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والصالة والسالم عىل رسول اهلل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ، هلل واحلمد، بسم اهلل

 وللمسلمني أمجعني.

 املنت

يِن ﴾ َمالِِك  ﴿ :تعاىلقال اإلمام ابن كثري يف تفسريه عند قوله   :[٤الفاحتة:  ] َيْوِم الدِّ

 .وكالمها صحيح متواتر يف السبع، ﴾ َمالِِك  ﴿وقرأ آخرون: ، ﴾ َمِلِك  ﴿اء: ر  قرأ بعض الق  

قال: قال: (  َمْلـِك)  وي  أيًضا، وأشبع نافع كرسة الكاف  ( َملِيك) بكرِس الالم وإسكاهنا، وي 

حون من حيث املعنى، جِّ رَ القراءتني م  ، وقد رجح كالا من (( ملكي يوم الدين ))فقرأ: 

 ؛ ألهنا قراءة أهل احلرمني، ولقوله﴾ َملِِك  ﴿وكالمها صحيحة حسنة، ورجح الزخمرشي 

ه  احْلَقُّ َوَله  امْل ْلك   ﴿وقوله: ، [١٦]غافر: ﴾  ملَِِن امْل ْلك  اْلَيْومَ  ﴿: تعاىل  [.٧٣]األنعام: ﴾  َقْول 

 الشرح

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله  ،هلل رب العاملني حلمدا ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليًًم كثرًيا، أما بعد

باختصار الشيخ أمحد شاكر  ،البن كثري ( عمدة التفسري) فهذا إكًمل لتفسري الفاحتة من كتاب 

وقرأ ، ﴾ َملِِك  ﴿اء: ر  قرأ بعض الق   ،يِن ﴾﴿ َمالِِك َيْوِم الدِّ  " :، قال- رمحه اهلل رمحًة واسعة –

الباقون  ﴾ َملِِك  ﴿ـ هي قراءة عاصم الكسائي، وقرأ ب ﴾ َمالِِك  ﴿ ، و" ﴾ َمالِِك  ﴿آخرون: 

 .من السبعة
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يِن ﴾ َمِلِك  ﴿أم  ﴾ َمالِِك  ﴿واختلف العلًمء أهيًم أبلغ يف الثناء، هل   ؛( املالك)  :قيل؟ َيْوِم الدِّ

قد يكون اإلنسان ملًِكا لكنه  :أبلغ، وقيل ( مالك) يكون  ،ا عىل من مل يملكألنه يكون ملِكً 

قال:  ،ال يملك  ،وهو ال يملكهم بِخالف املالك ،" ملك الفرس "أو  " ملك الروم "كأن ي 

أن كل و، العكس"  :وقيل ،" تكون أبلغ يف الثناء ( مالك)  " :فقال بعضهم من هذا الباب

 ." ملٍِك يملك فهو مالك

ه بعض أهل العلم عىل ما قد حيصل من بعض تان، ولكن نب  والشاهد من هذا أن القراءتني سبعي  

 هذا من اخللط ": وهو يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، فقالوا ﴾ َملِِك  ﴿ـ األئمة من القراءة ب

 ،﴾ ِك َملِ  ﴿ـ بفيقرأ  ،، فإما أن يقرأ بقراءة الباقني غري عاصم الكسائي- بني القراءتني يعني -

خيلط يف أكثر من قراءة أن ي ليس اإلنسان يعن، " قراءة حفص عن عاصم ؛أو يلتزم بالقراءة

 يف الصالة الواحدة أو يف الركعة الواحدة.

قال "قال:  قال ،سكاهناإبكرس الالم و(  َمْلـِك)  :وي  قال ي  طبًعا  ،" شبعأو ،أيًضا( مليك )  :وي 

 .هذا يف اللغة

 " ها من هذه الناحية،أشبعهبذا  :، يعني"(  ملكي) فقال:  ،الكاف ةوأشبع نافٌع كرس " :قال

رجِّ  وقد رجح اًل من القراءتني م  وكالمها صحيحة  ،- كًم ذكرنا -حون من حيث املعنى ك 

رجِّ ، "..  ، ورجح الزخمرشيةحسن اف، و الزخمرشي الكش   ؟حطبًعا يف أي كتاب الزخمرشي ي 

رج  ": كًم يقول العلًمء ( افالكش  ) وله وضع لعقيدته يف ، كًم هو معلوم من أئمة امل عتزلة ُت 

ن أبًدا بطالب العلم أن يقرأ يف ولذلك ال حيس   ؛فله من العبارات ومن الدسائس، " باملناقيش

تيقِّ  ،هذا الكتاب إال ملن كان داِرًسا للعقيدة وإال فإن  ،نًا يف معرفة مآخذ القوموفطِ  ،ًظا فامًهام 
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وعال  جل   –كًم قال يف قول اهلل  ،عتزال املحضت ما ظاهرها احل سن وباطنها االله من العبارا

ْحِزَح َعِن الن اِر َوأ ْدِخَل اْْلَن َة َفَقْد َفاَز ﴾  :–  ؟وأي فوٍز بعد هذا " :قال ،[١٨٥: عمران آل ]﴿ َفَمن ز 

ؤي" أو ما  ،شك أن الفوز وال ،فهو جعل الغاية هي دخول اْلنة ة،، واحلقيقة أراد أن ينفي الر 

عتزاليات اليشء فله من هذا اال، –وعال  جل   –رؤية اهلل  و:أعظم من قضية دخول اْلنة ه

 الكثري يف تفسريه.

 املنت

ونَ  ﴿من املِْلك، كًم قال:  ةمأخوذ ﴾ َمالِِك  ﴿ و ْرَجع  ا َنْحن  َنِرث  اأْلَْرَض َوَمْن َعَلْيَها َوإَِلْينَا ي   إِن 

وذ  بَِربِّ الن اِس ) ﴿وقال:  ،[ ٤٠مريم:  ]﴾  ْل َأع  : ﴾ َملِِك  ﴿و، [ ٢-١الناس:  ]( َملِِك الن اِس ﴾ ١ق 

ارِ  ﴿مأخوذ من امل ْلك كًم قال تعاىل:  َِن امْل ْلك  اْلَيْوَم هللِ ِ اْلَواِحِد اْلَقه 
 ﴿وقال: ، [ ١٦غافر:  ]﴾  ( ملِ

ه  احْلَقُّ َوَله  امْل ْلك   مْحَِن َوَكاَن َيْوًما َعىَل اْلَكافِِريَن  ﴿وقال:  [، ٧٣ األنعام: ] ﴾ َقْول  امْل ْلك  َيْوَمِئٍذ احْلَقُّ لِلر 

 .[ ٢٦الفرقان:  ]َعِسرًيا ﴾ 

لك بيوم الدين ال ينفيه عًم عداه؛ ألنه قد تقدم اإلخبار بأنه رب العاملني، وذلك وُتصيص امل  

عي أحد هنالك شيًئا، وال يتكلم ن ألنه ال يد  عام يف الدنيا واآلخرة، وإنًم أضيف إىل يوم الدي

وَن إاِل  َمْن َأِذَن لَ  ﴿أحد إال بإذنه، كًم قال:  ا اَل َيَتَكل م  وح  َواملَْاَلِئَكة  َصفا وم  الرُّ مْحَن  َيْوَم َيق  ه  الر 

مْحَنِ  ﴿وقال تعاىل: [،  ٣٨النبأ:  ]﴾  َوَقاَل َصَواًبا ًساَوَخَشَعِت اأْلَْصَوات  لِلر   ]﴾   َفاَل َتْسَمع  إاِل  مَهْ

ْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ  ﴿وقال: [،  ١٠٨ طه:  .[ ١٠٥هود:  ]﴾  َيْوَم َيْأِت اَل َتَكل م  َنْفٌس إاِل  بِإِْذنِِه َفِمنْه 
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 شرحال

نا يِن ﴾ملاذا قال : يعني السؤال ه   ؟مالك الدنيا واآلخرة –وعال  جل   –واهلل  ﴿ َمالِِك َيْوِم الدِّ

يِن ﴾ ـفلًمذا قضية التخصيص ب  .؟﴿ َمالِِك َيْوِم الدِّ

لًكا صورًيا ليس  ،" مالك "النظر يف ذلك أن اإلنسان يف الدنيا قد ي سمى  لكه م  وإن كان م 

 –وعال  جل   –وحقيقة األمر أن املالك لذلك هو اهلل  ،يملك متاعه ،فهو يملك بيته ؛احقيقيا 

لك  ، لكن يوم القيامة ال " أنك مالك ": في قال لإلنسان ،صوريعىل احلقيقة، وأما عىل أنه م 

لٌك ألحد ناك م  وعال، وال ي سمى أحٌد مالك، الناس يف  جل   –هلل  ؟ملن امللك اليوم ،يكون ه 

فتقرون إليه ، –وعال  جل   –شدة ويف حاجة إىل اهلل  لذلك من هذا و؛ –سبحانه وتعاىل  –م 

صِّ  دنيا لل وألكه يف الدنيا واآلخرة،  فإن م  وإال  ، يف اآلخرة –وعال  جل   –ص امل لك هلل الباب خ 

 واآلخرة.

 املنت

 ،دينهم بأعًمهلمي   ،وهو يوم القيامة ؛يوم احلساب للخالئق :يوم الدين" وعن ابن عباس قال: 

ا فرش، إال مَ  ،إن خرًيا فخري وكذلك قال غريه من الصحابة والتابعني ، " ن عفا عنهوإن رشا

 ، وهو ظاهر.والسلف

 الشرح

كالم ابن  ةأو الظاهر أن هذا من تكمل، "إن خرًيا فخري وإن رًشا فرش  " :قول ابن عباس :قوله

قتىض عقيدة أهل السنة واْلًمعة هوهذ، " عنها إال من عف "كثري، قال:   ،ألهل اإليًمن كًم هو م 
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ألن اهلل   ؛–وعال  جل   – ال يدخلون يف عفو اهلل -اإلسالم أهل  -  فإن غري أهل اإليًمنوإال  

ينَ  إِن  ﴿  ،كتب عفوه عىل من أخذ هبذا الدين ومتسك به –وعال  جل   – ْساَلم   اهلل ِ ِعندَ  الدِّ  اإْلِ

ْقَبَل ِمنْه  ﴾  ،[ ١٩ آل عمران: ]﴾  ْساَلِم ِدينًا َفَلن ي  قبل منه ، [ ٨٥آل عمران: ]﴿ َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ ومن مل ي 

عذ    نتهاًء.ابتداًء وال اوال يكون من أهل اْلنة، ال  ،بي 

 املنت

َو امْلَلِك   ﴿: - تعاىل –؛ قال اهلل - عز وجل -ك يف احلقيقة هو اهلل لِ واملَْ  ِذي اَل إَِلَه إاِل  ه  َو اهلل   ال  ه 

اَلم   وس  الس  دُّ  ))رفوًعا: م - ريض اهلل عنه -ويف الصحيحني عن أيب هريرة  [، ٢٣احلرش:  ] ﴾ اْلق 

 .(( ك األمالك وال مالك إال اهلللِ ى بمَ سم  أخنع اسم عند اهلل رجل تَ 

 الشرح

، ك األمالك، أو مالك األمالكلِ سم أن ي سمى رجٌل بمَ اع فظوأ ،سماأقبح  :(( سماخنع أ)) 

 .-وعال  جل   –وال مالك إال اهلل 

 املنت

ويطوي السًمء  ،يقبض اهلل األرض )): قال -صىل اهلل عليه وسلم  -وفيهًم عنه عن رسول اهلل 

 .(( ثم يقول: أين ملوك األرض؟ أين اْلبارون؟ أين املتكربون؟ ،بيمينه

اِر ﴾  ﴿ويف القرآن العظيم:  َِن امْل ْلك  اْلَيْوَم هلِل ِ اْلَواِحِد اْلَقه 
فأما تسمية غريه يف الدنيا [ ،  ١٦غافر:  ]ملِ

وَت  ﴿اىل:  قال تعكًم ،فعىل سبيل املجاز " كلِ مَ  "ـ ب ْم َطال  ْم إِن  اهلل َ َقْد َبَعَث َلك  َوَقاَل هَل ْم َنبِيُّه 
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ْم  ﴿، [٢٤٧]البقرة: ﴾  َملًِكا ْم  ﴿ [، ٧٩الكهف:  ]﴾  َملٌِك َوَكاَن َوَراَءه  ْم َأْنبَِياَء َوَجَعَلك  إِْذ َجَعَل فِيك 

ل وًكا  .(( ك عىل األرسةمثل امللو ))ويف الصحيحني: [،  ٢٠املائدة:  ]﴾  م 

 الشرح

وإال فإنه ليس يف القرآن  ،زوُّ جَ يقصد عىل سبيل الت  أنه ، الذي يظهر " فعىل سبيل املجاز " :قال

جماز، وتقسيم الكالم إىل حقيقٍة وجماز ال يصح، ليس يف لغة العرب جماز، والناس يف هذا عىل 

 :مذاهب ثالثة

 ." يف القرآن ويف اللغة جماز ": منهم من قال -

 ." وليس يف القرآن جماز، يف اللغة جماز "منهم من قال: و -

هذا القول ي نسب  " :وقيل، وهذا من أعجب األقوال، " الكالم كله جماز "ومنهم من قال:  -

 .ي كًم ينطقه البعضنِّ وليس ابن جِ ، ينِ وينطق بابن جِ  ،" ي من اللغوينينِ إىل ابن جِ 

عدُّ  ،وقال بعضهم -  ." يف القرآن جماز إال يف آيات الصفات أن   "قواًل:  وإن كان هذا قد ي 

قد يستعمله العرب من  ما وأما، " ليس يف القرآن وال يف لغة العرب جماز " أنه: والصحيح

