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ِديْ باجةُ الب ْح ِ
ث
َ َ َ
اْلم ُد َهَ
ّلِل اله َذي أَنحزَل علَى عب َد َه الح َكتَاب تَب َ
اب وأَودعه َمن فُنُ َ
َ
ون الحعُلُ َوم َو حَ َ
صَرًة َِل َ
َ ح
َ َ َح
اب َو َج َعلَهُ
ب الحعُ َج َ
حَ ح
ُوِل حاِلَلحبَ َ ح َ َ ُ ح
اْل َكم الح َع َج َ
اْلَطَ َ
َج هل الح ُكتُ َ
ب قَ حد ًرا َوأَ حغَزَرَها َع حل ًما َوأ حَع َذ ََبَا نَظح ًما َوأَبحلَغَ َها َِف ح
اب ،قرآان َعَربَيًّا َغ ح َْي َذي َع َو ٍج منزل غْي خملوق ،ال ُشحب َهةَ
أَ
َ
ََ
اب.
فيه َوَال حارتيَ َ
ت لَ َعظَ َمتَ َه َ
اب.
َوأَ حش َه ُد أَ حن َال إَلَهَ إَهال ه
يك لَهَُ ،ر ُّ
اّلِلُ َو حح َدهُ َال َش َر َ
ب اِلرابب ،الذي عنت لقيوميته الوجوه َو َخ َ
ض َع ح
الرقَ ُ
َ
ٍ
َ َ
وأَ حشه ُد أَ هن سيَ َد َان ُُم هم ًدا عب ُده ورسولُه الحمب ع ُ َ
اب حاِل حَْنَ َ
ض َل كَتَ ٍ
الشع َ
َ
اب،
اب إَ َل َخ حَْي أُهمة َِبَفح َ
وث م حن أَ حكَرم الشُّعُوب َوأَ حشَرف َ
َ َح ُ َ َ ُ ُ َ ح ُ
َ َ
َ
ْي إَ َل ي وَم الحم َ
ص ََلةً و َس ََل ًما َدائَم ح َ
آب.
َح َ
َ
َ َ
ك إَ َل قُنهتَ َه وَال يصار ،من أَراد ال هسبَيل إَ َل َ
صائََه
َوبَ حع ُد فََإ هن الحعَحل َم َحَبٌر َز هخ ٌارَ ،ال يُ حد َرُك لَهُ َم حن قَ َرا ٍرَ ،وطَحوٌد َش َام ٌخ َال يُ حسلَ ُ
َ ُ َ ُ َح ََ
ح
است حق َ
َ
َ
َ
ال ُخمَ َ
اطبًا َْلَحل َق َهَ ﴿ :وَما
ف َوقَ حد قَ َ
ال تَ َع َ
صائََه ََلح َََي حد إَ َل ذَل َ
ََلح يَحب لُ حغ إَ َل ذَل َ
ك َسبَ ًيَلَ ،كحي َ
صوَل إَ َل إَ حح َ
ص ًوالَ ،وَم حن َر َام الح ُو ُ
ك ُو ُ
أُوتَيتُ حم َم َن الحعَحل َم إَهال قَلَيَلً ﴾ (اإلسراء.)85:
َ
َ
َ َ
َ
ال َع حل َم كل شيء ،وأابن فيه
ع فَ َيه ُسحب َحانَهُ َوتَ َع َ
َوإَ هن كتَابَنَا الح ُق حرآ َن ََلَُو ُم َفج ُر الحعُلُوم َوَمحن بَ عُ َها َوَدائَرةُ ََشحس َها َوَمطحلَعُ َها ،أ حَوَد َ
ُك هل ه حد ٍي و َغ ٍي ،فََتى ُك هل َذي فَ ٍن َمحنه يستَ َم ُّد وعلَي َه ي عتَ َم ُد ،فَالح َف َقيه يستَ حنبَ ُ َ
اْلَََل َل
حم ح
ُ َ ح َ َ ح َح
ط محنهُ حاِل ح
ََ
َح َك َام َويَ حستَ حخر ُ
ُ َح
َ َ
َج ُحك َ
اْلََرَام.
َو ح
َ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
ص َوابََه.
هح َو ُّ
َوالن ح
ي يَحب َِن محنهُ قَ َواع َد إَ حعَرابَه َويَ حرج ُع إَلَحيه َِف َم حع َرفَة َخطَأ الح َق حول م حن َ
َ
َ
َ
ص حوَغ الح َك ََلَم.
َوالحبَ يَ َاِنُّ يَ حهتَدي بََه إَ َل ُح حس َن النَظَ َام َويَ حعتََِبُ َم َسال َ
ك الحبَ ََل َغة َِف َ
ُوِل حاِلَبصا َر ،وَمن الحمو َ
َ
ََ َ
ص و حاِل ح َ
اع َظ َو حاِل حَمثَ َال َما يَ حزَد َج ُر بََه أُولُو الح َف حك َر َو َاال حعتَبَا َر ،إَ َل َغ حَْي
َوفيه م َن الح َق َ
ص َ َ
َخبَار َما يُ َذك ُر أ َ ح َ َ َ َ َ
َ
َ
ك َمن علُ ٍوم َال ي َق َدر قَ حدرها إَهال من علَم حصرها ،ه َذا مع فَص َ ٍ
ُسلُ ٍ
وب
وب تَحب َه ُر الحعُ ُق َ
ذَل َ ح ُ
ُ ُ ََ
احة لَ حفظ َوبَََل َغة أ ح
ب الح ُقلُ َ
َ ح َ َ َ حََ َ َ َ َ َ
ول َوتَ حسلُ ُ
وإَ حعج ُاز نَظحٍم َال ي حق َدر َعلَحي َه إَهال َع هَلم الحغُي َ
وب)1( .
ُ ُ
َ َ
َ ُ
أجلها وأفضلها وأعظمها،
وإ هن للقرآن الكرمي مكانة ال تدانيها مكانة وقدر ال يدانيه قدر ،فهو خامت الكتب املنزلة ،وهو َ
َ
انسخا ََلا كلها ومه َ
يمنًا عليها ،فأجلى هللاُ به عن البصائر ما غشاها من
وإ هن كانت كلها من عند هللا إال أ هن القرآن جاء ً َ
َُ
تيه وضَلل وعمى ،وأخرج هللا به البشرية من ظلمات الشرك إل نور التوحيد ،ومن َجهالة وضَلل اجلاهلية إل شرف
َ
يع ما يُصلَح حيا َة البشر ِف معاشها
االنتماء لإلسَلم ،وقطع هللا به دابَر القوم الظاملْي ،وقد ض همنَه تبارك وتعال ََج َ
ومعادها ،كما صانه سبحانه من التحريف والتبديل والتغيْي ،وتكفهل سبحانه َََبفظه بذاته العلية ،فقال تعال﴿ :إَ هان َحَن ُن
نَهزلحنا َ
يديحه وال من خلفه ،وال يعَتيه أي نهقص،
الذ حكَر َوإَ هان لَهُ َْلَافَظُو َن﴾ (اْلجر ،)9 :وهو كتاب ال أيتيه الباطل من بْي َ
َ
بشر كما زعم الحم َ
بطلون ،بل هو كَلم هللا تعال حقيقة-
وج هل هللا أن يكون كَلمه كَلم َ
وال يشوبه أي خطأ وال خللَ ،
ُ
َ
ْي﴾ (يس)69 :
حرفًا ً
ومعن ،-كما قال تعال﴿ :إَ حن ُه َو إَهال ذ حكٌر َوقُ حرآ ٌن ُمبَ ٌ
وصوًت ولفظًا ً

 -1يُنظر :مقدمة اإلتقان ِف علوم القرآن ،للسيوطي .)16-15/1( :بتصرف يسْي
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قال اإلمام الطحاوي(ت321 :ه )  -رمحه هللا:-

" وإن القرآن كَلم هللا منه بدأ بَل كيفية قوالً ،وأنزله على رسوله وحيًا ،وصدقه املؤمنون على ذلك ح ًقا ،وأيقنوا أنه كَلم
وعابَهُ وأوعده بسقر
هللا تعال ابْلقيقة ليس مبخلوق ككَلم الِبية ،فمن مسعه فزعم أنه كَلم البشر فقد كفر وقد ذَ همه هللا َ
ُصلَ َيه َس َقَر ﴾ (املدثر ،)26:فلما حأو َع َد بَ َس َقر ملن قال ﴿ إَ حن ََٰه َذا إَهال قَ حو ُل الحبَ َش َر﴾ (املدثر)25:
حيث قال تعالَ ﴿ :سأ ح
قول َ
شبَه قول البشر")2( .
َعلَ حمنَا وأيح َقنها أنَه َ
خالق البَ َشر وال يُ ح
فالقرآن الكرمي الذي هو كَلم هللا ووحيه وتنزيلُه غْي ٍ
خملوقُ ،م حع َجٌز ِف نَظح َمه ،ال يُ حشبَ ُهه شيءٌ َمن كَلم املربوبْي ،وال
ُ
ُ
ُ
يقدر على َمثحلَه أح ٌد َمن املخلوقْي" ،الذي ِف م َ
ف املسلمْيَ ،ل ي ُفت منه شيء ،وَل ي َ
َ
انس ،وال َ
صاح َ
بنسيان ٍ
ضَلل
ض حع
َ ح
ٌ َ
َ
َ
صحيفة ،وال َ
ٍ
َ
كتمان ٍ
حق َمن
موت قارئ ،وال
حرفُ ،كلُّه ٌّ
كامت ،وَل ُُيهر ح
ص منه ٌ
ف منه شيءٌ ،وَل يَُزحد فيه ٌ
حرف ،وَل يُحن َق ح
َ
سل ()3
عند هللا ،ولو ك هذب به أعداءُ ُّ
الر ُ
َمن ال ُكفهار وامل حش َركْي وامل حل َحدين ومن سار على َ
هنجهم َمن الفَلسفة و َ
أهل اِلهواء")4( .
َ َ
ُ
ُ
فما تقولون ِف فضل كتاب أنقذ هللا به أمة من جاهلية جهَلء ،وضَللة عمياء ،دأَبم السلب والنهب ،ومعبودهم اِلواثن
واْلجارة ،وديدهنم توارث العداوات واِلحقاد ،ال تعرف من اْلق رمسًاَ .نلتها ما وجدت عليه آابءها ,وما استحسنته
أسَلفها ,من آراء منحرفة ،وَنل خمَتعة ،وملل مبتدعة ،فأنزل هللا عليهم هذا الكتاب فأنقذهم منها به ،وانتشلهم به من
أوحاَلا.
ما تقولون ِف فضل كتاب ختم هللا به الكتب ،وأنزل على نيب ختم به اِلنبياء ،وبدين ختمت به اِلداين)5(.
ما تقولون ِف فضل كتاب فتحت به أمصار ،وجثت عنده الركب ،وهنل من منهله العلماء ،وشرب من مشربه اِلدابء،
وخشعت َليمنته اِلبصار ،وذلت له القلوب ،وقام بتَلوته العابدون ,والراكعون ,والساجدون.
ذلكم القرآن الكرمي :كلية الشريعة ،وعمدة امللة ،وينبوع اْلكمة ،وآية الرسالة ،ونور اِلبصار والبصائر ،فَل طريق إل هللا
سواه ،وال ْناة بغْيه ،وال متسك بشيء خيالفه")6( .
 -2شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العزَ ( :ص .)79 :شرح العقيدة الطحاوية املؤلف :صدر الدين ُممد بن عَلء الدين علي
بن ُممد ابن أيب العز اْلنفي ،اِلذرعي الصاْلي الدمشقي (املتوىف 792 :ه ) حتقيقَ :جاعة من العلماء ،ختريج :انصر الدين
اِللباِن الناشر :دار السَلم للطباعة والنشر ا لتوزيع والَتَجة (عن مطبوعة املكتب اإلسَلمي) الطبعة :الطبعة املصرية اِلول،
1426ه 2005 -م ،عدد اِلجزاء.1 :
ُ -3ش َعب اإلميان للبيهقي (.)326/ 1
 -4يُنظر :شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب َ
العز.)333( :
َ َ
ند هَ
اّلِل
ين َع َ
-5عبارة "اِلداين السماوية" يستعاض عنها بكلمة الشرائع السماوية ،وذلك ِلن الدين واحد ال يتعدد كما قال ربنا( :إ هن الد َ
حَ
اإل حس ََل ُم( )..آل عمران :من آية .)19:وقال هللا تعال:
َ َ
َ َ َ َ َ َ
اق وي ع ُقوب و حاِل َ
َ َ
وس َٰى و َعيس َٰى وَما أ َ
َ
ُوِتَ النهبَيُّو َن َمن
يل َوإَ حس َح َ َ َ ح َ َ ح
َسبَاط َوَما أُوِتَ ُم َ َ َ َ
( قُولُوا َآمنها اب هّلِل َوَما أُنزَل إلَحي نَا َوَما أُنزَل إ َ َٰل إبح َراه َيم َوإ حمسَاع َ
ََ
َح ٍد َمنح ُه حم َوَحَن ُن لَهُ ُم حسلَ ُمو َن ) (البقرة.. )136:ووصف هللا إبراهيم ِبنه ( َكا َن َحنَي ًفا ُّم حسلَ ًما َوَما َكا َن َم َن
هرَب حم َال نُ َف َر ُق بَحَ
ْي أ َ
َ
ْي )(.آل عمران .)67:ولعلها سبق قلم من اإلمام الشاطيب رمحه هللا تعال .الباحث.
الح ُم حش َرك َ
اِن واِلَحر َ
َ
ف ال هسحب َع َة( :د ت).
-6املوافقات للشاطيب( .)346/3ويُنظر :عرفة بن طنطاوي ،مقدمة كتابُّ :
الش حف َعةُ بََ َ
ْي اجلَ حم َع العُثح َم َ َ ح ُ
5

أما بعد

أتصيلي خمتصر امنت به الرب الكرمي على عبده الضعيف الفقْي ،وقد تناول فيه الباحث دارسة
منهجي
علمي
فهذا ٌ
ٌ
ٌ
َبث ٌ
ٍ
ٍ
فاحتة الكتاب دراسة "حتليلية موضوعية -خمتصرة" وقربه من طالبيه ِبسلوب سهل وعبارة قريبة التناول من راغبيه ،ونظه َمهُ
ليغِن املبتدئ وال يستغِن عنها الباحث واملنتهي ،راجيًا أن تكون تلك الدراسة وافية ابلغرض من غْي إخَلل ،مصاحبة
إلظهار معانيها ومقاصدها ومراميها وما حوته من كمال وَجال وجَلل من غْي إعَلل.
ملخص البحث

وضوعا من أعظم و َ
أجل مواضيع البحث العلمي املتعلقة بكتاب
أتصيلي يتناول فيه
منهجي
علمي
هذا ٌ
ُ
الباحث م ً
ٌ
ٌ
َبث ٌ
الكتاب َ
ٍ
ٍ
اجمليد بدر ٍ
هللا الكرمي ،حيث يتناول فيه معاِن َ
َ
موضوعية  -خمتصرة" مراعيًا فيها االختصار غْي
"حتليلية
اسة
فاحتة
َ
املخل ،متجنبًا التطويل اململ ،راجيًا تقريب معانيها لعموم املسلمْي ليعم فهمها وينتشر فضلها ويتم نفعها.
Research Summary
This is a knowledge-based methodological paper in which the author
discusses one of the most important points regarding the Book of Allah; the
meanings of Surah al-Fatiha. It is a brief, yet comprehensive, analytical
analysis. The author hopes to simplify the meanings of Surah al-Fatiha for
the general laymen Muslims so it’s understanding, virtues, and benefits will
be well known and spread far and wide.
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خطة البحث
الباحث َبثَه خطة َبث مكونة من فصلْي ،وكل فصل يندرج حتته عدد من املباحث ،وكل مبحث يندرج حتته
وقد ض همن
ُ
عدد من املطالب ،وقد هبْي فيه ما يلي:
أوال :أمهية موضوع البحث
ً
اثنيًا :أهم الدراسات السابقة وأبرزها
اثلثًا :أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
ابعا :أهداف البحث
رً
خام ًسا :منهج البحث
سادسا :أبرز النتائج اليت توصلت َلا تلك الدراسة وتوصيات البحث وخامتته.
ً
سابعا :جمموع الفهارس
ً
وخطة البحث تشتمل على فصلْي على النحو التاِل:
الفصل اِلول
بْي يدي السورة الكرمية
ويشتمل على أربعة مباحث:
املبحث اِلول :أحكام تتعلق ابلسورة الكرمية
وفيه ثَلثة مطالب:
املطلب اِلول :االستعاذة وأحكامها
املطلب الثاِن :البسملة وأحكامها
املطلب الثالث :التأمْي بعد الفاحتة وأحكامه
املبحث الثاِن :أمساء السورة الكرمية
وفيه ثَلثة مطالب:
املطلب اِلول :امسها :وسبب تسميتها ب "سورة الفاحتة"
املطلب الثاِن :معن الفاحتة
املطلب الثالث :ما ثبت للسورة الكرمية من أمساء
املبحث الثالث :عدد آايهتا وكلماهتا وحروفها
وفيه ثَلثة مطالب:
املطلب اِلول :عدد آايهتا
املطلب الثاِن :عدد كلماهتا
املطلب الثالث :عدد حروفها
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املبحث الرابع :أبرز موضوعات السورة الكرمية وبيان معناها اإلَجاِل
وما يتعلق بنزوَلا وفضائلها
وفيه مخسة مطالب:
إَجاال
املطلب اِلول :بيان ُمور م واضيع السورة ً
تفصيَل
املطلب الثاِن :بيان ُمور م واضيع السورة
ً
املطلب الثالث :بيان املعن اإلَجاِل للسورة
املطلب الرابع :بيان بعض ما ورد ِف زمن وسبب نزوَلا
املطلب اْلامس :بيان بعض ما ورد ِف فضائلها وخصائصها
الفصل الثاِن
املناسبات ِف السورة الكرمية
ويشتمل على أربعة مباحث:
املبحث اِلول :مناسبة افتتاح القرآن الكرمي بسور الفاحتة
وفيه مخسة مطالب:
املطلب اِلول :عَلقة إعجاز القرآن وبَلغته بعلم املناسبات
املطلب الثاِن :مفهوم علم املناسبات ِف اللغة واالصطَلح
املطلب الثالث :فوائد ومثار معرفة علم املناسبات
املطلب الرابع :موقف العلماء من علم املناسبات
املطلب اْلامس :مناسبة افتتاح القرآن الكرمي بسورة الفاحتة
املبحث الثاِن :مناسبة سورة الفاحتة مع ًتليتها وبيان أوجه املناسبة بْي السورتْي.
وفيه مطلبان:
املطلب اِلول :املناسبة بينهما ِف مطلع السورتْي
املطلب الثاِن :التناسب العام بْي ُمتوى السورتْي الكرميتْي
املبحث الثالث :مناسبة آايت سورة الفاحتة مع بعضها البعض
وفيه ستة مطالب:
املطلب اِلول :املناسبة ِف مطلع السورة
املطلب الثاِن :مناسبة قوله﴿ :الهر حمح َن الهرَحي َم ( ﴾ )3ابآلية السابقة َلا وهي قوله :ح َ َ
َ
ّلِل ر َ
ْي (:) )2
َ
ب الح َعالَم َ
(اْلَ حم ُد ه َ
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن( ﴾)4ابآلية السابقة وهي قوله﴿ :الهر حمحَ َن الهرَحي َم(:﴾)3
املطلب الثالث :مناسبة قولهَ ﴿:مال َ ح
ك ي وَم َ
َ
ََ
الدي َن(.﴾)4
املطلب الرابع :مناسبة قوله ﴿:إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
ْي ( ﴾)5ابآلية السابقة وهي قولهَ ﴿ :مال َ ح
َ
َ
َ َ
ْي
املطلب اْلامس :مناسبة قوله ﴿ :حاهد َان الصَرا َط الح ُم حستَق َيم ( ﴾)6ابآلية السابقة وهي قوله ﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
(.﴾ )5
8

َ
َ هَ
ض َ
ْي ( ﴾)7ابآلية السابقة
ت َعلَحي َه حم َغ حَْي الح َم حغ ُ
وب َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
ين أَنح َع حم َ
املطلب السادس :مناسبة قوله ﴿ :صَرا َط الذ َ
وهي قوله ﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم (:﴾)6
ح
املبحث الرابع :عَلقة السورة الكرمية ابلسور املفتتحة ابْلمد هلل
وفيه ثَلثة مطالب:
املطلب اِلول :ترتيب السور املفتتحة ابْلمد هلل على ضوء ترتيبها ِف املصحف
املطلب الثاِن :بيان بعض أوجه املناسبة بْي السور املفتتحة ابْلمد
املطلب الثالث :العَلقة اْلاصة بْي الفاحتة وبْي كل سورة من تلك السور املفتتحة ابْلمد
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أوًل :أمهية موضوع البحث
ا

أتِت أمهية تناول موضوع هذا البحث بتلك الدراسة لبيان مقاصد عظيمة من أجلها ما يلي:
عموما ،وبيان مكانة وفضل وعظم وقدر أفضل سورة فيه ،أال وهي
 -1بيان مكانة القرآن الكرمي وعظمته وعلو قدره ً
خصوصا.
فاحتة الكتاب
ً
 -2بيان عظم وقدر ما اشتملت عليه السورة الكرمية من تقرير أعظم وأجل قضية أال وهي قضية التوحيد.
 -3بيان املقاصد العامة للسورة الكرمية وَشوليتها ،وإيضاح ما قررته من قضااي كلية (عقدية وتعبدية وتربوية).
 -4بيان الوحدة املوضوعية ِف السورة الكرمية وذكر املناسبات بْي آايهتا
اثنياا :أهم الدراسات السابقة وأبرزها

الدراسة األوىل :معامل التوحيد يف فاحتة الكتاب

معاَل التوحيد ِف فاحتة الكتاب ،دراسة "حتليلية موضوعية" ،رسالة دكتوراه ،املؤلف /عرفة بن طنطاوي ،وهي أطروحة
علمية انل َبا الباحث درجة "الدكتوراه" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف اِلول والوصية ابلطبع والتداول بْي اجلامعات.
الناشر :دار املأثور ،املدينة النبويةً ،تريخ النشر1441 :ه  ،عدد الصفحات550:صفحة ،عدد اجمللدات.1:

وصف الدراسة:

خصوصا هي قضية التوحيد:
عموما وِف فاحتته
ً
 -1برهن الباحث فيه على أ ن أعظم قضية ورد تناوَلا ِف كتاب هللا ً
 -2تناول الباحث دراسة أهم اِلغراض اليت حوهتا السورة الكرمية على وجه العموم وعلى وجه اْلصوص ،وأفرد كل
وتفصيَل..
منهما ببحث مستقل ليتسن للقارئ الكرمي فهم ما حوته السورة من موضوعات َجلة
ً
 -3تناول الباحث بيان املعن اإلَجاِل للسورة ابختصار غْي خمل مقرًاب ملعانيها مبينًا ِلبرز مقاصدها وأجل مراميها وذلك
ِف ضوء كَلم أئمة التفسْي وسادات التحبْي والتأويل ونقل أهم أقوال العلماء املتقدمْي منهم واملتأخرين.
-4تناول الباحث َبثه ِبسلوب سهل قريب املأخذ مقرًاب معانيها لعموم املسلمْي ليعم فهمها وينتشر فضلها ويتم
خصوص ا لعظم شأن السورة وما حوته وتضمنته من
عموم ا والباحثْي والدارسْي
ً
نفعها ،كما وجه أنظار املسلمْي ً
قضااي ومباحث ،ترغيبًا وحثًا َلم على التنقيب والبحث واملدارسة ملعانيها إلبراز مقاصدها وأهم مراميها.
مدلَل بذلك على العَلقة الوطيدة بْي علم املناسبات
 -5أفرد الباحث للمناسبات ِف السورة الكرمية َبثًا
مستقَل ً
ً
وإعجاز القرآن.
الدراسة الثانية :سورة الفاحتة يف ضوء عبادة الدعاء تفسري موضوعي

سورة الفاحتة ِف ضوء عبادة الدعاء تفسْي موضوعي ،املؤلف /كرمي املصنف  -مدينة مكناسَ ،شال شرق اململكة املغربية،
ًتريخ النشر2018/9/19 :م ،عدد الصفحات.64:
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وصف الدراسة:

 -1ركز الباحث على التنبيه على الدعاء الذي هو أحد وجوه معاِن سورة الفاحتة
 -2بْي الباحث العَلقة بْي فاحتة الكتاب ابعتبارها دعاء وبْي فواتح سورة البقرة ابعتبارها استجابة َلذا الدعاء ،مث
انتقل لبيان العَلقة بْي فاحتة الكتاب وختمه ابملعوذتْي.
 -3بْي الباحث اْلكمة من البدء بفاحتة الكتاب بعد ختم تَلوته كما دأب على ذلك املتقدمْي.
 -4وذكر الباحث فائدة افتتاح سورة البقرة ب (آَل) وغْيها من الفوائد املتعلقة ابملعوذتْي وفواتح سورة البقرة.
 -5مث بْي أن البدء ابلتأمل ِف فقه عمل قراء السلف ِف ختم املصحف وافتتاحه من سورة الفاحتة إل قوله ﴿ :املفلحون
﴾ ِف سورة البقرة.
وأما املنتهى فبتأويل الفاحتة إل ﴿ :املفلحون ﴾ ِف ضوء فقه عبادة الدعاء ،وذلك إلظهار مدى تناسب اْلتم والبدء ِف
القرآن العظيم.
وكان َيب على املؤلف أن يسوق أدلة صحيحة اثبت تدلل على ما ذهب إليه)7( .

 - 7وقد اختلف العلماء ِف حكم ما يعتاده كثْي من القراء عند ختم املصحف من الشروع ِف ختمة جديدة ،وذلك ابلرجوع إل سورة
الفاحتة وقراءهتا مع اآلايت اْلمس اِلول من سورة البقرة فقط ،فكان خالفهم على قولني اثنني:
القول األول :مشروعية ذلك العمل ،واستحبابه .وهو ما ذهب إليه القراء ونص عليه بعض العلماء،
واستُ ِدل هلذا القول أبدلة ،منها:

الدليل األول :حديث عن عبد هللا بن عباس ،عن أيب بن كعب ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم :أنه كان إذا قرأ( :قل أعوذ برب الناس)

افتتح من اْلمد ،مث قرأ من البقرة إل ( :وأولئك هم املفلحون ) ،مث دعاء بدعاء اْلتمة ،مث قام.
رواه الدارمي – كما عزاه إليه السيوطي ِف " اإلتقان " ( )295/1وقال بسند حسن  ،-واْلافظ أبو عمرو الداِن ،واْلافظ أبو العَلء
اَلمذاِن – كما نقل عنهما ابن اجلزري ِف " النشر " ( ،)694-688واْلسن بن علي اجلوهري ِف " فوائد منتقاة " (َ ،)29/2جيعهم
من طريق:
العباس بن أمحد الِبِت ،ثنا عبد الوهاب بن فليح املكي ،ثنا عبد امللك بن عبد هللا بن شعوة ،عن خاله وهب بن زمعة بن صاحل ،عن زمعة
بن صاحل ،عن عبد هللا بن كثْي ،عن درابس مول ابن عباس وعن جماهد ،عن عبد هللا بن عباس ،عن أيب بن كعب ،عن النيب صلى هللا
عليه وسلم به.
قال الشيخ األلباين(ت1420 :ه )  -رمحه هللا  :-هذا إسناد ضعيف ؛ وله علتان:
األوىل :أن مداره على زمعة بن صاحل ،قال الذهيب ِف " الكاشف " " :ضعفه أمحد ،قرنه مسلم آبخر " .وقال اْلافظ ِف "التقريب"" :
ضعيف ،وحديثه عند مسلم مقرون" .

واألخرى :االضطراب ِف إسناده عليه على وجهْي :األول :هذا :عن درابس وعن جماهد ؛ قرنه معه.
الثاين :عن درابس وحده ؛ َل يذكر جماهداً معه .وقد ساق ابن اجلزري ِف "النشر" ( )425 - 420 /2اِلسانيد بذلك .وِف رواية له عن
مرفوعا؛ َل يذكر ِف إسناده زمعة.
وهب بن زمعة بن صاحل عن عبدهللا بن كثْي عن درابس عن عبدهللا بن عباس ...به ً
وقال َع ِقبَه" :حديث غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإسناده حسن؛ إال أن اْلافظ أاب الشيخ اِلصبهاِن وأاب بكر الزينيب روايه عن
وهب عن أبيه زمعة ،...وهو الصواب" .
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فأقول :هذا التصويب صواب؛ ِلنه عليه أكثر الرواايت ،وعليه فَل وجه لتحسْي إسناده؛ ِلن مداره على  -زمعة بن صاحل الضعيف -

كما تقدم. -
ول  -كما قال أبو حامت ،وتبعه الذهيب والعسقَلِن  -؟! نعم قد قَُر َن به جماهد
وكيف يكون حسنًا وفيه درابس مول ابن عباسَ ،وُه َو َحجم ُه ٌ
ِف بعض الرواايت  -كما ِف رواية اجلوهري وغْيه  ،-فإن كان ُمفوظًا؛ فالعلة واحدة وهي زمعة .وهللا أعلم " انتهى .السلسلة الضعيفة "
(رقم)6134/
الدليل الثاين :حديث مرفوع جاء فيه:
ال الحمرََحتل ؟ قَ َ َ
ب إَ َل هَ
ول هَ
َ
ض َرب َمن أَهوَل الح ُقر َ
ال :وَما ح ُّ
ال :ح ُّ
آن
اّلِل ؟ قَ َ
( قال رجلَ :اي َر ُس َ
َح ُّ
اّلِل ! أ ُّ
َي الح َع َم َل أ َ
ال :الهذي يَ ح ُ ح
ح
اْلَال الح ُم حرَحت ُل .قَ َ َ
اْلَ ُ ح ُ
إَ َل َ
آخ َرَه ُكله َما َح هل حارَحتَ َل ).
وقد روي هذا احلديث على وجهني:
متصَل :من طريق صاحل املري ،عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن ابن عباس به .رواه عن صاحل املري على هذا الوجه اَليثم بن
 -1مسندا ً
الربيع – كما عند الَتمذي (رقم ،- )2948/وعمرو بن عاصم – كما عند البزار ( ،-)213/2وعاصم الكَليب ،وعمرو بن مرزوق ،وزيد
بن اْلباب ِف " املستدرك " ( ،)757/1وإبراهيم بن أيب سويد الذارع – كما ِف " معجم الطِباِن " (.)168/12
 -2مرسَل من طريق صاحل املري ،عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،من غْي ذكر ابن عباس .رواه عن صاحل
املري على هذا الوجه مسلم بن إبراهيم ،كما عند الَتمذي (رقم .)2948/وإسحاق بن عيسى – كما عند الدارمي ( ،- )560/2وعبد
هللا بن معاوية اجلمحي – كما ِف " النشر " البن اجلزري (ص ،-)699/وقد رجح الَتمذي رواية من أرسله فقال:
" هذا حديث غريب ،ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه وإسناده ليس ابلقوي...وهذا – يعِن املرسل  -عندي أصح من
حديث نصر بن علي عن اَليثم بن الربيع " انتهى.
وله شاهد مرفوع من حديث أيب هريرة يرويه اْلاكم ِف " املستدرك " ( )758/1وفيه مقدام بن داود ضعيف اْلديث ،انظر " :لسان
امليزان " ( ،)84/6وله شاهد آخر من رواية زيد بن أسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسَل ،أسنده أبو عمرو الداِن – كما ِف " النشر
" (ص-)700/
وقد ضعف هذا اْلديث َجع من أهل العلم ،منهم :راويه اإلمام الَتمذي ،واْلافظ ابن حجر – كما ِف " الفتوحات الرابنية "
( ،-)248/3وكذا الشيخ اِللباِن ِف " السلسلة الضعفة " (رقم.)1834/
الدليل الثالث :عمل السلف الصاْلْي ،ونقل هذه السنة من عادهتم.
قال ابن اجلزري (ت833 :ه )  -رمحه هللا :-

أيضا إبسناد صحيح عن اِلعمش ،عن إبراهيم قال :كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن أن يقرؤوا من أوله آايت.
"روى اْلافظ أبو عمرو ً
وهذا صريح ِف صحة ما اختاره القراء وذهب إليه السلف " انتهى .النشر " (( )449/2ص.)703/
يقول الباحث - :وال خيفى أن اِلعمش مدلس.-
وقال احلافظ أبو عمرو الداين(ت444 :ه )  -رمحه هللا:-
"البن كثْي – يعِن املقرئ املشهور ِ -ف فعله هذا دالئل من آاثر مروية ورد التوقيف فيها عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأخبار مشهورة
مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعْي واْلالفْي " انتهى.
نقَل عن " النشر ِف القراءات العشر " البن اجلزري (ص.)688/
الدليل الرابع :عمل املسلمْي َبذه السنة ِف اِلمصار عامة.
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قال ابن اجلزري  -رمحه هللا:-
" وصار العمل على هذا ِف أمصار املسلمْي ِف قراءة ابن كثْي وغْيها ،وقراءة العرض وغْيها ،حىت ال يكاد أحد خيتم ختمة إال ويشرع ِف
اِلخرى ،سواء ختم ما شرع فيه أو َل خيتمه ،نوى ختمها أو َل ينوه ،بل جعل ذلك عندهم من سنة اْلتم ،ويسمون من يفعل هذا " اْلال
املرحتل " ،أي الذي حل ِف قراءته آخر اْلتمة ،وارحتل إل ختمة أخرى " انتهى.
"النشر " (ص.)694/
وقال النووي (ت676 :ه )  -رمحه هللا:-
"يستحب إذا فرغ من اْلتمة أن يشرع ِف أخرى عقيب اْلتمة ؛ فقد استحبه السلف واْللف ،واحتجوا فيه حبديث أنس رضي هللا
عنه " ...انتهى.التبيان يف آداب محلة القرآن" (ص)110/
وقال السيوطي (ت911 :ه )  -رمحه هللا:-

"يسن إذا فرغ من اْلتمة أن يشرع ِف أخرى عقب اْلتم ْلديث الَتمذي وغْيه " ...انتهى.
"اإلتقان " ( ،)295/1وانظر " :سنن القراء ومناهج اجملودين " (ص)227/
القول الثاين :املنع وعدم االستحباب ،نص عليه اإلمام أمحد رمحه هللا.

ووجه ذلك القول عدم ورود ذلك الفعل عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقد كان صلى هللا عليه وسلم يعرض القرآن على جِبيل ِف كل
عام مرة ،وعرضه مرتْي ِف العام الذي توِف فيه ،وَل ينقل لنا أحد شيئا عن هذه السنة املتبعة اليوم.

قال ابن قدامة (ت620 :ه )  -رمحه هللا:-

"قال أبو طالب :سألت أمحد إذا قرأ ( :قل أعوذ برب الناس ) يقرأ من البقرة شيئا ؟ قال :ال .فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شيء،
ولعله َل يثبت فيه عنده أثر صحيح يصْي إليه " انتهى.
"املغِن " (.)838/1

وجاء يف " الفروع " ( :)55/1وال يقرأ الفاحتة ومخسا من البقرة نص عليه ،قال اآلمدي :يعِن قبل الدعاء ،وقيل يستحب " انتهى.

وقال ابن مفلح(ت763 :ه )  -رمحه هللا :-يف " اآلداب الشرعية " (:)316/2

"إذا فرغ من قراءة الناس َل يزد الفاحتة ومخسا من البقرة ،نص عليه ،وذلك إل قوله( :وأولئك هم املفلحون ) قال ِف الشرح :ولعله َل يثبت
فيه عنده أثر صحيح ،وقيلَ :يوز بعد الدعاء ،وقيل :يستحب.
قال القاضي بعد ذكره ملعن هذا اْلِب من حديث أنس رواه ابن أيب داود – يعِن حديث اْلال املرحتل  -قال :وظاهر هذا أنه يستحب
ذلك ،واجلواب أن املراد به اْلث على تكرار اْلتم ختمة بعد ختمة ،وليس ِف هذا ما يدل على أن الدعاء ال يتعقب اْلتمة " انتهى.
وقال اإلمام ابن القيم(ت751 :ه )  -رمحه هللا:-
"وفَ َه َم بعضهم من هذا :أنه كلما فرغ من ختم القرآن؛ قرأ فاحتة الكتاب ،وثَلث آايت من سورة البقرة؛ ِلنه حل ابلفراغ ،وارحتل ابلشروع
!
وهذا َل يفعله أحد من الصحابة ،وال التابعْي ،وال استحبه أحد من اِلئمة...
متصَل به :أن يضرب من أول القرآن إل آخره كلما حل ارحتل.
وقد جاء تفسْي اْلديث ً

وهذا له معنيان :أحدمها :أنه كلما حل من سورة أو جزء ارحتل ِف غْيه .والثاين :أنه كلما حل من ختمة ارحتل ِف أخرى " انتهى .إعَلم

املوقعْي " (.)306/4
والقول الثاين أظهر من حيث األدلة ،إن شاء هللا،
13

الدراسة الثالثة :دًلًلت سورة الفاحتة الرتبوية يف ضوء التفسري القيم

دالالت سورة الفاحتة الَتبوية ِف ضوء التفسْي القيم د .محدان عبد هللا الصوف ي اجلامع ة اإلسَلمية بغ زة كلية الَتبية
 -قسم أصول الَتبية .نسخة بصيغة.) PDF ( :

وصف الدراسة:

يعتِب الكتاب من الكتب القيمة لباحثي علوم القرآِن بصورة خاصة وغْيهم من املتخصصْي ِف العلوم اإلسَلمية
بشكل عام ،وهو من منشورات جملة كلية الَتبية ،اجلامعة اإلسَلمية بغزة( :د ت ):

منوذج ا
الدراسة الرابعة :التفسري التحليلي للقرآن الكرمي :تفسري سورة الفاحتة
ا

منوذج ا ( )350صفحة ل انصر الكسواِن عن :دار ابن حزم
التفسْي التحليلي للقرآن الكرمي :تفسْي سورة الفاحتة
ً
للطباعة والنشر والتوزيع( 2011م) ،ط.1

وصف الدراسة:

هذا الكتاب ُماولة من املؤلف للمسامهة ِف التحديد التعريفي لبعض املفردات املتعلقة ابلتفسْي وعلوم القرآن .

