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رب العالمين على كماله وجماله ونعمائه عدد خلقه ورضا نفس��ه
الحمد هلل ّ

وزنة عرش��ه وم��داد كلماته ما بقيت الدني��ا وما دامت اآلخرة ،والصالة والس�لام
على س�� ّيدنا ونب ّينا محمد س�� ّيد البش��ر وأكملهم خلقا ما أدبر ليل وما أسفر صبح،

أ ّما بعد:

ف��إن الناظ��ر يف كتب تفس��ير القرآن الكري��م يج��د ّ
بصحة
أن كثيرا منه��ا تم ّيز
ّ

وصحة التعليل،
التفسير ،وس�لامة المنهج ،وحسن األس��لوب ،وجمال العبارة،
ّ
وورود اللطائ��ف ،ووجود الفوائد ،...إال أنه يجد يف تفس��ير م��ا ال يجده يف غيره،

ويجد يف غيره ما ال يجده فيه؛ لهذا وغيره ش��رعت مس��تعينا باهلل يف تأليف تفس��ير
يجم��ع أطي��ب وأميز وأنفس م��ا وجدت فيم��ا قرأت من كتب التفس��ير ،أس��ميته

(التفسير النفيس) ،سائال اهلل العون والسداد ،والقبول والرشاد.

تأليف  /د .حممد أمحد صاحل باحم ّرم

***
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 Jتفسري سورة الفاحتة L
 متهيد:
أفس��ر الس��ورة الكريمة
ثم ّ
أب��دأ ّأوال بتوضي��ح معنى االس��تعاذة والبس��ملةّ ،

مستعينا باهلل يف ذلك ك ّله.

(أعو ُذ بِ ِ
الش ْي َط ِ
الله ِم َن َّ
الر ِجي ِم)
 َ ُ
ان َّ

يف االستعاذة إقرار من العبد بعجزه وضعفه ،وإقرار بقدرة اهلل على دفع جميع

المكروهات عنه.

وأتحصن ،فمعنى االستعاذة يف
	*(أعوذ) :أي أستجير ،وألتجئ ،وأعتصم،
ّ
كالم العرب :االس��تجارة والتح ّيز إلى الش��يء ،على معنى االمتناع به من
المكروه.

مبني على الكسر.
	*(باهلل) :الباء :حرف ّ
جر ّ

يس��مى به غير اهلل س��بحانه ،وأصله
	*(اهلل) :عل��م على الذات الجليلة ،وال
ّ
وعوضت عنها أداة التعريف ،ونظير ذلك (الناس)
(اإلله) فحذفت الهمزة ّ
وعوضت عنها أداة التعريف.
أصله (األناس) فحذفت الهمزة ّ

المس��تحق إلفراده بالعبادة؛ لما
	*و(اهلل) :أي المألوه المعبود ُح ّبا وتعظيما،
ّ
ا ّتصف به من صفات األلوه ّية.

والعلم��اء اختلف��وا يف هذا االس��م العظيم هل هو اس��م َع َل ٍم للذات ،أو اس��م
ٍ
صفة ،على قولين:
ُم ْشت ٌَّق من
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مشتق من صفاته؛ ألن أسماء الصفات
األول :أنه اسم علم لذات اهلل ،غير
ّ
	* ّ
تكون تابعة ألس��ماء الذات ،فلم يكن بدٌّ من أن يختص باسم ٍ
ذات ،يكون
ّ
ُ
علمًا؛ لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعًا.
مشتق من ( َأ َل َه) ،صار باشتقاقه عند حذف ِ
همز ِه ،وتفخيم لفظه
	*الثاين :أنه
ّ
اهلل.
واختلفوا فيما ْ
اشت َُق منه (إله) على قولين:

مش��تق من (ا َلو َله)؛ ألن العباد يألهون إليه سبحانه ،أي يفزعون
األول :أنه
ّ
	* ّ
للمؤتم به :إمام.
إليه يف أمورهم ،فقيل للمألوه إليه( :إله) ،كما قيل
ِّ

مش��تق م��ن (األلوه ّية) ،وه��ي العبادة ،من قولهم :ف�لان يتأ َّله،
	*الثاين :أنه
ّ
المس��تحق إلفراده
أي يتع ّبد ،والمعنى :أي المألوه المعبود ُح ّبا وتعظيما،
ّ

بالعبادة؛ لما ا ّتصف به من صفات األلوه ّية.

يختص بشيطان مع ّين ،بل هو شامل
(من الشيطان) :الشيطان :اسم جنس ال
ّ

لجنس الشيطان.

وسمي الشيطان شيطانا؛ لبعده عن الحق
والشيطان
ّ
مشتق من ش َطن أي َب ُعدَ ّ .

مش��تق من
وتمرده؛ ول ُبعده عن رحمة اهلل وجنّته؛ ولبعده عن طبائع البش��ر .وقيل:
ّ
ّ
ش��اط يش��يط؛ ألنه خلق من نار ،وقيل :من ش��اط إذا ِ
غضب؛ ألن الشيطان طبيعته

والتسرع وعدم التأنّي.
ال َّط ْيش والغضب
ّ

(الرجيم) :الرجيم ( َف ِعيل) بمعنى ( َم ْفعول) أي مطرود مهان مبعد عن رحمة

اهلل ،ومن ّ
كل خير .وقيل :أي مرجوم بالشهب عند اسرتاق السمع .وقيل( :رجيم)

األول أشهر.
بمعنى راجم؛ ألنه يرجم الناس بالوساوس .والقول ّ
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 ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

ف يف قوله( :ﭑ ) على قولين:
(ﭑ ﭒ ) :اختُلِ َ

اهلل
	*القول ّ
األول :ذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أهنا صلة زائدة ،وإنما هو ُ
الرحيم ،واستشهدوا بقول لبيد:
الرحم ُن
ُ
ك ح��والً ك ِ
وم��ن يب ِ
ِ
الس�لاَ ِم َع َل ْيكُما
َامالً َف َق ِد ا ْعت ََذ ْر
َ ْ
َ َ ْ َْ
��م َّ
إِ َلى ا ْل َح ْول ُث َّم ْاس ُ

فذكر اسم السالم زيادة ،وإنما أراد :ثم السالم عليكما .واختلف من قال هبذا

يف معنى زيادته على قولين:

األول :إلجالل ذكره وتعظيمه؛ ليقع الفرق به بين ذكره وذكر غيره من
	* ّ
المخلوقين .وهذا قول قطرب.

