خلف اإلمام.
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ب َفاس ال َالت ِع ْذ ِب ال ه ِ
اله ُه الالو ه ِ
طِ
الك ِم ال َالن ه
الش ال ْالي َ
(َ )35وِإ هم الالا َيْ َز َغه ال َ
الس الالمي ُ
الاّلِل ِإهن ال ُ َ
ان َن ال ْالز ك ْ
ِ
يم)(.)1
اْل َعل ُ
و انت صيغة (أعو باهلل من الشيطان الر يم) هي الصيغة الملتارة.

أخ ًذا لها من وله تعالي ( َفِإ َ ا َ ْأرت اْلُقرآَن َفاس َت ِع ْذ ِب ه ِ
طِ
اّلِل ِم َن ه
الر ِ ي ِم)
ان ه
الشْي َ
َ َ ْ َ ْ
علما ب ن التعو إخوتي في هللا حتى ولو ان بهذه الصيغة الملتارة ليس في
القرآن وَل آية م ه.
وم

لك :ور في فضله ال فوق أنه م مور به أحا يث حيرة ،نذ ر م ها علي سالبيه

المحاو،والتوضيل ،والدعوة للتعو عليه والتعبد بهما يلي:

روي اإلمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن صر  ،او :أست ر الن ع د ال بالي
صلي هللا عليه وسلم فلعه أحالدهما تحمالر عي الاه ،وت التفد أو ا اله ،فقالاو رسالوو هللا
صلي هللا عليه وسلم ":إني ألعلم لمة لو الهالا لالذه ع اله الالذي يلالد :أعالو بالاهلل
من الشيطان الر يم"(.)2

وروي مسالاللم فالالي صالالحيحه عالالن أبالالي العالالال أن عحمالالان بالالن أبالالي العالالا

أتالالي ال بالالي

صلي هللا عليه وسلم فقالاو :يالا رسالوو هللا إن الشاليطان الد حالاو بي الي و الين صالالتي
 - 1فصلت 36 -34 :
 - 2البخاري :كتاب األدب ،باب الحذر من اغضب  ،ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب باب في
فضل من يمسك لسانه عند الغضب(،واللفظ لمسلم).

6

و ار تي يلبسها علي ،فقاو رسالوو هللا صاللي هللا علياله وساللم " اك شاليطان يقالاو لاله
(خ زب) فإ ا أحسسته فتعو باهلل م ه ،واتفه علي يسالارك ثال ًثالا" فقالاو :ففعالت لالك،
ف هبه هللا ع ي(.)1
وروت خولالة بالالن حكالاليم الالالت :سالالمعت رسالوو هللا صالاللي هللا عليالاله وسالاللم يقالالوو ":مالالن
نزو م زَل ثم او أعو بكلمالات هللا التامالات مالن شالر مالا خلالي لالم يضالره شالي حتالى
يرتحه من م زله لك"(.)2
بسم هللا الرحمن الرحيم

خصوصا فلم
هذه البسملة :مما أنزله هللا تعالي في القرآن الكريم علي هذه األمة
ً
تكن في تاب بله ،وَل ع د أمة غيرها.

و د تضم ت مي علوم الشرح إ ماَلً :ألنها تدو علي ات هللا تعالي سم وعلي
صفاته العليا.
وهي سم من ر ا عز و ه أنزله ع د رأس ه سورة يقسم لعبا ه فيه ،أن هذا
الذي وضعت لكم يا عبا ي في هذه السورة حي ،وإني أفي لكم بلمي ما ضم ت
في هذه الصورة ومن وعد ولطفي و ر (.)3
و د ندب الشر إلي

رها في  :أوو ه فعه؛ األكه ،والشرب ،واللما  ،والطهارة

 ،وغير لك من األفعاو واأل واو.
 - 1مسلم :كتاب السالم باب التعوذ من الشيطان الوسوسة في الصالة2203 :
 - 2مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب التعوذ من سواء القضاء ودرك الشقاء
وغيره ،مالك في الموطأ  ،كتاب االستئذان ،باب ما يؤمر به من الكالم في السفر ،الترمذي:
الدعوى باب ما يقول إذا نزل منزالً.
 - 3القرطبي :المقدمة .
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ال ارَكبوا فِيها بِس ِم هِ
اها)(.)1
اَّلل ََْم َر َاها َوُم ْر َس َ
او تعالي ( َوقَ َ ْ ُ َ ْ

ك اله ِذي َخلَ َق)(.)2
و او تعالي( :اق َْرأْ ِِب ْس ِم َربِ َ

ك ال َْع ِظ ِ
يم)
سبِ ْح ِِب ْس ِم َربِ َ
و او تعالي( :فَ َ

()3

و الالاو صالاللي هللا عليالاله وسالاللم":لو أن أحالالد م إ ا أ ار أن ي ال تي أهلالاله فقالالاو :بسالالم هللا،
اللهم