لعدم ثبوت دليل على استحباب مثل ذلك ،بل ظاهر السنة خَلفه ،كما تقدم بيانه ،وقد سبق اختيار هذا القول ِف جواب
رقم.)12032(:
على أننا ننبه هنا إل أن املسألة ،رغم ما رجحناه ،هي مسألة اجتهادية ،وليست من املسائل القطعية ؛ فمن صح عنده أن السلف كانوا
يفعلون ذلك ،أو اعتقد صحة اْلديث الوارد فيه :فإنه ال يبدع وال يضلل؛ بل ال ينكر عليه
وهكذا من ترجح عند القول الذي اخَتانه ،فإنه ال ينكر عليه؛ بل إن اإلمام ابن اجلزري ،رمحه هللا ،وهو من القائلْي مبشروعية ذلك،
يقول :وعلى كل تقدير فَل نقول :إن ذلك الزم كل قارئ ،بل نقول كما قال أئمتنا فارس بن أمحد وغْيه :من فعله فحسن ،ومن َل يفعله
فَل حرج عليه " انتهى .النشر " (ص .)704/يُنظر :اإلسَلم سؤال وجواب ،سؤال رقم ،)125693( :بتاريخ2009/1/7 :م.
يقول الباحث:

نقلت اجلواب برمته لألمانة العلمية ،واْلقيقة أن العبادات توقيفية ،وما دام ذلك َل يثبت عمن أنزل عليه القرآن -صلى هللا عليه وسلم-
مشروعا لسبقوان
وال عن صحبه الكرام رضي هللا عنهم وال عن ًتبعيهم إبحسان بسند اثبت صحيح فينبغي عدم العمل به ،إذ لو كان من
ً
إليه.
خْيا لسبقوان إليهِ ،لهنم َل يَتكوا خصلة
و«أهل السنة واجلماعة يقولون ِف كل فعل وقول َل يثبت عن الصحابة :هو بدعة؛ ِلنه لو كان ً
من خصال اْلْي إال وقد ابدروا إليها» انتهى .تفسْي ابن كثْي ( .)278،279/7واْلمد هلل رب العاملْي.
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اثلثاا :أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
فإ هن شرف العلم من شرف املعلوم ،وشرف كل علم بشرف متعلقه ،وعلم التفس َْي متعلق ِبشرف كتاب أال وهو كتاب هللا
َ
ونفعا ،والبشرية
أثرا ً
علم التفسْي من أجل العلوم بل ومن أشرفها وأبركها وأعَلها ً
قدرا وأزكاها ،وأعظمها ً
تعال ،ولذا يُ َع ُّد ُ
احتياجا له على َ
مر العصور واِلزمان؛ وذلك ملسيس اْلاجة لفهم معاِن آي التنزيل،
خصوصا أكثر
عموما واِلمة
ً
ً
ً
وإيضاح غريب ومبهم القرآن ،وبيان مقاصده وأحكامه ،وبيان دالئل هداايته ،واجلواب عن تساؤالته ،وبيان جممل معاِن
آايته.
مكانة ،ومس هو ر ٍ
وشأن ،ورفعةَ ٍ
وأهل العلم بتفسْي القرآن انلوا شرفًا مروما ،وعل هو قد ٍر ٍ
تبة.
ً
أي شرف يعدل هذا الشرف؟
مرجعا للعباد ِف الداللة على إيضاح املراد من كَلمه سبحانه وتعال ،و ُّ
إ حذ جعلَهم هللاُ ً
وال شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم املطالب الداعية للتنافس ِف بذل العمر النفيس والوقت الغاِل العزيز لنيل أعظم
املراتب وأشرف اِلماِن ،وهذا مما يعْي على البذل والتضحية ِف التنقيب والبحث ِف علم التفسْي بعلو مهة َ
وإقبال ٍ
نفس
لتحقيق تلك الرتب العالية ،والفوز ابملكانة الرفيعة السامية ،ونيل تلك املآرب الشريفة الغالية.
مين هللا به على َمن اشتغل َبذا العلم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به ،وما مين هللا عليه
هذا مع ما ُّ
من تنزل السكينة وحصول الطمأنينة وغشيان شآبيب الرمحة ،مع ما يورثه من انشر ٍاح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية
لفؤاده وصَلح ِف معاشه ،مع ما أعده له من جزيل عطائه وثوابه ِف معاده ،هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وإيضاح
معاِن أتويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاِن آايته.
ْي لَ ُكم َكثَْيا َممها ُكحن تُم ُختح ُفو َن َمن الح َك َ
َ َ
َ
تاب َويَ حع ُفوا َع حن
ح
َ
قال سبحانه ِف شأن كتابه ﴿ :اي أ حَه َل الحكتاب قَ حد جاءَ ُك حم َر ُسولُنا يُبَ ُ ح ً
َ َ
َلم وُخيح َرجهم َمن الظُّلُ َ
اّلِل نُ َ
َ
َ
مات إَ َل
ْي ( )15يَ حه َدي بََه ه
اّلِلُ َم َن اتهبَ َع َر ح
تاب ُمبَ ٌ
ور َوك ٌ
َكث ٍْي قَ حد جاءَ ُك حم م َن ه ٌ
ضوانَهُ ُسبُ َل ال هس َ ُ ُ ح َ
النُّوَر إبََ حذنََه وي ه َدي َهم إَل َصر ٍ
اط ُم حستَ َقي ٍم ([ .﴾)16املائدة.]16-15:
ََ ح ح
خصوصا،
عموما ،وبيان فضائل فاحتته
ً
تلك هي الدوافع الداعية ْلوض البحث والتنقيب عن معاِن القرآن العظيم ً
وإيضاح معانيها وتعلقها ِبشرف وأعظم وأجل قضية ينبغي أن تبذل من أجلها اَلمم العواِل واملهج الغواِل ،أال وهي
قضية التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد ،فهي أعظم سورة ِف كتاب هللا ،وهي أم القرآن وهي السبع املثاِن والقرآن
العظيم ،ما أُنزل ِف التوراة وال ِف اإلْنيل وال ِف الزبور وال ِف الفرقان مثلها.
اك َسحب ًعا َم َن الح َمثَ َاِن َوالح ُق حرآ َن الح َع َظ َيم ([ ﴾ )87اْلجر].
وقد قال هللا تعال ِف شأهنا ﴿ :آتَ حي نَ َ
اّلِل ﷺ عنهاَ :
ال رسولُه هَ
َ ََ
اإل حَْن َيل وَال َِف الهزبوَر وَال َِف ال ُفرقَ َ
ت َِف الت حهور َاة وَال َِف حَ
ان َمثح لُ َها،
«والهذي نَ حفسي بَيَده َما أُنح َزلَ ح
وقَ َ َ ُ
ح
ُ َ
َ
َ َ
َ
َوإَ ههنَا َسحب ٌع َم َن املثَ َاِن َوال ُق حرآ ُن الح َع َظ ُيم اله َذي أ حُع َطيتُهُ»(.)8
َ

خمتصرا ،والَتمذي ِف السنن ( )2875واللفظ له.
( )8البخاري ()4704
ً
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ابعا :أهداف البحث:
را

 -1بيان أن احملور الرئيس ِف السورة الكرمية هو تقرير عبودية اْللق للخالق جل ِف عَله
 -2إن من أهم أهداف البحث بيان عظم قدر التوحيد وعلو شأنه
 -3إيضاح وإبراز العَلقة الوطيدة بْي السورة الكرمية وبْي التوحيد ِبنواعه الثَلثة
 -4ومن أهم أهداف البحث إبراز اجلوانب العظيمة اليت حوهتا السورة الكرمية
خصوصا لعظم شأن السورة
عموما والباحثْي والدارسْي
ً
 -5ومن اِلهداف اجلليلة للبحث لفت انتباه أنظار املسلمْي ً
مفتوحا َل يوصد ،وذلك
وما حوته وتضمنته من قضااي ومباحث ،وأن جمال البحث ِف شأن فاحتة الكتاب ما يزال اببه
ً
لعظم شأن كتاب هللا ولعظم قدر فاحتته وما حوته وتضمنته من قضااي ،ماتزال حتتاج لبحث وتنقيب وإبراز لتلك اجلوانب
العظيمة اليت تدل على عظمة هللا ،وعظمة كَلمه الذي ال منتهى لفضله وال حصر لقدره وعلو شأنه.
خامسا :منهج البحث
ا

لقد اعتمد الباحث املنهج التحليلي ِف تناول َبثه مبينًا منهجه ِف طريقة تناوله على النحو التاِل:
 -1يعتمد منهج الباحث على اجلمع بْي جانبْي ونوعْي عظيمْي جليلْي من جوانب التفسْي أال ومها جانبا التفسْي
التحليلي املوضوعي
 -2اْلديث عن السورة الكرمية وبيان ما يتعلق َبا من أحكام ،كأحكام (االستعاذة والبسملة والتأمْي) وما تدعو اْلاجة
لبيانه ،وذكر أهم ما ثبت َلا من أمساء ،وبيان عدد آايهتا وكلماهتا وحروفها
 -3بيان أبرز ما حوته السورة الكرمية من موضوعات مث بيان معناها اإلَجاِل
 -4بيان بعض ما ورد ِف زمن وسبب نزوَلا ،مث بيان بعض ما ورد ِف فضائلها وخصائصها
 -5بيان أهم املناسبات ِف السورة الكرمية.
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الفصل األول

بني يدي السورة الكرمية
ويشتمل على مباحث:
املبحث اِلول :أحكام تتعلق ابلسورة الكرمية
وفيه ثَلثة مطالب:

املطلب األول :اًلستعاذة وأحكامها
أوًل :مفهوم اًلستعاذة ومعناها
ا

االستعاذة هي قولك :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.
قال تعال﴿ :فََإ َذا قَرأحت الح ُقرآ َن فَ َ َ
ّلِل َمن الشهيطَ َ
ان الهرَجي َم ([ ﴾)98النحل].
استَع حذ َاب ه َ ح
ح
َ َ ح

أ -معىن اًلستعاذة يف اللغة

قال القرطيب (ت671 :ه )  -رمحه هللا :-

« االستعاذة ِف كَلم العرب :االستجارة والتحيز إل الشيء على معن االمتناع به من املكروه ،يقال عذت بفَلن
واستعذت به؛ أي :جلأت إليه ،وهي عياذي ،أي :ملجئي»()9
التحصن»
فمعناها إ ًذا« :االلتجاء واالعتصام و ُّ
اصطالحا:
ب-معىن اًلستعاذة
ا

ولفظ ُيصل به االلتجاء إل هللا تعال ،واالعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم ،وهي ليست من القرآن ابإلَجاع،
ولفظها لفظ اْلِب ،ومعناه اإلنشاء ،أي :اللهم أعذِن من الشيطان الرجيم(.)10
وقال ا
مال علي القاري( - )11رمحه هللا :-
«يعِن :اللهم احفظِن من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضَلله ،فإنه السبب ِف الضَللة والباعث
على الغواية واجلهالة»()12
( )9تفسْي القرطيب .)1/4( :اجلامع ِلحكام القرآن املؤلف :أبو عبد هللا ُممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح اِلنصاري اْلزرجي َشس
الدين القرطيب (املتوىف671 :ه ) حتقيق :أمحد الِبدوِن وإبراهيم أطفيش الناشر :دار الكتب املصرية  -القاهرة الطبعة :الثانية1384 ،ه -
1964م ،عدد اِلجزاء 20 :جزءًا (ِف  10جملدات).
( )10اإلضاءة ِف أصول القراءة للشيخ علي ُممد الضباع( ،ص.(6
( )11هو ه
العَلمة علي بن سلطان ُممد اَلروي املكي اْلنفي ،املشهور ابلقاريُ .ولد ِف هراه= سنة (930ه ) ،وبدأ بطلب العلم فيها ،مث
رحل إل مكة ،واستكمل فيها وأخذ عن ٍ
عدد من علمائها كاب َن حجر اَليتمي (ت973 :ه ) ،يوسف اِلماسي (ت1000:ه ) ،تُوِف -
رمحه هللا -سنة (1014ه ) .ينظر :عقود اجلوهر ( ،)266-264 /1واإلمام علي القاري (ص .)114-96هدية العارفْي (-751 /1
 .)753عقود اجلوهر (.)273-266 /1
( )12مرقاة املفاتيح ( ،)448/2مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،امل هَل علي القاري :علي بن (سلطان) ُممد ،أبو اْلسن نور الدين
ُ
امل هَل اَلروي ،دار الفكر ،بْيوت – لبنان الطبعة :اِلول1422 ،ه 2002-م ،عدد اِلجزاء ،.9 :وينظر :عون املعبود (.)131/2
ُ
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اًلستعاذة ًل تكون اإًل ابهلل تعاىل:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(ت728 :ه ) -رمحه هللا :-
«االستعاذة ال تكون إال ابهلل ِف مثل قول النيب ﷺ «أعوذ بوجهك»( )13و «أعوذ بكلمات هللا
«أعوذ برضاك من سخطك»( )15وَنو ذلك وهذا أمر متقرر عند العلماء»(.)16

التامات»( )14

و

اثنياا :مفهوم الشيطان ومعناه

أ -معىن الشيطان لغة:

(شطَن)؛ مبعن :بَعُد عن َ
وشطهت
اْلق ،فهو منَ :شطَنَه يَ حشطُنُه َشطحنًا :إذا خالفه عن وجهته ونيهتهَ ،
الشيطان مشتق من َ َ
الدار :بَعُ َدت ،والشاطن :اْلبيث ،وتشيطن الرجل :إذا صار كالشيطان وفعل فعله ،ومنه الشيطنة :اليت هي مرتبة كلية
عا همة ملظاهر االسم املضل ،وعلى هذا االشتقاق تكون كلمة شيطان على وزن (فيعال) ،والنون فيه أصلية(.)17
قال ابن كثري(ت - )774 :رمحه هللا :-

«والشيطان معناه ِف لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد ،فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ،وبعيد بفسقه عن كل
خْي»(.)18

والشيطان هو إبليس:

َ
ت ،وأبلس َمن
وإبليس ٌّ
مشتق من أَبلَس الرجل :إذا انقطع وَل تكن له ح هجة ،وأَبلَس الرجل :قُطع به ،وأبلس ً
أيضا :س َك َ
العرب هذه املعاِن فقالوا :انقة َمبَلس :إذا
رمحة هللا :يئس ،واإلبَلس :اْلزن املعَتض من شدهة البأس ،وقد استخدم
ُ
كانت ال تَرغو من اْلوف ،وفَلن أبلس :إذا س َكت من شدهة اْلوف(.)19

( )13أخرجه البخاري (.)4628
) (14أخرجه مسلم (.)2708
( )15أخرجه مسلم (.)486
( )16جمموع الفتاوى ( ،)273/35جمموع الفتاوى ،ابن تيمية :أمحد بن عبد اْلليم بن عبد السَلم بن تيمية اْلراِن اْلنبلي الدمشقي،
دار الوفاء1426 ،ه  ،ط ،3أبو داود ( ،)879أمحد). )58/6
( )17ينظر قاموس :العْي -الفراهيدي ( ،)236/6وأساس البَلغة( ،ص  ،)329القاموس احمليط ( .)870/1القاموس احمليط ،الفْيوز
آابدي :جمد الدين ُممد بن يعقوب ،بْيوت ،دار إحياء الَتاث العريب1417 ،ه 1997 /م ،ط.1
( )18تفسْي ابن كثْي ( .)1/115تفسْي القرآن العظيم املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي البصري مث الدمشقي
(املتوىف774 :ه ) احملقق :سامي بن ُممد سَلمة الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة :الثانية 1420ه  1999 -م عدد اِلجزاء.8 :
( )19ينظر :مقاييس اللغة ( ،)300 ،299/1معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس :أبو اْلسْي أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبد السَلم
ُممد هارون ،دار الفكر1399،ه 1979-م ،عدد اِلجزاء ،6:واملفردات -الراغب اِلصفهاِن( ،ص  ،)60املفردات ِف غريب القرآن،
الراغب اِلصفهاِن :أبو القاسم اْلسْي بن ُممد املعروف ابلراغب اِلصفهاِن ،حتقيق :صفوان عدانن الداودي ،ط ،1دار القلم ،الدار
الشامية – دمشق بْيوت 1412 -ه  .وينظر :التبيان ِف تفسْي غريب القرآن ( .)76/1غريب القرآن املؤلف :أبو ُممد عبد
هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :ه ) احملقق :أمحد صقر الناشر :دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة املصرية) السنة:
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اصطالحا:
ب -معىن الشيطان
ا

كل َ
متمرد من َ
يُطلق الشيطان من انحية اًلصطالح علىَ :
اجلن واإلنس والدواب(.)20

أ اما إبليس :فهو علَ ٌم على َخملوق خلَقه هللا – عز وجل -من النهار ،وجعله ِف عداد املَلئكة ،وقام بعمله ما شاء هللا أن
يقوم ،مثه انزع ربهه الكِبايء والعظمة ،فاستكِب عن طاعته ،وعصى ربهه ،فطرده من رمحته ومن وظيفته ،فهبط إل اِلرض،
وأصبحت الشيطنة صفة له(.)21
فاسم إبليس :هو علَ ٌم على هذا املخلوق َ
املتمرد العاِت املتجِب الفاسق عن أمر ربه ،الذي خلقه هللا من انر ،والشيطان

وصف له وملن مترد وعتا وجتِب وفسق من ذريته.
ٌ
َ َ
قال تعال﴿ :وإَ حذ قُ حلنَا لَحلم ََلئَ َك َة اسج ُدوا َآلدم فَسج ُدوا إَهال إَبلَيس َكا َن َمن حَ
اجل َن فَ َف َس َق َع حن أ حَم َر َربَه أَفَتَ تهخ ُذونَهُ َوذُ َريهتَهُ
ََ َ َ
حُ
َ
َ
َ
ح َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ْي بَ َدًال ([﴾ )50الكهف].
س للظهالم َ
أ حَوليَاءَ من ُدوِن َوُه حم لَ ُك حم َع ُد ٌّو بحئ َ
وهو علم مفرد ،وَيمع على أابليس وأابلسة ،وهو للجن كآدم لإلنس.
عدوا سبحانه و تعال ِف قوله﴿ :إَ هن الشحهيطَا َن لَ ُك حم
وهو العدو اللدود الذي حذر هللا عباده من عداوته ،وأمرهم ابختاذه ًّ
َ َ
َ
هَ
َصح َ
اب ال هسعَ َْي ([﴾ )6فاطر].
َع ُد ٌّو فَاخت ُذوهُ َع ُد ًّوا إَهمنَا يَ حدعُو ح حزبَهُ ليَ ُكونُوا م حن أ ح َ

اثلثاا :ذكر بعض مثار اًلستعاذة:

 -1ومن مثار االستعاذة :التِبؤ من اْلول والقوة فيه معن من معاِن حتقيق العبودية ،فحينما يستعيذ العبد ابهلل من
سائَل ربه
الشيطان الرجيم فهو بذلك يعلن فقره وذله ْلالقه ،ويِبأ من حوله وقوته ويلجأ إل من بيده ملكوت كل شيءً ،
أن يعيذه من شر عدوه.
ويف حنو ذلك يقول البجريمي ( - )22رمحه هللا:-

ابّلِل من الشيطان الرجيم إقرار من العبد ابلعجز والضعف ،واعَتاف من العبد بقدرة
«ومن لطائف االستعاذة أن قوله :أعوذ ه
أيضا ِبن الشيطان عدو مبْي .ففي
الباري -عز وجل  -وأنه الغِن القادر على رفع َجيع املضرات واآلفات ،واعَتاف العبد ً

 1398ه 1978-م ،التبيان ِف تفسْي غريب القرآن  -شهاب الدين أمحد بن ُممد اَلائم املصري  -دار الصحابة للطباعة ط1992 1
م.
( )20ينظر :املفردات ،اِلصفهاِن( ،ص  ،)261روح املعاِن -اِللوسي ( ،)157/1تفسْي اِللوسي-روح املعاِن ِف تفسْي القرآن العظيم
والسبع املثاِن املؤلف :شهاب الدين ُممود بن عبد هللا اْلسيِن اِللوسي (املتوىف1270 :ه ) احملقق :علي عبد الباري عطية الناشر :دار
الكتب العلمية -بْيوت الطبعة :اِلول1415،ه عدد اِلجزاء( 15 :وجملد فهارس) .وقد نسب اِللوسي هذا التعريف البن عباس رضي
هللا عنهما.
( )21ينظر :جامع البيان -الطِبي ( ،)226/1واملفردات -اِلصفهاِن( ،ص .)60
( )22سليمان البُ َج ح َْيَمي ( 1221- 1131ه ) سليمان بن ُممد بن عمر البُ َج ح َْيَمي املصري الشافعي ،فقيه مصري .ولد ِف جبْيم (من
قرى الغربية مبصر) وتوِف ابلقرب منها تعلم ِف اِلزهر ،ودرس ،وكف بصره .له( :التجريد -ط) ،وهو حاشية على شرح املنهج ِف فقه
نقَل عن :اِلعَلم للزركلي.
الشافعية ،و (حتفة اْلبيب -ط) حاشية على شرح اْلطيب ،املسمى ابإلقناع ِف حل ألفاظ أيب شجاعً .
19

االستعاذة التجاء إل هللا تعال القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر وأنه ال يقدر على دفعه عن العبد إال هللا

تعال» (:)23

 -2ومن مثار االستعاذة :حضور القلب وخشوع اجلوارح وحصول أثر القرآن واالنتفاع مبواعظه وزواجره ونواهيه ِلن عدوه
قد خنس بسبب االستعاذة منه ،فاالستعاذة منه من أعظم أسباب زجره ودحره.
 -3ومن مثار االستعاذة :حضور املَلئكة الستماع القرآن ،فإذا اندحر الشيطان ابالستعاذة حضرت املَلئكة
لتستمع آلي القرآن ،وهي حتب االستماع للقرآن؛ ِلهنا ما أعطيت خاصية التَلوة ،فلذلك حتب االستماع إليه؛
«و َجتحتَ َم ُع
وِلن املَلئكة والشياطْي ال َيتمعان .مثال ملا ثبت ِف الصحيحْي من حديث أََيب ُه َريح َرة رضي هللا عنهَ :
َ
َ
هه ا َر »(.)24
َم ََلئ َكةُ اللهيح َل َو َم ََلئ َكةُ الن َ
ودا ([﴾)78إلسراء].
﴿وقُ حرآ َن الح َف حج َر إَ هن قُ حرآ َن الح َف حج َر َك ا َن َم حش ُه ً
كما قال تعالَ :
قال ابن جرير الطربي(ت310 :ه )  -رمحه هللا :-

مشهودا ،يشهده فيما ذكر مَلئكة الليل ومَلئكة النهار،
«يقول :إن ما تقرأ به ِف صَلة الفجر من القرآن كان
ً
وابلذي قلنا ِف ذلك قال أهل التأويل ،وجاءت اآلاثر عن رسول هللا ﷺ»(.)25

وقال القرطيب (ت671 :ه )  -رمحه هللا:-

«وعِب عنها ابلقرآن خاصة دون غْيها من الصلوات؛ ِلن القرآن هو أعظمها ،إذ قراءهتا طويلة جمهور َبا حسبما هو
مشهور مسطور»(.)26
 -4ومن مثار االستعاذة :تعظيم قدر القرآن ِف نفس املؤمن التاِل له ،فاالستعاذة فيها معن تطهْي احملل التاِل لكَلمه
سبحانه ،ولذا استحب التسوك عند التَلوة.

وحول هذا املعىن يقول ابن كثري(ت774 :ه )  -رمحه هللا:-
َ َ
ث ،وتَطحيَيب لَه وَهتَيُّ ؤ لَتَ ََلوَة َك ََلَم هَ
َ
َ
َ
ََ َ َ َ ه
اّلِل َوَه َي
«وم حن لَطَائف اال حست َعا َذة :أَهنَا طَ َه َارةٌ ل حل َف َم ممها َكا َن يَتَ َعاطَاهُ م َن الله حغ َو َوالهرفَ َ ٌ ُ َ ٌ َ
َ
استَعانَةٌ َاب هَ
َ
ْي الحب َ
اف لَهُ َابلح ُق حدرَة ولَحلعحب َد َابل ه َ
اط ََِن اله َذي َال يَ حق َد ُر َعلَى َمحنعَ َه
ّلِل َو حاعَ ََت ٌ
َ َ َ
حَ
ض حعف َوالح َع حج َز َع حن ُم َق َاوَمة َه َذا الح َع ُد َو الح ُمبَ َ َ
ودفحعَ َه إَهال ه َ
َ َ َ ََ َ
َ َ
اإلنحس َ
َ
ت َعلَى
ان َك َما َدله ح
ََ
اّلِلُ الهذي َخلَ َقهَُ ،وَال يَ حقبَ ُل ُم َ
صانَ َعةًَ ،وَال يُ َد َارى ابحإل حح َسانِ ،ب ََلف الح َع ُدو م حن نَ حوَع ح َ
َ
ك آايت الح ُقر َ
آن»( .)27ولعل ِف هذا كفاية واْلمد هلل رب العاملْي.
ذَل َ َ ُ ح

( )23حتفة اْلبيب ( )893/1إعانة الطالبْي(.)20/1
( )24أخرجه البخاري ( ،)477ومسلم ( )649من حديث أََيب ُهَريح َرَة رضي هللا عنه.
( )25انتهى من جامع البيان (.)520/17
( )26اجلامع ِلحكام القرآن ( .)304 /0
( )27تفسْي ابن كثْي ( . )29/ 1
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أوًل :بيان ومفهوم معىن البسملة
ا

املطلب الثاين :البسملة وأحكامها

البسملة :اسم.

ولفظة (بسملة) :مصدرها بسمل.
َ
َ
ِن من فعل ،وهو من بسمل الشخص إذا قال :بسم
َ
وبسمل فعل :أي :يبسمل ،بَ حس َملَةً ،فهو ُمبسمل ،فالبسملة اسم بُ َ
()28
َ
َ
َ
هللا ،كقوَلم :حوقل إذا قال :ال حول وال ق هوة إال ابهلل ،ومحدل إذا قال :اْلمد هلل .
وهي من الكَلم املنحوت اجملموع من كلمتْي ( .)29
والعرب تفعل هذا إَذا كثر استعماَلم للكلمتْي ضموا بعض حروف إَحدامها إَل بعض حروف اِلُخرى منه(.)30

والبسملة هي قول ( :بسم هللا الرمحن الرحيم )

واًلسم :كلمة يستدل َبا على ُم َس ًّمى بذاته وعينه ،يعرف به ،ويتميز به عن غْيه.

ولفظ اجلَللة ( :هللا )اسم علم على الذات اإلَلية لرب العزة واجلَلل تبارك وتعال وهو غِن عن تعريف خلقه جل ِف
عَله.
تذلَل وتزل ًفا،
وطمعا ،وتدعوه رغبًا ورهبًا ،وتعظمه ً
واإلله هو املألوه الذي أتَله القلوب وحتبه وختضع له ،وتعبده خوفًا ً
افتقارا واضطر ًارا إليه سبحانه وتعال.
وتتوكل عليه وتنطرح بْي يديه ً
﴿ بسم هللا ﴾ أي :أبدأ وأستهل بسم هللا تعال ،وهي بركة واستعانة.
واجلار واجملرور -على التعظيم واإلجَللِ -ف لفظة اجلَللة ﴿ هللا﴾ متعلق بفعل مقدر ،تقديره« :أبدأ».
ومعناها ﴿ :بسم هللا ﴾ وحده أقرأ كَلمه وأتلوه متِبًكا.

أي :أبتدأ قراءِت حال كوِن متِبًكا ومستعينًا ﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾.

وهي مشروعة ومستحبة ِف أحوال شىت منها على سبيل البيان ال اْلصر:
عند الوضوء ،وعند املأكل واملشرب ،وعند الوقاع ،وعند اْلروج من البيت والولوج فيه ،وعند غلق اِلبواب ،وعند النوم،
وعند التخلي ،وعند الصيد ،وعند الذبح ،وعند التأَل والتوجع يرقي َبا نفسه ،وِف أذكار طرِف النهار ،وعند السفر وعند
ركوب الدابة وعند تعثرها ،وعند ركوب البحر ،وعند قتال العدو ،وعند املكاتبات كما فعل النيب ﷺ عند مكاتبة امللوك
يدعوهم إل اإلسَلم ،وعند ْلد املسلم ِف قِبه ،وِف غْيها من املواضع اليت ال يسع اجملال لذكرها بل وال ْلصرها.

( )28ينظر :لسان العرب البن منظور (  .)402 /2لسان العرب املؤلفُ :ممد بن مكرم بن على ،أبو الفضلَ ،جال الدين ابن
منظور اِلنصاري الرويفعي اإلفريقي (املتوىف711 :ه ) الناشر :دار صادر – بْيوت الطبعة :الثالثة  1414-ه -عدد اِلجزاء15 :
(  ) 29ينظرً :تج العروس للزبيدي مادة (عبد)ً .تج العروس من ج واهر القاموس املؤلف ُ:مم د بن ُمم د بن عبد الرزاق
اْلسيِن ،امللق ب مب رتضى ال هزبيدي (املتوىف1205 :ه ) عدد اِلج زاء 20 :الناشر :دار الفكر -بْيوت الطبعة :اِلول
1414 /ه .
(  )30لسان العرب البن منظور.)701 / 11 ( :
21

قال اجلصاص( - )31رمحه هللا:-
اح اِلُموَر لَلتهِبُّ َك بَ َذلَك ،والتهع َظيم َهَ
َ
ّلِل – عز وجل
َح َك ُام الهَيت يَتَ َ
ض همنُ َها قَ حولُهُ ﴿:بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾اِل حَم ُر َاب حست حفتَ َ ُ َ
«واِل ح
َ
َ َ ح ُ
ان؛ وفَ َيه إظحهار ُخمَالََف َة الحم حش َركَ ه َ
َ َ
َ
َ
بََه ،وَذ حكرها علَى ال هذبَ َ ََ
ين يَ حفتَتَ ُحو َن
َ َُ َ
ُ َ
َ
َُ
يحة ش َع ٌار َو َعلَ ٌم م حن أ حَعَلم الدي َن َوطَحرد الشحهيطَ َ
ْي الذ َ
أُمورهم بَ َذ حك َر اِلَصن َام أَو َغ َْيها َمن الحمخلُوقَ ه َ
ف ،وداللَةٌ َمن قَائَلَ َه علَى انحَقطَ َ
َ َ
اع َه
ين َكانُوا يَ حعبُ ُد َ
وهنُحمَ ،وُه َو َم حفَزعٌ ل حل َخائ َ َ َ
َ
حَ ح ح َ ح َ ح َ
ح
ُ َُ ح
ْي الذ َ
َ
َإل هَ
ّلِل تَع َ َ َ َ َ
اف َابلنَعم َة ،و َ
ال و ُجلوئََه إلَيه ،وأُنح َ َ
امس َ
ََ َ
ان
الَ ،وعيَاذَةٌ بَهَ ،وفيه حَ
س لل هسام َعَ ،وإَقح َر ٌار َابِلُلُوهيهةَ ،و حاع ََت ٌ ح َ َ ح
است َعانَةٌ َابَ ه َ
اّلِل تَ َع َ َ ُ ح َ ٌ
َمس َاء هَ
َ
اّلِلُ َوالهر حمحَ ُن»(.)32
وص َة بََه ال يُ َس همى َبََ َما َغ حْيُهَُ ،و ُمهَا ه
اّلِل تَ َع َ
م حن أ حَ
ال الح َم حخ ُ
ص َ
و﴿ الرمحن الرحيم ﴾ امسان كرميان عظيمان من أمساء هللا تعال اْلسن ،يدالن على اتصاف هللا تعال ابلرمحة الواسعة،
و﴿ الرمحن ﴾ دال على صفة ذاتية،
و ﴿الرحيم ﴾ دال على صفة فعلية.
ب َربُّ ُك حم َعلَ َٰى نَ حف َس َه
و﴿ الرمحن﴾
ٌ
وصف ابلرمحة ،و﴿ الرحيم ﴾ هو الذي يرحم بتلك الرمحة ،كما قال سبحانهَ ﴿ :كتَ َ
الهر حمحةَ﴾ [اِلنعام ،]54:كما قال تعال ﴿ :وإَ َََٰل ُكم إََٰلَه و َ
اح ٌد هال إََٰلَهَ إَهال ُه َو الهر ح َٰ
محَ ُن الهرَح ُيم ([﴾ )163البقرة] ،والرمحن من
َ
َ ُ ح ٌَ
اِلمساء اْلاصة به جل ِف عَله واليت ال َيوز وال يصح أن يوصف َبا سواه سبحانه وتعال ،قال تعال ﴿ :قُ َل حادعُوا ه
اّلِلَ
أَ َو حادعُوا الهر ح َٰ
اْلُ حس َ َٰن ﴾ [اإلسراء.]110 :
َمسَاءُ ح
محَ َن أ ًَّاي هما تَ حدعُوا فَلَهُ حاِل ح
و﴿ الرمحن ﴾على وزن فعَلن ،وهو يدل على الشمول والسعة واالمتَلء ،وهو اسم من أمساء هللا تعال اْلسن مشتق من
الرمحة ،وهي رمحة عامة جلميع اْللق.
ومما يدل على ذلك ذكر هللا لَلستواء ابسم ﴿ الرمحن﴾ ليعم الرمحن َجيع خلقه برمحته الواسعة الشاملة ،فكما أن عرشه
يعم َجيع خلقه فكذلك رمحته.
كما قال تعال ﴿ :الهر ح َٰ
استَ َو َٰى ﴾ [طه.]5:
محَ ُن َعلَى الح َع حر َش ح
﴿ الرمحن ﴾ على وزن فعيل ،اسم من أمساء هللا اْلسن ،الواصلة ْللقه ،وقد تكون أخص ابملؤمنْي ِف اآلخرة.
قال ابن القيم(ت751 :ه )  -رمحه هللا:-

«الرمحن دال على الصفة القائمة به سبحانه ،والرحيم دال على تعلقها ابملرحوم ،فكان اِلول للوصف والثاِن للفعل
فاِلول دال على أن الرمحة صفته ،والثاِن دال على أنه يرحم خلقه برمحته ،وإذ ا أردت فهم هذا فتأمل قولهَ ﴿ :وَكا َن
ََ
وف هرَح ٌيم ([﴾)117التوبة] وَل َيئ قط (رمحن َبم) فعلم أن
ْي َرَح ًيما ([﴾ )43اِلحزاب] وقوله﴿ :إَنههُ َبََ حم َرءُ ٌ
َابلح ُم حؤمن َ
رمحن هو املوصوف ابلرمحة ،ورحيم هو الراحم برمحته»( )33ا .ه :

( )31أبو بكر اجلصاص370 - 305( ،ه ) :اجلصاص اْلنفي هو :أبو بكر أمحد بن علي الرازي املشهور ابجلصاص ،ولد ِف مدينة
الري ،مث رحل إل بغداد ،كان إمام اْلنفية ِف وقته ،واستقر التدريس له ببغداد ،وانتهت الرحلة إليه ،وله تصانيف كثْية .ينظر ترَجته ِف:
مقدمة كتابه (أحكام القرآن) (ص ،)5 ،4والفوائد البهية ِف تراجم اْلنفية للكنوي (ص.)28 ،27
)(32بتصرف يسْي أحكام القرآن للجصاص.)19/1( :
( )33بدائع الفوائد (.) 24/ 1
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وكَلم ابن القيم رمحه هللا ،وكَلم غْيه من أهل العلم يؤكد أن ﴿ الرحيم﴾ رمحة خاصة يرحم هللا َبا من شاء من عباده
املؤمنْي وهذا ما دلت عليه اآلية ِف قوله تعال:
﴿ وَكا َن َابلحم حؤَمنَ َ
أيضا
يما ([﴾ )43اِلحزاب] .وقد تكون أخص ابملؤمنْي ِف اآلخرة كما مهر معنا آن ًفا ،ويؤيد ذلك ً
ُ َ
ْي َرح ً
َ
القرطيب(.)34

اثنياا :هل البسملة آية من الفاحتة

لقد أَجع املسلمون على أن القرآن الكرمي ُمفوظ من التحريف والتبديل ومن الزايدة أو النقصان ،كما أَجعوا على أن كل
من زعم أن كتاب هللا تعال زيد فيه ما ليس منه ،أو أنقص منه ما أنزل هللا فيه فقد كفر.
يقول هللا سبحانه وتعال ﴿ :اَ هان َحَن ُن نَهزلحنَا ال َذ حكَر َوإَ هان لَهُ َْلَافَظُو َن ([ ﴾)9اْلَجر].
وزايدة لإليضاح نسوق أقوال أئمة التفسْي ِف معن اآلية الكرمية من سورة اْلجر.

يقول الطربي رمحه هللا:
َ
َ
﴿وإَ هان لَهُ َْلَافَظُو َن ﴾قال :وإان للقرآن ْلافظون من أن يزاد فيه
يقول تعال ذكره﴿ :إ هان َحَن ُن نَهزلحنَا الذ حكَر﴾ وهو القرآن َ
ابطل ما ،ليس منه ،أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه .وبنحو الذي قلنا ِف ذلك قال أهل
التأويل»(.)35
ويقول البغوي(ت516 :ه )  -رمحه هللا :-
َ
َ
﴿وإَ هان لَهُ َْلَافَظُو َن ﴾ أيَ :نفظ القرآن من الشياطْي يزيدوا فيه ،أو ينقصوا منه،
" ﴿إ هان َحَن ُن نَهزلحنَا الذ حكَر﴾ يعِن :القرآنَ ،
أو يبدلوا.
ََ َ
اطل َمن بَح َ
ْي يَ َديحَه َوَال َم حن َخحل َف َه ﴾ [فصلت ]42:والباطل :هو إبليس ،ال يقدر أن يزيد فيه
قال هللا تعال ﴿ :ال َأيحتيه الحبَ ُ
ما ليس منه وال أن ينقص منه ما هو منه»(.)36
ويقول القرطيب رمحه هللا:
"﴿وإَ هان لَهُ َْلَافَظُو َن﴾ من أن يزاد فيه أو ينقص منه»(.)37
َ

) (34تفسْي القرطيب (.)105/1
( )35تفسْي الطِبي ( .)69/17
( )36تفسْي البغوي ( .)370/4تفسْي البغوي -معاَل التنزيل :البغويُ :ميي السنة ،أبو ُممد اْلسْي بن مسعود بن الفراء ،حتقيق
وختريجُ :ممد عبد هللا النمر -عثمان َجعة ضمْيية  -سليمان مسلم اْلرش .الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة :الرابعة1417 ،ه .
( )37تفسْي القرطيب (.)7/10
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ويقول ا
العالمة الشنقيطي ()38رمحه هللا:

«بْي تعال ِف هذه اآلية الكرمية أنه هو الذي نهزل القرآن العظيم ،وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغْي منه
شيء أو يبدل»(.)39

ويقول القاضي عياض( )40رمحه هللا:

«وقد أَجع املسلمون أن القرآن املتلو ِف َجيع أقطار اِلرض ،املكتوب ِف املصحف ِبيدي املسلمْي ،مما َجعه الدفتان
من أول ﴿ ح َ َ
َ
ْي ﴾ (الفاحتة) إل آخر ﴿ قُل أَعُوذُ بَر َ
ّلِل ر َ
ب الن َ
هاس﴾ [الناس] أنه كَلم هللا ،ووحيه املنهزل
ب الح َعالَم َ
اْلَ حم ُد ه َ
ح
َ
قاصدا لذلك ،أو بدهله َبرف آخر مكانه ،أو زاد فيه
على نبيه ُممد ﷺ ،وأن َجيع ما فيه حق ،وأن من نقص منه حرفًا ً
عامدا لكل هذا :أنه كافر»
حرفًا مما َل يشتمل عليه املصحف الذي وقع اإلَجاع عليه ،وأَُجع على أنه ليس من القرآنً ،
انتهى(.)41
وأما اختَلف أهل العلم حول قرآنية البسملة فَل يشمله هذا اْلكمِ ،لن أئمة القراءات َل خيتلفوا ِف قراءهتا ِف أوائل
السور ،والصحابة الكرام رضي هللا عنهم جممعون على إثبات البسملة ِف أوائل السور عدا براءة ،وذلك ِف املصاحف
العثمانية الذي كتبها اْلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه وبعث به إل اِلمصار،
ويقول الشوكاين (ت1255 :ه ) يف ذلك:

معا
«واعلم أن اِلمة أَجعت أنه ال يكفر من أثبتها ،وال من نفاها؛ الختَلف العلماء فيهاِ ،بَلف ما لو نفى حرفًا ُجم ً
عليه ،أو أثبت ما َل يقل به أحد :فإنه يكفر ابإلَجاع.
وال خَلف أهنا آية ِف أثناء سورة «النمل» ،وال خَلف ِف إثباهتا خطًّا ِف أوائل السور ِف املصحف ،إال ِف أول سورة
التوبة»(.)42
ولقد أَجع املسلمون على أن البسملة جزء آية من سورة النمل وذلك ِف قول هللا سبحانه ﴿ :إَنههُ َمن ُسلَحي َما َن َوإَنههُ بَ حس َم
هَ
اّلِل الهر ح َٰ َ
أيضا على أنه ال خَلف ِبهنا ليست آيةً بْي سورِت اِلنفال والتوبةِ ،لن
محَ َن الهرحي َم ﴾ [النمل ،]30 :وأَجعوا ً
( )38الشيخ احملقق اِلصوِل املفسرُ -ممد اِلمْي الشنقيطي1393 -1325( ،ه ) ،هو ُممد اِلمْي بن ُممد املختار بن عبد القادر
اجلكِن الشنقيطي املدِن ،ولد مبوريتانيا ،اجتهد ِف طلب العلم فأصبح من علماء موريتانيا ،وتول القضاء ِف بلده .وكان من أوائل املدرسْي
وعضوا ِف هيئة كبار العلماء ابلسعودية .توِف
عضوا ِف جملس التأسيس لرابطة العاَل اإلسَلمي،
ً
ِف اجلامعة اإلسَلمية ابملدينة النبوية عْي ً
ودفن مبكة .ينظر املوسوعة اْلرة ،وعلماء ْند للبسام (.)174/6
( )39أضواء البيان للشنقيطي ( .)41/9تفسْي أضواء البيان للشنقيطي- :أضواء البيان ِف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطيُ :ممد
اِلمْي بن ُممد بن املختار اجلكِن ،دار الفكر ،سنة النشر1415 :ه 1995 /م ،عدد اِلجزاء :تسعة أجزاء.
( )40اإلمام ه
العَلمة اْلافظ اِلوحد ،شيخ اإلسَلم القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض
املالكي ،ينظر :سْي أعَلم النبَلء (ص )213 :وما بعدها.
( )41الشفا بتعريف حقوق املصطفى (.)305 ،304/2
( )42نيل اِلوطار ( .(215/2نيل اِلوطار املؤلفُ :ممد بن علي بن ُممد بن عبد هللا الشوكاِن اليمِن (املتوىف1250 :ه ) حتقيق:
عصام الدين الصبابطي-الناشر:دار اْلديث ،مصر الطبعة :اِلول1413 ،ه 1993-م-عدد اِلجزاء .8:
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براءة نزلت ابلسيف وال يتناسب معها البسملة ،والبسملة مشتملة على معن الرمحة ،واختلفوا فيما دون ذلك على
مذاهب خمتلفة وأقوال متباينة.

أوًل :مذهب احلنفية:
ا

املختار عند علماء اْلنفية أهنا آية ًتمة مستقلة أنزلت للفصل بْي السور ،فهي من القرآن وليست من الفاحتة وال من
غْيها(.)43
وسئل ُممد بن اْلسن عنها فقال« :ما بْي الدفتْي كَلم هللا تعال»(.)44

اثنياا :مذهب املالكية:

البسملة ليست من القرآن ِف غْي سورة النمل(.)45

اثلثاا مذهب الشافعية(:)46

البسملة آية كاملة ِف أول الفاحتة بَل خَلف ِف املذهب الشافعي ،أما ِف ابقي السور عدا براءة ،ففي املذهب ثالثة

أقوال:

األول :أهنا آية كاملة ِف أول كل سورة.

الثاين :أهنا بعض آية ِف أول كل سورة.

الثالث :أهنا ليست بقرآن ِف أوائل السور عدا الفاحتة.
وقد ذكر النووي أن الراجح ِف املذهب هو اِلول(.)47

ابعا :مذهب احلنابلة:
را
قال ابن قدامة:

«واختلفت الرواية عن أمحد هل هي آية من الفاحتة َيب قراءهتا ِف الصَلة أو ال؟ فعنه أهنا من الفاحتة وذهب إليه أبو
عبد هللا ابن بطة وأبو حفص ،وروي عن أمحد أهنا ليست من الفاحتة وال آية من غْيها ،وال َيب قراءهتا ِف الصَلة ،وهي
املنصورة عند أصحابه».
قال ابن قدامة (ت620 :ه )  -رمحه هللا:-

فصَل بْي السور.
«واختلف عن أمحد فيها –أيِ :ف هذه الرواية  -فقيل عنه :هي آية مفردة كانت تن زل بْي سورتْي ً
وعنه :هي آية من سورة النمل( .)48أي :النمل فقط وليست آية من غْيها».

( )43أحكام القرآن للجصاص ( ،)17/1حاشية الشهاب (.)29/1
( )44حاشية الشهاب على تفسْي البيضاوي (.)29 /1
( )45مواهب اجلليل ( ،)1/544أحكام القرآن البن العريب ( ،)6/1اجلامع ِلحكام القرآن (.)93/1
( )46اجملموع -للنووي (.)289/3
( )47املرجع السابق (.)289/3
( )48املغِن (.)285/1
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قوال
وقال شيخ اإلسَلم ابن تيمية معل ًقا على هذه الرواية عن أمحد« :وُيكى هذا رواية عن أمحد وال يصح عنه وإن كان ً
ِف مذهبه»(.)49
انتصار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -للقول بقرآنية البسملة:

ولقد انتصر شيخ اإلسَلم رمحه هللا للقول بقرآنية البسملة ،حيث إهنا أثبتت ِف أول كل سورة وهي ليست من السورة ،مث
قال رمحه هللا« :وهذا أعدل اِلقوال»(.)50
ويف تفصيل ذلك يقول رمحه هللا:

«والصواب أن البسملة آية من كتاب هللا ،حيث كتبها الصحابة ِف املصحف ،إذ َل يكتبوا فيه إال القرآن ،وجردوه عما
ليس منه ،كالتخميس والتعشْي وأمساء السور؛ ولكن مع ذلك ال يقال هي من السورة اليت بعدها ،كما أهنا ليست من
السورة اليت قبلها ،بل هي كما كتبت آية ،أنزَلا هللا ِف أول كل سورة ،وهذا أعدل اِلقوال الثَلثة ِف هذه املسألة.
وسواء قيل ابلقطع ِف النفي أو اإلثبات ،فذلك ال مينع كوهنا من موارد االجتهاد اليت ال تكفْي وال تفسيق فيها للناِف وال
للمثبت ،بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء :إن كل واحد من القولْي حق ،وأهنا آية من القرآن ِف بعض القراءات،
وهي قراءة الذين يفصلون َبا بْي السورتْي ،وليست آية ِف بعض القراءات ،وهي قراءة الذين يصلون وال يفصلون َبا بْي
السورتْي »(.)51
ولقد جعل بعض أهل العلماء االختَلف ِف قرآنية البسملة ،كاختَلف أئمة القراءات ِف بعض الكلمات واْلروف ،فقد
ت ِف غْيها.
ت ُ
بعضها ِف قراءة أو رواية ،وقد ال يَثبُ ُ
يَثبُ ُ
ضا يقول رشيد رضا(ت1354 :ه ) -رمحه هللا:-
ويف حنو ذلك أي ا

« وأقول اآلن :أَجع املسلمون على أن البسملة من القرآن وأهنا جزء آية من سورة النمل .واختلفوا ِف مكاهنا من سائر

السور ،فذهب إل أهنا آية من كل سورة؛ علماء السلف من أهل مكة -فقهاؤهم وقراؤهم -ومنهم ابن كثْي ،وأهل
الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء ،وبعض الصحابة والتابعْي من أهل املدينة ،والشافعي ِف اجلديد وأتباعه،
والثوري وأمحد ِف أحد قوليه ،ومن املروي عنهم ذلك من علماء الصحابة:علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ،ومن
علماء التابعْي سعيد بن جبْي ،وعطاء ،والزهري ،وابن املبارك ،وأقوى حججهم ِف ذلك إَجاع الصحابة ومن بعدهم على
إثباهتا ِف املصحف أول كل سورة سوى سورة براءة (التوبة) مع اِلمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه ،ولذلك َل
يكتبوا (آمْي) ِف آخر الفاحتة ،وأحاديث منها ما أخرجه مسلم ِف صحيحه من حديث أنس قال :قال رسول هللا ﷺ:
اك الح َكوثَر ( )1فَ َ
َ
ك ُه َو حاِلَبحََتُ (( )3الكوثر)
ك َو حاَنَحر ( )2إَ هن َشانَئَ َ
ص َل لَربَ َ
َ
"أنزلت علي آنفا سورة " فقرأ ﴿ إ هان أ حَعطَحي نَ َ ح َ
(.)52

( )49الفتاوى الكِبى(.)182/2
( )50املرجع السابق( )182/2بتصرف يسْي.
( )51انتهى بتصرف يسْي جدًّا وللتوسع ينظر :جمموع الفتاوى).)389/13:
( )52أخرجه البخاري ( ،)4964ومسلم (.)400
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وروى أبو داود إبسناد صحيح عن ابن عباس :أن رسول هللا ﷺ كان ال يعرف فصل السورة( -)53وِف رواية انقضاء
السورة -حىت ينزل عليه ﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾ » (.)55( )54
ويقول ا
العالمة الشنقيطي رمحه هللا:

«اختلف العلماء ِف البسملة ،هل هي آية من أول كل سورة؟ أو من الفاحتة فقط؟ أو ليست آية مطل ًقا؟ أما قوله ِف
سورة النمل ﴿ :إَنهه َمن سلَيما َن وإَنهه بَس َم هَ
اّلِل الهر ح َٰ َ
اعا.
محَ َن الهرحي َم ﴾ (النمل )30 :فهي آية من القرآن إَج ً
ُ ُ حَ َ ُ ح
اَجاعا ،واختُلف فيما سوى هذا ،فذكر بعض أهل اِلصول أن البسملة
وأما سورة «براءة» :فليست البسملة آية منها ً
ليست من القرآن ،وقال قوم :هي منه ِف الفاحتة فقط ،وقيل :هي آية من أول كل سورة ،وهو مذهب الشافعي رمحه هللا:
َ
ومن أحسن ما قيل ِف ذلك -اجلمع بْي اِلقوالِ :-بن البسملة ِف بعض القراءات -كقراءة ابن كثْي -آية من القرآن،
وِف بعض القراءات :ليست آية ،وال غرابة ِف هذا.
(ه َو) من القرآن ِف قراءة ابن كثْي ،وأيب عمرو،
ِن ح
فقوله ِف سورة "اْلديد" ﴿ فََإ هن ه
اْلَ َم ُ
اّلِلَ ُه َو الحغََ ُّ
يد ﴾[اْلديد] لفظة ُ
وعاصم ،ومحزة ،والكسائي ،وليست من القرآن ِف قراءة انفع ،وابن عامر؛ ِلهنما قرءا (فإن هللا الغِن اْلميد) ،وبعض
(ه َو) ،وبعضها ليست فيه.
املصاحف فيه لفظة ُ
وقوله ﴿ :فَأَي نما تُولُّوا فَث هم وجه هَ
اّلِلُ َولَ ًدا﴾[البقرة ]116:اآلية،
اّلِلَ َو َاس ٌع َعلَ ٌيم ([﴾ )115البقرة]َ ﴿ ،وقَالُوا هاختَ َذ ه
اّلِل إَ هن ه
حَ َ َ َ َ ح ُ
فالواو من قوله ﴿ :وقالوا ﴾ ِف هذه اآلية من القرآن على قراءة السبعة غْي ابن عامر ،وهي ِف قراءة ابن عامر ليست من
القرآن ِلنه قرأ
اّلِلُ َولَ ًدا ﴾بغْي واو ،وهي ُمذوفة ِف مصحف أهل الشام ،وقس على هذا.
﴿ َوقَالُوا هاختَ َذ ه
وبه تعرف أنه ال إشكال ِف كون البسملة آية ِف بعض اْلروف دون بعض ،وبذلك تتفق أقوال العلماء»( )56انتهى.