 .ستعارات ونحو ذلكألفاظ فهي من العبارات التي يستعملها العرب من الكنايات واال

لك ص  أن امل لك للناس يف ه :يعني ،زفهو يريد التجوُّ  وقد ، ليس حقيقي وريٌّ ذه الدنيا إنًم هو م 

قال لإلنسان أنه مالك فالذي يملكه ، وال يملكه عىل احلقيقةهو ،ل هبذا اليشءوهو إنًم موك   ،ي 

 .-وعال  جل   –هو الذي خلقه 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 9 
http://rasaelemaratia.com  ئل إمـاراتيةمجموعة رسـا 

 املنت

يِن ﴾ و يِهم  اهلل   ِدينَه   ﴿: اْلزاء واحلساب؛ كًم قال تعاىل: ﴿ الدِّ َوفِّ [،  ٢٥النور:  ]﴾  م  احْلَق  َيْوَمِئٍذ ي 

ا مَلَِدين وَن ﴾ ﴿وقال:   .بونون حماِس يُّ زِ أي: جَم  [، ٥٣الصافات:  ] َأإِن 

أي: حاسب نفسه لنفسه؛ كًم  ((س َمن دان نفسه وعمل ملا بعد املوتالكيِّ  ))ويف احلديث: 

نوا، فسكم قبل أن توزَ وا أنن  بوا، وزِ بوا أنفسكم قبل أن حتاَس حاِس  ": - ريض اهلل عنه -قال عمر 

ْم َخافَِيٌة  ﴿ ،وتأهبوا للعرض األكرب عىل َمن ال ُتفى عليه أعًملكم وَن اَل َُتَْفى ِمنْك  ْعَرض  َيْوَمِئٍذ ت 

 ." [ ١٨احلاقة:  ]﴾ 

 الشرح

اِس  –وعال  جل   –فاهلل ، يوم احلساب واْلزاءيعني:  ،ي يوم الدينلذلك سمِّ  ب يف هذا اليوم حي 

ناقش ازي ، بنوقش احلساب عذِّ ومن ، وي  ، عىل من أطاعه باحلسنات –سبحانه وتعاىل  –وُي 

مِّ ، وبالنجاة من النار ،وباْلنة  .ألنه يوم احلساب؛ ي يوم الدينفلذلك س 

 املنت

اَك َنْسَتِعني  ﴾  ﴿ اَك َنْعب د  َوإِي   .[٥]الفاحتة: إِي 

اكَ  ﴿قرأ السبعة واْلمهور بتشديد الياء من  عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكرس  قرأ، و﴾ إِي 

 .الشمس ضوء " اإيَ  "وهي قراءة شاذة مردودة؛ ألن 
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 .باهلاء بدل اهلمزة " اكي  هِ  "بفتح اهلمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم:  " اكي  أَ  "وقرأ بعضهم: 

 الشرح

اَك ﴾ :والصحيح اَك َنْعب د  َوإِي   ،﴿ إِي  اك ( فهذا يَ إِ  ) وأ ( كاي  أَ أما ) ، [ ٥: ] الفاحتةاَك َنْسَتِعني  ﴾ ﴿ إِي 

 .ال يصح

اَك َنْسَتِعني  ﴾ و  اَك َنْعب د  َوإِي  ني َض رَ هذه اآلية تعالج كًم يقول العلًمء يف اإلنسان مَ  [ ٥: ] الفاحتة﴿ إِي 

 :عظيمني

اَك َنْعب د  ﴾ :فمرض الرياء يعاْله -  .﴿ إِي 

اَك َنْسَتِعني  ﴾ :- عالجل  و –قول اهلل   يعاْلهومرض الكرِْب  - كًم قال شيخ اإلسالم ابن  ﴿ إِي 

 ؛تيمية

اَك َنْعب د  ﴾ إن "فإنه قال:  اَك َنْسَتِعني  ﴾و  ،تدفع الرياء ﴿ إِي  حيصل يف  تدفع الكربياء وما ﴿ إِي 

 –والتي فيها بيان اختصاص اهلل  ،هنا من اآليات العظيمةأوهذه بال شك ، " قلب اإلنسان

، ال رشيك له، –وعال  جل   –وهو العبادة له  ؛هبذا الفضل العظيم - عاىلسبحانه وت

 .–سبحانه وتعاىل  –واختصاص العبد بأن يكون معونته بيد اهلل 
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إال بأن يوفقه  –وعال  جل   –ألن اإلنسان ال يمكن أن يعبد اهلل  ؛وارتبطت العبادة باالستعانة

اَك نَ فقال: ، دة باالستعانةولذلك ارتبطت العبا؛ اهلل لذلك ويعينه عليه اَك َنْسَتِعني  ﴿ إِي  ْعب د  َوإِي 

اك إي   "وال قال: ، " اك نصيلاك نعبد وإي  إي   "أو قال: ، " اك نستغفراك نعبد وإي  إي   " يقل: ومل، ﴾

اَك َنْسَتِعني  ﴾وإنًم قال: ، " ياك نزكِّ نعبد وإي   اَك َنْعب د  َوإِي  للعبد أن يقوم  ألنه ال يمكن ؛﴿ إِي 

عنه ، -وعال  جل   –بالعبادة إال بمعونة اهلل  ه لذلك ال ومل يوفق –سبحانه وتعاىل  –فإن مل ي 

 .يمكن أن يقوم بالعبادة

 املنت

وى حييى بن وثاب واألعمش، فإهنًم مة يف قراءة اْلميع ِس بفتح النون أول الكل﴾  َنْسَتِعني ﴿ و

 .ي متيموهي لغة بني أسد وربيعة وبن ،كرساها

ذل لمن الذِّ  والعبادة يف اللغة: َعب د، أي: م  َعب د، وبعري م   .لة، يقال: طريق م 

 عبارة عًم ُيمع كًمل املحبة واخلضوع واخلوف. ويف الرشع:

 الشرح

هذا من حيث مضمون ،  ُيمع كًمل املحبة واخلضوع واخلوفيعني يف الرشع عبارة عًم  

حيبه  جامع ملا اسمٌ  :العبادة "ًم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: فك ،تعريف العبادةوأما ، العبادة

 .ن أتقنهاذا من أمجع التعاريف ومِ وه، "اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة 
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 املنت

ر؛ لالهتًمم واحلرص، أي: ال نعبد إال إياك، وال نتوكل إال رِّ وك  ﴾،  إياك ﴿م املفعول وهو دِّ وق  

 هو كًمل الطاعة.عليك، وهذا 

 الشرح

اَك َنْعب د  ﴾فقول العبد: ، ذا هو حتقيق ) ال إله إال اهلل (ه املفعول به  ،ا ( هنامت ) إي  دِّ ق  ، ﴿ إِي 

أن العبادة ال تكون إال لك أنت  :ومعنى ذلك، وهذا يفيد احلرص يف اللغة، م عىل الفاعلدِّ ق  

 يف قصة إبراهيم: –وعال  جل   –وقول اهلل ،  (وهذا هو حتقيق الشهادة ) ال إله إال اهلل ،سبحانك

ونَ  ﴿ ِذي َفَطَرِِن  ﴾٢٦﴿ إِن نِي َبَراٌء ِّمِّ ا َتْعب د   .[ ٢٧-٢٦] الزخرف:  ﴾إاِل  ال 

 - فال ُيوز إعطاء يشء من أنواع العبادات، وحده –وعال  جل   -ال تكون العبادة إال هلل  إذن

وعال  جل   –وى اهلل ملن ِس  - وال عبادات اللسان، وال عبادات اْلوارح، ال العبادات القلبية

 .هبذه العبادات -وعال  جل   –إفراده  من البد، -

 املنت

ها القرآن، ورسُّ  الفاحتة رس "، وهذا كًم قال بعض السلف: ن املعنينْي ين يرجع كله إىل هذيْ والدِّ 

اَك َنْسَتِعني  ﴾ ﴿هذه الكلمة:  اَك َنْعب د  َوإِي  فاألول تربؤ من الرشك، والثاِن تربؤ ؛ " [٥]الفاحتة:  إِي 

 .- عز وجل - من احلول والقوة، والتفويض إىل اهلل
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 الشرح

عز  –اهلل  ": بعض السلف قالوا، "الفاحتة رس القرآن  ": ، قالوايعني هذا قول بعض السلف

، وجعله يف الفاحتةمجيعه يف القرآن  ومجع ما، يف الكتب وجعله يف القرآن مجع مجيع ما –وجل 

اَك َنْسَتِعني  ﴾  :وما يف الفاحتة جعله يف اَك َنْعب د  َوإِي  اَك  قوله: وجعل ذلك يف، [ ٥] الفاحتة:﴿ إِي  ﴿ إِي 

 ." [ ٥: ] الفاحتةَنْعب د  ﴾ 

اَك َنْسَتِعني  ﴾  :والشاهد من هذا كله أن اَك َنْعب د  َوإِي   جل   –تدل عىل توحيد العبادة هلل ﴿ إِي 

 :وهذه املسألة وهي، –سبحانه وتعاىل  –وتدل عىل افتقار العبد وحاجته إىل ربه ، –وعال 

أو ما ي سمى ، تدل عليه اآليات بعضها ببعض أو دالئل ما، قضية االرتباط بني معاِن اآليات

لكن برشط أن ال يكون فيه ، فهذا موجود يف كالم العلًمء ،وضوعي لآلياتبالتناسب امل

أو داللة لغوية  واضحة ةربط بغري قرينف بحيث أن ي  أن ال يكون يف ذلك تكلُّ يعني ، فتكلُّ 

 ،هذا موجودالواحدة  ةر وبني معاِن السوروَ  فإن التناسب بني اآليات وبني السُّ وإال  ، واضحة

 .وهو دليل عىل بالغة القرآن ،لكالمه –سبحانه وتعاىل  –اهلل م ظْ وهو من بديع نَ 

 املنت

ْل َعَلْيِه َوما َربَُّك بِغافٍِل َعًم   ﴿وهذا املعنى يف غري آية من القرآن، كًم قال تعاىل:  َفاْعب ْده  َوَتَوك 

وٍد:  ]﴾  َتْعَمل ونَ  مْحن  آَمن ا بِِه َوَعَليْ  ﴿وقال: [،  ١٢٣ه  َو الر  ْل ه  ْلناق  َربُّ  ﴿وقال: [، ٢٩]امْل ْلِك: ﴾  ِه َتَوك 
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ْذه  َوكِياًل 
ِ َو َفاُت  ِق َوامْلَْغِرِب اَل إِلَه إاِل  ه  ِل:  ]﴾  امْلَرْشِ مِّ اَك  ﴿: وكذلك هذه اآلية الكريمة [، ٩املْ ز  إِي 

اَك َنْسَتِعني     .[ ٥الفاحتة:  ] ﴾ َنْعب د  َوإِي 

 الشرح

عتًمد القلبي عىل هو؟ هو اال التوكل ما، معاِن العبادات من التوكليعني هذه اآلية تتضمن 

هذا هو ، يف طلب أمر أو يف دفع مكروه مع بذل األسباب الرشعية يف ذلك –وعال  جل   –اهلل 

، وهو العمل القلبي –وعال  جل   –عتًمد عىل اهلل بني اال: بني أمرين بد أن ُيمع ، الالتوكل

أو غري  من أعًمل اْلوارح –وعال  جل   –ييرسه اهلل  ما :وهو ،وعةعل األسباب املرشوبني فِ 

عل األسباب وأما فِ ، بد من قضية أن تكون هذه األسباب أسباب مأذون هبا رشًعا وال، ذلك

 ؛ًما ليبلغ به شيًئا أو مقصًدا صحيًحانساًنا فعل أمًرا حمر  إفلو أن  ؛لعد من التوكمة فإنه ال ي  املحر  

، وهو عبادة حيققها يف قلبه، قلبي عتًمدٍ ال من بد يف باب التوكُّ  فال، عله باطلفيكون هذا ف

يف  –وعال  جل   –وهو بذلك حيقق معنى العبادة هلل ، مرشوع صحيح عل سبٍب كذلك من فِ و

اَك َنْعب د  ﴾ قوله:   [. ٥: ] الفاحتة﴿ إِي 

 املنت

؛ ألنه ملا أثنى عىل اهلل فكأنه  ل الكالم من الغيبة إىل املواجهة بكاف اخلطاب،و  وحَت  وهو مناسب ه 

اَك َنْسَتِعني   ﴿؛ فلهذا قال: - تعاىل –اقرتب وحرض بني يدي اهلل  اَك َنْعب د  َوإِي   [. ٥الفاحتة:  ]﴾  إِي 
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 الشرح

 "هذا يسمى عند العلًمء ، "اخلطاب  بكافل الكالم من الغيبة إىل املواجهة و  وحَت  "قوله: 

االلتفات من الغيبة إىل املخاطب،  ؛، وااللتفات أسلوب موجود يف اللغة" أسلوب االلتفات

وهي  ،االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة، االلتفات من املتكلم إىل الغيبة، ومن الغيبة إىل املتكلم

ست أقسام كًم ذكرها أهل العلم ِّمن كتبوا يف علوم القرآن وأصول التفسري، وهذا بال شك 

يكون مناسبته زيادة االنتباه، زيادة االهتًمم باألمر، واحلاجة إىل معرفة أن  قد بة،أن له مناس

شك أهنا تدل عىل بالغة  ونحو ذلك من األساليب اللغوية التي ال ،هذا األمر يتعلق هبذا األمر

 القرآن.

