
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
إهل إال اهلل وأشهد ان حممًدا  وأشهد أن ال ،عىل رسول اهلل احلمد هلل والصالة والسالم

 ا أما بعد:تسليًًم كثيً  ☺ وخليله  وصفية من خلقه ،ورسولهعبده 

عىل سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن العظيم كان أصلها كلمة يف  خمترصة   فهذه تعليقة  

ه خيً   ا.مسجد السنة بالقرن والقائم عليه الشيخ مجعان حلمر حفظه اهلل وجزا

  للفائدة.النقوالت تتميًًم ثم رأيت أن تفرد يف هذا املخترص وزدُت عليها بعض 

وهو كتاب  ،«فتح الكريم يف تفسي السبع املثاين والقرآن العظيم» ويل بحمد اهلل 

وباهلل باالختصار، هنا  اكتفيت لكن  وإمجااًل واسع وسفر كبي ذكرت فيه املهًمت تفصياًل 

 التوفيق وأسأله العون.

 :القرآن إنزال  اهلل نعم من

هذا  ،عىل عباده العظيًمت وهباته اجلليالت هلو إنزال القرآن فإن من نعم اهلل 

جعله  ،يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيٍم محيدٍ  الكتاب العظيم الذي ال

وكالم رب  ،والكتب احلكيم ،وهو الكتاب املبني ،اموعظة وشفاًء ورمحًة ونورً  ،اهلل تعاىل

طه املستقيم ،وهو حبل اهلل املتني ،العاملني وفضائله مذكورة فيه ومذكورة يف كثٍي من  ،ورصا

 األحاديث.



 
 

أن اسًمء القرآن يف القرآن تزيد عىل  ،عن بعضهم «اإلتقان»يف  ♫ وقد نقل السيوطي 

ومعلوم أن كل اسم من أسًمء القرآن يتضمن صفة وربًم تضمن ودل عىل أكثر من  ،مخسني

 ذلك. 

وصفه  أن أبلغ الوصف للقرآن ما «مقدمة تفسيه» تعاىل يف ♫وقد اشار الشوكاين 

 ڄ ڄ ڄ]املبارك قال تعاىل:  وهو الكتابف  ،☺ووصفه به رسوله  ،به اهلل 

 .]ص[ [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ومبارك يف العمل  ،ومبارك يف تدبره ،ومبارك يف معانيه ومواعظه ،فهو مبارك يف تالوته

إىل غي ذلك من الربكات العظيًمت واهلبات اجلليالت التي  ،به االستشفاءومبارك يف  ،به

 فهو كالمه تعاىل وصفته. ،هلذا الكتاب جعلها اهلل 

 ٻ ٻ ٱ]: قال اهلل  ،أنزل كتًبا كثية ومن عجيب شأنه أن اهلل 

 فكل رسول له كتاب من اهلل ، {52}احلديد:[ پ پ پ ٻ ٻ

 .يتعبد به ويدعو إليه

َتَهى : ♫قال ابن القيم  َقابر انخ عر ، َوالثرَوابر َوالخ ئرعر ا َ ُكُتبر َوالَّشر ، َوالخ رر َمخ  َواألخ
َلخقر ُّ اْلخ

َوِسر

اَئةَ  ُ مر يَل: َأنخَزَل اَّللر
، َحترى قر يدر حر  َوالتروخ

ةر ير
ُعُبودر ًَم َمَداُر الخ ، َوَعَليخهر ر َمَتنيخ

َكلر ر الخ َبَعَة  إرىَل َهاَتنيخ َتاٍب َوَأرخ
كر

، ُكُتٍب، مَجََع  آنر ُقرخ  الخ
ُكُتبر الثراَلَثةر يفر هر الخ َ َهذر

، َومَجََع َمَعاينر آنر ُقرخ يلر َوالخ
نخجر ر َراةر َواإلخ  التروخ

َمَعانرَيَها يفر

َةر يفر  َفاحتر َ الخ
، َوَمَعاينر َةر َفاحتر  الخ

لر يفر َُفصر َ املخ
، َومَجََع َمَعاينر لر َُفصر  املخ

آنر يفر ُقرخ َ الخ
 ٿ ٿ] َومَجََع َمَعاينر

 .(1/59) «مدارج السالكني»ـها من . ]الفاحتة[[ ٿ ٹ ٿ



 
 

 بخنر املَُعىلر دلر عىل ذلك حديث  ،وسورة الفاحتة أعظم سورة يف كتاب اهلل 
يدر َأِبر َسعر

  ،(6464) يف البخاري ،◙
ر
، َفَلمخ آترهر َحترى  ☺َقاَل: ُكنخُت ُأَصِّلي َفَمرر ِبر َرُسوُل اَّللر َفَدَعاينر

يخُت ُثمر َأتَيخُتُه، َفَقاَل:  : »َصلر ُ ؟ َأَلمخ َيُقلر اَّللر َ
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]َما َمنََعَك َأنخ َتأخِتر

ُرَج »ُثمر َقاَل:  «[46]األنفال:  [ۉ ۅ ۅ  َقبخَل َأنخ َأخخ
آنر  الُقرخ

َظَم ُسوَرٍة يفر ، «أَلَُعليَمنرَك َأعخ

 
ر
ُت َلُه، َوَقاَل:  ☺َفَذَهَب َرُسوُل اَّللر ُرَج َفَذَكرخ َيخخ

َي: »لر [  ڀ پ پ پ پ]هر

بخُع امَلَثاينر  }الفاحتة{  .«السر

وتفاضل أسًمء اهلل احلسنى  ،ويف هذا دليل عىل مسألة مهمة وهي تفاضل القرآن الكريم

وهذه مسألة مهمة وأدلتها كثية وقد أطلت يف النقل عن العلًمء يف التفسي  ،وصفاته العىل

 املوسع هلذه السورة.

  يدل عىل عظمتها  ومما ،☺ اهللفهي أعظم سورة يف القرآن بنص حديث رسول

يغني غيها عنها يف  وفضلها أن اهلل افرتض علينا قراءهتا يف كل ركعة وأهنا تغني عن غيها وال

 .الصالة

  يي  ،رقية اأهن فضلهاومن رر ُدخ يٍد اْلخ
ة   :، َقاَل ◙فَعنخ َأِبر َسعر َرأَ اًل، َفَأتَتخنَا امخ نَا َمنخزر َنَزلخ

، لُ  :َفَقاَلتخ  يم 
َيي َسلر نخ َراٍق إرنر َسييَد احلخ

يُكمخ مر
َغ، َفَهلخ فر ُن در نرا، َما ُكنرا َنُظنُُّه ُُيخسر

؟ َفَقاَم َمَعَها َرُجل  مر

نُ  نَا: َأُكنخَت حُتخسر َنا َلَبنًا، َفُقلخ ُه َغنًًَم، َوَسَقوخ َطوخ أَ، َفَأعخ ، َفرَبَ َتابر
كر َةر الخ َيًة، َفَرَقاُه برَفاحتر َيًة؟ َفَقاَل: َما  ُرقخ ُرقخ



 
 

. قَ  َتابر كر َةر الخ َ النربرير َرَقيخُتُه إرالر برَفاحتر
ُكوَها َحترى َنأخِتر َنا ☺. َفَأتَيخنَا النربرير ☺اَل: َفُقلخُت: اَل حُتَري ، َفَذَكرخ

ٍم َمَعُكمخ »: َذلرَك َلُه، َفَقاَل  ُبوا يلر برَسهخ ر ، َواْضخ ُموا َا ُرقخيَة  ؟ اقخسر  َأهنر
يهر رر   .(1). متفق عليه«َما َكاَن ُيدخ

  يُل  :، َقاَل ¶فَعنر ابخنر َعبراٍس  ،وهذه األمة ☺ومنها أهنا خاصة بالنبي ر ربخ
َبيخنًََم جر

نخَد النربريي 
د  عر ، َفَرَفَع َرأخَسُه، َفَقاَل  ☺َقاعر قرهر نخ َفوخ

يًضا مر َع َنقر َم ََلخ  :َسمر َيوخ َح الخ
 ُفتر
ر
ًَمء َن السر

َهَذا َباب  مر

، َفَقاَل  نخُه َمَلك  َم، َفنََزَل مر َيوخ َتحخ َقطُّ إرالر الخ َم،  :ُيفخ َيوخ لخ َقطُّ إرالر الخ  ََلخ َينخزر
ضر َرخ َهَذا َمَلك  َنَزَل إرىَل األخ

هَتُ  :َفَسلرَم، َوَقاَل  يَتُهًَم ََلخ ُيؤخ
خ برنُوَريخنر ُأوتر

َبَقَرةر ؛  :ًَم َنبريق َقبخَلَك َأبخَّشر تريُم ُسوَرةر الخ ، َوَخَوا َتابر كر َُة الخ َفاحتر

طريَتهُ  نخُهًَم إرالر ُأعخ
ٍف مر َرأَ برَحرخ  .(604) أخرجه مسلم .َلنخ َتقخ

 ومنها أهنا جامعة بني الدعاء والثناء. 

 وهلا امساء عظيمات:

 .فهي القرآن العظيم 

 .وهي السبع املثاين 

  الفاحتة.وهي 

 .وهي الصالة 

 .وهي الرقية 

 .وهي أم الكتاب 

 .وهي أم القرآن 

                                                           

 .(4401مسلم )و ،(9004أخرجه البخاري ) (1)



 
 

 .وهي احلمد 

 .وزاد بعضهم الكافية 

  .والشافية 

 اهلل صفة العظيم والقرآن الكًمل عىل تدل الثبوتية االسًمء وكثرة ذلك غي هلا وذكروا

 .صفة يتضمن اسم فكل تعاىل

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]كًم هو نص القرآن قال اهلل تعاىل:  آيات سبع وهي

ونص السنة وعليه اإلمجاع وما ذكر غي ذلك فهو قول شاذ ال يلتفت إليه  {احلجر} [ې ۉ

 وال يعول عليه.

 هل البسملة آية:

 إال أن العلامء اختلفوا هل البسملة آية من آياهتا أو ليست من آياهتا؟ 

بل وال من كل سورة وهي  ،ليست آية من الفاحتةوالصحيح الذي عليه املحققون أهنا 

 [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]قال تعاىل:  ،بعض آية من سورة النمل

 . ]النمل[

َرَة  (559) وأشهر حديث يستدل به عىل ذلك ما أخرجه اإلمام مسلم  ،◙َعنخ َأِبر ُهَريخ

  :َقاَل 
ر
ُت َرُسوَل اهلل عخ

، »َيُقوُل:  ☺َسمر ر َفنيخ صخ
ي نر َ َعبخدر ي َوَبنيخ

اَلَة َبيخنر ُت الصر َقاَل اهلُل َتَعاىَل: َقَسمخ

َعبخُد:  ي َما َسَأَل، َفإرَذا َقاَل الخ
َعبخدر
، َقاَل اهلُل َتَعاىَل: }الفاحتة{[  ڀ پ پ پ پ]َولر

ي، َوإرَذا َقاَل:  ي، َوإرَذا ]الفاحتة[[  ڀ ڀ ڀ]مَحرَدينر َعبخدر ، َقاَل اهلُل َتَعاىَل: َأثخنَى َعَِّلر َعبخدر



 
 

ي ]الفاحتة[ [ ٺ ٺ ٺ ٺ]َقاَل:  ي  -، َقاَل: ََمرَدينر َعبخدر يَلر َعبخدر
َض إر ًة َفور َفإرَذا  -َوَقاَل َمرر

ي َما َسأََل،  ]الفاحتة[ [   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]َقاَل:  َعبخدر
ي، َولر َ َعبخدر ي َوَبنيخ

َقاَل: َهَذا َبيخنر

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]َفإرَذا َقاَل: 

ي َما َسَأَل  [4-4]الفاحتة: [   ڄ َعبخدر
ي َولر َعبخدر

َ »ويف رواية:  .«َقاَل: َهَذا لر ي َوَبنيخ
اَلَة َبيخنر ُت الصر َقَسمخ

ُفَها  صخ
ر َفنر َفنيخ صخ

ي نر يَعبخدر َعبخدر
ُفَها لر صخ

 .«يلر َونر

سورة الفاحتة بينه وبني عبده الثالث اآليات  فلم يذكر فيه البسملة فقسم اهلل 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ] :تعاىل وهي قوله ،األَُول

 محًدا وثناًء وَمًدا عىل ما يأِت بيانه إن شاء اهلل تعاىل. فهذه يف حق اهلل  ،}الفاحتة{[ ٺ

 

بعة هي التي ، ]الفاحتة[ [   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]وهي قوله تعاىل:  ،واآلية الرا

بيان  ﴾ٿ ٿ ﴿و ،بيان حلق اهلل  ﴾ٿ ٿ ﴿فـ  ،بني العبد وبني اهلل 

 عليه. هواعتًمد حلال العبد واستعانته باهلل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :الدعاء ثالثة آيات وهي وثم القسم اآلخر وه 

  .[4-4]الفاحتة: [   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .قوال العلامءيات بغري البسملة عىل الصحيح من أسبع آ فصارت



 
 

 ن إثبات البسملة آية من الفاحتة يوجب قراءهتا يف كل صالة وعدم االثبات الأومعلوم 

ءة وإنًم تكون قراءهتا من املستحبات.  يوجب القرا

ر بالبسملة يف الصالة كًم يف حديث أنس ☺وهدي النبي  يخُت » :َقاَل  ،◙ اإلِسا َصلر

 
ر
 اَّللر
َرأُ  ☺َمَع َرُسولر نخُهمخ َيقخ

َمعخ َأَحًدا مر ٍر، َوُعَمَر، َوُعثخًَمَن، َفَلمخ َأسخ  ھ ھ ھ]َوَأِبر َبكخ

 بألفاظ كثية. (555)ومسلم ، (465). أخرج البخاري «[ھ

يرجح اجلهر وألف  ♫اجلهر مطلًقا كًم ذكر ذلك الدارقطني مع أنه  ☺وَل يثبت عنه  

 رسالة يف ذلك. 

