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  تفسري سورة الفاحتة
  

  : قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
أن مقصود ، وتوالك يف الدنيا واآلخرة   ، وأحاطك حبياطته ، اعلم أرشدك اهللا لطاعته   

فإذا صليت بال قلـب فهـي       ، قلب على اهللا تعاىل فيها    الصالة وروحها ولبها هو إقبال ال     
الذين هم عـن    * فويل للمصلني {: ويدل على هذا قوله تعاىل    ، كاجلسد الذي ال روح فيه    

 -أي إضـاعته  ، ففسر السهو بالسهو عن وقتها    ، )٥-٤سورة املاعون   (} صالم ساهون 
ديث الذي يف   ويدل على ذلك احل   ، والسهو عن حضور القلب   ، والسهو عن ما جيب فيها    

تلك صـالة   ، تلك صالة املنافق  : ((صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرين شيطان قام فنقر أربعاً           ، تلك صالة املنافق  ، املنافق

  . )رواه مسلم)) (اليذكر فيها إال قليالً
، النقر   عة األركان بذكره  وبإضا)) يرقب الشمس : ((فوصفه بإضاعة الوقت بقوله   

  )). ال يذكر اهللا فيها إال قليال: ((وبإضاعة حضور القلب بقوله
وهو قراءة الفاحتـة لعـل اهللا أن        ، إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصالة         

  . جيعل صالتك يف الصلوات املقبولة املضاعفة املكفرة للذنوب
ديث أيب هريرة الذي يف صحيح      ومن أحسن ما يفتح لك الباب يف فهم الفاحتة ح         

قسمت الصالة  : يقول اهللا تعاىل  : ((مسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         
: قال اهللا ) احلمد هللا رب العاملني   (بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد           

إياك نعبد  : (ذا قال فإ، جمدين عبدي   : قال اهللا ) مالك يوم الدين  : (فإذا قال ، محدين عبدي   
اهدنا الصراط  : (فإذا قال ، هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل        : قال اهللا ) وإياك نستعني 

هـذا  : قال اهللا ) صراط الذين انعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني        ، املستقيم  
  ). اخرجه مسلم. (انتهى احلديث)) لعبدي ولعبدي ما سأل

إيـاك  : (نصف هللا وهو أوهلا إاىل قولـه      : لم أا نصفان  وع، فإذا تأمل العبد هذا     
وأمره ، وتأمل أن الذي علمه هذا هو اهللا تعاىل ، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه   ) نعبد

وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء ، أن يدعو به ويكرره يف كل ركعة 
  . ر الناسإذا دعاه بإخالص وحضور قلب تبني له ما أضاع أكث
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  قد هيئوك ألمر لو فطنت له      فأربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل
، وها أنا أذكر لك بعض معاين هذه السورة العظيمة لعلك تصلي حبضور قلـب               

ألن ما نطق به اللسان ومل يعقد عليه القلب ليس بعمـل  ، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك    
وأبـدأ  ). ١١سورة الفتح   ). (يس يف قلوم  يقولون بألسنتهم ما ل   : (صاحل كما قال تعاىل   

أعوذ بـاهللا مـن     (فمعىن  ، على طريق االختصار واإلجياز     ، مث البسملة   ، مبعىن االستعاذة   
أن يضرين يف   ، ألوذ باهللا وأعتصم باهللا وأستجري جبنابه من شر هذا العدو           ) الشيطان الرجيم 
ألنـه  ،  على فعل ما يت عنه أو حيثين، أو يصدين عن فعل ما أمرت به    ، ديين أو دنياي    

وذلك أنه  ، أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل اخلري من صالة وقراءة أو غري ذلك                
إنه يراكم هو وقبيله من حيـث ال        : (ال حيلة لك يف دفعه إال باالستعاذة باهللا لقوله تعاىل         

عتصمت به كان   وا، فإذا طلبت من اهللا أن يعيذك منه        ، ) ٢٧سورة األعراف   ). (تروم
هذا سببا يف حضور القلب فاعرف معىن هذه الكلمة وال تقلها باللسان فقط كما عليـه                