 املنت

يل بالثناء عىل نفسه الكريمة بجم - تعاىل –ويف هذا دليل عىل أن أول السورة خرب من اهلل 

صفاته احلسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ وهلذا ال تصح صالة من مل يقل ذلك وهو 

 صىل اهلل عليه وسلم -قادر عليه، كًم جاء يف الصحيحني، عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل 

  .(( ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ))قال:  -

الرمحن، موىل احل َرقة، عن أبيه، عن أيب هريرة،  ويف صحيح مسلم، من حديث العالء بن عبد

َقَسْمت  الصالة بيني وبني  ": - تعاىل –يقول اهلل  )): - صىل اهلل عليه وسلم -عن رسول اهلل 
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احْلَْمد  هللِ ِ َربِّ  ﴿، إذا قال العبد: " عبدي نصفني، فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل

ِحيِم ﴾  ﴿ ، وإذا قال:" محدِن عبدي "، قال: [ ٢ الفاحتة: ] اْلَعامَلنَِي ﴾ مْحَِن الر   "، قال: [ ٣الفاحتة: ]الر 

يِن ﴾  ﴿، فإذا قال: " أثنى عيل  عبدي ، وإذا " جمدِن عبدي "، قال اهلل: [ ٤الفاحتة: ]َملِِك َيْوِم الدِّ

اَك َنْسَتِعني  ﴾  ﴿قال:  اَك َنْعب د  َوإِي   هذا بيني وبني عبدي ولعبدي ما سأل ": ، قال[٥الفاحتة:  ]إِي 

اَط امْل ْسَتِقيَم  ﴿، فإذا قال: " َ وِب  ﴾٦﴿اْهِدَنا الرصِّ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغض  اَط ال  ِِصَ

نَي ﴾  الِّ  .(( " هذا لعبدي ولعبدي ما سأل "، قال: [ ٧ -٦الفاحتة:  ]َعَلْيِهْم َواَل الض 

 الشرح

 افإن من كان قادرً  ،دوهذا قيْ  ،"هلذا ال تصح صالة من مل يقل ذلك وهو قادر عليه و "ثم قال: 

ن حافًظا هلا كأن يكون حديث عىل الفاحتة أو حافًظا هلا فال تصح الصالة إال بذلك، من مل يك

أن هذا يستغفر  "فقال أهل العلم: ، م بعد الفاحتةل  عَ ومل ي  ، أسلم وحرضته الصالة، بإسالم عهدٍ 

لعدم إدراكه  ؛وأنه ال ُيب عليه ،بعموم الذكر -وعال  جل   -ويذكر اهلل  ،كرب ونحو ذلكوي

 ."بإسالم  وذلك أنه حديث عهدٍ  ،حلفظها

، ) قسمت الصالة بيني وبني عبدي ((): -وعال  جل   -يقول اهلل  ،ثم ذكر حديث أيب هريرة

)) قسمت وبعضهم قال:  ،قسمت القراءة :يعني)) قسمت الصالة (( ال بعض أهل العلم: ق

لداللة هذا احلديث، ومعنى  ؛، ولذلك الفاحتة تسمى صالةقسمت الفاحتة :يعنيالصالة (( 
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صف اآلخر هو والنِّ  ،له وحتميدٌ  ومتجيدٌ  -وعال  جل   -فها ثناء عىل اهلل ْص هذا أن الفاحتة نِ 

 .-وعال  جل   -سؤال من العبد لربه 

اَك َنْعب د  وأما قوله:  اَك َنْسَتِعني  ﴾﴿ إِي  )) هذا بيني وبني : -وجل عز   -فهذا كًم قال اهلل ، َوإِي 

 .-جل وعال  -ظهر افتقاره إىل اهلل فإن العبد ي  ، عبدي ولعبدي ما سأل ((

 املنت

م:  ﴾ وإنًم قد  اَك َنْعب د  اَك َنْسَتِعني  ﴾  ﴿عىل ﴿إِي   ألن العبادة له هي املقصودة،؛ [ ٥الفاحتة: ]َوإِي 

 م ما هو األهم فاألهم، واهلل أعلم.واالستعانة وسيلة إليها، واالهتًمم واحلزم هو أن يقد  

 الشرح

ص، وأما ن خملِ يعني العبادة ال تكون إال مِ  جزء من العبادة وال عكس،هي االستعانة 

ص، واضح؟ االستعانة قد تكون من ن غري خملِ ص وتكون مِ ن خملِ االستعانة فقد تكون مِ 

فاالستعانة هي  ،صن خملِ ص، أما العبادة فإهنا ال تكون إال مِ د تكون من غري خملِ ص وقخملِ 

 جزء من العبادة.

 املنت

اَك َنْسَتِعني   ﴿فإن قيل: فًم معنى النون يف قوله:  اَك َنْعب د  َوإِي  فإن كانت للجمع فالداعي ؟ ﴾إِي 

اإلخبار  :أن املراد من ذلكواحد، وإن كانت للتعظيم فال تناسب هذا املقام؟ وقد أجيب: ب
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مامهم، فأخرب عن نفسه واملصيل فرٌد منهم، وال سيًم إن كان يف مجاعة أو إ ،عن جنس العباد

ط هلم بخري، ومنهم من قال: ُيوز أن وس  لقوا ألجلها، وتَ املؤمنني بالعبادة التي خ   وعن إخوانه

ت رشيف وجاهك عريض، فقل: تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له: إذا كنت داخل العبادة فأن

اَك َنْسَتِعني   ﴿ اَك َنْعب د  َوإِي  ، ولو " نحن وال فعلنا "وإذا كنت خارج العبادة فال تقل: ، ﴾إِي 

 .- عز وجل -الحتياج اْلميع إىل اهلل  ؛كنت يف مائة ألف أو ألف ألف

 الشرح

اَك َنْعب د    ملاذا نقول: -ستشكال يعني اال -هذه املسألة  اَك َنْسَتِعني  ﴾ ﴿ إِي  عىل صفة اْلمع؟  َوإِي 

مع أن احلال حال افتقار  ،فلًمذا كانت النون هنا ؟،"ستعني أعبد وإياك أإياك  "ملاذا ال نقول: 

أن املراد بذلك اإلخبار عن جنس العباد  "فمن أهل العلم من قالوا:  ؟-وعال  جل   -إىل اهلل 

فهو كأنه إخبار، كأنك ُترب أنكم مجيًعا  ،اعة مثاًل وال سيًم لو كنا يف صالة مج ،يعني نحن ،"

وإن كان  "فمن هذا الباب، ليس املقصود تعظيم النفس، قالوا:  ،تعبدون اهلل وتستعينون باهلل

نزلة فبًم أنك عبد هلل فإن لك من املكانة ولك من امل، عىل باب التعظيم فإن هذا ألنك يف عبادة

يف بعض األدعية ويف  ؛وهذا جائز، ويف بعضها ،ل أقربواألو، "ما تستعمل به هذه النون 

ُيوز قضية يف مجيع العبادات أن  -صىل اهلل عليه وسلم  -بعض األذكار الواردة عن النبي 

ونعوذ باهلل من رشور ، ونستغفره نحمده ونستعينه ،إن احلمد هلل " :ستعمل عىل صيغة اْلمعت  

يف خطبة احلاجه  -صىل اهلل عليه وسلم  -فإن النبي ، ةإال يف الشهاد ،نحن مجيًعا نعوذ، "أنفسنا 
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ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن  ،نحمده ونستعينه ونستغفره، إن احلمد هلل "كان يقول:

 "فًم قال:  "... وأشهد  ،ومن يضلل فال هادي له، من هيده اهلل فال مضل له، سيئات أعًملنا

ألن الشهادة ما ينفع فيها اإلخبار عن  "إلفراد، قالوا: انتقلنا من اْلمع إىل ا ؛ ألنهنا " ونشهد

ذكر فال ت  ، ذكر هذه الشهادة لوحدهبد أن يَ  يعني ال، "قبل منه لوحده وإنًم كل واحد ي   ؛اْلميع

 .عىل صيغة اْلمع

اَك َنْسَتِعني  ﴾فهذا الباب  اَك َنْعب د  َوإِي  النا من باب أن اإلنسان خيرب أن ح ؛من هذا الباب ﴿ إِي 

فهي ليست من باب التعظيم،  ،- سبحانه وتعاىل -ه لوحال تعبد  ،مجيًعا حال ْلوء إىل اهلل

إذا قلنا  :مثاًل  ،لكًم ذكر هنا أنه يفص   ،والتعظيم ال يقال ال يف الصالة وال يف خارج الصالة

إال و، لل يذكرها العلًمءوداخل الصالة، هذه طبًعا عِ ، فخارج الصالة ال يقال :بالتعظيم

اَك َنْسَتِعني  ﴾قال:  -وعال  جل   –دام أن اهلل  األصل أننا نقترص عىل النص ما اَك َنْعب د  َوإِي  ، ﴿ إِي 

 .من النون هنا التي تدل عىل اْلمع ملاذا ذكرت ةيف العل وإنًم هي بحٌث 

 املنت

﴾ ومنهم من قال:  اَك َنْعب د  ؛ ملا يف الثاِن من " ك أعبدإيا "ألطف يف التواضع من  [ ٥الفاحتة:  ]﴿إِي 

الذي ال يستطيع أحد أن يعبده  – تعاىل –ن جعله نفسه وحده أهاًل لعبادة اهلل تعظيمه نفسه مِ 
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النتسابه إىل جناب  ؛يرشف به العبد كًم يليق به، والعبادة مقام عظيمثني عليه حق عبادته، وال ي  

 .– تعاىل –اهلل 

 الشرح

 " أنا أعبد ": فرد نفسه فيقولفال ي  ، باددخل نفسه ضمن العِ القول الثالث: كأن العبد ي  هذا 

 ،العباد الذين يعبدونك ضمننني من ال يوجد من يعبد غريه، وإنًم يريد أن يبني أوكأنه 

 .ول أوجه وأقربواأل ،ويستعينون بك سبحانك ،ون إليكؤويلتج

 املنت

ى اهلل رسوله   احْلَْمد  هلل ﴿فقال:  ،ف مقاماتهبعبده يف أرش - لمصىل اهلل عليه وس -وقد سم 

ِذي َأْنَزَل َعىَل َعْبِدِه اْلكَِتاَب  وه ﴾ وقال: [،١]الكهف: ﴾  ال  ه  مَل ا َقاَم َعْبد  اهلل ِ َيْدع   [،١٩]اْلن:  ﴿َوَأن 

ى بَِعْبِدِه َلْياًل﴾ ] وقال: ِذي َأرْسَ ْبَحاَن ال  ه عبًدا عند إنزاله عل[، ١اإلرساء: ﴿س  قيامه عند يه وفسًم 

  .يف الدعوة وإرسائه به

 الشرح

ِذي َأنَزَل َعىَلٰ َعْبِدِه ﴾إليه:  - جل  وعال -ه اهلل بَ َس ني نَ يع ﴿ َوَأن ه   :وقال [،١] الكهف: ﴿احْلَْمد  هلِل ِ ال 

ٰى بَِعْبِدِه  :وقال [،١٩] اْلن: مَل ا َقاَم َعْبد  اهلل ِ ﴾ ِذي َأرْسَ ْبَحاَن ال  سبة هذه النِّ ، [١] اإلرساء: ﴾ َلْياًل ﴿ س 

 .ىل اهللإ
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 ىل اهلل عىل قسمني:إنسب ما ي  

ه  مَل ا َقاَم َعْبد  اهلل ِ ﴾: - جل  وعال - اهلل كقول ؛قلْ سبة َخ إما أن يكون نِ  -  :يقال، [١٩] اْلن: ﴿ َوَأن 

  - وعال جل   -ىل اهلل إهذه تسمى نسبة ترشيف  ،ناقة اهلل :يقال، بيت اهلل

 .اهلل وبرص  ، اهلل ع  مْ َس  :نسبة وصف اىل املوصوف هو: والقسم الثاِن -

خالق كل  - جل  وعال - واهلل ،ناقة اهلل من باب اخللق :قالملاذا ي  يقال: ،قلْ نسبة َخ  :فاألول

، - صىل اهلل عليه وسلم -الترشيف للنبي  ؛هذا من باب الترشيف هلذا األمر :قالي ؟ءيش

 .ايعً ق اهلل مجق خلْ رشيف هلذه الناقة التي جعلها اهلل آية، وإال فاخللْ والت ،والترشيف للكعبة

وقدر ، ع اهللمْ َس  :قالفي  ق، ، ليست نسبة خلْ نسبة الصفة اىل املوصوف :خرى هيسبة األالنِّ و

 ونحو ذلك. ،وبرص اهلل ،ع اهللمْ وَس ، رادة اهللإو، اهلل

 املنت

 ﴿دره من تكذيب املخالفني، حيث يقول: وأرشده إىل القيام بالعبادة يف أوقات يضيق ص

وَن  ول  َك بًَِم َيق  اِجِديَن  ﴾٩٧﴿َوَلَقْد َنْعَلم  َأن َك َيِضيق  َصْدر  ْن ِمَن الس  َك َوك  َفَسبِّْح بَِحْمِد َربِّ

  [. ٩٩ – ٩٧]احلجر: ﴾  َواْعب ْد َرب َك َحت ى َيْأتَِيَك اْلَيِقني   ﴾٩٨﴿
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 الشرح

من وهو  ،ال كًم فرسه البعض من املخالفنيهذا املقصود، ، يأتيك املوت :﴾ َيْأتَِيَك اْلَيِقني   ﴿

 :أي[  ٩٩] احلجر: ﴾ َيْأتَِيَك اْلَيِقني   َحت ٰى  َواْعب ْد َرب َك  ﴿أن املراد بـ ، شك يف ذلك قول الضالل ال

عبد فيًم يقولون من التهبم لغ بْ يَ  مفإهن، ىل ترك العبادةإالذي يدعوك  - وعال جل   -اليقني يف اهلل 

عن الدين  وهذا انسالٌخ  ،مرحلة اليقنيإىل وأنه قد بلغ ، أنه يرتك العبادة بعد ذلك درجة ىلإ

 عنه. وخروٌج 

 نتامل

اَط امْل ْسَتِقيَم ﴾  ﴿ َ  [ ٦ الفاحتة: ]اْهِدَنا الرصِّ

فها يل فنص ))تقدم الثناء عىل املسؤول تبارك وتعاىل، ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كًم قال:  امل  