رر  بخدر عَ  بنر  ُنَعيخمٍ وما جاء من حديث  مر ُجخ  املخ
ر
َرةَ  ،اَّللر يخُت َوَراَء َأِبر ُهَريخ َفَقَرأَ:  ،◙ َقاَل: َصلر

آنر َحترى إرَذا َبَلَغ [ھ ھ ھ ھ] ُقرخ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]، ُثمر َقَرأَ برُأمي الخ

نَي َوَيُقوُل: ُكلرًَم «. آمرنيَ »َفَقاَل:  ]الفاحتة[ [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ َفَقاَل النراُس: آمر

رَبُ »َسَجَد   َأكخ
ر
ر َقاَل: «اَّللر نََتنيخ ثخ

ُُلوسر يفر االر َن اجلخ رَبُ »، َوإرَذا َقاَم مر  َأكخ
ر
ي »، َوإرَذا َسلرَم َقاَل: «اَّللر ذر َوالر

َبُهُكمخ َصاَلًة برَرُسو  إريني أَلَشخ
هر ُ َنفخِسر برَيدر  اَّللر

وابن خزيمة  ،(509) «سننه»رواه النسائي يف ، «☺لر

  [ھ ھ ھ ھ]ـبالعلًمء زيادة اجلهر  فقد أعلر  ،وغيهم ،(655،466) «صحيحه»يف 

ية»وأطال يف بيان ذلك الزيلعي يف  ،وأنه شذ هبا نعيم املجمر  .«نصب الرا

اَلةر، َأُقوُل:  (466) وعند الرتمذي  الصر
َعنري َأِبر َوَأنَا يفر ٍل، َقاَل: َسمر  بخنر ُمَغفر

ر
َعنر ابخنر َعبخدر اهلل

نخ [ھ ھ ھ ھ]
اَك َواحلََدَث، َقاَل: َوََلخ َأَر َأَحًدا مر ير

: َأيخ ُبنَير حُمخَدث  إر ، َفَقاَل يلر

 
ر
َحابر َرُسولر اهلل يخُت َمَع  ☺َأصخ نخُه، َقاَل: َوَقدخ َصلر

نري مر ، َيعخ اَلمر سخ  اإلر
َكاَن َأبخَغَض إرَليخهر احَلَدُث يفر



 
 

َها، إرَذا ☺النربريي  نخُهمخ َيُقوهُلَا، َفاَل َتُقلخ
َمعخ َأَحًدا مر ٍر، َوَمَع ُعَمَر، َوَمَع ُعثخًَمَن، َفَلمخ َأسخ ، َوَمَع َأِبر َبكخ

: يخَت َفُقلخ ٍل  .}الفاحتة{[ ڀ پ پ پ پ] َأنخَت َصلر  بخنر ُمَغفر
ر
 اَّللر
يُث َعبخدر

َحدر

َحابر النربريي  نخ َأصخ
لخمر مر عر لر الخ َثرر َأهخ نخَد َأكخ

َعَمُل َعَليخهر عر . َوالخ يث  َحَسن 
نخُهمخ  ☺َحدر

رٍ  :مر  ،َأبُو َبكخ

ق  ،َوُعثخًَمنُ  ،َوُعَمرُ 
ُهمخ  ،╚ َوَعِّلر ُ ،  ،َوَغيخ يُّ رر َياُن الثروخ  َيُقوُل ُسفخ

َن الترابرعرنَي. َوبرهر َدُهمخ مر َوَمنخ َبعخ

َهَر بـر  َن َأنخ ََيخ َحاُق اَل َيَروخ َُد، َوإرسخ ، َوَأمحخ
َُباَركر ُن املخ َيُقوهُلَا ، َقاُلوا : وَ [ھ ھ ھ ھ]َوابخ

. انتهى هر سر  .يفر َنفخ

تر حلديث  ة سور الفاحتة ركن يف الصالةاءوقر امر  ◙ ُعَباَدَة بخنر الصر
ر
: َأنر َرُسوَل اَّللر

َةر الكرَتابر »َقاَل:  ☺ خ برَفاحتر َرأ َنخ ََلخ َيقخ
ر
برأُمي »ويف بعضها  ،(1)«برُأمي الخكرَتابر »ويف رواية  ،«الَ َصاَلَة مل

آنر  ُقرخ  .(4)وهذا احلديث متفق عليه ،«الخ

ءة الفاحتة  «اإلمامالقراءة خلف »تعاىل جزء يف  ♫وقد ألف البخاري  واثبت أن قرا

 واجبة عىل املأموم واإلمام واملنفرد. 

َََضر  «صحيحه»وبوب يف   احلخ
َها يفر َلَواتر ُكلي  الصر

أخُمومر يفر َ َمامر َواملخ ر َءةر لرْلخ َرا قر َباُب ُوُجوبر الخ

، َوَما َُيخَهُر فريَها َوَما ُُيَاَفُت. َفرر  َوالسر

اجز الذي َل يتمكن أو َل يستطع حفظها كرجل أسلم تسقط قرأهتا إال عن الع وال

ووجبت عليه الصالة فإذا ُعليم الفاحتة ربًم خرجت عليه الصالة قبل أن يصِّل فله أن يصِّل 

رَبُ »بغي الفاحتة وأن يقول بداًل عن الفاحتة:  ُ َأكخ ، َواَّللر ُ الر اَّللر
، َواَل إرهَلَ إر

ر
ر
ر
ُد َّلل َمخ ، َواحلخ

ر
، ُسبخَحاَن اَّللر

                                                           

 (.6) «القراءة خلف اإلمام»يف  أخرجه البخاري (1)

 .(556مسلم )و ،(494أخرجه البخاري ) (4)



 
 

َل    َواَل َحوخ
ر
َة إرالر براَّللر من  ،(556) والنسائي ،(654) وأبو داود ،(15110) ، ملا روى أمحد«َواَل ُقور

َف حديث   بخنر َأِبر َأوخ
ر
 اَّللر
َتطريُع َأنخ آُخَذ  ☺، َقاَل: َجاَء َرُجل  إرىَل النربريي ◙ َعبخدر َفَقاَل: إريني اَل َأسخ

نخُه، َقاَل:  ُئنري مر ي َما َُيخزر
نر  َشيخًئا َفَعليمخ

آنر ُقرخ َن الخ
، »مر ُ الر اَّللر

، َواَل إرهَلَ إر
ر
ر
ر
ُد َّلل َمخ ، َواحلخ

ر
: ُسبخَحاَن اَّللر ُقلخ

 الخعَ 
ر
َة إرالر براَّللر َل َواَل ُقور ، َواَل َحوخ رَبُ ُ َأكخ ي الخَعظريمر َواَّللر

 «ِّلر
ر
ر
ر
، َهَذا َّلل

ر
،  ، َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللر َفًَم يلر

ينر » َقاَل: در ي َواهخ
ُزقخنري َوَعافرنر ي َوارخ

مَحخنر : اللرُهمر ارخ  .(505) «الغليل إرواء»واحلديث خمرج يف ، «ُقلخ

 معاني البسملة:

وقيل للمصاحبة  ،الباء لالستعانة [ ک]اين البسملة فعىل ما يأِت قوله: فأما مع

واألول أظهر وأشهر إذ أن العبد يسمي اهلل تعاىل متربكا بذكره مستعينا به يف تيسي أمره و 

مشتق من السمو الذي هو العلو وقيل من السمة واألول أظهر ألنه  :واالسم .تفريج كربه

عىل سًمت ويصغر عىل  ويصغر عىل ُسَمّي ولو كان مشتقا من السمة جلمع َيمع عىل أسًمء

فقد ذهب بعض العلًمء إىل أن اْلالف عقدي من حيث  ؟وهل اْلالف يف هذا عقدي ،ُسَميرة

كان وال صفات له  أن القول باشتقاقه من السمة قول املبتدعة الذين يزعمون أن اهلل 

 ة.صفه عباده وسموه وهذا قول املعطلحتى و

اسم اجلاللة علم عىل الذات العلية خمتص باهلل وعليه مجيع مدار األسًمء  [ ۆئ]وقوله: 

 األعظم عىل الصحيح من أقوال العلًمء وهو مشتق من اإلهل. االسماحلسنى وهو 

 ابن العجاج: قال رؤبة

هر   َدرُّ الغانريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
ر
 هلل

 

ـــــنخ  ♣♣♣
َن مر َجعخ ـــــرَتخ َن واسخ ي َســـــبرحخ ـــــَألُّهر  َت

 



 
 

 من تعبدي. :أي

وهو عىل  ،وهو من االسًمء املختصة باهلل  ،من أسًمء اهلل احلسنى [ ھ]قوله: 

 ڈ]وقد أنكره كفار قريش كًم قال تعاىل:  ،وزن فعالن وزيادة املباين دليل عىل زيادة املعاين

وكأن هذا  ،]الفرقان[ ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

واهلل أعلم من باب املكابرة إذ قد ُوجد يف أشعار العرب قول الشنفرى أو لبعض اجلاهلية 

 اجلهالء.

ينََهـــــا َفَتــــاُة َهجر ــــَك الخ َبــــتخ ترلخ  َأالَ َْضَ
 

ينََهـــــــــا ♣♣♣ َُن َرِبي َيمر محخ  َأالَ َقَضـــــــــَب الـــــــــرر
 

 وهو متضمن لصفة الرمحة املتعلقة بالذات عىل ما يأِت.

 ☺من أسًمء اهلل احلسنى وليس بمختص فقد سمى اهلل تعاىل نبيه  [ھ]قوله: 

 .ا رحيًًم رؤفً 

[ يث ىث مث جث﴿وهو دال عىل صفة الرمحة املتعدية ولذلك قال تعاىل: 

 .}األحزاب{

 ا فيًم أظن وأرى واهلل أعلم من افتتاح القرآن بالبسملة: فاحلكمة إذً 

 تعاىل اهلل بذكر للتربك: أوال. 

 باهلل تعاىل الثاين: االستعانة. 

 .ه  الثالث: تقديم اسم اهلل تعاىل عىل من سوا

 .بع: التحصن من الشيطان الرجيم وجنده  الرا



 
 

ومن خالل ما تقدم يتبني لنا واهلل أعلم الرس العظيم يف كون البسملة تضمنت األسًمء 

والتنزه من كل ما يضاد ذلك وباهلل  ،الثالثة العظيمة حتى يدخل حتتها كل وصف حسن

 يق واهلل أعلم.التوف

  :[ڀ پ پ پ پ]:  اهللقول 

دُ  َمخ  ،هو ذكر حماسن املحمود مع حبه وتعظيمه وإجالله وآلته القلب واللسان :احلخ

 والرمحة والكرم. حساناإلكواملتعدية  ،ويكون عىل الصفات الالزمة كاجلًمل والكًمل

 پ پ پ پ] :سورة الفاحتة قد افتتح مخس سور باحلمد: واهلل 

[ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وسورة األنعام:  ،}الفاحتة{[ ڀ

[ ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] وسورة الكهف: ،{1}األنعام:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وسورة سبأ، وهي: ،]الكهف[

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں] وسورة فاطر، وهي: ،]سبأ[ [ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[فاطر] [ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 أمر بحمد اهلل  ☺وهكذا نبينا  ،وقد محد اهلل تعاىل نفسه يف مواطن كثية غيها 

 وحث عليه والزمه.