ب ا الشيطان و

الشيطان ما رز ت ا ،فإنه إن يقدر بي همالا ولالد فالي لالك:

لم يضره شيطان أبداً"(.)4
و او صلي هللا عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة  ":يا غالم !!..سالم هللا ،و اله بيمي الك
و ه مما يليك"(.)5
وشكا إلي عحمان بن أبي العا

و ًعا يلده في سده م ذ أسلم ،فقاو له رسوو

هللا صلي هللا عليه وسلم ":وض يدك على الذي ت لم من سدك..و ه:باسم هللا
ثال ًثا ،و ه سب مرات :أعوذ باهلل و درته من شر ما أ د وأحا ر"(.)6
و لك إخوتي وأخواتي في هللا واضل ه الوضوح في فضه:
فضه:
بسم هللا الرحمن الرحيم
فل عطر بها ائم ًا شفاه ا وألس ت ا.

 - 1هود41 :
 - 2العلق1 .
 - 3الواقعة  ، 96 -74الحاقة 52
 - 4البخاري :كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء هللا واالستعاذة بها ،مسلم :كتاب النجاح باب ما
يستحب أن يقول عن الجماع.
 - 5مسلم :كتاب األشربة  ،باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.
 - 6مسلم :كتاب السالم  ،باب استحباب وضع يد علي موضع األلم.
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تفسير الفاتحة

(ا ْْلم ُد ِهِ
َّلل َر ِ
ي)
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
وهذه هي بداية الفقرة األولي من السورة.

او ابن عباس ( :ا ْْلم ُد ِهِ
َّلل) ..كلمة ه شاكر(.)1
َْ
لما عطس آ م ...او :الحمد هلل.

َّلل اله ِذي َن َ ِ
ِ ِ
و او هللا ل وح عليه السالم (فَ ُق ِل ا ْْلم ُد ِهِ
ي)(.)2
َهاَن م َن الْ َق ْوم الظهال ِم َ
َْ

ِ ِ ِ
ِِ هِ
حا َق)(.)3
يل َوإِ ْس َ
و او إبراهيم عليه السالم (ا ْْلَ ْم ُد هَّلل الذي َو َه َ
ب ِِل َعلَى الْك ََِب إ ْْسَاع َ

وحكي هللا عالي في صة او وسليمان ولهما (:ا ْْلم ُد ِهِ
َّلل اله ِذي فَ ه
ضلَنَا َعلَى َكثِ ٍري
َْ
ِ ِ ِِ ِ
ي)(.)4
م ْن عبَاده ال ُْم ْؤمنِ َ
و او ل بيه عليه الصالة والسالم (وقُ ِل ا ْْلم ُد ِهِ
َّلل اله ِذي ََل ي ت ِ
هخ ْذ َولَ ًدا)(.)5
َْ
َْ
َ
ِِ هِ
ب َعنها ا ْْلََز َن)(.)6
و او أهه الل ة (ا ْْلَ ْم ُد هَّلل الذي أَ ْذ َه َ
ِ
َن ا ْْلم ُد ِهِ
َخر َد ْعو ُ ِ
َّلل َر ِ
ي)(.)7
و ً
ب ال َْعالَ ِم َ
اه ْم أ َ ْ
أيضاَ ( :وآ ُ َ

 - 1القرطبي :سورة الفاتحة.
 - 2المؤمنون28 :
 - 3إبراهيم39:
 - 4النمل15:
 - 5اإلسراء111:
 - 6فاطر34:
 - 7يونس10:
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و د أث ي هللا بالحمد علي نفسه ،وافتتل تابه بحمده ،ولم ي ن في لك لغيره ،و ه

س ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم
نهاهم عن لك في تابه ،وعلي لسان نبيه حيث او (:فَ ََل تُ َزُّكوا أَنْ ُف َ
ِِبَ ِن اته َقى)(.)1
وفي الحديث الذي رواه المقدا " :أححوا في و وه المداحين التراب"(.)2

و( َر ِ
ي) أي مالكهم إ
ب ال َْعالَ ِم َ

ه من ملك شياا فهو ر ه.

وهو :اسم من أسما هللا تعالي  ،وَل يقاو في غيره إَل باإلضافة ،فمحال يقاو :رب
البيت ،فتكون لصاح البيت.
ومتى خلت األلف والالم علي لمة (رب)فهي خاصة باهلل تعالي  ،ألنها للعهد.
أما إ ا حذفت األلف والالم :فقد صارت الكلمة مشتر ة بين هللا و ين عبالا ه ،فيقالاو:
هللا رب العبا  ،ويقاو  :خالد رب الدار ،وهللا عز و ه رب األر اب لها.