  . أكثر الناس
بـسم  (وأما البسملة فمعناها أدخل يف هذا األمر من قراءة أو دعاء أو غري ذلك               

، تعاىل  ومتربكا بامسه تبارك و   ، بل أفعل هذا األمر مستعينا باهللا       ، ال حبويل وال بقويت     ) اهللا
فإذا أحضرت يف نفـسك أن      ، هذا يف كل أمر تسمى يف أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا              

متربئا من احلول والقوة كان هذا أكرب األسـباب يف          ، دخولك يف القراءة باهللا مستعينا به       
  . وطرد املوانع من كل خري، حضور القلب 

مثل العـالم   ، غ من اآلخر    امسان مشتقان من الرمحة أحدمها أبل     ) الرمحن الرحيم (
مها امسان رقيقان احدمها أرق من اآلخر أي أكثر مـن اآلخـر             : قال ابن عباس  ، والعليم  

  . رمحة
فاوهلـا  ، وثالث ونصف للعبد    ، ثالث ونصف هللا    : وأما الفاحتة فهي سبع آيات    

، فاعلم أن احلمد هو الثناء باللسان على اجلميـل االختيـاري            ) احلمد هللا رب العاملني   (
  . فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان احلال فذلك نوع من الشكر

وأما اجلميل الذي   ، وقوله على اجلميل االختياري أي الذي يفعله اإلنسان بإرادته          
  . ال صنع له فيه مثل اجلمال وحنوه فالثناء به يسمى مدحا ال محدا
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يتضمن املدح والثناء على احملمـود بـذكر        أن احلمد   : والفرق بني احلمد والشكر   
والشكر ال يكون إال علـى أحـسان        ، حماسنه سواء كان إحسانا إىل احلامد أو مل يكن          

، ألنه يكون على احملاسن واإلحسان      ، فمن هذا الوجه احلمد أعم من الشكر        ، املشكور  
: وهلذا قـال  ، وىل  وما خلقه يف اآلخرة واأل    ، فإن اهللا حيمد على ما له من األمساء احلسىن          

احلمد هللا الذي خلـق     : (وقال، ) ١١١سورة اإلسراء   ). (احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا     (
  . إىل غري ذلك من اآليات، ) ١٣سورة األنعام ). (السموات واألرض

، فهو أخص من احلمد من هذا الوجـه  ، وأما الشكر فإنه ال يكون إال على اإلنعام       
سـورة  ) (اعملوا ءال داود شـكراً    : (وهلذا قال تعاىل  ، سانلكنه يكون بالقلب واليد والل    

فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة    ، واحلمد يكون بالقلب واللسان   ، ) ١: اآلية، اإلنعام  
  . واحلمد أعم من جهة أسبابه، أنواعه

فأما ، لالستغراق أي مجيع أنواع احلمد هللا ال لغريه    ) احلمد: (األلف والالم يف قوله   
وخلق السمع والبـصر والـسماء واألرض       ، صنع للخلق فيه مثل خلق اإلنسان     الذي ال   

وأما ما حيمد عليه املخلوق مثل ما يثين به على الـصاحلني            ، واألرزاق وغري ذلك فواضح   
فهذا كله هللا أيـضاً     ، وعلى من فعل معروفاً خصوصاً إن أسداه إليك       ، واألنبياء واملرسلني 

وغري ذلـك   ، وحببه إليه وقواه عليه   ، ه ما فعل به ذلك    وأعطا، مبعىن أنه خلق ذلك الفاعل    
من أفضال اهللا الذي لو خيتل بعضها مل حيمد ذلك احملمود فصار احلمـد هللا كلـه ـذا                   

  . االعتبار
اإللـه أي   : ومعناه، فاهللا علم على ربنا تبارك وتعاىل     ) هللا رب العاملني  : (وأما قوله 

أي املعبود يف ، )٣: اآلية، سورة األنعام) (ألرضوهو اهللا يف السموت ويف ا   : (املعبود لقوله 
) إن كل من يف السموت واألرض إال ءايت الرمحن عبـداً          : (السموات واملعبود يف األرض   