والتيمن;
	*الث��اين :ليخرج به من حكم القس��م واليمين إلى قص��د التربُّك
ّ
ألن أصل الكالم( :باهلل) .وهذا قول األخفش.

	*القول الثاين :ذهب الجمهور إلى ّ
أن (بِ ْس ِم) أصل مقصود.
واختلفوا يف معنى دخول (الباء) على (اسم) ،على قولين:

األول :دخل��ت على معن��ى األمر وتقديره( :بس��م اهلل الرحمن الرحيم
	* ّ
الفراء.
ابدؤوا) .وهذا قول ّ

	*الثاين :على معنى اإلخبار وتقديره( :بسم اهلل الرحمن الرحيم بدأت).
وه��ذا ُ
الزجاج .ولم تذك��ر؛ ألن الحال ينب��يء ّ
أن القائل مبتديء،
قول َّ

فيس��تغنى عن ذكره .وق��ال ابن عطية :الب��اء يف (بس��م اهلل) متع ّلقة عند

مس��تقر أو ثابت بسم اهلل ،وعند نحاة
نحاة البصرة باس��م تقديره :ابتدا ٌء
ّ
الكوفيين متع ّلق بفعل تقديره :ابتدأت (بسم اهلل).
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بدأت
(ﭑ ﭒ )( :الباء) قيل :إهنا لالس��تعانة وطلب التوفيق والربكة ،أي ُ

بع��ون اهلل وتوفيق��ه وبركته .وهذا تعلي��م من اهلل لعباده؛ ليذكروا اس��مه عند افتتاح
القراءة وغيرها .وقيل( :الباء) للمصاحبة تربّكا .و(االس��م المضاف إلى اهلل) ليس
اسما ،وإنما هو مصدر بمعنى التسمية ،أي أبدأ بتسمية اهلل قبل فعلي ،أو قبل قولي.
و(ﭑ ﭒ) :ج��ار ومج��رور متع ّل��ق بمح��ذوف ،وهذا المح��ذوف ي َقدَّ ر

فعالً ّ
متأخر ًا مناس��بًا ،فإذا قلت( :باسم اهلل) وأنت تريد أن تقرأ فإنك تقدّ ر الفعل:

(باس��م اهلل أق��رأ) ،وإذا قلت( :باس��م اهلل) وأنت تريد أن تأكل فإن��ك تقدّ ر الفعل:

(باس��م اهلل آكل) ،وهكذا .وقيل يقدّ ر فعال متقدّ م��ا .فمن قدّ ره ّ
متأخرا كان غرضه
الدالل��ة بتأخيره عل��ى االختصاص مع ما يحصل يف ضمن ذلك من العناية بِش��أن
االس��م واإلش��ارة إلى ّ
أهم؛ لكون التربّك حصل به ،ومن قدّ ره متقدّ ما
أن البداية به ّ

كان غرضه الداللة بتقديمه على االهتمام بشأن الفعل.

(ﭓ ) :ق��ال بع��ض العلماء :ال اش��تقاق لهذا االس��م؛ ألنه من األس��ماء

المختصة ب��اهلل وحده ،ق��ال تعال��ى( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [اإلس��راء]110:؛
ّ
وألنه لو كان مشت ّقا من الرحمة؛ ال ّتصل بذكر المرحوم ،فجاز أن يقال :اهلل رحمن
بعب��اده ،كم��ا يقال :اهلل رحي��م بعباده ،وأيضا لو كان مش��ت ّقا من الرحم��ة لم تنكره

العرب حين سمعوه ،إذ كانوا ال ينكرون رحمة ر ّبهم.

وق��ال الجمهورّ :
مبن��ي على المبالغة،
مش��تق من الرحمة،
إن لفظ (ﭓ )
ّ
ّ

ومعناه :ذو الرحمة الواس��عة الذي ال نظير له فيها؛ ولهذا جاء على وزن ( َف ْعالن)
الذي ّ
يدل على الس��عة؛ لزيادة األلف والنون؛ فلذلك ال يثنّى وال يجمع كما يثنّى

لفظ (ﭔ ) ويجمع .وقيل( :ﭓ ) :أي المنعم بنعم عا ّمة تش��مل الكافرين
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الخاص��ة بالمؤمنين .وقيل( :ﭓ ) :أي
وغيره��م ،و(ﭔ ) :المنعم بالنعم
ّ

المنعم بجالئل النعم ،و(ﭔ ) المنعم بدقائقها.

و(ﭔ ) :أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده ،والرحمة هنا هي فعل

اهلل؛ ولهذا جاءت عل��ى وزن (فعيل) ّ
الدال على وقوع الفعل .وقيل( :ﭔ ):

الخاصة بالمؤمنين .قال تعالى عن نفسه﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ
أي ذو الرحمة
ّ

ﰔ ﴾ [األحزاب.]43:

وقال( :ﭔ) ،ولم يقل( :الراحم)؛ ألن (فعيل) فيه مبالغة ،وأ ّما (الراحم)

مرة ،وال يوصف بالرحيم
ف�لا مبالغة يف بنيته؛ ألنه يوص��ف بالراحم َمن رحم ولو ّ

تكررت منه الرحمة .قال « :الراحمون يرحمهم الرحمن»(((.
إال َمن ّ
واعل��م أن��ه إذا جيء بلف��ظ( :ﭓ ) وح��ده ،أو بلف��ظ( :ﭔ ) وحده

وفسر لفظ:
شمل الوصف والفعل ،لكن إذا اقرتنا ُف ِّسر لفظ( :ﭓ ) بالوصفّ ،
(ﭔ ) بالفعل.