وختاما:
ا

فلم يتعرض الباحث لبسط أدلة الفريقْي ،أي :القائلْي بقرآنية البسملة ،والقائلْي بعدم قرآنيتها (أعِنِ :ف الفاحتة على
وجه اْلصوص)؛ ِلهنا معروفة ومبسوطة ِف مواضعها ،ولعل ما ذُكََر آن ًفا فيه الغنية والكفاية والسيما ِف قوِل شيخ
البحث من قول ه
العَلمة الفقيه اِلصوِل املفسر ُممد اِلمْي
اإلسَلم ابن تيمية والشيخ رشيد رضا ،وما ُختَ َم به
ُ
الشنقيطي.
( )53أخرجه اْلاكم ( )845بلفظ :كان النيب ﷺ ال يعلم ختم السورة حىت تنزل
﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾ .وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخْي وَل خيرجاه.
قلت :رواته ثقات سوى سلم بن الفضل فمحله الصدق الذهيب ِف السْي (.)27: 16
( )54أخرجه عبد الرزاق ( )2617إبسناد صحيح ظاهر اإلرسال.
( )55تفسْي املنار ( .)34/1تفسْي القرآن اْلكيم (تفسْي املنار)ُ ،ممد رشيد بن علي رضا بن ُممد َشس الدين القلموِن اْلسيِن ،اَليئة
املصرية العامة للكتاب 1990 ،م ،عدد اِلجزاء 12 :جزءًا.
( )56مذكرة ِف أصول الفقه (ص .)67 ،66
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ويلخص الباحث ما توصل إليه فيما يلي:

 -1اْلَلف ِف قرآنية البسملة ِف الفاحتة خَلف له قدره من حيث قوة أدلة الفريقْي.
إثباًت -وذلك العتبار أدلة الفريقْي،
َ -2ل يرتفع اْلَلف -لدى الباحثِ -ف قرآنية البسملة ِف الفاحتة خاصة-نفيًا أو ً
وإن كان مييل إل القول بعدم قرآنيتها ِف الفاحتة خاصة.
-3أن القول ِبن الصحابة رضي هللا عنهم أثبتوا البسملة ِف املصحف ِف أوائل السور عدا «براءة» ،مع إَجاعهم على
جتريده املصحف عن كل ما ليس بقرآن ،فيه داللة قوية إن َل تكن قاطعة على قرآنية البسملة ،وأهنا آية مستقلة ،قول
قوي جدًّا له وجهته وصوابه ،وقد قال به َجع من العلماء ،كما مهر معنا.
-4ال يكفر من أثبت البسملة وال من نفاها ،وسواء قيل ابلقطع ِف النفي أو اإلثبات ،فذلك ال مينع كوهنا من موارد
اسعا ،وهو اختيار
كبْيا وو ً
االجتهاد اليت ال تكفْي وال تفسيق فيها للناِف وال للمثبت الختَلف العلماء ِف ذلك اختَلفًا ً
شيخ اإلسَلم وغْيه من أهل العلم ،وقد حكى الشوكاِن إَجاع اِلمة على أنه ال يكفر.
معا عليه.
ِبَلف ما لو نفى حرفًا ُجم ً
َجعا بْي اِلقوال :إن البسملة ِف بعض القراءات -كقراءة ابن كثْي -آية من
 -5ومن اِلقوال اليت َلا وجاهتها وقوهتا ً
القرآن ،وِف بعض القراءات :ليست آية ،وال غرابة ِف هذا ،وهو اختيار ه
العَلمة الشنقيطي ،وقد أشار شيخ اإلسَلم ابن
تيمية إل قول طائفة من العلماء َبذا القول.
اثلثاا :حكم اجلهر ابلبسملة

أما عدم اجلهر بقراءة البسملة فهو السنة- ،يعِنِ :ف الصَلة  -وهو القول واالختيار املوافق لألحاديث الثابتة الصحيحة،
وعمَل بفعله وفعل خلفائه الثَلثة من بعده رضي هللا
فاْلق والصواب هو اإلسرار وعدم اجلهر َبا؛ أتسيًا ابلنيب ﷺ ً
عنهم ،وذلك ََلَ ثبت عنه ﷺ أنه كان ال َيهر ابلبسملة ،وقد ثبت ِف ذلك أحاديث ُكثر صحيحة منها :ما ثبت ِف
الصحيحْي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:
ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي هللا عنه« :أن النيب ﷺ وأاب بكر وعمر رضي هللا عنهم
أيضا-
كانوا يفتتحون الصَلة ابْلمد هلل رب العاملْي»( ،)57وِف صحيح مسلم من حديث عن أنس رضي هللا عنه ً -
أحدا منهم يقرأ ﴿ :بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾»(.)58
قال« :صليت مع رسول هللا ﷺ وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع ً

( )57رواه البخاري (.)710
( )58رواه مسلم (.)399
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وكذلك هو قول أهل العلم قدمياا وحديثاا:

قال اإلمام ابن عبد الرب( - )59رمحه هللا:-

«وكان إبراهيم النخعي( -)60رمحه هللا  -يقول« :اجلهر ب ﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾ بدعة»(.)61
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

«وقد اتفق أهل املعرفة ابْلديث على أنه ليس ِف اجلهر َبا حديث صريح ،وَل يرَو أهل السنن املشهورة كأيب داود
والَتمذي والنسائي شيئًا من ذلك ،وإمنا يوجد اجلهر َبا صرُيًا ِف أحاديث موضوعة يرويها الثعليب واملاوردي وأمثاَلما ِف
التفسْي ،أو ِف بعض كتب الفقهاء الذين ال مييزون بْي املوضوع وغْيه ،بل ُيتجون مبثل حديث اْلمْياء»(.)63( )62
ضا:
وقال رمحه هللا أي ا

«واملوضوعات ِف كتب التفسْي كثْية مثل اِلحاديث الكثْية الصرُية ِف اجلهر ابلبسملة»(.)64

وقال األلباين( - )65رمحه هللا:-

«واْلق أنه ليس ِف اجلهر ابلبسملة حديث صريح صحيح ،بل صح عنه ﷺ اإلسرار َبا من حديث أنس ،وقد وقفت
له على عشرة طرق ذكرهتا ِف ختريج كتايب صفة صَلة النيب ﷺ»(.)66
( )59اإلمام ه
العَلمة ،حافظ املغرب ،شيخ اإلسَلم أبو عمر ،يوسف بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الِب بن عاصم النمري اِلندلسي،
القرطيب ،املالكي ،صاحب التصانيف الفائقة .سْي أعَلم النبَلء ( )154وما بعدها.
( )60اْلافظ ،فقيه العراق ،أبو عمران ،إبراهيم بن يزيد بن قيس بن اِلسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن [النخع]
النخعي ( 47ه  96-ه ) ًتبعي وفقيه وقارئ كوِف ،وأحد رواة اْلديث النبوي ،وهو ابن أخي علقمة بن قيس النخعي ،وأمه هي مليكة
عددا من أصحاب النيب ﷺ.
بنت يزيد النخعية أخت اِلسود وعبد الرمحن ابِن يزيد النخعي وهم من كبار ًتبعي أهل الكوفة .وقد أدرك ً
سْي أعَلم النبَلء (.)213
( )61االستذكار ()458/1
( )62جمموع الفتاوى ( ،)415/22والفتاوى الكِبى (.)166/2
( )63قال ابن القيم-رمحه هللا« :-وكل حديث فيه «اي محْياء» أو ذكر اْلمْياء فهو كذب خمتلق مثل :اي محْياء ،ال أتكلي الطْي فإنه
يورث كذا وكذا ،وحديث :خذوا شطر دينكم عن اْلمْياء» ا .ه  .املنار املنيف (ص )61 :ونقله العجلوِن ِف كشف اْلفاء (.)450/1
آاثرا أخرى ِف:
قال الذهيب رمحه هللا« :وقد قيل :إن كل حديث فيه اي محْياء َل يصح» ا .ه  .سْي أعَلم النبَلء ( .)167/2وينظر ً
السنن الصغرى للبيهقي ( )157/1والسنن الكِبى ( )7/1مصباح الزجاجة ( )81/3الكامل ( )59/2اجملروحْي (.)29/2
( )64جمموع فتاوى ابن تيمية (.)303/2
َ
العصر اإلمام ه
العَلمةُ :ممد انصر الدين بن نوح ْناِت اِلشقودري اِللباِن الساعاِت ،أبو عبد الرمحن1333( .ه
(ُ )65مدث َ
 1420ه ) .من علماء اْلديث البارزين املتفردين ِف علم اجلرح والتعديل ،والشيخ اِللباِن حجة ِف مصطلح اْلديث وقال عنه العلماء
احملدثون :إنه أعاد عصر ابن حجر العسقَلِن ،واْلافظ ابن كثْي ،وغْيهم من علماء اجلرح والتعديل.
مولده ونشأته :ولد ِف مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا ،وهاجر بصحبة والده إل دمشق الشام لإلقامة الدائمة فيها ينظر:
 -1حياة اِللباِن وآاثره وثناء العلماء عليه؛ ُممد بن إبراهيم الشيباِن.
ُ -2ممد انصر الدين اِللباِنَ :
ُمدث العصر ،وانصر السنهة؛ إبراهيم ُممد العلي.
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وسئل ََسَاحةُ شيخنا ال ا
عالمة اإلمام ابن ابز(ت1420 :ه )  -رمحه هللا:-
ُ

ما حكم اجلهر ابلبسملة ِف الصَلة عند قراءة الفاحتة ،وغْيها من السور؟
فأجاب« :اختلف العلماء ِف ذلك ،فبعضهم استحب اجلهر َبا ،وبعضهم كره ذلك وأحب اإلسرار َبا ،وهذا هو
اِلرجح واِلفضل ملا ثبت ِف اْلديث الصحيح عن أنس رضي هللا عنه قال« :صليت خلف رسول هللا ﷺ ،وخلف أيب
بكر وعمر؛ وكانوا ال َيهرون ب ﴿بسم هللا الرمحن الرحيم ﴾ »(.)67
وجاء ِف معناه عدة أحاديث ،وورد ِف بعض اِلحاديث ما يدل على استحباب اجلهر َبا؛ ولكنها أحاديث ضعيفة ،وال
صحيحا صرُيًا يدل على ذلك (.)68
نعلم ِف اجلهر ابلبسملة حديثًا
ً
ولعل ِف هذا كفاية ،واْلمد هلل رب العاملْي.

( )66متام املنة لأللباِن ( ،)169متام املنة ِف التعليق على فقه السنة املؤلف :أبو عبد الرمحن ُممد انصر الدين ،بن اْلاج نوح بن ْناِت
بن آدم ،اِلشقودري اِللباِن (املتوىف1420 :ه ) الناشر :دار الراية الطبعة :اْلامسة عدد اِلجزاء.1 :
( )67البخاري (  ،)710ومسلم ( .)399
( )68جمموع فتاوى ابن ابز ( .)119/11جمموع فتاوى ه
العَلمة عبد العزيز عبد ابز رمحه هللا-املؤلف :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
(املتوىف1420 :ه ) أشرف على َجعه وطبعهُ:ممد بن سعد الشويعر-عدد اِلجزاء ثَلثون جزءًا.
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أوًل :مفهوم التأمني
ا
أ-التأمني لغة:

املطلب الثالث :التأمني بعد الفاحتة وأحكامه

()69

مصدر أ هم ن ابلتشديد يؤمن ،واملراد به قول :آمْي.
ويشرع ذلك عند ختم قراءة فاحتة الكتاب للقارئ واملستمع َجيعا على ٍ
حد سواء ،سواء كان ذلك ِف الصَلة أو
ُ ُ
ً
َجيعا.
خارجها ،أما ِف الصَلة فيُسن ذلك لإلمام واملأموم واملنفرد ً
اصطالح ا:
ب -مفهوم التأمني
ا

و«آمْي» :كلمة دعاء مبعن «اللهم استجب» ،وليست من القرآن إبَجاع أهل العلم ،ولذلك َل يكتبها الصحابة رضي
هللا عنهم ِف املصاحف.
وقد ذكر العلماء ملعن كلمة (آم ْي) معان عدة ،أشهرها وأقواها وأصوَبا« :اللهم استجب» ،وهو ما عليه َجهور أهل
العلم.
قال احلافظ ابن حجر ( - )70رمحه هللا -يف الفتح:

( )69ينظر ملعن كلمة آمْي :لسان العرب ( ،)27 ،26/13اجلامع ِلحكام القرآن ( ،)128/1املغِن ( ،)163/2اجملموع (.)370/3
( )70ابن حجر العسقَلِن ( 852 - 773ه ) ،هو :أمحد بن علي بن ُممد ،شهاب الدين ،أبو الفضل الكناِن العسقَلِن ،املصري
املولد واملنشأ والوفاة ،الشهْي اببن حجر -نسبة إل (آل حجر) قوم يسكنون بَلد اجلريد وأرضهم قابس ِف تونس -من كبار الشافعية،
مؤرخا ،انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ،ومعرفة العاِل والنازل ،وعلل اِلحاديث= =وغْي ذلك .تفقه ابلبلقيِن
فقيها ً
كان ُمد ًاث ً
والِبماوي والعز بن َجاعة ،.ارحتل إل بَلد الشام وغْيها ،د هرس ِف عدة أماكن ووِل مشيخة البيِبسية ونظرها واإلفتاء بدار العدل،
واْلطابة جبامع اِلزهر ،وتول القضاء ،زادت تصانيفه على مائة ومخسْي مصن ًفا ،من تصانيفه :فتح الباري شرح صحيح البخاري والدراية
ِف منتخب ختريج أحاديث اَلداية ،و تلخيص اْلبْي ِف ختريج أحاديث الرافعي الكبْي.وينظر :الضوء الَلمع ()36 / 2؛ والبدر الطالع
()87/1؛ وشذرات الذهب ()270 / 7؛ ومعجم املؤلفْي (.)20 / 2
كثْيا ما يتأول -وال سيما ِف فتح الباري -صفات الرب
يقول الباحث :وابن حجر -رمحه هللا -مع جَللة قدره ِف علم اْلديث إال أنه ً
مقررا عقيدة اِلشاعرة متجنبًا ملنهج السلف ِف إثبات اِلمساء والصفات على حقيقتها على وجه يليق بذاته سبحانه بَل أتويل
جل ِف عَله ً
وال تعطيل وال تشبيه وال تكييف وال متثيل.
موقف علمائنا من اْلافظْي ،ابن حجر ،والنووي ،رمحهما هللا.
أهل السنهة واجلماعة منصفون ِف اْلكم على اآلخرين ،ال يرفعون الناس فوق ما يستحقون ،وال ينقصون قدرهم ،ومن اإلنصاف بيان خطأ
املخطئ من أهل العلم والفضل ،والتأول له ،والَتحم عليه ،كما أن من اإلنصاف التحذير من خطئه؛ لئَل يغَت أحد مبكانته فيقلده فيما
أخطأ فيه ،وقد علهق علماؤان على أخطائهم ،وِباصة ِف ابب صفات هللا تعال ،وبينوها ،وردوا عليهما ،مع الَتحم عليهما ،والثناء مبا
يستحقانه ،والدعاء َلما ،والوصية ابالستفادة من كتبهما.
-1فلما سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء ابلسعودية :ما هو موقفنا من العلماء الذين أ هولوا الصفات ،مثل :ابن حجر ،والنووي ،وابن
اجلوزي ،وغْيهم؟
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«معناه :هللا استجب عند اجلمهور .وقيل :غْي ذلك مما يرجع َجيعه إل هذا املعن»(.)71

وعامة أهل العلم على ذلك كما قال القرطيب -رمحه هللا:-
«معن آمْي عند أكثر أهل العلم :اللهم استجب لناُ .و َضع موضع الدعاء»(.)72
وقد نقل احلافظ ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك فقال  -رمحه هللا:-

«ومعن آمْي عند العلماء :اللهم استجب لنا دعاءان» .وهو خارج عن قول القارئ:
َ
َ هَ
َ
َ َ
ْي﴾ فهذا هو الدعاء الذي يقع
ت َعلَحي َه حم ﴾ إل قولهَ ﴿ :وَال الضهال َ
ين أَنح َع حم َ
﴿ حاهد َان الصَرا َط الح ُم حستَق َيم ( )6صَرا َط الذ َ
عليه التأمْي)(.)73
وقد ورد ِف التأمْي عدة أحاديث صحاح اثبتة عن النيب ﷺ ،وآاثر عن الصحابة والتابعْي َلم إبحسان رضي هللا عنهم
أَجعْي.

فأجابوا« :إهنم ِف نظران من كبار علماء املسلمْي الذين نفع هللا اِلمة بعلمهم ،فرمحهم هللا رمحة واسعة ،وجزاهم عنا خْي اجلزاء ،وأهنم من
أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة ﭫ وأئمة السلف ِف القرون الثَلثة اليت شهد َلا النيب ﷺ ابْلْي ،وأهنم أخطأوا فيما أتولوه من نصوص
الصفات وخالفوا فيه سلف اِلمة وأئمة السنة رمحهم هللا» .فتاوى اللجنة الدائمة (.)241/3
مشهود َلم ابْلْي ،ال ينتسبون إل طائفة معينة َمن أهل
-2وملا سئل شيخنا ُممد بن صاحل العثيمْي – رمحه هللا -قال« :هناك علماء
ٌ
البدع ،لكن ِف كَلمهم شيءٌ من كَلم أهل البدع؛ مثل :ابن حجر العسقَلِن ،والنووي رمحهما هللا ،فهذان الرجَلن ابلذات ما أعلم اليوم
أحدا قدهم لإلسَلم ِف ابب أحاديث الرسول مثل ما قدهماه ،غفر هللا للنووي والبن حجر العسقَلِن ،وملن= = كان على شاكلتهما ممن
أن ً
نفع هللا َبم اإلسَلم واملسلمْي» .لقاءات الباب املفتوح ( /43السؤال رقم .)9
-3وملا سئل معاِل الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء -حفظه هللا:-
قال« :من كان عنده أخطاء اجتهادية أت هول فيها غْيه ،كابن حجر ،والنووي ،وما قد يقع منهما من أتويل بعض الصفات :ال ُُيكم عليه
ِبنه مبتدع ،ولكن يُقال :هذا الذي حصل منهما خطأ ،ويرجى َلما املغفرة مبا قدماه من خدمة عظيمة لسنهة رسول هللا ﷺ ،فهما إمامان
جليَلن ،موثوقان عند أهل العلم» انتهى .املنتقى من فتاوى الفوزان (.)212 ،211/2
-4وقال الشيخ ُممد انصر الدين اِللباِن ُمدث العصر- ،رمحه هللا« :-مثل النووي ،وابن حجر العسقَلِن ،وأمثاَلما ،من الظلم أن يقال
عنهم :إهنم من أهل البدع ،أان أعرف أهنما من «اِلشاعرة» ،لكنهما ما قصدا خمالفة الكتاب والسنهة» .انتهى من (شريط رقم « )666من
هو الكافر ومن هو املبتدع».
وينظر :عرفة بن طنطاوي-عناية اإلسَلم بَتبية اِلبناء بَتبية اِلبناء كما بينتها سورة لقمان-رسالة ماجستْي -اجلامعة اإلسَلمية العاملية-
القاهرة1437(.ه )
( )71فتح الباري ( .)262/2فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر :اْلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقَلِن  -راجعه :قصي
ُمب الدين اْلطيب  -دار الراين ،القاهرة -الطبعة اِلول 1407 ،ه .
( )72اجلامع ِلحكام القرآن (.)128/1
( )73التمهيد (.)9/7
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اثنياا :فضائل التأمني

ومن فضائل التأمني :أنه سبب ملغفرة الذنوب ،إذا وافق أتمْي العبد أتمْي املَلئكة ملا ثبت ِف الصحيحْي من حديث

أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ قال:
َ
ض َ
قول املَلئكة ،غُ َفر له ما تقدم
ْي ﴾ فقولوا :آمْي .فإنه من وافق قولُهُ َ
«إذا قال اإلمامَ ﴿ :غ حَْي الح َم حغ ُ
وب َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
من ذنبه»(.)74
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أيضا أن النيب ﷺ قال« :إذا أ هم ن اإلمامَ ،
فأمنوا .فإنه من وافق أتمينه أتمْي املَلئكة ،غُ َفر
ً
()75
ل ه ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب :وكان رسول هللا ﷺ يقول :آمْي .
قال القرطيب رمحه هللا:

«قال علماؤان  -رمحة هللا عليهم :-فَتت بت املغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا اْلديث:

األوىل :أتمْي اإلمام

الثانية :أتمْي َمن خلفه
الثالثة :أتمْي املَلئكة

الرابعة :موافقة التأمْي»(.)76

التأمني من خصائص هذه األمة
والتأمْي من خصائص هذه اِلمة ،ولذلك حسدهتا يهود على ذلك ،فعن عائشة أم املؤمنْي رضي هللا عنها عن النيب ﷺ
أنه قال« :ما حسدتكم اليهود على شيء ،ما حسدمت على السَلم ،والتأمْي»(.)77
أيضا  -أن رسول هللا قال ﷺ« :إهنم أي :اليهود ال ُيسدوننا على شيء كما ُيسدوان على
وعنها رضي هللا عنها ً -
يوم اجلمعة ،اليت هداان هللا َلا وضلوا عنها .وعلى َ
القبلة اليت هداان هللا َلا وضلوا عنها .وعلى قولنا خلف اإلمام:
آمْي»(.)78
قال القرطيب رمحه هللا:

«قال علماؤان -رمحة هللا عليهم -إمنا حسدان أهل الكتابِ ،لن أوَلا ،محد هلل وث ناء عليه ،مث خضوع له واستكانة ،مث
دعاء لنا ابَلداية إل الصراط املستقيم ،مث الدعاء عليهم ،مع قول نا :آم ْي»(.)79
( )74أخرجه البخاري ( ،)113ومع فتح الباري ( ،)782ومسلم َنوه ( ,129/4و  )128/4وليس فيه موضع الشاهد.
( )75أخرجه البخاري ( ،)111ومسلم (.)128/4
( )76اجلامع ِلحكام القرآن  .127/1وينظر أحكام القرآن للجصاص (.)6/1
( )77أخرجه ابن ماجه ( ،)856وابن خزمية ( ،)1585والبيهقي ( .)56/2وأورده اِللباِن ِف صحيح الَتغيب ( )515ورمز له
ابلصحة.
( )78أمحد ( .)135 ،134/6وأصل اْلديث ِف الصحيحْي ،إال موضع الشاهد منه .البخاري ( ،)2935ومسلم ِف السَلم ،وِف الِب
والصلة.
( )79اجلامع ِلحكام القرآن (.)131/1
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اثلثاا :املراد مبوافقة املالئكة يف التأمني
َ
بِ :ف املراد مبوافقة املَلئكة ِف التأمْي.
اختلف العلماء وإل هذا القول ذُه َ
على أقوال ع ّدة:
 -1فقيل :املوافقة ِف اإلجابة.
 -2وقيل :املوافقة ِف الزمن.

 -3وقيل :املوافقة ِف الصفة ،من إخَلص الدعاء.

 -4وقيل :اْلث على الدعاء للمؤمنْي واملؤمنات ِف الصَلة.
وحكى اِلقوال الثَلثة اِلُول ،القرطيب(.)80

الرأي املختار:

الذي يظهر -وهللا أعلم :-أن املراد ابملوافقة هنا :املوافقة ِف الزمانِ .بن يكون أتمْي ُك ٍل من :اإلمام ،واملأموم ،واملَلئكة
ِف وقت واحد.
وهذا ما اختاره مجع من احملققني ،منهم:

أقره الشوكاين رمحه هللا إذ قال:
 -1النووي رمحه هللا ،و ّ

«واملراد ابملوافقة :املوافقة ِف وقت التأمْي ،فيؤمن مع أتمينهم .قاله النووي .قال ابن املنْي :اْلكمة ِف إثبات املوافقة ِف القول
والزمان :أن يكون املأموم على يقظة لإلتيان ابلوظيفة ِف ُملها»(.)81

 -2وابن دقيق العيد رمحه هللا ( )82إذ قال:

«وموافقة اإلمام لتأمْي املَلئكة ،ظاهره املوافقة ِف الزمان .ويقويه ،اْلديث اآلخر« :إذا قال أحدكم :آمْي .وقالت
املَلئكة ِف السماء :آمْي فوافقت إحدامها اِلخرى» ...اْلديث(.)83
وقد ُيتمل أن تكون املوافقة راجعة إل صفة التأمْي .أي :يكون أتمْي املصلي ،كصفة أتمْي املَلئكة ِف اإلخَلص ،أو
غْيه من الصفات املمدوحة .واِلول ،أظهر»(.)84

 -3وابن حجر رمحه هللا إذ ذهب إىل أن املراد بذلك املوافقة يف القول ويف الزمان:

واستدل لذلك مبا جاء ِف رواية يونس ،عن ابن شهاب عند مسلم ،وابن عي ينة عن ابن شهاب عند البخاري ِف
الدعوات« :فإن املَلئكة تؤمن» قبل قوله« :فمن وافق» خَلفًا ملن قال :املراد املوافقة ِف اإلخَلص(.)86( ،)85

( )80اجلامع ِلحكام القرآن (.)127/1
( )81نيل اِلوطار (.)245/2
(ُ )82ممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشْيي القوصي ،أبو الفتح تقي الدين ،ابن دقيق العيد (625ه  ،ت 702 :ه )
َ
نقَل عن املعرفة.
ُمدث وفقيه مصري ،لُقَب مبجدد املائة السابعةً .
( )83أخرجه البخاري ( ،)749من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )84شرح عمدة اِلحكام (.)208/1
( )85فتح الباري (.)265/2
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ولعل ِف ذلك كفاية ،واْلمد هلل رب العاملْي.
املبحث الثاِن :أمساء السورة الكرمية
وفيه ثَلثة مطالب:

املطلب األول :اَسها :وسبب تسميتها ب "سورة الفاحتة"

جرى تسمية السور مبا يناسب أهم مواضيعها ،أو ابسم أبرز ما ذكر فيها ،كالفاحتة ِلهنا فاحتة القرآن ،وإن كان أصل
التسمية ال يعلل ،ولكن قضى هللا َبكمته الكمال والتمام لكَلمه سبحانه من كل وجه.
ِ
ي(ت597 :ه ) -رمحه هللا:-
يقول أبو ال َف َر ِج َع ْب ُد ال ار ْمحَ ِن بْ ُن َعل ٍّّي ابْ ُن اجلَْوِز ّ
«فمن أمسائها :الفاحتة؛ ِلنه يستفتح الكتاب َبا تَلوة وكتابة»(.)87

ويقول ابن كثري رمحه هللا:

أيضا :أم الكتاب عند
«يقال َلا :الفاحتة ،أي :فاحتة الكتاب خطًّا ،وَبا تفتح القراءة ِف الصَلة ،ويقال َلا ً
اجلمهور»(.)88

املطلب الثاين :معىن الفاحتة

يقول الشوكاين رمحه هللا:

«معن الفاحتة ِف اِلصل أول ما من شأنه أن يفتتح به ،مث أطلقت على أول كل شيء كالكَلم ،والتاء للنقل من الوصفية
إل االمسية ،فسميت هذه السورة فاحتة الكتاب لكونه افتتح َبا ،إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من املصحف ،وأول ما يتلوه
التاِل من الكتاب العزيز ،وإن َل تكن أول ما نزل من القرآن.
وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة َبذا االسم ِف أايم النبوة»(.)89

املطلب الثالث :ما ثبت للسورة الكرمية من أَساء

قد ثبت أن النيب ﷺ َمسهى بعض سور القرآن الكرمي ،كالفاحتة ،والبقرة ،وآل عمران ،والكهف.
واختلف أهل العلم ،هل أمساء سور القرآن الكرمي كلها اثبت بتوقيف من النيب ﷺ ،أم أن بعضها ثبت ابجتهاد من
الصحابة رضي هللا عنهم ؟
فذهب أكثر أهل العلم إل أن أمساء سور القرآن كلها اثبتة بتوقيف من النيب ﷺ.

( )86ينظر :التأمْي عقب الفاحتة ِف الصَلة (حكمه وصفته).د/عبد هللا بن إبراهيم الزاحمَ ،بث منشور ِف جملة اجلامعة اإلسَلمية :العدد
(.)125
( )87زاد املسْي ( .)10/1تفسْي ابن اجلوزي -زاد املسْي ِف علم التفسْي املؤلفَ :جال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن ُممد
اجلوزي (املتوىف597 :ه ) احملقق :عبد الرزاق املهدي الناشر :دار الكتاب العريب -بْيوت الطبعة :اِلول  1422-ه .
( )88ابن كثْي.)101/1) :
( )89فتح القدير ( .)13/1فتح القدير :اجلامع بْي فِن الرواية والدراية ،الشوكاِنُ :ممد بن علي ابن ُممد الشوكاِن ،دار املعرفة ،سنة
النشر1423 :ه 2004-م ،عدد اِلجزاء :جزء واحد.
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قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه هللا:
َ
سور القرآن أمساءٌ مساها َبا رسول هللا ﷺ»( .)90انتهى.
«ل َ
وقد ذهب بعض العلماء إل أن بعض أمساء سور القرآن الكرمي كان بتسمية النيب ﷺ َلا ،وبعضها كان ابجتهاد من
الصحابة أنفسهم رضي هللا عنهم ،وهذا هو القول الصحيح املتَلئم مع عموم اِلدلة.
يقول الطاهر بن عاشور( )91رمحه هللا:

«إنه َل يثبت ِف السنة الصحيحة واملأثورة من أمسائها إال فاحتة الكتاب ،أو أم القرآن ،أو أم الكتاب»(.)92

جوااب عن هذا السؤال ،ونصه:
وقد ورد يف أجوبة «فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء» ابململكة العربية السعودية ا

نصا عن رسول هللا ﷺ يدل على تسمية السور َجيعها ،ولكن ورد ِف بعض اِلحاديث الصحيحة تسمية
ال نعلم ًّ
بعضها من النيب ﷺ ،كالبقرة ،وآل عمران ،أما بقية السور فاِلظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي هللا عنهم »
انتهى(.)93
ويف حنو ذلك يقول الزركشي(ت745 :ه ) -رمحه هللا:-

«ينبغي البحث عن تعداد اِلسامي :هل هو توقيفي ،أو مبا يظهر من املناسبات ؟
فإن كان الثاِن فلن يعدم ال َف َط ُن أن يستخرج من كل سورة معاِن كثْية تقتضي اشتقاق أمسائها ،وهو بعيد»( )94انتهى.
وهذا تصريح من صاحب الِبهان بعدم توقيف أمساء السورة قاطبة ،وأن اشتقاق أمساء السور ميكن استخراجه من
معانيها ،وكذلك ِببرز ما ورد فيها.

( )90جامع البيان (.)100/1
(ُ )91ممد الطهاهر بن ُممد بن ُممد الطهاهر بن عاشور ،ولد ِف مدينة تونس سنة ( )1296ه  ،أحد أهم العلماء الذين عرفتهم تونس
ِف القرن العشرين .وقد توِف ِف ( 1393ه ).
أما عقيدته :فالطاهر ابن عاشور كان ِف مسائل االعتقاد وعلم الكَلم على مذهب اِلشاعرة من حيث اِلصل ،ويظهر اعتقاد ه
العَلمة ابن
اضحا ِف موقفه من نصوص الصفات ،فهو إما أن يؤوَلا ،وإما أن يفوضها ،وينظرِ :ف ذلك تفسْيه لإلتيان ( )284/2واالستواء
عاشور و ً
( ،)187/16واليدين (.)302/23
ينظر:
* كتاب :شيخ اجلامع اِلعظم ُممد الطاهر بن عاشور أتليف :بلقاسم الغاِل.
* كتابُ :ممد الطاهر بن عاشور ه
عَلمة الفقه وأصوله ،والتفسْي وعلومه .أتليف :خالد الطباع.
* مقدمة كتاب :مقاصد الشريعة البن عاشور حتقيقُ :ممد الطاهر امليساوي.
* كتاب :التقريب لتفسْي التحرير والتنوير أتليفُ :ممد بن إبراهيم اْلمد.
( )92التحرير والتنوير(.)132/1
( )93فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ( .)16/4فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء-ابململكة العربية السعوديةَ ،جع وترتيب:
أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،دار املؤيد للنشر والتوزيع-الرايض1424 ،ه  ،ط ،2عدد اجمللدات.23:
( )94الِبهان ِف علوم القرآن (.)270/1
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يقول ابن كثري رمحه هللا:
َ
َلذه السورة َع هدةُ أمساء ُّ
املقاصد اِلصليهة واِلصول امل َه همة ،فهي :الفاحتةُ ِلهنا
تدل على فضلَها وشرفَها ،واشتماَلا على
ُ
تفتتح َبا القراءة ،وافتتحت الصحابة َبا كتابة املصحف اإلمام(.)95
قال البَ غَ ِوي رمحه هللا:
َ

«مسيت فاحتة الكتاب؛ ِلن اّلِل َبا افتتح القرآن .ومسيت أم القرآن وأم الكتاب؛ ِلهنا أصل القرآن منها بدئ القرآن وأم
وإمام ملا يتلوها من
الشيء :أصله ،ويقال ملكة :أم القرى؛ ِلهنا أصل البَلد دحيت اِلرض من حتتها ،وقيلِ :لهنا مقدمةٌ ٌ
السور يبدأ بكتابتها ِف املصحف وبقراءهتا ِف الصَلة ،والسبع املثاِن؛ ِلهنا سبع ٍ
آايت ابتفاق العلماء .ومسيت مثاِن ِلهنا
تثن ِف الصَلة ،فتقرأ ِف كل ر ٍ
كعة ،وقال جماه ٌد :مسيت مثاِن ِلن اّلِل تعال استثناها َلذه اِلمة فذخرها َلم»(.)96

يقول الفخر الرازي(ت606 :ه )  -رمحه هللا:-

«اعلم أن هذه السورة َلا أمساء كثْية ،وكثرة اِلمساء تدل على شرف املسمى:
فاِلول« :فاحتة الكتاب» مسيت بذلك االسم ِلنه يفتتح َبا ِف املصاحف والتعليم ،والقراءة ِف الصَلة ،وقيل مسيت
بذلك ِلن اْلمد فاحتة كل كَلم على ما سيأِت تقريره ،وقيلِ :لهنا أول سورة نزلت من السماء.
والثاِن« :سورة اْلمد» والسبب فيه أن أوَلا لفظ اْلمد.
والثالث« :أم القرآن» »(.)97
وِف َنو قول الرازي يقول ابن عاشورَ« :ل يثبت ِف السنة الصحيحة من أمسائها إال فاحتة الكتاب ،أو السبع املثاِن ،أو أم
القرآن ،أو أم الكتاب»(.)98
ونسوق بعض األدلة الصحيحة والصرحية يف بعض أَساء السورة الكرمية:

 -1تسميتها ابلسبع املثاِن والقرآن العظيم.
كنت أصلَي ِف املسجد ،فدعاِن رسول هللا ﷺ فلم أ َُجحبه ،فقلت :اي رسول
عن أيب سعيد بن املعلهى رضي هللا عنه ،قالُ :
هللا ،إِن كنت أصلي ،فقال« :أَل يقل هللا ﴿ :اي أَيُّها اله َذين آمنوا َ َ َ
ّلِل ولَلهرس َ
ول إَذَا َد َعا ُك حم لَ َما ُحُييَي ُك حم ۖ َو حاعلَ ُموا أَ هن
َ َُ ح
َ
استَجيبُوا ه َ ُ
ْي الح َم حرَء َوقَ حلبَ َه َوأَنههُ إَلَحي َه ُححت َش ُرو َن ﴾ [اِلنفال ،]24 :مث قال ِلِ« :لعلمنك سورة هي أعظم السور ِف القرآن
اّلِلَ َُيُ ُ
ه
ول بَح َ

( )95تفسْي ابن كثْي (.)102/1
( )96معاَل التنزيل (.)49/1
( )97التفسْي الكبْي :الفخر الرازي (.)145/1
( )98التحرير والتنوير( .)132/1تفسْي ابن عاشور-التحرير والتنوير (حترير املعن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسْي الكتاب اجمليد)
املؤلفُ :ممد الطاهر بن ُممد بن ُممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف1393 :ه ) الناشر :الدار التونسية للنشر-تونس سنة النشر:
 1984ه عدد اِلجزاء) 30 :واجلزء رقم ِ 8ف قسمْي( .
37

قبل أن خترج من املسجد» ،مث أخذ بيدي ،فلما أراد أن خيرج ،قلت له :أَل تقلِ :لعلمنك سورة هي أعظم سورة ِف
القرآن ،قال« :اْلمد هلل رب العاملْي ،هي السبع املثاِن والقرآن العظيم الذي أوتيتُه»(.)99

ويقول يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
«قال هللا -تعالِ -ف َأم القرآن والسبع املثاِن والقرآن العظيم ﴿إَ هاي َك نَعب ُد وإَ هاي َك نَستَعَْي ( )5اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم
ح
ح ُ
حُ َ
(( ﴾)6الفاحتة ،)6-5 :وهذه السورة هي أم القرآن ،وهي فاحتة الكتاب ،وهي السبع املثاِن والقرآن العظيم ،وهي
الشافية ،وهي الواجبة ِف الصلوات ،ال صَلة إال َبا ،وهي الكافية تكفي من غْيها ،وال يكفي غْيها عنها»(.)100
 -2أم القرآن.
رسول هللا ﷺ
ثبت ِف صحيح البخاري عن عطاء أنه مسع أاب هريرة رضي هللا عنه يقولِ« :ف كل صَلة يُقرأ؛ فما أمسعنا ُ
أمسعناكم ،وما أخفى عنا أخفينا عنكم ،وإن َل تزد على َأم القرآن أجزأت ،وإن زدت فهو خْي»( .)101فسماها أ هم القرآن.
 -3فاحتة الكتاب.
روى البخاري بسنده وغْيه عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ قال« :ال صَلة ملن َل يقرأ بفاحتة
الكتاب»(.)102
وهناك مسميات كثْية لفاحتة الكتاب هي لألوصاف أقرب منها لألمساء.
ولعل يف ذلك كفاية ،واحلمد هلل رب العاملني.

( )99أخرجه البخاري ( .)4474صحيح البخاري ،أبو عبد هللا ُممد بن إمساعيل ،ضبطه ورقمه مصطفى ديب البغا-ط-3دار ابن
كثْي-دمشق-بْيوت1407-ه
( )100ينظر :جمموع الفتاوى (.)5،6/14
( )101أخرجه البخاري ( .)738
( )102أخرجه البخاري ( ،)756ومسلم ( )394عن الزهري به.
«فصاعدا»:
وِف بعض الطرق زايدة:
ً
أخرج تلك الزايدة مسلم ( ،)349وأبو داود ( ،)822والنسائي ِف الكِبى ( ،)911وِف اجملتىب ( ،)985من طريق معمر وحده عن
الزهري.
«فصاعدا» ،مع
معمرا ِف قوله:
قال البخاري :وقال معمر ،عن الزهري« :ال صَلة ملن َل يقرأ ِبم الكتاب
ً
ً
فصاعدا» وعامة الثقات َل يتابع ً
«فصاعدا» غْي معروف ما أردته حرفًا أو أكثر من ذلك؟ إال أن يكون كقوله« :ال تقطع اليد إال ِف ربع
أنه قد أثبت فاحتة الكتاب وقوله:
ً
معمرا ،وأن عبد الرمحن رمبا روى عن
دينار
ً
فصاعدا» فقد تقطع اليد ِف دينار وِف أكثر من دينار .ويقال :إن عبد الرمحن بن إسحاق ًتبع ً
الزهري ،مث أدخل بينه وبْي الزهري غْيه ،وال نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم ال .القراءة خلف اإلمام للبخاري (ص.)3 :
«فصاعدا» تفرد به معمر عن الزهري دون أصحاب الصحيح (.)87 /5
وقال ابن حبان :وقوله:
ً
قلت :فهي ضعيفة ،وهللا أعلم.
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املبحث الثالث:

وفيه ثالثة مطالب

عدد آايهتا وكلماهتا وحروفها:

املطلب األول :عدد آايهتا:

فاحتة الكتاب تعداد آايهتا سبع آايت ،وذلك إبَجاع القهراء واملفسرين وأهل العدد ،وقد ه
دل على ذلك داللة الكتاب
والسنة واإلَجاع.
فأما دًللة الكتاب:

اك َسحب ًعا َم َن الح َمثَ َاِن َوالح ُق حرآ َن الح َع َظ َيم ﴾[اْلجر.]87:
فقول هللا تعالَ ﴿ :ولََق حد آتَحي نَ َ

يقول ابن جرير الطربي رمحه هللا-بعد سياقه ألقوال أهل التأويل يف اآلية الكرمية« :-وقال آخرون :عن بذلك :سبع

أيضا خمتلفون ِف معن املثاِن ،فقال بعضهم :إمنا مسْي
آايت ،وقالوا :هن آايت فاحتة الكتاب؛ ِلهنن سبع آايت ،وهم ً
مثاِن ِلهنن يثنْي ِف كل ركعة من الصَلة»(.)103
والريب أن أصحاب هذا القول قد أصابواِ ،لن قوَلم قد ثبت أتويله وتفسْيه ِف اْلديث الثابت الصحيح ،والسنة مبينة
ومفسرة جململ القرآن كما سيأِت ِف بيان داللة السنة.
ويقول ابن كثري رمحه هللا بعد أن ساق القول األول يف اآلية الكرمية:

«والقول الثاِن :أهنا الفاحتة ،وهي سبع آايت .روي ذلك عن عمر ،وعلي ،وابن مسعود ،وابن عباس رضي هللا عنهم
أَجعْي.
قال ابن عباس رضي هللا عنهما:

والبسملة هي اآلية السابعة ،وقد خصكم هللا َبا .وبه قال النخعي ،وعبد هللا بن عبيد بن عمْي ،وابن أيب مليكة ،وشهر
بن حوشب( ،)104واْلسن البصري ،وجماهد.
وقال قتادة:ذكر لنا أهنن فاحتة الكتاب ،وأهنن يثنْي ِف كل قراءة :وِف روايةِ :ف كل ركعة مكتوبة أو تطوع.
واختاره ابن جرير ،واحتج ابِلحاديث الواردة ِف ذلك ،وقد قدمناها ِف فضائل سورة «الفاحتة» ِف أول التفسْي ،وهلل
اْلمد»(.)105

( )103جامع البيان (.)133/17
( )104شهر بن حوشب أبو سعيد اِلشعري الشامي .كان من كبار علماء التابعْي ،حدهث عن موالته أمساء ،وعن أيب هريرة ،وعائشة،
َ
كثْيا.
وابن عباس .وشهر تُكلم فيه ً
قال اِللباِن  -رمحه هللا« :-وشهر ضعيف» ،وقال عنه« :يهم»[ .أحكام اجلنائز .]225 – 1
وقال  -رمحه هللا« :-وهو سيء اْلفظ ال سيما وقد خالف َجيع الثقات فيه(» ...اإلرواء .)143 – 4
( )105تفسْي ابن كثْي (.)547/4
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وعن علي أيب طالب رضي هللا عنه قال« :السبع املثاِن :فاحتة الكتاب»(.)106

وحسبك ابختيار حِب اِلمة وترَجان القرآن عبد هللا بن عباس ،وكذلك ابختيار على بن طالب  -رضي هللا عنهم :-
والريب أن أصحاب هذا القول قد أصابواِ ،لن قوَلم قد ثبت أتويله وتفسْيه ِف اْلديث الثابت الصحيح ،والسنة مبينة
ومفسرة جململ القرآن كما سيأِت ِف بيان داللة السنة.