فهو اسم لكل   ) العاملني(وأما  ، وأما الرب فعناه املالك املتصرف    ، )٩٣: اآلية، سورة مرمي (
نسي وجين وغري ذلك مربـوب      ماسوى اهللا تبارك وتعاىل فكل ماسواه من ملك ونيب وإ         

وهو الغين ، فقري حمتاج كلهم صامدون إىل واحد الشريك له يف الدين، مقهور يتصرف فيه
فذكر يف  ) ملك يوم الدين  (ويف قراءة أخرى    ) مالك يوم الدين  (وذكر بعد ذلك    ، الصمد
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كما ذكره يف آخـر     ، أول هذه السورة اليت هي أول املصحف األلوهية والربوبية وامللك         
  ). ٣-١: اآليات، سورة الناس) (ملك الناس* قل أعوذ برب الناس (سورة من املصحف 

فهذه ثالثة أوصاف لربنا تبارك وتعاىل ذكرها جمموعة يف موضه واحـد يف أول              
. مث ذكرها جمموعة يف موضع واحد يف آخر القرآن ما يطرق مسعك من القـرآن              ، القرآن

ويعلـم أن   ، ويبذل جهده يف البحث عنه    ، وضوعفينبغي ملن نصح نفسه أن يعتين ذا امل       
العليم اخلبري مل جيمع بينهما يف أول القرآن مث يف آخره إال ملا يعلم من شدة حاجة العبـاد                   

كما ، فكل صفة هلا معىن غري معىن األخرى      ، ومعرفة الفرق بني هذه الصفات    ، إىل معرفتها 
 فكل وصف له معىن غـري ذلـك         وسيد ولد آدم  ، وخامت النبيني ، حممد رسول اهللا    : يقال

  . الوصف اآلخر
مث دعـوت اهللا أو     ، وعرفت أن اإلله هو املعبود    ، إذا عرفت أن معىن اهللا هو اإلله      

أو ذحبت له   ، فإن دعوت خملوقاً طيباً أو خبيثاً     ، ذحبت له أو نذرت له فقد عرفت أنه اهللا          
مشـسان  ( أو تاجا    فمن عرف أنه قد جعل مشسان     ، أو نذرت له فقد زعمت أنه هو اهللا         

،  رجال كان الناس يف عصر الشيخ يعتقدون فـيهم الواليـة           - ومثلهما يوسف    -وتاج  
راجـع  ) (ويرفعون هلم من العبادة والدعاء وحنوها ما ال ينبغي أن يرفع إال هللا عز وجـل               

عرف ماعرفت بنو إسرائيل ملـا      ، برهة من عمره هو اهللا    ) رسالة كشف الشبهات للشيخ   
وملا سقط يف أيديهم ورأوا     : (وقالوا ماذكر اهللا عنهم   ، لما تبني هلم ارتاعوا   ف، عبدوا العجل 

، سورة األعـراف  ) (أم قد ضلوا قالوا لَِئن مل يرمحنا ربنا ريغفر بنا لنوكنن من اخلسرين            
  ). ١٤٩: اآلية

، فاهللا تعاىل مالك كل شئ وهو املتصرف فيه       ، وأما الرب فمعناه املالك املتصرف    
كما ، ن أقر به عباد األصنام الذين قاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ولك، وهذا حق 

قل من يرزقكم من السماء واألرض : (ذكر اهللا عنهم يف القرآن يف غري موضع كقوله تعاىل       
أمن ميلك السمع واألبصر ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومـن يـدبر            

  ). ٣١: اآلية، سورة يونس) (ناألمر فيسقولون اهللا قل أفال تتقو
مث دعا خملوقاً يف ذلك خصوصاً إن اقترن      ، فمن دعا يف تفريج كربته وقضاء حاجته      

أو ) عبد علـي  (أو قول   ) فالن عبدك (بدعائه نسبة نفسه إىل عبوديته مثل قوله يف دعائه          
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ه اهللا تبارك وتعاىل    ويف دعائه علياً أو الزبري بدعائ     ، فقد أقر له بالربوبية   ) عبد النيب أو الزبري   (
قد أقر له   ، ليأيت له خبري أو ليصرف عنه شراً مع تسمية نفسه عبداً له           ، وإقراره له بالعبودية  