 . مجيع املحامد ثابتة هلل  :أي لالستغراق، و)ال( يف احلمد



 
 

وكًمل  ،وكًمل البرص ،كًمل السمع ،واثبات املحامد يتضمن إثبات كل كًمل هلل 

و غي ذلك  ،وكًمل املشيئة ،وكًمل القوة ،وكًمل احلكمة ،وكًمل اْللق ،وكًمل اإلرادة ،القدرة

 من الصفات.

 الكلمتان )فهاتان  ،ويستلزم نفي مجيع النقائص 
ر
 وَ  ،ُسبخَحاَن اَّللر

ر
ر
ر
ُد َّلل َمخ  ( إذا تأملتهًماحلخ

 .ونفي مجيع النقص عن اهلل  ،وجدت فيهًم إثبات مجيع الكًمل جيًدا

 كًم أن كلمة )
ر
زم إثبات مجيع الكًمل هلل ( تتضمن نفي مجيع النقائص وتستلُسبخَحاَن اَّللر

 ألن إثبات الكًمل يلزم منه نفي النقيصة ونفي النقيصة يلزم منه إثبات الكًمل.؛ 

 ،ويف أذكار الصالة ،كأذكار الصباح واملساء ،وهلذا مُجع بينهًم يف عدة مواطن يف األذكار

 وغي ذلك.

م أو مضاًفا وال  ى،تعاىل احلسن هللمن أسًمء ا [ېئ]قوله:  وُيستعَمل باأللف والالر

 يستعمل مع غيه إال مضافا وغي حمىل باأللف والالم.

ُف، : ♫قال ابن كثي  ،ومن معانيه السيد واملالك واملرِب َُترَصي الرُك املخ َ بُّ ُهَو: املخ الرر

 َتعَ 
ر
 َحقي اَّللر

يح  يفر
، َوُكلُّ َذلرَك َصحر اَلحر رصخ ْلخ

فر لر َُترَصي ، َوَعىَل املخ ييدر  َعىَل السر
َغةر َلُق يفر اللُّ  ـهااىَل. َوُيطخ

 .(1/151) «التفسي»من 

َفاَذ ُرُبوبريرُتُه تعاىل:  ♫وقال اإلمام ابن القيم  برَيُه َلُه َونخ َفُه فريهر َوَتدخ ُن َترَصُّ َعاََلر َتَتَضمر لخ
لر

رر  يُت، َوَُيخفرُض  هر َأمخ ُزُق، َوُُيخيري َوُيمر ُلُق َوَيرخ  َشأخٍن: َُيخ
ُنُه َمَعُه ُكلر َساَعٍة يفر ، َوَكوخ

ُكلي َوقخٍت فريهر

، َويُ  لُّ زُّ َوُيذر
نَُع، َوُيعر ي َوَيمخ

طر َفُع، َوُيعخ َك إرنخَكار  َوَيرخ
َكاُر َذلر ، َوإرنخ يَئترهر َوإرَراَدترهر ُُموَر برَمشر ُف األخ رَصي

. هر يرترهر َوُملخكر  َوإرََلر
ُرُبوبريرترهر

  .(6/1445) «الصواعق املرسلة»انتهى من  لر



 
 

الذي أخرجه  ◙ذكر يف حديث أِب هريرة فالرب من اسًمء اهلل احلسنى وَل يُ 

ومن األوجه التي أعله هبا العلًمء أن اسم الرب  .وفيه ذكر االسًمء احلسنى ،(5904) الرتمذي

 ا فيه.الذي كان يدعوا به مجيع األنبياء ليس مذكورً 

وهو من االسًمء احلسنى بداللة القرآن والسنة وزيادة ذكر االسًمء احلسنى يف احلديث 

إنًم املحفوظ ما روى و .وقيل عن غيه وقد أعلها احلفاظ ،مدرجة عن الوليد بن مسلم

َرَة  (4444) ومسلم، (4454) البخاري   ◙َعنخ َأِبر ُهَريخ
ر
َعًة »َقاَل:   ☺َأنر َرُسوَل اَّللر سخ

 تر
ر
ر
ر
إرنر َّلل

َنرةَ  َصاَها َدَخَل اجلخ ًدا َمنخ َأحخ
اَئًة إرال َواحر ًًم مر نَي اسخ

عر سخ
 .«َوتر

فربوبية اهلل له ربوبية إعانة  ،هو املرِب للعاَل احلافظ هلم املعني هلم السيًم املسلم :َربُّ الو

وحفظ وكأله ونرص وتأييد فمن هذه الناحية فيها ترغيب إذ أن اهلل ربك حميط  بك وعاَل 

َيب عليك  بل أنعم عليك بنعم كثية هبا تعلم ما ؛بحالك ولن يضيعك ولن يرتكك مهاًل 

الرب عىل عباده وفيها ترغيب من حيث أن اهلل  ددك وكم من نعم هلل ووفقك وهداك وس

 .هو املترصف يف هذا الكون 

 فربوبيته جلميع العباد عامة ربوبية قهر وقدرة وال ،وربوبيته عىل عباده عامة وخاصة

 . ءيعجزه يش

سواء يف ذلك اجلن واألنس  ،عاَل سوى اهلل  : كل ما[پ]قوله: 

 فيها. واملالئكة واألرض وما

وتدل عليه فهذا الكون  ءفالعالمة هي اآلية التي تبني اليش ،من العالمة (عاَل)وسموا 

.ا ومدبرً ا ومالكً ا ورازقً وعىل أن هلذا الكون خالقً  بًم فيه عالمة عىل قدرة اهلل   ا



 
 

وهو إفراد اهلل  توحيد الربوبيةوهو  وحيد:هذه اآلية بيان للنوع األول من أنواع الت ويف

 .باْللق وامللك والتدبي 

د اوتوحيد األلوهية  .هلل بالعبادة أو بأفعال املكلفني: هو إفرا

ويلزم من ذلك أنه  ،وبرهم وفاجرهم ،رب مجيع العاملني مؤمنهم وكافرهم فاهلل 

ه باطل  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال اهلل تعاىل ،اإلهل احلق وما سوا

 [احلج] [ٺ ڀ

د اهلل  :والنوع الثالث توحيد األسًمء والصفات  واالهتًمم .وصفاته بأسًمئه وهو إفرا

بالتوحيد من املهًمت ال سيًم مع كثرة املخالفني للكتاب والسنة النبوية الصحيحة وقد تكلمت 

التوحيد والتحذير من فتح املجيد ببيان هداية القرآن إىل »عىل هذا الباب بتوسع يف كتاِب 

 .«الَّشك والتنديد

 ا ممن يقول ال إهل إال اهلل قد علق قلبه بحرز أو قبة أو قرب ونحو ذلك.فتجد أن كثيً 

  [ھ ھ]: وقول اهلل 

ومها اسًمن عظيًمن من اسًمء اهلل ، هبذين االسمني العظيمني اجلليلنيسبحانه وتعاىل ثنى 

 ،إال أن اسم الرمحن أبلغ من اسم الرحيم ؛دالني عىل إثبات صفة الرمحة هلل  احلسنى

 .زيادة املباين تدل عىل زيادة املعاين كًم تقدم والقاعدة عند اهل اللغة ان

به إال مسيلمة  سمر وَل يُ  ،فالرمحن عىل وزن فعالن وهو من االسًمء املختصة باهلل 

حديث  ويف املكابرة والعناد ولكن العرب تعرف الرمحنوقد كانت  ،الكذاب من باب املكابرة



 
 

ًشا َصاحَلُوا النربرير ◙َأنٍَس  ٍرو، َفَقاَل النربريُّ  ☺، َأنر ُقَريخ ُن َعمخ مخ ُسَهيخُل بخ يهر
ٍّ  ☺فر

: ◙لرَعِّلر

يمر » حر َنر الرر محخ  الرر
ر
مر اهلل ، برسخ تُبخ ، َفًَم «اكخ

ر
مر اهلل ا براسخ : َأمر َنر ، َقاَل ُسَهيخل  محخ  الرر

ر
مر اهلل ي َما برسخ

رر َندخ

َك اللُهمر 
مر ُف براسخ رر ُتبخ َما َنعخ نر اكخ

، َوَلكر يمر حر  .(1)...الرر

فهو من االسًمء  {06}الفرقان:[ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ] :ويف القرآن

 ،واجلبار ،واملتكرب ،والقاهر ،والظاهر (،اهلل)كاسم  ،َيوز ان يسمى غي اهلل به املختصة وال

 .ذلك من االسًمء املختصةوغي  ،والرمحن

يم)وأما اسم  حر  :حممًدا رحيًًم  وهلذا سمى اهلل  ؛فليس من االسًمء املختصة (الرر

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]

 .]التوبة[[ ۈ ۆ ۆ ۇ

ومن خاصة بامل (الرحيم)و ،رمحن الدنيا واآلخرة ورمحته للرب والفاجر (الرمحن)و

وغي ذلك  واستصحاحهورمحته للكافر بإطعامه ، }األحزاب{[ يث ىث مث جث]

 .دنيا وأما يف اآلخرة فال رمحة لهيتعلق به يف حياته ال مما

ئد»يف كتابه  ♫وقد ذهب العالمة ابن القيم  إىل أن )الرمحن( دال  ،(1/46) «بدائع الفوا

اسم الرمحن علقها باملرحوم، وهلذا َل َيئ ( دال عىل تالرحيمعىل الصفة القائمة بالذات، و)

، وَل يقل: رمحانا، }األحزاب{[ يث ىث مث جث]متعديا يف القرآن، قال تعاىل: 

 .وهذا أحسن ما قيل يف الفرق بينهًم

                                                           

 .(1/46) «الفوائدبدائع » (1)



 
 

سًمه اهلل تعاىل محًدا كًم تقدم يف احلديث  [ڀ پ پ پ پ]وقوله: 

 .سًمه ثناءً   [ھ ھ]وملا قال:  القديس.

 والفرق بني احلمد والثناء:

لكن إذا تكرر احلمد مرة أو  ؛وإال فاألصل أن الثناء من احلمد ،أن الثناء تكرار احلمد 

 مرتني أو ثالث يسمى ثناء.

 [ٺ ٺ ٺ ٺ]تعاىل:  قوله

 ٺ ٺ ٺ] ويف بعض القراءات ،]الفاحتة[ [ٺ ٺ ٺ ٺ]ثم قال تعاىل: 

 ،بًملك وملك فكالمها من األسًمء احلسنى وقد ذكر العلًمء أوجه لْلتيان، ]الفاحتة[ [ٺ

تعاىل يف تفسيه للفاحتة وذكرها أيًضا غيه من املتقدمني السيًم فيًم  ♫وْلصها ابن عثيمني 

 أولف يف أوجه القراءات.

وقد  ،وقد يكون مالك ال ملك :قالوا  ،أي أنه مترصف فيًم يملك فًملك الذي له امللك،

 مالك. يكون ملك ال

 وال ءيكون ملك لكن ليس مالك لكل يش عىل الدول ،ملك كحال امللوك عىل األرض

وهذا يدل عىل عظمة اهلل  ،ومالك   ع يف حق اهلل بأنه ملك  بينًم مُج  ء؛مترصف لكل يش

. 



 
 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]قال تعاىل:  ،وملك اهلل تعاىل دال عىل عظمته وربوبيته

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[]آل عمران[ ڻ

ء ]الفاحتة[ [ٺ ٺ ٺ]وقوله:  سمي  ،اليوم اآلخر ،وهو يوم القيامة ،أي يوم اجلزا

 فاملؤمن َيازى عىل إيًمنه والكافر َيازى عىل كفره وال ،يوم الدين ألن الناس َيازون بأعًمهلم

ء   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]قال تعاىل:  }الشورى{[ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]سوا

 .]غافر[[    ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

َباُر : ♫ قال ابن كثي خخ ر َم اإلخ َنرُه َقدخ َتَقدر  َعًمر َعَداُه، ألر
يهر ينر اَل َينخفر مر الدي  برَيوخ

ُلخكر يُص املخ َوََتخصر

َنرهُ  ينر ألر مر الدي يَف إرىَل َيوخ
ًَم ُأضر َرةر، َوإرنر خر َيا َواآلخ نخ  الدُّ

َك َعامق يفر
نَي، َوَذلر

ر
َعامَل ي َأَحد  برَأنرُه َربُّ الخ عر  اَل َيدر

نرهر هُ  َك َشيخًئا، َواَل َيَتَكلرُم َأَحد  إرالر برإرذخ
 .(1/156) «التفسي»من  . انتهىنَالر

ي» :ويف احلديث الذي تقدم قوله : أن املجد من والفرق بني املجد واحلمد ،«ََمرَدينر َعبخدر

احلمد هلل اهلادي املحسن املنعم كان  :فإذا قلت ،إال أن احلمد أعم واملجد أخص ،أنواع احلمد

احلمد هلل العظيم القاهر القوي الظاهر اجلبار كان هذا  :لكن إذا قلت ؛هذا محًدا وليس بمجد

 َمًدا وهو محد.