وأما دًللة السنة:

فقد ثبت عن النيب ﷺ أنه فسرها بسورة الفاحتة؛ وذلك ملا ثبت وصح عند البخاري من حديث سعيد بن املعلهى رضي
هللا عنه أن النيب ﷺ فسرها له بقوله« :اْلمد هلل رب العاملْي ،هي السبع املثاِن والقرآن العظيم الذي أوتيتُه»(.)107
نصَرفه إل عدد آايت السورة الكرمية.
فيكون بذلك العدد املذكور ِف اآلية ُم َ
وأ اما اإلمجاع:

فقد حكاه خلق كثْي من العلماء ال حصر َلم.

وننقل بعض أقوال من حكى اإلمجاع:
ال عُثْما ُن بن س ِع ٍّ
يد الد ِ
ااينّ( - )108رمحه هللا:-
قَ َ َ ُ َ

«وهي سبع آايت ِف َجيع العدد»(.)109
ي(ت538 :ه )-عفى هللا عنه:-
َ
قال ََْم ُمو ُد بْ ُن عُ َم َر ال ازََمْ َ
ش ِر ّ

«وهي سبع آايت ابالتفاق»(.)110
ِ
ي(ت597 :ه )-رمحه هللا« :-فاحتة الكتاب :سبع آايت بَل خَلف ِف
َ
ابن اجلَْوِز ّ
بن َعل ٍّّي ُ
قال أبو ال َف َر ِج عب ُد ال ارمح ِن ُ
َجلتها»(.)111
ِ
ي (ت902 :ه )-رمحه هللا« :-فاحتة الكتاب :هي سبع ابتفاق»(.)112
َ
علي ب ِن َم ام ٍّد ال ا
س َخا ِو ّ
قال َعلَ ُم ال ّدي ِن ِّ

( )106جامع البيان للطِبي (.)133/17
( )107أخرجه البخاري وقد سبق خترَيه قبل قليل.
ومفسر أندلسي .وله عدد من
( )108أبو عمرو الداِن (املتوِف ِف شوال  444ه ) املعروف ِف زمانه ب ابن الصْيِف عاَل قراءات ُ
وُمدث ُ
املؤلفات منها :جامع البيان ِف السبع ،والتيسْي ِف القراءات السبع ،واالقتصاد ِف السبع ،وإَياز البيان ِف قراءة ورش ،والتلخيص ِف قراءة
ورش ،واملقنع ،واحملتوى ِف القراءات الشواذ ،وطبقات القراء ،واِلرجوزة ِف أصول الداينة ،واالهتداء ِف الوقف واالبتداء ،والعدد ،والتمهيد
نقَل عن املوسوعة اْلرة،
ِف حرف انفع ،والَلمات ،والراءات لورش ،والفنت الكائنة ،واَلمزتْي ،والياءات ،واإلمالة البن العَلءً .
وينظر :سْي أعَلم النبَلء :الطبقة الرابعة والعشرون-أبو عمرو الداِن.
( )109البيان (.)139
( )110الكشاف ( .)99/1تفسْي الزخمشري-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل املؤلف :أبو القاسم ُممود بن عمرو بن
أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :ه ) الناشر :دار الكتاب العريب -بْيوت الطبعة :الثالثة  1407-ه عدد اِلجزاء.4 :
( )111فنون اِلفنان ( .)327-278
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ب ب ِن َع ِطياةَ األَنْ َدل ِ
بن غَالِ ِ
ُسي(ت542:ه )  -رمحه هللا:-
َ
قال َع ْب ُد احلَِّق ُ

«وأَجع الناس على أن عدد آي سورة اْلمد سبع آايت( ،و) ما ورد من خَلف ضعيف ِف ذلك»(.)113
ْيب( - )114رمحه هللا:-
َ
بن أ ْ
َمحَ َد بْ ِن ُج َز ٍّّ
قال َُمَ ام ُد ُ
ي ال َكلِ ّ

ت
«وال خَلف أن الفاحتة سبع آايت ،إال أن الشافعي يعد البسملة آية منها ،واملالكي يسقطها ويعد ﴿ أَنح َع حم َ
َعلَحي َه حم﴾ آية»(.)115
بن َُمَ ام ٍّد املُ َخلِّ ِ
التّ (ت1311 :ه )  -رمحه هللا:-
قَ َ
ال ِر ْ
ضوا ُن ُ
«وعدد آايهتا سبع متفقة اإلَجال»(.)116
قال َُمَ امد الطا ِ
اه ُر بْ ُن َعا ُشور (ت1393 :ه )  -رمحه هللا:-
َ
«وهي سبع ٍ
آايت ابتفاق القراء واملفسرين»(.)118(،)117

إمجاع أهل العدد:

قال البقاعي ( -)119رمحه هللا:-

«وأما عدد آي الفاحتة :فهي سبع عند َجيع أهل العدد ،وهم مخسة :مدِن ،ومكي ،وكوِف ،وبصري ،وشامي»(:)120

(َ )112جال القراء (َ .)190/1جال القراء وكمال اإلقراء ،السخاوي :علي بن ُممد بن عبد الصمد اَلمداِن املصري الشافعي أبو
اْلسن علم الدين ،دراسة وحتقيق :عبد اْلق عبد الدامي سيف القاضي ،أصل الكتاب رسالة دكتوراه إبشراف :دُ /ممد ساَل احمليسن،
مؤسسة الكتب الثقافية – بْيوت ،الطبعة :اِلول 1419 ،ه  1999-م ،عدد اِلجزاء.2:
()113احملرر الوجيز (.)95/1
جزي الكليب ( 741- 693ه ) ُممد بن أمحد بن ُممد بن عبد هللا ،ابن ٍ
( )114ابن ٍ
جزي الكليب ،أبو= القاسم ،فقيه من العلماء
ابِلصول واللغة .من أهل غرانطة .من كتبه :القوانْي الفقهية ِف تلخيص مذهب املالكية -ط ،تقريب الوصول إل علم اِلصول ،الفوائد
العامة ِف ْلن العامة ،التسهيل لعلوم التنزيل-ط تفسْي ،اِلنوار السنية ِف اِللفاظ السنية -ط ،وسيلة املسلم ِف هتذيب صحيح مسلم،
نقَل عن :اِلعَلم للزركلي.
البارع ِف قراءة انفعً ،
( )115التسهيل (.)63/1
( )116القول الوجيز (.)161
( )117التحرير والتنوير (.)136/1
( )118ولَلستزادة :ينظر :موقع َجهرة العلوم.
الرَابط بن علي بن أيب بكر
( )119البقاعي ،برهان الدين ( 885- 809ه ) أبو اْلسن ،برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن ُّ
البقاعي ،مؤرخ أديب .أصله من البقاع ِف سورية ،وسكن دمشق ورحل إل بيت املقدس والقاهرة ،وتوِف بدمشق له( :عنوان الزمان ِف
نقَل عن اِلعَلم للزركلي.
تراجم الشيوخ واِلقران -خ) ،و (عنوان العنوان -خ) خمتصر عنوان الزمان ،و (أسواق اِلشواق -خ) وغْيهاً ،
( )120مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور-للبقاعي( .)169/1مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور؛ املؤلف :إبراهيم
بن عمر البقاعي الشافعي برهان الدين أبو اْلسن؛ احملقق :عبد السميع ُممد أمحد حسنْي؛ حالة الفهرسة :غْي مفهرس؛ الناشر :مكتبة
املعارف؛ سنة النشر1408 :ه م-عدد اجمللدات3 :؛ رقم الطبعة.1 :
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نظائر سورة الفاحتة يف عدد آايهتا:

ونظْيهتا ِف عدد آايهتا ِف املكي والشامي سورة الناس وِف الكوِف والبصري سورة أرأيت وال نظْي َلا ِف املدنيْي(.)121

رؤوس اآلية يف السورة الكرمية:
ال عُثْما ُن بن س ِع ٍّ
يد الد ِ
ااينّ رمحه هللا:
قَ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْي﴾
ْي﴾ ﴿ ،الح ُم حستَق َيم﴾َ ﴿ ،علَحي َه حم﴾ ﴿ ،الضهال َ
ْي ﴾﴿ ،الهرحي َم﴾ ﴿ ،الدي َن﴾ ﴿ ،نَ حستَع ُ
«ورؤوس اآلية ﴿ :الح َعالَم َ
ب ب ِن َع ِطياةَ األَنْ َدل ِ
بن غَالِ ِ
ُسي رمحه هللا:
َ
قال َع ْب ُد احلَِّق ُ
«وأَجع الناس على أن عدد آي سورة اْلمد سبع آايت ﴿:الحعالَ َمْي﴾ آية ﴿ ،الهرَحي َم﴾ آيةَ ﴿ ،
الدي َن ﴾ آية﴿ ،
َ َ
َ
َ
َ
ْي﴾ آية.
ْي﴾ آية ﴿ ،الح ُم حستَق َيم﴾ آيةَ ﴿ ،علَحي َه حم﴾ آية ﴿ ،الضهال َ
نَ حستَع ُ
وقد ذكران ِف تفسْي ﴿ بَس َم هَ
اّلِل الهر حمحَ َن الهرَحي َم﴾ ما ورد من خَلف ضعيف ِف ذلك»(.)122
ح

وكذلك هو اختيار َساحة شيخنا اإلمام ابن ابز حيث يقول -رمحه هللا:-
«إهنا-أي :البسملة-ليست من الفاحتة ،وإمنا أول الفاحتة :ح َ َ
َ
ّلِل ر َ
ْي﴾
ب الح َعالَم َ
﴿اْلَ حم ُد ه َ
مح َن الهرَحيم ﴾ ﴿ ،مالَ َ َ َ
َ
ْي ﴾الرابعة﴿ ،
هذه اآلية اِلول ،الثانية ﴿ الهر ح ََٰ
ك يَ حوم الدي َن ﴾الثالثة ﴿ ،إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
َ
َ هَ
َ
َ َ
ض َ
وب َعلَحي َه حم
ت َعلَحي َه حم ﴾هذه هي السادسةَ ﴿ ،غ حَْي الح َم حغ ُ
ين أَنح َع حم َ
حاهد َان الصَرا َط الح ُم حستَق َيم ﴾هي اْلامسة ﴿ ،صَرا َط الذ َ
َ
ْي ﴾هي السابعة»(.)123
َوَال الضهال َ
وبذكر أيب عمرو الداِن عثمان بن سعيد لرؤوس اآلية ِف السورة الكرمية بدءًا
َ
ْي ﴾ ،وكذلك ذكر ابن عطية اِلندلسي عد آايت السورة السبع بدءًا
ب ﴿ الح َعالَم َ
َ
أيضا قول اإلمام ابن ابز رمحه هللا يتضح عدم إثباهتم للبسملة ،فلم يعدوها آية ِف الفاحتة ،وَبذا
ْي ﴾ وكذلك ً
ب ﴿ الح َعالَم َ
تتوافق تلك اِلقوال مع اختيار شيخ اإلسَلم« :أهنا آية مستقلة» ،وهو أقرب اِلقوال.
قاعدة رؤوس اآلية (الفواصل):
َ
بن َُمَ ام ٍّد املُ َخلِّ ِ
ْي﴾ ،و﴿ الهرَحي َم﴾»(.)124
قَ َ
ال ِر ْ
التّ رمحه هللا« :وقاعدة فواصلها (من( َنو﴿ :الح َعالَم َ
ضوا ُن ُ
ومعن قوله( :من) إشارة إل أن آخر حرف ِف هناية كل فاصلة ِف السورة الكرمية ُمصور ِف هذين اْلرفْي (ن ،م) وال
َ
ْي﴾﴿ ،والهرَحيم﴾.
خيرج عنهما ً
أبدا ،وذكر لذلك مثالْي مها﴿ :الح َعالَم َ

( )121البيان ( ،)139القول الوجيز (.)161
( )122احملرر الوجيز ( .)95/1تفسْي ابن عطية-احملرر الوجيز ِف تفسْي الكتاب العزيز املؤلف :أبو ُممد عبد اْلق بن غالب بن عبد
الرمحن بن متام بن عطية اِلندلسي احملاريب (املتوىف542 :ه ) احملقق :عبد السَلم عبد الشاِف ُممد الناشر :دار الكتب العلمية -بْيوت
الطبعة :اِلول 1422-ه .
( )123ينظر :املوقع الرمسي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز -رمحه هللا.-
( )124القول الوجيز (.)161
42

املطلب الثالث :عدد حروفها:

وِف عدد كلمات السورة الكرمية خَلف مشهور ،وسبب اْلَلف اِلظهر أنه بسبب كون البسملة آية ِف الفاحتة ،ملن
أثبتها ،وكوهنا ليست آية ملن نفاها.

أشهر األقوال يف عدد كلماهتا:

القول األول :عدد كلماهتا مخس وعشرون كلمة

()127
()126
واختاره َجع من أهل العلم منهم :أبو عمرو الد َ
ضوا ُن
النيسابوري
هاِنُّ( ،)125و
ُّ
 ،واإلمام ابح َن َكثَ ٍْي ِف تفسْيه ، .وَر ح
بن ُُمَ هم ٍد امل َخلَ َ
َلِتُّ(.)128
ُ
ُ
القول الثاين :عدد كلماهتا سبع وعشرون كلمة
وممن اختار هذا القول :علي بن ٍ
ُممد اْلاز ُن ،صاحب التفسْي(.)129
ُّ ُ
القول الثالث :عدد كلماهتا تسع وعشرون كلمة
()130
علي ب َن ٍ
اجلاوي(.)131
عمر
الدمشقي
عادل
بن َ
ُّ
اْلنبليُ ، .
ُّ
ُّ
وُممد ُ
عمر ُ
بن َ
وممن اختار هذا القولُ :

وإن قوِل ابن عادل الدمشقي واجلاوي ،اِلظهر :أنه مع إثبات البسملة آية ِف الفاحتة.

وأما القول األول األظهر :أهنم يعدون البسملة ،متشيًا مع القول ِبن البسملة آية مستقلة ِف كتاب هللا وهو اختيار شيخ

اإلسَلم ابن تيمية كما مهر معنا آن ًفا.
إثباًت.
والقول الثالث هو املشهور ،لكن الَتجيح ِف عدد كلماهتا متعلق ابلَتجيح بكون البسملة آية ِف الفاحتة نفيًا أو ً

نظريهتا يف عدد الكلمات:
ال عُثْما ُن بن س ِع ٍّ
يد الد ِ
ااين:
قَ َ َ ُ َ

«وكلمها مخس وعشرون كلمة َك َكلَم أرأيت»(.)133( )132

املطلب الثالث :عدد حروفها:

( )125البيان (.)139
( )126غرائب القرآن (.)59/1
( )127تفسْي القرآن العظيم (.(102/1
( )128القول الوجيز (.)161
( )129لباب التأويل (.)15/1
( )130اللباب (.(159/1
( )131مراح لبيد (. (7/1مراح لبيد لكشف معن القرآن اجمليد ،اجلاويُ :ممد بن عمر نووي ،حتقيق ُممد أمْي الصناوي ،دار الكتب
العلمية -بْيوت ،الطبعة :اِلول  1417-ه عدد اِلجزاء.4:
 -194ميزان االعتدال :اإلمام الذهيبَ ،شس الدين أبو عبد هللا ُممد بن أمحد ابن عثمان بن قَ حامياز ،دار املعرفة ،بْيوت ،الطبعة اِلُول،
سنة  1382ه .
( )132يعِن ب (أرأيت) :سورة املاعون.
(( )133البيان.)139 :
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اسعا على ستة أقو ٍال ،وكل قول قال به أقوام( ،)134وَل يعرج الباحث على اْلوض
وقد اختلف ِف عدد حروفها اختَلفًا و ً
ِف التفصيل ِف عدد حروفها ،إذا املعول عليه عدد اآلايت والكلمات؛ ِلنه متعلق مبوضوع قرآنية البسملة ،والسيما ِف
باًت.
كوهنا آية ِف الفاحتة نفيًا كان ذلك أو إث ً
ولعل ِف ذلك من الكفاية واملعتِب ما يكفي لوضوح اْلق ِلهل البحث والنظر.

واحلمد هلل رب العاملني.

()134ولَلستزادة ينظر :موقع َجهرة العلوم.
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املبحث الرابع :أبرز موضوعات السورة الكرمية

وفيه مطلبان:
مسيت السورة بسورة الفاحتة الفتتاح القرآن َبا فهي أول سورة فيه ،وهي مشتملة على َجيع معاِن القرآن الكرمي
ومقاصده ،فهي كاملقدمة للقرآن كله ،فقد احتوت مواضيعها الدين كله.

إمجاًل:
املطلب األول :بيان َمور مواضيع السورة ا
يد َ
السورَة حوَل أ َ َ
ات ه َ
َ
وع َه ،والع َق َ َ
ص َف َ
االعتَ َق َاد ابلي وَم َ
َ
ان بَ َ
اآلخ َر ،وا َإلميَ َ
اّلِل
يدةَ ،والعَبَ َادةَ ،والته حش َري َعَ ،و ح
ُصول الدي َن َوفُ ُر َ َ
ور حُم َوُر ُّ َ َ ح ُ
َح
َُ ُ
َ
ب اَلداية إل َ
الصر َ
الدي َن اْل َق و َ
ُّع َاء ،والتهو ُّج َه إَلَحي َه َج هل و َع ََل بطَلَ َ
اط امل حستَ َقي َم،
االستَ َعانََة َوالد
اْلُ حس َنَ ،وإَفح َر َاد َه ابلعَبَ َاد َة َو
َ
ح
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
والتهضُّرَع إَلَي َه ابلثحبَ َ
صاْلََ
ات علَى ا َإلميَ َ
ض َ
ْي ،وَجتَن َ
وب
ان َوَهنح َج َسبَ َيل ال ه
ُّب طَ َر َيق امل حغ ُ
َ
َ
َ َ ح
َ
َ
َ
َ
السع َد َاء ومنا َزَل اِلَ حش َقي َاء ،والتهعبُّ َد ِبَم َر ه َ
ص اِلُم َم ال هسابََقة ،و َ
اّلِل
االط ََل َع َعلَى َم َعارََج ُّ َ َ َ َ
َعلَحي َه حم َوالضهال َ
َ َ َ ح
ْيَ ،وا َإل حخبَا َر َع حن ق َ
ص َ َ
َ
ُسحب َحانَهُ َوَهنحيَ َه(.)135
تفصيال:
املطلب الثاين :بيان َمور مواضيع السورة
ا
وفيه مسائل:

أوًل :موضوع أسس قضااي العقيدة والتوحيد:
ا

فقد حوت السورة بْي ثنااي آايهتا قضااي العقيدة ،العقيدة ِف هللا تعال ،وِف أمسائه وصفاته ،وِف اليوم اآلخر ،والتعريف
َ
تبارك وتعال.
ابملعبود املستحق للعبادة وحده دون سواه َ

ِِ
ني ﴾ فيه بيان استحقاق املول -عز وجل  -اْلمد والثناء والتمجيد الذي هو
ب ال َْعالَ ِم َ
فقوله تعاىل ﴿ :ا ْحلَ ْم ُد الِل َر ِّ

أهله جل ِف عَله ،مع التذكْي بوجوب شكره ومحده على نعمه وآالئه ،واإلقرار له ابلربوبية ،وِف اإلقرار بذلك كله تنزيه
هلل عن كل نقص ،فكما أنه سبحانه اتصف ابلكمال املطلق ،فالنقائص كلها ِف حقه ُماله.
وقوله ﴿ :الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾فيه الثناء على هللا بوصفه جل ِف عَله ابلرمحة العامة
﴿ الهر حمحَ َن ﴾،والرمحة اْلاصة ﴿ الهرَحي َم ﴾:
والسورة الكرمية كلها ِف التوحيد من أوَلا وحىت آخر ،وكل آية فيها تدل على التوحيد ،ولقد ورد ِف السورة التوحيد
اْلم ُد َهَ
ّلِل ﴾ متضمن لتوحيد اِللوهية ،وكذلك قوله
ِبنواعه الثَلثة اِللوهية والربوبية واِلمساء والصفات ،فقوله تعال ﴿ :حَ ح
تعال﴿ :إَ هاي َك نَعب ُد وإَ هاي َك نَستَعَْي ﴾ وكذلك قوله تعال ﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم﴾ .ففي كل ذلك داللة على توحيد
ح
ح ُ
حُ َ
اِللوهية.
وتوحيد اِللوهية هو :توحيد هللا ِبفعال العباد ،واليت منها :اْلمد والعبادة والدعاء واالستعانة.

مصدرا،
( )135مقال ل  :عبد اِلثري :موقع صيد الفوائد ،مع تصرف يسْي .وبعد َبث مض ٍن َل يقف الباحث له على عزٍو وَل َيد له
ً
ولكن يُستشعر أن فيه نَ َفس ابن القيم وأسلوبه ِف الكتابة وال سيما ِف هنايته ،وهللا أعلم.
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وعمَل ،ونفي العبادة عن كل من سوى هللا تعال كائنًا
«وهو إفراد هللا تعال جبميع أنواع العبادة؛ الظاهرة ،والباطنةً ،
قوالً ،
من كان»(.)136
َ
وقوله ﴿ :ر َ
ْي ﴾متضمن لتوحيد الربوبية.
ب الح َعالَم َ
َ
وتوحيد الربوبية :هو توحيد هللا تعال ِبفعاله سبحانه وتعال :وهو« :اإلقرار ِب هن هللا سبحانه وتعال هو رب كل شيءٍ
ومليكه ،وأن هللا تبارك وتعال هو اْلالق ،والرازق ،واحمليي ،واملميت ،والنافع ،والضار( ،)137واملتفرد إبجابة دعاء
أيضا ِبن اِلمر كله هلل ،وأنه بيده اْلْي كله ،وأن هللا هو القادر على ما يشاء ،وليس له ِف ذلك أي
املضطرين ،واإلقرار ً
شريك ،أو نظْي»(.)139( )138
وقوله ﴿ :ال ار ْمحَ ِن ال ارِح ِيم ﴾ متضمن لتوحيد األَساء والصفات.
وتوحيد اِلمساء والصفات هو :إثبات َجيع صفات الكمال هلل تعال اليت أثبتها هللا تعال لنفسه ِف ُمكم كتابه ،وأثبتها له
رسوله ﷺ ِف صحيح سنته ،على اْلقيقة ،على وجه يليق بذات هللا تبارك وتعال .من غْي حتريف وال أتويل وال تعطيل،
وال تكييف وال تشبيه متثيل.
وهذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة املنصورة إل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة ِف توحيد اِلمساء والصفات.
قال ابن عبد الرب رمحه هللا:

«أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات الواردة كلها ِف القرآن والسنة واإلميان َبا ،ومحلها على اْلقيقة ال على
اجملاز ،إال أهنم ال يكيفون شيئًا من ذلك ،وال ُيدون فيه صفة ُمصورة ،وأما أهل البدع واجلهمية واملعتزلة كلها واْلوارج
فكلهم ينكرها ،وال ُيمل شيئًا منها على اْلقيقة»(.)140
( )136معارج القبول شرح سلم اِلصول ( .(31 /1معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم اِلصول-املؤلف :حافظ بن أمحد بن علي
اْلكمي (املتوىف1377 :ه ) احملقق :عمر بن ُممود أبو عمر-الناشر :دار ابن القيم – الدمام-الطبعة :اِلول 1410 ،ه  1990-م-
عدد اِلجزاء.3
(َ )137ل يثبت بدليل صحيح أن الضار من أمساء هللا تعال وإمنا ورد ذلك ِف اْلديث املشهور الذي فيه تعداد اِلمساء اْلسن ،وهو
حديث ضعيف ،رواه الَتمذي وغْيه .واملقرر عند أهل العلم أن أمساء هللا تعال وصفاته توقيفية ،أي :ال يثبت منها شيء إال ابلدليل .فإذا
صحيحا فإنه َيوز اإلخبار به عن هللا تعال ،فيقال :هللا هو الضار النافعِ ،لن ابب اإلخبار أوسع من ابب
َل يثبت االسم ،وكان معناه
ً
اِلمساء والصفات ،لكن ال يعبد َبذا االسم ،فَل يقال :عبد الضار ،أو عبد النافع؛ ِلنه َل يثبت امسًا هلل تعال .ولَلستزادة :ينظر :موقع
اإلسَلم سؤال وجواب.
( )138تيسْي العزيز اْلميد (ص  .)33تيسْي العزيز اْلميد (الطبعة السابعة) ،بْيوت :املكتب اإلسَلمي- .سليمان بن عبد هللا بن ُممد
بن عبد الوهاب (1408ه 1988-م).
( )139سليمان بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الوهاب ( 1200ه 1233-ه ) من آل الشيخ ،فقيه سلفي من أهل ْند من حفدة الشيخ
ابرعا ِف التفسْي واْلديث والفقه ،وشى به بعض املنافقْي إل إبراهيم ابشا بن ُممد علي بعد دخوله الدرعية
ُممد بن عبد الوهاب .كان ً
واستيَلئه عليها فأحضره إبراهيم ،وأظهر بْي يديه آالت اللهو واملنكر إغاظة له ،مث أخرجه إل املقِبة وأمر العساكر أن يطلقوا عليه
َجيعا فمزقوا جسمه -رمحه هللا .-
الرصاص ً
( )140التمهيد ).(145/7
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وبذلك يتبْي أن ُمور السورة اِلساسي وموضوعها الرئيس :هو التوحيد.
اثنياا :إثبات الوعد والوعيد

ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾ ،والذي يلزم منه اإلقرار بيوم البعث واْلساب واجلزاء
وأما الوعد والوعيد :ففي قوله تعالَ ﴿ :مال َ ح
أيضا معن متجيد هللا وتعظيمه.
والعقاب ،وفيه ً

اثلثاا :حصر استحقاق العبادة هلل وحده ،وحصر اًلستعانة به دون سواه
فقوله ﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد ﴾إقرار ِبلوهيته سبحانه وتعال واستحقاقه العبادة دون سواه ،والعبادة مثرة التوحيد ،والتوحيد ال
توحيدا إال مع العبادة ،وال تتحقق العبادة هلل تعال إال ابلِباءة من الشرك وأهله ،فيشمل قوله﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد﴾ معن
يُس همى ً
الِباءة من الشرك وأهله ضمنًا.
والعبادة الصحيحة من شأهنا أن ترسخ العقيدة ِف القلوب وتثبتها ِف النفوس.
َ
ْي ﴾ إقرار هلل تعال ابالفتقار واْلضوع والذل ،وذلك مشهد عظيم من مشاهد العبودية هلل الواحد
وقولهَ ﴿ :وإَ هاي َك نَ حستَع ُ
اِلحد ،مع ما فيه من بيان العجز والتِبؤ من اْلول والطول والقوة وختصيص هللا تعال ابالستعانة والعون واملدد دون
سواه ،وقوله( :نعبد ،نستعْي) فيه إفراد هلل  -سبحانه وتعال  -ابلعبادة والدعاء واالستعانة.
وما سبق ذكره كان كمقدمة أول :عن بيان عظمة من نسأله  -وهو الرب -جل ِف عَله -والتقرب إليه بصنوف
العبودية املشتملة على محده والثناء عليه ومتجيده جل ِف عَله.
ابعا :سؤال هللا تعاىل اهلدايتني ،هداية الدًللة واإلرشاد ،وهداية التوفيق واإلهلام والرشاد ،وسؤال الثبات على
را
الدين القومي:
وذلك ِف قوله تعال﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم ﴾ والتذلل إل هللا تعال بطلب اَلداية إل الطريق املستقيم وبيان ضعف
ح
العبد السائل وذله لربه وإظهار افتقاره إليه كان كمقدمة اثنية.

خامسا :ومن أبرز مواضيعها طلب الثبات على الصراط املستقيم والنهج الصاحل القومي مع الذين أنعم هللا عليهم
ا
ابلثبات عليه:
ول
اّلِلَ َوالهر ُس َ
ت َعلَحي َه حم﴾ ،واملنعم عليهم هم الذين قال هللا تعال عنهمَ ﴿ :وَمن يُ َط َع ه
وذلك ِف قوله سبحانه﴿:أَنح َع حم َ
هَ
الص َد َيقْي والشُّه َد َاء وال ه ََ
اّلِل علَي َهم َمن النهبَيَْي و َ
ك َرفَي ًقا ([ ﴾ )69النساء].
ْي َو َح ُس َن أُوَٰلَئَ َ
فَأُوَٰلَئَ َ
صاْل َ
ََ َ َ
ََ
ين أَنح َع َم هُ َ ح َ
ك َم َع الذ َ
َ هَ
ت َعلَحي َه حم ﴾بيان شرف الصحبة الصاْلة ومكانتها وفضلها.
ين أَنح َع حم َ
وِف قوله ﴿ :صَرا َط الذ َ
سادسا :ذكر ٍّ
طرف من قصص األمم الغابرة وأخبارها وذكر مصريها:
ا
َ
َ هَ
ض َ
ْي﴾ وفيه بيان انقسام اْلليقة
ت َعلَحي َه حم َغ حَْي الح َم حغ ُ
وب َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
ين أَنح َع حم َ
وذلك ِف قوله تعال﴿ :صَرا َط الذ َ
ِلقسام ثَلثة ،منعم عليهم وهم أهل السعادة ،ومغضوب عليهم ،وضالون ،ومها أهَل الشقاء والغواية.
وفيه التحذير من مسالك أهل الغواية والضَلل لئَل ُيشروا مع سالكي سبلهم.
وكانت اْلامتةِ :ف بيان الطريق املستقيم املؤدي إل سعادة الدارين ملن سلكه وثبت عليه ،وِف تقسيم اْلليقة إل ثَلثة
أقسامَ ،بسب العلم والعمل كما مهر معنا آن ًفا.
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ومن هنا يتضح :أن آايت الفاحتة قد أَجلت اِلصول اليت جاءت مفصلة ِف القرآن كله ،ويتضح من ذلك اْلكمة ِف

تنزيلها ِف أول ما نزل من القرآن ،وهي أول سور القرآن ترتيبًا ال تنز ًيَل.

ضاَ :يدر بنا أن نفهم ملاذا تسمى الفاحتة ب «أم الكتاب» وب «أم القرآن».
ومن هنا أي ا
ويف حنو ذلك يقول البقاعي رمحه هللا:

«إن سورة الفاحتة جامعة جلميع ما ِف القرآن ،فاآلايت الثَلث اِلُول شاملة لكل معن تضمنته اِلمساء اْلسن والصفات
العلى ،فكل ما ِف القرآن من ذلك فهو مفصل من جوامعها ،واآلايت الثَلث اِلُخر من قوله ﴿ :حاه َد َان ﴾ شاملة لكل
ما ُييط ِبمر اْللق ِف الوصول إل هللا ،والتحيز إل رمحته ،واالنقطاع دون ذلك ،فكل ما ِف القرآن فمن تفصيل جوامع
هذه ،وكل ما يكون وصلة بْي ما ظاهره من اْللق ومبدؤه وقيامه من اْلق فمفصل من آية ﴿إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك
َ
ْي﴾».
نَ حستَع ُ
وذكر ابن القيم رمحه هللا:

«أن السورة اشتملت على الرد على َجيع طوائف أهل البدع والضَلل ،كما بينت منازل السائرين ،ومقامات العارفْي،
وبيان أنه ال يقوم غْي هذه السورة مقامها ،وال يسد مسدها ،ولذلك َل ينزل ِف التوراة ،وال ِف اإلْنيل مثلها».

وقال ابن سعدي(ت1376 :ه )  -رمحه هللا:-

«وهذه السورة على إَيازها احتوت على ما َل حتت َو عليه سورة من سور القرآن ،فقد تضمنت أنواع التوحيد الثَلثة :توحيد
َ
الربوبية ،يؤخذ من قوله ﴿:ر َ
اّلِل ،ومن
ْي ﴾ ،وتوحيد اِللوهية ،وهو إفراد هللا ابلعبادة ،يؤخذ من لفظ (اجلَللة) :ه
ب الح َعالَم َ
َ
قوله:
﴿ إِ ااي َك نَ ْعبُ ُد ﴾:

وتوحيد اِلمساء والصفات ،وهو إثبات صفات الكمال هلل تعال ،اليت أثبتها لنفسه ،وأثبتها له رسوله ﷺ من غْي تعطيل،
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾وأن
وال متثيل ،وال تشبيه ،وقد دل على ذلك لفظ اْلمد .وإثبات اجلزاء على اِلعمال ِف قولهَ ﴿ :مال َ ح
َ
ْي ﴾.
اجلزاء يكون ابلعدل ،وتضمنت إخَلص الدين هلل تعال ،عبادة واستعانة ِف قوله﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
وتضمنت إثبات النبوة ِف قوله ﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم﴾ِ،لن ذلك ممتنع بدون الرسالة .وتضمنت إثبات القدر ،وأن
ح
العبد فاعل حقيقة .وتضمنت الرد على َجيع أهل البدع والضَلل ِف قوله ﴿:اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم ﴾» (:)141
ح
أيضا وصف هللا ابلرمحة العامة والرمحة اْلاصة ِف امسي الرمحن ،الرحيم داللة على إثبات توحيد اِلمساء والصفات كما هو
و ً
معلوم وظاهر ال خيفى.
مفصَل ِف سائر سور القرآن الكرمي
وَبذا يتبْي أن السور الكرمية قد حوت أهم مقاصد القرآن الكرمي ً
إَجاال ،مث جاء ذلك ً
كلها.

( )141مقاصد سورة الفاحتة ،موقع إسَلم ويب ،موقع املقاالت /بتاريخ (2012/11/20م).
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افتقارا إل هللا بطلب اَلداية والداللة إل الصراط
فقد اشتملت الفاحتة على أصول الدين وفروعه ،عقيدة وعبادة و ً
املستقيم ،والثبات عليه ،وفيه معن طلب اَلدايتْي ،وال يتم ذلك إال بشرع ودين ،وال يتم شرع ودين إال إبرسال الرسل
وإنزال الكتب ،وفيها أخبار وقصص اِلمم الغابرة ،وبينت طريق السعداء وطريق اِلشقياء.
ولقد وصف هللا تعاىل سورة الفاحتة أبهنا:

«سبعا من املثاِن» ،واملثاِن هي اليت تكرر فيها املواعظ والعِب ،وموضوعاهتا متكرر ِف القرآن كله.
ً

ولقد وصفها سبحانه أبهنا:

«القرآن العظيم» لعظم ما حوته ِف طيات آايهتا من موضوعات ،والقرآن العظيم معطوف على السبع املثاِن من عطف
العام على اْلاص.
وَسيت ب «أم القرآن»:

الشتماَلا على معاِن القرآن كله ،من محد هلل تعال وثناء عليه مبا مسى ووصف به ذاته املقدسة من أمسائه اْلسن
وصفاته العلى ،وبيان أوامره ونواهيه وثوابه وعقاب املَتتب على وعده ووعيده ،ذلك ِلن موضوعات القرآن كله مرجعها
ومردها إل موضوعاهتاِ ،لن ُمتوايهتا مشتملة على أنواع مقاصد القرآن الكرمي كله.
َ
ك الح َكتَ َ
ات
َنزَل َعلَحي َ
ت ُّحُم َك َم ٌ
آاي ٌ
والفاحتة سورة ُمكمة ،وكذلك آايهتا وموضوعاهتا ُمكمة ،قال تعال ﴿ ُه َو الهذي أ َ
َ
اب محنهُ َ
ُه هن أ ُُّم الح َكتَ َ
اب ﴾ [آل عمران.]7:
ُمكما ،ونعِن بذلك فاحتة
وأما عموم سور القرآن فمنها احملكم ومنها املتشابه ،فإذا ُرهد احملكم للمتشابه صار القرآن كله ً
الكتاب اليت حوت كل معاِن القرآن.
ولعل يف ذلك كفاية ،واحلمد هلل رب العاملني.
املطلب الثالث :بيان املعىن اإلمجايل للسورة

لقد «اشتملت هذه السورة الكرمية وهي سبع آايت ،على محد اّلِل ومتجيده والثناء عليه ،بذكر أمسائه اْلسن املستلزمة
لصفاته العليا ،وعلى ذكر املعاد وهو يوم الدين ،وعلى إرشاده عبيده إل سؤاله والتضرع إليه ،والتِبؤ من حوَلم وقوهتم،
مماثل ،وإل سؤاَلم إايه
وإل إخَلص العبادة له وتوحيده ابِللوهية تبارك وتعال ،وتنزيهه أن يكون له شر ٌ
يك أو نظْيٌ أو ٌ
اَلداية إل الصراط املستقيم ،وهو الدين القومي ،وتثبيتهم عليه حىت يفضي َبم ذلك إل جواز الصراط اْلسي يوم القيامة،
املفضي َبم إل جنات النعيم ِف جوار النبيْي ،والصديقْي ،والشهداء ،والصاْلْي.
واشتملت على الَتغيب ِف اِلعمال الصاْلة ،ليكونوا مع أهلها يوم القيامة ،والتحذير من مسالك الباطل؛ لئَل ُُيشروا
مع سالكيها يوم القيامة ،وهم املغضوب عليهم والضالون(.)142
ولقد افتتح الرب جل ِف عَله هللا هذه السورة ،اليت افتتح َبا كتابهَ-بمده سبحانه -فقال سبحانه ﴿ :ح َ َ
ّلِل ر َ
ب
اْلَ حم ُد ه َ
َ
ْي ﴾.
الح َعالَم َ
محد هللا نفسه العلية قبل أن ُيمده حامد ،فهو سبحانه املستحق للمحامد كلها.
( )142تفسْي ابن كثْي (.)144-143/1
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اْلَ حم ُد ﴾ :مبتدأ مرفوع.
و﴿ ح
وقولهَ ﴿ :هَ
ّلِل ﴾جار وجمرور [على التعظيم واإلجَلل والتبجيل لرب العزة واجلَلل] (.)143
واجلار واجملرور متعلق مبحذوف ،خِب املبتدأ ،تقديره :اثبت أو واجب(.)145()144
دائما هلل تعال.
ويفهم من هذا وجوب لزوم اْلمد ً
والَلم ِف لفظ اجلَللة َلا معنيان:
املعن اِلول :االختصاص ،فيكون املعن على ذلك أن هللا تعال خمتص جبميع احملامد وحده سبحانه وتعال.
واملعن الثاِن :االستحقاق ،فيكون املعن :أن هللا تعال مستحق جلميع احملامد اليت تليق بروبيته للعاملْي ،وتربيته ْللقه
بنعمه وإحسانه وإنعامه وإفضاله.
وقد أشار ملثله هذا املعن أو قريب منه بعض أهل التفسْي ،منهم ه
العَلمة ابن عثيمْي رمحه هللا ِف تفسْيه للفاحتة.
وصف احملمود ابلكمال مع احملبة والتعظيم؛ الكمال الذاِت والوصفي والفعلي؛ فهو كامل ِف ذاته وصفاته
اْلَ حم ُد ﴾
و﴿ ح
ُ
وأفعاله؛ وال بد من قَ حيد ،وهو «احملبة والتعظيم»؛ قال أهل العلمِ« :لن جمهرد وصفه ابلكمال بدون ُمبة وال تعظيم ،ال
مدحا»( )146اه .
يُس همى ً
محدا؛ وإمنا يُس همى ً
اْلَ حم ُد ﴾ يكون ابلثناء على رب العزة جبميع صفات اجلَلل والكمال ،والثناء عليه سبحانه وتعال ِبفعاله الكرمية
و﴿ ح
واليت مدارها بْي فضله سبحانه وتعال وعدله ،فاهلل سبحانه وتعال له اْلمد الكامل التام من َجيع الوجوه.
«واْلمد ضد ال هذَم ،واْلمد خِب مبحاسن احملمود مقرون مبحبته ،وال هذ ُّم خِب مبساوئ املذموم مقرون ببغضه ،فَل يكون محد
حملمود إال مع ُمبته ،وال يكون ذم ملذموم إال مع بُغضه ،وهو -سبحانه -له اْلمد ِف اِلول واآلخرة.
وأول ما نطق به آدم :اْلمد هلل رب العاملْي ،وأول ما مسع من ربه :يرمحك ربك ،وآخر دعوى أهل اجلنة :أن اْلمد هلل رب
العاملْي ،وأول َمن يدعى إل اجلنة اْل همادون ،ونبينا ُممد ﷺ صاحب لواء اْلمد ،آدم فمن دونه حتت لوائه ،وهو صاحب املقام
احملمود الذي يَغَبطه به اِلولون واآلخرون؛ فَل تكون عبادة إال َبب املعبود ،وال يكون محد إال َبب احملمود ،وهو -سبحانه-
املعبود احملمود»()147؛ اه.