فرحم اهللا عبـداً نـصح      ، ومل يقر هللا رب العاملني كلهم بل جحد بعض ربوبيته         ، الربوبية
هل ، قيموهم أهل الصراط املست   ، وسأل عن كالم أهل العلم    ، وتفطن هذه املهمات  ، نفسه

  . فسروا السورة ذا أم ال؟
ويف القـراءة   ) مالك يوم الـدين   : (وذلك أن قوله  ، وأما امللك فيأيت الكالم عليه    

ومآ : (فمعناه عند مجيه املفسرين كلهم ما فسره اهللا به يف قوله          ) ملك يوم الدين  (األخرى  
 لنفس شيئاً واألمر    يوم ال متلك نفس   * مث مآ ما أدراك ما يوم الدين        * أدراك مايوم الدين    

  ). ١٩ - ١٧: اآليات، سورة األنفطار) (يومٍئذ هللا
مع أنه سـبحانه  ، وعرف ختصيص امللك بذلك اليوم ، فمن عرف تفسري هذه اآلية    

عرف أن التخصيص هلذه املسألة الكبرية العظيمة الـيت         ، مالك كل شئ ذلك اليوم وغريه     
فياهلا من  ، ا دخل النار من دخلها    وبسبب اجلهل   ، بسبب معرفتها دخل اجلنة من دخلها     

فأين هذا املعىن واإلميان مبا ، مسألة لو رحل الرجل فيا أكثر من عشرين سنة مل يوفها حقها     
يا فاطمة بنت حممد ال أغين عنك من اهللا      : (مع قوله صلى اهللا عليه وسلم     ، صرح به القرآن  

  :  قول صاحب الربدةمن ، )أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة(، )شيئاً
  ولن يضيق رسول اهللا جاهك يب     إذا الكريـم حتلى باسـم منتقم

  فإن يل ذمـة منه بتسـميتـي     حممداً وهو أويف اخللق بالذمم
  إن مل تكـن يف مادي آخذاً بيدي     فضالً وإال فقـل يا زلة القـدم

وممن يدعي  ، ن العباد ومن فنت ا م   ، فليتأمل من نصح نفسه هذه األبيات ومعناها      
  . واختاروا تالوا على تالوة القرآن، انه من العلماء

يوم ال متلك نفس  : (هل جيتمع يف قلب عبد التصديق ذه األبيات والتصديق بقوله         
ال ) يا فاطمة بنت حممد ال أغين عنك من اهللا شـيئاً          : (وقوله) لنفس شيئاً واألمر يومٍئذ هللا    

وأن ، وأن فرعون صادق، ال واهللا إال كما جيتمع يف قلبه أن موسى صادق،  ال واهللا ،واهللا 
ال واهللا ما استويا ولن يتالقيـل       . وأن أبا جهل صادق على احلق     ، حممداً صادق على احلق   

  . حىت تشيب مفارق الغربان
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وعـرف  ، ومن فنت ا عرف غربة اإلسالم، فمن عرف هذه املسألة وعرف الربدة  
بل هم الـذين    ، ليس عند التكفري والقتال   ، داوة واستحالل دمائنا وأموالنا ونسائنا    أن الع 

) ١٨: اآلية، سورة اجلن ) (فال تدعوا مع اهللا أحداً    : (بل عند قوله  ، بدءونا بالتكفري والقتال  
، سورة اإلسراء ) اولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب        : (وعند قوله ، 

) له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلـم بـشئ            : (وقوله، )٥٧: اآلية
بإمجـاع  ) مالك يـوم الـدين    : (فهذه بعض املعاين يف قوله    ، )١٤: اآلية، سورة الرعد (

كمـا قـدمت   ) إذا السماء انفطرت ((وقد فسرها اهللا سبحانه يف سورة       ، املفسرين كلهم 
  . لك

  . وبضدها تتبني األشياء: بالباطل كما قيلواعلم أرشدك اهللا أن احلق ال يتبني إال 
وسنة بعد  ، ويوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر     ، فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة      

وال تصد عن احلـوض     ، سنة لعلك أن تعرف ملة أبيك إبرهيم ودين نبيك فتحشر معهما          
، لقيامةولعلك أن متر على الصراط يوم ا      ، كما يصد عنه من صد عن طريقهما        ، يوم الدين 