ألن كلمة )م ج د( تدل عىل السعة قال  فاملجد يكون بصفات العظمة واجلالل والكربياء

يدر  ڭ ڭ]تعاىل:  َجر ءة الكرس أي العرش الواسع العظيم. }الربوج{ [ڭ املخ  عىل قرا

ءة الضم   .يكون املجيد من اسًمء اهلل  }الربوج{[ ڭ ڭ ڭ ڭ]وعىل قرا



 
 

ويف هذا الباب الفارق بني املدح وبني احلمد فاملدح ال يشرتط فيه املحبة أو التعظيم فقد 

 .يكون إال مع املحبة والتعظيم يمدح اإلنسان ماال ُيب بينًم احلمد ال

وهي اللسان والقلب  :فإن الشكر يكون بثالث آالت ومنه الفرق بني الشكر واحلمد

 ومها القلب واللسان. :واحلمد يكون بآلتني واجلوارح.

واحلمد يكون عىل الصفات الالزمة  ،والشكر يكون عىل الصفا املتعدية كاإلحسان

 واملتعدية.

 [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] قوله تعاىل:

يق   ]الفاحتة[ [ٹ ٿ ٿ] :ثم يقول اهلل  ، ُيَقاُل: َطرر ةر لر َن الذي َغةر مر َباَدُة يفر اللُّ عر الخ

ُُضوعر َوا  َواْلخ
ََحبرةر َباَرة  َعًمر ََيخَمُع َكًَمَل املخ

: عر عر خ ، َويفر الَّشر ل  : ُمَذلر ي  ُمَعّبد، َأيخ
.ُمَعّبد، َوَبعر فر َوخ  ْلخ

ُعوُل َوُهَو  َفخ َم املخ َر؛ لرالر [ٿ]َوُقدي ُل ، َوُكري اَك، َواَل َنَتَوكر ُبُد إرالر إرير : اَل َنعخ ، َأيخ ر رَصخ ترًَممر َواحلخ هخ

، َوَهَذا َكًَم قَ  ر نََينيخ َعخ ُه إرىَل َهَذيخنر املخ ُع ُكلُّ
جر يُن َيرخ . َوالدي

ُض إرالر َعَليخَك، َوَهَذا ُهَو َكًَمُل الطراَعةر اَل َبعخ

، آنر ُقرخ ُّ الخ
َُة ِسر َفاحتر : الخ

َلفر َكلرَمُة:  السر هر الخ َها َهذر ُّ
[[ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]َوِسر َةر َفاحتر  ]الخ

 
ر
لر والقوة، والتفويض إرىَل اَّللر َوخ َن احلخ

ؤ  مر ، َوالثراينر َترَبُّ
كر خ َن الَّشي ؤ  مر ُل َترَبُّ َور نَى َفاألخ َعخ . َوَهَذا املخ

ر   َغيخ
، َكًَم َقاَل َتَعاىَل:  يفر آنر ُقرخ َن الخ

 [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]آَيٍة مر

: [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] ،]ُهوٍد[ ُلخكر  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] ،[45]املخ

[ [ ڑ ژ لر مي ُزر  .(1/156) «التفسي»يف  ♫ قاله ابن كثي .]املخ



 
 

د اهلل  أي نعبد إياك وقدم املفعول ليدل عىل اختصاص اهلل بالعبادة ويف هذا دليل عىل إفرا

 وهلذا دعت  ؛نبًيا مرسال ملًكا مقرًبا وال معه غيه الَيوز أن ُيَّشك  بالعبادة وأهنا حقه وال

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :قال تعاىل ،مجيع الرسل إىل هذا احلق

 .{60}النحل:[ ڇ ڇ چ

 ڭ ۓ ۓ]وقال:  ،{60}النساء:[ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: وقال اهلل 

 ڳ ڳ]: وقال اهلل  ،{121}األنعام:[ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]: وقال  ،{56}اإلرساء:[ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .{الذاريات}

َيوز أن  فال ،واعتقادية ،ومالية ،وفعلية ،قولية :وهي أنواع ،فالعبادة حق اهلل 

 ،وال املالية ،وال االعتقادية ،الفعلية وال ،من أنواع العبادات لغي اهلل ال القولية يشءيرصف 

 .}اجلن{[ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]قال تعاىل: 

 كانت متوقفة عىل رشطني ومها:  وقبول العبادة أي  

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] ، قال اهللبالتوحيد هلل اإلخالص -1

 [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]وقال تعاىل  ]البينة[ [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

َطرابر  «الصحيحني»ويف  [5]الزمر:  ◙َعنخ ُعَمَر بخنر اْلخ
ر
إرنرًَم » :☺، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ٍئ َما َنَوى رر مخ
، َوإرنرًَم الر ًَمُل برالنييرةر َرةَ  (4569) ، ويف مسلم(1)«األَعخ ، َقاَل: َقاَل ◙ َعنخ َأِبر ُهَريخ

                                                           

 .(1504مسلم )و ،(4465أخرجه البخاري ) (1)



 
 

 
ر
َك فريهر  َقاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاىَل:»: ☺َرُسوُل اهلل َ َل َعَماًل َأرشخ ، َمنخ َعمر

كر خ  َعنر الَّشي
ر
َكاء َ نَى الَّشُّ َأنَا َأغخ

َكهُ  خ
ُتُه َورشر ري، َتَركخ ي َغيخ

واألحاديث يف الباب كثية يعرس حرصها، وسنخرج عن «، َمعر

  املوضوع.

فهي دالة عىل اإلخالص بأوضح عبارة  [9]الفاحتة: [ ٿ ٿ]ويدل عليه هنا قوله: 

 وأحسن بيان عىل ما تقدم بيانه.

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ]إذ يقول اهلل تعاىل:  ،☺ والَّشط الثاين هو: املتابعة لرسول اهلل -4

 وقال تعاىل: ،]األحزاب[ [ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]

 وَ ، النساء[] [ وئ وئ ەئ ەئ ائ
ر
َنا َهَذا َما : »☺َقاَل َرُسوُل اَّللر رر  َأمخ

َدَث يفر َمنخ َأحخ

، َفُهَو َردق 
َل َعَماًل َليخَس »: ويف رواية ملسلم. ▲َعنخ َعائرَشَة  ،(1)متفق عليه« َليخَس فريهر

َمنخ َعمر

ُرَنا َفُهَو َردق   َأمخ
 «َعَليخهر

 ٿ]قال:  ،وملا كان اإلنسان عاجًزا عن فعل املأمور وترك املحظور إال بعون اهلل

يا اهلل عىل عبادتنا  واملعنى أننا نستعينك ،طلب العون :واالستعانة }الفاحتة{[  ٹ ٿ

 لك.

                                                           

 .(1416مسلم )و ،(4454أخرجه البخاري ) (1)



 
 

 ،والتوكل واجب وفرض وحتم ،عىل اهلل  االعتًمدويف هذا كًمل التوكل وصدق 

 .}املائدة{[  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]قال تعاىل: 

 وال ،ذكًرا   وال ،حًجا وال ،زكاةً  وال ،وإذا َل يعن اهلل العبد فلن يستطيع أن يصِّل صالةً  

[  ھ ھ] لقومه: وهلذا قال موسى  ،ا من ذلكوال شيئً  ،هدايةً 

نخ َعَِّلر »: ☺وكان من دعاءه  ،{151}األعراف:
نيي َواَل ُتعر ، وأبو داود (1554)أخرجه أمحد  «َربي َأعر

لشيخنا مقبل الوادعي  (404)« الصحيح املسند»، واحلديث يف ¶ َعنر ابخنر َعبراسٍ  (1910)

♫. 

 إريني َيا ُمَعاُذ، » :◙ فقد قال ملعاذ ،ملن ُيب ☺ومن وصيته 
ر
بَُّك، َواَّللر

 إريني أَلُحر
ر
َواَّللر

رر  َك، َوُشكخ رر نيي َعىَل ذركخ  ُدُبرر ُكلي َصاَلٍة َتُقوُل: اللرُهمر َأعر
يَك َيا ُمَعاُذ اَل َتَدَعنر يفر

بَُّك، ُأوصر
َك، أَلُحر

َباَدترَك  نر عر لشيخنا مقبل  (1104)« الصحيح املسند»، واحلديث يف (1944) رواه أبو داود« َوُحسخ

 .♫الوادعي 

 لرلَفتـــــى
ر
ـــــَن اهلل  إرَذا َل َيُكـــــنخ َعـــــون  مر

 

ــــــي َعَليـــــــهر اجترَهـــــــاُدهُ  ♣♣♣ ـــــــا ََينـر ُل َم ـــــــَأور  َف
 

َيب  ففي هذه اآلية ما ،هبا اإلتيانأن فرض علينا فرائض ثم أعاننا عىل  فالفضل هلل 

 :واستشعار العجز والنقص والفقر واحلاجة إىل اهلل عىل اإلنسان من وجوب اْلضوع هلل 

فًم تستطيع أن تفعل  {}فاطر[ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 فربًم يضيق صدرك إىل غي ذلك. ،تذكر اهللأن وال  ،تصِّلوال أن  ،ا ال أن تقومشيئً 



 
 

َل إرالر َما اللرُهمر اَل : »☺ولكن إذا أعان اهلل سهلت عليك األمور وكان من دعاء النبي  َسهخ

اًل  ئخَت َسهخ
ََزَن إرَذا شر اًل، َوَأنخَت ََتخَعُل احلخ  «عمل اليوم الليلة»يف  أخرجه ابن السني« َجَعلخَتُه َسهخ

لشيخنا مقبل الوادعي  (45)« الصحيح املسند»، واحلديث يف ◙َمالرٍك  َعنخ َأنَسر بخنر  (591)

♫ . 

، العبد من حق اهلل  أوهلا إخبار بًم َيب عىل ،فهذه اآلية بني اهلل وبني العبد

 .وخامتتها أن العبد مستعني وخاضع وفقي وراجع إىل اهلل 

 اسم جامع لكل ما ُيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال واملعتقدات. :والعبادة

ر  :♫قال ابن القيم  َلنيخ َباَدُة ََتخَمُع َأصخ
عر َعَرُب َوالخ ، َوالخ ُُضوعر لي َواْلخ  الذُّ

ُبي برَغاَيةر : َغاَيُة احلخ

 ، ل  يق  ُمَعبرد  َأيخ ُمَذلر ًعا َلُه، ََلخ َوالترَعبُّدُ َتُقوُل: َطرر
َببخَتُه َوََلخ َتُكنخ َخاضر ُُضوُع، َفَمنخ َأحخ ُل َواْلخ : الترَذلُّ

َت َلُه براَل حَمَ  نخ َهاُهنَا َتُكنخ َعابرًدا َلُه، َوَمنخ َخَضعخ
ًعا، َومر ب ا َخاضر

برٍة ََلخ َتُكنخ َعابرًدا َلُه َحترى َتُكوَن حُمر

نرهر حَمخ  َكوخ
ُروَن لر ُنخكر ، َواملخ ةر ير

ُعُبودر يَقَة الخ يَن َحقر رر رمخ ُمنخكر َرهبي
َبادر لر عر َة الخ بر ُروَن حَمَ

ُنخكر ، َبلخ ُهَو َكاَن املخ ُبوًبا هَلُمخ

 ، رمخ نيَ َغاَيُة َمطخُلوهبر
ر
َعامَل ا لرلخ  َرب 

نرهر وا برَكوخ ، َوإرنخ َأَقرُّ ً َ نرهر َلِإر َكوخ
يَن لر رر مخ ُمنخكر هر

َيتر َاَيُة ُبغخ ىَل هنر َعخ ُهُه األخ  َوَوجخ

َعَربر  ُكو الخ ر َف برهر ُمَّشخ رَتَ ي اعخ
ذر ُبوبريرةر الر يُد الرُّ

حر ، َوُهَو َتوخ مخ
هر يدر حر ، َفَهَذا َغاَيُة َتوخ ًقا هَلُمخ

ََلخ ، وَ َوَخالر

، َكًَم َقاَل َتَعاىَل  كر خ َوَقاَل  ،[64]الزخرف: [ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] :َُيخُرُجوا برهر َعنر الَّشي