وق��دّ م اس��م (اهلل) عل��ى اس��مه (ﭓ) ،واس��مه (ﭔ)؛ ألن األلوه ّية

التس��مي ب��ه ،وال من جهة
ليس��ت لغي��ره س��بحانه بوجه من الوج��وه ،ال من جهة
ّ
المعنى؛ وألن من ش��أن الع��رب إذا أرادوا الخرب عن مخرب عنه أن يقدّ موا اس��مه،

ثم ُيتبعوه صفاته.

مبني للمبالغة؛ وألنه
وقدّ م اس��م (ﭓ ) على اس��م (ﭔ )؛ ألنه اس��م ّ

ال يج��وز وص��ف غير اهلل بالرحم��ن ،ويجوز وصفه بالرحيم .ق��ال تعالى( :ﮬ
((( أخرجه أبو داود ( ،)4941والرتمذي ( ،)1924وأحمد ( ،)6494وصححه األلباين.
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ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [التوبة.]128:
 تفسري سورة الفاحتة:

***

 أوال :أمساء هذه السورة العظيمة:

سميت هبذا االسم؛ ألهنا يفتتح بكتابتها المصاحف،
1 .1سورة الفاتحةّ :
ويقرأ هبا يف الصلوات ،فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن يف
الكتابة والقراءة.

سميت هبذا االسم؛ لتقدّ مها على سائر سور القرآن غيرها،
2 .2أ ّم القرآنّ :
ّ
وتأخر ما سواها خلفها يف القراءة والكتابة تقدّ م األ ّم واألصل ،أو
الشتمالها على ما فيه من الثناء على اهلل بما هو أهله ،والتع ّبد بأمره

وهنيه ،وبيان وعده ووعيده ،أو على جملة معانيه من الحكم النظر ّية،
واألحكام العمل ّية التي هي سلوك الصراط المستقيم ،واالطالع على
رب
معارج السعداء ،ومنازل األشقياء .قال « :الحمدُ هَّلل ِ ِّ
ِ
وأم ا ْل ِ
بع المثاين»(((.
العالمين ُّأم
َ
والس ُ
القرآنُّ ،
كتابَّ ،

سميت هبذا االسم؛ لتقدّ مها على سائر سور القرآن غيرها،
3 .3أ ّم الكتابّ :
ّ
وتأخر ما سواها خلفها يف القراءة والكتابة تقدّ م األ ّم واألصل ،أو
الشتمالها على ما فيه من الثناء على اهلل بما هو أهله ،والتع ّبد بأمره
وهنيه ،وبيان وعده ووعيده ،أو على جملة معانيه من الحكم النظر ّية،

((( أخرجه أحمد ( ،)9790والدارمي ( ،)3417وأخرجه البخاري ( )4704بنحوه.
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واألحكام العمل ّية التي هي سلوك الصراط المستقيم ،واالطالع على
معارج السعداء ،ومنازل األشقياء؛ وللحديث السابق(((.

سميت هبذا االسم؛ ألهنا سبع آيات تثنّى يف الصالة،
4 .4السبع المثاينّ :
تكرر فيها .قال تعالى( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
أي ّ

ﯤ) [الحجر]87:؛ وللحديث السابق(((.

سم َيت بذلك؛ الشتمالها على المعاين التي يف القرآن؛
5 .5القرآن العظيمِّ :
وللحديث السابق(((.

سميت بذلك؛ للحديث السابق(((.
6 .6الحمدّ :

سميت بذلك ،لحديث« :قال رسول اهلل  :قال
7 .7الصالةّ :
ُ
نصفينُ ،
ِ
ونصفها
نصفها لي
قسمت الصال َة بيني وبين عبدي
اهلل:
ُ
قال ُ
رب العالمينَ .
سأل ،فإذا َ
لعبدي ،ولعبدي ما َ
اهلل:
قال :الحمدُ هللِ ِّ
ح ِمدين عبدي.(((»...

سميت بذلك لحديث« :فاتحة الكتاب شفاء من ّ
كل داء»(((.
8 .8الشفاءّ :
سميت بذلك؛ لحديث أبي سعيد حين رقى هبا الرجل ،فقال
9 .9الرقيةّ :
مقرا له« :وما يدريك أنها رقية؟»(((.
له رسول اهلل ـّ 

الشعبي عن ابن عباس« :أنه
سميت بذلك؛ لما روى
1010أساس القرآنّ :
ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر الحاشية السابقة.
انظر الحاشية السابقة.
انظر الحاشية السابقة.
انظر الحاشية السابقة.
أخرجه مسلم.
أخرجه البيهقي ،وض ّعفه األلباين .انظر :ضعيف الجامع برقم (.)3951
أخرجه البخاري ومسلم.
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سماها أساس القرآن»(((.
ّ

سماها بذلك سفيان بن عيينة(((.
1111الواقيةّ :

وسميت بذلك؛ ألهنا
سماها بذلك يحيى بن أبي كثير(((؛
ّ
1212الكافيةّ :
عما عداها ،وال يكفي ما سواها عنها كما جاء يف بعض
تكفي ّ
األحاديث المرسلة« :أ ّم القرآن عوض من غيرها ،وليس من غيرها
عوض منها»(((.

اهلل تعالى أعطاين فيما َم َّن بِ ِه
131313ـ الكنزّ :
سميت بذلك؛ لحديث« :إِ َّن َ
وهي مِن ِ ِ
ع َلي َأنِّي أعطيت َُك فاتِح َة الكت ِ ِ
قس ْمتُها
َاب َ ْ
َ
كنوز َع ْرشي ُ ،ث َّم َ
َّ
َ ِ (((
نصف ْين» .
بيني وبين ََك ْ
سميت بذلك؛ لحديثِ :
«أبش ْر بنوريٍ ِن أوتيتهما لم يؤتهما
141414ـ النورّ :
البقرة .لن َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
بحرف منهما
تقرأ
سورة
وخواتيم
الكتاب
نبي قبلك .فاتح ُة
ُ
ٌّ
إال ُأعطيتَه»(((.
 ثانيا :تفسري السورة الكرمية:

***

اشتملت سورة الفاتحة على معاين القرآن العظيم ،وحوت مقاصده األساسية
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :تفسير ابن كثير.
انظر :تفسير ابن كثير.
انظر تفسير ابن كثير.
أخرجه الدارقطني ( ،)322 /1والحاكم يف (المستدرك) ( ،)238 /1قال الدارقطني( :تفرد به محمد
بن خالد عن أشهب عن ابن عيينة) ،وض ّعفه األلباين ،انظر :ضعيف الجامع ،برقم.)1274( :
أخرجه البيهقي ،وض ّعفه األلباين .انظر :ضعيف الجامع برقم (.)1561
أخرجه مسلم.
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باإلجمال ،فهي تتناول أصول الدين وفروعه ،العقيدة ،العبادة ،التشريع ،االعتقاد

بالي��وم اآلخ��ر ،واإليمان بصف��ات اهلل الحس��نى ،وإف��راده بالعبادة ،واالس��تعانة،
والتوج��ه إلي��ه ّ
الح��ق والصراط
جل وع�لا بطل��ب الهداية إل��ى الدين
والدع��اء،
ّ
ّ
والتض��رع إليه س��بحانه بالتثبيت على اإليمان وهنج س��بيل الصالحين،
المس��تقيم
ّ

وتجنّب طريق المغضوب عليهم والضالين.

تضمن��ت س��ورة الفاتح��ة اإليمان ب��اهلل ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
لق��د ّ
ﭚ﴾ ،واإليم��ان بالي��وم اآلخ��ر ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،واإليم��ان بالمالئكة
والرس��ل والكتب ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾؛ لما تقتضيه من إرسال الرسل
والكتب ،وجمعت الس��ورة توحيد الربوب ّي��ة ﴿ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ،وتوحيد
االلوه ّية ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ،ومنهاج الحياة﴿ :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾؛
ولذا فهي حقًا أ ّم الكتاب.

وتذكّر س��ورة الفاتحة بأساسيات الدين ومنها :شكر نعم اهلل ﴿ﭖ ﭗ ﴾،

واإلخ�لاص هلل ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ،والصحب��ة الصالح��ة

﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،وتذكر أسماء اهلل الحسنى وصفاته ﴿ﭛ ﭜ
ﭝ﴾ ،واالس��تقامة ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ،وتذكر اآلخرة ﴿ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ ،وأهم ّي��ة الدع��اء ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾.

***
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 ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾

قال القرطبي :أثنى اهلل سبحانه بالحمد على نفسه ،وافتتح كتابه بحمده.

وقال البقاعي :الغرض الذي سيقت له الفاتحة هو إثبات استحقاق اهلل لجميع

المحامد وصفات الكمال ،واختصاصه بملك الدنيا واآلخرة ،وباستحقاق العبادة

واالستعانة ،بالسؤال يف الم ّن بإلزام صراط الفائزين واإلنقاذ من طريق الهالكين.

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ :ه��ذه الجملة حمدٌ هلل .ففي هذه اآلية

يحم��د اهلل نفس��ه؛ ليخربنا س��بحانه أنه أهل للحم��د ك ّله؛ وليع ّلمن��ا كيف نحمده؛

وليحثنا على حمده.

﴿ﭖ ﭗ ﴾ :أي ّ
ومستقر له.
أن الحمد ثابت هلل،
ّ

جزي :اختلف هل ّأول الفاتحة على إضمار القول تعليمًا للعباد ،أي
قال ابن ّ

قولوا :الحمد هلل ،أو هو ابتداء كالم اهلل.

وق��ال أيضا :قدّ م الحمد والثناء على الدعاء؛ ألنّه تلك هي الس��نّة يف الدعاء،

وشأن الطلب أن يأيت بعد المدح ،وذلك أقرب لإلجابة.

الرب أعظم المقامات أثرا وتع ّلقا
وتخصيص وصف
(الرب) ،وتقديمه؛ ألن ّ
ّ

بمصلح��ة العب��اد واإلحس��ان إليهم؛ ألنه يدخل فيه معنى الس�� ّيد المر ّبي س��بحانه

فخصه سبحانه وقدّ مه؛
وبحمده ،ويدخل فيه النفع
والضر واإلحسان وغير ذلكّ ،
ّ
ليكون ّأول ما يش��نّف آذاهنم فيدعوهم إلى سرعة اللجوء واالستجابة له سبحانه،
ويكون أقوى لتحريك قلوهبم وعطفهم إلى ر ّبهم ،ويف تقديمه أيضا دليل على ّ
أن

رحمة اهلل سبقت غضبه.
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﴿ﭖ ﴾( :األلف ،والالم) :الستغراق أفراد الحمد ،أي جميع المحامد هلل.

قال الطبري﴿ :ﭖ﴾ :هو الشكر هلل خالصًا ،دون سائر ما يعبد من دونه،
ودون ّ
كل ما برأ من خلقه ،بما أنعم على عباده.
وقال أيضا :الحمد هلل ثناء أثنى به على نفسه.

المتأخري��ن ّ
ّ
أن الحمد :هو
وق��ال ابن كثير :اش��تهر عند كثير م��ن العلماء من

الثناء بالقول على المحمود بصفاته الالزمة والمتعدّ ية ،والش��كر ال يكون إال على

المتعدّ ية.

وق��ال العثيمي��ن﴿ :ﭖ﴾ :ه��و وص��ف المحم��ود بالكمال م��ع المح ّبة
يس��مى حمد ًا،
مج��رد الوصف بالكمال بدون مح ّبة وال تعظيم ال
والتعظي��م؛ ألن
ّ
ّ
يسمى مدحًا.
وإنما ّ

والفرق بين الحمد والشكرّ :
أن الشكر ال يكون إال إلسداء نعمة أو معروف،

وأ ّم��ا الحم��د فال يس��تلزم ذلك ،بل ق��د يقع ابت��داء للثناء ،فاهلل يحم��د على كماله
المطلق يف أس��مائه وصفاته وأفعاله وذاته ،كما أنّه سبحانه يحمد على نعمائه على

خلقه ،التي ال تقف عند حدّ  ،وال يحصيها عدّ .