فعليك بإدامة دعاء الفاحتة    ، وال تزل عنه كما زل عن صراطهما املستقيم يف الدنيا من زل           
  . مع حضور القلب وخوف وتضرع

، فالعبادة كمال احملبة وكمـال اخلـضوع      ) إياك نعبد وإياك نستعني   : (وأما قوله 
وال ، إال إياك كرر لالهتمام واحلصر أي ال نعبد       ، وقدم املفعول وهو إياك   ، واخلوف والذل 

فـاألول  ، والدين كله يرجع إىل هذين املعنيني     ، وهذا هو كمال الطاعة   ، نتوكل إال عليك  
، أي إيـاك نوحـد    ) إياك نعبد : (والثاين التربؤ من احلول والقوة فقوله     ، التربؤ من الشرك  

ـ ، ال ملكاً وال نبياً وال غريمها     ، ومعناه أنك تعاهد ربك أن ال تشرك يف عبادته أحداً          ا كم
وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبني أرباباً أيامركم بالكفر بعذ إذ أنتم            : (قال للصحابة 

فتأمل هذه اآلية واعرف ما ذكـرت لـك يف          ،)٨٠: اآلية، سورة آل عمران  ) (مسلمون
فإذا كان الصحابة لو يفعلوهـا مـع        ، أا اليت نسبت إىل تاج وحممد بن مشسان       ، الربوبية

  إسالمهم فكيف مبن فعلها يف تاج وأمثاله؟ الرسل كفروا بعد 
هذا فيه أمران أحدمها سؤال اإلعانة من اهللا وهو التوكل          ) وإياك نستعني : (وقوله

  . وأيضاً طلب اإلعانة من اهللا كما مر أا من نصف العبد. والتربئ من احلول والقوة



  ٨

هو حظ العبد   فهذا هو الدعاء الصريح الذي      ) اهدنا الصراط املستقيم  : (وأما قوله 
الذي لـم يعـط  ، وهو التضرع إليه واإلحلاح عليه أن يرزقه هذا املطلب العظيم ، من اهللا   

كما مـن اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم بعـد           ، أحد يف الدنيا واآلخرة أفضل منه     
 واهلداية هم هنا التوفيق   ، )٢: اآلية، سورة الفتح ) (ويهديك صراطاً مستقيماً  : (الفتح بقوله 

فإن اهلداية إىل ذلك تتـضمن العلـم        ، وليتأمل العبد ضرورته إىل هذه املسألة     ، واإلرشاد
  . والعمل الصاحل على وجه االستقامة والكمال والثبات على ذلك إىل أن يلقى اهللا

واملراد بذلك الدين الذي    ، الطريق الواضح واملستقيم الذي ال عوج فيه      : والصراط
وهـم  ) صراط الذين أنعمت علـيهم    (هللا عليه وسلم وهو     أنزله اهللا على رسوله صلى ا     

وأنت دائماً يف كل ركعة تسأل اهللا أن يهديك         ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه      
وكلما خالفه من طريق    ، وعليك من الفرائض أن تصدق اهللا أنه هو املستقيم        ، إىل طريقهم 

وهـو  ، لواجبات من هذه اآلية   وهذه أول ا  . بل معوج ، فليس مبستقيم ، أو علم أو عبادة   
وهو اعتقاد ذلك جممالً وتركـه      ، وليحذر املؤمن من خدع الشيطان    ، اعتقاد ذلك بالقلب  

فإن أكفر الناس من املرتدين يعتقدون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علـى               ، مفصالً
 كـذبوا   فريقاً: (فإذا جاء مبا ال وى أنفسهم فكما قال تعاىل        ، احلق وإن ما خالفه باطل    

  ). ٧٠: اآلية، سورة املائدة) (وفريقاً يقتلون
فاملغضوب عليهم هم العلمـاء     ) غري املغضوب عليهم وال الضـآلني    : (وأما قوله 