ال
ي  )23قَ َ
ي)وهو ه مو و سو هللا تعالي (قَ َ
ال فِ ْر َع ْو ُن َوَما َر ُّ
ب ال َْع الَ ِم َ
و(ال َْعالَ ِم َ
سماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما)(.)3
َر ُّ
ب ال ه َ َ
ويصير المعين أن الحمد والشكر هلل ،خالصا  ،ون سائر ما يعبد مالن وناله ،و ون
كه مالا بال أر مالن خلقاله ،بمالا أنعالم علالي عبالا ه مالن الال عم ،التالي َل يحصاليها العالد  ،وَل
يحيط بعد ها غيره أحد،في تصحيل اآلَلت لطاعته ،وتمكين وارح أ سام المكلفالين
أل ا فرائضه ،م ما بسط لهم في نياهم من الرزق ،وغذاهم به من نعيم العالي،،
من غير استحقاق م هم لك عليه ،وم ما نبههم عليه و عالاهم إلياله مالن األسالباب
 - 1النجم32 :
 - 2مسلم :كتاب الزهد والرقائق.
 - 3الشعراء24 -23:
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المت ية إلي وام الللالو فالي ار المقالام مالن ال عاليم المقاليم ،فلر الا الحمالد علالي لالك
وآخرا.
كله أوَلً ً

(ال هر ْْحَ ِن

ال هرِح ِ
يم)

بعد أن وصف هللا ،تعالي نفسهَ (،ر ِ
ي)وفيما ما فيها من الترهي والتلويالف
ب ال َْعالَ ِم َ
أتب

لك بوصف نفسه ب نه (ال هر ْْحَ ِن ال هرِح ِ
يم) لما فيه من الترغي والتحبي .

و لك ليلم هللا سبحانه وتعالي ،بالين الرهبالة م اله ،والرغبالة إلياله،فيكون لالك أعالون
علي اعته،وأم

من معصيته.

ِ
ِ ِ ِ
يم َ )49وأَ هن َع َذ ِاي ُه َو
و لالك مالالا فالي ولالاله تعالالي( :نَب ْ عبَ ادي أَِ أ َََن الَُْ ُف ُ
ور ال هرح ُ
ِ
يم)(.)1
ال َْع َذ ُ
اب ْاْلَل ُ
ب َش ِد ِ
يد ال ِْع َق ِ
ب َوقَابِ ِل الت ْهو ِ
و ما في وله تعالي( :غَافِ ِر ال هذنْ ِ
اب)

()2

وفي الحديث الصالحيل" ،لالو يعلالم المالتمن مالا ع الد هللا مالن العقو الة :مالا مال بل تاله
أحد،ولو يعلم الكافر ما ع د هللا من الرحمة :ما ط من

ته أحد"(.)3

هذا...
و(ال هر ْْحَ ِن) بلمي أنوا الرحمة  ،وهالو المسالتحي وحالده للعبالا ة ،وهالذا اسالم ملالت
باهلل تعاليَ،ل يلوز أن يسمي به غيره.

يقوو تعالي (:قُ ِل ا ْدعُوا ه
اَّللَ أَ ِو ا ْدعُوا ال هر ْْحَ َن)(.)4

 - 1الحجر50-49:
 - 2غافر3:
 - 3مسلم :كتاب التوبة ،باب سعة رحمة هللا تعالي...الخ2750
- 4اإلسراء110:
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و(ال هرِح ِ
يم) بالالالمتم ين ،فالالي الهدايالالة لهالالم ،واللطالالف بهالالم ،وهالالذا اسالالم هلل تعالالالي،ولكن
يلوز أن يطلي علي بعض المللو ين.

يقوو تعالي في وصف محمد صلي هللا عليه وسلم ( ِِبلْم ْؤِمنِي رء ٌ ِ
يم)(.)1
وف َرح ٌ
ُ َ َُ
ك ي وِم ِ
ِِ
الدي ِن)
( َمال َ ْ

(مالِ ِ
ض َوَم ْن َعلَْي َها َوإِلَْي نَا يُ ْر َجعُو َن)
ك) من الملك ،ما او تعالي (إِ هَن ََْن ُن نَ ِر ُ
ث ْاْل َْر َ
َ

َّلل الْو ِ
ْك الْي وم ِهِ
الدي ِن) من الملك،كما يقوو تعالي (:لِ
ك ي وِم ِ
ِِ
ِ
اح ِد
ل
ْم
ل
ا
ن
م
ُ
َ
َْ
و رئتَ (:مال َ ْ
َ ُ
َ
الْ َقها ِر)(.)2