 ڭ ڭ ڭ ۓ]، [49]لقًمن: [ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ] :َتَعاىَل 

لرهر  ،[66]املؤمنون: [ڭ ََذا ُُيخَتجُّ  ،]املؤمنون[ [خب حب جب يئ ىئ مئ حئ] :إرىَل َقوخ
َوهلر

 ُ َق َغيخ
ُه، َكًَم َأنرُه اَل َخالر ُ َبَد َغيخ ي َأنخ ُيعخ

، َوَأنرُه اَل َينخَبغر يرترهر  إرََلر
يدر حر  َعىَل َتوخ

مخ برهر ُه.َعَليخهر َوا  ُه، َواَل َربر سر



 
 

ر  َلنيخ َعاَنُة ََتخَمُع َأصخ
تر سخ
ًَمُد َعَليخهر َواالر

تر عخ ، َواالر
ر
َن : الثيَقُة براَّللر در مر َواحر َعبخَد َقدخ َيثرُق برالخ ، َفإرنر الخ

ُد َعَليخهر َمعَ 
َتمر  َعنخُه، َوَقدخ َيعخ

نَائرهر ترغخ سخ
هر َمَع ثرَقترهر برهر الر ُد َعَليخهر يفر ُأُمورر

َتمر ، َواَل َيعخ َعَدمر ثرَقترهر برهر  النراسر

َعَدمر َمنخ َيُقوُم َمَقاَمَه، فَ 
، َولر  إرَليخهر

َاَجترهر .حلر ُ َواثرٍق برهر ، َمَع َأنرُه َغيخ
 َعَليخهر

ترًَمدرهر َتاُج إرىَل اعخ  َيحخ

ر  َلنيخ نخ َأصخ
نًى َيلخَتئرُم مر ُل َمعخ ، َواَوالترَوكُّ َن الثيَقةر يَقُة : مر ترًَمدر، َوُهَو َحقر عخ  ٿ ٿ ٿ]الر

ةر  ،]الفاحتة[ [ٹ ٿ در  عر
آنر يفر ُقرخ  الخ

َباَدُة َقدخ ُذكرَرا يفر عر ُل، َوالخ ا الترَوكُّ  َومُهَ
اَلنر َصخ َوَهَذاَن األخ

َع، َقَرَن َبيخنَ 
 ُهًَم فريَها، َهَذا َأَحُدَها.َمَواضر

: َأَدهُبُمخ مَ : ♫وقال 
يهر ، َففر ر َلنيخ عخ

فر َتَعانر َعىَل الخ ُسخ  َواملخ
ُبودر َعخ يُم املخ

در ا َتقخ يمر َوَأمر در  برَتقخ
ر
َع اَّللر

ى َُسمر ، املخ ترَصاصر خخ يَذاُن براالر ر ، َوفريهر اإلخ نَاَيةر برهر عر ُة الخ در ترًَمُم َوشر هخ
، َوفريهر االر مخ هر

لر عخ
هر َعىَل فر مر ،  اسخ ر َرصخ براحلخ

َاكرُم  َتعرنُي إرالر برَك، َواحلخ اَك، َواَل َنسخ ُبُد إرالر إرير ٍة: اَل َنعخ  ُقور
ُه فريَها، َفُهَو يفر قخ فر َعَربريرةر َوالخ ُق الخ َك َذوخ

يفر َذلر

ُه. َ  َغيخ
، َوََلخ َينخفر ًَممر

تر هخ
هر َنصر َعىَل االر يَبَويخ

ًما، َوسر ًَملر َذلرَك ُمَقدر عخ
تر  اسخ
در رر ُء َمَوا َرا ترقخ  َواسخ

ُبٍد َمَثاًل،  َة َأعخ ترَق َعََّشَ لر َأنخ ُيعخ
َقائر َن الخ ُبُح مر َنرُه َيقخ ُت، َوَمنخ َوألر َتقخ اَك َأعخ : إرير مخ

هر ََحدر ُثمر َيُقوُل ألر

ا ُقبيَح َهَذا  ترَصاصر مَلَ خخ ُم االر اَل َفهخ َت، َوَلوخ َتقخ ُه َأيخًضا َأعخ َ  َوَقاَل: َوَغيخ
َك َعَليخهر

َعُه َأنخَكَر َذلر َكاَلُم، َسمر الخ

َكاُرُه.  َواَل َحُسَن إرنخ

َلُه َتَعاىَل  لخ َقوخ َكيخَف  ،]البقرة[ [ک ک ک]، ]البقرة[ [چ چ چ] :َوَتَأمر

َي، َوَكَذلرَك  َوا ي، َواَل َتترُقوا سر ر َهُبوا َغيخ : اَل َترخ
ةر  ُقور

[  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]ََترُدُه يفر

َهُم َهَذا  }الفاحتة{ ٍق َسلريٍم َيفخ ي َذوخ
َك، َوُكلُّ ذر َوا َتعرنُي برسر َك، َواَل َنسخ َ ُبُد َغيخ : اَل َنعخ

ةر  ُقور
ُهَو يفر

. َياقر  السي
ةر لر نخ عر

ترَصاَص مر خخ  االر



 
 

 ، كريكر كي َوالترشخ َح َعَليخهر َباُب الشر
ُمُه، َوُفتر َة برَجَدلر َمنخ َقلر َفهخ َ ربخ

مدارج » من انتهىَواَل عر

 .(1/59،56) «السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني

  [ڤ ٹ ٹ ٹ]: وقول اهلل 

وهو أن اإلنسان إذا أراد أن يدعو  ،ويف هذا أدب الدعاء ،هذا دعاء من العبد هلل 

وصفاته فإن ذلك أحرى أن  بأسًمئه يقدم احلمد هلل والثناء واملجد ويتوسل هلل  اهلل 

 يستجاب له ثم بعد ذلك يأِت بالدعاء. 

َن ُعَبيخٍد  ويف حديث  ◙َفَضاَلَة بخ
ر
َع َرُسوُل اَّللر

 ََلخ  ☺، َيُقوُل: َسمر
ُعو يفر َصاَلترهر َرُجاًل َيدخ

َ َتَعاىَل، َوََلخ ُيَصلي َعىَل النربريي   اَّللر
در  ☺ُيَمجي

ر
َل َهَذا: »☺، َفَقاَل َرُسوُل اَّللر ، ُثمر َدَعاُه َفَقاَل َلُه «َعجر

هر  - ر َغيخ
، ُثمر ُيَصِّلي َعىَل النربريي » :-َأوخ لر

 َعَليخهر
ر
، َوالثرنَاء  َجلر َوَعزر

 َربيهر
يدر جر ، َفلخَيبخَدأخ برتَمخ  إرَذا َصىلر َأَحُدُكمخ

ُد برًَم َشاءَ ☺ ُعو َبعخ  (4601) «الصحيح املسند»، واحلديث يف (1661) داود أخرجه ابو .«، ُثمر َيدخ

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي 

د هبا هنا هداية  إىل وفقنا  :أي ]الفاحتة[ [ڤ ٹ ٹ ٹ]التوفيق واهلداية املرا

ط هو الطريق. ط املستقيم والرصا  الرصا

وابن القيم يف  «املفردات»واهلداية أقسام ذكرها غي واحد من أهل العلم كالراغب يف 

 .كتبهكثي من 

َقييمر يفر كرَتابرهر  ُن الخ ئردر »َقاَل ابخ َفَوا َبَعُة َأنخَواعٍ  :(4/59) «َبَدائرُع الخ َداَيُة َأرخ
ر ُة  :َأَحُدَها :اهلخ َعامر َداَيُة الخ

ر اهلخ

َلخقر  َ اْلخ َكُة َبنيخ رَتَ ُشخ ُكوَرُة يفر قوله تعاىلا املخ َذخ  :َأيخ  }طه{[ جح مج حج يث ىث مث جث يت]: ملخ



 
 

َلُه َوَهيخَئَتُه، َوَأعخ  ٍو َشكخ َطى ُكلر ُعضخ ، َوَأعخ
هر ر يَها برَغيخ

َتبرُه فر تري اَل َيشخ  ُصوَرَتُه الر
ٍ
ء َطى ُكلر يَشخ َطى ُكلر َأعخ

ًَملر  َعخ نخ األخ
ا َخَلَقُه مر َ

ر
 ُثمر ُهَداُه مل

َتصر برهر ُخخ َقُه املخ ُجود  َخلخ  . َموخ

رَداَيُة  هر اهلخ هُ َقاَل َوَهذر َراَدترهر إىَل َجلخبر َما َينخَفُعُه َوَدفخعر َما َيَُضُّ َك برإر َُتَحري َن املخ ََيَوا  .َتُعمُّ احلخ

َداَيًة َتلريُق برهر َوإرنخ  ََيَوانر هر نخ احلخ
ٍع مر ُكلي َنوخ

، َكًَم َأنر لر َداَية  َتلريُق برهر  َأيخًضا هر
َتَلَفتخ َقاَل َولرلخَجًَمدر  اخخ

ُعَها َوُص  ، َوالليَسانر َأنخَوا ر ر لرلخَميشخ َلنيخ جخ ، َفُهَدى الري
َداَية  َتلريُق برهر ٍو هر ُكلي ُعضخ

َوُرَها، َوَكَذلرَك لر

. ا ، َوَهُلمر َجر 
يراتر
ئر َرخ  املخ

فر ر لرَكشخ َعنيخ ، َوالخ لخَكاَلمر
 لر

درَواجر َوالترنَ  زخ ٍن إىَل االر نخ ُكلي َحَيَوا
ر مر َجنيخ وخ َك َهَدى الزر

َوَلدر إىَل َوَكَذلر ، َوالخ َوَلدر برَيةر الخ اُسلر َوَترخ

يَها إالر ُهَو.  ُسبخَحاَنُه اَل ُُيخصر
َداَيترهر ترُب هر ، َوَمَرا هر عر نخَد َوضخ

ير عر ترَقامر الثردخ  الخ

يَقيخ  :الثراينر  ، َوَطرر ي ر َوالَّشر َيخ َديخ اْلخ نَجخ
يفر لر رر  َوالترعخ

اَلَلةر َبيَانر َوالدر َداَيُة الخ اََلكر  هر  .النرَجاةر َواهلخ

ُدَ  ََذا َينخَتفري اهلخ ، َوهلر ب 
ط  اَل ُموجر َا َسَبب  َورَشخ َُدى الترامر َفإرهنر ُم اهلخ َتلخزر َداَيُة اَل َتسخ

ر هر اهلخ ى َوَهذر

لرهر َتَعاىَل  َبيرنرا هَلُمخ  :َأيخ  {11}فصلت:[ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]: َمَعَها َكَقوخ

نَاُهمخ َفَلمخ ََيخَتُدوا. َناُهمخ َوَدَللخ َشدخ نخَها قوله تعاىل َوَأرخ [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]: َومر

 .}الشورى{

َامر  :الثرالرُث  هلخ ر فريقر َواإلخ َداَيُة التروخ
َمةُ هر َتلخزر ُسخ َداَيُة املخ

ر َي اهلخ َي  ، َوهر  َفاَل َيَتَخلرُف َعنخَها َوهر
ر
ترَداء هخ

لرالر

ُكوَرُة يفر قوله تعاىل َذخ َويفر قوله ، {36}النحل:[ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ]: املخ

لرهر ، {61}النحل:[ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]: تعاىل  َقوخ
ي » :☺َويفر َمنخ ََيخدر

ُ َفاَل  لخ اَّللر
لر لر َلُه َوَمنخ ُيضخ

ُ َفاَل ُمضر  گ گ ک ک ک]: َويفر قوله تعاىل، «َهادرَي َلهُ اَّللر



 
 

رَداَيَة َوَأثخَبَت َلُه ، [القصص] [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ هر اهلخ َفنََفى َعنخُه َهذر

لرهر   َقوخ
َبَيانر يفر َوةر َوالخ عخ َداَيَة الدر  .}الشورى{[ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]: هر

برعُ  ا َي  :الرر رَداَيةر َوهر هر اهلخ ًَم َغاَيُة َهذر ُلُهًَم إَليخهر يَق َأهخ
 َأوخ النرارر إَذا سر

َنرةر رَداَيُة إىَل اجلخ  .اهلخ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]: َقاَل َتَعاىَل 

َنرةر فريَها، }يونس{[ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ُل اجلخ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ]: َوَقاَل َأهخ

لر النرارر ، {36}األعراف:[ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  َحقي َأهخ
 ېئ ېئ ېئ ۈئ]: َوَقاَل يفر

َتَهى. }الصافات{[ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ   .انخ

افرتض علينا سؤاله  يدل عىل أمهية سؤاهلا أن اهلل  فاإلنسان يسأل اهلل اهلداية ومما

 ،أن يسأل اهلل اهلداية والسداد ◙عِّل بن أِب طالب  ☺ووىص النبي  إياها يف كل ركعة.