والثاين صـفة   ، فاألول صفة اليهود  ، والضالون العاملون بال علم   ، الذين مل يعملوا بعلمهم   
 مغضوب عليهم وأن النـصارى      وكثري من الناس إذا رأي يف التفسري أن اليهود        ، النصارى
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو ـذا          ، ظن اجلاهل أن ذلك خمصوص م     ، ضالون
، فياسبحان اهللا كيف يعلمه اهللا وخيتـار لـه  ، ويعوذ من طريق أهل هذه الصفات   ، الدعاء

 هـذا ، وال يتصور أنه يفعله   ، ويفرض عليه أن يدعو به دائماً مع ظنه أنه ال حذر علي منه            
  . واهللا أعلم هذا آخر الفاحتة، من ظن السوء باهللا 

، معناها اللهم اسـتجب   ، ولكنها تأمني على الدعاء   ، أما آمني فليست من الفاحتة    
  . فالواجب تعليم اجلاهل لئال يظن أا من كالم اهللا
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  :مسائل مستنبطة من سورة الفاحتة 
  .فيها التوحيد) إياك نعبد وإياك نستعني: (األوىل

  .فيها املتابعة) اهدنا الصراط املستقيم: (نيةالثا
فاحلب يف األوىل والرجاء يف الثانية      . أركان الدين احلب والرجاء واخلوف    : الثالثة

  .واخلوف يف الثالثة
هالك األكثر يف اجلهل باآلية األوىل أعين استغراق احلمد واستغراق ربوبية           : الرابعة

  .العاملني
  .أول املغضوب عليهم والضالنيأول املنعم عليهم و: اخلامسة
  .ظهور الكرم واحلمد يف ذكر املنعم عليهم: السادسة
  .ظهور القدرة واد يف ذكر املغضوب عليهم والضالني: السابعة
  .دعاء الفاحتة مع قوله ال يستجاب الدعاء من قلب غافل: الثامنة

  .فيه حجة اإلمجاع) صراط الذين أنعمت عليهم(قوله : التاسعة
  .مايف اجلملة من هالك اإلنسان إذا وكل إىل نفسه: رةالعاش

  .مافيها من النص على التوكل: عشر احلادية
  .مافيها من التنبية على بطالن الشرك: عشر الثانية

آيات الفاحتة كل آية منها     : الرابعة عشرة . التنبيه على بطالن البدع   : الثالثة عشرة 
  .رد معناها بالتصانيفوكل آية أف، لو يعلمها اإلنسان صار فقيهاً

  . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
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  تفسري سورة اإلخالص
  

  :  قال رمحه اهللا تعاىل يف تفسري سورة اإلخالص
خرجنا يف ليلة ممطرة فطلبت النيب صـلى اهللا عليـه           : (عن عبد اهللا بن حبيب قال     

 ما أقـول ؟     قلت يا رسول اهللا   : قل، فلم أقل شيئا، قال    : وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال    
و املعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك كـل           } قل هو اهللا أحد   {: قال

  . قال الترمذي حديث حسن صحيح) شيء
واألحد الذي ال نظري له، والصمد الذي تصمد اخلالئق كلـها إليـه يف مجيـع                

  .احلاجات، وهو الكامل يف صفات السؤدد
إثبات صـفات الكمـال،     } الصمد{وله  نفي النظري واألمثال، وق   } أحد{فقوله  

نفي الشركاء  } ومل يكن له كفوا أحد    {نفي للصاحبة والعيال،    } مل يلد ومل يولد   {وقوله  
  . لذي اجلالل
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  تفسري الفلق
  : قال رمحه اهللا يف تفسري سورة الفلق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
من شر و* ومن شر غاسق إذا وقب * من شر ما خلق * قل أعوذ برب الفلق   {

  . }ومن شر حاسد إذا حسد* النفثت يف العقد 
أعتصم والتجي ء وأحترز، وتضمنت هذه الكلمة مـستعاذا بـه           : }أعوذ{فمعىن  

فهو اهللا وحده رب الفلق الذي ال يـستعاذ إال          : فأما املستعاذ به  . ومستعاذا منه ومستعيذا  
  .به

: ، فقـال )وهو الطغيان(وقد أخرب اهللا عمن استعاذ خبلقه، أن استعاذته زادنه رهقا    
  ). سورة اجلن(} وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا{