أتداب مع الرب العظيم وذاته العلية سبحانه وتعال.
( )143ما بْي املعكوفْي من إضافة الباحث ً
( )144اجلدول ِف إعراب القرآن ( .)23 /1اجلدول ِف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد َنوية هامة-دار الرشيد ومؤسسة اإلميان-
املؤلفُ :ممود صاِف الناشر :دار الرشيد  -مؤسسة اإلميان رقم الطبعة1416 – 3 :ه 1995-م-طبعة مزيدة إبشراف اللجنة العامة
بدار الرشيد عدد اجمللدات.16 :
(ُ )145ممود بن عبد الرحيم صاِف -من أعَلم مدينة (محص) السورية ،وهو مؤلف أول كتاب كامل مفصل ِف إعراب القرآن وصرفه
وبيانه؛ ويُعرف ابسم (اجلدول ِف إعراب القرآن ،وصرفه ،وبيانه ،وكانت وفاته سنة (1376ه ).
(  )146ينظر :تفسْي ه
العَل مة ُممد بن صاحل العثيمْي  -رمحه هللا .)50 /2 ( -
(  )147منهاج السنة النبوية (  .) 405 / 5منهاج السنة النبوية ِف نقض كَلم الشيعة والقد رية ،ابن تيمية :تقي الدين أبو
العباس أمحد بن عبد اْلليم بن عبد السَلم بن تيمية اْل راِن اْلنبلي الدمشقي ،حتقيقُ :ممد رشاد ساَل ،الناشر :جامعة
اإلمام ُممد بن سعود اإلسَلمية ،الطبعة :اِلول 1406 ،ه  1986 -م.
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إيذاان لعباده
واِللف والَلم ِف ﴿ ح
اْلَ حم ُد ﴾ لَلستغراق ،ليعم َجيع احملامد ،ولتكون كلها هلل وحده ال شريك له ،وِف ذلك ً
أن ُيمدوه على إنعامه وإفضاله ويشكروه على جزيل نعمه وآالئه ،فيكون محد العباد ْلالقهم ابللَسان واجلنان واِلركان،
فيكون نط ًقا وإقر ًارا وثناءً على هللا املنعم املتفضل ابللسان ،وتصدي ًقا واعَتافًا ابلنعم ابجلنان ،وعمل ابجلوارح واِلركان ،وفيه
حث َلم على تعبيد نعمه له سبحانه واستعماَلا فيما يقربه لديه ويرضيه ،فَل يستعينوا بنعمه على معصيته ،فيكون ذلك
جحودا َلا ونكر ًاان وكفر ًاان.
منهم
ً
«فيجب على َ
للعهد ،فهو
كل مكلهف أن يَعتقد أ هن اْلمد على اإلطَلق إهمنا هو هلل ،وأ هن اِللف والَلم لَلستغراق ال َ
كل ٍ
كل نعمة وعلى َ
َجيع احملامد ِبس َرها ،فنحمده على َ
حال مبحامده كلَها ،ما عُلَم منها وما َل يُعلم،...
الذي
ُّ
يستحق َ
مثه َيب عليه أن يسعى ِف خصال اْلمد؛ وهي التخلُّق ابِلخَلق اْلميدة و َ
اِلفعال اجلميلة» .اه (.)148
أيضا
والرب العظيم الغِن عن خلقه أَجعْيُ ،يب من عباده أن ُيمدوه ،فلما محد هللا ذاته العلية فإنه تعال ُيب ذلك ً
()149
أنشدك َ
ُمامد
من عباده ،ويدل على ذلك ما ثبت صرُيًا من حديث اِلسود بن سري ٍع
رسول هللا ،أال ُ
قالُ :
قلت :اي ُ
محدت َبا َريب تبارك وتعال ،قال« :أما إن ربك –عز وجل ُ -يب أن ُُيمد» .زاد ِف رواية« :وَل يستزده على
ُ
()150
ذلك» .
يقول ابن املربد احلنبلي(:)151

امحد لربك ِف ُأمورك ُكلَها وافزع إليه ِف الصعاب ُيُلها
ابب عطائه من ِف الوجود سوى اإلله يبُلها
واقرع بكف الذل َ
َ
وقوله ﴿ :ر َ
َجع ال مفرد له من لفظه ،وكل ما سوى الرب سبحانه وتعال عاَل،
ب الح َعالَم َ
ْي ﴾ ،العاملْي َجع عاَل ،والعاَل ٌ
َ
وكل منا واح ٌد من هذا العاَل.
ب) هو املالك والصاحب واملتصرف ِف ملكه ،املدبر لشؤون خلقه من اْللق والرزق وتدبْي َجيع أمورهم وإصَلح
و(الهر ُّ
َجيعا.
شأهنم ورعايتهم ،فلفظ الرب يطلق على تلك املعاِن ً
( )148اِلسن ِف شرح اِلمساء اْلسن ()190/1
( )149اِلسود بن سريع التميمي ،صحايب وفارس وشاعر ،عاش ِف البصرة ،وشهد مع الرسول ﷺ ِف أربع من غزواته .أًسد الغابة ِف
معرفة الصحابة.)229 /1( .
( )150أخرجه النسائي ِف السنن الكِبى ( ،)7745السنن الكِبى ،النسائي :أمحد بن شعيب بن علي اْلراساِن ،حققه وخرج
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه ،شعيب اِلرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الَتكي ،مؤسسة الرسالة – بْيوت-
الطبعة :اِلول1421،ه  2001-م .وأمحد ( ،)430/3والطِباِن ِف الكبْي ( ،)820واْلاكم ( )614/3والزايدة له وقال :صحيح
اإلسناد! ووافقه الذهيب .وصححه اِللباِن ِف الصحيحة (.)3179
( )151ابن املَح َِبد (يوسف بن حسن)909-840( ،ه ) يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد اَلادي الصاْليَ ،جال الدين ،ابن
املِبد ،ه
عَلمة متفنن ،من فقهاء اْلنابلة ،من أهل الصاْلية ،بدمشق ينظر ترَجته ِف :شذرات الذهب ( ،)42 / 8والضوء الَلمع .واملِبد
هذا يعرف أيضا :اببن عبد اَلادي وهو غْي ابن عبد اَلادي اجلماعيلي الصاْلي ،وهو غْي املِبد (النحوي ،اللغوي) (ت  286ه )ُ ،ممد
بن يزيد بن عبد اِلكِب أاب العباس ،ولد سنة (210ه ) ،شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية .ينظر ترَجته ِفً :تريخ بغداد (،)380 /3
ًتريخ دمشق ( ،)246 / 56سْي أعَلم النبَلء ) .)576/13
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أبدا إال على الرب العظيم جل
علما على الذات اإلَلية ،وال َيوز وال يصلح إطَلقها ً
وكلمة الرب :إذا أطلقت فإهنا تكون ً
ِف عَله ،ولكن َيوز إطَلقها على غْيه سبحانه من خلقه بشرط أن تكون مقيدة ابإلضافة تقول :رب الدابة ،ورب
البيت ،وَنو ذلك ،ومنه قول عبد املطلب بن هاشم جد النيب ﷺ ِف خِبه مع أبرهة اْلبشي ملا ساق اإلبل وأراد هدم
الكعبة املشرفة« :أان رب اإلبل وللبيت رب ُيميه»(.)153( )152

وربوبية هللا تعاىل خللقه على ضربني:

الضرب األول :الربوبية العامة ِبلقه أَجعْي ،فهو الذي خلقهم ورزقهم ودبر شؤوهنم ،وأنعم عليهم بكل النعم وملك
أمرهم ،ودبر َلم شؤون معاشهم ،وهذه ربوبية عامة تشمل كل خلقه مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم.

والضرب الثاين :ربوبية خاصة لعباده املتقْي ،يربيهم رَبم ابإلنعام عليهم َبدايتهم سبل السَلم ،ويوفقهم لذلك ،ويدفع
ومينع عنهم ما يصرفهم عن اَلداية ،وخيرجهم من الظلمات إل النور ،ويعصمهم من الضَللة والغواية بعد الرشاد واَلداية.
ويربيهم بصَلح شأهنم كله ورعايتهم وتسديدهم ونصرهتم وتوفيقهم ِف كل شؤوهنم.
َجيعا.
وربوبية هللا تعال تشمل املعنيْي ً
َ
و ﴿ رَ
ْي ﴾ هو اْلالق جلميع العواَل ،ما علمنا منها وما َل نعلم ،وهو رَبا الذي يدبهر َجيع أمرها قاطبة،
ب الح َعالَم َ
َ
فيسوق إليها أرزاقها وأقواهتا ،وهو املالك جلميع أمرها ،املتصرف وحده ِف َجيع شؤوهنا ،فَل ميلك أحد من تلك العواَل
نشورا ،وكل تلك العواَل كلها ال غن َلا عن فضله ورمحته طرفة عْي وال أدىن
نفعا وال ًّ
ضرا وال ً
لنفسه ً
موًت وال حياة وال ً
دائما ،فكل ما هم فيه من نعم وفضل ،فمن واسع جوده وكرمي
فقرا ً
من ذلك ،فكلهم فقراء إليه وإل فضله ورمحته ً
عطائه وواسع رمحته وإحسانه ،وك ل ما صرف عنهم من البَلء والشقاء والضنك فهومن تصريفه لشؤون خلقه بتدبْيه
ورمحته ،ففقر َجيع تلك العواَل لرب العاملْي فقر دائم ال ينقطع ،وهو مع ذلك سبحانه القيوم على شؤون تلك العاملْي
()152السيوطي :الدرر املنتثرة ( ،)122واِلسرار املرفوعة ه
مَل علي قاري (.)297
()153السيوطي هو :عبد الرمحن بن أيب بكر بن ُممد بن سابق الدين اْلضْيي السيوطي ،جَلل الدين :إمام حافظ مؤرخ أديب.
( 911- 849ه ) له َنو ( )600مصنف ،من أشهرها :اإلتقان ِف علوم القرآن ،لباب النقول ِف أسباب النزول ،تفسْي اجلَللْي وغْيهم،
ينظر :الزركلي ،اِلعَلم .)302 /3(،بيان موجز لعقيدة السيوطي :جاء ِف فتاوى اللجنة الدائمة) « (98 / 12والعلماء الكبار -مثل
السيوطي وغْيه -ينبه على أخطائهم ،ويستفاد من علمهم ،وَلم فضائل تغطي على ما عندهم من أخطاء ،لكن اْلطأ ال يقبل منهم وال
من غْيهم».
وقال الشيخ ُممد بن إبراهيم -رمحه هللاِ -ف نقده لقول السيوطي ِف اإلتقان ( :إن جِبيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظ وجاء به إل
ُممد« (:هذه املقالة اغَته َبا الكثْي من اجلهلة وراجت عليهم ،والسيوطي  -رمحه هللا -مع طول ابعه وسعة اطَلعه وكثرة مؤلفاته؛ ليس
ممن يعتمد عليه ِف مثل هذه اِلصول العظيمة ،وهذه (املقالة) مبنية على أصل فاسد وهو القول ِبلق القرآن ،وهذه هي مقالة اجلهمية
واملعتزلة ومن َنى َنوهم ،ويلزم هذه املقالة من الكفر واإلْلاد الزندقة وإنكار الرسالة ووصف هللا ابْلرس وتشبيهه آبَلة املشركْي اِلصنام
اليت ال تنطق و غْي ذلك من احملاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم»] جمموع فتاوى الشيخ ُممد بن إبراهيم -رمحه هللا.)239-214 :1( -
وقد تطرقت بعض الدراسات املعاصرة إل عقيدته منها رسالة للدكتور سعيد إبراهيم مرعي خليفة ،وهي بعنوان :جَلل الدين السيوطي
وآراؤه االعتقادية عرض نقد على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة ،وكذلك رسالة للباحث طلعت جِب اجملدالوي وهي بعنوان :مواقف
ونقدا.
اإلمام السيوطي من اإلَليات والنبوات دراسة ً
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غِن عنهم أَجعْي ،قائم بنفسه ال حاجة له ِلحد من خلقه ،كل ذلك يدعو املؤمن ِف إعمال فكره وقلبه وعقله ِف
ربوبية رب العاملْي وعظمته ،ويقدره حق قدره ِبن يعبده سبحانه حق عبادته ،وأال يصرف شيئًا من تلك العبادة ِلحد
سواه ،ال لنيب مرسل وال مللك مقرب ،وأال َيعل معه أَلًا آخر ،ربنا خماطبًا َجيع الناس ِف أول نداء ِف القرآن ﴿ :اي أَيُّ َها
هَ
هَ
ين َمن قَ حبلَ ُك حم لَ َعله ُك حم تَته ُقو َن ([﴾ )21البقرة]:
اس حاعبُ ُدوا َربه ُك ُم الذي َخلَ َق ُك حم َوالذ َ
النه ُ
هَ
هَ
ين َمن قَ حبلَ ُك حم ﴾ وقوله سبحانه﴿ :
فأمرهم رَبم ً
َجيعا بعبادته ،ممتنًّا عليهم بربوبيته بقوله سبحانه ﴿ :الذي َخلَ َق ُك حم َوالذ َ
الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾مها امسان عظيمان هلل تعال وصف َبما ذاته العلية.
واسم ﴿ الهر حمحَ َن ﴾ :يدل على صفة ذاتية هلل تعال ،وهو سبحانه رمحن موصوف بتلك الصفة العظيمة اْلاصة به سبحانه
دون سواه من خلقه.
واسم ﴿ الهرَحي َم﴾ :يدل على صفة فعلية للرب جل ِف عَله ،وهي صفة فعلية مبناها على خصوص رمحته اليت يرحم َبا
من يشاء من خلقه ،وهي أخص بعباده املؤمنْي تعال ﴿ :وَكا َن َابلحم حؤَمنَ َ
يما ([ ﴾)43اِلحزاب].
ُ َ
ْي َرح ً
َ
أبدا ،واسم الرمحن فيه مبالغة
ومها امسان مشتقان من الرمحة ،والرمحن اسم ووصف ال يُس همى وال يوصف َبما غْي هللا تعال ً
أشد من اسم الرحيم؛ ِلن الرمحن متعلق برمحته سبحانه العامة اليت تشمل عموم خلقه مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم،
استَ َوى ([﴾) 5طه] فذكر صفة استوائه على العرش مقرونة ابمسه الرمحن ليعم بتلك
كما قال ﴿ :الهر حمحَ ُن َعلَى الح َع حر َش ح
الرمحة العامة عموم خلقه من مؤمن وكافر وبر وفاجر ،فكما أهنم عمهم عرشه ،فتعمهم كذلك رمحته.
أما الرحيم ،فهذه رمحة خاصة ابملؤمنْي قال ربنا ﴿:وَكا َن َابلحم حؤَمنَ َ
يما ([ ﴾ )43اِلحزاب] وقد نص على ذلك َجع
ُ َ
ْي َرح ً
َ
َ
من أهل التفسْي ،وهو كذلك مأثور عن بعض السلف ،وذكر االمسْي الكرميْي ﴿ الهر حمحَ َن الهرحي َم ﴾ بعد قوله﴿ :ر َ
ب
َ
َ
ْي ﴾ ،فيه تنبيه أن تلك الربوبية مبناها على الرمحة.
الح َعالَم َ
ومما سبق يتبْي أن امسا ﴿:الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾ امسان اثبتان هلل على اْلقيقة ال اجملاز ،وقد دل عليهما النقل والعقل واْلس،
فَل يُلتفت ملن أنكر تلك الصفة العظيمة وأوَلا إل اإلفضال واإلحسان واإلنعام وإرادة هللا تعال ذلك ِبلقه ،فاْلمد هلل
على نعمة اَلداية للحق ،ونعوذ ابهلل من الغواية بعد اَلداية.
وقوله تعاىل ﴿ :مالِ ِ
ك يَ ْوِم ال ِّدي ِن ﴾.
َ
املعاد ،وإثبات اجلزاء والثواب والعقاب
واملراد بيوم الدين هنا يوم اْلساب واجلزاء على اِلعمال ،ففيه معن اإلقرار إبثبات َ
على اِلعمال.
َ
فشر ،قال ربنا ﴿ :فَ َم حن يَ حع َم حل
خْيا فخْي ،وإن ًّ
شرا ٌ
وإمنا ُمسي بيوم الدينِ :لن اْلَلئق ُياسبون ويدانون ِبعماَلم ،إن ً
ال َذ هرٍة َشًّرا يََرهُ ([﴾ )8الزلزلة].
ال َذ هرٍة َخ ح ًْيا يََرهُ (َ )7وَم حن يَ حع َم حل َمثح َق َ
َمثح َق َ
ك ،و(مالك) و(ملك) ،قراءًتن
ك له ُم حل ٌ
مالك ،أيَ :ملَ ٌ
ك ٌ
واملالك َمن له كمال امللك ومتامه ،فهو سبحانه َملَ ٌ
متواترًتن(.)154

(( )154مالك) :قرأها عاصم والكسائي من السبعة ،وكذا يعقوب وخلف العاشر من العشرة.
(ملك) :هي قراءة :انفع وابن كثْي وأيب عمرو وابن عامر ومحزة من السبعة ،وأبو جعفر من العشرة.
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ومن كان كذلك فإن له اِلمر والنهى والثواب والعقاب ،وهو سبحانه َ
الفصل والقضاء بْي العباد ِف هذا
املتفرد ابْلُكحم و ح
عياان للخَلئق أَجعْي ،فكل ُملك للمخلوقْي قد زال ،واستوى املالك واململوك،
اليوم العظيم ،وِف يوم الدين يظهر ذلك ً
أما مالك امللك اِلعظم ،فَل يبقى سواه.
ََ َ َ
َ
ومن ملك يوم الدين ذلك امللك اِلكِب الباقي
قال تعال ﴿ :ل َم َن الح ُم حل ُ
ك الحيَ حوَم ۖ هّلِل الح َواحد الح َقها َر ([ ﴾)16غافر]َ ،
الدائم ،فَل شك أنه ميلك ما دونه ،فهو سبحانه مالك الدنيا واآلخرة ،واإلميان ابليوم اآلخر هو أحد أركان اإلميان الستة
كما هو معلوم من دين هللا ابلضرورة.
«وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عداهِ ،لنه قد تقدم اإلخبار ِبنه رب العاملْي وذلك عام ِف الدنيا وِف اآلخرة،
وإمنا أضيف إل يوم الدين ِلنه ال يد َ
هعي أحد هناك شيئًا وال يتكلم أحد هإال إبذنه ،قال تعال :ه
﴿ال يَتَ َكله ُمو َن إَهال َم حن أ ََذ َن
َ
لَهُ الهر ح َٰ
ص َو ًااب ([ ﴾)38النبأ].
محَ ُن َوقَ َ
ال َ
َ
ه
س إَهال إبََ حذنََه ۚ فَ َمحن ُه حم َش َق ٌّي َو َسعَي ٌد ﴾ [هود.)155(]105 :
وقال تعال ﴿ :يَ حوَم َأيحت َال تَ َكل ُم نَ حف ٌ
َ
ْي ﴾ أي :ال نعبد إال إايك ،وال نستعْي إال بك ،وتقدمي املعمول ِف ﴿ إَ هاي َك ﴾
وقوله تعال﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
على فعلي (نعبد ونستعْي) ،يفيد اْلصر واالختصاص ،كما هو معلوم ِف اللغة ،فيكون املعن :ال نعبد إال إايك وال
نستعْي إال بك ،وتكررت كلمة إايك لتفيد االهتمام والتعظيم للرب جل ِف عَله .ومثله قول هللا تعال :كقوله تعال﴿ :
ون ( ﴾)40اآلية [البقرة] ،وقوله سبحانه ﴿ :وإَ هايي فَاته ُق َ
وإَ هايي فَارهب َ
ون ( ﴾)41اآلية [البقرة].
َ َ ح َُ
َ َ
وإايك نعبد تنفي الشرك ِبنواعه ،وإايك نستعْي تنفي االغَتار ابْلول والقوة ،وتثبت االفتقار الكامل التام هلل واملذلة.
واآلية متضمنة لتوحيد العبادة ِبنواعها كلها ،وأمثلة ذلك ِف كتاب هللا كثْية ،منها على سبيل املثال ال اْلصر قوله تعال:
ال ربُّ ُكم ادع َوِن أَست َجب لَ ُكم ﴾[غافر ،]60 :وقوله سبحانه ﴿ :وإَ َذا سأَلَك َعب َادي ع َِن فََإَِن قَ َر َ
يب َد حع َوَة
َ
َ َ َ َ
ٌ
﴿وقَ َ َ ُ ح ُ ح َ ح ح
َ
يب أُج ُ
َ
َ
َ
هاع إَ َذا َد َعان فَ حليَ حستَجيبُوا َِل َولحيُ حؤمنُوا َيب لَ َعله ُه حم يَ حر ُش ُدو َن ([﴾ )186البقرة].
الد َ
جامع لكل ما ُيبه هللا ويرضاه من اِلقوال واِلعمال الباطنة والظاهرة»(.)156
اسم ٌ
«والعبادةٌ :
والعبادة َلا عمودان وركيزًتن ال تقوم إال َبما ومها :كمال الذل وكمال احملبة.
و«العبادة املأمور َبا تتضمن معن الذل ومعن اْلب ،فهي تتضمن غاية الذل هلل تعال بغاية احملبة له ...وَلذا ال يكفي
أحدمها ِف عبادة هللا تعال ،بل َيب أن يكون هللا أحب إل العبد من كل شيء ،وأن يكون هللا أعظم عنده من كل
شيء ،بل ال يستحق احملبة واْلضوع التام إال هللا»(.)157
متعبدا للمحبوب واملتيم املتعبد ،وتيهم
و«لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال اْلب ،فإهنم يقولون :قلب متيهم إذا كان ً
هللا عبده»(.)158

( )155تفسْي ابن كثْي (.)134/1
( )156العبودية (ص . )35-33
(  )157املرجع السابق (ص . )35 - 33
(  )158العبودية (ص . )152
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قال ابن القيم يف النونية -رمحه هللا:-

وعباد ة الرمحن غاية حبه .............مع ذل عابده مها قطبان
وعليهما فلك العبادة دائر...............ما دار حىت قامت القطبان
ومداره ابِلمر أمر رسوله.............ال ابَلوى والنفس والشيطان.
ٍ
متفاوتة ،ال ُيصي طرقها إال هللا ،فأكمل اْللق وأفضلهم وأعَلهم وأقرَبم إل هللا وأقواهم
«والناس ِف هذا على درجات
وأهداهم أمتهم عبودية هلل من هذا الوجه»(.)159
َ
ْي ﴾ شبيهان ِف السنة املطهرة من كَلم املعصوم ﷺ الذي ال ينطق عن اَلوى.
ولقوله سبحانه﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
اِلولِ :ف قوله ﷺ ِف خطبة اْلاجة« :إ ه
ن اْلمد هللَ ،نمده ،ونستعينه ،ونستغفره» (.)160
والثاِنِ :ف قوله ﷺ ِف حديث ابن عباس رضي هللا عنه املشهور« :إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت فاستعن
ابهلل»(.)161
وال سعادة للبشرية وال طمأنينة وال راحة وال ْناة َلا من اآلفات واملهلكات إال بتحقيق العبودية الكاملة التامة لرب الِبية.
وإمنا قدم العبادة وأخر االستعانة مع دخوَلا ِف العبادة ضمنًا ،لتأكيد أمر االستعانة ،ولبيان مكانتها وقدرها ولضرورة
حاجة العبادة إليها ،وأنه ال توفيق وال هداية للعبد إال بعون هللا وتوفيقه تسديده.
اهتماما بتقدمي حقه تعال على حق عبده»(.)162
«وقدهم العبادة على االستعانة ،من ابب تقدمي العام على اْلاص ،و ً

يقول ابن القيم رمحه هللا:

«مث إن القلب يعرض له مرضان عظيمان ،إن َل يتداركهما العبد تراميا به إل التلف وال بد ،ومها الرايء ،والكِب ،فدواء
َ
َ
ْي ﴾:
﴿وإَ هاي َك نَ حستَع ُ
الراي ء ب ﴿إ هاي َك نَ حعبُ ُد ﴾ ودواء الكِب ب َ
كثْيا ما كنت أمسع شيخ اإلسَلم ابن تيمية قدس هللا روحه(.)163
و ً
()159العبودية (ص .)134-133
( )160هذه هي خطبة اْلاجة اليت كان النيب ﷺ يعلمها أصحابه ﭫ ،وهي ِف االبتداء عامةِ ،ف خطبة النكاح ،وغْيها ،وهي
مروية عن :ابن مسعود ،وأيب موسى اِلشعري ،وابن عباس ،وغْيهم ﭫ.
أخرجها :أمحد ،وأبو داود ،والنسائي ،والَتمذي ،وغْيهم .ولقد اخَتت رواية عن ابن مسعود عند أمحد (  3720و  ،)4115وأبو
داود (  ،)2118وال نسائي ِف اجملتىب (  ،)3277والطيالسي ِف املسند (  ،)336وأبو يعلى ِف املسند (  ،)5233واْلاكم ِف
املستدرك ( .)2744
وتنظر خمرجة ،خترَيًا علميًا متقنًاِ ،ف جزء حديثي ،ابسم« :خطبة اْلاجة» لفضيلة ُمدث اِلمةُ :ممد انصر الدين اِللباِن  -رمحه
هللا .-
( )161أخرجه الَتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2802وأبو يعلى ( ،)2556و الطِباِن ( ،)12989( )12820وابن السِن ِف عمل
اليوم والليلة ( ،)419والبيهقي ِف شعب اإلميان (.)1074
( )162تفسْي ابن سعدي ( .)31 /1
( )163فائدة :حول معن« :قدس هللا روحه» ،أي :طهرها ،وهو مبعن طلب املغفرة ،هذا الدعاء ُم ستقى من اسم هللا (القدوس)
ومعناه أي :املبارك الطاهر الذي تعال عن كل دنس ،وقيل :تقدسه املَلئكة الكرام وهو سبحانه املمدوح ابلفضائل واحملاسن .
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َ
ْي ﴾ تدفع الكِبايء.
يقول﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد ﴾ تدفع الرايء ،و ﴿إَ َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
َ
َ
ْي ﴾ ومن مرض الضَلل
﴿وإَ هاي َك نَ حستَع ُ
فإذا عوِف من مرض الرايء ب ﴿إ هاي َك نَ حعبُ ُد ﴾ ومن مرض الكِبايء والعجب ب َ
واجلهل ب ﴿ اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم﴾ عوِف من أمراضه وأسقامه ،ورفل ِف أثواب العافية ،ومتت عليه النعمة ،وكان من
ح
املنعم عليهم غْي املغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد ،الذين عرفوا اْلق وعدلوا عنه والضالْي وهم أهل فساد العلم،
الذين جهلوا اْلق وَل يعرفوه.
وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يُ حست حش َفى َبا من كل مرض ،وَلذا ملا اشتملت على هذا الشفاء الذي هو
أعظم الشفاءين ،كان حصول الشفاء اِلدىن َبا أول ،فَل شيء أشفى للقلوب اليت عقلت عن هللا وكَلمه ،وفهمت عنه
فهما خاصًّ ا ،اختصها به من معن هذه السورة(.)164
ِ
وقوله تعاىلِ ْ :
يم﴾:
الص َرا َ
﴿اهد َان ِّ
ط ال ُْم ْستَق َ
الصراط ِف املفهوم اللغوي :هو الطريق السهل( .)165والسبيل الواضح(.)166
والصراط هنا :هو اإلسَلم ،واَلداية إليه هي التمسك واالعتصام به ،فما أوضحه وما أسهله.
واَلداية إل الصراط :هي معرفة دين اإلسَلم .وتعلمه والعمل به ،وجحد كل دين سواه.
فوعا ِف َوصف الصراط ِبنه هو
ومما يؤكد أن الصراط هو اإلسَلم ما ثبت ِف مسند أمحد من حديث النهواس بن مسعان مر ً
اإلسَلم ،قوله ﷺ مفسرا له« :و َ
ُمارم هللا ،وذلك الدهاعي على
الصرا ُط:
اإلسَلم ،و ُّ
السورانُ :ح ُد ُ
اب املُفتهحةُُ :
ُ
ود هللا ،واِلبو ُ
ً
ٍ ()167
الصراط :كتاب هللا ،والدهاعي من فوق َ
رأس َ
ظ هللا ِف قلب ُك َل ُمسلم» .
الصراط :واع ُ
ُ
اضح الذي ال اعوجاج فيه ،وكذلك
َجيعا على أ هن الصرا َط
ولقد
املستقيم هو :الطر ُ
«أَجعت اِل همةُ من أهل التأويل ً
َ
يق الو ُ
َ
ذلك ِف لغة َجيع العرب»(.)168
ويف ذلك يقول ابن القيم يف نونيته:
هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال تنزيه ابلتعظيم للرمحن وهو ها هنا مبعن الدعاء ،واملعن املقصود هنا :هو الدعاء ابلتطهْي من الذنوب
َ
كر هذا املعن..وعلى هذا فمعن عبارة :قدس هللا روحه :هو الدعاء كما تبْي
واْلطااي .وينظر :اللسان ،والنهاية ،مادة (قدس)..ففيها ذ ُ
املعن آن ًفا .فَل ُمينع الدعاء بذلك.
بتاًت ،وإن كان الدعاء للميت بعموم الثابت من اِلدعية
أبدا ِف أن الدعاء الذي ليس فيه ُمظور شرعي ال مينع ً
وختاما :فإنه ال شك ً
ً
أفضل وأكمل وأسلم.
( )164مدارج السالكْي ( ،)78/1بتصرف يسْي .مدارج السالكْي :اإلمام ابن قيم اجلوزية -حتقيقُ :ممد حامد الفقي -دار املعرفة،
بْيوت -الطبعة الثانية 1359 ،ه .
عموما ال يقتضي السهولة؛ ينظر :الفروق اللغوية للعسكري (.)298/1
( )165والطريق ً
«الصرا ُط -ابلكسر :-الطر َ
وقال ِف القاموس احمليط (صَ :)675
ود على ح َ
منت َج َهن َهم».
يق ،وج حسٌر ممَح ُد ٌ
ُ
( )166لسان العرب (.)313/
( )167أخرجه اْلاكم ( ،)245والنسائي ِف الكِبى ( ،)11169والَتمذي ( )2859وأمحد ( )17909وهو ِف صحيح اجلامع
(.)3887
( )168تفسْي الطِبي(.)170/1
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إذًا ف «[الصراط] ( )169املستقيم الذي ليس فيه عوج ،قال هللا -تعال -لنبيه ﷺ:
اط هَ
اط مستَ َقي ٍم (َ )52صر َ
﴿و إَن َ َ َ َ ٍ
ليهدي إل صراط
اّلِل ﴾[الشورى]53-52 :؛ فالرسول ﷺ بعثه هللا
هك لَتَ حهدي إل صر ُ ح
َ
َ
َجيعا ،كلهم بعثوا ليهدوا إل الصراط املستقيم يعِن :يدعون الناس إل الصراط املستقيم وهو
مستقيم ،وهكذا الرسل ً
توحيد هللا وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده ،هذا صراط هللا املستقيم»(.)170
«والذي هو أَول بتأويل هذه اآلية عندي  -أعِن﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم ﴾أ حن يكو َن معنيًّا بهَ :وفَقنا للثهبات على ما
ح
ارتضيته [كما]( )171وفهقت له من أنعمت عليه من َ
وعمل ،وذلك هو َ
عبادك من ٍ
قول ٍ
الصراط املستقيم؛ ِلن من ُوفَ َق لَما
َ
َ
َ َ َح
وفَق له من أَنعم هللا عليه من النبيَْي و َ
التمس َ
َ
ك ابلكتاب والع َ
وتصديق َ
مل
الصديقْي والشهداء ،فقد ُوفَ َق لإلسَلم
الرسل و ُّ
ُ َ َ
ُ
ٍ
َ
وعلي و َ
كل عبد هلل صاحلٍ،
النيب ﷺ
َ
باع منهج َ
ومنهاج أيب بكر وعمر وعثمان ٍ
مبا أمر هللا به ،واالنزجا َر ع هما َزجره عنه ،وات َ
املعِن ابلصراط املستقيم ،يشمل معاِنَ َجيعَهم ِف ذلك ما
كل ذلك من الصراط املستقيم ،وقد
اختلفت تراَجةُ القرآن ِف َ
و ُّ
ح
اخَتان َم َن التأويل فيه(.)172
فردا ُمع ارفاا تعريفني:
« َوذَ َك َر الصرا َ
ط املستقيم ُم ا

تعري ًفا ابلَلم ،وتعري ًفا ابإلضافة ،وذلك يُفيد تعيُّنَه واختصاصه ،وأنه صرا ٌط واح ٌد ،وأ هما طُُر ُق َ
أهل الغضب والضَلل ،فإنه
َ
َ َ
السبُ َل فَتَ َفهر َق بَ ُك حم َعن َسبَيلَ َه
يما فَاتهبَعُوهُ ۖ َوَال تَتهبَعُوا ُّ
سبحانه َيمعها ويُفردها ،كقولهَ ﴿ :وأَ هن ََٰه َذا صَراطي ُم حستَق ً
السبُ َل املخالفة له(.)173
﴾[اِلنعامَ ،]153 :فو هح َد لف َ
ظ الصراط وسبيله ،وَجع ُّ
َجيعا:
وإمنا اهلداية :هدايتان مستقلتان ،وال تتم سعادة البشرية إال بتحقيق اَلدايتْي ً

أما اهلداية األوىل :فهي هداية داللة وإرشاد إل الصراط املستقيم ،وال تكون هذه اَلداية إال مبعرفة اْلق وطريق الرشاد،
وال يتم ذلك إال ابلعلم ،وال يتم العلم إال ابلوحي املتضمن إلرسال الرسل وإنزال الكتب.

أما اهلداية الثانية :فهي هداية التوفيق والرشاد واتباع اْلق والتمسك واالعتصام به ،وتلك اَلداية ال ميلكها إال هللا ،ال
ميلكها ملك مقرب وال نيب مرسل.

التوحيد من الشرك ،والسنةُ من البدعة ،واْلْيُ من
اْلق من الباطل ،و ُ
فباهلداية األوىل :وهي هداية الداللة واإلرشاد يُعرف ُ

الشر ،واَلدى من الضَللة والعمى والغواية.

الكتب ويُتمسك
الرسل وأًنزلت به
وابهلداية الثانية :وهي هداية التوفيق واإلَلام والرشاد يُتبع ُ
ُ
الدين اْلق الذي أُرسلت به ُ
كل دين سواه.
به ،ويُنبذ ُ
وَيحد ويَُتك ُ
حاجة َ
َ
العبد أن
ومما ينبغي أن يُعلم أن اَلدايتْي متَلزمتْي ال تنفك واحدة عن اِلخرى ،ولضرورة
العبد للهدايتْي أ َُمَر ُ
سائَل ِلعظم مطلوب وأجل مرغوب ،أال وهو هداية عَلم
ضارعا
متذلَل مستكينًا ً
خاشعا ً
يقف بْي يدي ربه ِف صَلته ً
ً
( )169أضاف الباحث كلمة (الصراط) الستقامة املعن.
( )170جمموع فتاوى الع هَلمة عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا.)168/24( -
( )171زاد الباحث كلمة (كما) ليستقيم الكَلم.
( (172ينظر :تفسْي الطِبي(.)171/ 1
( )173مدارج السالكْي (.)37/1
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قائَل ﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم ﴾ ،وهو ِف ذلك يسأل ربه سؤال اضطرار إل هدايته اليت ال غن له
الغيوب فيدعوه ً
ح
َجيعا ،ويسأله
عنها طرفة عْي أو أقل من ذلك ً
أبدا ،ويسأل ربه سؤال مذلة ،ويسأله سؤال حاجة وفاقة ،ويسأله اَلدايتْي ً
سلوك الصراط والسْي والثبات عليه حىت املمات.
وال شك أن مطلب اَلداية أعز مطلب فهو مبن على رمحة هللا وتوفيقه وفضله وإحسانه.
«وُتحر َس ُل اِلََمانَُة َو هالرَح ُم،
حتذيرا َلم ،فيقول ﷺَ :
ومن رمحة النيب ﷺ ِبمته فإنه يصف َلم حال السائرين على الصراطً ،
أي ٍ
كمر َ
َ
فتقومان جَنبيت َ
َ
شيء َ
قال« :أَل تَروا إل
الِبق؟ َ
ميينا ً
أنت و َأميُّ ،
وَشاالُّ ،
الصر َاط ً
لتِ :بيب َ
فيمر هأولُ ُكم كالِبق» ،قال :قُ ُ
َ َ
كمر الطه َْيَ ،
ََ
مير ويرجع ِف طَ َ
َ
وشد َ َ
رفة ع ٍ
يح ،مثه َ
كمر َ
ْي؟ مثه َ
قائم على
الر َ
كيف ُّ
الِبق َ
ُ
الرجالَ ،جتري َبم أعما َُلُم ،ونبيُّكم ٌ
حىت تَ َ
أعمال َ
الصر َ
َ
يقولَ :
طيع ال هس َْي إال َزح ًفا» ،قا َل« :وِف
عجَز
ُ
اطُ ،
العباد ،ه
رب سلَم سلَم ،ه
جل فَل يَستَ ُ
حىت َييءَ الهر ُ
اط َكَلليب معلهقةٌ مأمورةٌ َ
ِبخذ من أ َُمر ََ
الصر َ
حاف َيت َ
دوس ِف النها َر»(.)174
فم
خدوش ٍ
َح
ٌ
انجَ ،
ُ ُ َ
وم حك ٌ
ت به؛ َ
ف «تف هكر اآلن فيما ُيل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقهتَه ،مث وقع بصرك على سواد جهنم من حتته ،مث َقرع
مسعك شهيق النار وتغيُّظُها ،وقد ُكلَفت أن متشي على الصراط ،مع ضعف حالك ،واضطراب قلبك ،وتزلزل قدمك،
َ
فضَل عن حدة الصراط ،فكيف بك إذا وضعت عليه
وثقل ظهرك ابِلوزار املانعة لك من املشي على بساط اِلرضً ،
إحدى رجليك ،فأحسست َبدهته ،واضطررت إل أن ترفع قدمك الثانية ،واْلَلئق بْي يديك ي َزلُّون ويتعثرون ،وتتناوَلم
زابنية النار ابْلطاطيف وال َكَلليب ،وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إل جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم ،فيا له من
أفظعه ،ومرت ًقى ما أصعبَه ،وجمال ما أضي َقه فاللهم سلَم سلم» (.)175
منظر ما َ
َ
َ َ
سبيل له إل سعادته إال ابستقامته على الصراط
وقوله ﴿ :حاهد َان الصَرا َط الح ُم حستَق َيم ﴾ «يتض همن بيان أن العبد ال َ
املستقيم ،وأنه ال سبيل له إل االستقامة إال َبداية ربه له ،كما أنه ال سبيل له إل عبادته إال مبعونته ،وال سبيل له إل
االستقامة على الصراط إال َبدايته»(.)176
و«على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه هللا لعباده ِف هذه الدار ،يكون ثبوت قدمه على الصراط
املنصوب على منت جهنم ،وعلى قدر سْيه على هذا الصراط يكون سْيه على ذاك الصراط؛ فمنهم من مير كالِبق،
ومنهم من مير كالطيف ،ومنهم من مير كالريح ،ومنهم من مير كشد الركاب ،ومنهم من يسعى سعيًا ،ومنهم من ميشي
حبوا ،ومنهم املخدوش املسلهم ،ومنهم املكردس(.)177
مشيًا ،ومنهم من ُيبو ً

( )174أخرجه البخاري ( ،)3340ومسلم (.)194
( )175التذكرة للقرطيب ( .)755التذكرة ِبحوال املوتى وأمور اآلخرة (ط .املنهاج) ؛ املؤلفُ :ممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
اِلنصاري اْلزرجي َشس الدين القرطيب؛ احملقق :الصادق بن ُممد بن إبراهيم؛ حالة الفهرسة :مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر :دار املنهاج؛
سنة النشر1425 :؛ عدد اجمللدات3 :؛ رقم الطبعة1 :؛ عدد الصفحات.1539 :
( )176ينظر :الفوائد؛ البن قيم اجلوزية (ص )19 :بتصرف يسْي.
( )177مدارج السالكْي (.)16/1
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َجيعا ،هداية الداللة
فعلى العبد الناصح لنفسه ،املكرم َلا ،اْلريص على فكاك رقبته من النار ،أ حن َيد ِف طلب اَلدايتْي ً
واإلرشاد ،وهداية التوفيق واإلَلام والرشاد ،وعليه أن يبذل عمره كله ِف هذا املطلب العظيم ،وأن يبذل دونه اَلمم العواِل
أجل مرغوب ،وأن يلح على هللا ِف سؤال اَلداية ،وقد أمر هللا عباده بذلك.
واملهج الغواِل ،ذلك ِلنه أعز مطلوب ،و َ
كما ثبت ذلك ِف أشرف حديث ِلهل الشام عند مسلم من حديث أيب إدريس اْلوالِن عن أيب ٍ
مرفوعا ،وهو
ذر ً
هدوِن أ َ
قدسي« :اي َعبَ َادي ،كلُّكم ٌّ
َهد ُكم»(.)178
حديث
فاستَ ُ
ُ
ُّ
ضال إال َمن َهديتُه ،ح
 والسورة قد «َجعت بْي التوسل إل هللا تعال ابْلمد والثناء على هللا تعال ومتجيده ،والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده،مث جاء سؤال أهم املطالب وأْنح الرغائب وهو اَلداية بعد الوسيلتْي ،فالداعي به حقيق ابإلجابة»(.)179
َ
َ هَ
ض َ
ْي ﴾.
ت َعلَحي َه حم َغ حَْي الح َم حغ ُ
وب َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
ين أَنح َع حم َ
وقوله تعال﴿ :صَرا َط الذ َ
صرا َ ا ِ
ِ
ت ﴾.
ين أَنْ َع ْم َ
ط الذ َ
ف َق ْولُهَُ ﴿ :
ال َع حك َرمةُ :منَ حنت علَي َهم َابلثهب َ
اإلميَ َ
ات َعلَى حَ
ان َو َاال حستَ َق َام َة َوُه ُم حاِلَنحبَيَاء عليهم
ت َعلَحي َه حم َاب حَلَ َدايََة َوالت حهوفَ َيق ،قَ َ
َيَ :منَ حن َ
َ َ َ َح ح َ
«أ ح
ان َمن النهبَيَْي والحمؤَمنَ ه َ
َ
َ َ
ال َِف قَ حولَه﴿ َوَمن يُ َط َع ه
ين ذَ َكَرُه ُم ه
يلُ :ه حم ُك ُّل َم حن ثَبهتَهُ ه
اّلِلُ تَ َع َ
َ َ ُح َ
اّلِلَ
ْي الذ َ
اّلِلُ َعلَى حاإلميَ َ
السَلمَ ،وق َ
هَ
َ
ْي ﴾ [ النساء.)180( ] 69 :
َوالهر ُس َ
ين أَنح َع َم ه
ول فَأُوَٰلَئَ َ
اّلِلُ َعلَحي َهم م َن النهبَيَ َ
ك َم َع الذ َ
هَ
اّلِلَ َوالهر ُس َ
ين أَنح َع َم ه
فاملنعم عليهم إذًا :هم الذين قال هللا تعال عنهم ِف سورة النساءَ ﴿ :وَمن يُ َط َع ه
ول فَأُوَٰلَئَ َ
اّلِلُ
ك َم َع الذ َ
الص َد َيقْي والش َ
َ َ َ
َ
صاْلََْي وحسن أُوَٰلَئَ َ
ضل َمن هَ
علَي َهم َمن النهبَيَْي و َ
يما
ك َرفي ًقا (َٰ )69ذَل َ
َ
َح
َ َ َ
اّلِل َوَك َف َٰى اب هّلِل َعل ً
َ َ
ك الح َف ح ُ َ
ُّه َداء َوال ه َ َ َ ُ َ
َ
([ ﴾)70النساء].
«وفيه اإلشارةُ إل االقتداء ابلسلف الصاحل»(.)182( )181
َ
َ
وقولهَ ﴿ :غ حَْي الحم حغ ُ َ َ
ْي ﴾ أي:
﴿وَال الضهال َ
ضوب َعلَحيه حم ﴾« .أي :غْي الذين َغضبت عليهم ،وهم اليهود .وقوله تعالَ :
َ
وال الذين ضلُّوا ،وهم النصارى ،فكأن املسلمْي سألوا هللا -تعال -أن يهديَهم طريق الذين أنعم عليهم ،وَل يغضب
عليهم كما غضب على اليهود ،وَل يضلوا عن اْلق كما ضلهت النصارى»(.)183
وشاهد ما قاله هؤالء اِلئمة من أن اليهود مغضوب عليهم ،والنصارى ضالون ،قوله تعال ِف خطابه مع بِن إسرائيل ِف
َ
َ
ضلَ َه َعلَ َٰى َمن يَ َشاءُ َم حن َعبَ َاد َه فَبَاءُوا
اّلِلُ بَ حغيًا أَن يُنَ َزَل ه
َنزَل ه
اّلِلُ َمن فَ ح
سورة البقرة ﴿ بَحئ َس َما ا حش َََتحوا بَه أَن ُف َس ُه حم أَن يَ حك ُف ُروا مبَا أ َ
َ
ب علَى َغ ٍ َ َ
ك َمثُوبَةً
ْي ([﴾ )90البقرة] ،وقال ِف املائدة﴿ :قُ حل َه حل أُنَبَئُ ُكم بَ َش ٍر َمن ََٰذل َ
اب ُّم َه ٌ
ض ٍ َ َٰ َ
بَغَ َ
ين َع َذ ٌ
ضب َول حل َكاف َر َ
( )178رواه مسلم ( )2577من حديث أيب ذر الغفاري.
( )179مدارج السالكْي (.)24/1
( )180تفسْي البغوي (.)54/1
( )181فتح البيان ِف مقاصد القرآن )52/1 ):أبو الطيب ُممد صديق خان.
القن َ
( )182وهو الشيخ ُممد صديق بن حسن بن علي بن لطف هللا َ
هوجي البخاري اْلسيِن ولد عام(1248ه ) ببلدة (ابنس بريلي).
نقَل عن املوسوعة اْلرة.
ً
( )183الوجيز ِف تفسْي الكتاب العزيز للواحدي(.)1/2
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َع َ َ
اّلِل من لهعنَه ه َ
َض ُّل َعن َس َو َاء ال هسبَ َيل
ب َعلَحي َه َو َج َع َل َمحن ُه ُم الح َقَرَدةَ َو ح
ك َشٌّر هم َك ً
وت أُوَٰلَئَ َ
اان َوأ َ
اْلَنَا َز َير َو َعبَ َد الطهاغُ َ
ند ه َ َ ُ
اّلِلُ َو َغض َ
َ هَ
َ َ
َ
ان داوود و َعيسى اب َن مرَمي َٰذَلَ َ َ
َ َ
صوا
يل َعلَ َٰى ل َس َ ُ َ َ َ ح َ ح َ
ك مبَا َع َ
([﴾ )60املائدة ]،وقال تعال ﴿ :لُع َن الذ َ
ين َك َف ُروا من بََِن إ حسَرائ َ
َ
ٍ
س َما َكانُوا يَ حف َعلُو َن ([﴾ )79املائدة](.)184
هوَكانُوا يَ حعتَ ُدو َن (َ )78كانُوا َال يَتَ نَ َ
اه حو َن َعن ُّمن َكر فَ َعلُوهُ لَبحئ َ
وِف املسند وسنن الَتمذي من حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه عن النيب ﷺ قال« :اليهود مغضوب عليهم
والنصارى ضالون»(.)185
واحلاصل من جراء ذلك كله أن السبل املذكورة ثالثة سبل:

اِلول :سبيل املنعم عليهم.
الثاِن :سبيل املغضوب عليهم.
الثالث :سبيل الضالْي.
ضا:
ويتبني من ذلك أي ا