ق��ال اب��ن كثي��ر :والتحقي��قّ :
أن بي��ن الحمد والش��كر عموم��ًا وخصوصًا،

أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ ألنه يكون على الصفات الالزمة
فالحمد ّ
أخص؛ ألنه ال يكون
والمتعدّ ية ،تقول حمد ّته لفروس�� ّيته ،وحمد ّته لكرم��ه ،وهو ّ
أعم من حيث ما يقعان عليه؛ ألنه يكون بالقول والفعل والن ّية،
إال بالقول ،والشكر ّ

أخص؛ ألنه ال يكون إال على الصفات المتعدّ ية ،ال يقال ش��كرته لفروس ّيته،
وهو ّ

إلي.
وتقول شكرته على كرمه وإحسانه ّ

14

التفسري النفيس  -سورة الفاحتة

والف��رق بين الحم��د والم��دحّ :أ ّن الحمد يس��تلزم المح ّبة ،وأ ّم��ا المدح فال

شره.
يستلزمها ،فبعض الشعراء يمدح األمير كارها له؛ ليسلم من ّ

﴿ﭗ﴾( :ال�لام) لالختص��اص ،واالس��تحقاق .و(اهلل) :أي المألوه المعبود

المستحق إلفراده بالعبادة؛ لما ا ّتصف به من صفات األلوه ّية.
ُح ّبا وتعظيما،
ّ

ال��رب :هو م��ن اجتمعت فيه ثالث��ة أوصاف :الخل��ق ،والملك،
﴿ﭘ﴾:
ّ

والتدبيرَ .خ َل َقَ ،ف َم َل َكَ ،فدَ َّب َر.

الرب يكون بمعنى الرتبية واإلصالح ،ويكون بمعنى المالك؛ ألن اهلل
وقيلّ :

الرب :أي الس ّيد.
مر ّبي العالمين ،ومالك لهم .وقيلّ :

اخت��ص اهلل به؛ ألهنا للعهد،
ومت��ى أدخلت (األلف ،والالم) على ﴿ﭘ﴾
ّ

(الرب).
فال يقال لغير اهلل
ّ

ورب الناقة ،ونحو ذلك.
كرب البيتّ ،
وال يقال ﴿ ﭘ﴾ لغير اهلل إال باإلضافةّ ،

﴿ﭙ﴾ :جمع ق ّلة ،مفرده عا َلم ال واحد له من لفظه.
قال قتادة( :العالمون) :هم ّ
كل موجود سوى اهلل.

وقال ابن عباس :هم الج ّن ،واإلنس.

وق��ال الف��راء ،وأبو عبيد :ه��م من يعقل ،وه��م أربعة أمم :اإلن��س ،والج ّن،

والمالئكة ،والشياطين.

أصح هذه األقوال؛ ألنه ش��امل ّ
لكل مخلوق
األول ّ
ق��ال القرطبي :والقول ّ

وموج��ود ،ودليل��ه قوله تعال��ى( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [الشعراء.]23،24:
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وأتى اهلل بجمع الق ّلة؛ تنبيها على أهنم وإن كثروا فهم قليلون يف جنب عظمته

وكربيائه.

وسميت المخلوقات عالم؛ ألهنا عالمة على خالقها.
ّ

و(العالم��ون) يف ّ
كل موض��ع بحس��به ،فقول��ه تعال��ى( :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ) [الفرق��ان :]1:أي الج�� ّن واإلن��س ،وقوله تعال��ى( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

خاصة ،فقوم لوط  هنوه أن يس��تضيف
ﰁ)[الحج��ر :]70:أي عن الناس ّ
أحدا من الناس.

وقول��ه تعال��ى﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ﴾ دليل على اس��تحقاق اهلل للحمد،

وبرهان على استحقاقه لأللوه ّية دونما سواه.

رب الن��اس؛ ل ُيفي��د عم��وم
وق��ال اهلل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ول��م يق��ل ّ

ربوب ّيته سبحانه.

 ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﴾

***

ق��ال القرطب��ي :وص��ف اهلل نفس��ه بع��د ﴿ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ،بأن��ه

لم��ا كان يف ا ّتصاف��ه ب��ـ﴿ﭘ ﭙ ﭚ﴾
﴿ﭛ ﭜ ﭝ﴾؛ ألن��ه ّ
ِ
تضمن من الرتغيب؛ ليجمع يف صفاته
ترهي��ب قرنه بـ﴿ﭛ ﭜ ﭝ﴾ ،ل َما ّ
بين الرهبة منه ،والرغبة إليه ،فيكون أعون على طاعته وأمنع عن معصيته.
﴿ﭛ ﭜ ﭝ﴾ :هذه الجملة ثناء على اهلل ،وفيها دليل على استحقاق

اهلل للحمد.
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﴿ﭛ﴾ :قال بعض العلماء :ال اش��تقاق لهذا االس��م؛ ألنه من األس��ماء

المختص��ة باهلل وحده؛ وألنه لو كان مش��ت ّقا من الرحم��ة؛ ال ّتصل بذكر المرحوم،
ّ
فج��از أن يق��ال :اهلل رحمن بعب��اده ،كما يقال :رحيم بعباده ،وأيضا لو كان مش��ت ّقا

من الرحمة لم تنكره العرب حين س��معوه ،إذ كانوا ال ينكرون رحمة ر ّبهم .وقال
الجمه��ورّ :
مش��تق م��ن الرحمة ،مبني عل��ى المبالغة ،ومعناه:
أن لفظ ﴿ﭛ﴾
ّ

ذو الرحم��ة الواس��عة الذي ال نظير له فيه��ا؛ ولهذا جاء عل��ى وزن ( َف ْعالن) الذي
ّ
ي��دل على الس��عة؛ لزيادة األلف والنون؛ فلذلك ال يثنّ��ى وال يجمع كما يثنّى لفظ

﴿ﭜ﴾ ويجمع.

﴿ﭜ﴾ :أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده ،والرحمة هنا هي فعل

اهلل؛ ولهذا جاءت على وزن (فعيل) ّ
الدال على وقوع الفعل.

