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¢
ٍ
ححؿاد وطؾاك آلاف
رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ :كبقـاا
الحؿد هلل ِّ
وأصحابف أجؿعقـ.
أحا بعد:
دروساا
كثقارا حاا ساؿعـا حـاف
حؿاد إكصاري ،$
تذك ُ
ً
ً
َّرت هاٰذا الؿساء شقخـا العالحة الؿحدِّ ث َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كؾؿاة
طديدة ُيط َؾب حـاف إلؼااء
حـاسبات
وكؾؿات يف تػسقر سقرة الػاتحة ،وتػسقر سقرة اإلخالص ،ويف
أو درس لؾحاضريـ ،فؽان َيط ُؾب حـ أحد الحاضريـ قراءة سقرة الػاتحة أو سقرة اإلخاالص ،وأحقاكًاا
يقسر اهلل لف حـ الؿعاين الؿسافػادة حِاـ هااٰذه الساقرة أو حاـ
سقر أخرى حـ الؼرآن الؽريؿ ،ثؿ يع ِّؾؼ بؿا ِّ
دروساا يف هااٰذه الساقرة ويف ساقرة
كثقارا حاا ساؿعت حـاف
السقر الفل كان يفؽ َّؾؿ طؾقفا ،وكؿاا
ُ
ً
ككارت ً
كؾ ٍ
اإلخالص ،وكـّا يف ِّ
حرة كسفؿع إلك فقائدَ جديدة.
وكان بعض صالب العؾؿ قد يسفغرب حـ إكثار الشقخ  $حـ الؽالم طؾك هااٰذه الساقرة العظقؿاة
وبقان دٓلففا يف الؿـاسبات الؿخفؾػة ،ولؽـ ٓ غرابةّ :
ٕن حاجة إحة إلاك هااٰذه الساقرة وإلاك ففؿفاا
وإلك العـاية هبا وإلك القققف حع دٓٓهتا وحعاكقفا حاج ٌة شديدةٌ ،وٕجؾ كلؽ ُش ِ
ار َع لـاا قراءهتاا يف ِّ
كاؾ
ٍ
ٍ
ٍ
ؼرأ يف ِّ
السبع الؿثاين الفل ُتثـّك يف ِّ
ركعة حـ ِّ
ركعة ،وٓ صالة لِؿـ لؿ يؼرأ
كؾ
كؾ صالة ،و ُت َ
كؾ صالة ،ففل َّ
ٍ
ٍ
صالة ُّ
ركعة حـ ِّ
السقرة يف ِّ
يدل دٓل ًة
كؾ
كؾ
بػاتحة الؽفاب ،وهاٰذا ال ّفؽرار والفثـقة واإلطادة لفالوة هاٰذه ّ
ِ
العـاية هباٰذه السقرة حـ حقث الفالوة وحـ حقث الفد ُّبر ،وحـ حقث الفطبقؼ لؿعااين هااٰذه
ب ِّقـة طؾك أهؿ َّقة
السقرة وحؼاصدها وغاياهتا العظقؿة.
اشفؿؾت طؾك شػاء الؼؾقب ،وزوال إسؼام ،وكهاب إحراض ،وتحؼقاؼ اإليؿاان،
السقرة
ْ
وهاٰذه ُّ
وغرس الفقحقد ،ور ّد الباصؾ ،وقؿع الشبفات ..إلك غقر كلؽ ،واشفؿؾت طؾقف ود َّلت طؾقف حـ أطظاؿ حاا
يؽقن حـ الدٓلة والبقان.
ً
إجؿآ طؾك حاا
وحـ أسؿاء هاٰذه السقرة (أم الؼرآن) ،قد قال أهؾ العؾؿ يف حعـك كلؽ أهنا اشفؿؾت
ٌ
تػصقال ،ولفاٰذا فالؼرآن ك ُّؾف ٌ
الساقرة فقفاا
وشرح
السقرة
ً
اشفؿؾ طؾقف الؼرآن
ٌ
وتػصقؾ ،وهاٰذه ُّ
بقان لفاٰذه ُّ
ٌ ِ
الؿطالِاب العؾ َّقاة،
إجؿال لؿا يف كفاب اهلل العزياز ،ففال حشافؿؾ ٌة طؾاك غاياة الؿؼاصاد العظقؿاة وهناياة َ
وحشفؿؾ ٌة طؾك تؼرير اإليؿان ،وبقان ال َّفقحقد ،وغرس العؼقدة ،ور ِّد الباصؾ بجؿقع أصـافف.
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وقد ككر ابـ الؼقؿ ّ $
صحقحا وتد َّبرها وأحسـ يف الؼقام بؿؼاصدها
فؿا
ً
السقرة َف ً
أن َحـ َف ِف َؿ هاٰذه ُّ
ٍ
ودٓٓهتا فنكف يسؾؿ -بنكن اهلل -حـ ِّ
وبدطة ،وإن أصابف شال ٌء حاـ كلاؽ فنكاف يصاقبف َل َؿ ًؿاا وٓ
كؾ باص ٍؾ
سفؼرّ :
طظقؿا وتجؾق ًة ب ِّقـ ًة لؿؼاصد هاٰذا الادِّ يـ وغاياتاف العظقؿاة وأهدافاف
وتؼريرا
قال بؾق ًغا
ٕن فقفا تلص ً
ً
ً
َي ّ
الجؾقؾة.
ٓ غرابة يف أن تؽقن هاٰذه السقرة حع الؿمحـقـ يف أ َّياحفؿ ك ِّؾفا ير ِّددوهناا ويفال َّحؾقن حعاكقفاا ويؼػاقن
طـد دٓٓهتا ويعؿؾقن بغاياهتا وحؼاصدها.
ٌ
جربيؾ قاطادٌ طـاد رساقل اهلل ﷺ إك
جاء يف الحديث الصحقح طـ طبد اهلل بـ طباس ﭭ قال :بقـا
ِ
باب ُفـِحَ حِـن الاـؿام لـم َُػـَِ ى
سؿع ً
كؼقضا –يعـل صقتا-حـ جفة السؿاء فرفع رأسف وقال« :هـٰذا ٌ
حارة ،و َح َؾ ٌ
القوم ،كزل ِن هـٰذا الباب ِؾ ٌ
اؽ حاـ الساؿاء
باب حـ السؿاء ُيػافَح ّ
ك لم َـزل ى القوم» ٌ
ٕول ّ
ِ
ُ
السالَم -وقالُ « :ه ِّ
بشرك بـورَن هوتقِفؿا لـم
حرة ،فلتك هاٰذا الؿؾؽ إلك الـبل َ -ط َؾ ْقف َّ
يـزل ّ
الصالَ ُة َو َّ
ٕول ّ
َمتفؿا كبي قبؾك؛ فاتحة الؽِاب وخواتقم سورة البؼرة ،لن تؼره بحرف ِـفؿـا ى هوتقِـه» رواه حساؾؿ يف
صحقحف.

()1

وكـات يف
وجاء يف الحديث الصحقح حديث أبل سعقد بـ الؿع ّؾك ﭬ قال :دطاين رساقل اهلل ﷺ
ُ
ٍ
صالة فؾؿ ُأ ِجب ،فؼال للِ« :الي دعوتُك فؾم ت ح
كـات يف صاالة ،قاال« :هلـم َ ُؼ ح
ـل ا:
ُجب»؟ قؾات :إين
ُ

ح َ ُ ْ ه
ِ
ُح ُ ح
َ َ َ ُ ح
ُ
الساالَ ُم:-
﴿ٱشت ِجيبْا َِّللِ َول هِورشْ ِل إِذا دَعكى ل ًَِا ُييِيكىۖۡ ﴾[إكػال]24:؟» ،ثؿ قال لل َ -ط َؾ ْقاف َّ
الصاالَ ُة َو َّ

«ألع ِّؾؿـك سورة هي هعظم الاور يف الؼـرنن قبـل هن تخـرج ِـن الؿاـج » )2( ،وٓحاظ هااٰذا الفشاقيؼ
لؿا قال لف الـبال ﷺ هااٰذه الؽؾؿاة صاار يف غاياة
والرتغقب يف الخقر وشدِّ آكفباه ،ففاٰذا أبق سعقد ﭬ ّ
وكثقارا
ويفحرى حفك يسفؿع إلك هاٰذه الػائادة الجؾقؾاة،
الرغبة يف حعرفة هاٰذا إحر العظقؿ
ً
ّ
الشقق وتؿام ّ
ِ
فؾؿاا أخاذ
حا يليت يف أحاديث الـبل َ -ط َؾ ْقف َّ
السالَ ُم -هاٰذا الفشاقيؼ وال ّفرغقاب يف الخقار ،قاالّ :
الصالَ ُة َو َّ
ِ
ولؿا أرادكا الخروج حـ الؿسجد قؾت :يا رسقل اهلل :ألؿ َت ُؼ ْ
اؾ أكاؽ
الـبل َ -ط َؾ ْقف َّ
السالَ ُم -بقدي ّ
الصالَ ُة َو َّ
سفع ِّؾؿـل أطظؿ سقرة يف الؼرآن الؽريؿ قباؾ أن كخارج حاـ الؿساجد؟ وهااٰذا ياد ُّلـا طؾاك شادَّ ة شاققف
واكشغال قؾبف هباٰذا إحر وشدَّ ة رغبفف يف حعرففف (ألاؿ تؼاؾ لال أكاؽ سافع ّؾؿـل أفضاؾ ساقرة يف الؼارآن
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حسؾؿ :كفاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب فضؾ الػاتحة وخقاتقؿ سقرة البؼرة ،حديث رقؿ (.)806
( )2البخاري  :كفاب الفػسقر ،باب حا جاء يف سقرة الػاتحة ،حديث رقؿ (.)4474
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دد ِ هَّللِ َر ّب ٱه َعَٰوً َ
ٱۡل حً ُ
الؽريؿ قبؾ أن كخارج حاـ الؿساجد؟) قاالَ ﴿« :
دني  ،﴾٢وهـي هم الؼـرنن والاـب
ِ
ِ