َ هَ
ت َعلَحي َه حم﴾ أي :من النبيْي والصديقْي والشهداء
ين أَنح َع حم َ
أن أهل السبيل األول هم الذين قال هللا فيه ﴿ :صَرا َط الذ َ

والصاْلْي ،ويدخل ضمنًا معهم املؤمنون املهتدون الذين أنعم هللا تعال عليهم بطاعته وعبادته.
ض َ
وب َعلَحي َه حم﴾ وهم اليهود ،وكل من سلك سبيلهم ممن عرف اْلق وَل يتبعه وَل
وأن أهل السبيل الثاين همَ ﴿ :غ حَْي الح َم حغ ُ
يعمل به.
َ
ْي ﴾ وهم النصارى ،ومن سلك سبيلهم ممن عبد هللا على جهالة وضَللة ،لذا
وأن أهل السبيل الثالث هم ﴿ :الضهال َ
فكل من عرف اْلق من علمائنا وَل يعمل به ففيه شبه من اليهود ،وكل من عبد هللا على ضَللة من عبادان ففيه شبه من
النصارى.
أيضا مبا يناسبهم أال
وملا كان اليهود أمة عناد ُخصوا مبا يناسبهم أال وهو الغضب ،وملا كانت النصارى أمة جهل ُخصوا ً
وهو الضَلل.
ولذلك «فإن طريقة أهل اإلميان مشتملة على العلم ابْلق والعمل به ،واليهود فقدوا العمل ،والنصارى فقدوا العلم؛ وَلذا
كان الغضب لليهود ،والضَلل للنصارىِ ،لن من علم وترك استحق الغضبِ ،بَلف من َل يعلم.
والنصارى ملا كانوا قاصدين شيئًا لكنهم ال يهتدون إل طريقهِ ،لهنم َل أيتوا اِلمر من اببه ،وهو اتباع الرسول اْلق،
ضلوا ،وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه ،لكن أخص أوصاف اليهود :الغضب ،قال هللا فيهمَ ﴿:من له َعنَهُ
َ
ه َ
َضلُّوا َكثَ ًْيا
ضلُّوا من قَ حب ُل َوأ َ
ب﴾[املائدة ]60 :وأخص أوصاف النصارى :الضَلل ،قال سبحانه فيهم﴿ :قَ حد َ
اّلِلُ َو َغض َ
ضلُّوا َعن َس َو َاء ال هسبَ َيل ﴾[املائدة ،]77:وَبذا جاءت اِلحاديث واآلاثر .وذلك واضح بْي»(.)186
َو َ
ال ُس ْفيَا ُن بْ ُن عُيَ ْي نَة(ت198:ه ):
َوقَ َ

( )184تفسْي ابن كثْي (.)143/1
( )185أخرجه البخاري( ،)1413ومسلم (.)1016
( )186تفسْي ابن كثْي (.(141 /1
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َ
ود ،ومن فَس َد َمن عبه َاد َان فََف َيه َشبه َمن النهصارى .وَكا َن َغْي و َ
َ
َ ََ
َ
اح ٍد
« َكانُوا يَ ُقولُو َنَ :م حن فَ َس َد م حن عُلَ َمائنَا فَفيه َشبَهٌ م حن الحيَ ُه َ َ ح َ ح ُ
حُ َ
ٌَ ح َ َ َ
اجل َ
ََ
َ َ
َ
اه َل فََإ هن فَحت نَ تَ هما فَحت نَةٌ لَ ُك َل م حفتُ ٍ
َمن ال هسلَ َ
ون.
ف يَ ُق ُ
ول :ح
َ
اح َذ ُروا فحت نَةَ الح َعاَل الح َفاج َر َوالح َعابد حَ
ح
َُ
َ
َ
اّلِلُ في َه حم ﴿ :أ ََأتح ُمرو َن الن َ َ َ
اْلَ هق وََلح يَ حعمل بََه أَ حشبَهَ الحيَ ُه َ ه
نس حو َن أَن ُف َس ُك حم َوأَنتُ حم تَحت لُو َن
ين قَ َ
ال ه
فَ َم حن َعَر َ
ود الذ َ
َ
ف ح َ َح
ُ
هاس ابلحِب َوتَ َ
َ
اب ۚ أَفَ ََل تَ حع َقلُو َن ﴾[البقرة.]44:
الحكتَ َ
هَ
َ
َ َ
اّلِل فَي َهم﴿ :قُل اي أ حَهل الح َكتَ َ
اب َال تَ حغلُوا َِف َدينَ ُك حم َغ ح َْي
ين قَ َ
َوَم حن َعبَ َد ه
اّلِلَ بَغَ حَْي ع حل ٍم بَ حل َابلحغُلُ َو َوالش حرك أَ حشبَهَ الن َ
ال هُ ح
هص َارى الذ َ
حَ َ
ٍ
َ
َ
َ
َ َ
ين
ح
َضلُّوا َكث ًْيا َو َ
ضلُّوا من قَ حب ُل َوأ َ
اْلَ َق َوَال تَتهبَعُوا أ حَه َواءَ قَ حوم قَ حد َ
ضلُّوا َعن َس َواء ال هسب َيل ([﴾ )77املائدة] فَ حاِلَهو ُل م حن الحغَا َو َ
َ
والث َ َ
ْي(.)187
هاِن م حن الضهال َ
َ
الكالم حول قول آمني بعد انتهاء السورة:

و «يستحب ملن قرأ الفاحتة أن يقول بعدها :آمْي (مثل :يس) ،ويقال :أمْي.
أيضا (مثل :ميْي) ،ومعناه :اللهم استجب»(.)188
ابلقصر ً
و(آمْي) :اسم فعل أمر مبعن :اللهم استجب .فمن قاَلا بعد الدعاء فكأنه دعا مبا أ همن عليه ،فإن كان هو الداعي
فيكون قد دعا مرتْي.
الصرا َط الحمستَ َقيم﴾ إَ َل َ
ََ
يص ب ع َد الحبس َط ،فَالد َ
َ
و «التهأحَم َ
َ َ
َ
آخ َرَه،
هاعي فَ ه
ص َل الح َم َقاص َد بََق حوله :ح
ُ
ْي قَائ ٌم َم َق َام الته حلخ َ َ ح َ ح
﴿اهد َان َ ُ ح َ
()189
َ
ٍ
ْي :م َف َ
والحمؤَمن أَتَى بَ َكلمة تَ حشمل ح َ
يع ،فََإ حن قَا ََلَا حَ
ص ًَل مثُه ُحجم َم ًَل» .
اإل َم ُام فَ َكأَنههُ َد َعا َمهرتَ ح َ ُ
اجلَم َ
َ َُ ُ
َ َُ
َ
و«اتفق العلماء على أنه يسن للمنفرد واملأموم أن يقول :آمْي ،فاملنفرد يؤمن بعد قراءته للفاحتة ،واملأموم يؤمن بعد قراءة
اإلمام»(.)190
واإلمام كذلك َيهر ابلتأمْي ملا دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة عن النيب ﷺ أنه قال« :إَ َذا أَهمن حَ
ال
اإل َم ُام فَأ ََمنُوا» ،قَ َ
َ
ول هَ
اّلِل ﷺ ي ُق ُ َ
ابحن َشه ٍ
ْي»(.)191
ابَ :وَكا َن َر ُس ُ
ول« :آم َ
ُ َ
َ
ومن البدع الظاهرة اليت سرت ِف كثْي من بلدان املسلمْي ،وانتشرت ينب العامة انتشار النار ِف اَلشيم :قراءة الفاحتة ِف
مواطن شىت ،مثل أن تُقرأ عند عقد صفقات جتارية من بيع أو شراء ،أو عند عقود اِلنكحة ،أو عند التعزية ِف وفاة ميت،
وِف غْي ذلك من املواطن ،معتقدين حدوث الِبكة ِف تلك املواطن بسبب تلك القراءة ،وال شك أن القرآن كتاب مبارك
أبدا ،ال عن النيب ﷺ
حيثما تُلي وحيثما قَُرئ ،وال يُ ُّ
أبدا ،لكن هذه املواطن وأمثاَلا َل يرد فيها قراءة للفاحتة ً
شك ِف ذلك ً
وال عن خلفائه اِلربعة ،وال عن أحد من أصحابه رضي هللا عنهم أَجعْي ،وال عن أحد من اِلئمة اِلربعة ،وال عن أي أحد
خْيا لسبقوان إليه.
من القرون الثَلثة املفضلة ،ولو كان ً

( )187جمموع الفتاوى (.)198/1
( )188تفسْي ابن كثْي (.)147-144/1
( )189فتح الباري (.)307/2
( )190ينظر :املوسوعة الفقهية ).)12-11/1
( )191البخاري ( ،)738ومسلم ).)618
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خْيا لسبقوان إليهِ ،لهنم
و«أهل السنة واجلماعة يقولون ِف كل فعل وقول َل يثبت عن الصحابة :هو بدعة؛ ِلنه لو كان ً
َل يَتكوا خصلة من خصال اْلْي إال وقد ابدروا إليها»( )192انتهى.
ول بَلَ حغ
ولو كان هذا اِلمر
مشروعا لبينه النيب ﷺ ِلمته وهو مأمور ابلبَلغ عن هللا – عز وجل  -تعالَ ﴿ :اي أَيُّ َها الهر ُس ُ
ً
َ
َ
اّلِل ي ع َ
ك َم َن الن َ
ين ﴾
هاس ۗ إَ هن ه
ص ُم َ
ك َمن هربَ َ
َما أُن َزَل إَلَحي َ
ت َر َسالَتَهُ ۚ َو هُ َ ح
ك ۖ َوإَن هَلح تَ حف َع حل فَ َما بَله حغ َ
اّلِلَ َال يَ حهدي الح َق حوَم الح َكاف َر َ
[املائدة.]67:
وآمرا له إببَلغ َجيع ما أرسله هللا به ،وقد امتثل صلوات
وهنا «يقول تعال خماطبًا عبده ورسوله ً
ُممدا ﷺ ابسم الرسالةً ،
هللا وسَلمه عليه ذلك ،وقام به أمت القيام»(.)193
يقول فضيلة شيخنا ا
العالمة صاحل الفوزان(:)194

«والعبادات اليت متارس اآلن وال دليل عليها كثْية جدًّا ،منها :طلب قراءة الفاحتة ِف املناسبات وبعد الدعاء
ولألموات )195(»...انتهى.
أبدا ،وال غْيها من القرآن»(.)196
و«قراءة الفاحتة عند التعزية بدعة ،فما كان الرسول ﷺ يعزي بقراءة الفاحتة ً
عمَل بعموم قول
فينبغي للمسلم أن ُيرص على اتباع هدي النيب ﷺ وهدي أصحابه  -رضي هللا عنهم -واجتناب البدع ً
ََ َ
ََ َ َ
ول ولَ َذي الح ُقرَ ََٰب والحيَ تَ َام َٰى والحمساكَ َ
ْي َوابح َن ال هسبَ َيل َك حي َال
هللا تعال ﴿ :هما أَفَاءَ ه
ح َ
اّلِلُ َعلَ َٰى َر ُسوله م حن أ حَه َل الح ُقَر َٰى فَللهه َوللهر ُس َ
َ ََ
َ
يد الحعَ َق َ
اب
آًت ُك ُم الهر ُس ُ
اّلِلَ ۖ إَ هن ه
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك حم َعحنهُ فَانتَ ُهوا ۚ َواته ُقوا ه
ْي حاِلَ حغنَيَاء َمن ُك حم ۚ َوَما َ
اّلِلَ َش َد ُ
يَ ُكو َن ُدولَةً بَح َ
﴾[اْلشر.]7 :
ولعل يف ذلك كفاية ،واحلمد هلل رب العاملني.

( )192تفسْي ابن كثْي ()279-278/7
( )193تفسْي ابن كثْي ()151/3
( )194هو فضيلة الشيخ الدكتور ه
العَلمة :صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان .ولد (1354ه ) ،وعضو هيئة كبار العلماء ،وعضو اجملمع
عضوا ِف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
الفقهي مبكة املكرمة التابع للرابطة ،وعضو جلنة اإلشراف على الدعاة ِف اْلج ،إل جانب عمله ً
واإلفتاء ،وإمام وخطيب ومدرس ِف جامع اِلمْي متعب بن عبد العزيز آل سعود ِف امللز .ينظر :املوسوعة اْلرة.
( )195البدعة أنواعها وأحكامها ( )14/15من جمموعة مؤلفات الفوزان.
( )196جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمْي ( .)1283/13جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ُممد بن صاحل العثيمْي -املؤلف ُ:ممد
بن صاحل بن ُممد العثيمْي (املتوىف1421 :ه ) َجع وترتيب :فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان-الناشر :دار الوطن  -دار الثري-
الطبعة اِلخْية  1413-ه -عدد اِلجزاء.26:
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املطلب الرابع :بيان بعض ما ورد يف زمن وسبب نزوهلا.

أوًل :أقوال العلماء يف زمن نزوهلا(:)197
ا

أكثر العلماء على أهنا سورة مكية(.)198
وقيل :إهنا سورة مدنية(.)199
وقيل :إن نصفها نزل مبكة ونصفها اآلخر ابملدينة(.)200
وقيل :إهنا نزلت مرتْي :مرة مبكة حْي فرضت الصَلة ،ومرة ابملدينة حْي ُح َولت القبلة فصارت مكية مدنية(.)202( )201
واْلاصل من هذا أن ِف زمن نزوَلا أربعة أقوال:
اِلول :أهنا مكية.
الثاِن :أهنا مدنية.
الثالث :أنه نزل نصفها مبكة ،ونزل نصفها اآلخر ابملدنية.
الرابع :أهنا نزلت مرتْي :مرة مبكة ،ومرة ابملدينة.
وال شك ِف صحة القول اِلولِ ،بهنا مكية ،وهذا ما عليه اِلكثرون ،ومما يدلل على ذلك :أنه «قد صح أهنا مكية لقوله
اك َسحب ًعا َم َن الح َمثَ َاِن َوالح ُقحرآ َن الح َع َظ َيم ﴾ [اْلجر ،]87 :وهو مكي ابلنص»(.)203
تعالَ ﴿ :ولََق حد آتَحينَ َ
و«سورة اْلجر مكية بَل اختَلف ،وَل يكن هللا ليمنت على رسوله ﷺ إبيتائه فاحتة الكتاب وهو مبكة مث ينزَلا ابملدينة،
وال يسعنا القول ِبن رسول هللا ﷺ قام مبكة بضع عشرة سنة يصلي بَل فاحتة الكتاب هذا مما ال تقبله العقول» (.)204

( )197ينظر :أسباب النزول للواحدي ()12/1
( )198معاَل التنزيل للبغوي ( ،)49/1تفسْي القرآن العظيم البن كثْي ( ،)101/1التحرير والتنوير البن عاشور (.)136-135/1
( )199تفرد َبذا القول جماهد بن جِب ،ونُسب للزهري وال يصح (ذكره اْلافظ ِف الفتح ( ،)159/8وعلى ذلك أكثر أهل التفسْي.
ينظر :مصنف ابن أيب شيبة ( ،(522/10البيان ِليب عمرو الداِن ،)133-132:الدر املنثور للسيوطي ( .)7/1تفسْي السيوطي-الدر
املنثور ِف التفسْي ابملأثور ،السيوطي :جَلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،دار الفكر ،بْيوت ،الطبعة اِلول1403 ،ه 1983-م.
( )200وهو غريب جدًّا ،نقله القرطيب عن أيب الليث السمرقندي ،وقد نَُق َد بذلك فيما أعلم ،ينظر :تفسْي القرآن العظيم (.)101/1
( )201ينظر :معاَل التنزيل للبغوي ( ،)49/1الكشاف للزخمشري ( )99/1والِبهان ِف علوم القرآن للزركشي (.)27/1
( )202قال الفْيوز آابدي -رمحه هللا -بعد ما ذكر القرآن املكي واملدِن :-فهذه َجلة ما نزل ابملدينة .وَل نذكر الفاحتة ِلَنهه خمتلَف فيها:
قيل :أُنزلت مبكة ،وقيل :ابملدينة؛ وقيلٍ :
بكل مرة .بصائر ذوي التمييز(.)99/1
( )203أنوار التنزيل للبيضاوي ( .)251/تفسْي البيضاوي-أنوار التنزيل وأسرار التأويل املؤلف :انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر
بن ُممد الشْيازي البيضاوي (املتوىف685 :ه ) احملققُ :ممد عبد الرمحن املرعشلي الناشر :دار إحياء الَتاث العريب  -بْيوت الطبعة:
اِلول  1418-ه .
( )204أسباب النزول للواحدي ( .)17-17تفسْي الواحدي-الوجيز ِف تفسْي الكتاب العزيز املؤلف :أبو اْلسن علي ابن أمحد بن
ُممد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف468 :ه ) حتقيق :صفوان عدانن داوودي دار النشر :دار القلم ،الدار الشامية -
دمشق ،بْيوت الطبعة :اِلول 1415 ،ه عدد اِلجزاء .1:
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مقنعا؛
قول البيضاوي ِف االستدالل على مكية السورة آبية اْلجر ،وزاد عليه
قول الواحدي َ
وقد وافق ُ
ً
استدالال واستنباطًا ً
أال وهو استحالة أن تفرض الصَلة مبكة وتقام دون أن يُقرأ فيها بفاحتة الكتاب ،وقد حقق بعض العلماء هذا القول
بذلك الطاهر بن عاشور كما سياِت معنا بعد قليل عند الكَلم على ترتيب نزوَلا.
ٍ
جملاهد ،ووجه الداللة أنه
ط من تفسْي السبع املثاِن ابلفاحتة ،أن الفاحتة مكيةٌ ،وهو قول اجلمهور خَلفًا
و «تنبيهٌ يُستنب ُ
سبحانه امنت على رسوله َبا وسورة اْلجر مكيةٌ اتفاقًا ،فيدل على تقدمي نزول الفاحتة عليها ،قال اْلسْي بن الفضل:
ٍ
جماهد؛ ِلن العلماء على خَلف قوله ،وأغرب بعض املتأخرين فنسب القول بذلك ِليب هريرة والزهري
هذه هفوةٌ من
وعطاء بن يسا ٍر»(.)205
قول أيب احلسن بن احلصار (ت620 :ه ) يف كتابه الناسخ واملنسوخ:
ومما نُظم وقيل يف ذلكُ :
«املدِن ابتفاق عشرون سورة واملختلف فيها اثنتا عشر سورة وما عدا ذلك مكي ابتفاق».

قائال:
مث نَظَ َم ا

جمتهدا وعن ترتيب ما يُتلى من السور
اي سائلي عن كتاب هللا ً
وكيف جاء َبا املختار من مضر صلى اإلله على املختار من مضر
وما تقدم منها قبل هجرته وما أتخر ِف بدو وِف حضر
ليعلم النسخ والتخصيص جمتهد يؤيد اْلكم ابلتاريخ و النظر
تعارض النقل ِف أم الكتاب تُ ُؤولت اْلجر تنبيها ملعتِب

أم القرآن و ِف أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل اْلمد من أثر ()206
والشاهد منها من قول الناظم« :تعارض النقل»
أي :تعارضت اِلقوال :يعِن :أقوال أهل العلم ِف الفاحتة ،أيِ :ف كوهنا مكية أو مدنية ،ومما يدل على مكيتها ما جاء ِف سورة
اك َسحب ًعا َم َن الح َمثَ َاِن َوالح ُق حرآ َن الح َع َظ َيم ([﴾ )87اْلجر].
اْلجر من قوله تعالَ ﴿ :ولََق حد آتَحي نَ َ
اك ﴾ اآلية ،فدل على
ومن املعلوم أن سورة اْلجر مكية ابتفاق ،وقد امنت هللا تعال على رسوله ﷺ فيها بقولهَ ﴿ :ولََق حد آتَ حي نَ َ
تقدم نزول الفاحتة على سورة اْلجر ،إذ كيف ُيصل االمتنان عليه من هللا مبا َل ينزل بعد ،وبقريب من هذا املعن أشار غْي واحد
من أهل التفسْي(.)207
اْلَ حم ُد
أخْيا فإن «اْلجر مكية إبَجاع .وال خَلف أن فرض الصَلة كان مبكة .وما حفظ أنه كان ِف اإلسَلم قط صَلة بغْي ﴿ ح
و ً
ََ
َ
ّلِل ر َ
ْي ﴾يدل على هذا قوله صلى هللا عليه وسلم« :ال صَلة إال بفاحتة الكتاب»( )208وهذا خِب عن اْلكم ،ال عن
ب الح َعالَم َ
ه َ
االبتداء ،وهللا أعلم»(.)209

اثنياا :ترتيب نزوهلا:

(  )205فتح الباري للحافظ ابن حجر ( .)159 /8
 (206وقد أورد هذه املنظومة السيوطي -رمحه هللا ِ -ف "اإلتقان".)62 /1 ( :
(  )207نفس املرجع السابق.
( )208أخرجه البخاري ( ،)756ومسلم (.)394
( )209تفسْي القرطيب ( .)154 /1
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قال ابن عباس (ت68:ه )  -رضي هللا عنه:-
()210
َ
ت يَ َدا ﴾ [املسد.)211(»]1:
«نزلت مبكة بعد ﴿ الح ُمدهث ُر ﴾ [املدثر]»  ،اي أَيُّ َها «ونزلت بعدها ﴿ تَبه ح
وقال ابن كثري – رمحه هللا :-
ك﴾[العلق ]1:وسورة املدثر مث الفاحتة(.)212
قيل إهنا أول سورٍة نزلت ،والصحيح أنه نزل قبلها ﴿ اقح َرأح َاب حس َم َربَ َ
أيضا ﴿ن َوالح َقلََم ﴾[القلم ،]1:وسورة املزمل ،وقال بعضهم :هي أول سورٍة نزلت كاملةً أي :غْي
وقيل :نزل قبلها ً
منج ٍ
مةِ ،بَلف سورة القلم ،وقد حقق بعض العلماء أهنا نزلت عند فرض الصَلة فقرأ املسلمون َبا ِف الصَلة عند
اية عن جابر بن ز ٍ
فرضها ،وقد عدت ِف رو ٍ
يد السورة اْلامسة ِف ترتيب نزول السور(.)213
ويتأكد مما سلف نزوَلا مبكة َجلة واحدة غْي منجمة ،وأهنا نزلت ِف َجلة أوائل ما نزل من القرآن بعد املدثر وهو اختيار
اْلِب ابن عباس رضي هللا عنه:
ومما نُظم وقيل ِف ذلك(:)214
قول جعيجع:

نظمت ترتيب تنزيل القرآن كما عند اْلبنكة امليداِن قد ُسطرا
تب الشرك وانكدرا ()215
اقرأ بنون وال تزمل الدثرا واْلمد هلل ه

فهو يرتب نزول سور القرآن كما رتبها امليداِن ،فبدأ ب (اقرأ ،مث نون والقلم ،مث املزمل ،مث املدثر ،مث اْلمد وهي الفاحتة ،مث
تبت يدا) ،وهذا ما عليه اِلكثرون.

اثلثاا :ظروف نزوهلا:

كثْيا من القرآن جاءه جِبيل عليه السَلم بفاحتة الكتابِ ،ف ج ٍو بدأ
«ِف بداية نزول الوحي حيث َل يكن النيب ﷺ قد تلقهى ً
فيه املشركون يتوجسون خيفة من هذا اجلديد الذي َل أيلفوه ،جاءه ابلسورة الكرمية لتكون النِباس اِلوىف واملنهج اِلكمل رغم
إَيازها وقصرها ،حيث طالت كافة جماالت القرآن العظيم ،واشتملت على شىت مقاصده ،فتناولت أصول الدين وفروعه ،ولزوم
ا َإلميان ِبمساء هللا تعال وصفاته ،وبشرت ابلتوحيد الذي ال يكون إال إبفراده جل شأنه ابلعبادة من دعاء واستعانة وتوكل،
جل وعَل بطلب اَلداية إَل الدين القومي ،وانتهاج املنهج الكرمي الذي سار عليه ركب النبيْي والصديقْي والشهداء
والتوجه إَليه ه
والصاْلْي ،إضافة إل لزوم اإلميان ابهلل ومَلئكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره واالعتقاد ابليوم اآلخر ،وقد أانرت السورة الكرمية
سبيل النجاة ابلتضرع إَليه سبحانه ابلتثبيت على ا َإلميان وهنج صراط الصاْلْي ،وجتنب طريق املغضوب عليهم والضالْي،
(َ )210جال القراء للسخاوي (.)11/1
( )211القول الوجيز للمخلَلِت (.)161
( )212التفسْي (.)176/14
( )213التحرير والتنوير البن عاشور (.)136-135/1
( )214ينظر :منظومة نظم الدرر ِف ترتيب نزول السور ،ليزيد عبد الرمحن جعيجع ،موقع اِللوكة ،وهي منظومة طويلة هبْي فيها ترتيب
سور القرآن.
 ( 215يعِن بذل  :ت رتيب عبد الرمحن حبنكة امليداِن لنزول سور القرآن وهو ت رتيب قوي  ،بلغنا أن اِلزهر أقره و أعتمده .
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وبذلك احتوت قصص اِلمم السابقة ،وتضمنت اِلخبار الَلحقة؛ فنوهت مبدارج السعداء ،وحذرت من مدارك اِلشقياء،
إيذاان من هللا تعال لرسوله عليه الصَلة
وحصرت مصدر التعبد والتشريع ِف رب السماوات واِلرض وحده سبحانه ،فكانت ً
والسَلم إبقامة منهج التوحيد حياة وسلوًكا ودعوة»(.)216

ابعا :سبب نزوهلا:
را
ال شك أ هن معرفة أسباب النزول مما يعْي على فهم مراد هللا من اآلية أو السورة ،وبعض السور أو اآلايت ال ميكن التوصل ْلقيقة

معناها وما سيقت من أجله إال بعد معرفة سبب نزوَلا والواقعة اليت سيقت وأنزلت من أجلها أو بسببها ،وكذلك فإن معرفة
أيضا.
سبب النزول مما يعْي على معرفة وفهم وبيان حكم التشريع اإلَلي ً
وليس كل آية أو سورة ِف كتاب هللا َلا سبب نزول ،بل إن منها ما يكون له سبب ،ومنها ما يكون ليس له سبب؛ ِلن نزول
القرآن إما ابتدائي ليس له سبب ،وإما سبيب.
وغالب سور القرآن وعمومها ابتدائي ليس له سبب معروف ومذكور ،فمنها ما ينزل هداية ابتداءً دون سبب؛ ِلنه كتاب هداية
للبشرية َجعاء ،ومنها ما ينزل للتشريع وبيان اِلحكام أو لَلعتبار واالتعاظ ككثْي من القصص ،أو لبيان الناسخ واملنسوخ ،أو
لذكر الوعد والوعيد ،أو قد يرد السؤال فتنزل اآلايت ابجلواب الشاِف الكاِف ،أو ْلادثة قد تقع فتحتاج إل تفصيل وبيان
وإيضاح ،أوقد يقع فعل ُيتاج إل بيان معرفة حكمه الشرعي.
وسورة الفاحتة َل يقف الباحث على سبب نزول َلا ،إال ما أورده بعض أئمة التفسْي بسند منقطع ف «من طريق أيب ميسرة (أحد
مناداي ينادي :اي ُممد ،فإذا مسع الصوت انطلق هارًاب فقال له :ورقة بن نوفل إذا
كبار التابعْي) أن :رسول هللا كان إذا برز مسع ً
مسعت النداء فاثبت حىت تسمع ما يقول لك ،فلما برز مسع النداء فقال« :لبيك ،قال :قل :أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن
ُممدا رسول هللا» ،مث قل ﴿ :ح َ َ
َ
ّلِل ر َ
ْي ( )2الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾ حىت فرغ من فاحتة الكتاب.
ً
ب الح َعالَم َ
اْلَ حم ُد ه َ
قلت :وهو مرسل ورجاله ثقات؛ فإن ثبت َُ
محل على أن ذلك كان بعد قصة غار حراء ،ولعله كان بعد فَتة الوحي والعلم عند هللا
تعال»(.)218( )217
وَل يقف الباحث على سبب صحيح اثبت ُيسن االستدالل به ِف سبب نزول السورة الكرمية.
وقد يقف الباحث على اْلكمة من عدم وجود سبب لنزول سورة من السور ،وقد ال يقف.
ومنها سورة الفاحتة ،فلم يقف الباحث خَلل َبثه القاصر على اْلكمة من عدم وجود سبب ظاهر لنزوَلا)219(.

ولعل يف هذا كفاية واحلمد هلل رب العاملني.

املطلب اخلامس :بيان بعض ما ورد يف فضائلها وخصائصها.

ٍ
بتصرف يس ٍْي جدًّا.
(  )216هداايت سورة الفاحتة  -د .أمحد ولد ُممد ذو النورين -جملة البيان 2010 /9 /12 ( -م)،
( )217العجاب ِف بيان اِلسباب للحافظ ابن حجر ( .)223/1واْلديث مرسل ورجاله ثقات .العجاب ِف بيان اِلسباب-
املؤلف :أبو الفضل أمحد بن علي بن ُممد ابن أمحد بن حجر العسقَلِن (املتوىف852 :ه ) احملقق :عبد اْلكيم ُممد اِلنيس-الناشر :دار
ابن اجلوزي-عدد اِلجزاء.2:
أيضا :الكشف والبيان للثعليب ،أسباب النزول للواحدي (.)17
( )218وينظر ً
) (219يُنظر :عرفة بن طنطاوي ،معاَل التوحيد ِف فاحتة الكتاب ،دراسة "حتليلية موضوعية" ،رسالة دكتوراه ،املؤلف /عرفة بن طنطاوي،
وهي أطروحة علمية انل َبا الباحث درجة "الدكتوراه" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف اِلول والوصية ابلطبع والتداول بْي اجلامعات.
الناشر :دار املأثور ،املدينة النبويةً ،تريخ النشر1441 :ه  ،عدد الصفحات550:صفحة ،عدد اجمللدات.1:
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لقد صنف أئمة اإلسَلم ِف فضائل القرآن مؤلفات ومصنفات ُكثُر ،وكان السبق ِف التصنيف ِف هذا امليدان لإلمام أيب
وجل
كتااب أمساه( :فضائل القرآن ومعامله وآدابه)ُ ،
عبيد القاسم بن سَلهم اَلروي(ت224 :ه ) -رمحه هللا ،-حيث صنف ً
َ
املصنفات ِف هذا الباب من بعده تستقي من معْي كتابه وتنهل من َبر علمه الزاخر ،فهو مبثابة الكتاب اِلم ِف اببه،
ولقد اعتن فيه مصنفه برواية اِلحاديث واآلاثر بسنده،ولكن الكتاب َجع الصحيح وغْي الصحيح ،وِلمهية الكتاب من
اسعا فمؤلفه إمام وعلم من أعَلم اِلمة ،وكذلك لقي الكتاب العناية ابلتحقيق
الناحية العلمية والتصنيف فقد القى ً
قبوال و ً
والتدقيق من بعض الباحثْي املعاصرين(.)220
أيضا ُممد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي اِلندلسي رمحه هللا (ت619:ه ) ،فقد صنف
وممن صنف ِف هذا الباب ً
كتابه (حملات اِلنوار ونفحات اِلزهار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلاثر ِف ثواب قارئ القرآن) ،ومصنفه هذا من
كتااب كما بْي ذلك ِف مقدمته ،وملكانة
أفضل وأنفع وأَجع ما صنف ِف اببه ،ولقد اعتن به مصنفه فجمعه من سبعْي ً
الكتاب وأمهيته فقد القى عناية من بعض الباحثْي فقام بتحقيقه(.)221
وهذا الباب القى عناية فائقة فكتب فيه اِلولون واآلخرون مصنفات عدة ،منها ما هو ُمفوظ ومنها ما هو مفقود ،ومما
َ
ب ِف ذلك ما كتبه ابن أيب شيبة صاحب املصنف ،وشيخ اإلسَلم ابن تيمية ،واْلافظ ابن كثْي ،وأبو
حفظ فيما ُكت َ
الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي املقرئ ،واإلمام اآلجري صاحب كتاب الشريعة ،وابن الضريس ،والنووي ،ومن
ظ
املتأخرين خلق كثْي منهم ُممد بن رزق بن طرهوِن ،كذلك اإلمام اجملدد شيخ اإلسَلم ُممد بن عبد الوهاب ،ومما ُح َف َ
أيضا ويُفاد منه ِف هذا الباب املوسوعات اْلاسوبية (اإللكَتونية) كموسوعة علوم القرآن ،فقد حوت قرابة مثان وعشرين
ً
مصن ًفا من مصنفات أمهات كتب علوم القرآن.
ولفاحتة الكتاب املكانة العظمى فيما ُكتب وصنف ِف هذا الباب ،فقد اعتن اِلئمة ببيان فضائل السورة الكرمية وذكر ما
ورد فيها من أحاديث وآاثر ،ومن البديهي أن يرد فيها ما هو صحيح اثبت وما هو دون ذلك كما مهر معنا ذكر ذلك
آن ًفا ،فكان من الباحث االكتفاء بذكر ما ثبت وصح من اِلحاديث واآلاثر الثابتة والواردة ِف فضل سورة الفاحتة ،وهي
كثْية مما يدل على عظيم قدر السورة وجليل شأهنا وعلو منزلتها ،ونسوق بعض ما ورد وثبت ِف فضلها وخصائصها على
النحو التاِل:

( )220كتحقيق مروان العطية وزمَلئه ونشرته دار ابن كثْي بدمشق ،وحتقيق أمحد بن عبدالواحد اْلياطي ِف رسالته للماجستْي ونشرته
وزارة اِلوقاف املغربية ِف جزأين .وهذا الكتاب ال يستغن عنه بغْيه إلمامة مؤلفه.
( )221حققه الدكتور رفعت فوزي عبداملطلب جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ،ونشرته دار البشائر اإلسَلمية ِف ثَلثة جملدات.
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أوًل :الفاحتة هي أعظم سور القرآن.
ا

ال شك أن القرآن كله هو كَلم هللا سبحانه وتعال ،وهللا تعال له اْلكمة البالغة ِف اصطفاء وتفضيل بعض آايته وسوره
على بعض ملا حوته من الفضائل واْلكم ،وسورة الفاحتة حازت السبق اِلكِب ِف هذا التفضيل بْي سور القرآن حىت
أضحت أعظم سورة ِف كتاب هللا.
فقد ثبت عند البخاري وغْيه من حديث أََيب سعَ َ
ُصلَي َِف الح َم حس َج َد ،فَ َد َع َاِن
يد بح َن الح ُم َعلهى رضي هللا عنه قَ َ
الُ :كحن ُ
تأَ
َ
َ
اّلِلَ َ َ ﴿:
ول هَ
ّلِل ولَلهرس َ
ول إَذَا َد َعا ُك حم
ُصلَي ،فَ َق َ
تَ :اي َر ُس َ
َر ُس ُ
ول ه
اّلِلَ ،إََِن ُكحن ُ
اّلِل ﷺ فَلَ حم أُجحبهُ ،فَ ُق حل ُ
ال« :أَََلح يَ ُق َل هُ ح
تأ َ
استَجيبُوا ه َ ُ
َ
ال َِلِ« :ل َ
السوَر َِف الح ُقر َ
آن قَ حب َل أَ حن َختحُر َج َم حن الح َم حس َج َد»،
لَ َما ُحُييَي ُك حم ۖ ﴾ [اِلنفال]24 :؟» ،مثُه قَ َ
ُعل َمن َ
َ
ح
هك ُس َورةً ه َي أ حَعظَ ُم ُّ َ
مثُه أَخ َذ بَي َدي فَلَ هما أَراد أَ حن َخيحرج قُ حلت لَه :أَََل تَ ُقل ِل َ
آن؟ قَ َال :ح َ َ
هك سورةً َهي أ حَعظَم سورٍة َِف الح ُقر َ
ّلِل ر َ
ب
ََ
َُ ُ ُ ح ح َ
َ َ
ح
«اْلَ حم ُد ه َ
ُعل َمن َ ُ َ َ ُ ُ َ
()222
َ
َ
َ
ْي ه َي ال هسحب ُع الح َمثَ َاِن َوالح ُق حرآ ُن الح َع َظ ُيم الهذي أُوتَيتُهُ» .
الح َعالَم َ
اك َسحب ًعا
«فهذا اْلديث نص ِف أن الفاحتة هي السبع املثاِن والقرآن العظيم ،وهي املقصودة ِف قوله تعالَ ﴿ :ولََق حد آتَ حي نَ َ
َم َن الح َمثَ َاِن َوالح ُقحرآ َن الح َع َظ َيم ([ ﴾)87اْلجر](.)223
اثنياا :الفاحتة أفضل القرآن.

ٍ
رجل من أصحابه إل جانبه،
ملا ثبت من حديث أنس رضي هللا عنه قال« :كان النيب ﷺ ِف مسْي ،فنزل ،فمشى ُ
ِبفضل َ
َ
القرآن؟» قال :فتَل عليه اْلمد هلل رب العاملْي»(\.)224
أخِبك
فالتفت إليه ،فقال« :أال َ
اثلثاا :الفاحتة هلا خصائص ليست لغريها.

ومما َيلي ويوضح ما خصت به الفاحتةُ وفُ َ
ضلَت به على سور القرآن الكرمي ما أخرجه مسلم ِف صحيحه من حديث ابح َن
ُ
َ َ
ال :ب ي نَما َج َِبيل قَ َ
ب َم حن ال هس َم َاء
اع ٌد َعحن َد النَ َ
يضا َم حن فَ حوقَ َه فَ َرفَ َع َرأح َسهُ فَ َق َ
هيب ﷺ َمس َع نَق ً
الَ :
«ه َذا َاب ٌ
َعبهاس رضي هللا عنه قَ َ َح َ ح ُ
ض ََلح يَحن َزحل قَ ُّ
فُتَ َح الحيَ حوَمََ ،لح يُ حفتَ حح قَ ُّ
ك نََزَل إَ َل اِل حَر َ
ط إَال الحيَ حوَم ،فَ َسله َم َوقَ َال:
ك ،فَ َق َ
الَ :ه َذا َملَ ٌ
ط إَال الحيَ حوَم ،فَنَ َزَل َمحنهُ َملَ ٌ
اب ،وخواتَيم سورَة الحب َقرَة ،لَن تَ حقرأَ ََبر ٍ
َ
َ
يب قَ حب لَ َ َ َ َ
ف َمحن ُه َما إَال أ حُع َطيتَهُ»(.)225
أَبحش حر بَنُ َوريح َن أُوتيتَ ُه َما ََلح يُ حؤَهتُ َما نََ ٌّ
ك :فَاحتَةُ الحكتَ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ح َ َح
ومن هذا اْلديث يتجلى ويتضح عظم شأهنا.
ومن عظم شأهنا أهنا:

ابب من السماء َل يُفتح من قبل.
 -1يُفتح لنزوَلا ٌ
النيب ﷺ َبا ،وما أعظمها من بشارة «أَبح َش حر بَنُ َوريح َن أُوتَيتَ ُه َما» ،حىت يبشر َبا
ملك
 -2وينزل ٌ
ً
خصيصا وِلول مرة ليبشر َ
أمته.
ك».
هل هللاُ َبا نبيهَ ً
يب قَ حب لَ َ
ُممدا ﷺ دون سائر املرسلْي ،وإمنا أمته ًتبعة لهََ « ،لح يُ حؤَهتُ َما نََ ٌّ
 -3فَض َ
( )222أخرجه البخاري (.)4474
( )223مدراج السالكْي (.)52/1
( )224أخرجه ابن حبان ( ،)774والضياء املقدسي ِف املختارة ( ،)1718واْلاكم ( )2063وصححه ،والنسائي ِف الكِبى
( ،)7957وقال اِلرانؤوط :إسناده صحيح ،وصححه اِللباِن ِف صحيح املوارد (.)1431
( )225أخرجه مسلم (.)806
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اْلديث عنها ابلبشرى ختَم كذلك ابلبشرى بقوله« :لَن تَ حقرأَ ََبر ٍ
ف َمحن ُه َما إَال أ حُع َطيتَهُ».
 -4كما فُتَ َح
ُ
ح َ َح
َُ
وقد اختلف العلماء ِف معن قوله« :إَال أ حُع َطيتَهُ» فحمله بعضهم على أن املراد ما ورد فيها من الدعاء ،ومحله آخرون على
َجيعا.
الثواب ،وال مينع من اجتماع الفضلْي ً
قال السندي ِف حاشيته على سنن النسائي« :أي :مما فيه من الدعاء إال أعطيته ،أي :أعطيت مقتضاه» .اه .
وقال املُاال علي القاري يف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح:
َ
«أي :أعطيت ما اشتملت عليه تلك اجلملة من املسألة كقوله﴿ :اه َد َان َ
ك َربهنَا ﴾
الصَرا َط الح ُم حستَق َيم﴾ وكقوله ﴿ :غُ حفَرانَ َ
ح
[البقرة - ]285:ونظائر ذلك ،وِف غْي املسألة فيما هو محد وثناء أعطيت ثوابه» .اه .
املكي( )226يف كتابه دليل الفاحلني شرح رايض الصاحلني:
الصديقي
وقال ابن َع االن
ّ
األشعري ّ
ّ
كن به كل َجلة مستقلة
«واملراد ثوابه اِلعظم من ثواب نظْيه ِف غْي هذين ،أو املراد ابْلرف معناه اللغوي وهو الطرف ،و ه
َ
ك ﴾-اآليتْي ،وثواَبما إن َل يتضمن
بنفسها :أي :أعطيت ما تضمنته إن كانت دعائية –ك ﴿ حاهد َان ﴾ -و ﴿ غُ حفَرانَ َ
ذلك كاملشتملة على الثناء والتمجيد»( .)227اه .
وقول ُم هَل علي القاري رمحه هللا هو أَجع اِلقوال ،وقريب منه قول ابن َع هَلن ،ومما يُرجح ذلك اْلديث القدسي املشهور:
َ َ
ص َف ح َ
الَ :ه َذا لَ َعحب َدي َولَ َعحب َدي َما
ْيَ ،ولَ َعحب َدي َما َسأ ََل» وختم اْلديث بقوله« :قَ َ
ت ال ه
صَلةَ بَحي َِن َوبَح َ
ْي َعحبدي ن ح
«قَ َس حم ُ
َسأ ََل»(.)228
والسورة «َجعت بْي التوسل إل هللا تعال ابْلمد والثناء على هللا تعال ومتجيده ،والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده ،مث جاء
سؤال أهم املطالب وأْنح الرغائب وهو اَلداية بعد الوسيلتْي ،فالداعي به حقيق ابإلجابة»(.)229
ابعا :ومن دًلًلت هذا احلديث على خصائص فاحتة الكتاب.
را

أن الصَلة ال تصح بدوهنا ،لقول أيب هريرة رضي هللا عنه ِف صدر اْلديث :من صلهى صَلةً ََل ي حقرأح فَيها َِبَُم الح ُقر َ
آن فَ َه َي
َح َ َ حَ َ َ
ح
ٍ (َ )230
ول هَ
َ
َ
اّلِل ﷺ
ت َر ُس َ
يل ِلََيب ُهَريح َرةَ :إَ هان نَ ُكو ُن َوَراءَ ا َإل َم َام ،فَ َق َ
ال :اقح َرأح ََبَا َِف نَ حف َس َ
ك ،فََإَِن َمس حع ُ
خ َد ٌ
اج ثََل ًاث َغ حْيُ َمتَام  ،فَق َ
ول ،مث ذكر اْلديث بتمامه.
يَ ُق ُ

( )226ابن ع هَلن ( 1057- 996ه ) هو ُممد علي بن ُممد ع هَلن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي ،من أهل مكة ،وهو م َ
فسر
َ
َ
ُ
َ
وُمدث ،وله مصنفات ورسائل كثْية ،ولعل أشهر آاثره :ضياء السبيل ِف التفسْي ،و دليل الفاْلْي لطرق رايض الصاْلْي ِف اْلديث ،وقد
شرح فيه كتاب رايض الصاْلْي ،وينظر :اِلعَلم للزركلي خْي الدين.
وهو أشعري جلد ،وهناك دراسة حتت مسمى «املسائل العقدية ِف كتاب دليل الفاْلْي لطرق رايض الصاْلْي ملؤلفه ابن َع هَلن الصديقي
(ت1057ه ) -عرض ونقد -سامي عوض الذاييب-رسالة ماجستْي -جامعة امللك سعود1438(-ه ).
( )227ينظر :موقع إسَلم ويب ،بتاريخ 19( :ذو اْلجة 1431ه ).
( )228أخرجه مسلم (.)395
( )229مدارج السالكْي (.)24/1
( )230أخرجه مسلم (.)395
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أيضا ِف الصحيحْي من حديث عبادة بن
إذ من املعلوم أن قراءة الفاحتة ركن من الصَلة ،ال تصح بدوهنا ،ملا ثبت ً
الصامت رضي هللا عنه أن النيب ﷺ قال« :ال صَلة ملن َل يقرأ بفاحتة الكتاب»(.)231
ومن خصائصها كذلك أهنا« :قد تضمنت َجيع معاِن الكتب املنزلة»(.)232
ومن خصائصها كذلك أهنا :متضمنة ِلنفع الدعاء.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

«أتملت أنفع الدعاء ،فإذا هو سؤال العون على مرضاته ،مث رأيته ِف الفاحتة ِف:
َ
ْي ﴾»( )233انتهى.
﴿ إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
َ
ْي بنور البصْية حىت وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ،ومعرفة
«ومن ساعده التوفيق وأُع َ
َ
الذات واِلمساء والصفات واِلفعال ،وإثبات الشرع والقدر واملعاد ،وجتريد توحيد الربوبية واإلَلية ،وكمال التوكل والتفويض
إل َمن له اِلمر كله وله اْلمد كله وبيده اْلْي كله وإليه يرجع اِلمر كله ،واالفتقار إليه ِف طلب اَلداية اليت هي أصل
سعادة الدارين ،وعلم ارتباط معانيها جبلب مصاْلهما ودفع مفاسدمها ،وأن العاقبة املطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة
َبا موقوفة على التحقق َبا؛ أغنته عن كثْي من اِلدوية والرقى ،واستفتح َبا من اْلْي أبوابه ،ودفع َبا من الشر
أسبابه»( )234انتهى.
َ
غيض من ٍ
فيض ،ويكفي من القَلدة ما أحاط ابلعنق.
وفضائل وخصائص السورة الكرمية أكثر من أن ُحتصى ،وما ذُكر ٌ
وما ثبت من فضائل عظيمة وخصائص جليلة لفاحتة الكتاب مما يدفع املؤمن ويرغبه وُيثه على العناية ابلقرآن الكرمي
خصوصا.
عموما ،وبسورة الفاحتة
ً
وتدبره ومدارسته ً
ولعل يف هذا كفاية ،واحلمد هلل رب العاملني.