و(ي وم ِ
الدي ِن)يوم الل از يوم الحساب  ،يقوو تعالي (:يَ ْوَمئِ ٍذ يُ َوفِي ِه ُم ه
اَّللُ ِدينَ ُه ُم
َْ ُ
ا ْْلَ هق)(،)3أي از هم العا و(.)4
هذا...
وتلصالالي

الملالالك بيالالوم الالالدينَ :ل ي فالالي ملكالاله تعالالالي عمالالا عالالداه حيالالث تقالالدم اإلخبالالار

ب نهَ (:ر ِ
ي)و لك في الدنيا واآلخرة.
ب ال َْعالَ ِم َ

و ذلك :أضيف الملك إلي يوم الدين ،ألنه َل يدعي أحد ه الالك شالياا ،وَل يالتكلم أحالد
إَل بإ نه.

ِ
ال
ص ًّفا ََل يَتَ َكله ُم و َن إِهَل َم ْن أ َِذ َن لَ اُ ال هر ْْحَ ُن َوقَ َ
وم ُّ
وح َوال َْم ََلئ َكةُ َ
يقوو تعالي( :يَ ْوَم يَ ُق ُ
الر ُ

اِب)(.)5
َ
ص َو ً

 - 1التوبة129:
 - 2غافر16:
- 3النور 25:ابن كثير :تفسير الفاتحة.
 - 4ابن كثير :تفسير الفاتحة.
 - 5النبأ.
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ش َع ِ
سا).
ويقوو َ (:و َخ َ
ات لِل هر ْْحَ ِن فَ ََل تَ ْس َم ُع إِهَل َ ْ
َص َو ُ
ت ْاْل ْ
َه ً
الر فليالر،
كه لالك فالي يالوم القيامالة..يوم يالدي هم هللا ،أي يحاسالبهم ب عمالالهم؛ إن خي ًا

شر فشر،إَل من عفا هللا ع ه.
وإن ًا

نس و هللا العفو والعافية في الدين والدنيا واآلخرة

ِ
ي)
(إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هّي َك نَ ْستَع ُ
هذه هي الفقرة الحانية من السورة.
والعبا ة :هي ماو المحبالة واللضالو واللالوف والم ار بالة واَلمتحالاو لشالر هللا إ مالاَلً
وتفصيال.
واَلستعانة :اَلحتما باهلل تعالي والتفويض إليه في اله األمالور ،واَلسالتعانة باله فالي
الطاعة وغيرها من مي األمور.
وتقالالديم المفعالالوو ،وهالالو (إِ هّي َك) وتكريالالره :لالهتمالالام والحصالالر ،أي َل نعبالالد إَل أيالالاك،وَل
نتو ه إَل عليك ،وَل نستعين إَل بك.
وهذا هو ماو الطاعة.

ِ
ي)
و(إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد)علي ( َوإِ هّي َك نَ ْستَع ُ
ألن التللية مقدمة علي التحلية ما يقولون.
كما أن العبا ة هي المقصو ة،واَلستعانة وسيلة إليها،فقدم الغاية علي الوسيلة.
وَلحظوا يا أحباب رسوو هللا صلي هللا عليه وسلم أسلوب هذه اآلية.
أسالاللو ها :هالالو اللطالالاب ،اللطالالاب مالالن العبالالد إلالالي الالالرب ،وهالالو غيالالر أسالاللوب الفقالالرة
السابقة ،والذي يسمي ب سلوب الغيبة.
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فالسابي حديث اإلخبار عن الغائ ،وهذا حديث الموا هة م الحاضر.
نوضل لك أكحر.
لمالا الالان المالالولي عالالز و اله عالالالي القالالدر ،بعيالالد الم زلالة رفيال الالالدر ات ،الالان الحالالديث
الر ع الاله ،بالح الالا عليالاله ،بلميالاله صالالفاته الحس ال ى ،إرشالالا ً ا لعبالالا ه وتعليمالالا لهالالم أن
خبالًا

يح وا عليه بذلك.

أما ه ا..فإن العبد لما عرف حي موَله وأث ي عليه بمالا هالو أهلاله ،مالا يقالوو اإلمالام
ابن حير ،نه ا ترب بفضه هللا تعالي وحضالر بالين يالدي هللا عالز و اله ولالذا خا باله

ِ
ي).
ائال( :إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هّي َك نَ ْستَع ُ

و عالالد أن انتهالالي ال صالالف األوو مالالن الالالدعا وهالالو الالالذي فيالاله الح الالا عليالاله سالالبحانه
وتعالي.