 ٍّ
 ، ◙ فَعنخ َعِّلر

ر
َُدى  :ُقلر : »☺َقاَل: َقاَل يلر َرُسوُل اهلل ، براهلخ ُكرخ ، َواذخ دخينر ينر َوَسدي

در اللُهمر اهخ

مر  هخ ، َسَداَد السر
َدادر يَق، َوالسر َداَيتََك الطررر

 .(4449) أخرجه مسلم «هر

ٍّ وَ 
ََسنر بخنر َعِّلر  ¶ َعنر احلخ

ر
ي َرُسوُل اَّللر

:  ☺، َقاَل: َعلرَمنر رر َوتخ  ُقنُوتر الخ
ًَمٍت َأُقوهُلُنر يفر

َكلر

كخ يلر فريًَم أَ » يخَت، َوَبارر يَمنخ َتَولر
نري فر يَمنخ َعاَفيخَت، َوَتَولر

يَمنخ َهَديخَت، َوَعافرنري فر
ينر فر در َطيخَت، اللرُهمر اهخ عخ

ََض َعَليخَك، إرنر  َت َربرنَا َوقرنري رَشر َما َقَضيخَت، َفإرنرَك َتقخِضر َوال ُيقخ لُّ َمنخ َواَليخَت َتَباَركخ
ُه اَل َيذر

 .(1416). أخرجه أمحد «َوَتَعاَليخَت 

ُعوٍد  اهلدى والتقى كًم يف حديث سؤال ☺وكان من دعاءه   ☺، َأنر النربرير ◙ابنر مسخ

َعَفاَف َوالخغرنَى»َكاَن َيُقوُل:  َُدى َوالتَُّقى، َوالخ َأُلَك اهلخ م   «اللُهمر إريني َأسخ
لر  .(4441) رواُه ُمسخ



 
 

َرةَ ، ◙وكم دعا ألُناس هبا كأم أِب هريرة  ي إرىَل ◙ َقاَل َأبُو ُهَريخ ُعو ُأمي : ُكنخُت َأدخ

 
ر
َمَعتخنري يفر َرُسولر اهلل ًما َفَأسخ هُتَا َيوخ ، َفَدَعوخ َكة  ر َي ُمَّشخ اَلمر َوهر سخ ر   ☺اإلخ

ر
َرُه، َفَأتَيخُت َرُسوَل اهلل َما َأكخ

هُتَا الخ  ☺ ، َفَدَعوخ بَى َعَِّلر
اَلمر َفَتأخ سخ ر ي إرىَل اإلخ ُعو ُأمي  إريني ُكنخُت َأدخ

ر
َم َوَأنَا َأبخكري، ُقلخُت َيا َرُسوَل اهلل َيوخ

 
ر
َرَة َفَقاَل َرُسوُل اهلل َي ُأمر َأِبر ُهَريخ

ُع اهلَل َأنخ ََيخدر َرُه، َفادخ يَك َما َأكخ
َمَعتخنري فر  ُأمر اللُهمر : »☺َفَأسخ

در اهخ

 « َأِبر ُهَريخَرةَ 
ر
 َنبريي اهلل

َوةر ا برَدعخ ً
َتبخَّشر ُت ُمسخ ، ☺َفَخَرجخ اف  َذا ُهَو َُمَ ، َفإر َبابر ُت إرىَل الخ خ

ئخُت َفرصر ، َفَلًمر جر

 ،
ر
اء َ َخَضَة املخ ُت َخضخ عخ

َرَة َوَسمر : َمَكاَنَك َيا َأبَا ُهَريخ ، َفَقاَلتخ َف َقَدَمير ي َخشخ َعتخ ُأمي
َقاَل: َفَسمر

هَ  َرَة َأشخ : َيا َأبَا ُهَريخ َباَب، ُثمر َقاَلتخ  الخ
َها، َفَفَتَحتر َارر َلتخ َعنخ مخر

َعَها َوَعجر رخ
َتَسَلتخ َوَلبرَستخ در ُد َأنخ َفاغخ

 
ر
ُت إرىَل َرُسولر اهلل ًدا َعبخُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل َفَرَجعخ مر َهُد َأنر حُمَ َفَأتَيخُتُه َوَأنَا ، ☺اَل إرهَلَ إرالر اهلُل، َوَأشخ

َوَتَك َوَهَدى ُأمر َأِبر ُهَريخ  َتَجاَب اهلُل َدعخ  اسخ
خ َقدر

 َأبخَّشر
ر
، َقاَل: ُقلخُت: َيا َرُسوَل اهلل َفَرحر َن الخ َرَة، َأبخكري مر

ُع اهلَل َأنخ ُُيَ   ادخ
ر
، َقاَل ُقلخُت: َيا َرُسوَل اهلل ًا  َوَقاَل َخيخ

َد اهلَل َوَأثخنَى َعَليخهر
َبادرهر َفَحمر ي إرىَل عر ي َأنَا َوُأمي

بيَبنر

 
ر
بيَبُهمخ إرَليخنَا، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلل نَي، َوُُيَ

نر مر ُؤخ َرَة  -اللُهمر َحبيبخ ُعَبيخَدَك َهَذا : »☺املخ ي َأبَا ُهَريخ
نر َيعخ

نرنيَ  - مر ُؤخ مر املخ نَي، َوَحبيبخ إرَليخهر
نر مر ُؤخ َك املخ

َبادر ُه إرىَل عر َمُع ِبر َواَل َيَراينر إرالر َأَحبرنري « َوُأمر ن  َيسخ
مر َفًَم ُخلرَق ُمؤخ

 .(4651) . أخرجه مسلم

َرَة ودعا لدوس ففي حديث  ُن  (6554) البخاري عند ،◙َأِبر ُهَريخ َفيخُل بخ َقاَل: َجاَء الطُّ

ٍرو إرىَل النربريي  ، َفَقاَل:  ☺َعمخ مخ َ َعَليخهر ُع اَّللر ًسا َقدخ َهَلَكتخ َعَصتخ َوَأبَتخ َفادخ نر َدوخ
اللرُهمر »َفَقاَل: إر

رمخ   هبر
ًسا َوأختر  َدوخ

در  .(4946) وأخرجه مسلم، «اهخ

نسأل  ،فاهلداية ُيتاجها اإلنسان يف مجيع حلظاته وسكناته وإذا ُخذل اإلنسان منها ُخذل

 اهلل السالمة.



 
 

ط قال يف  ،ويقرأ بالزاي والسني ،}الفاحتة{[ ڤ ٹ ٹ]وقوله تعاىل:   والرصا

َن  :(1/55) «مدارج السالكني» يف ♫ بيانه ابن القيم ًطا َحترى َتَتَضمر ا َ
يُق رصر رر َواَل َتُكوُن الطر

َب،  ُقرخ ، َوالخ
ُصودر َقخ يَصاَل إرىَل املخ ر ترَقاَمَة، َواإلخ سخ

يًقا مَخخَسَة ُأُموٍر: االر ، َوَتَعيُّنَُه َطرر
يَن َعَليخهر لخًَمري

َوَسَعَتُه لر

. َسةر َمخ  اْلخ
ُُمورر هر األخ َذر يمر هلر َتقر ُسخ  املخ

طر ا َ ُن الرصي ، َواَل َُيخَفى َتَضمُّ
ُصودر  لرلخَمقخ

يَم ُهَو َأقخَرُب َخطٍّ  َتقر ُسخ َطر املخ َنر اْلخ
َبُه، ألر ُن ُقرخ  َيَتَضمر

ترَقاَمةر سخ
ُفُه براالر ،  َفَوصخ ر َطَتنيخ َ ُنقخ ٍل َبنيخ

َفاصر

يعر َمنخ يَ 
َمر ُبُه جلر ، َوَنصخ

ُصودر َقخ ُن إريَصاَلُه إرىَل املخ َقاَمُتُه َتَتَضمر
تر َج َطاَل َوَبُعَد، َواسخ ًَم َتَعور ُمرُّ َعَليخهر َوُكلر

ُفُه برُمَخا مخ َوَوصخ ُنخَعمر َعَليخهر ُم َسَعَتُه، َوإرَضاَفُتُه إرىَل املخ َتلخزر اَللر َيسخ َغَضبر َوالضر لر الخ  َأهخ
طر ا َ

َلَفةر رصر

يًقايَ  ُم َتَعيُّنَُه َطرر َتلخزر  . ـها.سخ

ط املستقيم  «مسنده»فيًم رواه اإلمام أمحد يف  ☺فرسه النبي  هو اإلسالم كًم والرصا

يي  ،وغيمها (4695) «جامعه»، والرتمذي يف (14456) َنخَصارر َعاَن األخ اسر بخنر َسمخ ، ◙ َعنخ النرور

 َقاَل  :َقاَل 
ر
 اَّللر
ًَم »: ☺َرُسولر ، فريهر طر ُسوَرانر ا َ يًًم، َوَعىَل َجنخَبتَيخ الرصي

َتقر ًطا ُمسخ ا َ
ُ َمَثاًل رصر َب اَّللر َْضَ

َا النراُس، ادخ   َداٍع َيُقوُل: َأَيُّ
طر ا َ ، َوَعىَل َبابر الرصي َخاة  َبخَوابر ُسُتور  ُمرخ ، َوَعىَل األخ ُخُلوا َأبخَواب  ُمَفترَحة 

طر  ا َ قر الرصي نخ َفوخ
ُعو مر ، َوَداٍع َيدخ ُجوا يًعا، َواَل َتَتَعرر

َط مَجر ا َ َتُح َشيخئًا  – يا عبد اهلل – الرصي َفإرَذا َأَراَد َيفخ

ُه  جخ
ُه َتلر تَحخ ُه، َفإرنرَك إرنخ َتفخ تَحخ ََك اَل َتفخ ، َقاَل: َوُيخ َبخَوابر لخَك األخ

نخ تر
هذا املثل  ثم بنير  -مر

،  - :العظيم، قال
ر
ُم اَّللر َُفترَحُة: حَمَارر َبخَواُب املخ ، َواألخ

ر
: ُحُدوُد اَّللر

وَرانر اَلُم، َوالسُّ رسخ ُط اإلخ ا َ َوالرصي

 يفر َقلخ 
ر
ُظ اَّللر

: َواعر طر ا َ َق الرصي نر َفوخ
اعري مر ، َوالدر

ر
َتاُب اَّللر

: كر طر ا َ اعري َعىَل َرأخسر الرصي بر ُكلي َوَذلرَك الدر

لرمٍ   .«ُمسخ



 
 

ط املعنوي الذي من استقام عليه ط احلِس مَ لر َس  ،وهذا الرصا ألن هناك  ؛عىل الرصا

ط يوم القيامة وهو اجلرس املمدود عىل متن جهنم نعوذ باهلل من رشي  ها فمن سار عىل هذا رصا

ُهل عليه املرور عىل ذلك عىل عباده َس  الرصاط وسلك السبيل الذي افرتضه اهلل 

ط يي ف ،الرصا رر يٍد اْلُدخ
ُ َعىَل َجَهنرَم، »: ☺ يُّ قال النربر  ،◙ َعنخ َأِبر َسعر رسخ ُب اجلخر َ ...ُثمر ُيَضخ

َفاَعُة. َوَيُقوُلوَن: اللرُهمر َسليمخ َسليمخ  لُّ الشر
؟ َقاَل:قريَل: َيا َرُسوَل ا ،«َوحَتر ُ رسخ ! َوَما اجلخر

ر
ض  » َّلّل َدحخ

. فريهر  ة  َداُن. َفيَُمرُّ َمزلر عخ يَها ُشَويخَكة  ُيَقاُل هَلَا السر
ٍد فر . َتُكوُن برنَجخ يُب َوَحَسك 

َخَطاطريُف، َوَكاَللر

، َفنَاٍج  َكابر ، َوالري َيخلر  اْلخ
يدر ر َوَكَأَجاور ، َوَكالطريخ يحر ، َوَكالري