( )231أخرجه البخاري ( ،)756ومسلم (.)394
()232مدارج السالكْي (.)74/1
()233مدارج السالكْي (.)78/1
( )234زاد املعاد ( .)318/4زاد املعاد ِف هدي خْي العباد-املؤلف ُ:ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف751 :ه ) الناشر :مؤسسة الرسالة ،بْيوت-مكتبة املنار اإلسَلمية ،الكويت الطبعة :السابعة والعشرون1415 ،ه 1994/م-عدد
اِلجزاء .5:
70

الفصل الثاين

املناسبات يف السورة الكرمية
ويشتمل على أربعة مباحث:
املبحث اِلول :مناسبة افتتاح القرآن الكرمي بسور الفاحتة.
وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول :عالقة إعجاز القرآن وبالغته بعلم املناسبات

اترا املتعبد
القرآن الكرمي« :هو كَلم هللا تعال املنزل على نبينا ُممد ﷺ املكتوب ِف املصاحف املنقول إلينا ً
نقَل متو ً
بتَلوته املتحدى ِبقصر سورة منه»(.)235
قوال ،وأنزله على رسوله وحيًا ،وصدهقه املؤمنون على ذلك حقًّا ،وأيقنوا أنه كَلم
والقرآن« :كَلم هللا منه بدا ،بَل كيفية ً
هللا -تعال-ابْلقيقة ،ليس مبخلوق ككَلم الِبية ،فمن مسعه فزعم أنه كَلم البشر فقد كفر»(.)236
وبياان ،قال سبحانه ﴿ :كَتَاب أ َ
ت
عياان
وهو :املعجز بلفظه ،فآايته فاقت الغاية دقة
وضوحا ً
وإحكاما ،وجتلت ً
ُحك َم ح
ٌ ح
ً
ً
َ
ت َم حن لَ ُد حن َح َكي ٍم َخبَ ٍْي ([﴾ )1هود] ،فهيُ« :مكمة ِف لفظها ،مفصلة ِف معناها ،فهو كامل صورة
آَ َايتُهُ مثُه فُصلَ ح
ومعن»(.)237
فآايته كلها ُمكمة ِف سردها ،دقيقة ِف سبكها ،متينة ِف أسلوَبا ،مَتابطة ِف ارتباط واتصال معانيها ،فهي ككلمة واحدة
متسعة ِف معانيها ،منتظمة ِف مبانيها ،وهي متماسكة مَتابطة آخذ بعضها برقاب بعض ،كأهنا سبيكة واحدة ،وعقد
فريد متماسك متناظم على أكمل وأمت الوجوه ،يسْي إعجازها سراين املاء املتدفق ِف هنر جار.
وهي مع ذلك كله :فهي «ُمكمة متقنة ال نقص فيها وال نقض َلا كالبناء احملكم»(.)238
والقرآن قد «جعلت آايته ُمكمة النظم والتأليف ،واضحة املعاِن بليغة الداللة والتأثْي ،فهي كاْلصن املنيع ،والقصر
املشيد الرفيعِ ،ف إحكام البناء ،وما يقصد به من اْلفظ واإليواء مع حسن الرواء ،فهي لظهور داللتها على معانيها
ووضوحها ال تقبل ًّ
تبديَل»(.)239
تغيْيا وال ً
شكا وال ً
أتويَل ،وال حتتمل ً
ُمكما ،ال يقع ِف نقض وال خلل ،كالبناء احملكم املرصف»( ،)240كما ربنا تبارك
نظما رصينًا ً
أحكمت آايته :ف «نظمت ً
آان َعَربَيًّا َغ ح َْي َذي َع َو ٍج له َعله ُه حم يَته ُقو َن ﴾[الزمر.]28:
وتعال ﴿ :قُ حر ً
(ً )235تريخ القرآن الكرمي-رابطة العاَل اإلسَلمي-سلسلة دعوة اْلق-السنة الثانية1402(-ه ).
( )236الطحاوية ( .)172/1الطحاوية-شرح العقيدة الطحاوية املؤلف :صدر الدين ُممد بن عَلء الدين علي بن ُممد بن أيب العز
اْلنفي ،اِلذرعي الصاْلي الدمشقي (املتوىف792 :ه ) حتقيق َ:جاعة من العلماء ،ختريج :انصر الدين) الطبعة :الطبعة املصرية اِلول،
1426ه 2005-م-عدد اِلجزاء .1 :وهو مذيل َبواشي وتعليقات الشيخ اِللباِن -رمحه هللا.-
( )237ابن كثْي (.)303/4
(  )238فتح القدير ( .)647 /1
(  )239تفسْي املنار لرشيد رضا ( .)4 /12
(  )240الكشاف للزخمشري ( .)181 /3
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ف «ال اختَلل فيه بوجه من الوجوه»(.)241
صلها العليم اْلبْي.
فقد أحكمها أحكم اْلاكمْي ،وف ه
َ
وملوك البَلغة والبيان من صناديد قريش ،فأذعنوا لسلطانه وأَبرهم بيانه ،وشهدوا
ابب
الفصاحة َ
وملها نزل القرآ ُن َ
أعجز أر َ
إلعجازه وفصاحته وبَلغته ،واْلق ما شهدت به اِلعداء ،ومن عاند منهم وجحد َل يستطع أن يطعن فيه ولو بكلمة
َ
اب ([ ﴾)4ص].
واحدة ،ولكن رموا َمن بلهغه عن امللك الوهاب ﷺ ابلبهتان والسباب وقالواََٰ :
﴿ه َذا َساحٌر َك هذ ٌ
بل ختطى حاجز اإلقرار ابإلعجاز وحسن البيان من اإلنس إل اجلان ،فلما مسعوه قالوا ﴿ :إَ هان ََمس ۡعنَا قُ ۡرءَ ًاان َع َجبٗا ()1

﴾ [اجلن].
وكان هذا املبحث كتوطئة ومقدمة لبيان وأتكيد أن عظمة القرآن مما يندرج حتت إعجازه وبَلغته ،وعلم املناسبات ال
شك مما يدل على إعجاز القرآن الكرمي من كل الوجوه.
و«علم املناسبات علم عظيم أُودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه ،وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته
ابلقبول.
وهو :علم ش ري ف حتزر به العقول ،ويعرف به قدر القائل فيما يقول»(.)242
«ومن أتمل ِف لطائف نظم هذه السورة وِف بدائع ترتيبها علم أن ال ق رآن كما أنه معجز َبسب فصاحة ألفاظه وشرف
َ
()243
أيضا بسبب ترتيبه ونظم آايته» .
معانيه فهو ً
ومما سبق إيضاحه وبيانه يتبْي أن نظم آايت القرآن يعجز اْللق أَجعْي عن اإلتيان مبثله ،فدل ذلك على أن ترتيب آايت
القرآن أمر توقيفي ال جمال لَلجتهاد فيه.

(  )241تفسْي اِللوسي ( .)262 /23
( )242الِبهان (ص.)35 :
( )243والكَلم للقاضي أيب بكر بن العريب املالكي ِف حديثه عن سورة البقرة :وينظر( :نظم الدرر ،9/1 :واإلتقان (.)138/2
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املطلب الثاين :مفهوم علم املناسبات يف اللغة واًلصطالح

ومن األمهية مبكان بيان مفهوم علم املناسبات يف اللغة واًلصطالح.

أوًل :املناسبة يف اللغة :املقاربة واملشاكلة(.)244
ا

واصطالحا :هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن(.)245
ا

ومبعرفة علم املناسبات يتضح ويتبْي إعجاز القرآن واتساق آايته وتناسقها على وجه من الكمال واجلمال واجلَلل ،وهذا
مما يظهر إعجازه وبَلغته على صفة تشهد أنه كَلم هللا املعجز بلفظه املتحدى به ،فلو كان كَلم بشر الختلت معانيه
والضطربت مبانيه ،ولوجدوا فيه من االختَلف ما ميكنهم معه من الطعن فيه.
َ ََ
ند َغ َْي هَ
ََ
اختَ ََلفًا َكثَ ًْيا (﴾ )82
اّلِل لََو َج ُدوا فيه ح
وِف َنو ذلك يقول هللا تعال ﴿ :أَفَ ََل يَتَ َدبهُرو َن الح ُق حرآ َن َولَ حو َكا َن م حن ع ح
[النساء].

املطلب الثالث :فوائد ومثار معرفة علم املناسبات
ومن فوائد ومثار معرفة علم املناسبات أنه:

 -1يعْي على إبراز أوجه الصلة والتناسب بْي السور واآلايت ومعرفة عَلقة اآلية أو السورة بسابقتها والحقتها ،وهذا مما
أوالَ ،
ومن مثَه لقارئه ومتدبره وًتليه.
يقرب فهم معاِن القرآن وبيان مقاصده ووضوح مراميه ،ملفسره ً
أيضا على إدراك اْلكمة من التشريع والَتابط بْي أحكام الشريعة ِف اِلمر والنهى والتحليل والتحرمي والثواب
-2ويعْي ً
والعقاب وغْي ذلك من اِلحكام.
-3ومن فوائده :أنه ملا كان ترتيب بَلغة القرآن وحسن نظم أسلوبه وروعة خطابه وحسن نظامه ما أعجز اإلنس واجلان
أن أيتوا مبثله ،والعرب مهما أوتوا من بَلغة وروعة بيان وإحكام ِف فصاحة ومهما أوتوا من ذكاء وفطنة ،فإن إعجاز بيان
القرآن فوق ما حباهم هللا من الفصاحة والبيان ،فدل ذلك على أن هذا ليس بكَلم البشر ،ودل على إثبات نبوة ورسالة
من بلغه للبشر عن رب البشر ﷺ ،قال تعال:
َ ََ
ند َغ َْي هَ
ََ
اختَ ََلفًا َكثَ ًْيا ([ ﴾ )82النساء].
اّلِل لََو َج ُدوا فيه ح
﴿ أَفَ ََل يَتَ َدبهُرو َن الح ُق حرآ َن ۚ َولَ حو َكا َن م حن ع ح

ويف حنو ما سبق يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
َ
ف ا حَلَُد َٰى َو َ
ف
الر َسالَةَ َو َعَر َ
ْي لَهُ الح ُمَر ُاد َو َعَر َ
«م حن تَ َدبهَر الح ُق حرآ َن َوتَ َدبهَر َما قَ حب َل حاآليََة َوَما بَ حع َد َها َو َعَر َ
صَ
ود الح ُق حرآن تَبَ ه َ
ف َم حق ُ
َ
()246
َ
َ
َ
َ
َ
اج» .
ال هس َد َاد م حن اال حَنَراف َواال حع َو َج َ

( )244اإلتقان للسيوطي (.)139/2
( )245نظم الدرر للبقاعي (.)6/1
( )246جمموع الفتاوى ()15/94
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ومن املناسبة مبكان ذكر بيان موجز ألهم املصنفات يف علم املناسبات:

فمن أبرزها وأشهرها ما يلي:

«-1الِبهان ِف مناسبة ترتيب سور القرآن» ِليب جعفر بن الزبْي اِلندلسي (ت  807ه ).
«-2نظم الدرر ِف تناسب اآلايت والسور» لِبهان الدين البقاعي وهو أوسع كتاب ِف اببه وبلغ كتابه اثنْي وعشرين
جملدا.
ً
أيضا« :مراصد املطالع ِف تناسب
« -3تناسق الدرر ِف تناسب السور» جلَلل الدين السيوطي (ت911:ه ) ،وله ً
املقاطع واملطالع».
علم املناسبات كتبَهم
« -4جواهر البيان ِف تناسب سور القرآن» لعبد هللا الغُ َماري وهناك مؤلفات ُكثُر ضمن مصنفوها َ
أيضا كتاابت لبعض املتأخرين لكنهم عيال على املتقدمْي فيما كتبوا.
دون أن يفردوها بتصنيف مستقل ،وهناك ً
مدحا مطل ًقا ،ومنهم َمن ذ هم وعاب من دخل فيه متكل ًفا.
وعلم املناسبات منهم َمن مدحه ً
املطلب الرابع :موقف العلماء من علم املناسبات

انقسم العلماء إزاء علم املناسبات إل قسمْي :قسم مادح ومؤيد ،وقسم معارض.
ويتناول الباحث هنا موقف الفريقني مث يبني القول العدل منهما.

القسم األول :ذكر العلماء املادحْي املؤيدين لعلم املناسبات:

وأيِت ِف طليعتهم :أبو بكر النيسابوري رمحه هللا ،وهو من أبرز من اعتن بعلم املناسبات ،وبرهان الدين البقاعي ،والفخر
الرازي ،والزركشي صاحب الِبهان ،والسيوطي صاحب اإلتقان،

ويف صدد ذلك يقول الفخر الرازي:

«أكثر لطائف القرآن مودعه ِف الَتتيبات ،والروابط»( ،)247ويقول أيضا« :علم املناسبات علم عظيم أ َ
ُود َعت فيه أكثر
ً
لطائف القرآن وروائعه» (:)248

ويقول بدر الدين الزركشي(ت794:ه ):

منقطعا ،وهو مبِن على أن ترتيب السور توفيقي ،وإذا اعتِبت
«من ُماسن الكَلم أن يرتبط بعضه ببعض ،لئَل يكون
ً
السور قبلها ،مث هو قد خيفى ًترة ،ويظهر أخرى»(.)249
افتتاح كل سورة وجدته ِف غاية املناسبة؛ ملا ُختمت به ُ
وِف صدد ذلك يقول الغُماري اْلسِن(ت1413 :ه ):
()250
جليل ذو خطر ........قد قل فيه الكاتبون كما ق حد عزه املستطر
علم التناسب للسور ٌ
علم ٌ
ُ
ُ

( )247السيوطي :اإلتقان ( ،)108/2الزركشي :الِبهان(.)523/2 ،36/1
( )248الزركشي :الِبهان (.)35/1
( )249نفس املرجع السابق ( )35/1وبعدها.
( )250الغماري :جواهر البيان (.(2
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القسم الثاين :العلماء املعارضني لعلم املناسبات:

ونتعرض هنا لبيان آراء العلماء املعارضْي لعلم املناسبات ومناقشتها:
واملعارضون لعلم املناسبات وإن كانوا قلة إال أن رأيهم ُمل أخذ ورد ونظر ملن أعمل فكره واعتِب وا هدكر.

فقد ذكر الزركشي رمحه هللا يف( :الربهان) حتفظ عز الدين عبد السالم على القول ابملناسبات يف القرآن فقال:

«وقال عز الدين بن عبد السَلم رمحه هللا :املناسبة علم حسن ،ولكن يشَتط ِف حسن ارتباط الكَلم أن يقع ِف أمر
متحد مرتبط أوله آبخره ،فإن وقع على أسباب خمتلفة َل يشَتط فيه ارتباط أحدمها ابآلخر ،ومن ربط فهو متكلف مبا ال
فضَل عن أحسنه؛ فإن القرآن نزل ِف نَيَف وعشرين سنة ِف أحكام
يقدر عليه إال بربط ركيك يصان عنه حسن اْلديث ً
خمتلفة وِلسباب خمتلفة ،وما كان كذلك ال أيِت ربط بعضه ببعض»(.)251
ويَلحظ هنا أن العز بن عبد السَلم إمنا أنكر التزام ذلك ِف كل موضع.
كَلم شبيه بكَلم عز الدين عبد السَلم»(.)252
كما نُقل عن أيب حيان اِلندلسي صاحب البحر احمليط ٌ
ومنعا للتكلف والتزام املناسبة ِف
أيضا أبو اْلسن اْلراِل املغريب (637ه ) ،والغزنوي ،والشوكاِن وهو أكثرهم ً
ومنهم ً
رفضا ً
كل موضع؛ فعند تفسْيه لقوله -تعال ﴿ :-اي ب َِن إَسرائَيل اذح ُكروا نَعم َيت الهَيت أَنحعمت علَي ُكم وأَوفُوا بَعه َدي أ َ
ُوف بَ َع حه َد ُك حم
َح ُ َ ح ح َ ح َح
َ َ حَ َ ُ ح َ َ
وإَ هايي فَارهب َ
ون ([﴾ )40البقرة].
َ َ ح َُ
كثْيا من املفسرين جاؤوا بعلم متكلف ،وخاضوا ِف َبر َل يكلفوا سباحته ،واستغرقوا أوقاهتم ِف فن ال
قال« :اعلم أن ً
يعود عليهم بفائدة ،بل أوقعوا أنفسهم ِف التكلم مبحض الرأي املنهي عنه ِف اِلمور املتعلقة بكتاب هللا سبحانه ،وذلك
أهنم أرادوا أن يذكروا املناسبة بْي اآلايت القرآنية املسرودة على هذا الَتتيب املوجود ِف املصاحف جاؤوا بتكليفات
فضَل عن كَلم الرب سبحانه ،حىت أفردوا ذلك ابلتصنيف،
وتعسفات يتِبأ منها اإلنصاف ،ويتنزه عنها كَلم البلغاء ً
وجعلوه املقصد اِلهم من التأليف ،كما فعله البقاعي ِف تفسْيه»(.)253
والشوكاين نفسه قد ترجم للبقاعي يف كتابه (البدر الطالع).
فقال عنه:

«إنه من اِلئمة املتقنْي املتبحرين ِف َجيع املعارف» ،ومدحه ووصفه ِبنه «من أوعية العلم املفرطْي ِف الذكاء اجلامعْي
بْي علمي املعقول واملنقول.
ومدح ُمؤلفه املوسوم ب (نظم الدرر) بقوله« :ومن أمعن النظر ِف كتاب له ِف التفسْي الذي جعله ِف املناسبة بْي اآلية
كثْيا ما يشكل علي شيء ِف
والسور علم أنه من أوعية العلم املفرطْي ِف الذكاء اجلامعْي بْي علمي املعقول واملنقول ،و ً

( )251الزركشي :الِبهان  ،37/1السيوطي :اإلتقان (108/2و ،)138السيوطي :أسرار ترتيب القرآن .30
( )252الدكتور مصطفى مسلم :مباحث ِف التفسْي املوضوعي ( .)62مباحث ِف التفسْي املوضوعي-املؤلف :مصطفى مسلم-
الناشر :دار القلم-الطبعة :الرابعة 1426ه 2005-م عدد اِلجزاء .1:
( )253فتح القدير (.)73- 72 / 1
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الكتاب العزيز وأرجع إل مطوالت التفسْي وخمتصراهتا فَل أجد ما يشفي غليلي ،وأرجع إل هذا الكتاب فأجد ما
يفيد»(.)254
«وملا كان هذا العلم دقيق املسالك خفي املدارك احتاج الباحث فيه إل استفراغ اجلهد بغية االستقصاء اللغوي لدالالت
الكلمات القرآنية ،واإلحاطة ِبسباب النزول والقراءات ،والتوسع ِف أفانْي علوم النحو واملعاِن والبيان والبديع مع ٍ
حس
مرهف ،ونفس شفافة ،والتقاط سريع ،وأملعية وافرة ،ولَ هماحية عالية وسَلمة ِف القصد؛ ليدرك سر اللُّحمة بْي لطائف
اآلايت القرآنية ومراد هللا -تعال -من ترتيب كَلمه على هذه الصفة ،فتبدو له أوجه املناسبات ِف النهظحم اْلكيم»(.)255
«وهكذا تتجلى أمهية املناسبات القرآنية ِف أنه علم ُمعَْي على جعل أجزاء الكَلم وقد أخذ بعضها ِبعناق بعض ،فيقوى
بذلك االرتباط بينها ،ويصْي آتلفها كحال البناء احملكم ،املتَلئم اِلجزاء»(.)256
القول الراجح يف املسألة:

ومن اإلنصاف اِلخذ برأي أهل اإلنصاف ،فرأيهم فيه التوسط وعدم اإلجحاف واالْنراف واالنعطاف ،وهم اِلكثرون،
وكثْي من القائلْي ابملنع إمنا منعوا التعسف والتكلف ِف كل موضوع ،والقائلون ابملنع مطل ًقا قلة قليلة جدًّا ،وهلل اْلمد.
أهَل لذلك وتوافرت فيه شروط اِلهلية هو القول الوسط العدل ،ذلك
واِلخذ بعلم املناسبة كلما ظهرت أماراهتا ملن كان ً
أن علم املناسبات علم له ضوابطه وأصوله وقواعده ،فليس لكل أحد أن خيوض فيه بغْي علم وال ضوابط فَلبد أن يكون
وملما ِبقوال أهل التأويل ،عاملا ابلقراءة املتواترة وتوجيهها ،وعاملا
عاملًا ابلتفسْي وعلومهُ ،م ً
طلعا على علم أسباب النزولً ،
ً
ً
وبديعا ومعاِنَ ،-ولديه دراية بداللة اِللفاظ اللغوية
كذلك بعلوم لغة التنزيل َنوها وتصريف أفعاَلا ،عاملا ببَلغتها ً -
بياان ً
ً
معتدال ِف الفهم واإلدراك لئَل يتعسف ويتكلف ِف إَياد
والبيانية ،ولديه عناية ودراية بعلوم اآللة كلها ،وأن يكون
ً
أهَل للنظر ِف كَلم رب البشر.
املناسبات بَل مناسبات ،وذلك ليكون ً
ولعل يف هذا اإلجياز املختصر ما يغين ابإلشارة عن العبارة ألهل البحث والنظر.
املطلب اخلامس :مناسبة افتتاح القرآن الكرمي بسورة الفاحتة.
لفاحتة الكتاب مكانتها املميزة ِف القرآن الكرمي ،فلذا افتتح هللا َبا كتابه ،فهي (أم القرآن) وهي (أم الكتاب) وهي
(السبع املثاِن) ،وَلا غْي ذلك من اِلمساء اليت َُمسيت َبا ،اليت تدلل على بيان قدرها ومكانتها بْي سور القرآن الكرمي،
ولقد حوت آايهتا السبع مقاصد القرآن الكرمي وكلياته ،فلمكانتها وقدرها وما اشتملت عليه انسب افتتاح القرآن الكرمي
َبا.
«وافتتح هللا سبحانه كتابه َبذه السورة؛ ه
مفصَل؛ فجميع
إَجال ما ُيويه القرآن
عت مقاصد القرآن ،وِل هن فيها َ
ً
ِلهنا َجَ ح
القرآن تفصيل لَما أَجلحته ،وِف ذلك براعة استهَلل؛ ه
منزل َديباجة اْلطبة أو الكتاب»(.)257
ِلهنا تنزل من سور القرآن َ
َ

( )254الشوكاِن :البدر الطالع (.)2.22- 20/1
( )255د .مصطفى مسلم :مباحث ِف تفسْي املوضوعي )66 65( ،بتصرف.
( )256الزركشي :الِبهان ،)36/1( ،السيوطي :اإلتقان (.)108/2
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لذا فهي كاملقدمة بْي يدي سور القرآن الكرمي الشتماَلا على َجيع مقاصده وأغراضه ومواضيعه ،فهي أَجلت ما فُ َ
ص َل
فيه ،فناسب أن تتقدم سوره َجيعا ،وانسب أن أيِت بعدها سور القرآن متتابعة لتفصل ما أ َ
َُج َل ِف فاحتته.
ََ ً
«قال العلماء :إمنا افتتح سبحانه كتابه َبذه السورة؛ ِلهنا َجعت َجيع مقاصد القرآن فناسب االفتتاح َباِ ،لهنا تصْي
كِباعة االستهَلل وهي اإلتيان أول الكَلم مبا يدل على املقصود على وجه اإلَجال .وكالعنوان ،واملراد ابلعنوان نوع من
أنواع البديع يسمى بذلك.
قال ابن أيب األصبع(ت654 :ه ) يف بدائع القرآن:

«العنوان أن أيخذ املتكلم ِف غرض فيأِت لقصد تكميله وأتكيده ِبمثلة ِف ألفاظ تكون عنو ًاان ِلخبار متقدمة وقصص
سالفة ،ومنه نوع عظيم جدًّا وهو عنوان العلوم ِبن يذكر ِف الكَلم ألفاظ تكون مفاتيح العلوم ومداخل َلا.
والفاحتة لكوهنا جامعة جلميع مقاصد القرآن ،وفيها اإلشارة إل َجيع اِلخبار املتقدمة من بدء اْللق واِلمم السالفة
من اليهود والنصارى وغْيهم ،وفيها اإلشارة إل مفاتيح العلوم ومداخلها.
فلما َجعت الفاحتة هذه كانت جديرة ِبن تكون عنوان القرآن ابلتقرير الذي ذكره ابن أيب اِلصبع»(.)258
ولعل يف ذلك كفاية ،واحلمد هلل رب العاملني.

( )257وينظر :تناسق الدرر ِف تناسب السور للسيوطي (ص ،)51:49 :تناسق الدرر ِف تناسب السور اْلافظ جَلل الدين السيوطي
عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن ُممد سابق الدين خضر اْلضْيي اِلسيوطي ،املشهور ابسم جَلل الدين السيوطي( ،القاهرة 849
ه  1445/م-القاهرة  911ه  1505/م)  -خمطوط-املكتبة اِلزهرية ،الِبهان ِف تناسب سور القرآن البن الزبْي الغرانطي (ص)187 :
تفسْي ابن عاشور (ص.)135/1 :
( )258اْلاوي للفتاوي للسيوطي (ص .)352-351:اْلاوي للفتاوي :جَلل الدين السيوطي :وامسه عبد الرمحن بن الكمال بن ُممد
اْلضْيي السيوطي دار الفكر للطباعة والنشر ،سنة النشر 1424( :ه  2004-م) -عدد اِلجزاء :جزءان .بتصرف غْي يسْي من
الباحث.
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املبحث الثاين:

مناسبة سورة الفاحتة مع اتليتها وبيان أوجه املناسبة بني السورتني.
وفيه مطلبان:

املطلب األول :املناسبة بينهما يف مطلع السورتني.

ك ي وَم َ
 -1ملا قال سبحانه ِف مطلع سورة الفاحتةَ َ ﴿ :
وصف هلل تعال ِبنه مالك ليوم اجلزاء ،وهو
الدي َن ﴾ هو
ٌ
َ
ومال َ ح
لك َ
ملوك الدنيا وأمَلكهم
الذي ميلك اْلكم والفصل والقضاء بْي عباده ِف هذا اليوم ،ال ينازعه فيه أحد من خلقه ِلن ُم َ
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾ وِف هذا تقرير للميعاد واجلزاء واْلساب.
كله قد زال وَل يبق إال ُملك ﴿ َمال َ ح
وصف الستجابتهم له سبحانه أهنم
فناسب أن يقول ِف مطلع سورة البقرةَ ﴿ :وَابحآل َخَرَة ُه حم يُوقَنُو َن ( ،﴾ )4وكأنه
ٌ
ابآلخرة مؤمنون وموقنون ومصدقون ،وِف هذا إقرار للميعاد واجلزاء واْلساب ،فلما كان ِف الفاحتة تقرير ،انسب أن يكون
ِف البقرة إقرار.
«وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عداهِ ،لنه قد تقدم اإلخبار ِبنه رب العاملْي ،وذلك عام ِف الدنيا واآلخرة،
وح
وم ُّ
وإمنا أضيف إل يوم الدين ِلنه ال يدعي أحد هنالك شيئًا ،وال يتكلم أحد إال إبذنه ،كما قال ﴿ :يَ حوَم يَ ُق ُ
الر ُ
َ
َ
صفًّا هال يَتَ َكله ُمو َن إَهال َم حن أ ََذ َن لَهُ الهر ح َٰ
ات
محَ ُن َوقَ َ
َص َو ُ
﴿و َخ َش َعت حاِل ح
ال َ
َوالح َم ََلئ َكةُ َ
ص َو ًااب ([ ﴾ )38النبأ] ،وكما قال تعالَ :
َ
ه
َه
لَلهر ح َٰ
س إَهال إبََ حذنََه فَ َمحن ُه حم َش َق ٌّي َو َسعَي ٌد ()105
محَ َن فَ ََل تَ حس َم ُع إال َمهح ًسا ([﴾ )108طه] ،وقال﴿ :يَ حوَم َأيحت َال تَ َكل ُم نَ حف ٌ
﴾[هود]»(.)259
وكلمة ﴿ :ملك ﴾فيها قراءًتن متواترًتن.
ك ﴾ فقد «قُرئت :إبثبات اِللف بعد امليم ﴿مالَ َ
أما القراءة اِلول ﴿ :مالَ َ
ك ﴾ ،وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب
َ
َ
وخلف العاشر.
ك ﴾ فقد-قُرئتَ :بذف اِللف ﴿ مالَ َ
أما القراءة الثانية ﴿ :مالَ َ
ك ﴾ ،وهي قراءة الباقْي من العشرة؛ وهم :أبو جعفر،
َ
َ
()260
وانفع ،وابن كثْي ،وأبو عمرو ،وابن عامر ،ومحزة» .
أما توجيه القراءة اِلول:
فكلمة ﴿ :مالَ َ
ك ﴾ ،ابِللف اسم فاعل من ملك مل ًكا بكسر امليم؛ أي :مالك جميء يوم الدين ،واملالك :هو املتصرف
َ
َ
ك ﴾ [آل عمران:
ِف اِلعيان اململوكة كيف شاء ،وقد أَجع القراء على إثبات اِللف ِف قوله تعال ﴿ :قُ َل الله ُه هم َمال َ
 ،]26وكلمة ﴿مالَ َ
ك﴾ فيها ُمذوفة اِللف رمسًا كما ِف الفاحتة.
َ
()261
َ
ك ﴾-ابِللف -أمدح من ﴿ مال َ
و﴿ مالَ َ
ك ﴾ وأعم ؛ حيث تقول :هو مالك اجلن واإلنس والطْي والدواب ،وال
َ
َ
َ
(مل ًكا) إل هذه اِلصناف.
تضيف َ
( )259تفسْي ابن كثْي (.)134/1
( )260ينظر :النشر ( ،)271 /1واإلحتاف (.)363 /1
( )261وأمساء هللا وصفاته كلها حسن وهي صفات كمال وَجال وجَلل كلها ،قال ربنا:
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كما أن زايدة املبن -كما ِف ﴿ مالَ َ
ك ﴾ابِللف -تدل على زايدة املعن.
َ
وأما توجيه القراءة الثانية:
َ
َ
فكلمة ﴿ مالَ َ
ك ه و املتصرف ابِلمر والنهي ِف
ك ﴾عل ى وزن فَق ه صفة مشبهة؛ أي :قاضي يوم الدين( )262والح َمل ُ
َ
املأمورين من امللك بضم امليم.
َ ُ
ك ﴾  -ابِللف -أبلغ من ﴿ مالَ َ
و ﴿ مال َ
ك ﴾؛ ِلن كل َملَك مالك ،وليس العكس ،كما أن القراء أَجعوا على حذف
َ
َ
َ
َ
َ
اْل ُّق ﴾ [املؤمنون ﴿ ،]116:مل َ
ك الن َ
هاس﴾
ُّوس ﴾ [اْلشر ﴿ ،]23:الح َمل ُ
اِللف منه ِف مواضعَ ،نو ﴿ :الح َمل ُ
َ
ك حَ
ك الح ُقد ُ
[الناس]»(.)263
ويتبْي ويتضح من قراءة ﴿ ملَ َ
ك ﴾ ابلقصر :أن (ملك) لفظة مشتقة من امللك ،وامللك مبعن أنه :ذو سلطان وذو قوة
َ
وذو حكم وغلبة وتدبْي وقهر.
وأما قراءة ﴿ :ملَ َ
ك ﴾ ابملد ،واليت هي مشتقة من امللك ،تدل على :ملك اِلعيان كلها كما تدل على القدرة ِف
َ
التصرف ِف تلك اِلعيان.
ًتما له كمال ملكه ،وله
ويتبْي ويتضح من معن القراءتْي جمموعتْي كما مهر معنا آن ًفا ،أن هللا تعال مالك َلذا اليوم مل ًكا ًّ
التصرف فيه ،ال ينازعه ِف ذلك أحد من خلقه ،وهو مبعن إخَلص امللك له سبحانه وحده يوم الدين.
ُ
ملك َ
كل
ال
ز
قد
ِلنه
وذلك
لذلك،
مدع
هناك
يكون
فضَل عن أن
ٍ
ومع أن هللا تعال ال يوجد من ينازعه ملكه يومئذ ً
ُ
ٍ
جمازاِ ،لنه ملك ُمدود وموقوت وزائل ال ُمال،
ملك ِف الدنيا ،أما امللك ِف الدنيا ،فقد كان يطلق على بعض البشر ً
وإمنا كان هذا امللك ِف الدنيا لبعض اْللق ابتَلء من هللا تعال َلم.
َ
ْي ﴾انسب ِف البقرة أن أيِت ِبول اِلوامر فيها فقال سبحانه﴿ :
-2وملا قال تعال ِف الفاحتة ﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
حاعب ُدوا ربه ُكم اله َذي خلَ َق ُكم واله َذين َمن قَبلَ ُكم﴾ [البقرة ،]21:وهو تفصيل ملا أ َ
َُج َل ِف الفاحتة وأتكيد له.
ح ح
َ حَ َ
ُ َ ُ
َ
َ
وقد وردت اِلحكام التعبدية مفصلة ِف ثنااي سورة البقرة ،فما أَُج َل ِف الفاحتة منها فُص َل ِف البقرة.
هَ
﴿ وَهَ
َ
َمسَائََه ۚ َسيُ حجَزحو َن َما َكانُوا يَ حع َملُو َن﴾ [اِلعراف ،]180:و قال ربنا ﴿ :قُ َل
َمسَاءُ ح
ين يُحل َح ُدو َن َِف أ ح
ّلِل حاِل ح
َ
اْلُ حس َ َٰن فَ حادعُوهُ َبَا ۖ َوذَ ُروا الذ َ
َ
َ
َ
َ
َٰ
َ
َ
ه
َ
ك َسب ًيَل ﴾ [اإلسراء.]110 :
َمسَاءُ ح
حادعُوا الل هَ أَو حادعُوا الهر حمحََٰ َن ۖ أ ًَّاي هما تَ حدعُوا فَلَهُ حاِل ح
ْي ذَل َ
ص ََلت َ
ك َوَال ُختَاف ح
ت َبَا َوابحتَ َغ بَحَ
اْلُ حس َ َٰن ۚ َوَال َحجت َه حر ب َ
( )262هذا من ابب اإلخبار عن هللا عهز وجل ,وابب اإلخبار عن هللا تعال أوسع من ابب اِلمساء.
أفعاال َل يتس هم منها ِبمساء الفاعل ،كأراد وشاء وأحدث،
وقد قال ابن القيم رمحه هللا :الفعل أوسع من االسم ،وَلذا أَطلق هللا على نفسه ً
وَل يُس هم ب «املريد» و «الشائي» و «املحدث» كما َل يس َم نفسه ب «الصانع» و«الفاعل» و«املتقن» وغْي ذلك من اِلمساء اليت أطلق
ُ
على نفسه ،فباب اِلفعال أوسع من ابب اِلمساء.
كبْيا من اشتق له من كل فعل امسًا وبلغ ِبمسائه زايدة على اِللف فس هماه «املاكر ،واملخادع ،والفاتن ،والكائد» وَنو
وقد أخطأ خطأً ً
ذلك.
وكذلك ابب اإلخبار عنه ابالسم أوسع من تسميته به فإنهه ُخيِب عنه ِبنه «شيء ،وموجود ،ومذكور ،ومعلوم ،ومراد ،وال يس همى بذلك»
انتهى من مدارج السالكْي ).) 415 / 3
( )263ينظر :صفحات ِف علوم القراءات د .أبو طاهر عبد القيوم السندي .صفحات ِف علوم القراءات .املؤلف :د .أبو طاهر عبد
القيوم عبد الغفور السندي الناشر :املكتبة اِلمدادية الطبعة :اِلول 1415-ه عدد اِلجزاء .)314-311/1( .1 :بتصرف يسْي جدًّا.
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فالبقرة قد ورد فيها تفاصيل املسائل التشريعية من العبادات واملعامَلت واْلدود واآلداب االجتماعية وغْيها من أصول
وضروب العبادات التفصيلية ودقائق املعامَلت التأصيلية ،فالفاحتة كاِلصول والبقرة كتفريع الفروع على اِلصول ،فناسب
أن أتِت الفروع موضحة ومفصلة ومبينة ملا أ َ
َُجل ِف اِلصول.
-3وملا أرشد هللا تعال عباده ِف سورة الفاحتة إل أن يسألوه أعظم املطالب وأعز الرغائب أال وهو مطلب اَلداية إل
َ
َ
الصراط املستقيم ،بقوله ﴿ :اه َد َان َ
ك
الصَرا َط الح ُم حستَق َيم ﴾[الفاحتة] استجاب َلم رَبم فقال ِف مطلع سورة البقرةَٰ ﴿ :ذَل َ
ح
َ
َ
الح َكتَاب َال ري َ َ
ْي ([ ﴾) 2البقرة] ،وهو إابنة َلم عن الصراط املستقيم ،فكأهنم ملا طلبوا اَلداية إل
ب فيه ُه ًدى ل حل ُمتهق َ
ُ َح َ
َ
َ
َ
الصراط املستقيم جاءهم اجلواب ذلك الصراط الذي سألتم وطلبتم اَلداية إليه هو ذلك الكتاب الذي ﴿ هال َأيحتيه الحبَاط ُل
مح ٍ
َ
ْي ي َدي َه وَال َمن خ حل َف َه تَن َزيل َمن ح َكي ٍم ََ
يد ([ ﴾ )42فصلت].
من بَح َ َ ح َ ح َ
ٌ ح َ
وِف أحد أوجه التفسْي أن الصراط املستقيم هو القرآن الكرمي ،وقد قيل :إنه مروي عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم
قال ابن مسعود  -رضي هللا عنهَ ﴿" :-
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم ﴾هو القرآن».
مرفوعا« :الصراط املستقيم كتاب هللا»(.)264
وقيل :إنه مروي عن علي رضي هللا عنه ً
وال شك أن القرآن الكرمي موضح ملعاَل الصراط ومبْي ملناراته ،وموجه ْلدوده ،ومرشد لسبل السعادة والفَلح املؤدية
للفوز والنجاح ِف الدارين ،وملا كانت حاجة العباد إل اَلداية إل الصراط املستقيم حاجة من أشد اْلاجات ،وضرورُهتم
نفعا وأعظمها
إل معرفته والداللة عليه والعلم والعمل والتحقق به ضرورة من أشد الضرورات وأعظمها مطلبًا وأرجاها ً
جممَل ،مث انسب أن يرد
أجرا وأمحدها عاقبة؛ انسب أن يرد الَتغيب ِف اإلْلاح ِف طلبه ِف مطلع فاحتة الكتاب ً
مثوبة و ً
وموضحا ومبينًا ،وال شك أن هذا إن دل
مفصَل
جواب العباد ملا فيه الداللة على هذا الصراط ِف أطول سور القرآن
ً
ً
على شيء ،فإمنا يدل على كمال ربوبية هللا تعال ،وأن ربوبيته سبحانه وتعال مبناها على رمحته ورأفته بعباده وإرادة اْلْي
َلم وداللتهم عليه وإيصاله إليهم ،وال خْي أعظم من اَلداية والداللة عليها واإلرشاد إليها ،ومن مثَه التوفيق واإلَلام َلا.
-4و«أوائل هذه السورة مناسبة ِلواخر سورة البقرةِ ،لن هللا تعال ملا ذكر أن اْلامدين طلبوا اَلدى ،قال :قد أعطيتكم
ما طلبتم :هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه ،وقد اهتديتم إل الصراط املستقيم املطلوب املسؤول ،مث إنه ذكر ِف أوائل هذه
السورة الطوائف الثَلث الذين ذكرهم ِف الفاحتة :فذكر الذين على هدى من رَبم ،وهم املنعم عليهم ،والذين اشَتوا
ب َمن هَ
الضَللة ابَلدى ،وهم الضالون ،والذين وَابءوا بَغَ َ ٍ
اّلِل ،وهم املغضوب عليهم»(.)265
ض َ
َ ُ
لذا ملا كانت الفاحتة مشتملة على مطلب اَلداية لصراط املنعم عليهم ،ذكر هللا بعدها صراطْي آخرين ومها صراط
َ هَ
ت
ين أَنح َع حم َ
ومن شاَبهم ،وصراط الضالْي وهم النصارى َ
املغضوب عليهم وهم اليهود َ
ومن شاَبهم فقال ربنا ﴿ :صَرا َط الذ َ
َ
ض َ
ْي﴾ ،انسب أن تُفتتح سورةُ البقرة مبا يدل على طريق اَلداية لصراط املنعم عليهم
َعلَحي َه حم َغ حَْي الح َم حغ ُ
وب َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
( )264الدر املنثور للسيوطي ( ،)39/1وعزاه السيوطي لوكيع وعبد بن محيد وابن جرير ،وابن املنذر وابن اِلنباري ،واْلاكم والبيهقي عن
عبد هللا بن مسعود ﭬ .قال اْلاكم بعده :هذا حديث صحيح على شرط الشيخْي وَل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
مرفوعا عن على بن أيب طالب عن النيب ﷺ قال« :الصراط املستقيم كتاب هللا» تفسْي ابن أيب حامت ( )30/1رقم (.)32
وقد جاء ً
علي وهو أشبه ،وهللا أعلم» :تفسْي ابن كثْي (.)42/1ولعل كونه موقوفًا أصح.
قال ابن كثْي« :وقد ُروي عن ٍ
( )265أسرار ترتيب القرآن للسيوطي(.)2/1
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َ َ
َ
ك الح َكتَاب َال ري َ َ
وصف من أوصاف املنعم عليهم أهل
ْي ([ ﴾)2البقرة] واملتقون
أال وهوَٰ ﴿ :ذَل َ
ٌ
ب فيه ُه ًدى ل حل ُمتهق َ
ُ َح َ
الصراط املستقيم ،وهو كما وصفه هللا تعال بقوله ﴿ :إَ هن ََٰه َذا الح ُق حرآ َن يَ حه َدي لَلهَيت َه َي أَقح َوُم ﴾ [اإلسراء ،]9:ففيه داللة
واضحة وأتكيد على أهنم ملا طلبوا اَلداية ُدلُّوا على هذا الكتاب اجمليد الذي يهدي ِلقوم طريق ،وأوضح سبيل ،أال وهو
الصراط املستقيم.
مث تَل سبيل املنعم عليهم ِف سورة البقرة سبيل املغضوب عليهم وهم اليهود ،وسبيل الضالْي وهم النصارى كما قال تعال:
﴿ إَ هن اله َذين َك َفروا سواء علَي َهم أَأَن َذرَهتُم أَم ََل تُ َ
نذ حرُه حم َال يُ حؤَمنُو َن ([﴾ )6البقرة] واآلية َشلت أهل الصراطْي من املغضوب
َ ُ ََ ٌ َ ح ح ح ح ح ح
عليهم والضالْي ،ذلك ِلن أهل الصراطْي املغضوب عليهم والضالْي يشملهم وصف الكفر.
ومن هنا يتبْي أوجه املناسبة بْي خامتة سورة الفاحتة مع مفتتح سورة البقرة.
املطلب الثاين :التناسب العام بني َمتوى السورتني الكرميتني.
مفصَل ِف ًتليتها ،وقد
 -1إن من أوجه التناسب بْي السورة وًتليتها عَلقته اإلَجال والتفصيل ،فما أَُجل ِف اِلول يرد
ً
سبق آن ًفا اإلشارة لشيء من البيان املوجز بشأن هذا اجلانب وصدده.
هذا ولقد «افتَتح هللا سبحانه كتابه َبذه السورة؛ ه
مفصَل؛
إَجال ما ُيويه القرآن
عت مقاصد القرآن ،وِل هن فيها َ
ً
ِلهنا َجَ ح
فجميع القرآن تفصيل لَما أَجلحته ،وِف ذلك براعة استهَلل؛ ه
منزل َديباجة اْلطبة أو
ِلهنا تنزل من سور القرآن َ
َ
الكتاب»(.)266
-2هذا وعلى العموم ،فإن سورة الفاحتة قد حوت معاِن القرآن العظيم كله ،واشتملت على مقاصده اِلساسية ،فقد
َ
ومنهاجا ،كما أهنا حوت قضااي اإلميان ابهلل واليوم اآلخر
الدين كله أصوله وفروعه ،عقيدة وعبادة ،وشريعة
ً
أَُج َل فيها ُ
إَجاال ،وإفراده تعال-
جمملة ،واإلميان ِبمسائه اْلسن وصفاته العلى ،ووجوب إفراده هللا تعال ابلعبودية واالستعانة ً
كذلك -ابلسؤال والدعاء والتوجه إليه سبحانه بطلب اَلداية إل الصراط املستقيم ،وسؤاله الثبات عليه ،وسلوك سبيل
املنعم عليهم واتباع هنجهم ،وجتنب سبيل املغضوب عليهم وسبيل الضالْي ،وفيها اإلخبار عن قصص اِلمم الغابرة،
واالطَلع على معارج ومنازل أهل السعادة ،ومنازل ومدارك أهل الشقاء ،وفيها التعبد هلل ابالستجابة له سبحانه ِف فعل
املأمور وترك احملظور ،وغْي ذلك مما حوته السورة من مقاصد وأهداف جمملةً.
أما سورة البقرة فهي أطول سور القرآن قاطبة ،وهي من السور املدنية اليت تعن جبانب التشريع وتفاصيله ،شأهنا ِف ذلك
شأن السور املدنية ،اليت تفصل اِلحكام التشريعية وتبينها ،عقائد كانت أم عبادات ،معامَلت كانت أم أخَلق
وسلوكيات.
فهي تبْي وتفصل اِلحكام التشريعية واِلحكام العملية ِف العبادات واملعامَلت كأحكام الصَلة ،والصيام ،والزكاة،
َُجل ِف الفاحتة وفُ َ
َ
صل ها هنا
واْلج ،وكذلك تبْي اْلدود والفرائض واِلحكام اليت تنظم حياة الفرد واجلماعة ،وهذا ما أ َ
ِف البقرة.