السبع الؿثاين.
الؿثاين» ،ففاٰذه السقرة هل أم الؼرآن ،وفاتحة الؽفاب ،وهل ّ
َ
تقاجفؽ يف كفاب اهلل . ۵
فاتحة الؽِابٕ :هنا ّأول سقرة
وهي هم الؼرننٕ :هنا اشفؿؾت طؾك حا اشفؿؾ طؾقف الؼرآن .
وش ِرع تثـقففا وإطادهتا يف ِّ
وهل الاب الؿثاينٕ :هنا سبع آياتُ ،
أحار اخفصات باف
كؾ صاالة ،وهااٰذا ٌ
هاٰذه السقرة و ُف ِّضؾت بف طؾك غقرها حـ سقر الؼرآن.
أكت تؼرؤها َّ
فرضا سبع طشرة حرة ،وإكا كـت تحافظ طؾاك الـقافاؾ فنكاؽ تؼرؤهاا يف القاقم
كؾ يقم ً
ٍ
ٍ
كثقرة ،ولفاٰذا ٓ يحصل طدّ قراءهتا يف حقاة الؿسؾؿ إٓ اهلل گ.
حرات
ِ
حرات قراءتؽ لفاٰذه الساقرة حاا تحصال كلاؽ ٓ ،يحصاقفا إٓ اهلل ،آٓف
بحثت يف
أكت كػسؽ لق
َ
َ
الؿرات ،ففاٰذا ك ُّؾف يب ِّقـ ِط َظؿ وشلن هاٰذه السقرة.
ِ
ولع َظ ِؿ شلهنا تعدَّ دت أسؿاؤها ،وأسؿاء هاٰذه السقرة دا َّلة طؾك حعاين جؾقؾاة فقفااّ ،
ٕن إحار ك ّؾؿاا
َط ُظؿ كثرت أسؿاؤه الدَّ الة طؾك حعاكقف الجؾقؾة.
دل طؾقف الؼرآن ،وحـفا حا دلت طؾقاف ساـة الـبال َ -ط َؾق ِ
فسقرة الػاتحة لفا أسؿاء كثقرة جدا حـفا حا ّ
اف
ْ
حؿا ُّ
يدل طؾك شادَّ ة تع ُّؾؼفاؿ هباا
السالَ ُم ،-وحـفا حا جاء يف كالم ّ
َّ
الصحابة وحـ اتبعفؿ بنحسانّ ،
الصالَ ُة َو َّ
وحسـ ففؿفؿ وحعرفففؿ لؿؼاصدها ،حثؾ حاا جااء طاـ طباداهلل باـ طبااس ﭭ تساؿقة هااٰذه الساقرة
وتـؿال
با(األساس) وهق
ٌ
وتؼرر اإليؿان ،وتم ِّصؾ اإليؿانِّ ،
تلسس العؼقدةِّ ،
واضح يف هاٰذه السقرةٕ ،هنا ِّ
وتؼقي الصؾة باهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعالك ،-فؿا ّ
أجؾ شلهنا وحا أطظؿ قدْ رها وحا أرفع حؽاهنا.
اإلخالصِّ ،
والؿسؾؿ ٓ يـبغل أن يؽقن ح ُّظف حـ هااٰذه الساقرة قاراءة ألػاضفاا دون وقاقف حـاف طؾاك حعاكقفاا
أيضا طـاية بفطبقؼ حؼاصدها وغاياهتا.
ودٓٓهتا ودون ً
كظرت أحقال الـاس حع هاٰذه السقرة تارى يف الؿساؾؿقـ حاـ ٓ يحساـ قاراءة هااٰذه الساقرة
وإكا
َ
ويؾحـ فقفا لحـًا يحقؾ حعـاها و ُيغ ِّقر دٓٓهتا.
وترى فقفؿ حـ يحسـ قراءة هاٰذه السقرة ويليت بللػاضفا صحقحة سؾقؿة :لؽـف ٓ يػفؿ حعـاهاا :باؾ
وض َّالل الـاس َحـ يؼرأ هااٰذه الساقرة ويحاافظ طؾاك قراءهتاا :لؽـاف ياـؼض
الجفال ُ
ر ّبؿا ترى يف بعض َّ
الؿدَ َد حـ غقاره،
غاياهتا وحؼاصدها -طقا ًكا باهلل حـ كلؽ -كؿـ يدطق غقر اهلل ،ويؾفجئ إلك غقره ،ويطؾب َ
ويعقك ويؾقك بغقره ،فليـ هق وهاٰذه السقرة؟! وأيـ هق وحؼاصدها ودٓٓهتا؟!
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ه َ َ َ ح َ َٰ ُ ُ ح َ َٰ َ َ ح ُ َ ُ َ ه َ َ ٓ ُ ْ َ ؤ َ ُ ح ُ َ
ولف ااٰذا تااالوة هاااٰذه السااقرة ﴿ ٱَّلِيددٌ ااييددُّى ٱهمِتدد تتوٍْددُق حددا ت ِهوت ِددُِ ِويِۡددك ي يَِددْن

بُِِ ﴾[البؼرة ]121:إكؿا يؽقن كلؽ بلحقر ثالثة ،كؾفا يشؿؾفا الفالوة:
 قراءة إلػاظ قراءة صحقحة.
سؾقؿا.
صحقحا
ففؿا
ً
ً
 وففؿ الؿعاين والدٓٓت ً
 وا ّتباع حؼاصد الؼرآن والعؿؾ بدٓٓتف.
حؼ الفالوة يؽقن هباٰذه إحقر الثالثة:
ولفاٰذا تالوة سقرة الػاتحة ّ
 بحسـ الؼراءة لفا. وحسـ الػفؿ لؿعاكقفا ودٓٓهتا. وحسـ الؼقام بفطبقؼ حؼاصدها وغاياهتا.فآ ّتباع لؿعاين الؼرآن ودٓٓتف هق حـ الفالوة ،يؼال :تال فالن فالكا :أي تبعف ،ولفذا حـ ٓ يفباع حاا
جاء يف الؼرآن وٓ يعؿؾ بؿا دل طؾقف الؼرآن لف حظ حـ هجر الؼرآن بحسب تػريطف باتباع الؼرآن والعؿاؾ
بف.
هاٰذا ال ّفؼديؿ أردت أن أكبف بف إلك حاجفـا ّ
وتادبرا،
الساقرة العظقؿاة ،قاراءة
ً
الشديدة إلك العـاية هبذه ّ
السقرة حؼ تالوهتا.
وتطبقؼا ،إلك حاجفـا الشديدة إلك تالوة هاٰذه ّ
ٍ
ٍ
ححؿد بـ طبد القهااب  $يف هااٰذا البااب
واكظر إلك لػفة كريؿة حـ اإلحام الؿجدِّ د شقخ اإلسالم ّ
حقث يؼقل َ" :$ـبغي هن َـ َّبه عوام الؿاؾؿقن عـ ِا َؼرووا الػاتحة هكفم يف دعام ."۵ :
ح

ٱلص َر َٰ َط ٱل ًُ حص َ
ح َ ّ
دتقِ َ
يى  ،﴾٦يـبغال
اكظر هاٰذه الؾػفة (أهنؿ يف دطاء هلل  )۵طـدحا يؼقل الؿسؾؿ ﴿:ٱِدٍِا ِ