أن يمدح مسؤوله، ثم يسأل : ، وهذا أكمل أحوال السائل((ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل

إليه ألنه األكمل، وقد  - تعاىل –حاجته؛ ألنه أنجح للحاجة وأنجع لإلجابة، وهلذا أرشد اهلل 

َربِّ  ﴿: - عليه السالم - كًم قال موسى ؛ل واحتياجهيكون السؤال باإلخبار عن حال السائ

َا َأْنَزْلَت إيَِل  ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي ﴾ 
كقول ذي  ؛وقد يتقدمه مع ذلك وصف املسؤول [،٢٤]القصص: إِِنِّ ملِ

نْت  ِمَن الظ املنِِيَ  ﴿النون:  ْبَحاَنَك إِِنِّ ك   .[ ٨٧األنبياء:  ]﴾  اَل إَِلَه إاِل  َأْنَت س 
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 شرحال

ليس ))  :كًم جاء يف احلديثو ،- وعال جل   -هلل عىل ا م الثناءقدِّ أن ت   ن من أدب الدعاءيعني أ

نسان يبدأ بالثناء عىل فاإل ،كًم يف احلديث (( ، ولذلك مدح نفسهالثناء من اهللإليه  أحد أحب

نْت  ِمَن  ﴿: النون وكًم قال ذ إليه، حاجتهفقره إليه وبيان بو، اهلل ْبَحاَنَك إِِنِّ ك  اَل إَِلَه إاِل  َأْنَت س 

املِِ   .[ ٨٧] األنبياء: نَي ﴾.الظ 

 عوم، هذه من آداب الدعاء ،–وعال  جل   -هللعىل احاجته مع ثنائه من ظهر من فقره وفي  

صىل اهلل  - اهلل رسولالصالة عىل من كذلك و جابة،أوقات اإل ن حتريمِ  خرىداب األاآل

، قاره اىل اهللوإنًم يبدأ بافت ،دب أن يبدأ االنسان بحاجته مبارشةاألفليس من  ،-عليه وسلم

احْلَْمد  هللِ ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي  ﴿ ة:ورة الفاحتسحاجته كًم يف ب لكذ عىلب ثم يعقِّ  ،عىل اهلل الثناءوب

ِحيِم ا ﴿، ثناء﴾ ٢﴿ مْحَِن الر  يِن  ﴾٣﴿لر  اَك َنْسَتِعني   ﴾٤﴿َمالِِك َيْوِم الدِّ اَك َنْعب د  َوإِي  ﴾ ٥﴿إِي 

اَط امْل ْسَتِقيَم  ﴿ :ثم بعد ذلك يطلب العبد َ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  ﴾٦﴿اْهِدَنا الرصِّ اَط ال  ِِصَ

نَي  الِّ وِب َعَلْيِهْم َواَل الض   اآلية.، ﴾٧﴿امْلَْغض 

 نتامل

 :وقد يكون بمجرد الثناء عىل املسؤول، كقول الشاعر

َك إِن  ي َأْم َقْد َكَفاِِن ـر  َحاَجتِ ـَأَأْذك    َك احْلََياء  ـِشيَمتَ   *** َحَياؤ 
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ِض ـاه  مِ ـا *** َكفَ ـْرء  َيْومً ـَك املَْ ـى َعَليْ ـإَِذا َأْثنَ   اء  ـِه الث نَ ـْن َتَعرُّ

 الشرح

فهو ، -سبحانه-يكفيك أن تثني عليه  ،عامل بالعبد - وعال جل   –واهلل  ايكفي أحيانً يعني 

ن النبي فإ ؛ال حرج يف ذلكذا ذكر حاجته فإنسان وال شك أن اإل ،يعلم بحاجتك يف نفسك

يًضا أأنه  إال وأعرفهم به، - وعال جل   –أعلم الناس بربه أنه  مع - صىل اهلل عليه وسلم –

كقول  فهذا قال ،ن نرصة املؤمنني وغري ذلكمِ  - جل وعال - ربهما طلب من دعاه وطلب 

 :القائل

َك إِن  ـر  َحاَجتِ ـَأَأْذك    َك احْلََياء  ـ ِشيَمتَ ي َأْم َقْد َكَفاِِن *** َحَياؤ 

ِض ـاه  مِ ـا *** َكفَ ـْرء  َيْومً ـَك املَْ ـى َعَليْ ـإَِذا َأْثنَ   اء  ـِه الث نَ ـْن َتَعرُّ

اهلل بن  قاله لعبد، ية بن أيب الصلتمأل اطبعً  وهذا البيت هويعني يكفي أن يثني عليك، 

 :فقال له هذا البيت ًرا منه،أميريد  ة،اهلل بن جدعان يريد نائل هو حينًم جاء اىل عبد ،جدعان

َك إِن  ِشيَمتَ ـر  َحاَجتِ ـَأَأْذك    َك احْلََياء  ـي َأْم َقْد َكَفاِِن *** َحَياؤ 

ِض ـاه  مِ ـا *** َكفَ ـْرء  َيْومً ـَك املَْ ـى َعَليْ ـإَِذا َأْثنَ   اء  ـِه الث نَ ـْن َتَعرُّ
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عىل هذا  معلًقا - رمحه اهلل - يقول ابن القيم، يعني يكفي أنك ستعرف حاجته من جمرد الثناء

اكتفى اهلل بن جدعان  عبد، " بالثناء واكتفى من خملوٍق  وهذا خملوٌق  ":قال ،رائع البيت بكالمٍ 

يعني ، " بالثناء عليه من سؤالهمنه اكتفى  ": قال ،اكتفى منه هبذا الثناء من أمية بن أيب الصلت،

، "؟! - وعال جل   - برب العاملني فكيف ": يقول ابن القيمما احتاج أن يسأله ماذا تريد، 

- وعال جل   -هلل إىل انسان يكون كثري اللجوء ولذلك اإل ؟!،- سبحانه وتعاىل -فكيف باهلل 

يف كتابه  - وعال جل   -اهلل و ه،كثري الثناء علي ،- سبحانه وتعاىل -كثري التعرض لنفحاته  ،

فيثني  ،ونحو ذلك، رصته للمؤمننيون   ،الهأثنى كثرًيا عىل نفسه بذكر أسًمئه وصفاته وأفع

- صىل اهلل عليه وسلم –وأعظم ما يثني عليه أن يثني عليه بًم أثنى عليه رسول اهلل ، االنسان

 اللهم رب جربائيل وميكائيل ))الليل:  يف قيام –صىل اهلل عليه وسلم  - حتى يف أدعيته، 

، - وعال جل   -كله ثناء عىل اهلل ، ((...  عامل الغيب واألرض، فاطر السموات وإرسافيل،

 .- وعال جل   –يف مقدمة دعائه أن يثني عىل ربه  نسان حيرص دائًًم وهكذا اإل

 املنت

اَط امْل ْسَتِقيمَ  ﴿ :ى اهلداية بنفسها كًم هناد  عَ وقد ت  واهلداية ههنا: اإلرشاد والتوفيق،  َ  اْهِدَنا الرصِّ

البلد:  ] ﴾ َوَهَدْينَاه  الن ْجَدْينِ  ﴿نا؛ طِ ا، أو اعْ نقْ قنا، أو ارز  منا، أو وفِّ هلِ أ :ن معنىم  َض فت   [، ٦ الفاحتة: ] ﴾

ْسَتِقيٍم  ﴿كقوله:  ( إىلـ ) ى بد  عَ ا له اخلري والرش، وقد ت  ن  أي: بي   [ ١٠ اٍط م  اْجَتَباه  َوَهَداه  إىَِل ِِصَ

اِط اْْلَ  ﴿قوله: و[،  ١٢١النحل:  ]﴾  ْم إىَِل ِِصَ وه  وذلك بمعنى اإلرشاد  [، ٢٣الصافات:  ] ِحيِم ﴾َفاْهد 
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اطٍ  ﴿والداللة، وكذلك قوله:  ْسَتِقيٍم ﴾َوإِن َك َلَتْهِدي إىَِل ِِصَ ى بالالم، د  عَ وقد ت   [، ٥٢الشورى:  ]  م 

ِذي َهَداَنا هِلََذا ﴿كقول أهل اْلنة:   له أهاًل. أي: وفقنا هلذا وجعلنا [ ٤٣األعراف:  ] ﴾ احْلَْمد  هللِ ِ ال 

 الشرح

اَط امْل ْستَِقيمَ  ﴿ :اهلداية حينًم تقول ههذ َ : هدايتانألن اهلداية  ؛املراد هبا هداية التوفيق ﴾ اْهِدَنا الرصِّ

 .توفيق وهداية الداللةالهداية 

م دهل   - عز وجل – اهلل  جتد الكفارَ ، نها ْلميع املؤمنني ولغريهمقد بي   - وعال جل   -اهلل هداية الداللة 

 . هلم ذلكبني  ، اخلري هلم هوم عىل ما ودهل   ،هميعىل ما ينجِّ 

وهذه ، ترك املعصيةإىل الطاعة وإىل اد بذلك التوفيق هلم املرو ،ما هداية التوفيق فهي ألهل االيًمنأو

يه نفى عن نب -وعال  جل   -لذلك اهلل و، - وعال جل   - ال اهللإهداية التوفيق ال يملكها وهي اهلداية 

 -مع أنه ، ]  ٥٦: القصص[ ﴿ إِن َك اَل ََتِْدي َمْن أَْحبَبَْت ﴾ قال: ف ،هذه اهلداية - عليه الصالة والسالم –

اٍط مُّْستَِقيٍم ﴾  :أثبت له هداية أخرى -وعال  جل   إنك لتهدي ، ] ٥٢ :الشورى[ ﴿ َوإِن َك َلتَْهِدي إىَِلٰ ِِصَ

ق وأما أن يوف  ، يبينون ،والدعاة ،وللعلًمء ،-صىل اهلل عليه وسلم  - وهذه الداللة للنبي، اللةهداية الدِّ 

 ،فيهدي من يشاء ،-وعال  جل   -التوفيق التي ال تكون إال هلل  هدايةهلذا األمر والعمل به فهذه هي 

سبحانه  -ويضل من يشاء بعدله  ،هيدي من يشاء بفضله ورمحته، - سبحانه وتعاىل -ويضل من يشاء 

 .- عالهيف  جل  

 " :قال ،يعدِّ ت  الوهي أن  ؛بني هداية الداللة وبني هداية التوفيق ةفائدة تفريقي ار أيًض هنا ذك

ى وقد َعد   إىَِلٰ ﴿ َوإِن َك َلَتْهِدي  (، إىل) ـت بيعني إذا تعد  ، وذلك بمعنى الداللة "(  إىل)  بـ ت 
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ْسَتِقيٍم ﴾  اٍط مُّ دِّ  ،] ٥٢ الشورى: [ِِصَ  -يراد هبا هداية الداللة التي للنبي  ( إىل)  ـت بيَ فتكون إذا ع 

 -وهي خاصة باهلل  ،ى فهي هداية التوفيقوأما إذا مل ت عد   ،وللمؤمنني -صىل اهلل عليه وسلم 

اَط امْل ْسَتِقيَم ﴾ وقال: ، ] ١٠ :البلد[﴿ َوَهَدْينَاه  الن ْجَدْيِن ﴾  قال:، -وعال  جل   َ  ة:الفاحت[ ﴿ اْهِدَنا الرصِّ

٦ [. 

 نتامل

ا  اَط امْل ْسَتِقيَم ﴾وأم  َ ، فقال اإلمام أبو جعفر بن جرير: أمجعت األمة من أهل التأويل ﴿ الرصِّ

اَط امْل ْسَتِقيَم ﴾مجيًعا عىل أن  َ  هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه. ﴿ الرصِّ

 الشرح

الطريق الواضح  :هو اللغةالرصاط يف  ،" الذي ال اعوجاج فيه ": ا قول أهل اللغةوهذا أيًض 

 املستقيم.

 املنت

 .وكذلك ذلك يف لغة مجيع العرب

صف باستقامة أو اعوجاج، تعمله يف كل قول وعمل، و  قال: ثم تستعري العرب الرصاط فتس

 فتصف املستقيم باستقامته، واملعوج باعوجاجه.