يبدأ في ال صالف الحالاني مالن الالدعا  ،وهالو الالذي فياله الحا الات إلياله سالبحانه
وتعالي( ،)1وهي ما يلي:

هِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ِ
وب َعلَ ْي ِه ْم َوََل
ت َعلَ ْي ِه ْم غَ ِْري ال َْم ُْ ُ
ين أَنْ َع ْم َ
يم  )6ص َرا َ ال ذ َ
(ا ْه د ََن ال َرا َ ال ُْم ْس تَق َ
ِ
ي)
الضهال َ
يا رب :ل ا علي الصراط المستقيم ،وأرشدنا إليه ،وثبت ا علياله ،وأرنالا ريالي هالدايتك
الموصلة إلي أنسك و ر ك(.)1
 - 1أنظر القرطبي:تفسير الفاتحة.
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ِ
ِ
يم)هو ين هللا وشرعه ،الذي َل يقبه من العبا غيره.
و(ال َرا َ ال ُْم ْستَق َ
يا رب:ثبت ا علي الطريي المستقيم ،ب نس الرفقالة والصالحبة الصالالحة ،الالذين معالوا

ِ
ِِ
هِ
ي َو ُّ
الش َه َد ِاء
ين أَنْ َع ْم َ
ي َوال ِ ديق َ
ت َعلَ ْي ِه ْم)( م َن النهبِيِ َ
بالين العلالم والعمالاله باله ،وهالالم (ال ذ َ
ي)(.)2
َوال هاْلِِ َ
حيث إن اإلنسان د يهد إلي الطريي،ثم يقط به ،فال يحبت فيه وَل يدوم عليه.

وأخي ال ًالرا :نل الالا م الالن الرفق الالة الس الالياة والص الالحبة الض الالارة،المذ ورين ف الالي ول الالك( :غَ ِْري
ض ِ
وب َعلَْي ِه ْم)وهالم اليهالو  ،الالذين عرفالوا الحالي ،ولكال هم رفضالوه،وعاندوه ،ففقالدوا
ال َْم ُْ ُ
ب ِمن هِ
اَّلل)(.)3
العمه،ولذا غض هللا عليهم ،إ يقوو تعالي ( َوَِبءُوا بَُِ َ
ضٍ َ
ِ
ب ه
اَّللُ َعلَْي ِه ْم)(.)4
ويقووَ ( :وغَض َ
و الالذلك المالالذ ورين فالالي ولالالك(وََل ال ه ِ
ي) وهالالم ال صالالار ،الذين فقالالدوا العلالالم ،وضالاللوا
ض ال َ
َ
عالالن الحالالي ،وألف الوا ضالالاللهم ،واسالالتمروا فيالاله ،وا فع الوا ع الاله ،فلالالاب سالالعيهم ،و طالاله

ضلُّوا ِمن قَ ْبل وأ َ ُّ ِ
سبِ ِ
يل)(.)5
ضلُّوا َع ْن َس َو ِاء ال ه
ريا َو َ
عملهم يقوو تعالي (:قَ ْد َ
ْ َُ
َضلوا َكث ً

ولذلك :ان ال فالي ع الا بالال ،أي (وََل ال ه ِ
ي) ولالم يكالن سالابقه..أي غيالر الضالالين
ض ال َ
َ

للفرق بين الطريقتين ،و يان أن ه واحدة م هما علي خط  ،فمن فقد العلم بالشالر
فهو علي خط ،ومن فقد العمه بالشر  ،حتى ولو علم به ،فهو علي خط .

هِ
ين أَنْ َع َم ه
س َن
إ َلبالالد مالالن العلالالم والعمالاله معالالا ،ليصالالير المالالر مال ( :ال ذ َ
اَّللُ َعلَ ْي ِه ْم ذ َو َح ُ
ك َرفِي ًقا)(.)1
أُولَئِ َ
 - 1أنظر القرطبي:تفسير الفاتحة.
 - 2النساء 69:البقرة ،61:آل عمران112:
 - 3البقرة ،61:آل عمران112:
 - 4الفتح6:
 - 5المائدة77:
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واآلن..أنتي ما أنعم هللا علي ا به من تفسير لسورة الفاتحة.
فإلي روس تر وية م ها ما يلي:

روس تر وية من سورة الفاتحة
الدرس األوو:
يستح لمن يق أر الفاتحة أن يقوو بعد  :آمين..ومع اه (اللهم استل ل ا).
والدليه :ما رواه أبو او والترمذي وأحمد :عن وائه بن حلر ،او :سمعت ال بي

ِ
ض ِ
ي)فقاو" :آمين" مد بها
صلي هللا عليه وسلم أر (غَ ِْري ال َْم ُْ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوََل الضهال َ
صوته  ،وألبي او رف بها صوته.