هو بياض الصبح، إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات اهللا الدالة             : }الفلق{و  
  . على وحدانيته

  . يامةفهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكل من اتبعه إىل يوم الق: وأما املستعيذ
  : وأما املستعاذ منه فهو أربعة أنواع

وهذا يعم شرور األوىل واآلخرة، وشرور الدين       } من شر ما خلق   {: قوله: األول
  . والدنيا

أي أظلـم   : الليل، إذا وقب  : والغاسق} ومن شر غاسق إذا وقب    {: قوله: الثاين
  . ودخل يف كل شيء، وهو حمل تسلط األرواح اخلبيثة

: وهذا من شر السحر، فإن النفاثات     } ن شر النفثت يف العقد    وم{: قوله: الثالث
السواحر اليت يعقدن اخليوط وينفثن على كل عقدة حىت ينعقد ما يردن مـن الـسحر،                

مؤنث، أي األرواح واألنفس، ألن تأثري السحر إمنا هو من جهـة األنفـس              : والنفاثات
  . اخلبيثة

 إبليس وذريته ألم أعظم     وهذا يعم } ومن شر حاسد إذا حسد    {: قوله: الرابع
ألن احلاسد إذا أخفى احلسد ومل يعامل أخاه        } إذا حسد {: وقوله. احلساد لبين آدم أيضا   

  . إال مبا حيبه اهللا، مل يضر احملسود



  ١٢

  تفسري الناس
  : قال رمحه اهللا يف تفسري سورة الناس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
* من شر الوسواس اخلناس     * إله الناس   * ملك الناس   * قل أعوذ برب الناس     {

  . }من اجلنة والناس* الذي يوسوس يف صدور الناس 
  :فقد تضمنت أيضا ذكر ثالثة} قل أعوذ برب الناس{: قوله

  . اإلستعاذة وقد تقدمت: األول
  .املستعاذ به: الثاين

  .املستعاذ منه: الثالث
م ودبـرهم،   فهو اهللا وحده ال شريك له رب الناس الذي رزقه         : فأما املستعاذ به  

  . وأوصل إليهم مصاحلهم ومنع عنهم مضارهم
أي املتصرف فيهم وهم عبيده ومما ليكه، املدبر هلم كما يـشاء،            } ملك الناس {

الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس هلم ملك يهربون إليه إذا دمههم أمـره، خيفـض                
  . ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ومينع

 معبود هلم غريه، فال يـدعى وال يرجـى وال    أي معبودهم الذي ال   } إله الناس {
خيلق إال هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم ومحاهم مما يـضرهم بربوبيتـه، وقهـرهم         
وأمرهم واهم، وصرفهم كما يشاء مبلكه، واستعبدهم باهليبة اجلامعة لصفات الكمـال            

  . كلها
   .فهو الوسواس، وهو اخلفي اإللقاء يف النفس: وأما املستعاذ منه

الرجـوع إىل   : فهو الذي خينس ويتأخر وخيتفي، وأصل اخلنـوس       : وأما اخلناس 
الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جـثم        : الوراء، وهذان وصفان ملوصوف حمذوف وهو     

  .على قلبه وبذل فيه الوساوس اليت هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس
). لكلب، فإذا ذكر العبد ربـه خـنس       اخلناس له خرطوم كخرطوم ا    : (قال قتادة 

ويقال رأس كرأس احلبة يضعه على مثرة القلب ومينيه وحيدثه، فإذا ذكر اهللا خنس، وجاء               
  . بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر اهللا اخننس، وإذا غفل عاد



  ١٣

إنـس وجـن، فـإن      : يعين أن الوسواس نوعـان    : }من اجلنة والناس  {: وقوله
اإللقاء اخلفي، لكن إلقاء اإلنس بواسطة األذن، واجلين ال حيتاج إليها، ونظـري             : الوسوسة

وكذلك جعلنا لكل نيب {: اشتراكهما يف الوسوسة اشتراكهما يف الوحي الشيطاين يف قوله     
عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك              

  ). نعاماأل(} ما فعلوه فذرهم وما يفترون
    .واهللا أعلم

 .واحلمد هللا أوال وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم