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 28 
http://rasaelemaratia.com  ئل إمـاراتيةمجموعة رسـا 

 الشرح

 ،عليه، هذا ِصاٌط مستقيمأو القرينة التي تدل  ،يعني أن الرصاط بحسب ما قرينة احلال فيه

، الطريق : هو، الرصاط يف اللغةءفيوصف الرصاط هبذا اليش، أو هذا ِصاٌط منحرف

 ،قد ال يكون مستقيًًم ، والطريق :وقد يكون الرصاط أيًضا يف اللغة هو ،فاملستقيم الواضح

 .وإما أن يوصف باعوجاج، إما أن يوصف باستقامة ،فهي صفة للرصاط

 املنت

عبارات املفرسين من السلف واخللف يف تفسري الرصاط، وإن كان يرجع ثم اختلفت 

 .وي أنه كتاب اهللر  املتابعة هلل وللرسول؛ فَ  :وهو ؛حاصلها إىل يشء واحد

 -واس بن سمعان، عن رسول اهلل ويف هذا احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده، عن الن  

الرصاط سوران  ْي تَ بَ نَ اًل ِصاًطا مستقيًًم، وعىل َج رضب اهلل مث ))قال:  -صىل اهلل عليه وسلم 

يا أهيا  "خاة، وعىل باب الرصاط داٍع يقول: فيهًم أبواب مفتحة، وعىل األبواب ستور مر

، وداٍع يدعو من فوق الرصاط، فإذا أراد اإلنسان " الناس، ادخلوا الرصاط مجيًعا وال تعوجوا

فالرصاط:  ،" ك، ال تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجهوحي "أن يفتح شيًئا من تلك األبواب، قال: 

حمارم اهلل، وذلك الداعي عىل رأس  :اإلسالم، والسوران: حدود اهلل، واألبواب املفتحة
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ورواه  ،(( واعظ اهلل يف قلب كل مسلم :كتاب اهلل، والداعي من فوق الرصاط :الرصاط

 ح، واهلل أعلم.إسناده حسٌن صحي، طربيالرتمذي والنسائي وابن أيب حاتم ال

 الشرح

 .-رمحه اهلل  -ري وهو حسٌن صحيح كًم قال احلافظ ابن كث

ْسَتِقيًًم : -وعال  جل   -املستقيم قول اهلل  طوورد أيًضا يف تفسري الرصا اطِي م  ﴿ َوَأن  َهـَٰذا ِِصَ

وه   بِع  ْم َعن َسبِيلِِه ﴾  ۖ  َفات  َق بِك  ب َل َفَتَفر  وا السُّ الرصاط املستقيم هو ما أمر ف ،] ١٥٣ :ألنعاما [َواَل َتت بِع 

وهذا من باب التفسري بأحد أفراد ،  بالقرآن كًم يف هذا احلديثبه، قد يفرس   -وعال  جل   -اهلل 

 ، بالقرآنفرس  قد ي   ؛يشء عامبالرصاط املستقيم  :العام كًم يقول العلًمء، أحد أفراد العام يعني

فهذا  ،- كًم سيأيت - ونحو ذلك، التمسك بًم عليه الصحابة ،ةبالصحاب فرس  ي   ،بالسنة فرس  ي  

ل عىل الرصاط يعني مثا ،أو من باب رضب املثال، إما أن يكون من باب ذكر أحد أفراد العام

ليس هذا من باب املطابقة، يعني ليس أن املراد بالرصاط املستقيم فقط  ناملستقيم كذا، فإذ

فقد جتد يف كالم  ،وإنًم املراد أنه من باب املثال ،الكتاب وما عداه  ال يسمى ِصاط مستقيم

نحو ذلك، وهذا ما يسمى عند و أ ،أو يدل عىل أنه السنة ،املفرسين ما يدل عىل أنه القرآن

وإنًم هو  ،ليس هو من اختالف التضاد، ع، يعني ليس بينهم معارضةالعلًمء باختالف التنو

، مل عىل السنةوحت  ، مل عىل القرآنحت   ؛حمل اآلية عىل مجيع املعاِنفت   ،من اختالف التنوع
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 -له وأمر به رسو ،به –وعال  جل   -مل عىل غري ذلك ِّما أمر اهلل وحت   ،مل عىل الصحابةوحت  

 .-صىل اهلل عليه وسلم 

 نتامل

اَط امْل ْسَتِقيَم ﴾ ﴿وقال جماهد:  َ  وهذا أشمل، وال منافاة بينه وبني ما تقدم. ،" احلق ": الرصِّ

 لشرحا

 باحلق. يفرس  هذا  ،  بالقرآنفهذا يفرس   حق؟يعني احلق، القرآن أليس هو 

 املنت

اَط امْل ْس  ﴿: يف قوله تعاىل وروى ابن أيب حاتم وابن جرير عن أيب العالية َ هو: النبي َتِقيَم ﴾ الرصِّ

فذكرنا ذلك للحسن، فقال:  "ن بعده، قال عاصم: وصاحباه مِ  - صىل اهلل عليه وسلم -

 ." صدق أبو العالية ونصح

 الشرح

الرصاط  " :وقيل ،" طريق اْلنة :الرصاط املستقيم هو " :قيل ،نعم، وقيل غري هذه األقوال

الرصاط  " بن عبداهلل التسرتي أنه قال: كًم جاء عن سهل، " طريق أهل السنة :املستقيم هو

 ،" -صىل اهلل عليه وسلم  -هو طريقة رسول اهلل  " :وقيل، " طريق أهل السنة :املستقيم هو
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وال  ،كله من باب اختالف التنوع، فت حمل اآلية عىل مجيع هذه املعاِن - كًم قلنا -وهذا 

 معارضة بينها وال تضاد.

 املنت

 - صىل اهلل عليه وسلم -وهي متالزمة، فإن َمِن ات بع النبي  وكل هذه األقوال صحيحة،

فقد اتبع احلق، وَمن اتبع احلق فقد اتبع اإلسالم،  ؛ن من بعده أيب بكر وعمرذيْ واقتدى بالل  

ب اهلل وحبله املتني، وِصاطه املستقيم، فكلها وَمن اتبع اإلسالم فقد اتبع القرآن، وهو كتا

 ، وهلل احلمد.ق بعضها بعضاصحيحة يصدِّ 

صىل اهلل  -الذي تركنا عليه رسول  اهلل  :الرصاط املستقيم" وروى الطرباِن عن عبد اهلل، قال: 

 ." –م عليه وسل

والذي هو أوىل بتأويل هذه اآلية عندي  ": - رمحه اهلل -وهلذا قال اإلمام أبو جعفر بن جرير 

اَط امْل ْسَتِقيمَ  ﴿ :أعني – َ قنا للثبات عىل ما أن يكون معنياا به: وفِّ  - [ ٦ فاحتة:ال ] ﴾ اْهِدَنا الرصِّ

عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الرصاط املستقيم؛  له َمن أنعمَت  قَت ه ووف  ارتضيتَ 

فِّق له مَ  فِّق ملا و  ن أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، فقد ألن َمن و 

فق لإلسالم، وتصديق ال رسل، والتمسك بالكتاب، والعمل بًم أمره اهلل به، واالنزجار عًم و 
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ومنهاج اخللفاء األربعة، وكل عبد  ،- صىل اهلل عليه وسلم -زجره عنه، واتباع منهاج النبي 

  صالح، وكل ذلك من الرصاط املستقيم.

 الشرح

اَط امْل   ﴿ -وعال  جل   -يعني االنسان حينًم يسأل اهلل  َ فهو يريد  ،[ ٦ الفاحتة: ] ﴾ ْسَتِقيمَ اْهِدَنا الرصِّ

له  قوف   ،له الصديقني قوف   ،له الصاحلني قوف  ، له األنبياء -وعال  جل   -اهلل  قوف  التوفيق ملا 

ملا  افامهً  اظً ولذلك حيسن بالعبد أن يكون يق، -سبحانه وتعاىل  -فهو دعاء إىل اهلل  ،الشهداء

 ... -وعال  جل   -الدعاء عظيم وهو أن اهلل فإن هذا ، ال أن يكون غافاًل ، يقرأ

 :يعني تتضمن ،خوة ماذا تتضمن؟ يقول العلًمء تتضمن ثالثة أمور يف مجلتهاإالفاحتة يا 

ِحيِم ﴿٢﴿ احْلَْمد  لِل ـِه َربِّ اْلَعامَلنَِي ﴿ د:تقرير التوحي - مْحَـِٰن الر  يِن ﴾ ٣﴾ الر  ﴾ َمالِِك َيْوِم الدِّ

 .] ٤-٢: الفاحتة [

اَك  :ونحو ذلك ،وما يتعلق باحلالل واحلرام، -وعال  جل   -وتتضمن إفراد العبادة هلل  - ﴿ إِي 

 .نطيعك سبحانك، ف]  ٥ الفاحتة: [ َنْعب د  ﴾

فأنت تريد اهدنا الرصاط املستقيم أن تكون عىل ، وتتضمن حال الناس يف اتباعهم للرسل -

 .طريقة األنبياء والرسل
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 ": قالوا ،أليس كذلك؟ ولذلك ملا جاء يف احلديث أن الفاحتة أم القرآنتضمنت ثالثة أمور 

 ؛؛ ألن القرآن يتضمن ثالثة أمور أيًضا" ألن املعنى أن الفاحتة تضمنت ما يتضمن القرآن

 ،كر حال األنبياء مع أِّمهمالتوحيد، وبيان الطاعة والرشائع من احلالل واحلرام، وذِ  :وهي

ن هذا ؟ الفاحتة أم القرآن مِ إيشولذلك قالوا ؛ مع دعوة األنبياءحال الناس مع األنبياء وو

 الباب.

َو اهلل   َأَحٌد ) :طيب سورة اإلخالص ماهي؟ ثلث القرآن؛ ألهنا تضمنت التوحيد ْل ه  ( ١﴿ ق 

َمد  ) وَلْد )٢اهلل   الص  ْد َومَلْ ي 
ًوا َأَحٌد ﴾ ٣( مَلْ َيلِ ف  ه  ك  ن ل  كله متعلق  نإذ، [ ٤-١]اإلخالص: ( َومَلْ َيك 

ألن  ؛ميت ثلث القرآن من حيث املعنى؛ ألهنا تضمنت جانب التوحيدبالتوحيد، ولذلك س  

ليس فيها أحكام رشعية وما يتعلق باحلالل واحلرام، وال فيها ذكر ما يتعلق بالرسل، وأحوال 

هذا هو  الناس مع رسلهم، لكن الفاحتة أم القرآن ألهنا تضمنت مجيع ما يف القرآن، ولذلك

 ن حيث ما تضمنته من املعاِن.الفرق بني أن هذه أم القرآن وهذا ثلث القرآن مِ 

اَط امْل ْسَتِقيَم﴾ –وعال  جل   –فاإلنسان حينًم يسأل  َ  –تسأل اهلل أنت  [،٦]الفاحتة :  ﴿اْهِدَنا الرصِّ

 ق إىل أمٍر عظيم.فِّ ق إىل هذا األمر فقد و  فِّ اهلداية والتوفيق هلذا األمر، ومن و   –وعال  جل  
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 املنت

الة وغريها وهو متصف بذلك؟ وهل يسأل املؤمن اهلداية يف كل وقت من صكيف ففإن قيل: 

هذا من باب حتصيل احلاصل أم ال؟ فاْلواب: أن ال، ولوال احتياجه لياًل وهناًرا إىل سؤال 

  .هلداية ملا أرشده اهلل إىل ذلكا

 الشرح

اْهِدَنا  ﴿اإلنسان يسأل اهلل اهلداية : –رمحه اهلل  –كثري  ه احلافظ ابنعهنا السؤال الذي وض

اَط امْل ْسَتِقيمَ  َ  –فهو يتصف باهلداية، يعني حال صالته أن اهلل  ،وهو يصيل [ ٦الفاحتة :  ] ﴾ الرصِّ

هل هو من  ،ومع ذلك يسأل اهلداية ،قه للسؤال، فهو يف هدايةقه للصالة ووف  وف   –جل وعال 

ال يوجد يشء يف  هحتصيل حاصل؛ ألناسمه ، ال يوجد يشء يف القرآن باب حتصيل حاصل؟

يعني واضح يف قضية أن اإلنسان  ،هناك أكيد معنى، زائد ال معنى له، ولذلك اليقال: القرآن 

، ما هي؟، إياها –وعال  جل   –اهلداية وهو متصٌف هبا حال سؤال اهلل  –جل وعال  –يسأل اهلل 

 .أكِمل

 نتامل

يف تثبيته عىل اهلداية، ورسوخه فيها،  - تعاىل –مفتقر يف كل ساعة وحالة إىل اهلل فإن العبد 

ا إال ما شاء  وتبرصه، وازدياده منها، واستمراره عليها، فإن العبد ال يملك لنفسه نفًعا وال رضا

ن اهلل، فأرشده تعاىل إىل أن يسأله يف كل وقت أن يمده باملعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد مَ 
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سيًم املضطر  فإنه تعاىل قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، وال لسؤاله؛ - تعاىل –وفقه اهلل 

ِذيَن آَمن وا آِمن وا بِاهلل ِ  ﴿املحتاج املفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار، وقد قال تعاىل:  َا ال  َياَأهيُّ

ولِهِ  َل َعىَل َرس  ِذي َنز  ولِِه َواْلكَِتاِب ال  ِذي َأْنَزَل ِمْن َقْبل   وَ َوَرس   [، ١٣٦النساء:  ]اآلية ﴾  اْلكَِتاِب ال 

فقد أمر الذين آمنوا باإليًمن، وليس يف ذلك حتصيل احلاصل؛ ألن املراد الثبات واالستمرار 

 واملداومة عىل األعًمل املعينة عىل ذلك، واهلل أعلم.

 الشرح

اَط امْل ْستَ  ﴿ما املعنى  نإذ َ  ؛يتضمن أمًرا آخر مع ما يدل عليه من طلب اهلداية؟﴾ ِقيمَ اْهِدَنا الرصِّ

اَط امْل ْسَتِقيمَ  ﴿ :عندما نقول نطلب الثبات عىل هذه اهلداية، إذ :وهو َ فنحن  ﴾ اْهِدَنا الرصِّ

أن يثبتنا  –وعال  جل   –أن هيدينا هذا الرصاط، ونطلب من اهلل  –وعال  جل   –نطلب من اهلل 

اَط امْل ْسَتِقيمَ اْهِدنَ  ﴿عليه، فقولك:  َ  يتضمن األمرين. ﴾ ا الرصِّ

ِذيَن آَمن وا آِمن وا ﴾  :-وجل  عز   –لذلك كًم قال اهلل  َا ال  خياطب املؤمنني ، [ ١٣٦النساء:  ]﴿ َيا َأهيُّ

ذلك ال غرابة أن يطلب من أهل لالثبات عىل اإليًمن واملزيد منه؛  :وهو ؛ويطالبهم باإليًمن

َ  ﴿: اإليًمن اإليًمن ِذيَن آَمن وا آِمن وا ﴾َيا َأهيُّ  .[ ١٣٦النساء:  ] ا ال 

 املنت

ل وَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن وقال تعاىل آمًرا لعباده املؤمنني أن يقولوا:  ِزْغ ق  نَا اَل ت  ﴿َرب 

اب  ﴾  ْنَك َرمْحًَة إِن َك َأْنَت اْلَوه  يقرأ هبذه  - ريض اهلل عنه -لصديق وقد كان ا، [ ٨  آل عمران: ]َلد 
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ا اْهِدَنا  ﴿: - تعاىل –فمعنى قوله ، اآلية يف الركعة الثالثة من صالة املغرب بعد الفاحتة رسا

اَط امْل ْسَتِقيمَ  َ  عدل بنا إىل غريه.استمر بنا عليه وال ت: ﴾ الرصِّ

 الشرح

نَا اَل ت زِ : أن يقولواعباده  - جل  وعال – أمر اهلل ل وَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا﴿ َرب   اآلية. [ ٨آل عمران:  ] ﴾ ْغ ق 

الركعة الثالثة من صالة يف يقرأ هبذه اآلية  –ريض اهلل عنه  –وقد كان الصديق أبو بكر  "

اهلل الصنابحي، أن أبا بكر  األثر أخرجه اإلمام مالك عن أيب عبد، " ااملغرب بعد الفاحتة رسا 

ل وَبنَا : -وعال  جل   –يقرأ يف الثالثة بعد الفاحتة بقول اهلل  كان –ريض اهلل عنه  – ِزْغ ق  نَا اَل ت  ﴿ َرب 

 ْش م  ) لكن جاء يف رشح ، ﴾ َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا
واهلل  "لطحاوي عن مكحول أنه قال: ( لل اآلثار كِ

 ،القنوت فهي عىل سبيل ،، ومعنى هذا أهنا كانت قنوت"ما كانت قراءة، ولكنها كانت دعاًء 

 وليست عىل سبيل القراءة.

، كان قتال املرتدينكان حني هذا  إن   "ألنه قال:  ؛-رمحه اهلل  –كالم ابن عبد الرب  اويؤكد هذ

﴿  :ن أبا بكر يقنت ويدعو من باب الدعاءأفك ،، فهذا حال أهل الردة" فهي من باب الدعاء

ل وَبنَا ِزْغ ق  نَا اَل ت  صفة الدعاء وليست قراءة، وعىل هذا فال تعترب القراءة  فإنه أتى هبا عىل، ﴾ َرب 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -خري اهلدي هدي نبينا حممد هنا سنة خليفة فيقرأ هبا، وإيقال  ،هبا سنة

 املنت

الِّنيَ  ﴿ وِب َعَلْيِهْم َواَل الض  ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغض  اَط ال   [ ٧الفاحتة:  ]﴾  ِِصَ
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م احلديث اَط امْل ْسَتِقيمَ  ﴿فيًم إذا قال العبد:  قد تقد  َ إىل آخرها أن اهلل  [ ٦الفاحتة:  ] ﴾ اْهِدَنا الرصِّ

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ  ﴿وقوله: ، (( هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ))يقول:  اَط ال   ٧الفاحتة:  ]﴾  ِِصَ

فرسِّ للرصاط املستقيم [  يكون عطف بيان، واهلل أعلم.حاة، وُيوز أن د النُّوهو بدل منه عن، م 

 الشرح

ا بدل بعٍض نل، أو بدل اشتًمل، وهمن ك   ن كل، أو بعضٍ مِ  بدل كل  : -كًم هو معلوم  -البدل 

اَط امْل ْسَتِقيمَ  ﴿ فـ من كل، يعني جزء منه، َ م إىل الرصاط هتَ يْ دَ ن هؤالء الذين هَ مِ  ﴾ اْهِدَنا الرصِّ

 عليهم. الذين أنعمَت ، املستقيم

 املنت

وَل  اهلل َ ي طِعِ  َوَمن ﴿: هم املذكورون يف سورة النساء، حيث قال: ( الذين أنعَم عليهم )و س   َوالر 

ِئَك  ِذينَ  َمعَ  َفأ وَلٰ نَ  َعَلْيِهم اهلل   َأْنَعمَ  ال  يِقنيَ  الن بِيِّنيَ  مِّ دِّ   َوالصِّ
ِ
َهَداء نيَ  َوالشُّ احِلِ نَ  ۖ   َوالص   َوَحس 

ِئَك  لَِك  (69) َرفِيًقا أ وَلٰ  .[ ٧٠-٦٩النساء:  ]﴾  َعلِيًًم  بِاهلل ِ َوَكَفٰى  ۖ   اهلل ِ ِمنَ  اْلَفْضل   َذٰ

وِب َعَلْيِهْم َواَل ال ﴿وقوله تعاىل:  نَي ﴾ َغرْيِ امْلَْغض  الِّ اهدنا الرصاط املستقيم،  :يعني[: ٧]الفاحتة: ض 

 ،واالستقامة أهل اهلداية :وهم ؛عليهم ِّمن تقدم وصفهم ونعتهم ِصاط الذين أنعمَت 

والطاعة هلل ورسله، وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غري ِصاط املغضوب عليهم، 

وهم الذين فسدت إرادَتم، فعلموا احلق وعدلوا عنه، وال ِصاط الضالني وهم الذين فقدوا 

ن َثم  ، ليدل عىل أاَل ﴾  ﴿العلم فهم هائمون يف الضاللة ال هيتدون إىل احلق، وأكد الكالم بـ 

 طريقتا اليهود والنصارى. :ومها ؛ن فاسديْ مسلكنْي 
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 الشرح

فكأنه وصف لطريق واحد، ) غري املغضوب عليه والضالني (  :-وعال  جل   –ل اهلل يعني مل يق  

وِب َعَلْيِهْم ﴾ ﴿ وإنًم قال: نَي ﴾ ﴿ ،) هذا طريق ( َغرْيِ امْلَْغض  الِّ  .هذا طريٌق آخر َواَل الض 

 :ثةالطرق ثال نإذ

 .ألهل اإليًمن :وهو ؛فطريق اهلداية -

 :وطريقان مها طرق الضاللة -

 .الذين علموا احلق وعدلوا عنه :وهم ؛وهو طريق املغضوب عليهم ▪

 أهل اْلهالة الذين عملوا بغري علم. :وطريق الضالني ▪

وإال هو أيًضا من باب رضب املثال، ففاآلية وإن كان جاء يف تفسريها أهنا اليهود والنصارى، 

 مه ومل يعمل به.كل من علم علًًم وتعل   :فإن املراد باملغضوب عليه

كل من عمل بغري علم، فإن هذا بال شك أنه أيًضا خمالف  ؛هم املنحرفني :وطريق الضالني

 .للحق

كًم يف حديث أيب هريرة (( ر هبم النار ثالثة ع  َس )) أول من ت  : نةفاألول جاء فيه الوعيد يف السُّ 

القرآن لي قال  قرأَت ) إنًم ، قال: ( القرآن فيك يا رب قرأت   )، ومنهم القارئ، قال: يف مسلم

 .، هذا مل يعمل بعلمه( قارئ، وقد قيل
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أنه سيفعل احلرام وكذلك الذي يتمكن من العلم وال يتعل م، ويتعبد باْلهل، فهذا بال شك 

ه  اَل إَِلـَه إاِل  الل ـه   ﴿ قال: - جل  وعال –نتيجة ْلهله، ولذلك اهلل  وسيرتك الواجب َفاْعَلْم َأن 

م العلم عىل القول والعمل، وهذا هو الواجب، أن اإلنسان  [،١٩] حممد:  َواْسَتْغِفْر لَِذنبَِك ﴾ فقد 

 ثم بعد ذلك بالعمل. ،يبدأ بالعلم

 املنت

ن ستثنائهم مِ ههنا استثنائية، فيكون عىل هذا منقطًعا ال﴾  غري ﴿حاة أن وقد زعم بعض النُّ 

  .م عليهم وليسوا منهماملنعَ 

 الشرح

الذي يكون فيه املستثنى من غري جنس  أن :، واملراد بهأنواع االستثناءاالستثناء املنقطع هذا من 

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ  ﴿املستثنى منه، يعني  وِب ﴾ ﴿غري  ﴾ ال  نَي ﴾ ﴿ هؤالء، و امْلَْغض  الِّ ، الض 

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ  ﴿ من هم ليسوا استثناءً  ، ليسوا من جنسهم، وإنًم هؤالء طائفة، ﴾ ال 

 وهؤالء طائفة أخرى، نعم هذا املراد.

 املنت

الِّنيَ  َواَل  ﴿يف قوله: ﴾  اَل  ﴿م أن عَ وما أوردناه أوىل، ومنهم من زَ    زائدة[ ٧]الفاحتة: ﴾  الض 

 شرحال

  القرآن ال معنى له.قاعدة: ال يوجد يشٌء زائد يفأهنا قلنا 
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 املنت

 .والصحيح ما قدمناه، ( غري املغضوب عليهم والضالني) نده: وأن تقدير الكالم ع

ريض  - وهلذا روى أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب فضائل القرآن، عن عمر بن اخلطاب

الِّ  ))أنه كان يقرأ:  :- اهلل عنه وِب َعَلْيِهْم َوَغرْي الض  ه صحيح، وهو ، (( نيَ َغرْيِ امْلَْغض  وإسناد 

  .حممول عىل أنه صدر منه عىل وجه التفسري

 الشرح

قال هذه قراءة صحيحة واردة عن عمر، إنًم جاءت  يعني ليس عىل سبيل القراءة، حتى ال ي 

 :ن باب أن هذا الرصاط ِصاط واحد، وهوعىل سبيل التفسري، فيقرأها عىل سبيل التفسري مِ 

ِمل بغري علم، لِم ومل يعلم، وِصاط من عَ ضالني، ِصاط من عَ ِصاط املغضوب، وِصاط ال

 فهي عىل سبيل التفسري.

 املنت

جتنب لتأكيد النفي، وللفرق بني الطريقتني، لت   ﴾ اَل  ﴿فيدل عىل ما قلناه من أنه إنًم جيء بـ 

مل، كل منهًم؛ فإن طريقة أهل اإليًمن مشتملة عىل العلم باحلق والعمل به، واليهود فقدوا الع

وهلذا كان الغضب لليهود، والضالل للنصارى؛ ألن َمن علم وترك ؛ والنصارى فقدوا العلم

  .استحق الغضب، بخالف من مل يعلم
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والنصارى ملا كانوا قاصدين شيًئا لكنهم ال هيتدون إىل طريقه؛ ألهنم مل يأتوا األمر من بابه، 

وب عليه، لكن أخص أوصاف ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغض ؛وهو اتباع احلق

 اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضالل، وهبذا جاءت األحاديث واآلثار.

 لشرحا

اختالف حقيقة الطريقني، فهذا طريٌق فيه علٌم وال  :﴾ اَل  ﴿يعني ِّما يدلُّ عىل إعًمل حرف 

عملة غري م   ﴾ اَل  ﴿عمل، وهذا طريٌق فيه عمٌل بال علم، فدل  عىل أن   ﴾ اَل  ﴿هملة، أن هنا م 

راد إ :هنا املراد هبا التفريق، وهو األصل، وال نلتجئ إىل عدم التفريق إال بقرينة، في قال نه ال ي 

، أو نحو - صىل اهلل عليه وسلم –وإما تفسري للرسول  ،إما آية :بد من قرينة أخرى التفريق ال

 ن هذا الطريق غري هذا الطريق.أبد، فيكون األصل أنه بقائها عىل إعًمهلا، ذلك، وهذا مل َيرِ 

 املنت

 صىل اهلل عليه وسلم -فروى اإلمام أمحد: عن عدي بن حاتم، قال: جاءت خيل رسول اهلل 

وا له،  - صىل اهلل عليه وسلم -اًسا، فلًم أتوا هبم إىل رسول اهلل نَ ، فأخذوا عمتي وَ - فُّ ص 

ن   ع الولد، وأنايا رسول اهلل، َنَأى الوافد وانقط "فقالت:   عجوز كبرية، ما يب من خدمة، فم 

الذي فر  من  ))، قال: " عدي بن حاتم "قالت:  (( ك؟د  َمن وافِ  ))، قال: " َمن  اهلل  عليك عيل  

ٌل إىل جنبه " عيل   ن  فم   ". قالت: (( اهلل ورسوله!  "قال:  - ترى أنه َعيِلٌّ  -، فلًم رجع، وَرج 

ْالًنا فأتتني، فقالت: لقد فعَل فعلة ما كان أبوك يفعلها،  "ا، قال: ، فسألته، فأمر هل" سليه مح 

 ه فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبيفإنه قد أتاه فالن فأصاب منه، وأتاه فالن فأصاب منه، فأتيت  
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ال ك كرسى ولِ أنه ليس بمَ  فعرفت   "، قال: - صىل اهلل عليه وسلم -رهبم من النبي ر ق  كَ ، وذَ "

)) قال:  ((، أن يقال: ال إله إال اهلل؟ فهل من إله إال اهلل؟ كعدي، ما أفر   يا ))، فقال: " قيرص

، فرأيت   "قال: ، (( ؟- عز وجل -ك أن يقال: اهلل أكرب، فهل يشء أكرب من اهلل ما أفر   فأسلمت 

 .(( النصارى :اليهود، وإن الضالني :ليهماملغضوب ع ))، وإْن قال: " وجهه استبرش

 الشرح

 التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان) فه الشيخ األلباِن يف ديث ال يصح، ضع  عموًما احل

). 