أن يـ َّبف أكف يدطق اهلل بلكؿؾ حا يؽقن حـ إدب يف الدطاء والثـاء والفؿجقد والفعظقؿ هلل گ  ،لؽاـ الحاال
أن كثقرا حـ الـاس يؼرأ الػاتحة دون أن يشعر أكف يدطق اهلل ،فليـ الفد ُّبر؟ وأيـ الفالوة؟ وأيـ العـاية هبااٰذه
السقرة العظقؿة؟
ؾت األدعقة َ-عـي األدعقة الؿـلوورة الـواردة -فوجـ ُت هن
تلِ ُ
يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة َّ " :$
ُ
سمال ا :الف اَة ،ووج ُت ذلك يف فاتحة الؽِاب".
هعظؿفا وهج َّؾفا
تالل الؼرآن هاٰذا الؿعـك الجؾقؾ؟ وهؾ اسفحضر حعاين الفداية الفل يطؾبفا حـ اهلل؟ وهاؾ
ففؾ شعر َ
السابقؾ وأن يفدياف صاراصف الؿسافؼقؿ؟ وهاؾ
اسفحضر اففؼاره إلك اهلل واحفقاجف إلقف يف أن يفديف ساقاء َّ
ٍ
ٍ
السابؾ
اسفحضر صراط اهلل الؿسفؼقؿ الذي يطؾب حـ اهلل حرات وكرات أن يفديف إيااه؟ وهاؾ اسفحضار ُّ
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الـاكبة طـف والطرق الؿـحرفة والفل يسلل اهلل  ۵حرات وكرات أن يجـّبف إياها؟
فالحاجة إ ًكا شديدة وحاسة إلك أن كعفـل بسقرة الػاتحة وأن هنفؿ بفالوهتا وتدبرها وففؿفاا وتحؼقاؼ
غاياهتا وحؼاصدها.
وحقضقطـا هق:
ح
ح
الػاتحة )
سورة
دروس ِاِػاد ٌة حِن
(
ٌ
ِ
ب ،ففل كؿا طرفـاا أ ُّم الؼارآن ،وحشافؿؾ ٌة طؾاك حاا اشافؿؾ طؾقاف
والػاتح ُة حؾقئ ٌة
بالدروس ،وٓ َط َج ٌ
الؼرآن كؾف ،فؿا يف الؼرآن حقجقد طؾك وجف الفػصقؾ حقجقد يف سقرة الػاتحة طؾك وجف اإلجؿاال ،ففال
حؾقئة بالدروس.
ّ
وأجؾ الغاياات ،دٓلففاا طؾقاف
وحـ دروس الػاتحة :دٓلففا طؾك الفقحقد الذي هق أطظؿ الؿؼاصد
بلركاكف العظقؿة وأقسااحف الجؾقؾاة :تقحقاد اهلل يف ربوبقِـه ،وتقحقاده يف هسـؿاهه وفـػاته ،وتقحقاده يف
هلوهقِه.
وقررهتا بلجؿؾ حا يؽقن حاـ تؼريار،
وقد اشفؿؾت هاٰذه السقرة طؾك هاٰذه إقسام الثالثة لؾفقحقدَّ ،
وأوضح حا يؽقن حـ بقان ،وحع كلؽ ترى يف حـ يـفؿل لإلسالم حـ يش ِّؽؽ يف أقسام الفقحقد الثالثة ،حاع
أهنا ضاهرة ب ِّقـ ٌة حـ هاٰذه السقرة (سقرة الػاتحة) ،ففؾ تال هامٓء فاتحاة الؽفااب حاؼ تالوهتاا؟! وهاؾ
ػرق بقـ حعاين الربقبقاة وحعااين إلقهقاة وأساؿاء اهلل وصاػاتف أياـ ففؿاف
ففؿقها حؼ ففؿفا؟! َحـ ٓ ُي ِّ
لػاتحة الؽفاب؟؟
ٍ
تقحقاد هلل يف
وقررت حا يـبغل أن يؽقن طؾقف العباد حاـ
قررت ال َّفقحقد أجؿؾ تؼريرَّ ،
فاتحة الؽفاب َّ
ٱۡل حً ُ
ربقبقفف :بآطرتاف بلكف وحده الخالؼ وأن حا سقاه حخؾقق ،وأ ّكف وحده الرب وحا سقاه حربقب ﴿ ح َ
دد
َّ
ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
ُّ
َ
فالرب واحد وهاق اهلل وحاا ساقاه حرباقب ،وحاـ
اهلل،
سقى
حـ
كؾ
ؿقن:
ل
والعا
﴾،
٢
ني
ِ
ِ
َّ
يثبت هلل ربقبقفف يثبت لف َّ
والفصارف واإلحقااء واإلحاتاة
والارزق واإليجااد
كؾ حعاين الربقبقة حـ الخؾاؼ
ُّ
َّ
ٱۡل حً ُد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
والفدبقر ..وغقر كلؽ حـ أفعالف گ  ،ففق ك ُّؾف حـ اإليؿان بربقبقفف ﴿ ح َ
ني .﴾٢
ِ
ِ
ثؿ يف ققلؽ يف السقرةِ﴿ :إَويه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني  ﴾٥هااٰذا حاـ إيؿاكاؽ بربقبقاة اهلل جاؾ وطاال ،فلكات ٓ
ِ

برب العالؿقـ الذي بقده أزحة إحقر ،ولفاٰذا ّ
فنن سقرة الػاتحة كؿا أهناا حشافؿؾ ٌة طؾاك بقاان
تسفعقـ إٓ ِّ
ال ّفقحقد بلقساحف الثالثة ففل حشفؿؾ ٌة طؾك حا يـبغل أن تؽقن طؾقف حاال الفقحقاد ،فقاا حاـ آحـات ّ
بالن اهلل
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تػاقض أحاقرك إٓ إلقاف ،ففاق
وحده الرب ٓ تؾفجئ إٓ إلقف ،وٓ تعفؿد إٓ طؾقف ،وٓ تسفعـ إٓ بف ،وٓ ِّ
رب العالؿقـ ،وهق خالؼفؿ أجؿعقـ ،وهق الذي بقده أز ّحة إحقر.
ُّ
حَ ح ُ ه
ويف إيؿاكؽ بللقهقة اهلل  ۵الذي َّ
دد َِّلل ِ﴾ فقاف إيؿاان حـاؽ بلكاف وحاده
دل طؾقاف اساؿ اهلل ﴿ٱۡلً
بحؼ سقاه ،ولفاٰذا فلكت تؼرأ يف هاٰذه السقرة ﴿ إيه َ
داك َن حع ُب ُ
دد ﴾ هااٰذا حفع ِّؾاؼ باساؿف
الؿعبقد وٓ حعبقد ٍّ
ِ
(اهلل)ّ ،
ٕن اهلل كو إلقهقة والعبقدية طؾك خؾؼف أجؿعقـ ،كؿا قاال اباـ طبااس ﭭ" :اهلل كو إلقهقاة
والعبقدية طؾك خؾؼف أجؿعقـ".
﴿ ِإَويه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني  ﴾ ٥حفع ِّؾؼ باسؿف الرب.
ِ

ٱلرِنَٰمۡح ه
ثؿ إيؿاكؽ بلسؿائف ﴿ ه
ٱلرحِي ِى  ﴾ ٣تمحـ بلسؿاء اهلل ،وتامحـ بادٓٓهتا ،وإوصااف الفال

حجردة ٓ ُّ
تدل طؾك حعاين :بؾ هل أطالم وأوصاف ،أطال ٌم دال ٌة طؾاك
د ّلت طؾقف ،فلسؿاء اهلل لقست أطالحا َّ

ٱلرِنَٰمۡح ه
حعاين ﴿ ،ه
ٱلرحِي ِى  ﴾ ٣دآن طؾك ثبقت الرحؿة هلل  ،۵والرحؿـ ٌّ
دال طؾك القصػ الؼائؿ باف
َ

ح

دال طؾك تع ُّؾؼ كلؽ بالؿرحقم ﴿ َوَك َن بٱل ًُ ح ِيَ َ
سبحاكف ،والرحقؿ ٌّ
ِني َرحِيًا [﴾٤٣إحزاب].
ِ

وحـ رحؿفف گ بؿـ شاء حـ طباده أن يفديف إلك صراصف الؿسفؼقؿ ،فؿاـ رحؿاف اهلل هاداه صاراصف
الرحقؿ ،فانن أدخؾاؽ يف رحؿفاف
الؿسفؼقؿ ،ولفاٰذا صؾبؽ الفداية يف هاٰذه السقرة لفق تع ُّؾؼ بنيؿاكؽ بلكف ّ
هداك إلك صراصف الؿسفؼقؿ ،وحـ لؿ يفده صراصف الؿسفؼقؿ ففق خاارج حاـ رحؿاة اهللَ ٓ ،ح َّ
اظ لاف وٓ
حطؿع لف يف رحؿة اهلل گ ،فاكظر دٓلة هاٰذه السقرة طؾك أكقاع الفقحقد الثالثة ،ودٓلففا طؾك حاا يـبغال
ٍ
ٍ
وطبقدية ٍّ
واكؽسار باقـ يادي اهلل
وكل وخضق ٍع
أن يؽقن طؾقف صاحب الفقحقد وحح ِّؼؼ الفقحقد حـ طؿ ٍؾ
يؼرب إلقف.
 َت َب َار َك َو َت َعالك ،-حح ِّؼ ًؼا تقحقدهً ،طاحال بطاطفف ،حجدً ا وحجففدً ا يف حا ِّ
هاٰذه إقسام الثالثة لؾفقحقد ُب ِدئ هبا الؼرآن وخفؿ هبا الؼرآن يف ساقرة الـااس ،وقاد جااءت طؾاك
الرتتقب الذي جاءت بف سقرة الػاتحة ،وجاءت يف حقاضع كثقرة حـ الؼرآن :بؾ ّ
إن الؼرآن كؾاف تقحقاد هلل
وحؽؿالتف وثقاب أهؾف وطؼقبة حـ خالػف وتركف.
 ۵وبقان لؾفقحقد وأقساحف وفضؾف
ِّ
وسقرة الػاتحة ب َّقـت فضؾ الفقحقد وأقسام الفقحقد ّ
وأن الفداية إلك الفقحقاد حـَّاة حاـ اهلل وتقفقاؼ،
وب َّقـت سبؾ الـَّاكبقـ طـ الفقحقد ،فؿا أطظؿ بقان هاٰذه الساقرة لؾفقحقاد الاذي ُخؾِؼـاا ٕجؾاف و ُأ ِ
وجادكا
ّ
لفحؼقؼف.
السقرة دٓلففا طؾك أركان الفع ُّبد الؼؾبقة الفل يـبغال أن تصااحب الؿساؾؿ يف ِّ
كاؾ
وحـ دروس هاٰذه ّ
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ٍ
ٍ
يفؼرب هبا إلك اهلل گُّ ،
طبادة ِّ
أركاان يف الؼؾاب
فؼرب هبا إلك اهلل ٓبدّ أن تؼام طؾك
فؽؾ طبادة ُي َّ
وكؾ صاطة َّ
ثالثة:
حب اهلل.
 ُّ رجا ُء ثقابف.خقف طؼابف.
ُ
فلكت تصؾل وتصقم تفصدق وتحج وتليت بالطاطات حبا هلل ورجاء لثقابف وخق ًفا حـ طؼاباف ،ففااٰذه
ُْ َؤ َ ه َ َ ح ُ َ َحَ ُ َ
دى ٱل ح َْشِديوَ َ َأ ُت ُّ ح
ْن إ َ ََٰل َر ّبّ ُ
دى
ت يف ققل اهلل تعالكِ ﴿ :ويِۡك ٱَّلِيٌ يدعْن يبتغ
أركان الفع ُّبد الؼؾبقة ،وقد ُج ِؿ َع ْ
ِ
ِِ

َحَ ُ ََح ُ َ َ حََُ ََ َ ُ َ َ َ َُ ٓ ه َ َ َ َّ َ َ َ َح ُ
َ ح ُ َ
ِقرب ويرجْن رۡحتُق ويخافْن عذابُ ۚٓق إِن عذاب ربِك َكن َمذورا [﴾٥٧اإلسراء] ،الحب يف ققلاف﴿ :يددعْن
ح ََ َ
ُ َ َ
َح
َ ُ َ
ََح ُ َ
ْن َر ح َ
ۡح َت ُُق﴾ ،والخقف يف ققلفَ ﴿:و َيخدافْن
يَ حب َتغْن إ ِ ََٰل َر ّب ِ ِّ ُى ٱل َْشِيو أ ُت ُّ حى ِق َر ُب ﴾ ،والرجاء يف ققلف﴿ :ويرج
َ
َعذابَ ُُ ۚٓ ٓق ﴾.

فالبدّ يف ّ
يفؼرب هبا إلك اهلل َت َب َار َك َو َت َعالك حـ أن تؼام طؾك هاٰذه إركان ،وهل أن تعباد اهلل
كؾ طبادة َّ
ح ًبا فقف ورجا ًء يف ثقابف وخق ًفا حـ طؼابف ،وٓ يجقز أن ُيعبد اهلل بالحب وحاده ،وٓ أن ُيعباد اهلل بالرجااء
وحده ،وٓ أن يعبد اهلل بالخقف وحده :بؾ يعبد بالحب والرجاء والخقف ،كؿا قال بعض السؾػِ" :ـن
عب ا :بالحب وح ه ففو زك َق ،وِن عب ا :بالرجام وح ه ففو ِرجئ ،وِن عب ا :بـالخوف وحـ ه
ففو ح ح
ِوح ".
روري ،وِن عب ا :بالحب والخوف والرجام ففو
ِمِن ِّ
ٌ
الؿفصقفة وٓ سقؿا ُغ َالتف :يؼقلقن" :كحـ كعباد اهلل حباا فقاف ٓ
طبادة اهلل بالحب وحده هاٰذه صريؼة
ِّ
رجا ًء لثقابف وٓ خق ًفا حـ طؼابف ،والذي يعبد اهلل رجاء ثقاب اهلل ورغبة يف الجـة وخق ًفاا حاـ الـاار ففااٰذه
طبادة ُت َّجار ،يؼدِّ م لقلخذ" ،وأكبقاء اهلل والفابعقن لفؿ حـ طباد اهلل الؿمحـقـ يعبدون اهلل  ۵وهؿ يرجاقن
ِ
السالَ ُم -يؼقل يف دطائف« :ال ّٰؾ ُف َّم ىين
حـف رحؿفف وجـفف ويخافقن حـ طؼابف وكاره ،وقد كان َ -ط َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
ولؿاا
قرب ىلقفا ِن قول هو عؿل»ّ ،
قرب ىلقفا ِن قول هو عؿل ،وهعوذ بك ِن الـار وِا َّ
هسللك الجـة وِا َّ
قال كلؽ الرجؾ :يا رسقل اهلل! إين ٓ ُأ ِجقد دكدكفَؽ وٓ دكدكة ح ٍ
عااك -يعـال الادطاء -الاذي تؼقلاف أكات
َ
َ
وحعاك حا ُأ ْح ِسـف ،قال«:فؿاذا تؼول؟» قال :أققل :ال ّٰؾ ُف َّؿ إين أسالؽ الجـة وأطاقك باؽ حاـ الـاار ،فؼاال -
ِ
السالَ ُم« :-وكحن حولفا ُك ك ح ن» ( )1يعـل أطؿالـا وطباداتـا دكدك ٌة حقل الجـاة والـاار :كرياد
َط َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سـن ابن ِاجه ،كفاب الدطاء ،باب الجقاحع حـ الدطاء ،حديث رقؿ (.)3847
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ِ
السالَ ُمُ -يؽثِر يف دطائف آسفعاكة حاـ
حـ اهلل أن يدخؾـا الجـة وأن يـجقـا حـ الـار ،وكان َ -ط َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
الـار وسمالف گ الجـة ،وكان حِـ أكثر دطائف يف «صحقح حسؾؿ»« :ربـا نتــا يف الـ كقا حاــة ويف اةخـرة
حاـة وقـا عذاب الـار».

()1

الفجار؟!.
فؽقػ يؼقل همٓء الؿجرحقن الؿعفدون إ ّن هاٰذه طبادة َّ
ثؿ ّ
أوجاد يف كػقسافؿ اسافخػا ًفا بالجـاة واسافخػا ًفا بالـاار واساففاك ًة
إن هاٰذا آطفؼاد طـد هامٓء َ
بغقضاا وألػا ًضاا كحقؿا ًة يف آسافخػاف
بلحرهؿا ،ولفاٰذا َك ُث َر يف كفب همٓء الغالة حـ
الؿفصاقفة كال ًحاا ً
ِّ
بالـار وآسفخػاف بالجـة وآسففاكة بلحرهؿاُّ ،
وكؾ كلاؽ ولقاد طؼائادهؿ الباصؾاة ،فااهلل ُ ٓ ۵يع َباد
ِ
ِ
يؼرب إلقف،
وكحب طبادتف
والخقف ،كعبده گ ٕكـا كح ُّبف
والرجاء
بالحب
بالحب وحدهُ ،يع َبد
ُّ
ُّ
ِّ
وكحب حا ِّ
ُ ْ َ

َ

ُ
ح
ُ
ُ
ِيك حى ٍَارا ﴾[الفحاريؿ]6:
وكعبده ٕكـا كريد ثقابف وجـفف ،وٕكـا كخاف حـ طؼابف وكاره ﴿ ق ْٓا ٍِف َصك حى َوِِو