قر ، َوَكالخرَبخ
ر
 الخَعنيخ

فر نُوَن َكَطرخ
مر ُؤخ ،  املخ ُمَسلرم 

ُدوس  يفر َنارر َجَهنرَم... َوخَمخُدوش   ، َوَمكخ َسل   .(1)متفق عليه .«ُمرخ

ط يف الدنيا تكون  االستقامةفعىل قدر  ط احلِس يف  االستقامةعىل الرصا عىل الرصا

  (11)ه وعند ابن ماج ،اآلخرة
ر
 اَّللر
نخَد النربريي ¶ َعنخ َجابررر بخنر َعبخدر

َفَخطر  ☺، َقاَل: ُكنرا عر

، َفقَ  َسطر َوخ َطي األخ  اْلخ
، ُثمر َوَضَع َيَدُه يفر

هر ر َعنخ َيَسارر ، َوَخطر َخطرنيخ
ينرهر ر َعنخ َيمر اَل: َخط ا، َوَخطر َخطرنيخ

« 
ر
َيَة: « َهَذا َسبريُل اَّللر هر اآلخ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]ُثمر َتاَل َهذر

 .[195]األنعام: [ڎ ڎ ڌ ڌ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ] :ويف قول اهلل 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

                                                           

 .(165مسلم )و ،(4655أخرجه البخاري ) (1)



 
 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ىئ مئ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

فكل ما تضمنته هذه  [نعامأل]ا [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ط اهلل تعاىل.  اآليات من رصا

وال  ،احلق فهي دين اهلل  ☺وفيها دليل عىل وجوب التمسك بسنة رسول اهلل 

 ڻ ڻ]فقال:  ،☺فأوجب اهلل طاعة رسول اهلل  سبيل للعبادة كًم َيب إال بسلوكها

 جئ ی ی ی ی] ،{1}احلرش:[ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۋ ٴۇ ۈ]ن َل يرض بحكمه فقال: ر من خمالفته وسلب اإليًمن ممر وحذر  ،}آل عمران{[ حئ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]وجعل التأيس به عالمة إرادته:  ،}النساء{[ وئ وئ ەئ

َيَ  ،}األحزاب{[ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ َيَ وقطع اْلر ته ة مع خر

[  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فقال تعاىل: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]بطاعته فقال تعاىل:  ☺وقرن طاعته  .{60}األحزاب:

عائه ملحبر  ☺ومن خالف رسول اهلل  ،}النساء{[ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ كان ة اهلل مع ادي

ه قال تعاىل:   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]كاذًبا يف دعوا

 ٹ ٹ ٿ] ته فقال تعاىل:ع ملر بوجعل رمحته الواسعة ملتر  ،}آل عمران{[ چ چ



 
 

 ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

اجلنّة ألهل طاعته  وأخرب أنر  ،{األعراف} [ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]قال تعاىل:  ،والنّار ألهل معصيته

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ،}النساء{[  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]: قال اهلل  ،بعهرسوله ومن اتر  وكفى اهلل 

 چ]وقرنه باإليًمن بنفسه:  ☺وأوجب اإليًمن برسول اهلل  ،}األنفال{[  ڇ چ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .{160}النساء:[ ژ

 :ق هبا بني أهل واليته وأهل معصيته قال اهلل املؤمنني بطاعته وفرر  ابتىل اهلل 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]

 .}التوبة{[ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې



 
 

 [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]وقوله تعاىل: 

ط الذي يسأل اهلداية  :أي ط املنعم عليهمأن هذا الرصا والذين أنعم ، عليه وإليه هو رصا

 ڇ چ چ چ چ ڃ] :اهلل عليهم هم املذكورون يف سورة النساء يف قوله تعاىل

[ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

مهللا اجعلني عىل  :تقول ،}الفاحتة{[ ڤ ٹ ٹ ٹ]: فأنت حني تقول ،}النساء{

 .أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلنيطريق من 

عليهم  وأنعم اهلل  ،هداية التوفيق والتسديد ،عليهم باهلداية أنعم اهلل  

ومعنى ذلك أن املنعم عليهم هم صفوة البَّشية وأعالهم  ،عىل دينه وعىل رشعه باالستقامة

حيث اصطفاهم اهلل بالوحي املبني وجعلهم هداة إىل طريقه القويم  ،منزلة األنبياء واملرسلني

 وإىل جنات النعيم.

ا وأعالهم ا وباطنً سموا بذلك لصدقهم وتصديقهم ظاهرً ويليهم يف الرتبة الصديقون و

 .◙أبو بكر الصديق 

فَعنخ َأِبر  ،ويليهم الشهداء وهم أصناف وأعالهم منزلة من قتل إلعالء كلمة اهلل تعاىل

َرَة   ◙ُهَريخ
ر
َبخُطوُن، »َقاَل:  ☺، َأنر َرُسوَل اَّللر َطخُعوُن، َواملخ : املخ َهَداُء مَخخَسة  ُق، الشُّ َغرر َوالخ

 
ر
 َسبريلر اَّللر

يُد يفر هر ، َوالشر مر َدخ ُب اهلخ  .(1)متفق عليه «َوَصاحر

 ثم يليهم الصاحلون بأصنافهم.

                                                           

 .(1516مسلم )و ،(4645أخرجه البخاري ) (1)



 
 

د أهل احلق مبتعًدا عن أهل الباطل.  ويف اآلية أنه َيب عىل العبد أن يكون مكثًرا لسوا

َتعلني مع هؤالء ويف  ال :أي ،}الفاحتة{[  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]ثم قال:  

هم  :وطريق أهل الضالل واْليانة. واملغضوب عليهم ،واالستقامةهذا متييز لطريق أهل احلق 

يي بخنر َحاترمٍ ا يف بعض األحاديث فوقد جاء مفرًس  ،هم النصارى :والضالون ،اليهود
 َعنخ َعدر

يي 
مخ اليَُهوُد َمغخُضوب  »َقاَل:  ☺، َعنر النربريي ◙الطرائر  . رواه أمحد«َوالنرَصاَرى ُضالرل   ،َعَليخهر

 .وله شواهد (1/51) وابن أِب حاتم ،(1/164،156) وابن جرير ،(4595) والرتمذي ،(15561)

: وقد دل كتاب اهلل عىل معنى هذا احلديث، قال اهلل ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]سبحانه: 

معهم كًم دل عليه سياق  ، والضمي عائد إىل اليهود، واْلطاب{06}املائدة:[  ڈ ڎ

 الكالم.

وهم  ،{13}املجادلة:[  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]وقال تعاىل: 

 ڌ]وقال تعاىل: ، املنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسي، وسياق اآلية يدل عليه

وذكر  {115:}آل عمران[ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

  هذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم.و[ گ گ گ گ]قوله تعاىل:  ،يف آل عمران

إىل قوله:  {16}املائدة:[  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]وقال يف النصارى: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

وهذا خطاب للنصارى كًم دل  .{}املائدة[ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ



 
 

 ٱ]عليه السياق، وهلذا هناهم عن الغلو، وهو َماوزة احلد، كًم هناهم عنه يف قوله: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ون عن احلق، والنصارى غالون واليهود مقرص اآلية. {111}النساء:[ ٿ ٿ ٿ

ط املستقيم»من  انتهى .فيه  .(1/44) «اقتضاء الرصا

لكن الغضب يف حق اليهود أظهر  ،عليه وكلهم مغضوب   ،وعند التحقيق كلهم ضال  

َقاَل وهلذا  ،الل يف حق النصارى أظهر ألهنم جهلوا وعملوا والضر  ،ألهنم علموا وَل يعملوا 

ُن ُعَييخنَة َياُن بخ نخ النرَصاَرى: ُسفخ
 َشَبه  مر

يهر نخ ُعبرادرَنا َففر
نخ ُعَلًَمئرنَا ، َمنخ َفَسَد مر

نخ َوَمنخ َفَسَد مر
 َشَبه  مر

يهر َففر

َيُهودر  ابن القيم يف  انتهى قاله ، ألنر النصارى عبدوا بغي علم واليهود عرفوا احلق وعدلوا عنه.الخ

 .(1/46) «إغاثة اللهفان»

ففي السورة ردق عىل أصحاب وحدة األديان الذين يزعمون أن هذه األديان سًموية وأن 

 وكذا.هذه األديان متفقة وأن هذه األديان كذا 

 وأخرب أن طريقهم غي مريض وغي سوي. قد ذّم اليهود وذّم النصارى فاهلل 

 فمن هنا تعرف أن اهلل تعاىل قسم الناس يف هذه السورة إىل ثالثة أقسام: 

  ليهم.ع املنعم: األول 

  عليهم املغضوب: الثاين. 

  والثالث: الضالون. 



 
 

عن  (1/55) «مدارج السالكني»ومن فائدة معرفة هذا التقسيم ما ذكره ابن القيم يف 

نرهَ قال:  ،املعاين التي تضمنتها هذه السورة  َتَضمُّ
ل  يفر َبَيانر فرَضةر َفصخ ا دي َعىَل الرر لرر

نخ ، ا لر
َوَذلرَك مر

لرهر  َها. ]الفاحتة[[  ڤ ٹ ٹ ٹ] :َقوخ رر  إرىَل آخر

ُه  مخ َوَوجخ  َأقخَساٍم: ُمنخَعم  َعَليخهر
َم النراَس إرىَل َثاَلَثةر : َأنرُه ُسبخَحاَنُه َقسر مخ

ر هلر َطاَل َقوخ  إربخ
نرهر َوُهمخ  :َتَضمُّ

مخ  ُضوب  َعَليخهر َبُعوُه، َوَمغخ َقر َواتر يَن َعَرُفوا احلخ
ذر ، الر يمر َتقر ُسخ  املخ

طر ا َ ُل الرصي َ : َأهخ يَن َعَرُفوا احلخ
ذر قر َوُهُم الر

َطُئوُه. :َوَرَفُضوُه، َوَضالُّونَ  ُلوُه َفَأخخ يَن َجهر ذر  َوُهُم الر

. َتقريمر ُسخ  املخ
طر ا َ ىَل برالرصي ، َوَأتخَبَع َلُه َكاَن َأوخ لخَحقي

َرَف لر  َفُكلُّ َمنخ َكاَن َأعخ

 
ر
 اَّللر
َحاَب َرُسولر ُه  ╚، وَ ☺َواَل َريخَب َأنر َأصخ نر ، َفإر َوافرضر َن الرر

َفةر مر  الصي
هر َذر ىَل هبر ُهمخ َأوخ

 
ر
 اَّللر
َحاُب َرُسولر َُحالر َأنخ َيُكوَن َأصخ َن املخ

ُض، َأوخ  ╚وَ  ☺مر
َوافر َقر َوَعَرَفُه الرر ُلوا احلخ َجهر

َوافرُض.  الرر
َك برهر  َرَفُضوُه َومَتَسر

ر  يَقنيخ َفرر ا َرَأيخنَا آَثاَر الخ   ُثمر إرنر
ر
 اَّللر
َحاَب َرُسولر يخنَا َأصخ نخُهًَم، َفَرأَ

َقي مر لر احلخ َفَتُحوا  ☺َتُدلُّ َعىَل َأهخ

َُدى، َفآثَاُرُهمخ تَ  لخمر َواهلخ
عر آنر َوالخ ُقرخ ُقُلوَب برالخ اَلٍم، َوَفَتُحوا الخ ، َوَقَلُبوَها براَلَد إرسخ رر ُكفخ ُدلُّ َعىَل براَلَد الخ

 َ ُل الرصي ُمخ ُهمخ َأهخ ُه َقطق َما َقاَم َأهنر نر  ُكلي َزَماٍن َوَمَكاٍن، َفإر
سر يفر َعكخ فرَضَة برالخ ا ، َوَرَأيخنَا الرر يمر

َتقر ُسخ  املخ
طر ا

اَلمر وَ  سخ ر وا َعىَل اإلخ ، َوَكمخ َجرُّ اَلمر سخ ر هَنُمخ َعىَل اإلخ َوا مخ إرالر َكاُنوا َأعخ
هر ر نخ َغيخ

نَي َعُدوق مر
لرمر لخُمسخ

نخ لر
لرهر مر َأهخ

َن الترَتارر إرالر مر َبلر  يهر مر َكرر ُهواَلُكو َوَذور نخ َعسخ
نَامر مر َصخ نَي ُعبرادر األخ

كر ر َُّشخ نخ يرٍة؟ َوَهلخ َعاَثتخ ُسُيوُف املخ

نَي  لرمر ُسخ َواُت املخ ُف، َوُقترَل َِسَ ََصاحر َقتر املخ ُد، َوُحري
ََساجر ؟ َوَهلخ ُعطيَلتر املخ مخ هر

حَتختر ُرُءوسر

كرنَي َوالنرَصاَرى َوُعَلًَمُؤُهمخ  ر ؟ َوُمَظاَهَرهُتُمخ لرلخُمَّشخ مخ هر
ئر ا نخ َجرر