وإ ا ان لك مستحبا لمن هالو خالارا الصالالة  ،فهالو فالي حالي المصاللي آكالد وأولالي،
مومالالالا ،وفالالالي ميالالال األحالالالواو ،لمالالالا الالالا فالالالي
إمامالالالا،أو م ً
سالالالوا الالالان م فالالالرً ا،أو ً
الصحيحين ،عن أبي هريرة أن رسوو هللا صلي هللا عليه وسلم او" :إ ا الاو اإلمالام

ِ
ي)فقولوا" :آمين" فالإن المالئكالة فالي السالما تقالوو"آمين" فمالن وافالي ولاله
( َوََل الضهال َ
وو المالئكة غفر له ما تقدم من نبه".

وعن أنس  ..او :او رسالوو هللا صاللي هللا علياله وساللم " أعطيالت آمين:فالي الصالالة
وع د الدعا  ،لم يعط ألحد بلي،إَل أن يكون موسى  ،الان موسالى يالدعو ،وهالاورن
يتمن،فاختموا الدعا بآمين فإن هللا يستليبه لكم".

الدرس الحاني:
 - 1النساء69:
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ِ
ِ ِ
يم)بعد تقالديم الح الا
ا الستاو و ل الهداية من هللا تعاليْ ( :اهد ََن ال َرا َ ال ُْم ْستَق َ
علي هللا سبحانه في وله (ا ْْلم ُد ِهِ
ي  )2ال هر ْْحَ ِن ال هرِح ِيم  )3مالِ ِ
َّلل َر ِ
ك يَ ْوِم
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
َ

ِ
الدي ِن).

وهذا يرشدنا إلي أ ب عاو من آ اب الدعا  ،وأسلوب يد للحصوو علي الم ار مالن
رب العبا .
حيث ي بغي علي العبالد أن يبالدأ بالحمالد والح الا علالي هللا تعالالي ،ثالم يسال و حا تاله ،
وحا ة إخوانه المتم ين(.)1
كما يمكن للمر أن يستفيد بهذا األ ب الرفي في حياته العامة،وفي الالدعوة إلالي هللا
تعالي خاصة.
الدرس الحالث:
يقوو ابن القيم :رحمه هللا (:)2
أوو هذه السورة  :رحمة.
وأوسطها :هداية.
وآخرها :نعمة.
وهذا حي(.)3
فالالإن العقيالالدة الصالالافية ،والمعرفالالة التامالالة بالالاهلل تعالالالي مالالا تعلم الالا أوائالاله السالالور :عالالين
الرحمة.

 - 1انظر :األساس49/1 :
 - 2بدائع القرآن
 - 3أنظر :األساس.
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وإن العبا ة المطلو ة في وله( :إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد)والمقبولة:رأس الهداية.
وإن السير في الصراط المستقيم ،وم ها الحياة السليم ..اعة هلل  :نعمة.

الدرس الراب :
في هذه السورة :مالن ليالات العقيالدة اإلسالالمية و ليالات التصالور اإلسالالمي ،و ليالات
المشاعر والتو يهات :ما يشير إلي حكمة اختيارها للتكرار في ه ر عالة مالن ر عالات
الصالالالة ،امتحالالاَل لمالالا ور فالالي الصالالحيحين مالالن حالالديث عبالالا ة بالالن الصالالامتَ":ل صالالالة
لمن َل يق أر بفاتحة الكتاب".
ومن ه ا :ير ها المسلم سب عشر مرة في اله يالوم وليلالة ،علالي الحالد األ نالي ،أي
في الفرائض ،وأكحر من ضعف لك :إ ا هو صلي الس ة.
وإلي غير ما حالد :إ ا هالو رغال أن يبالف بالين يالدي ر اله متال فال ،فالي غيالر فالرض وَل
س ة(.)1
ولعله من ه ا :ا تسميتها ب م الكتاب.

الدرس اللامس:

ي بغالالي أن يكالالون واضالالحا ائمالالا أن هللا عالالز و الاله هالالو (مالِ ِ
ك يَ ْوِم ال ِدي ِن) وهالالو ( َر ِ
ب
َ
ي).
ال َْعالَ ِم َ
ومن انت هذه صفته :فهو المتفر بالضرورة..بالملكية العليا والر و ية والتشري .
 - 1األساس50/1:
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ولذا ..فكه م ازعة له سبحانه في هذه األمور ،أو في واحد م هالاَ :ل يصالل باله يعالد
تعديا أخرق ،وخيم العا بة في حي هللا تعالي.
في الصحيحين ..عالن رسالوو هللا صاللي هللا علياله وساللم "يقالبض هللا األرض بيمي اله،
ثم يقوو:أنا الملك..أين ملوك األرض؟أين اللبارون..؟ أين المتكبرون..؟".
الدرس السا س:
يالحظ أن وله (:إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد)