 املنت

  .بورواه الرتمذي، وقال: حسن غري

 الشرح

 لكن هبذا السياق ال يِصح. ،نعم

 املنت

صىل اهلل عليه  -ن سمع رسول اهلل وروى عبد الرزاق: عن عبد اهلل بن َشِقيق، أنه أخربه مَ 

َرى، عىل فرسه، وسأله رجل من بني القنْي  وهو بوادي-وسلم  يا رسول اهلل، من  "، فقال: الق 

وقد ، (( والضالون هم النصارى، -شار إىل اليهودوأ-ملغضوب عليهم ا ))قال:  ،" هؤالء؟

رَساًل، مل ي ذكر فيه َمن سمع رسوَل اهلل  وي م   .-م صىل اهلل عليه وسل -ر 
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، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وغري واحد، وقال والربيع بن أنس ،وكذلك قال ابن  عباس

 ." ختالًفاوال أعلم بني املفرسين يف هذا ا "ابن أيب حاتم: 

 الشرح

علم اختال  النصارى. :اليهود، وبالضالني :ف يف أن املراد باملغضوب عليهميعني ال ي 

 املنت

ضالون، احلديث  ما قاله هؤالء األئمة من أن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى د  وشاهِ 

ْم َأْن  ﴿م، وقوله تعاىل يف خطابه مع بني إرسائيل يف سورة البقرة: املتقدِّ  َسه  ْوا بِِه َأْنف  بِْئَسًَم اْشرَتَ

وا بِ  ِه َعىَل َمْن َيَشاء  ِمْن ِعَباِدهِ َفَباء 
َل اهلل   ِمْن َفْضلِ نَزِّ وا بًَِم َأْنَزَل اهلل   َبْغًيا َأْن ي  ر  َعىَل َغَضٍب َغَضٍب َيْكف 

ِهنٌي ﴾ ْم برَِش  ِمْن َذلَِك َمث وَبًة  ﴿ املائدة: وقال يف، [٩٠]البقرة:  َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب م  ْل َهْل أ َنبِّئ ك  ق 

وَت  م  اْلِقَرَدَة َواخْلَنَاِزيَر َوَعَبَد الط اغ  أ وَلِئَك رَشٌّ  ِعنَْد اهلل ِ َمْن َلَعنَه  اهلل   َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنْه 

بِيِل ﴾   الس 
ِ
اِئيَل َعىَل  ﴿وقال: ، [٦٠]املائدة: َمَكاًنا َوَأَضلُّ َعْن َسَواء وا ِمْن َبنِي إرِْسَ ِذيَن َكَفر  ِعَن ال  ل 

وَن ) وَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك بًَِم َعَصْوا َوَكان وا َيْعَتد  نَْكٍر ( َكان وا اَل َيَتنَاَهْوَن ٧٨لَِساِن َداو  َعْن م 

 .[ ٧٩ -٧٨املائدة:  ]﴾  َفَعل وه  َلبِْئَس َما َكان وا َيْفَعل ونَ 

ومتجيده  -تعاىل  – عىل محد اهلل - وهي سبع آيات -اشتملت هذه السورة الكريمة  فصل:

والثناء عليه، بذكر أسًمئه احلسنى املستلزمة لصفاته العىل، وعىل ذكر املعاد وهو يوم الدين، 

ده عبيده  إىل سؤاله والترضع إليه، والتربؤ من حوهلم وقوَتم، وإىل إخالص العبادة وعىل إرشا

أن يكون له رشيك أو نظري أو ِّماثل، وإىل  هوتنز  ، - تبارك وتعاىل -له وتوحيده باأللوهية 
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فيض هبم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى ي   ؛سؤاهلم إياه اهلداية إىل الرصاط املستقيم

ىل جواز الرصاط احليس يوم القيامة، املفيض هبم إىل جنات النعيم يف جوار النبيني، ذلك إ

  والصديقني، والشهداء، والصاحلني.

 الشرح

عليه جتاوز الرصاط  -جل وعال  – ل اهللسه   ؛يف هذه الدنيا اط املستقيمك الرصلَ ن َس يعني مَ 

 .يوم القيامة

، وهي ( أم القرآن) جاء يف وصفها أهنا  هنسورة عظيمة، ويكفي أ -طبًعا  -هذه السورة 

 :اشتملت عىل أنواع التوحيد الثالثة

 .توحيد الربوبية :احْلَْمد  هللِ ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي ﴾ ﴿ -

ِحيِم ﴾ا ﴿ - مْحَِن الر   .توحيد األسًمء والصفات :لر 

اَك َنْسَتِعني   - اَك َنْعب د  َوإِي   .توحيد األلوهية :﴾ ﴿ إِي 

 –ن القيم بيقول اكًم قال ابن القيم اشتملت أيًضا عىل شفاء القلوب وشفاء األبدان، وهي 

وإما من  ،د العلماسفإما من  :ن اعتالل القلوب من أمرينأما شفاء القلوب فأل ": - رمحه اهلل

وإما من فساد ، االعتقاد ؛إما من فساد العلم :هذا يكون علة ومرض القلب، "فساد القصد 

وفساد العلم يرتتب عليه ، فساد القصد يرتتب عليه الغضب " :- رمحه اهلل –قول القصد، في
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فاهلداية  "يقول: ، " أو بأن يغضب و يتسخط، لِض في صاب االنسان إما بأن يَ ، الضالل

 ."ة شفاء لفساد العلم وهو الضالل للرصاط املستقيم هذه اهلداي

اَك َنعْ  ﴿: قبل ذلك - جل وعال –وقول اهلل  اَك َنْسَتِعني  ﴾ إِي  فساد لشفاء : ]٦: الفاحتة[ب د  َوإِي 

 هذا من حيث أمراض القلوب. ،القصد

لذلك جاء يف حديث أيب سعيد يف رقيتهم لسيد و ،قيةا ر  هي أيًض  :من حيث أمراض األبدانو

 .عىل سبيل االقرار، (( ؟دريك أهنا رقية)) وما ي   :- صىل اهلل عليه وسلم –فقال النبي  ،القوم

وكنت أرقي نفيس بالفاحتة حتى شفاِن  ،أصابني مرضأِن  " :وابن القيم يقول يف معنى كالمه

 ."رشدهم إىل ذلك فيأيت الناس يشتكون من األمراض فأ  ، - وعال جل   –اهلل 

وهذا ، األمراض املعنوية ؛وكذلك ألمراض القلوب ألمراض احلسيةلقية ر  إذن ا فهي أيًض 

 عىل فضلها.ا عىل شموهلا ودليل أيًض 

 املنت

واشتملت عىل الرتغيب يف األعًمل الصاحلة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من 

 .املغضوب عليهم والضالون مسالك الباطل؛ لئال حيرشوا مع سالكيها يوم القيامة، وهم

ِذيَن َأْنَعْمَت  ﴿وله تعاىل: وما أحسن ما جاء إسناد اإلنعام إليه يف ق اَط ال  الفاحتة:  ]﴾   َعَلْيِهمْ ِِصَ

وِب َعَلْيِهمْ َغرْيِ امْلَغْ  ﴿ف الفاعل يف الغضب يف قوله: وحذْ ، [ ٧ وإن كان هو ، [٧]الفاحتة: ﴾  ض 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 46 
http://rasaelemaratia.com  ئل إمـاراتيةمجموعة رسـا 

ْوا َقْوًما َغِضَب اهلل   َعَلْيِهمْ  ﴿الفاعل لذلك يف احلقيقة، كًم قال تعاىل:  ِذيَن َتَول  ْ َتَر إىَِل ال  ﴾  َأمَل

ره، كًم وكذلك إسناد الضالل إىل من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدَ  ،[ ١٤ املجادلة: ] اآلية

ْضلِْل  ﴿قال تعاىل:  َو امْل ْهَتِد َوَمْن ي  ْرِشًدا ﴾ َمْن هَيِْد اهلل   َفه  َد َله  َولِياا م 
وقال:  ،[ ١٧الكهف:  ] َفَلْن جَتِ

ه   ﴿ ْضلِِل اهلل   َفاَل َهاِدَي َله  َوَيَذر  ونَ َمْن ي  ْغَياهِنِْم َيْعَمه  إىل غري ذلك من  ،[ ١٨٦األعراف:  ]﴾  ْم يِف ط 

هو املنفرد باهلداية واإلضالل، ال كًم تقوله الفرقة القدرية  -سبحانه  -اآليات الدالة عىل أنه 

 لك ويفعلونه، وحيتجون عىل بدعتهمن أن العباد هم الذين خيتارون ذومن حذا حذوهم مِ 

 .ه من القرآنبمتشاب

 شرحال

 –ملا قرأ قول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم –هذا حال أهل البدع، النبي نعم، بمتشابه من القرآن 

وَن َما َتَشاَبَه ِمنْه  اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه ﴾  ﴿ :- وعال جل    )) :قال، ] ٧: آل عمران [َفَيت بِع 

ى اهلل  أ  فَ  ِذيَن َسم  ْم (( وَلِئِك ال  وه   ،يف مفارقة أهل البدع وهذا جعله أهل العلم أصاًل  ،َفاْحَذر 

 املسلم أن يرد املتشابه إىل وإنًم الواجب عىل ،االستدالل باملتشابه :وهو ؛وأن هذا هو طريقهم

كم  ،به، ال أن حيكم باملتشابه - وعال جل   –حتى يقوم بًم أمره اهلل  ؛حكمامل   فإن املتشابه ال حي 

 .قدرية وهم املعتزلة هلذه املسألةحكم، وهنا ذكر خمالفة الإىل امل   دُّ رَ إنًم ي  و ،به

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 47 
http://rasaelemaratia.com  ئل إمـاراتيةمجموعة رسـا 

تاج إىل يشء ، هي مسألة حت" مسألة اهلداية والضالل ": هذه املسألة عند أهل العلم يسموهنا

 ،دراك، اهلداية والضالل هو ِصاع كبري يف هذه املسألة بني املعتزلة من جهةاإلمن الفهم و

 .وبني قول أهل السنة واْلًمعة من جهة أخرى ،من جهة واملتكلمني

ألن  ؛" بيان الصواب: اهلداية عندهم هي " :؟ يقولونهي اهلداية عند املعتزلة القدريةما

ألن االنسان خيلق فعله  عندهم ال يوجد هداية التوفيق، وملاذا ال يوجد هداية التوفيق؟

وهذا خمالف  ،عله، هكذا يقولوننسان خيلق فِ نسان، واإلخيلق اإل - وعال جل   -عندهم، اهلل 

ْم َوَما َتْعَمل وَن ﴾: - وعال جل   –لقول اهلل   ،نسانفاهلل خلق اإل، ] ٩٦ الصافات: [ ﴿ َواهلل   َخَلَقك 

 .وخلق فعله

، فليس هذا األمر بيد " الضالل أن ي سمى العبد ضاالا  " :الل عندهم؟ قالواما هو الض  طيب، 

 .فعله خيلق ألن العبد هو الذي ؛- الجل وع –اهلل 

 وعال جل   –وأن اهلل  ،هو التوفيق للعمل - وعال جل   –أن اهلدى أو اهلداية من اهلل  :الصواب

ل وتفض   ،قه لعمل اخلريووف   ،قه للطاعاتووف   ،قه للصاحلاتفوف   ؛علهق فِ لَ ق العبد َخ لَ كًم َخ  -

اَك َنْسَتِعني   ﴿ - جل وعال –اهلل  قول ىوهذا معن، - وعال سبحانه جل –عليه   الفاحتة [﴾  وإِي 

 .- وعال جل   –عل خلقه اهلل لكن هذا الفِ و ،عل العبدفهذا فِ ، ] ٥:
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له  - وعال جل   - اهلل ن العبد بعد أن بني  إ: يقولون ،الضالل عند أهل السنةاإلضالل أو و

بِيَل إِ د: صالح من الفاسال ا َهَدْينَاه  الس  وًرا ﴾ ﴿ إِن  ا َكف  ًرا َوإِم 
ا َشاكِ ﴿َفَمْن َشاَء ، ] ٣: االنسان [م 

ر ﴾  طريق اخلري وطريق : ] ١٠ البلد: [َوَهَدْينَاه  الن ْجَدْيِن ﴾  ﴿، ] ٢٩: الكهف [َفْلي ْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكف 

أليس  ،العبد خمتار فاختار الضاللة، ، له طريق اخلري وطريق الرشبني   - وعال جل   –الرش، فاهلل 

اللة فاختار طريق الض  ، ، فهذه األشياء هو خمتار فيهاويف أشياء خمري  ، سري  كذلك؟ هو يف أشياء م  

أعطاه هداية الداللة  - وعال جل   –مع أن اهلل  ،هداية التوفيق - وعال جل   –مه اهلل رَ فحَ 

 .رشادواإل

ولكن من أخذ هبذه  ،والطائع والعايص ،فرللمؤمن والكا :هداية الداللة أ عطيت للجميع نإذ

 ؛ومن أعرض عنها وسلك مسالك الضالل ،هلداية التوفيق - وعال جل   –قه اهلل وف   ؛اهلداية

 .-وعال جل   –رم من هذه اهلداية التي هي هداية التوفيق من اهلل فهذا ح  

 ،يدخل الكافر ؟ندهمعن يف اهلدى مَ  نيدخل إذ، " اهلدى هو بيان احلق "أن : فقول املعتزلة

 .ال يمكن، شك أنه خمالف للمنقول واملعقول وهذا ال، غري املسلم

 ؟تسمحون لنا دخول يسري هكذاإذا ؟ ما السبب يف االنحراف عند املعتزلة

، هذه مسألة هم يعتقدوهنا ،( الصالح واألصلح يشء يسمى ) ، عندهمشكال عندهماإل

ُيب عليه ذلك، يوجبون عىل اهلل  هوأن، ل إال الصالحال يفع - وعال جل   –ويعتقدون أن اهلل 
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أكمل  - طبعا –واألصلح  ،نوا بطالن هذا القولعليهم العلًمء وبي   د  رَ  ،- سبحانه وتعاىل –

متفقون عىل هم ، بينهم عىل خالٍف ( ُيب عىل اهلل ) ا أنه فجمهور املعتزلة أيًض  ،من الصالح

أنه ال  ": والرد عليهم ،أن يفعل اخلري للعبد - وعال جل   –قضية الصالح أنه ُيب عىل اهلل 