مخ َومر ، إرالر برَسَببرهر يَفُتُهمخ
َوُعبراُدُهمخ َوَخلر

. ُلوَمة  ينر َمعخ  الدي
، َوآَثاُرُهمخ يفر

ةر َعامر  َوالخ
ةر َاصر نخَد اْلخ

ُلوَمة  عر  َمعخ



 
 

ُسخ   املخ
طر ا َ ر َأَحقُّ برالرصي يَقنيخ َفرر َلُموَن؟َفَأيُّ الخ  إرنخ ُكنخُتمخ َتعخ

اَللر َغَضبر َوالضر ُمخ َأَحقُّ برالخ ؟ َوَأَيُّ يمر
 َتقر

 
ر
 اَّللر
َحابر َرُسولر ٍر َوُعَمَر، َوَأصخ َلُه: برَأِبر َبكخ يَم َوَأهخ

َتقر ُسخ َط املخ ا َ َلُف الرصي َ السر ََذا َفرسر ، ☺َوهلر

ُطُهُم ╚وَ  ا َ
وُه، َفإرنرُه رصر ُ يَن ، َوُهَو َكًَم َفرسر ذر ، َوُهُم الر مخ  َنبرييهر

طر ا َ
ُ رصر ، َوُهَو َعنيخ

ي َكاُنوا َعَليخهر
ذر الر

َعالرَيةر  ، َوَقاَل َأبُو الخ اَللر مخ برالضر هر
َدائر َعخ َم ألر

، َوُحكر مخ هر
َدائر َب َعىَل َأعخ ، َوَغضر مخ ُ َعَليخهر يع  َأنخَعَم اَّللر

َرفر

، َومُهَ  يُّ ر َبرصخ ََسُن الخ يُّ َواحلخ
َياحر نخ َأَجلي الترابرعرنيَ الري

 »:  ا مر
ر
يُم: َرُسوُل اَّللر

َتقر ُسخ ُط املخ ا َ  ☺الرصي

َباهُ  لرهر «َوَصاحر  َقوخ
 َأيخًضا يفر

َعالرَيةر ُهمخ آُل : »]الفاحتة[ [ ڤ ٹ ٹ ٹ] :، َوَقاَل َأبُو الخ

 
ر
 اَّللر
ٍر َوُعَمرُ  ☺َرُسولر ، َفإرنر آَلهُ «َوَأبُو َبكخ َدٍة، َواَل  ، َوَهَذا َحقق يٍق َواحر ٍر َوُعَمَر َعىَل َطرر َوَأبَا َبكخ

ُة مَ  اَرَبُة َمنخ َحاَرَبا، َوُمَسامَلَ ًَم، َوحُمَ ًضا، َوَثنَاُؤُهمخ َعَليخهر مخ َبعخ هر
ضر اَلُة َبعخ ، َوُمَوا اَلَف َبيخنَُهمخ

ا خر نخ َسامَلَ

َها، َوَقاَل زَ  َها َوَعامي  َخاصي
ةر ُمر نخَد األخ

ُلوَمة  عر  َمعخ
ر
مخ ُهمخ َرُسوُل اَّللر ُ َعَليخهر يَن َأنخَعَم اَّللر

ذر َلَم: الر ُن َأسخ ُد بخ يخ

ٍر َوُعَمُر. ☺  َوَأبُو َبكخ

، وَ  هر َباعر ُجوَن َعنر اتي َارر مخ ُهُم اْلخ ُضوَب َعَليخهر َغخ مخ ُهمخ َأتخَباُعُه، َواملخ ُنخَعَم َعَليخهر َأتخَبُع َواَل َريخَب َأنر املخ

ةر َلُه  ُمر ٍر َوُعَمُر، األخ ، َأبُو َبكخ َبرَصُ ُع َوالخ مخ  َلُه السر
َحاَبةر ، َوَأتخَبُع الصر

ُل َبيخترهر َحاُبُه َوَأهخ َوَأطخَوَعُهمخ َأصخ

 َ
، َوهلر ةر ُمر  األخ

نخَد مَجريعر فرَرقر ُلوم  عر اَلُفُهمخ َلُه َمعخ
فرَضُة، َفخر ا اَلَفًة َلُه ُهُم الرر  خُمَ

ةر ُمر ُضوَن َذا ُيبخغر َوَأَشدُّ األخ

َداُء ُسنرترهر  َلَها، َفُهمخ َأعخ َلَها، َوُيَعاُدوهَنَا َوُيَعاُدوَن َأهخ نرَة َوَأهخ مخ ☺السُّ يهر
نخ َبنر

لر َبيخترهر َوَأتخَباُعُه مر ، َوَأهخ

ا. ًثا؟ َبلخ ُهمخ َوَرَثُتُه َحق  َيا
َمُل مر  َأكخ

يُق أَ  يَم َطرر َتقر ُسخ َط املخ ا َ َ َأنر الرصي اَللر َفَقدخ َتَبنير َغَضبر َوالضر لر الخ يُق َأهخ ، َوَطرر
هر َحابرهر َوَأتخَباعر صخ

. فرَضةر ا يُق الرر  َطرر

. ُروَفة  َحاَبَة َمعخ ، َفإرنر ُمَعاَداهَتُُم الصر جر رر ََوا َها ُيَردُّ َعىَل اْلخ
يقر برَعيخنر  الطررر

هر َذر  ـها. َوهبر



 
 

 ،واإلشارة إىل اليوم األخر ،الكالم عىل التوحيد وتضمنت هذه السورة كًم تقدم

 .}الفاحتة{[  ٹ ٿ ٿ] :بقوله ،واإلشارة إىل القدر

 پ]: وهكذا لقوله  ،}الفاحتة{ [ڀ ھ ھ]لقوله:  ،وفيها ترغيب  

 .}الفاحتة{[  ڀ پ

يدل عليه  وأيًضا مما }الفاحتة{[  ٺ ٺ ٺ ٺ]: يف قول اهلل  ،وفيها ترهيب  

 فإذ َل َيتدي االنسان فهذا ترهيب له وأنه ال }الفاحتة{[  ڤ ٹ ٹ ٹ]: قوله 

 .خي فيه

 «مدارج السالكني»م ُأخر ذكرها أهل العلم بتوسع السيًم ابن القيم يف كتابه اوفيها أحك 

مد اهلل ا بحا كثيً شيئً  «فتح الكريم يف تفسي السبع املثاين والقرآن العظيم»وقد ذكرنا يف كتابنا 

 .من ذلك

َتَمَلتخ  حيث قال: ،(1/165) «تفسيه»تعاىل يف  ♫وأختم بًم قاله ابن كثي  هر اشخ َهذر

َي َسبخُع آَياٍت 
يَمُة َوهر َكرر وَرُة الخ نَى السُّ ُسخ  احلخ

ًَمئرهر رر َأسخ كخ
، برذر  َعَليخهر

ر
هر َوالثرنَاء يدر خجر  َومَت

ر
 اَّللر
، َعىَل مَحخدر

تَ  ُسخ َمةر املخ َيا لخزر ُعلخ َفاترهر الخ َشادرهر َعبريَدُه إرىَل ُسَؤالرهر لرصر ، َوَعىَل إررخ ينر ُم الدي  َوُهَو َيوخ
ََعادر رر املخ ، َوَعىَل ذركخ

 ُ هر براألخ يدر حر  َلُه َوَتوخ
َباَدةر عر اَلصر الخ ، َوإرىَل إرخخ رمخ هتر مخ َوُقور

ر هلر نخ َحوخ
ؤر مر ، َوالتررَبُّ

عر إرَليخهر ير َوالترََضُّ
ةر َتَباَرَك ُلوهر

رَداَيَة إر  اُه اهلخ مخ إرير
ر ، َوإرىَل ُسَؤاهلر ي  َأوخ مُمَاثرل 

يك  َأوخ َنظر َيرهر َأنخ َيُكوَن َلُه رَشر طر َوَتَعاىَل، َوَتنخزر ا َ ىَل الرصي

رمخ َذلرَك إرىَل  يُم، َوَتثخبريَتُهمخ َعَليخهر َحترى ُيفِض هبر َقور يُن الخ ، َوُهَو الدي يمر
َتقر ُسخ َم املخ ي َيوخ ِسي

ر طر احلخ ا َ زر الرصي َجَوا

، َوالصر 
ر
َهَداء يقرنَي، َوالشُّ دي رر النربريينَي، َوالصي َوا

رمخ إرىَل َجنراتر النرعريمر يفر جر  هبر
ُفخِضر ، املخ َياَمةر قر نَي.الخ ر  احلر



 
 

، لرَيُكوُنوا َمَع أَ  َةر
احلر ًَملر الصر َعخ  األخ

يبر يفر غر خ َتَمَلتخ َعىَل الرتر يرر َواشخ ذر ، َوالترحخ
َياَمةر قر َم الخ َها َيوخ

لر هخ

الُّ  مخ َوالضر ُضوُب َعَليخهر َغخ ، َوُهُم املخ
َياَمةر قر َم الخ يَها َيوخ

وا َمَع َسالركر َئالر ُُيخََّشُ
؛ لر َباطرلر نخ َمَسالرَك الخ

وَن. مر

لرهر َتَعاىَل:  َقوخ
َعامر إرَليخهر يفر نخ ر نَاُد اإلخ َسَن َما َجاَء إرسخ  {1}الفاحتة:[  ڦ ڤ ڤ ڤ] َوَما َأحخ

لرهر َتَعاىَل:   َقوخ
َغَضبر يفر لر يفر الخ َفاعر ُف الخ َوإرنخ َكاَن ُهَو  {1}الفاحتة:[  ڦ ڦ ڦ]َوَحذخ

، َكًَم َقاَل َتَعاىَل:  يَقةر َقر  احلخ
َل لرَذلرَك يفر َفاعر اآلية [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]الخ

اَللر  ،[16]املجادلة: نَاُد الضر َك إرسخ
ي َأَضلرُهمخ َوَكَذلر

ذر ، َوإرنخ َكاَن ُهَو الر بقَدره، َكًَم َقاَل  إرىَل َمنخ َقاَم برهر

[ [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]َتَعاىَل:  فر َكهخ . َوَقاَل: ]الخ

[ [وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ] َرافر َعخ َياتر ]األخ َن اآلخ ر َذلرَك مر . إرىَل َغيخ

ةر َعىَل َأنرُه  الر ُة َوَمنخ َحَذا الدر ير َقَدرر َقُة الخ رخ
فر ، اَل َكًَم َتُقوُلُه الخ اَللر ضخ ر  َواإلخ

رَداَيةر ُد براهلخ ُنخَفرر ُسبخَحاَنُه ُهَو املخ

يَن َُيخ  ذر َباَد ُهُم الر عر نخ َأنر الخ
، مر َوُهمخ َعُلوَنهُ َحذخ مخ برُمَتَشابرٍه َتاُروَن َذلرَك َوَيفخ هر

َعتر وَن َعىَل بردخ َن ، َوَُيخَتجُّ مر

، َوَقدخ َورَ  َغيي  َوالخ
اَللر لر الضر ، َوَهَذا َحاُل َأهخ مخ دي َعَليخهر  الرر

ُكوَن ما يكون فيه رصُيا يفر ُ ، َوَيرتخ
آنر ُقرخ َد الخ

 : يحر حر  الصر
يثر َدر  احلخ

ى »يفر يَن َسمر
نخُه، َفُأوََلرَك الرذر يَن َيتربرُعوَن َما َتَشاَبَه مر ُ إرَذا َرَأيخُتُم الرذر اَّللر

َذُروُهمخ  لرهر َتَعاىَل: «. َفاحخ  َقوخ
نري يفر َن: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]َيعخ َرا مخ

، [4]آلر عر

  -َفَليخَس 
ر
 اَّللر
در َباطرلر  - برَحمخ َن الخ َقر مر َل احلخ صر َن َجاَء لرَيفخ آ ُقرخ َنر الخ

؛ ألر يَحة  ة  َصحر  ُحجر
آنر ُقرخ  الخ

ٍع يفر ُبخَتدر
ر
مل

 َ ًقا َبنيخ ، َتنخ ُمَفري
ر
 اَّللر
نخدر نخ عر

َنرُه مر ؛ ألر تراَلف  ، َوَليخَس فريهر َتنَاُقض  َواَل اخخ اَللر َُدى َوالضر نخ َحكريٍم اهلخ
يل  مر زر

 .مَحريدٍ 

 واحلمد هلل رب العاملني وال حول وال قوة إال باهلل العِّل العظيم.
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