ِ
ي)
وأن ولهَ ( :وإِ هّي َك نَ ْستَع ُ

اه ِد ََن.)..
وأن ولهْ (:

هِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم)
ين أَنْ َع ْم َ
وأن وله( :ص َرا َ الذ َ

كالاله لالالك :الالا بضالالمير اللمال  ،ولالاليس بضالالمير المفالالر ..ممالالا يالالدو َل لالالة واضالالحة ..
ويشالالير إشالالارة ويالالة ،علالالي أن األصالاله فالالي المسالاللم :أن يكالالون الالزً ا مالالن الاله هالالو

اللماعة.

وأن األصه في التر ية اإلسالمية ،أنها تقوم علي التر ية اللماعية.
حير في األسالباب واألمالراض التالي تحالوو ون و الو هالذه الالروح
وهذا..يلعل ا نفكر ًا
ع د الكحيرين من المسلمين ،ويلعل ا نفطن ألهمية معاللة هذه األسالباب واألمالراض

الت الالي تحالالوو ب الالين المسالاللم و الالين مشالالار ته ماع الالة المس الاللمين ،فيم الالا تفرضالاله ه الالذه
المشار ة.
وَل شك أن هذه األسباب:
إما مر عها لمرض عام :محه انعدام الحقة
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أو لمالالرض فالالر ي  :محالاله ح ال الالالدنيا ،وإيحالالار العافيالالة ،والشالالل ،واإلعلالالاب بالالالرأي ،
واتبا الهو ،والحسد ،وغير لك من األمراض(.)1
نس و العافية
ونطل م ه الهداية
الدرس الساب :
َلحظ الصلة بين آخر سورة الفاتحة ،و ين أوو سورة البقرة

اه ِد ََن)..ث الالم تب الالدأ س الالورة البق الالرة ب الالذ ر مح الاله
حي الالث ت ته الالي س الالورة الفاتح الالة بقول الالهْ (:
ْكتَاب ََل ريب فِ ِيا ُه ًدى لِل ِ
الهداية..بقوله تعالي (اَل  )1ذَلِ َ ِ
ي)...
ْمتهق َ
ُ
ك ال ُ َ ْ َ
و ني بالمولي عز و ه بعد أن علم ا أن نطل الهداية م ه إلالي الصالراط المسالتقيم
عرف ا أن هذا القرآن الكريم هو محه هذه الهداية و يانها.

كما أنه به الفقرة األخيرة فالي الفاتحالة يقالوو( :إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد)...و الا فالي القسالم األوو
اع ا ْعبُ ُدوا
مالالن سالالورة البقالالرة بدعوتالاله ال الالاس ميعالالا إلالالي العبالالا ة فالالي ولالاله (أَيُّ َه ا النه ُ
َربه ُك ُم.)2()...
ولكالالن بالاله أن ي تهالالي البحث..هالالذه وصالالية أ الالدمها فالالي نهايتالاله ار يالالا أن ي فع الالى هللا
وإياك بها.

وصالالية اللتالام
أخي المسلم..
إ ا مت إلي الصالة!!..

 - 1األساس50/1:
 - 2األساس88/1:
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فو ه ه لبك فيها إلي استحضار المع ي لكه ما يتحرك به لسانك من

الر وتالالوة

فإ ا لت" :هللا اكبر" فحسبك أن تذ ر في لبالك أن هللا تعالالي أعظالم مالن اله عظاليم،
وأكبر من ه شي .
فالالال يصالالل أن يشالالغلك عالالن الصالالالة لالاله ،أو فيهالالا شالالي

ونالاله ،وأعلالالم أن الاله شالالي

ونه.
وإ ا رأت ما ور في

ر اَلفتتاح ،فال تشغه نفسك بغير مع اه وهو ظاهر.

ثم تعو يا أخي المسلم ،أن تبف ليال حاو الق ار ة للفاتحة .ع د ه آية م ها:
لتستحضر مع ي مالا تقال أر  ،وتفهماله ،ثالم ت تظالر الواب ر الك عليالك فيمالا لالت ،و نالك
تسمعه؛ لتشعر بلذة القرب ،وحالوة العبا ة ما ور في الحديث الصحيل.

فإ ا لت( :ا ْْلم ُد ِهِ
َّلل َر ِ
ي)
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
فاستحضر من مع اه :أن ه ث ا

ميه بالحي ،فهو هلل تعالالي اسالتحقا ًا وفعال؛مالن

حيث إن الرب ،خالي العالمين ومدبر أمور الللي أ معين.
وانتظر ليال..و نك تسم ر ك سبحانه يقوو حمدني عبدي.