واعل��م أنه إذا ج��يء بلفظ﴿ :ﭛ﴾ وح��ده ،أو بلفظ﴿ :ﭜ﴾ وحده

وفس��ر
ش��مل الوص��ف والفعل ،لكن إذا اقرتنا ُف ِّس��ر لفظ﴿ :ﭛ﴾ بالوصفّ ،
لفظ﴿ :ﭜ﴾ بالفعل.

 ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

***

جزي :ق��دّ م الرحمن على ملك ي��وم الدين؛ ألن رحمة اهلل س��بقت
ق��ال اب��ن ّ

غضبه.

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ :ه��ذه الجملة تمجيد هلل ،وفيه��ا إثبات ليوم المعاد

والحشر والحساب.
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﴿ﭞ﴾ :هذه صفة هلل.

﴿ ﭟ ﭠ ﴾ :أي يوم القيامة .وهو يوم واحد مقداره خمسون ألف سنة.

وس��مي بي��وم الدين؛ ألن في��ه الجزاء والحس��اب ،ف��ـ﴿ ﭠ﴾ هنا بمعنى
ّ

الجزاء والحساب.

وخص ملك اهلل يف هذه اآلية ونحوها بيوم الدين؛ ألنه ال مالك غيره يف ذلك
ّ

اليوم ،قال تعالى﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [غافر.]16:

وقال اهلل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ولم يقل يوم القيامة؛ لإلشارة إلى ّ
أن ذلك اليوم

هو يوم الجزاء على الدين.

و﴿ ﭠ ﴾ ت��ارة ي��راد ب��ه الجزاء ،كما يف ه��ذه اآلية ،وكم��ا يف قوله تعالى:

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [االنفط��ار ،]17:وت��ارة يراد ب��ـ﴿ ﭠ ﴾ الم ّلة ،كما يف

قوله تعالى﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [آل عمران ،]19:وتارة يراد بـ﴿ ﭠ ﴾

العم��ل ،كما يف قول��ه تعالى( :ﭬﭭﭮﭯﭰ) [الكاف��رون ،]6 :ويقال( :كما

تدي��ن ت��دان) ،أي كما تعم��ل ُتجازى ،وتارة ي��راد به الحكم ،كم��ا يف قوله تعالى:
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [يوسف ،]76:أي يف حكمه.

***

 ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾

﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ :هات��ان جملت��ان ،األول��ى هلل ،والثانية

والقوة.
لعباد اهلل .ويف األولى تربّؤ من األصنام ونحوها ،ويف الثانية تربّؤ من الحول
ّ
18
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﴿ﭢ ﭣ﴾ َن ْق ُل الكالم من أسلوب الغيبة يف ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ إلى

وتنوع العبارة ،وتفنّن
أس��لوب الخطاب يف ﴿ﭢ ﭣ﴾؛ لما فيه من االلتف��اتّ ،
همته لالستماع ،وهو أدخل
القول ،ويف هذا تنشيط للسامع ،وإيقاظ له ،وتحريك ّ
يف اس��تجالب النفوس واس��تمالة القلوب وايقاظ األسماع ،كما ّ
أن فيه مناسبة لما

لما أخرب عن نفسه بأجمع الصفات وأجملها وأجلها تج ّلى
قبله ،وهو أنه سبحانه ّ

للق��اريء والس��امع كمال ر ّب��ه المطلق ،فاس��تدعى ذلك مباش��رة ،فيقول﴿ :ﭢ
ﭣ﴾ ،فكأنّ��ه تر ّق��ى من كمال الربه��ان والدليل إلى كمال اإلق��رار واالعرتاف،
جزي :وفيه إشارة إلى ّ
أن
ومن رتبة اإليمان والتصديق إلى رتبة اإلحسان .قال ابن
ّ

تقرب منه ،فصار من أهل الحضور فناداه.
العبد إذا ذكر اهلل ّ

﴿ﭢ ﴾ :مفع��ول به مق��دّ م ،وعامل��ه ﴿ :ﭣ﴾ ،و ُقدِّ م عل��ى عامله؛ إلفادة

االختص��اص والحصر والقصر ،أي ال نعبد إال إ ّياك .وقيل :لالهتمام .وقيل :لئال
يتق��دّ م ذكر العبد والعبادة على المعبود .والصواب :لجميع ما ذكر؛ ألنه ال تزاحم

بين المقتضيات.

﴿ ﭣ﴾ :أي نتذ ّلل لك أكمل ّ
نوحد ونخاف ونرجو.
ذل ونخضع .وقيل :أي ّ
كل ما أمر اهلل به ،وترك ّ
تتضمن فعل ّ
كل ما هنى اهلل عنه.
و(العبادة)
ّ

وقدّ مت العبادة على االس��تعانة؛ لكوهنا وسيلة إليها ،وتقديم الوسائل سبب

لحصول المطالب.

الخ��اص على العا ّم ،فإن
وعط��ف االس��تعانة على العبادة هو من باب عطف
ّ

االستعانة باهلل نوع من أنواع العبادة.
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وجمع بين العبود ّية واالس��تعانة؛ ألنه ال س��بيل للعبد إل��ى تحقيق العبادة إال

باهلل وحده.

وقدّ م العبادة على االس��تعانة؛ ألن العبادة هي المقصودة واالس��تعانة وسيلة
ّ
حق للعبد.
لها؛
حق هلل ،واالستعانة ّ
وألن العبادة ّ
﴿ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ﴿ :ﭤ ﴾ :مفع��ول ب��ه مق��دّ م ،وعامل��ه:

﴿ ﭥ﴾ ،و ُق��دِّ م عل��ى عامله؛ إلفادة الحصر ،أي ال نس��تعين إال إ ّياك على
العبادة وغيرها .قال ابن عباس :أي إ ّياك نستعين على طاعتك ،وعلى أمورنا ك ّلها.

وك��ررت ﴿ ﭤ﴾؛ ألن��ه األفص��ح يف لغ��ة الع��رب ،وإن كان ت��رك إعادهتا
ّ
جائزا .وقيلِ :س ُّر تكرار إياك :التنصيص على طلب العون منه تعالى ،فإنه لو قال
إخبارا بطلب المعونة من غير أن
س��بحانه :إ ّياك نعبد ونستعين؛ الحتمل أن يكون
ً
ممن يطلب .وقيل :إنه لو اقتصر على واحد ،ربما توهم أنه ال يتقرب إلى اهلل
يع ّين ّ

تعالى إال بالجمع بينهما والواقع خالفه.