والفؼرب إلقف گ.
أي بعبادتف
ُّ
ِ
ُ
كصاقص الرجااء والقطاد
إطؿاال
و َحـ َط َبدَ اهلل بالرجاء وحده ففق حرجئ ،والؿرجئة صريؼففؿ هال
ُ
وإهؿال كصقص القطقد.
ِ
وحـ َطبدَ اهلل باالخقف وحاده ففاق حاروري :أي حاـ الخاقارج الاذيـ ي ِ
القطقاد
كصاقص
عؿؾاقن
َ
َ َ
ُ
الخقف وي ِ
ِ
كصقص القطد والرجاء ،فاهلل ُيع َبد بالحب والخقف والرجاء.
فؿؾقن
و
َ
ُ
ففاٰذه إركان الثالثة لؾفع ّبد -إركان الؼؾبقة لؾفع ُّبد -اشافؿؾت طؾقفاا ساقرة الػاتحاة ،وحاا رأيات
أحدً ا ك َّبف طؾك هاٰذه الػائدة الجؾقؾة قبؾ شقخ اإلسالم ححؿد بـ طباد القهااب  ،$فؼاد ك َّباف  $طؾاك
ٍ
رسالة لف يف بعض فقائد سقرة الػاتحة ،فذكر حـ فقائد هاٰذه الساقرة أهناا اشافؿؾت طؾاك
هاٰذه الػائدة يف
أركان الفع ُّبد الؼؾبقة :الحب والرجاء والخقف ،واكظر دٓلة هاٰذه السقرة طؾك هاٰذه إركان الثالثة:
ٱۡل حً ُد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
هِا الحب يف ققلؽ ﴿ :ح َ
ني  ،﴾ ٢والحؿد كؿا قال العؾؿاء :هق ال ّثـااء طؾاك اهلل
ِ
ِ
حاب لؾؿؿادوح
حجر ًدا ،أحا إكا كان طـ
حع حبف ،أحا إكا كان الثـاء َط ِر ًيا حـ
ِّ
يسؿك ً
ِّ
حدحا ّ
الحب خال ًقا فنكف َّ
ح
ٱۡل حً ُد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
َ
ني  ﴾ ٢حب اهللٕ :كؽ تحؿد اهلل  ،۵ويف حؿادك لاف
ففق حؿد ،فػل ققلؽ﴿ :
ِ
ِ
حؿاد طؾاك حِـَـِاف
حؿد طؾك أسؿائف الحسـك وصػاتف العظقؿاة ،و ُي َ
ققام لحبف يف قؾبؽ سبحاكف ،وهقُ ۵ي َ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري :كفاب الدطقات ،باب ققل الـبل ﷺ «ربـا آتـا يف الدكقا حسـة» ،حديث رقؿ (ِ .)6389اؾم :كفااب الاذكر والادطاء والفقباة،
باب فضؾ الدطاء بالؾفؿ آتـا يف الدكقا حسـة ويف أخرة حسـة وقـا طذاب الـار ،حديث رقؿ (.)2690
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الفل ٓ ُت َعدُّ وٓ تحصك ،وططاياه الؽريؿة ،وأكت إكا طرفت اهلل وطرفت أسؿاءه وطرفت صػاتف وطرفات
كعؿف طؾقؽ ازددت حبا لف ،فالحؿد فقف حب اهلل.
ٱلرِنَٰمۡح ه
﴿ ه
ٱلرحِي ِى  ﴾ ٣إكا تؾقهتا حفد ِّب ًرا حعـاها ،طار ًفا بدٓٓهتا واسفحضرت رحؿاة اهلل فؿاا الاذي

ََح ُ َ
دْن َر ح َ
ۡح َتد ُ
دُق ﴾[اإلسااراء ،]57:فاانكا
يؼااقم يف قؾبااؽ؟ وحااا الااذي يطؿااع فقااف قؾبااؽ أو يرجااقه؟ ﴿ ويرجد
ح
دد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
ٱۡل حً ُ
ٱلرِنَٰمۡح ه
قؾت ﴿ :ه
َ
دني
ٱلرحِي ِى  ﴾ ٣تحرك يف قؾبؽ الرجاء ،كؿاا أكاؽ إكا قؾات﴿ :
َ
ِ
ِ

 ﴾٢تحرك الحب.
فنكا قؾتَ ﴿ :مَٰو ِ َ ح ّ
ِيٌ  ،﴾٤وأكت تفل ّحؾ حعـك هاٰذه أية ،والدِّ يـ هق يقم الجزاء والحساب
ِك يْ ِم ٱل ِ

ُ ه َ ٓ َ ح َ َٰ َ
َ َ ٓ َ ح َ َٰ َ
ك َيا يَ حْ ُم ّ
ك َيا يَ حْ ُم ّ
ِيدٌ َ ١٨م
ٱل
ى
ر
د
ِ
ا
ي
ى
ث
١٧
ِيٌ
ٱل
والعؼاب والقققف بقـ يدي اهلل وحجازاة الـاس ﴿ ويا ِدرى
ِ
ِ
َ
دْ ِم ّ
ِدك يَ ح
ََل َي حًو ُِك َن حف ٞس ّ ِّلَ حف ٖس َش حئاۖۡ َو حٱَأ حر ُر يَ حْ َيِۡد ٖذ ّ ِ هَّللِ [﴾١٩اإلكػطاار] ،فلكات إكا تؾاقت ﴿ َم َٰ
ِيدٌ ﴾٤
ٱل
و
ِ
ِ

ٍ
ِ
شلء يؼقم يف قؾبؽ؟ ألقس يؼقم يف قؾبؽ خقف اهلل -جؾ وطال -خاقف حالاؽ ياقم
أي
حسفَحذ ًرا حعـاها ُّ
الدِّ يـ وحالؽ يقم الجزاء والحساب والعؼاب؟ ،فنكا تؾقت ﴿ َمَٰو ِ َ ح ّ
ِيٌ  ﴾٤قام يف قؾبؽ الخقف.
ِك يْ ِم ٱل ِ
ه َ َ
اك ن حع ُب ُد﴾ ،وهاٰذه الغاية ،والغاية هل العبقدية ،طبقدية اهلل والؼقام بطاطفف والذل لف
طـدئذ تؼقل ﴿إِي
ه َ َ
اك ن حع ُب ُد ﴾.
گ ﴿إِي
لؽـ ﴿إيه َ
اك َن حع ُب ُد﴾ لؿ ِ
تلت إٓ بعد أن أرسقت أركاهنا ،فلكت كلكؽ تؼقل إياك كعبد بالحب الذي َّ
دل
ِ
ٱۡل حً ُد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
ٱلرِنَٰمۡح ه
دل طؾقف ﴿ ه
طؾقف ﴿ ح َ
ني  ،﴾٢وبالرجاء الذي َّ
ٱلرحِي ِى  ،﴾ ٣وبالخقف الاذي
ِ
ِ
َ
ِك يَ حْ ِم ّ
ٱلِيٌ  ،﴾ ٤وهاٰذا الفـبقف حـ هاٰذا اإلحام  $حاـ أ ْل َط ِ
َّ
اػ حاا يؽاقن وأجؿاؾ حاا
دل طؾقف ﴿ مَٰو ِ
ِ
يؽقن يف ربط الـاس بدٓلة السقرة العظقؿة وحؼاصدها الجؿقؾة.

وِن فواه هـٰذه الاورة ودروسفا العظقؿة اشفؿالفا طؾك شر َصل قبقل إطؿالّ ،
ٕن إطؿاال الفال
فؼرب هبا إلك اهلل گ ٓ يؽقن إٓ بفحؼقؼ شر َصقـ:
ُي َّ
إخالص لؾؿعبقد.
ٌ

ِ
السالَ ُم.
 وحفابع ٌة لؾرسقل َ -ط َؾ ْقف َّالصالَ ُة َو َّ

ُ ُ َ

َ

َح َ ح ُ ُ
ك ح
دى ِ حح َص ُ
دٌ ََ ًَده ﴾[هاقد ]7:قاال:
كؿا قال الحسـ البصاري  $يف ققلاف تعاالكِِ ﴿:لبودُْى أي
وأصقبف؟ قالّ " :
إن العؿؾ إكا كان خالِ ًصاا ولاؿ يؽاـ
صقبف" ،وققؾ :يا أبا طؾل! وحا أخ َؾصف
َ
"أخ َؾ ُصف و َأ َ
خالصا صقا ًبا ،والخالِص حاا كاان
صقا ًبا لؿ ُيؼ َبؾ ،وإكا كان صقا ًبا ولؿ يؽـ خالِ ًصا لؿ ُيؼ َبؾ ،حفك يؽقن
ً
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ٕي طؿاؾ حاـ إطؿاال إٓ هبؿاا ،وساقرة
هلل ،والصقاب حا كان طؾك السـة" ،ففاٰذان شرصان ٓ قباقل ّ
الػاتحة فقفا هاٰذان الشرصان :اإلخالص والؿفابعة.
اك َن حع ُب ُد ِإَويه َ
هِا اإلخالص يف ققلف ﴿ :إيه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني ّ ،﴾ ٥
فنن هااٰذا إساؾقب فقاف حصار ،تؼاديؿ
ِ
ِ
الؿعؿقل طؾك العاحؾ يدل هاٰذا طؾك الحصر ،أصؾ الجؿؾة :كعبدك وكسفعقـ بؽ ،فؾؿا م قاال ﴿ :إيه َ
اك
ّ قدَّ
ِ
َن حع ُب ُد ِإَويه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني  ﴾ ٥دل طؾك الحصر :أي كعبدك وٓ كعبد غقرك وكسفعقـ بؽ وٓ كسافعقـ بغقارك،
ِ
وهاٰذا هق اإلخالص.
اإلخالص أن تليت بالعبادة صافقة كؼقة لؿ يرد هبا إٓ وجف اهلل ،هاٰذا هاق اإلخاالص ،اإلخاالص هاق
دد ِإَويه َ
الصػاء والـؼاء ،واهلل  ٓ ۵يؼبؾ العبادة إٓ هباٰذه الصاػة الاذي دل طؾقفاا ققلاف﴿ :إيه َ
داك َن حع ُب ُ
داك
ِ
ه َ َح َ
دتع ُ
ن َ حص َتع ُ
ني  ،﴾ ٥أي :إياك ك ُ
ني﴾ أي :حـاؽ وحادك كطؾاب
َخ ُّصؽ بالعبادة وٓ كعبد غقركِ﴿ ،إَوياك نص ِ
ِ
قائؿاا طؾاك
اإلطاكة ٓ كطؾبفا حـ غقرك ،واهلل  ٓ ۵يؼبؾ ّ
أي طؿؾ إٓ إكا كان طؾك هاٰذه الصػة ،إٓ إكا كان ً
هاٰذا إساس ،حصرو ًفا هلل وحده ولقس لغقره فقف أي شركة.
وقد جاء يف الحديث الؼدسل ّ
أن اهلل تعالك يؼقل« :هكا هغـى الشركام عـن الشـركِ ،ـن عؿـل عؿـال
هشرك ِعي فقه غقري تركِه وشركه» )1(،ففق گ ٓ يؼبؾ حـ العؿؾ إٓ الخالص.

ح َح َ
ه َ ُ
ك ح
دى ِي ٱَأٍعَٰد ِى
قؾقال ٕن ففؿ حعـك اإلخالص يف الؾغة ،يؼقل اهلل تعاالكِ ﴿ :إَون ه
وٓ بلس أن كؼػ ً
َ ٓ ّ ه
ۢ َح َح َ َ هًَ َ
ُ
ِوشرب َ
ۡبة ۖۡ ن ُ ح
هَعِ ح َ
يكى ّر هًِا ي ُب ُ
َٰ
ِ
ني [﴾٦٦الـحؾ] خذ حاـ هااٰذه أياة
ه
ا
غ
ئ
ا
ش
ا
ِص
ل
ا
خ
ا
َ
َّل
م
د
و
ث
ر
ف
ني
ب
ٌ
ي
ُ
ٍ
ْ
ط
ق
ص
ِ
ِ
ِ
ٖ
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِِ
ه
ۢ َح َ
ُح
ُُ
ُ ّ ه
خالصاا؟
ني ف حر ٖث َو َد ٖم َّلَ ًَا َخال ِصا﴾ حا حعـاك
ً
درسا يف ففؿ حعـك اإلخالص﴿ ،نصقِيكى رًِا ِي بطٍُِِْ ِيٌ ب ِ
ً

أي صافقا كؼقا ،يخرج الؾبـ حـ هبقؿة إكعام وهاق حاقـ خروجاف يخارج حاـ باقـ َفار ٍ
ث و َدمٍ ،حفاك ّ
إن
ً
ْ
بعضفؿ يؼقل :إكف يخرج لؾفق طـد حؾبف حـ بقـ الػارث والادم وٓ تارى فقاف قطعاة فارث وٓ كؼطاة دم،
لفاقه خارج حاـ باقـ الػارث والادم
خالص :أي صايف كؼل ،حص ّػك بلحسـ حا تؽقن الفصػقة ،بحقث أكف ّ
ٓ

ّ

ه
ِوشدرب َ
َ
ني ﴾٦٦
ولقس فقف قطعة فرث وٓ كؼطة دم ،ثؿ إكؽ حع طؾؿؽ بؿخرجف ففاق ساائغ لاؽ ﴿ شدائِغا ه َٰ ِ ِ

ُّ
خالصا لقجفف :أي صااف ًقا
يسفؾذوكف و َيفط َعؿقكف ،واهلل -جال وطال ٓ -يؼبؾ العؿؾ إٓ إكا كان
يسفسقغقكف
ً
كؼقا لؿ ُي َرد بف إٓ وجف اهلل ،فالؿخؾص ٓ يسلل إٓ اهلل ،وٓ يسفغقث إٓ باهلل ،وٓ يفقكؾ إٓ طؾاك اهلل ،وٓ
بحؼ سقاه.
يرجق إٓ اهلل ،وٓ يذبح إٓ هلل ،وٓ يصرف أي صاطة إٓ هلل گ ،ففق الؿعبقد بحؼ وٓ حعبقد ٍّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(ِ )1اؾم :كفاب الزهد والرقائؼ ،باب حـ أشرك يف طؿؾف غقر اهلل ،حديث رقؿ (.)2985
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فسقرة الػاتحة فقفا تؼرير لإلخالص بلروع حا يؽقن وبلحسـ حا يؽقن حـ ٍ
بقان.

ح َ ّ
ٱلص َ
ِ
در َٰ َط
السالَ ُم -وهق يف ققلف ﴿ :ٱِدٍِا ِ
الشرط الثاين :وفقفا وهق الؿفابعة لؾرسقل َ -ط َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
كؾ ٍ
ٱل ح ًُ حص َتقِ َ
يى  ،﴾٦فلكت تسلل اهلل حرات وكرات يف ِّ
حرة تؼرأ هاٰذه السقرة تسلل اهلل أن يفديؽ الصاراط
َ َ َ َٰ َ َ ح َ ح َ ٓ َ ح َ
َدت تَ ح
ك ُروحا ّي حٌِ َِ حررٍَا ۚٓ َيدا ُل َ
ددرَِ َيدا
الؿسفؼقؿ ،وحا الصرط الؿسفؼقؿ؟ قال اهلل تعالك ﴿ :وُذل ِك ِوحيَا إِِل
ِ
َ هَ ٓ
َ
حٱهم َِتَٰ ُ َو ََل ح َ
َِ إ َ ََٰل َ ُ ح َ
َ ه َ َ ح
َ َحَ ُ هح
ص َر َٰ ِط
يٖ ِ ٥٢
كٌ جعوَُٰ ُُ ٍْرا نّدَِ بُِِ يٌ نشا ُا ي حٌِ ع َِبادٍِا ۚٓ ِإَوٍك َلَّد ٓ ِ ِ
ٱۡليم َٰ ٌُ َول َٰ ِ
صر َٰ ٖط يصتقِ ٖ
ِ
َ
َ
ُ
ح
ح
َ
َ
ٓ
ه
ه
ٱلص َم َٰ َو َٰ َ َ
ٱَّللِ هٱَّلَِ َ َُلق َيا ي ه
ٱَّللِ تَ ِص ُ
ۡي ٱَأ ُر ُ
ْر [﴾٥٣الشاقرى] فالصاراط الؿسافؼقؿ هاق
ۡرض أَل إَِل
ِ
ت ويا ِي ٱَأ ِ ِۗ
ِ

ِ
ِ
الساالَ ُم:
السالَ ُم ،-هق السبقؾ الذي دطا إلقف رساقلـا َط َؾ ْقاف َّ
سبقؾ الـبل الؽريؿ َ -ط َؾ ْقف َّ
الصاالَ ُة َو َّ
الصالَ ُة َو َّ
َ َ ه َ َٰ َ
َ ه ُ ُ ََ َه ُ ْ ُ َُ َََ ه َ
ُ ح َ
َ
ح
ُ
َ
َ
ِ
َٰ
﴿وِن هذا ِصرِط رصتقِيًا فٱتب ِعْه ۖۡ وَل تتبِعْا ٱلصبن فتفرق بِكى عٌ شبِيوُِِۚٓ ﴾[إكعاام ،]153:فػال ققلاؽ

ح َ ّ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ح ًُ حص َ
ِ
َ
َ
السالَ ُم ،-ولزوم هنجاف ،والحارص
و
ة
ال
الص
ف
ق
ؾ
ط
لؾرسقل
حفابعة
فقف
﴾
٦
يى
ق
ت
ِ
﴿ٱِدٍِا ِ
َ ْ َّ َ ُ َ َّ
ح َ
ِ
طؾك سـفف وهديفّ ،
السالَ ُم ،-وأكات طـادحا تؼاقل﴿ :ٱِددٍِا
فنن الصراط الؿسفؼقؿ سبقؾف َ -ط َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
ّ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ح ًُ حص َتقِ َ
وصؾب حـ اهلل  ،۵وأهؾ العؾؿ -وهااٰذه فائادة جؾقؾاة -أهاؾ
ء
دطا
حـؽ
ٰذا
ا
ه
﴾
٦
يى
ِ
ٌ
ٌ
العؾؿ يؼقلقنَ :حـ دطا اهلل  ۵طؾقف أن ُيفبع دطاءه ببذل السبب ّ
صؾب ورجاا ٌء واسافعاك ٌة بااهلل
ٕن الدطاء ٌ
صؾبت حـ اهلل ودطقتف ورجقتف ا ْتبِع هاٰذا الدطاء وهااٰذا الرجااء بباذل السابب :كؿاا قاال -طؾقاف
 فنكا
َ
ح َ ّ
()1
ٱلص َ
در َٰ َط
الصالة والسالم« :-واحـرص عؾـى ِـا َـػعـك واسـِعن بـا ،»:فلكات إكا قؾات ﴿ :ٱِددٍِا ِ
ٱل ح ًُ حص َتقِ َ
يى  ﴾ ٦فنكف يؾزحؽ أن تبحث طـ الصراط الؿسفؼقؿ وأن تجففد يف حعرففاف ،وأن تجاهاد كػساؽ
ه

ْ

َ

َ

ٱَّل َ
يٌ َٰ َٰ َّ ُدوا ف َِيَا ّلَ حّد َِت هَ ُّ حى ُش ُبو ََا ۚٓ ﴾[العـؽبقت.]69:
طؾك لزوحف وسؾقكف واهلل يؼقلَ ﴿ :و ِ
ح َ ّ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ح ًُ حص َتقِ َ
يى  ﴾ ٦وإكا اكففك حـ الصاالة فافح الؽفاب الفال
أحا حـ يؼقل يف صالتف ﴿ :ٱِدٍِا ِ

تشؿؾ طؾك البدع وإهقاء والضالٓت وأراء الباصؾة يفع َّؾؿ حـفا ويف ّؾؼك طؾقفا و ُيػقاد حـفاا فاليـ هااٰذا
َ
صاراط اهللِ الؿسافؼقؿ أن ُيفبِاع دطااءه
الدطاء حـ هاٰذا العؿؾ وهاٰذا الؿسؾؽ؟! فالباد لؾادّ اطل والساائؾ
وأيضا يف تطبقؼف لفاٰذا الصاراط وحجاهادة كػساف
وسمالف بالجدّ وآجففاد :يف حعرفة الصراط الؿسفؼقؿً ،
طؾك العـاية بف.
ولفاٰذا سقرة الػاتحة ٓ تزال -حع طـايفؽ هبا وتادبرك لفاا ٓ -تازال تغارس فقاؽ حارات وكارات
اار َك
لؾرساقل ،وإكا كـات تحساـ ففاؿ هااٰذه الساقرة فنهناا -بانكن اهلل َت َب َ
اإلخالص لؾؿعبقد والؿفابعة ّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(ِ )1اؾم  :كفاب الؼدر ،باب يف إحر بالؼقة وترك العجز واإلسفعاكة باهلل وتػقيض الؿؼادير هلل ،حديث رقؿ (.)2664
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َو َت َعالكُ -تذهب طـ قؾبؽ البدع وإهقاء ،وتؼقل طـ هاٰذه إهقاء لقست حـ صراط اهلل الؿسافؼقؿ ،لاق
ِ
الساالَ ُم -ولادطا إلقفاا ولثبفات يف ساـفف،
كاكت حـ صراط اهلل الؿسفؼقؿ لب َّقـفا الرسقل َ -ط َؾ ْقف َّ
الصاالَ ُة َو َّ
ولفاٰذا تالوة هاٰذه السقرة طالج وشػاء وربط بسبقؾ اهلل الؿسفؼقؿ وصراصف الؼقيؿ الذي دطا إلقف رساقل
اهلل -صؾقات اهلل وسالحف طؾقف.

ح َ ّ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ح ًُ حص َتقِ َ
يى  ،﴾ ٦وهاؿ
أيـ أهؾ إهقاء والبدع حـ هاٰذه الدطقة الؿباركة الؽريؿة ﴿ ٱِدٍِا ِ

صباحا وحسا ًء يف البدع وإهقاء وأراء والضالٓت الفل حا أكزل اهلل هباا حاـ ساؾطان ،ولاقس طؾقفاا يف
ً
كفاب اهلل وٓ سـة رسقلف ﷺ حجة وٓ برهان؟
أيـ سمالفؿ اهلل  ۵أن يفديفؿ صراصف الؿسفؼقؿ؟
فالذي يفدبر هاٰذه السقرة ويعفـل بػفؿفا تغرس فقف اإلخالص لؾؿعبقد والؿفابعاة لؾرساقل :وهؿاا
ٕي طؿؾ حـ إطؿال إٓ هبؿا.
شرصان ٓ ،قبقل ّ
ح
وِن دروس هـٰذه الاورة العظقؿة ّ
أن فقفاا بقاان لؿؼاام الادطاء ،وطظاقؿ شالكف ،ورفقاع حؽاكفاف،
وأن الدطاء حػفاح ّ
وحاجة الـاس الشديدة إلقفّ ،
كؾ خقر يف الدكقا وأخرة ،وأكؽ ٓ صالح ٕحاقرك كؾفاا
ه
ٱَّللِ َف َق ح
َ َحَ
دد
وشموكؽ جؿقعفا الديـقة والدكققية وإخروية إٓ بآلفجاء إلك اهلل وآطفصام بف ﴿ََيٌ تعت ِصى ب ِ
ُ
َِ إ َ ََٰل َ ُ ح َ
يٖ [﴾١٠١آل طؿران ،]101:فال سبقؾ لفحصقؾ أي خقر وأي فالح يف الدكقا وأخارة إٓ
ِد َ ِ ِ
صر َٰ ٖط يصتقِ ٖ

بالؾجقء الؽاحؾ إلك اهلل گ ،وقد قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة " :$الدطاء حػفاح كؾ خقار" ،والادطاء
هق ٌّ
كل هلل  ،۵واففؼار بقـ يديف ،والفجاء كاحؾ إلقف ،وصؾب حـف ،وتػقيض إلقف.
ففاٰذه السقرة تغرس فقؽ حاجفؽ إلك دطاء اهلل ،واففؼارك إلك اهلل  ،۵فالصراط الؿسافؼقؿ حفاك
طرفت حسـف وجؿالف وكؿالف ِ
وط َظؿ طائدتف طؾاك أهؾاف يف الادكقا وأخارة ٓ تسافطقع أن
وإن طرففف وإن
َ
تسؾؽف إٓ إكا هداك اهلل إلقف ،وتػاصقؾ هاٰذا الصراط أو الفػاصقؾ الؿفعؾؼة هباٰذا الصاراط والثباات طؾاك
هاٰذا الصراط والؿؿات طؾقف ٓ يؿؽـ أن يحصؾ لؽ إٓ إكا هداك اهلل وثبفؽ ،وقاد كاان الصاحابة ﭫ
يؼقلقن كؿا يف صحقح البخاري:
لاااااااقٓ اهلل حاااااااا اهفديـاااااااااااا

وٓ صؿـااااااااااااااا وٓ صااااااااااؾقـا

ويف رواية :وٓ تصدقـا وٓ صؾقـا.
فال تسفطقع أن تؿشل يف صراط اهلل الؿسفؼقؿ وٓ خطقة واحدة إٓ إكا هداك اهلل إلقاف ،فلكات بحاجاة
كثقرا حا يليت يف دطاء الـبل
إلك دطاء اهلل ،أكت فؼقر إلك اهلل گ بلن يفديؽ إلك صراصف الؿسفؼقؿ ،وقد كان ً
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()1
ـم ىين هسـللك
ﷺ سمال اهلل الفداية ،كؿا يف ققلف« :ال ّٰؾ ُف َّم ىين هسـللك الفـ ى والاـ اد» ،وققلاف« :ال ّٰؾ ُف َّ
()3
()2
ِ
وٓحاظ
ـم اهـ ين فـقؿن هـ َت»،
الف ى ،والِؼى ،والعػة ،والغـى» ،وققلف يف دطاء الؼـقت« :ال ّٰؾ ُف َّ

«اه ين فقؿن ه َت» تسفحضر ّ
أن الفادي هق اهلل ،يعـل أسللؽ سبقؾ حـ هاديفَفؿ ،فالفداياة حـَّاة حاـ اهلل
ََ

َ

َ

َ

ُ

ٓ

ٓ

﴿ِف ًٌَ ُز ّي ٌَ َُلق ُش ْٓ ُا ََ ًَوُِِ ف َر َااهُ َح َصَاۖۡ فإ هن ه َ
ٱَّلل يُ ِضن َيٌ ش َ َشا ُا َو َي حّدَِ َيٌ ش َ َشدا ُا ۖۡ ﴾[فااصر ]08:فلكات لفساؾؽ
ِ
ِ

صراط اهلل الؿسفؼقؿ بحاجة أن يفديؽ اهلل صراصف الؿسفؼقؿ ،وٓ تسفطقع الثباات طؾقاف إٓ إكا ث ّبفاؽ اهلل،
ِ
السالَ ُم -يؼقل يف دطائفَ« :ا ِؼ ِّؾب الؼؾوب و ِّبـت قؾبـي عؾـى دَــك» )4( ،وكاان
وقد كان َ -ط َؾ ْقف َّ
الصالَ ُة َو َّ
يؼقل يف دطائف« :ال ّٰؾ ُف َّم لك هسؾؿت ،وبك نِـت ،وعؾقك توكؾت ،وىلقك هكبت ،وبـك خافـؿت ،هعـوذ
بعزتك ،ىلـٰه ى هكت هن تضؾـي ،هكت الحي الذي َؿوت ،والجن واإلكس َؿوتـون» ،رواه البخااري
وحسؾؿ يف صحقحقفؿا.