وإ ا لت (:ال هر ْْحَ ِن ال هرِح ِ
يم)

فاستحضر من مع اها (ال هر ْْحَ ِن) في نفساله ،الالذي وسالعت رحمتاله اله شالي (ال هرِح ِ
يم)

بللقه.

وانتظر ليال..و نك تسم ر ك يقوو :أث ي علي عبدي.

ك ي وِم ِ
ِِ
الدي ِن)
وإ ا لتَ ( :مال َ ْ
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فاستحضالالر فالالي لبالالك مالالن مع اهالالا :أنالاله سالالبحانه و الملالالك والتصالالرف ون غيالالره يالالوم
محاسبة الللي،وملازاتهم ب عمالهم ،فال ير ي غيره.
وانتظر ليال..و نالك تشالعر بلالذة سالما ر الك يقالوو " :فالوض إلالي عبالدي" أي فالوض
عبدي إلي أموره.

ِ
ي)
وإ ا لت( :إِ هّي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هّي َك نَ ْستَع ُ
فاستحضر في لبك  ،وتذ ر يدا..أنك تلا

هذا الرب العظيم موا هالة بمالا يلال

أن تكون صا ا فيه.
ومع اه :نعبدك وحدك ون سواك ،بدعائك والتو ه إليك.
وانتظر ليال..و نك تسم ر ك يبشرك بقوله :هذا بي ي و ين عبدي.

ِ
ِ ِ
يم)
وإ ا لتْ ( :اهد ََن ال َرا َ ال ُْم ْستَق َ
فاستحضر في لبك  ،وانتبه إلي أن تقوو موا هة للالقك سبحانه:
ل ا يا رب وأوصل ا بتوفيقك ومعونتك إلي ريي الحالي فالي العلالم الالذي َل عالوا فياله
وَل زله.
وانتظر ليال لتسم ر ك هذا اإلنعام في وله :هتَل لعبدي ولعبدي ما س و.

هِ
ِ
ت َعلَ ْي ِه ْم)أي :فضالالال م الالك
ين أَنْ َع ْم َ
وواصالاله إكمالالاو سالالتالك لر الالك الالائال( :ص َرا َ ال ذ َ
وإحساناً.
وأعلم يدا ..أن هذا اإلنعام ان بالهداية إلي اإليمان الصحيل ،والعمه الصالل.
وثي أن ثمرتها..هي سعا ة الدارين.
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ِ
ِِ
هِ
ي َو ُّ
ين أَنْ َع َم ه
الش َه َد ِاء
ي َوال ِ ديق َ
اَّللُ َعلَ ْي ِه ْم م َن النهبِيِ َ
ثالالم تالالذ ر ه الالا إ مالالاَل أولاالالك (ال ذ َ
ي)
َوال هاْلِِ َ
ثم ت كد يقي ا ..أن حظك من هالذه الهدايالة لصال ار هم :إنمالا يكالون بالت سالي واَل تالدا
بهم في الدنيا ،ومرافقتهم في اآلخرة.
ك َرفِي ًق ا) لالالك؛ إ ا علالالك هللا ونحالالن معالالك بفضالالله وتوفيقالاله فالالي زمالالرتهم
س َن أُولَئِ َ
( َو َح ُ
ك َرفِي ًقا) .
س َن أُولَئِ َ
بالت سي واَل تدا بهم في الدنيا ومرافقتهم في اآلخرة( َو َح ُ

ض ِ
وب َعلَ ْي ِه ْم)فالالاعرف أن لالالك الالان َل يحالالارهم البا الاله علالالي الحالالي
وإ ا لالالت (غَ ِْري ال َْم ُْ ُ
بعد عملهم به ،وتر يحهم الشر علي اللير بعد معرفتهم لاله ،وأناله بغضال هللا يبالو

كذلك ه من سار علي ر هم.

ِ
ي)فالاعرف أن لالك أيضالا الان للهلهالم بالالحي والليالر؛ ولالذا ظاله
وإ ا لت ( َوََل الضهال َ

سعيهم في الحيالاة الالدنيا وهالم يحسالبون أنهالم يحسال ون صال عا،وأنه يضاله الذلك عالن
الحي ه من ان علي ريقهم وشاكلتهم.
وإ لت ( :آمين)فقلها بإلخباب وخشو  ،وأعلم يقي ا أن هللا ري يليال
عاه بصدق وإخال

.

هذا..
وهللا أس و التوفيي والسدا ،إنه ولي لك والقا ر عليه.
وصلي هللا علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.
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عالا مالن