وال  ،من اهلل الً للعباد فهو تفضُّ  اوجعله حقا  - عز وجل –وأن ما أعطاه اهلل ، ُيب عىل اهلل يشء

لزَ    - سبحانه وتعاىل -م اهلل ي 
ٍ
 ." من ذلك بيشء

 "قال: ، هنا - محه اهللر –الة كًم قال احلافظ ابن كثري قهم الض  ر  من ط  هي هذه املسألة  نفإذ

 ." ضاللهو املنفرد باهلداية واإل - سبحانه –اآليات الدالة عىل أنه 

 اامتحانً  ؛عل خريومنها ما هو فِ أ، عل رشمنها ما هو فِ  ؛ق أفعال العبادلَ َخ  - وعال جل   -اهلل 

ومنهم من سلك مسلك ،  يف ذلك الناس، فمن الناس من سلك مسلك اخلريري  وَخ ، للعباد

 .نسان عىل أمر، ما جرب اإلنسان عىل يشءاإلما جرب  –وعال  جل   –واهلل الرش، 

العبد هو الذي خيلق اليشء  "وهذه املسألة خالف بني القدرية واْلربية، القدرية الذين قالوا: 

 –، وهؤالء جعلوا مع كون اهلل "..  هو الذي خيلق املعايص، هو الذي خيلق ؛الذي يفعله

هنا عندنا  نعله، إذلق العبد، والعبد خيلق فِ آخر، فاهلل خي اخالق، جعلوا خالقً  –سبحانه وتعاىل 

ألن  ؛(( القدرية جموس هذه األمة ))قال:  –صىل اهلل عليه وسلم  –خالقان؛ ولذلك النبي 
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القدرية املعتزلة جعلوا خالق  املجوس يعتقدون أن هناك إله اخلري وإله الرش، وهؤالء

 ان هو الذي خيلق فعله، وال شك أن هذا القول من أقوال أهل الضالل.وأن اإلنس ،لإلنسان

 املنت

  .بمتشابه من القرآن عىل بدعتهمن وحيتجو

 الشرح

 "، طيب ماذا؟ قالوا: " اإلنسان جمبور عىل فعله "اْلربية قالوا:  ،هم يف ذلك اْلربيةلَ يعني قابَ 

، أن يمسك نفسه؟ ما يملك ِمن يملكرتعش ، امل" هذا كالريشة يف اهلواء، أو كحركة املرتعش

فقالوا حال اإلنسان يف فعله للطاعة أو يف فعله للمعصية كالريشة يف اهلواء ال متلك شيًئا، أو 

أن من  مفهو جمبور، حتى ذكر ابن القي ؛كحركة املرتعش الذي أيًضا ال يستطيع أن يفعل يشء

فجاء يعاقبه، وهو من  ،- بسيدته نييع - رأى عبده يزِن بامرأته طافة يف ذلك أن رجاًل الل  

مذهبنا  ؟ تركَت أضللَت  "فقالت له املرأة:  ،اْلربية، وزوجته من اْلربية، فجاء يعاقب العبد

، فاستدلت عليه هبذا األمر، فقال " - يعني العبد جمبور - عت قول ابن عباس؟ هذا جمبوربِ وتَ 

احلق،  ون احلمد هلل عرفت  كَ لِ  ؛داِن بِك ، يعني احلمد هلل الذي ه" جزاك اهلل عني خرًيا "هلا: 

 !.ه، يعني هل هذا يعقل؟كَ فرتَ 
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أن الذي يقول بأن اإلنسان جمبور ليس له حجة إال  " :ن أهل العلمولذلك قال من قال مِ 

عرتض عليك ال ي  ، هاه؟ " أتعرتض عيل فيًم أنا جمبور عليه؟ ": قل ،ه، فإن اعرتض عليكترضبَ 

 ف العقول.خَ من َس  ال شك أنهبيف ذلك، فهذا 

 املنت

ون ما يكون فيه ِصحًيا يف الرد عليهم، وهذا ويرتكوحيتجون عىل بدعتهم بمتشابه من القرآن، 

 .حال أهل الضالل والغي

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى  ))وقد ورد يف احلديث الصحيح: 

ل وهِبِْم َزْيٌغ أَ فَ  ﴿يعني يف قوله تعاىل: ، (( اهلل فاحذروهم ِذيَن يِف ق  ا ال  وَن َما َتَشاَبَه ِمنْه  م   ]﴾  َفَيت بِع 

ل احلق ملبتدع يف القرآن حجة صحيحة؛ ألن القرآن جاء ليفِص - بحمد اهلل-فليس [،  ٧آل عمران: 

ًقا بني اهلدى والضالل، وليس فيه تناقض وال اختالف؛ ألنه من عند اهلل، مفرِّ  ،من الباطل

 .من حكيم محيد تنزيل

قال: " آمني "ي ستحب ملن قرأ الفاحتة أن يقول بعدها:  فصل: بالقرص أيًضا،  " أمني "، وي 

ما رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي، عن وائل : اللهم استجب، والدليل عىل ذلك ومعناه

ْجر، قال: سمعت النبي  وِب َعَلْيِهْم َواَل َغرْيِ امْلَْغض   ﴿قرأ:  - صىل اهلل عليه وسلم -بن ح 
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نَي ﴾  الِّ ، " حديث حسن "، ومد   هبا صوته، وقال الرتمذي: (( آمني ))فقال: ، [ ٧الفاحتة:  ]الض 

  وغريهم. ،وروي عن عيل، وابن مسعود

 حالشر

فهو يقوم مقام التلخيص بعد البسط، بعد  ،العلًمء قالوا: التأمني هذا يؤتى به بعد الفاحتةيعني 

اَط امْل ْسَتِقيَم ا ﴿قول: تأن  َ وِب َعَلْيِهْم  (٦)ْهِدَنا الرصِّ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغض  اَط ال  ِِصَ

نَي ﴾ الِّ ه قبل ص ما بسطتَ اللهم استجب، فكأنك تلخ   :" آمني "تقول: ، [ ٧-٦الفاحتة: ] َواَل الض 

 ." اللهم استجب "ذلك من املطالب يف قولك: 

 املنت

 ﴿إذا تال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل  "قال:  -ريض اهلل عنه  –  هريرةوعن أيب

نَي ﴾  الِّ وِب َعَلْيِهْم َواَل الض  ع من يليه من الصف سمِ حتى ي   (( آمني ))قال:  [، ٧الفاحتة: ]َغرْيِ امْلَْغض 

هذا  "وقال:  ،دارقطني، وال" يرتج  هبا املسجد "وابن ماجه، وزاد:  ،رواه أبو داود، " األول

 ."ن إسناد حس

 ." وي ستحب ذلك ملن هو خارج الصالة "قال أصحابنا وغريهم: 
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 الشرح

هل  ،الفاحتة، احْلَْمد  هللِ ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي ﴾ ﴿يعني إذا قرأ:  ؟يعني ملن هو خارج الصالة هل يقول

داخل الفاحتة  يف ، سواء" منيآ "الصواب: نعم، أنه يقول:  ،؟" آمني "إذا انتهى منها يقول: 

 أم يف خارج الفاحتة.

، صاحب –رمحه اهلل  –ألن ابن كثري شافعي  ؛يقصد من؟ يقصد الشافعية " قال أصحابنا "

 دليل من أئمة اإلسالم، ما يتعصب.دليل، ابن كثري صاحب 

 املنت

املصيل، د يف حق ويتأك  ، " وي ستحب ذلك ملن هو خارج الصالة "قال أصحابنا وغريهم: 

وسواء كان منفرًدا أو إماًما أو مأموًما، ويف مجيع األحوال، ملا جاء يف الصحيحني، عن أيب 

نوا، فإنه َمن وافق  ))قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  هريرة َن اإلمام فأمِّ إذا أم 

فر له ما تقدم من ذنبه ؛تأمينه تأمني املالئكة  صىل اهلل عليه وسلم - ، وملسلم: أن رسول اهلل(( غ 

، فوافقت " آمني "املالئكة يف السًمء: وقالت ، " آمني" إذا قال أحدكم يف الصالة:  ))قال:  -

فر له ما تقدم من ذنبه ؛إحدامها األخرى  ))ويف صحيح مسلم عن أيب موسى مرفوًعا: ، (( غ 

نَي ﴾  ﴿: - يعني اإلمام -قال إذا  الِّ ِ ؛ " آمني" فقولوا:  [، ٧الفاحتة:  ]َواَل الض   .(( كم اهللبْ ُي 
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 الشرح

كان  –صىل اهلل عليه وسلم  –النبي و، بعض الناس هيملها، ( آمني) من فضائل  هيعني هذ

ة، يعنيسمَ حتى ي   ،ايقوهلا، والصحابة يقولوهن صوت؛ ألن من وافق تأمينه  :ع يف املسجد ْل 

 ظيم.فر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عتأمني املالئكة غ  

 املنت

، ملا رواه مالك عن أيب هريرة: أن " ن املأمومن اإلمام ويؤمِّ ال يؤمِّ " وقاَل أصحاب مالك: 

الِّنيَ  ﴿وإذا قال:  )): قال -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  فقولوا: [،  ٧الفاحتة:  ]﴾  َواَل الض 

 .احلديث، (( آمني

 نوان اإلمام فأمِّ إذا أم   ))نا يف املتفق عليه: مبحديث أيب موسى، وقد قد   -أيًضا-واستأنسوا 

الِّنيَ  ﴿ن إذا قرأ: كان يؤمِّ  -عليه الصالة والسالم  -، وأنه (( وِب َعَلْيِهْم َواَل الض   َغرْيِ امْلَْغض 

 .[ ٧الفاحتة: ]﴾ 

ل اخلالف: أن اإلمام إن وقد اختلف أصحابنا يف اْلهر بالتأمني للمأموم يف اْلهرية، وحاِص 

ن اإلمام جهًرا فاْلديد أنه ال ُيهر املأموم وهو  التأمني جهَ نيس ر املأموم به قواًل واحًدا، وإن أم 

 فال ُيهر به كسائر أذكار الصالة. ،مذهب أيب حنيفة، ورواية عن مالك؛ ألنه ِذكٌر من األذكار
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 الشرح

يد، فاختياره مذهب قديم ومذهب جد :يف مذهب الشافعي، الشافعي له :قوله يف اْلديد يعني

 الشافعي يف اْلديد أنه ال ُيهر. ، فعند" آمني "يف اْلديد أنه: ال ُيهر املأموم إذا قال اإلمام: 

 املنت

والقديم أنه ُيهر به، وهو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، والرواية األخرى عن مالك، ملا  تقدم: 

 ." حتى يرتج املسجد "

 الشرح

سن للمنفرد وللمأموم التأمني، هذا أمر، بني العلًمء أنه ي   وهذا هو الصحيح، طبًعا باالتفاق

َغرْيِ  ﴿ :إنًم يقول، نن، وبعضهم قال ال يؤمِّ وهذا قول اْلمهور أنه يؤمِّ  ،نوأما اإلمام فيؤمِّ 

الِّنيَ  وِب َعَلْيِهْم َواَل الض  وأورد البخاري ما يدل عىل ، ، لكن بًم أنه ورد يف احلديث﴾ امْلَْغض 

، جاء عن عطاء أنه " ن أيًضا املأمومن اإلمام فيؤمِّ إن أم   "أموم خلف اإلمام، قال: تأمني امل

ن ابن الزبري ومَ  "قال:  ةأم   ." ن وراءه حتى كان للمسجد ْل 

 عندنا عدة مسائل: نإذ

 ." آمني " :املنفرد يف حال صالته لوحده يقولأن عندنا مسألة  -
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الِّنيَ  ﴿ ال:إذا ق " آمني "وأن اإلمام يرشع له أن يقول أيًضا:  - وِب َعَلْيِهْم َواَل الض   َغرْيِ امْلَْغض 

﴾. 

 .وما هو حال املأموم؟ •

 حال املأموم بني أمرين:

وِب َعَلْيِهْم  ﴿فإذا قال:  )) :، فهو يأخذ بحديث" آمني "إما أن ال يقول اإلمام  - َغرْيِ امْلَْغض 

الِّنيَ  الِّنيَ  ﴿ بعد أن ينتهي من الفاحتة يقول: نإذ، (( " آمني "فقولوا: ، ﴾ َواَل الض  ، ﴾ َواَل الض 

 ." آمني "نقول: 

ن اإلمام فأمِّ : -صىل اهلل عليه وسلم  –فنقول بقول النبي ، ناإلمام يؤمِّ  نوبني أ - نوا )) إذا أم 

ن اإلمام يعني، ((  " د الرجلجَ أنْ  "رشع يف التأمني، ليس انتهى من التأمني، يقال:  :معنى أم 

معه، وليس  " آمني " ، فنقول:" ـ ...آم "ابتدأ به، فإذا قال اإلمام:  :إذا سلك طريق نجد، يعني

ن  .ليس هذا املراد ،انتهى من تأمينه، ال يعني املراد يعني أنه إذا أم 

، أنه باحلديثنْي  فقد عملَت  ؛معه يف التأمني َت ، فدخلْ " آمني "ولذلك إذا رشع اإلمام يف قوله: 

الِّنيَ  ﴿قال:  وِب َعَلْيِهْم َواَل الض   ، فرشعَت " آمني "، وأنه قال: " آمني "، فقلت: ﴾ َغرْيِ امْلَْغض 

 ، وهذا هو الصحيح." آمني "معه يف قول 
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 املنت

ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان املسجد صغرًيا مل ُيهر املأموم؛ ألهنم يسمعون قراءة اإلمام، 

 لتأمني َمن يف أرجاء املسجد، واهلل أعلم.غ اوإن كان كبرًيا جهر ليبلِّ 

 الشرح

 واهلل أعلم. ،يعني احلقيقة هذا التفريق حيتاج إىل دليل، واألقرب ما ذكرناه
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