()5

ففاٰذه السقرة فقفا ربط لؾعبد باهلل ،وإيجاد لصؾة باهلل واففؼار واحفقاج إلاك اهلل گ لؽال تؽاقن حاـ
الؿففديـ لؽل تؽقن حـ أهؾ الصراط الؿسفؼقؿ.
وكؿا ّ
أن فقفا بقان لحاجفؽ إلك الدطاء وشدة اففؼارك إلك اهلل گ فػقفا بقان لألدب الاذي يـبغال أن
وتػقيضاا هلل
تؽقن طؾقف يف دطاء اهلل ،فلكت طـدحا تدطق اهلل تؼدِّ م بقـ يدي دطائؽ ثـا ًء طؾك اهلل وتؿجقدً ا هلل
ً
گ ثؿ تسلل.
جاء يف «صحقح حسؾؿ»( )6حـ حديث أبل هريرة طـ الـبل ﷺ قال« :قال ا :تعالى قاـؿت الالـالة
بقـي وبقن عب ي كالػقن» ،يؼقل شقخ اإلسالم ححؿد بـ طبد القهاب " :$سورة الػاتحة ُقاـؿت بـقن
ا :والعب كالػقن ،فثالث نَات وكالف  ،:ووالث نَات وكالـف لؾعبـ "« ،قاـؿت الالـالة» والؿاراد
بالصالة الػاتحة ،وسؿقت الػاتحة صالة ّ
ٕن ٓ صالة إٓ هبا ،وهاٰذا يد ُّلـا طؾك طظؿ شالن هااٰذه الساقرة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(ِ )1اؾم :كفاب الذكر والدطاء والفقبة ،باب الفعقك حـ شر حا طؿؾ وحـ شر حا لؿ يعؿؾ ،حديث رقؿ (.)2725
(ِ )2اؾم :كفاب الذكر والدطاء والفقبة ،باب الفعقك حـ شر حا طؿؾ وحـ شر حا لؿ يعؿؾ ،حديث رقؿ (.)2721
( )3سـن الِرِذي  :كفاب القتر ،باب حا جاء يف الؼـقت يف القتر ،حديث رقؿ ( .)464سـن هبي داود ،كفاب الصالة ،باب الؼـقت يف القتر،
حديث رقؿ ( .)1425قال إلباين :صحقح.
( )4سـن الِرِذي  :كفاب الؼدر ،باب حا جاء أن الؼؾقب بقـ أصبعل الرحؿاٰـ ،حديث رقؿ ( ،)2140قال الشقخ إلباين :صحقح.
ٱۡلم ُ
( )5البخاري كفاب الفقحقد ،باب ققل اهلل تعالكَ ﴿ :و ُِ َْ حٱه َعز ُ
يز ح َ
ِيى ﴾ ،..حديث رقؿ (.)7383
ِ
ِاؾم :كفاب الذكر والدطاء والفقبة ،باب الفعقك حـ شر طؿؾ وحـ شر حا لؿ يعؿؾ ،حديث رقؿ ( .)2717والؾػظ لف.

(ِ )6اؾم  :كفاب الصالة ،باب وجقب قراءة الػاتحة يف كؾ ركعة ،حديث رقؿ (.)395
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ٱۡل حً ُد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
الؽريؿة «قاؿت الالالة بقـي وبقن عب ي كالػقن ،فنذا قال العب ﴿ ح َ
دني  ﴾ ٢قـال
ِ
ِ
َ
ٱلرِنَٰمۡح ه
ا :حؿ ين عب ي ،.فنذا قال ﴿ ه
ِك
ٱلرحِي ِى  ،﴾ ٣قال ا :هوـى عؾي عب ي .فنذا قال العب ﴿ مَٰو ِ

َح ّ
ِيٌ  ،﴾٤قال اِ :ج ين عب ي » .وقال ِرة «فوض ىلي عب ي»
يْ ِم ٱل ِ

ح
ٱۡل حً ُد ِ هَّلل ِ ﴾ حؿادٌ هلل ﴿ ،ه
َ
ٱلرِنَٰمۡح
كؾ هاٰذا الحؿد والثـاء والفؿجقد يليت بقـ يدي الدطاء ،فؼقلؽ﴿ :
َ ْ
ٱلرحِيى  ﴾ ٣ثـاء طؾك اهلل وتقسع يف الثـاء طؾك اهللَ ﴿ ،مَٰو ِ َ ح ّ
ِيٌ  ﴾٤تؿجقاد هلل ،والؿجاد حعـااه
ه ِ
ُّ
ِك يْ ِم ٱل ِ
السعة ،فلكت يف ثـاء وحبا َلغة يف حؿد اهلل والثـاء طؾقف وتعظقؿف -جؾ وطال -باقـ يادي دطائاؽ،
يف الؾغةَّ :
اك َن حع ُب ُد ِإَويه َ
وقبؾ كلؽ أيضا تعرتف بالعبقدية لف ﴿ :إيه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني  ،﴾ ٥ففااٰذه كؾفاا وساائؾ باقـ يادي
ِ
ِ
دطائؽ ،فلكت تفقسؾ إلك اهلل بلسؿائف الحسـك وصػاتف العؾك ،وتفقسؾ إلقف بعبقديفؽ لف وكلؽ بقـ يدياف
واففؼارك الفام إلقف.

ح َ ّ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ح ًُ حص َتقِ َ
بقان لؿؼام الدطاء و ٌ
يى  ،﴾ ٦فػل هاٰذا ٌ
بقان لاألدب الاذي
ثؿ يليت الدطاء ﴿ :ٱِدٍِا ِ
اك َن حع ُب ُد ِإَويه َ
يـبغل أن يؽقن طؾقف الداطل« ،فنذا قال العب ﴿ إيه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني  ،﴾ ٥قال ا :هـٰذا بقـي وبقن
ِ
ِ
اك َن حع ُب ُد ﴾ هللِ ﴿ ،إَويه َ
عب ي» ﴿ ،إيه َ
اك ن َ حص َتع ُ
ني  ﴾ ٥لؾعبد ،فالعبد هـا يطؾب حصالِحف وحاجاتاف حاـ اهلل
ِ
ِ
ح َ ّ
ٱلص َ
در َٰ َط
گ  ،وطبقديفف وكلف خضقطف ك ّؾف يصرفف هلل ،ففاٰذا بقـل وبقـ طبدي« ،فنذا قال العب ﴿ ٱِددٍِا ِ
ََ ح ح ََ ه ّ
َ َٰ َ ه َ َ ح َ ح َ َ َ ح ح َ ح ح َ ح ُ
دٓاه َ
ٱل ح ًُ حص َت ِق َ
ِني  ﴾٧قـال ا :هــٰذا
دْب عودي ِّى وَل ٱلض
ض
دۡي ٱلًغ
يى ِ ٦
ِ
صرط ٱَّلِيٌ أنعًت عوي ِّى غ ِ
لعب ي ولعب ي ِا سلل».

دد ِ هَّلل ِ َر ّب حٱه َعَٰوًَ َ
ٱۡل حً ُ
ابـ الؼقؿ  $يف بعض كفبف يؾػت إلك لػفة لطقػة :طـدحا تؼقل ﴿ ح َ
دني ،﴾٢
ِ
ِ

ٱلدرِنَٰمۡح ه
حاكا يؼقل اهلل؟ حؿدين حـ؟ حؿدين طبدي ،فنكا قؾات ﴿ :ه
ٱلدرحِي ِى  ﴾ ٣يؼاقل اهلل« :هوــى عؾـي
َ
ِك يَ حْ ِم ّ
عب ي» ،وإكا قؾت ﴿ َم َٰ
ِيٌ  ﴾٤يؼقل اهلل «ِج ين عب ي» ،فلكت يف كؾ حرة تؼرأ فقفا الػاتحة
ٱل
و
ِ
ِ
تحظك بؼقل اهلل طـؽ :طبدي ،طبدي ،طبدي ،ثالث حرات .ويؼقل ابـ الؼقؿ يف هااٰذا الؿؼاام" :لاقٓ حاا

رحا بؼقل اهلل طـؽ :طبادي ،طبادي ،طبادي" ،لؽــاا
طؾك الؼؾقب حـ الغشاوة والفعؾؼ بالدكقا ،لطارت ف ً
أيضا حـ دروس هاٰذه السقرة العظقؿة.
حشغقلقن .ففاٰذا ً
وِن دروس هـٰذه الاورة اإليؿان بالققم أخر ،واإليؿان بالـُّبقات.
وِن دروسفا كذلك اإليؿان بالؼدر.
هَضا حعرفة العبد ربف.
وِن دروسفا ً
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وِن دروسفا وحعرفة العبد لـػسف ،وضعػف وحاجفف واففؼاره إلك ربف.
وهل حؾقئة بالدروس العظقؿة والعرب البالغة والدٓٓت الـافعة ،ولعؾ فقؿا سؿعـاه حـ دروس حاقل
هاٰذه السقرة كػاية.
وكسلل اهلل -جؾ وطال -أن يـػعـا بؿا ط َّؾؿـا ،وأن يفديـا وإياكؿ صراصف الؿسفؼقؿ ،وأن يقفؼـاا ل ّ
ؽاؾ
خقر يحبف ويرضاه يف الدكقا وأخرة.
واهلل –تعالك -أطؾؿ ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا ححؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