و(االستعانة) :طلب العون؛ ألن الـ(سين) والـ(تاء) للطلب.

واهلل يجم��ع بين (العب��ادة ،واالس��تعانة ،والتوكّل) يف مواطن ع��دّ ة يف القرآن

الكري��م؛ ألنه ال قيام بالعبادة على الوج��ه األكمل إال بمعونة اهلل ،والتفويض إليه،

والتوكّل عليه.

واالستعانة بالمخلوق ال تجوز إال إذا كان المستعان به حاضرا قادر ًا عليها.
واألولى أن ال نستعين بأحد إال عند الحاجة ،أو إذا علمنا أنّه ُي َس ُّر بذلك.

وينبغي لمن طلبت منه اإلعانة على غير اإلثم والعدوان أن يستجيب لذلك؛

احتسابا لألجر.
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وق��ال﴿ :ﭢ ﭣ ﴾ ول��م يقل :إ ّياك أعبد؛ ألنه مناس��ب لما أخرب اهلل به عن

ش��مول صفاته وإحاطته بالكمال وأنه رب العالمي��ن جمي ًعا؛ ولقصد اإلخبار من
القاريء عن نفس��ه وعن جنس��ه من العباد؛ ولالعرتاف بقصور العبد عن الوقوف

يف باب ملك الملوك ،فكأنه يقول :أنا يا رب العبد الذليل ،ال يليق بي أن أقف هذا

الموق��ف يف مناجاتك بمفردي ،بل أنضم إلى س��لك المؤمنين الموحدين ،فتق ّبل

رب جميعا نعبدك ونستعين بك.
دعائي يف زمرهتم ،فنحن يا ّ

***

 ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾:

﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ :هذا دعاء من العبد لر ّبه .قال القنوجي :هذا

إفراد لمعظم أفراد المعونة المسؤولة بالذكر ،وتعيين لما هو األهم ،أو بيان لها.

﴿ﭧ ﴾ :أي د ّلن��ا عل��ى الصراط المس��تقيم ،وأرش��دنا إلي��ه ،وأرنا طريق

الحق
هدايتك الموصلة إلى أنس��ك و ُق ْربك .قاله ابن عباس .وقيل :أي ث ّبتنا على ّ
الحق والهدى .قاله
والهدى؛ ألن السائل مؤمن مهتد إال أنه يسأل اهلل الثبات على ّ

عل��ي بن أب��ي طالب ،وابي بن كعب .وقي��ل :أي زدنا إيمانا وتوفيقا؛ ألن الس��ائل
مؤم��ن مهت��د إال أنه يطلب زيادة اإليم��ان والتوفيق ،فإن االرتق��اء يف المقامات ال

هناية له .قاله ابن عباس أيضًا.

وق��ال﴿ :ﭧ ﴾ ول��م يق��ل :اه��دين؛ ألن الجم��ع ّ
أدل وأكم��ل يف طلب

الهداي��ة وأرج��ى للقبول ،فدخول العبد يف جملة دع��اء العابدين أرجى لإلجابة

وأبعد للر ّد.
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﴿ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ :أي الطريق المستوي الذي ال اعوجاج فيه؛ ألنه

حق؛ وألنه ينتهي بصاحبه إلى المقصود من إرضاء اهلل والخلود يف النعيم المقيم،
ّ
وهو هنا دين اهلل الذي ال يقبل من العباد غيره ،وشريعة نب ّيه محمد .

األول
وقي��ل :القرآن .وقيل :اإلس�لام .وقيل :رس��ول اهلل  .والقول ّ
أعم.
ّ

وبس��ؤال اإلنسان هذا فإنه يلجأ إلى اهلل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه

الص��راط المس��تقيم؛ ألن��ه ال بدّ يف العب��ادة من إخ�لاصّ ،
يدل عليه قول��ه تعالى:

يتق��وى هب��ا عل��ى العبادةّ ،
ي��دل عليه قول��ه تعالى:
﴿ﭢ ﭣ ﴾ ،وم��ن اس��تعانة ّ
﴿ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ،وم��ن ا ّتباع للدين والش��ريعةّ ،
يدل علي��ه قوله تعالى:
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾.

تذكيرا بصراط اآلخرة.
وقال ﴿ :ﭨ﴾ ،ولم يقل( :الطريق)؛
ً

***

 ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾

األول،
﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾﴿ :ﭫ ﴾ هن��ا ب��دل م��ن (الص��راط) ّ

كل من ّ
وهو بدل ّ
كل ،وفائدته :التوكيد والتنصيص على ّ
أن صراط المس��لمين هو

المش��هود له باالس��تقامة واالس��تواء .أو (صراط) الثانية عطف بيان لقوله تعالى:
﴿ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ،وفائدت��ه :اإليضاح والبيان؛ ليكون اإلنس��ان على علم

تا ّم بحقيقة الصراط المستقيم.

ديني.
﴿ ﭭ ﭮ﴾ :أي بالهداية والطاعة ،فهو إنعام ّ
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وقال اهلل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ولم يقل :صراط األنبياء والمرسلين،

أو صراط المؤمنين؛ ألن فيه تشويق ألن يكون اإلنسان منهم.

وتوس�لا
وق��ال اهلل ﴿ :ﭭ ﭮ﴾ ولم يق��لُ :أن ِْع َم عليهم؛ تو ّددا إلى اهلل،
ّ

بفعل من أفعاله.

واختلف العلماء يف المشار إليهم بأنه أنعم عليهم :فقال ابن عباس وجمهور

من المفسرين :إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وانتزعوا

ذلك من قوله تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [النساء.]69:
وقال ابن عباس أيضًا :المنعم عليهم :هم المؤمنون.

وق��ال الحس��ن ب��ن أب��ي الحس��ن :المنع��م عليه��م :ه��م أصح��اب محمد ـ

 ـ.

وحكى ّ
مكي وغيره عن فرقة من المفس��رين ّ
عليهم :هم مؤمنو بني
أن المنعم
ْ

إس��رائيل ،بدليل قوله تعال��ى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [البقرة.]40:

خاصة.
وقال قتادة :المنعم عليهم :األنبياء ّ

***

 ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾

يف اآليتين الس��ابقتين س��أل الصالحون ر ّبهم الهداي��ة الكاملة والثبات عليها،

وسألوه يف هذه اآلية أن يدفع عنهم ما يناقضها من الغضب والضالل.
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والح��ظ ّ
أن اهلل لم يق��ل( :غير الذين غضب��ت عليهم وال الذي��ن أضللتهم)،

وذل��ك ليكون الداع��ي متأ ّدبا مع ر ّبه ،كما فعلت الج ّن ،حيث نس��بت إرادة الخير
يسم فاعله ،قال اهلل حكاية عنهم﴿ :ﯖ
إلى اهلل ،وجعلت إرادة
الش��ر مبن ّيا لمن لم ّ
ّ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [الجن.]10:

حيان :من ُطلب منه الهداية ونسب األنعام إليه ال يناسب نسبة الغضب
قال أبو ّ

إليه؛ ألنه مقام تل ّطف وتر ّفق وتذ ّلل لطلب اإلحسان ،فال يناسب مواجهته بوصف
االنتقام؛ وليكون المغضوب توطئة لختم السورة بالضالين؛ لعطف موصول على

موصول مثله؛ لتوافق آخر اآلي.

الحق
﴿ﭯ﴾ :أي غي��ر صراط ﴿ ﭰ﴾ ،وهم اليه��ود؛ ألهنم علموا ّ

ول��م يعملوا ب��ه ،فغضب اهلل عليهم ،وم��ن ذلك معرفتهم بأوص��اف نب ّينا ّ
فكذبوه،

الحق ولم يعمل به.
ممن علم ّ
ويدخل مع اليهود من ماثلهم ّ

﴿ﭲ ﭳ ﭴ﴾ :و(ال) :قيل :هي زائدة .وقيل :هي تأكيد بمعنى (غير).

يتوهم ّ
أن ﴿ﭳ﴾
ودخلت (ال) يف قوله تعالى﴿ :ﭲﭳﭴ﴾؛ لئال ّ

متوهم
يتوهم ّ
عطف على ﴿ ﭬ ﴾ يف قول��ه﴿ :ﭫ ﭬ﴾ ،فبدخولها امتنع أن ّ

ذلك؛ إذ ال تقع (ال) إال بعد نفي أو ما هو يف معنى النفي.

﴿ﭳ﴾ :هم النصارى قبل البعثة؛ ألهنم عملوا بال علم فض ّلوا ،ويدخل

الحق جاهالً به.
ممن عمل بغير ّ
معهم من ماثلهم ّ

قال تعالى يف اليهود ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [آل عمران.]112:
وقال فيهم أيضا﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [الفتح.]6:
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وق��ال يف النص��ارى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﴾ [المائدة.]77:

ويف الحدي��ث( :س��أل رج��ل رس��ول اهلل فقال :م��ن المغضوب
عليهم يا رس��ول اهلل؟ قال :اليهود .قال :فم��ن الضا ّلون :قال :النصارى)((( .وهذا

القول هو قول الجمهور.

وقال آخرون﴿ :ﭰ ﭱ﴾ :هم المش��ركون ،و﴿ﭳ﴾ :هم

المنافقون.

وق��ال آخرون﴿ :ﭰ ﭱ﴾ :هم أه��ل البدع ،و﴿ﭳ﴾ :هم

الضالون عن سنن الهدى.

 والضالل يف القرآن له أربعة معا ٍن:

األول :الغواي��ة الت��ي هي ضدّ الهداية ،ق��ال تعالى﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
	* ّ

ﮜﮝﮞ﴾ [البقرة ،]26:وقال تعالى﴿ :ﮎﮏﮐﮑ﴾
[الضحى.]7:

	*الثاين :الفناء واالضمحالل ،قال تعالى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [الس��جدة ،]10:وقال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [محمد.]1:

	*الثالث :الجهل ،قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﴾ [ط��ه ،]52:وقال تعال��ى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾

[الشعراء ]20:أي من الجاهلين.

((( أخرجه أحمد ،والبيهقي ،وقال محققو المسند :إسناده صحيح ،ورجاله ثقات.
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	*الراب��ع :النس��يان .ق��ال تعال��ى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﴾ [البقرة ،]282:أي أن تنسى.

اختصها اهلل
وس��ورة الفاتحة س��بع آيات باإلجماع ،ثالث آيات ونصف منها
ّ
لنفسه ،وهي( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ.)...

وث�لاث آي��ات ونص��ف منه��ا جعله��ا لعب��اده ،وه��ي( :ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ).

ق��ال  :ق��ال اهلل« :قس��مت الص�لاة بين��ي وبين عب��دي نصفين

ولعبدي ما س��أل ،فإذا قال العبد :الحمد هلل رب العالمين .قال اهلل :حمدين عبدي،
وإذا ق��ال :الرحم��ن الرحيم .قال اهلل :أثنى علي عبدي ،وإذا قال :مالك يوم الدين.

مجدين عبدي ،وإذا قال :إ ّياك نعبد وإياك نستعين .قال :هذا بيني وبين عبدي
قالّ :

ولعبدي ما س��أل ،وإذا قال :اهدنا الصراط المستقيم ،صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم وال الضالين .قال :هذا لعبدي ،ولعبدي ما سأل»(((.

***

 ملحوظة:
(آمِ
النبي
قول
يف
كما
ّة،
ن
الس
هبا
جاءت
وإنما
آية،
ليست
وهي
فعل،
اس��م
ين)
ّ
��ن اإلمام فأ ِّمنُوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له
« :إذا أ َّم َ
ما تقدّ م من ذنبه»(((.

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ومعنى ِ
اللهم استجب لنا؛ ألنه سبقها دعاء.
(أمين):
ّ
وقال ابن عباس :معناها :كذلك يكون .واهلل أعلم.

تم تفسير سورة الفاتحة وهلل الحمد
ّ

***
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