( )266ينظر :الِبهان ِف تناسب سور القرآن للبقاعي (ص ،)187 :تناسق الدرر ِف تناسب السور للسيوطي (ص.)510-49 :
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إَجاال ،فناسب ذلك أن يرد ِف
 -3قد ورد ِف الفاحتة التحذير من سلوك سبيل املغضوب عليهم وسلوك سبيل الضالْي ً
تفصيَل.
البقرة ذكر ذلك
ً
فجاء ِف البقرة بيان كفر وشرك وضَلل أهل الكتاب وفضحهم وبيان صريح كفرهم ،فاليهود والنصارى نسبوا هلل تعال
الولد صراحة ،وقال بعضهم عن املسيح عليه السَلم :إنه نفسه هو هللا ،وقال البعض منهم :هو ابن هللا ،وقال البعض
اّلِل َاثلَث ثَََلثٍَة ﴾ .قال ربنا تبارك وتعال ﴿ :لهَق حد َك َفر اله َذين قَالُوا إَ هن ه َ
ث ثَََلثٍَة﴾
اّلِلَ َاثل ُ
اآلخر منهم ﴿ :إَ هن هَ ُ
َ
َ
كبْيا.
[املائدة .]73:تعال هللا عما يقولوا الظاملون علوا ً
 -4وكذلك ملا أ َ
التحذير من سلوك صرط املغضوب عليهم وهم اليهود وكل من عرف اْلق وَل يعمل به،
َُج َل ِف الفاحتة
ُ
وال شك ِف أن املنافقْي يشملهم هذا الوصف.
مفصَل ذكر املنافقْي وبيان أحواَلم وكشف عوارهم وفسادهم وإفسادهم ِف اجملتمع
فقد انسب أن أيت هنا ِف البقرة
ً
املسلم ،وبيان ضَلَلم وإظهار فضائحهم والكشف عن خبثهم وكشف خبيئة نفوسهم الدنيئة وإظهار سوء طباعهم
أبدا ،وأهنم الهم َلم إال الكيد لإلسَلم وأهله وقد ضموا لذلك حبهم للعرض
وخوارهم وجبنهم وأهنم ال والء َلم للدين ً
الزائل واملتاع الفاِن من اْلياة الدنيا.
ولعل يف ذلك اًلختصار إيضاح ،يغين عن التطويل وزايدة اإلفصاح.
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املبحث الثالث:

مناسبة آايت سورة الفاحتة مع بعضها البعض.
وفيه ستة مطالب:

املطلب األول :املناسبة يف مطلع السورة.
اْلم ُد َهَ
ّلِل ﴾ أنه املستحق جلميع احملامد ال لشيء غْي ذاته اْلائز جلميع الكماالت أشار( )267إل
«ملها أثبت بقوله ﴿ :حَ ح
َ
أيضا من حيث كونه رًّاب مال ًكا منعما فقال﴿ ر َ
تنبيها على
أنه يستحقه ً
ب ﴾ وأشار بقوله ﴿ :الح َعالَم َ
ْي﴾ إل ابتداء اْللق ً
َ
ً
االستدالالت ابملصنوع على الصانع( )268وابلبداءة على اإلعادة كما ابتدأ التوراة بذلك»(.)269
فلما كان محده تبارك وتعال مستغرقًا َجيع النعم انسب أن أيِت بعد محده وصفه ابلربوبية العامة اليت عم َبا َجيع خلقه
َ
بنعمه الظاهرة والباطنة ،مبينًا سبحانه استحقاقه جل ِف عَله وصف ﴿ ر َ
ْي ﴾
ب الح َعالَم َ
َ
ومما يؤيد ما ذكره الباحث آن ًفا قول الطاهر بن عاشور:
()270
تنبيها على االستحقاق الذي عقب
«وهو وصف السم اجلَللة  ،فإنه بعد أن أسند اْلمد إل اسم ذاته -تعالً -
أيضا»(.)271
أيضا؛ ِلن وصف املتعلق متعلق ً
ابلوصف وهو الرب ليكون الوصف متعل ًقا به ً
ِ
ِِ
ني ﴾:
ب ال َْعال َِم َ
املطلب الثاين :مناسبة قوله ﴿ :ال ار ْمحَ ِن ال ارح ِيم ﴾ ابآلية السابقة هلا وهي قوله ﴿ :ا ْحلَ ْم ُد الِل َر ِّ
«وملا كانت مرتبة الربوبية ال تستجمع الصَلح إال ابلرمحة أتبع ذلك بصفيت ﴿الهر حمحَ َن الهرَحي َم﴾ ترغيبًا ِف لزوم محده ،وهي

أصَل»(.)272
تتضمن تثنية تفصيل ما َشله اْلمد ً
والبقاعي يعِن بذلك :أن ربوبيته تبارك وتعال مبنية على الرمحة ،فلذلك جاءت صفيت ﴿ الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾ بعد وصفه
َ
سبحانه ذاته العلية ِبنه ﴿ :ر َ
ْي ﴾ ،ليتبْي ويتأكد أن تلك الربوبية مبناها على الرمحة اليت هي من أخص
ب الح َعالَم َ
َ
صفات الرب الكرمي سبحانه وتعال.

( )267وعبارة( :أشار) تدخل ِف ابب اِلفعال ,وابب اِلفعال أوسع من ابب اِلمساء.
( )268و(الصانع) ليس من أمساء هللا تعال وال من صفاته ،وإمنا هذا من ابب اإلخبار ،وهذا الباب أوسع من ابب اِلمساء والصفات
وصف إال مبا ثبت لذاته العلية من اِلمساء
الرب تعال وال يُ ُ
وهذا قول عموم أهل العلم ،فأمساء هللا تعال وصفاته اْلسن توقيفية ،فَل يُس هم ُ
والصفات ِف الكتاب العزيز والسنة الصحيحة.
( )269نظم الدرر للبقاعي (.)17/1
( )270وقول ابن عاشور« :وهو وصف السم اجلَللة» ،يعِن بذلك :وصف الرب جل ِف عَله أنه( :رب العاملْي).
( )271التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (ص.)166 :
( )272نظم الدرر للبقاعي (.)17/1
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املطلب الثالث :مناسبة قوله ﴿ :مالِ ِ
ك يَ ْوِم ال ِّدي ِن ﴾ ابآلية السابقة وهي قوله﴿ :ال ار ْمحَ ِن ال ارِح ِيم ﴾.
َ
َ
«وملا كان الرب املنعوت ابلرمحة قد ال يكون مال ًكا وكانت الربوبية ال تتم إال ابمللك املفيد للعزة املقرون ابَليبة املثمرة
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾ ترهيبًا من سطوات جمده»(.)273
للبطش والقهر املنتج لنفوذ اِلمر أتبع ذلك بقولهَ ﴿ :مال َ ح
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾على كمال ومتام ربوبيته جل ِف عَله ،فَل تتم الربوبية إال بكمال امللك
فدل كونه سبحانه وتعال ﴿ َمال َ ح
ومتامه ،فجاءت مناسبتها أتكيًدا على عموم وَشولية وكمال ربوبيته جل ِف عَله.
ك ي وَم َ
ومن ذلك يتبْي أنه سبحانه وتعال َ َ
الدي َن﴾ فإذا حتقق ملكه سبحانه ليوم الدين وهو اليوم اِلعظم الذي
َ
﴿مال َ ح
َيمع هللا فيه اِلوليْي واآلخرين ليجازيهم ِبعماَلم ،فَل شك ِف ثبوت ملكه ملا هو دونه من ملك الدنيا وما فيها وما
عليها ،ومن كمال ملكه َلما ومتامه أنه مدبر اِلمر وله التصرف الكامل فيهما ال ينازعه فيهما أحد من خلقه ،وبقوله
ك ي وَم َ
الدي َن ﴾ يتضح أن كل م ٍ
ََ
لك ِف الدنيا ينسب ِلحد من خلقه إمنا هو ملك زائل ال ُمالة ،قال
ُ
سبحانهَ ﴿ :مال َ ح
َ
ََ
ّلِل الحو َ
اح َد الح َقها َر ([ ﴾)16غافر].
ربنا ﴿ ل َم َن الح ُمحل ُ
ك الحيَ حوَم ه َ
«و ﴿ ي وَم َ
الدي َن ﴾ ِف الظاهر هو يوم ظهور انفراد اْلق إبمضاء اجملازاة حيث تسقط دعوى املدعْي ،وهو من أول يوم
َح
اْلشر إل اْللود فاِلبد»(.)274
«فهو تعال مبقتضى ذلك كله ملَك يوم الدين ومالكه مطل ًقا ِف الدنيا واآلخرة ،وإل امللك أهنى اْلق تعال تنزل أمره
عودا على بدء ابجلزاء العائد على آاثر ما جبلوا عليه من اِلوصاف تظهر عليهم من اِلفعال
العلي ِلن به رجع اِلمر ً
ص َف ُه حم ﴾ [اِلنعام ]139:وقالَ ﴿ :جَزاءً َمبَا َكانُوا يَ حع َملُو َن ﴾[السجدة ،]17 :وقال
﴿سيَ حج َزي َه حم َو ح
كما قال تعالَ :
وهنَا ﴾[اِلحقاف ،]14:وقال تعالَ ﴿ :جَزاءً َمبَا َكانُوا يَ حع َملُو َن ﴾[الواقعة ]24 :وبه مت
تعالَ ﴿ :جَزاءً َمبَا َكانُوا يَ حع َملُ َ
انتهاء الشرف العلي وهو اجملد الذي عِب عنه قوله تعال« :جمه َدِن عبدي»(.)276(»)275
«ملَك» وقراءة «مالك» جاءت الرواية َبما ،وذلك ِلن املالك إذا
«وملا َل يكن فرق هنا ِف الداللة على امللك بْي قراءة َ
للملَك سوى
أضيف إل اليوم أفاد اختصاصه جبميع ما فيه من جوهرة وعرض ،فَل يكون ِلحد معه أمر وال معن َ
هذا»(.)277

( )273املرجع السابق (.)29/1
( )274املرجع السابق (.)30/1
( )275أخرجه مسلم (.)395
( )276نظم الدرر للبقاعي (.)31/1
( )277املرجع السابق (.)32/1
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ِ
ني ﴾ ابآلية السابقة وهي قوله﴿ :مالِ ِ
ك يَ ْوِم ال ِّدي ِن ﴾:
املطلب الرابع :مناسبة قوله ﴿ :إِ ااي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ ااي َك نَ ْستَع ُ
َ

ملا حتقق وتبْي أنه سبحانه وحده (مالك يوم الدين) انسب أال يُعبد إال إايه وال يستعان إال به ،وِف هذا بيان الستحقاقه
سبحانه اإلفراد ابلعبودية واالستعانة.
وفيه التفات من الغيبة إل اْلطاب بكلمة(إايك).
«وقدمت العبادة على االستعانة ِلن االستعانة مثرهتا ،وإعادة (إايك) مع الفعل الثاِن تفيد أ هن ًّ
كَل من العبادة واالستعانة
مقصود ابلذات»(.)278
(إاي َك) ِف اجلملتْي مفعول به حقه التأخْي ،لكنها تقدمت فعلي (نعبد) و(نستعْي) لتفيد اْلصر واالختصاص،
وكلمة ه
وتقدمي املعمول ِف اللغة كما هو معلوم يفيد اْلصر واالختصاص ،فتحصر العبادة هلل وال خيتص به سواه سبحانه ،وكذلك
االستعانة ،فيكون املعن :ال نعبد إال إايك ،وال نستعْي إال بك.
ومثل هذا قوله تعال ﴿ :وإَ هايي فَارهب َ
ون ﴾اآلية [البقرة].
َ َ ح َُ
أيضا قوله تعال ﴿ :وإَ هايي فَاته ُق َ
ون ﴾اآلية [البقرة].
ومثله ً
َ َ
«فلما استجمع اِلمر استحقاقًا وحتبيبًا وترغيبًا وترهيبًا كان من شأن كل ذي لب اإلقبال إليه وقصر اَلمم عليه فقال
مقدما للوسيلة على طلب اْلاجةِ ،لنه أجدر ابإلجابة (إايك) أي :اي من
ً
عادال عن أسلوب الغيبة إل اْلطاب َلذاً ،
إرشادا َلم إل ذلك؛ ومعن (نعبد) كما قال اْلراِل(:)279
هذه الصفات صفاته! (نعبد) ً
َ
ْي﴾ إشارة إل
﴿وإَ هاي َك نَ حستَع ُ
«تبلغ الغاية ِف أَناء التذلل ،وأعقبه بقوله ً
مكررا للضمْي حثًّا على املبالغة ِف طلب العون َ
أن عبادته ال تتهيأ إال مبعونته وإل أن مَلك اَلداية بيده :فانظر كيف ابتدأ سبحانه ابلذات ،مث دل عليه ابِلفعال ،مث
رقي إل الصفات ،مث رجع إل الذات إمياء إل أنه اِلول واآلخر احمليط ،فلما حصل الوصول إل شعبة من علم الفعال
والصفات علم االستحقاق لإلفراد ابلعبادة فعلم العجز عن الوفاء ابْلق فطلب اإلعانة»(.)280
بديع يتبْي من ثناايه عظم مكانة مناسبات اآلية مع ًتليتها وسابقتها ،وَجال
وال شك ِف أن كَلم البقاعي آن ًفا ٌ
كَلم ٌ
عياان عظم كَلم هللا تبارك
الَتابط النصي ِف كتاب هللا وما يظهر ويتجلى من معاِن عظيمة تزيد املعن
وضوحا وجتلى ً
ً
وتعال ِلوِل اِللباب.

( )278إعراب القرآن الكرمي (ص.)31 :
اِل ( 638- 000ه ) هو ه
العَلمة املتفنن أبو اْلسن علي بن أمحد بن حسن التجييب اِلندلسي .ولد مبراكش ،وأخذ النحو
( )279اْلََرَ ُّ
تفسْيا عجيبًا مأله ابحتماالت ال ُيتمله اْلطاب
عن ابن خروف ،ولقي العلماء ،وجال ِف البَلد ،وَلج ابلعقليات ،وسكن محاة ،وعمل
ً
أصَل ،وتكلم ِف علم اْلروف واِلعداد ،وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغرَبا ،وصنف ِف
العريب ً
املنطق ،وِف شرح اِلمساء اْلسن ،فمن شاء فلينظرِ :ف آتليفه فإن فيها العظائم .سْي أعَلم النبَلء ( .)47/23ينظر :التكملة ()687/2
سبك املقال لفك العقال (ص )29 :خ .م .م .رقم ( ،)105و عنوان الدراية (ص 144 :وما بعدها) وَجهرة أنساب العرب البن حزم
(ص.)404 :
()280نظم الدرر للبقاعي (.)33-31/1
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قال اْلراِل« :وهذه اآلايت أي :هذه وما بعدها مما جاء كَلم هللا فيه جارًاي على لسان خلقه فإن القرآن كله كَلم هللا
لكن منه ما هو كَلم هللا عن نفسه ومنه ما هو كَلم هللا عما كان َيب أن ينطق على اختَلف...ألسنتهم وأحواَلم
وترقي درجاهتم ورتب تفاضلهم مما ال ميكنهم البلوغ إل كنهه لقصورهم وعجزهم فتول هللا الوكيل على كل شيء اإلنباء
عنهم مبا كان َيب عليهم مما ال يبلغ إليه ُوسع خلقه وجعل تَلوهتم ملا أنبأ به على ألسنتهم انزًال َلم منزلة أن لو كان
وإمتاما للنعمة عليهمِ ،لنه تعال لو وكلهم ِف ذلك إل أنفسهم َل أيتوا بشيء تصلح به
ظاهرا منهم لط ًفا َبم ً
ذلك النطق ً
أحواَلم ِف دينهم ودنياهم ،ولذلك ال يستطيعون شكر هذه النعمة إال أن يتول هو تعال مبا يلقنهم من كَلمه مما يكون
أداء ْلق فضله عليهم بذلك ،وإذا كانوا ال يستطيعون اإلنباء عن أنفسهم مبا َيب عليهم من حق رَبم فكيف مبا يكون
نبأ عن حتميد هللا ومتجيده ،فإذًا ليس َلم وصلة إال تَلوة كَلمه العلي بفهم كان ذلك أو بغْي فهم »(.)281
ِ
ِ
يم ﴾ .ابآلية السابقة وهي قوله ﴿ :إِ ااي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ ااي َك
الص َرا َ
املطلب اخلامس :مناسبة قولهْ ﴿ :اهد َان ِّ
ط ال ُْم ْستَق َ
ِ
ني﴾.
نَ ْستَع ُ
العباد رهَبم ابلعبودية وأذعنوا له ،وجلأوا إليه وأفردوه سبحانه-كذلك-ابالستعانة احتاجوا إل سبيل واضح وطريق
ملها أفرد ُ
قومي يهتدوا إليه ويسْيوا عليه ِف حتقيق هذه العبودية وتلك االستعانة ،فناسب أن يدَلم رَُبم على طلب وسؤال اَلداية
والداللة على هذا الطريق ليلهمهم التوفيق إليه ويعينهم على الثبات عليه فناسب أن يقول ﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم
ح
َجيعا :هداية الداللة واإلرشاد ،وهداية التوفيق واإلَلام .وال شك ِف أن سؤال هللا اَلدايتْي
﴾وبذلك تتحقق َلم اَلدايتْي ً
َجيعا هو استعانة به سبحانه لتحقيق عبودية االستقامة على الصراط ،ومن هنا يتبْي املناسبة بْي اآليتْي.
ً
ويف حنو ذلك قال ابن القيم رمحه هللا:

«ملا كان سؤال هللا اَلداية إل الصراط املستقيم أجل املطالب ،ونيله أشرف املواهب ،علهم هللا عباده كيفية سؤاله ،وأمرهم
أن يقدموا بْي يديه محده والثناء عليه ومتجيده ،مث ذكر عبوديتهم وتوحيدهم ،فهاًتن وسيلتان إل مطلوَبم :توسل إليه
ِبمسائه وصفاته ،وتوسل إليه بعبوديته ،وهاًتن الوسيلتان ال يكاد يرد معهما الدعاء»(.)282
وكَلم ابن القيم رمحه هللا آن ًفا إمنا يقصد به أوجه التناسب ِف سورة الفاحتة.
«وِف اآلية ندب إل اعتقاد العجز واستشعار االفتقار واالعتصام َبوله وقوته ،فاقتضى ذلك توجيه الرغبات إليه ابلسؤال
َ
َ َ
وتنبيها على ُمل السلوك الذي ال وصول بدونه»(.)283
فقال ﴿ :حاهد َان الصَرا َط الح ُم حستَق َيم﴾ تلقينًا ِلهل لطفه ً
َ
َ هَ
ض َ
ْي ﴾ ابآلية السابقة وهي
ت َعلَحي َه حم َغ حَْي الح َم حغ ُ
وب َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
ين أَنح َع حم َ
املطلب السادس :مناسبة قوله ﴿ :صَرا َط الذ َ
قوله ﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم ﴾.
ح
َ
َ ه
ت َعلَحي َه حم﴾ ،وملا كانت النعمة قد ختص الدنيوية
ين أَنح َع حم َ
«وملا طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال ﴿ :صَرا َط الذ َ
ض َ
وب
عينها واستعاذ من أولئك الذين شاهدهم ِف التيه سائرين وعن القصد عائرين جائرين أو حائرين فقالَ ﴿ :غ حَْي الح َم حغ ُ
َ
ْي ﴾ »(.)284
َعلَحي َه حم َوَال الضهال َ
( )281املرجع السابق (.)35-134
( )282مدارج السالكْي (.)48/1
( )283نظم الدرر للبقاعي (.)37/1
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وهو يعِن ابجلائرين كل من عرف اْلق وَل يعمل به كاليهود؛ ِلهنم عرفوا اْلق وَل يعملوا به فهم جائرون على أنفسهم
ظاملون َلا بعدم اتباعهم للحق والعمل به بعد أن علموه ،وعن ابْلائرين كل من عبد هللا على جهالة وضَللة كالنصارى
الذين عبد هللا على جهالة وضَللة فهم حائرون ِف وصفهم لعيسى املسيح عليه السَلم وأمه الصديقة ًتئهون عن عبودية
َ
َ
ضلُّوا َعن َس َو َاء ال هسبَ َيل ﴾ [الح َمائَ َد َة.]77 :
َضلُّوا َكث ًْيا َو َ
ضلُّوا من قَ حب ُل َوأ َ
هللا وتوحيده ،قال تعال ﴿ :قَ حد َ

يقول أبو زهرة(:)285

«وإنهه لينطبق عليهم بَل ريب وصف الضالْي؛ ه
ِلهنم عند ختلَيهم عن مبادئ املسيح أضلههم بولس وأشباهه ،فضلوا ،مثه
بعيدا ،وكفروا ،وال يزالون يتيهون ِف أوهامهم ،كما
أضلوا غْيهم من بعدهم ،وكفروا مبا جاء به املسيح ،وضلوا ً
ضَلال ً
ه
كثْيا .ومع انطباق الضهَلل والتهضليل عليهم ،أول
تومهوا وأومهوا فيما مسوه رؤية العذراء ،وكذبوا وافَتوا ،وحاولوا اإلضَلل ً
َبم مثه أول أن يكونوا ممهن غضب هللاُ تعال عليهم ،فغضب هللا تعال ُييط َبم من كل جانب؛ ولذلك نرى أن يدخلوا
فيمن غضب هللا تعال عليه ،ويصح أن نقول :إن فيهم اِلمرين»(.)286
ولعل فيما مضى بيان ٍّ
كاف ًلنقص فيه وًل إجحاف .واحلمد هلل لرب العاملني.

( )284املرجع السابق (.)45/1
( )285زهرة التفاسْي حملمد أيب زهرة ،تفسْي قوله تعال :ه َ
ين َك هذبُوا َآب َايتَنَا
َ
(والذ َ
يَ حع َملُو َن) [اِلعراف.]147 :
(ُ )285ممد أمحد مصطفى أمحد املعروف ِبيب زهرة (1315ه  1394،ه )
اإلسَلمية والقانون ِف القرن العشرين ،ينظر :اِلعَلمَ ،
للزركلي (.)25/6
( )286زهرة التفاسْي.)71-70/1( :
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َ َ َ
ت أ حَع َما َُلُحم ۚ َه حل ُحَيَزحو َن إَهال َما َكانُوا
َول َقاء حاآلخَرَة َحبَطَ ح
عاَل وابحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة

املبحث الرابع:

عالقة السورة الكرمية ابلسور املفتتحة ابحلمد هلل:
وفيه مطالب:

املطلب األول :ترتيب السور املفتتحة ابحلمد هلل

على ضوء ترتيبها ِف املصحف الشريف على النحو التاِل:
-1سورة الفاحتة.
-2سورة اِلنعام.
-3سورة الكهف.
-4سورة فاطر.
-5سورة سبأ.
وهي متباعدة غْي متجاورة ِف ترتيبها ِف املصحف وهي سور كلها مكية النزول.
وقد «فُ َ
ص َل بْي سورة (أم الكتاب) وسورة (اِلنعام) ِبربع سور ،وبْي سورة (اِلنعام) وسورة (الكهف) إبحدى عشرة
ِبمس عشرة سورة ،وَل يكن بْي سورة (سبأ) وسورة (فاطر) فاصل ،فليس لنا
سورة ،وبْي سورة (الكهف) وسورة (سبأ)
َ
ًّإال أن نعمد إل السعي إل تدبر واستبصار شيء»(.)287
يعِن[ :من التناسب بينها وبْي بعضها البعض عامة وبينها وبْي فاحتة الكتاب خاصة] ( )288وأسَلفنا اِلماجد كان منهم
سع ٌي إل ذلك.
ح
املطلب الثاين :بيان بعض أوجه املناسبة بني السور املفتتحة ابحلمد.
أبرز أوجه التناسب بْي السور املفتتحة ابْلمد كلَها:
َ
عياان اقَتان ذكر محد هللا تعال ِف مطالع تلك السور اْلمس بذكر
إن املتأمل ِف السورة املفتتحةٌ
ابْلمد يتضح ويتبْي له ً

نعمه تبارك وتعال املستوجبة ْلمده سبحانه ،سواء كانت تلك النعم ظاهرة أم ابطنة ،عاجلة أم آجله ،نََعم اْلياة الدنيا
َ
وما يتعلق َبا من مقومات وأسس متمثلة ِف نعم هللا على عباد اليت َبا صَلح معاشهم وال غن َلم عنها البتةَ ،ون َع َمهُ
َ
العظيمة املتمثلة ِف بَعث َ
الكتب واَلداية لشرعته اليت شرعها على ألسنتهم ،مث نََعم
الرسل والداللة على ما بُعَثوا به إبنزال
ذكر َ
البعث واجلز َاء على اِلعمال وبيان ما يَتتب عليها من الثواب والعقاب ،فيطمئن بذلك أهل اإلميان إل موعود رَبم

العزف على أنوار َ
العزف على
الذكر-معاَل الطريق إل فقه املعن القرآِن ِف سياق السورةُ -ممود توفيق ُممد سعد (.)57/1
()287
ُ
ُ
أنوار َ
الذكر-معاَل الطريق إل فقه املعن القرآِن ِف سياق السورةُ-ممود توفيق ُممد سعد :أستاذ البَلغة والنقد ورئيس القسم ِف كلية اللغة
العربية جامعة اِلزهر-شبْي الكوم1424-ه ( - .)57/1( .غْي مطبوع).
مع االعَتاض على مسمى الكتاب بلفظة( :العزف) حىت وإن كان املؤلف ال يقصد ذلك إال إنه ال يعذر بوصف كَلم الرمحن وومسه مبا
يُوصف ويُوسم به غناءُ الشيطان.
( )288ما بْي املعكوفْي إضافة من الباحث ليستقيم املعن.
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وثباًت ،وينزجر بذلك أهل الكفر والظلم والطغيان والعصيان
ابجلنة والنعيم املقيم لديه سبحانه فيزدادوا طاعة لرَبم ً
وإقباال ً
فينزجروا ويرتدعوا ويعودوا إل رَبم ًتئبْي منيبْي إليه ومستغفرين.
يقول السعد التفتازاين ( )289يف مفتتح شرحه التلويح يف أصول الفقه:

«اْلمد يكون على النعمة وغْيها ،فاهلل تعال يستحق اْلمد،
أوال :بكمال ذاته وعظمة صفاته.
ً
واثنيًا :جبميل نعمائه وجزيل آالئه.
أوال ،وإَياد وإبقاء اثنيًا....
ونعمة هللا -سبحانه وتعال-على كثرهتا ترجع إل إَياد وإبقاء ً
(وقد) أشْي ِف الفاحتة إل َجيع النعم ،وِف (اِلنعام) إل اإلَياد وىف (الكهف) إل اإلبقاء أوالً ،وىف (سبأ) إل اإلَياد وىف
(املَلئكة)( )290إل اإلبقاء اثنيًا ،وهذا الذي قاله السعد فيه إَجال»(.)291
والتفتازاِن بقوله آن ًفا َُيمل ويشْيُ إل أن ما ُُيمد عليه هللاُ يكون بسبب النعم وبسبب غْيها.
ومفصَل القول ِف أن استحقاق َ
هللا للحمد يكون لسببْي
ُم َش ًْيا
ً
اِلول :لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعال.
فهو سبحانه تعال مستحق للحمد لكمال ذاته العلية ،وملا اتصف به من صفات اجلَلل والكمال اليت وصف َبا نفسه
تبارك وتعال.
والثاِن :ملا أواله لعباده من النعم اثنيًا.
جب ْلمده تبارك وتعال.
مو ٌ
وأن إحسان هللا لعباده وإنعامه عليهم بسوابغ النعم الظاهرة والباطنة كل ذلك ُ
أوال ،وإَياد وإبقاء اثنيًا ،وقد بْي أن ذلك اإلَياد
مث أشار إل أن نعم هللا مع كثرهتا فإن مرجعها كلها إل إَياد وإبقاء ً
واإلبقاء ِبقسامهما كلها قد أشْي إليه ِف السور املفتتحة ابْلمد ،وال شك أن ذلك من أوثق أوجه التناسب بينها َجيًعا.
وكان« :القرطيب( )292قد سبق «السعد» إبشارة عجلى إل ذلك :قال ِف مفتتح أتويل سورة (اِلنعام) ...« :فإن قيل:
فقد افتتح غْيها ابْلمد هلل ،فكان االجتزاء بواحدة يغِن عن سائره» ،فيقالِ :لن لكل واحدة منه معن ِف موضعه ال
أيضا فلما فيه من اْلجة ِف هذا املوضع على الذين هم برَبم يعدلون»،
يؤدي عنه غْيه من أجل عقده ابلنعم املختلفة ،و ً
ٍ
بعضا من البيان»(.)293
فانظر ِف قوله( :من أجل عقده ابلنعم املختلفة) فإنه هاد إبشارته إل ما جاء «السعد» فمنحه ً
( )289سعد الدين التفتازاِن (722ه 792-ه ) ،عاَل وفقيه متكلم ،وأصوِل َنوي.
هو سعد أبو سعيد مسعود بن عمر بن ُممد بن أيب بكر بن ُممد بن الغازي التفتازاِن السمرقندي اْلنفي .ولد بقرية تفتازان من مدينة
نسا ِف خراسان ِف أسرة عريقة ِف العلم حيث كان أبوه عاملا وقاضيًا ،وكذا كان جده ووالد جده من العلماء .وينظر :الدرر الكامنة
ً
( ،)350/4عجائب املقدور( ،)467الدليل الشاِف على املنهل الصاِف(.)734/2
( )290يعِن َبا :سورة فاطر ،وإمنا مساها سورة املَلئكة لذكر املَلئكة ِف مطلعها.
( )291السعد التفتازاِن :التلويح على التوضيح ( .)4/1التلويح على التوضيح ملنت التنقيح ِف أصول الفقه لصدر الشريعة اْلنفي :ط:
ُممد على صبيح :القاهرة-السعد التفتازاِن(-د.ت)
( )292أبو عبد هللا ُممد بن أمحد اْلزرجي اِلندلسي القرطيب املصري املتوِف بصعيد مصر سنة (671ه ).
العزف على أنوار َ
الذكر(.)58/1
(ُ )293
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وقول القرطيب آن ًفا يشْي إل أنه إن كانت السور اْلمس كلها مفتتحة ابْلمد ،فكان مفتتح سورة واحدة يُغِن عن
االفتتاح ِف بقيتها ابْلمد ،فأشار أن لكل محد ِف مفتتح كل سورة من تلك السور معن خاص ال يقوم مقامه غْيه ِلن
وو َض َع وعُ َق َد ِلجل نعمة خمتلفة عن ابقي املواضع ِف السور اِلخرى،
اْلمد ِف مطلع كل سورة من تلك السور إمنا أنزل ُ
محدا.
وإن كان كله يسمى ً
املطلب الثالث :العالقة اخلاصة بني الفاحتة وبني كل سورة من تلك السور املفتتحة ابحلمد.

-1سورة اِلنعام:
يعمد البقاعي ِف (نظم الدرر) إل تفصيله مبينًا احتواء سورة (أم الكتاب) على مقتضيات اْلمد على كمال الذات وعلى
َجيع نعم اإلَياد واإلبقاء.
اْلَ حم ُد َهّلِل ﴾[اِلنعام ]1:أي( :أنه املستحق جلميع احملامد ال
فاْلمد على كمال الذات قوله  -سبحانه وتعال ﴿ :-ح
َ
لشيء غْي ذاته اْلائز جلميع الكماالت) أما اإلَياد اِلول ِف قوله -سبحانه وتعال ﴿ :-ر َ
ْي ( ) 45
ب الح َعالَم َ
َ
﴾[اِلنعام] فإ هن اإلخراج من العدم إل الوجود أعظم تربية.
وأما اإلبقاء اِلول ِف قوله -سبحانه وتعال ﴿ :-الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾أ ي :املنعم جبَلئل النعم ودقائقها اليت َبا البقاء.
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾وهو ظاهر (أي :ال يكون مال ًكا َلذا اليوم إال إذا
وأما اإلَياد الثاِن ِف قوله -سبحانه وتعالَ ﴿:-مال َ ح
حأو َج َد اْللق مرة اثنية كمثل ما أوجدهم ِف اِلول).
وأما اإلبقاء الثاِن ِف قوله -سبحانه وتعال ﴿:-إَ هاي َك نَ حعبُ ُد ﴾ إل آخرها ،فإن منافع ذلك تعود إل اآلخرة.
وأما سورة اِلنعام فاْلمد فيها على نعمة اإلَياد اِلول :ولذلك ذكر فعل اْللق ِف مطلعهاۡ ﴿ :ٱْل ۡم ُد َهَ
ّلِل ٱله َذي َخلَ َق
َ
ت وٱلن ۖ
َ
ََ ۡ ۡ َ
ُّور مثُه ٱله َ
َ
َ
َ
ت و ۡٱِل َۡرض وجعل ٱلظُّلُ َٰم َ
ض َٰٰٓى
ذ
ين َك َف ُرواح بََرَبم يَعدلُو َن ( ُ )1ه َو ٱلهذي َخلَ َق ُكم من طْيٗ مثُه قَ َ
ٱل هس ََٰم ََٰو َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ٱّلِل َِف ٱل هس َٰم َٰو َ
أَجلٗ ۖا وأَجلٗ ُّمس ًّمى َ
ت َوَِف ٱِل َۡر َ
ض يَ ۡعلَ ُم َسهرُك ۡم َو َج ۡهَرُك ۡم َويَ ۡعلَ ُم َما تَك َسبُو َن
و
ه
)و
2
(
ن
و
َت
مت
م
َنت
أ
مث
ۥ
ۖ
ه
ند
ع
ُه
ه
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ َ َ
َ َُ ُ
ََ
َ
( [﴾)3اِلنعام].
مث انتشر اْلديث عن اْللق واإلَياد ىف آايهتا:
ِف اآلايت التالية)101-164-141-136-102-101-100-99-98-97-95-94-79-73-38-14( :
()295( )294

وكَلم البقاعي هنا موافق لكَلم التفتازاِن من جهة أسباب استحقاق الرب جل ِف عَله للمحامد كلها.
و«سورة اِلنعام املكية عنيت َبمد هللا -سبحانه وتعال-على نعمة اإلَياد اِلول الناظر إل قوله -سبحانه وتعالِ-ف
َ
سورة الفاحتة ﴿ ر َ
ْي ﴾ وقد نظرت ِف مواقع كلمة رب ِف السياق القرآِن ،فرأيت أنه يَعظم وقوعها ِف اآلايت
ب الح َعالَم َ
َ
املكية ،وقد جاءت ِف سورة (اِلنعام) أكثر من مخسْي مرة..
ولو أ هان َجعنا معجم كلمات سورة (اِلنعام) وتبصران املفردات املتعلقة ابْللق واإلَياد اِلول لتبْي لنا غلبة معن اإلَياد
اِلول على هذه السورة املكية املقررة معن التوحيد الذي هو أساس الدين الذي ارتضاه هللا –عز وجل  -لعباده.
( )294العزف على أنوار الذكر ( ،)159/1وينظر :مصاعد النظر للبقاعي ( .)119 / 2
اختصارا وليسهل للقارئ الكرمي الرجوع إليها.
( )295مت اإلشارة لآلايت بذكر أرقامها
ً
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وآتخ ( )296مع مطلَعَها امل حعلَ َن محد هللا على نعمة اإلَياد اِلول :كما قال تعال ﴿ :قُ حل
تناغ ٍ
أيضاٍ -
وىف خامتة السورة ً -
ُ
ٍ
أَ َغْي هَ
َ
ب ُك ُّل نَ حف ٍ
ُخَر َٰى مثُه إَ َ َٰل َربَ ُكم هم حرَجعُ ُك حم
اّلِل أَبحغَي َرًّاب َوُه َو َر ُّ
س إَهال َعلَحي َها َوَال تَ َزُر َوا َزَرةٌ َوحزَر أ ح
ب ُك َل َش حيء َوَال تَكحس ُ
حَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ف حاِل حَر َ
ض ُك حم
ض َوَرفَ َع بَ حع َ
فَيُنَ بَئُ ُكم مبَا ُكنتُ حم فيه َختحتَل ُفو َن ( [ ﴾ )164اِلنعام ]وكما قال تعالَ ﴿ :وُه َو الهذي َج َعلَ ُك حم َخ ََلئ َ
ض درج ٍ
ك س َر َ َ
ات لَيَ حب لُوُكم َِف ما َ َ
ور هرَح ٌيم ([ ﴾)165اِلنعام].
يع الحع َقاب َوإَنههُ لَغَ ُف ٌ
َح َ
فَ حو َق بَ حع ٍ َ َ َ
آًت ُك حم إ هن َربه َ َ ُ
َ
َ
ف حاِل حَر َ
ض ُك حم فَ حو َق
ض َوَرفَ َع بَ حع َ
فقد ختم السورة مبا به ابتدأها فإن قوله -سبحانه وتعالَ ﴿ :-وُه َو الهذي َج َعلَ ُك حم َخ ََلئ َ
ض درج ٍ
ك س َر َ َ
ات لَيَ حب لُوُكم َِف ما َ َ
ور هرَح ٌيم ([﴾ )165اِلنعام] هو من َم حع َد َن قوله
يع الحع َقاب َوإَنههُ لَغَ ُف ٌ
َح َ
بَ حع ٍ َ َ َ
آًت ُك حم إ هن َربه َ َ ُ
تعالُ ﴿ :هو اله َذي َخلَ َق ُكم َمن َط ٍ
ندهُ مثُه أَنتُ حم متَحََتُو َن ([﴾ )2اِلنعام].
َج ٌل ُّم َس ًّمى َع َ
ْي مثُه قَ َ
َج ًَل َوأ َ
ض َٰى أ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اّلِل أ هَخت ُذ َوليًّا فَاط َر ال هس َم َاوات َو حاِل حَر َ
َسلَ َم
وقوله تعال ﴿ :قُ حل أَ َغ ح َْي ه
ض َوُه َو يُطحع ُم َوَال يُطح َع ُم قُ حل إََِن أُم حر ُ
ت أَ حن أَ ُكو َن أَهوَل َم حن أ ح
َ
َ
ْي ([ ﴾)14اِلنعام].
َوَال تَ ُكونَ هن م َن الح ُم حش َرك َ
ٍ
وقوله تعال ﴿ :قُل أَ َغْي هَ
َ
ب ُك ُّل نَ حف ٍ
ُخَر َٰى مثُه إَ َ َٰل
اّلِل أَبحغَي َرًّاب َوُه َو َر ُّ
س إَهال َعلَحي َها َوَال تَ َزُر َوا َزَرةٌ َوحزَر أ ح
ب ُك َل َش حيء َوَال تَكحس ُ
ح حَ
َ
َ
َ
َ
َربَ ُكم هم حرَجعُ ُك حم فَيُنَ بَئُ ُكم مبَا ُكنتُ حم فيه َختحتَل ُفو َن ([﴾ )164اِلنعام].
هَ
مها من معن قوله -سبحانه وتعال ﴿ :-ح َ َ َ
َ
َ
ين َك َف ُروا
اْلَ حم ُد هّلِل الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو حاِل حَر َ
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور مثُه الذ َ
بََرَبََ حم يَ حع َدلُو َن ([﴾ )1اِلنعام].
ه
فدل هذا ُكلُّه على أن سورة (اِلنعام) تتكفل بتفصيل( )297نعمة اإلَياد اِلول جلميع العاملْي من السماوات واِلرض وما

بينهما وما فيها من آدمي وغْيه املشار إليه ِف (الفاحتة) برب العاملْي ،كما تقدم.
فالتحميد ِف اِلنعام فرد من أفراد حتميد (الفاحتة) حتقي ًقا لكوهنا ًّأما»(.)298
وَبذا يتبْي العَلقة والتناسب بْي السورتْي.
«ومنزل سورة اِلنعام من السور املكية منزل سورة (البقرة) من السور املدنية.
مبِن عليها،
(ف ) سورة اِلنعام نزلت مبي نَةً لقواعد العقائد وأصول الدين ..:فغْيها من السور املكية املتأخر عنها نزوال ٌّ
مبِن عليها»(.)299
وسورة البقرة قررت قواعد التقوى املبنية على قواعد سورة اإلنعام ،فغْي سورة (البقرة) من السور املدنية ٌ
-2سورة الكهف

اجي َهما ،مَلطَفة َ َ
َ
اغي الع َ
( )296ومعن تناغ« :تَنَ َ
اش َق ح َ
اآلخَر .املعجم الغِن (تَنَ ٍاغ) عبد الغِن أبو العزم .ولعله يقصد الَتابط
أحدمها َ
َ
ْي» :تَنَ َ ُ َ ُ َ
والتآخي بْي خامتة السورة ومطلعها.
تفصيَل لنعمة اإلَياد ،وذلك حتاشيًا عن التوسع ِف وصف سور القرآن ِبوصاف قد ال تتوافق مع كون
( )297اِلول أن يُقال :متضمنة
ً
القرآن كَلم هللا تعال ،الذي هو منزل غْي خملوق.
( )298العزف على أنوار الذكر ( .)164-161وينظر :نظم الدرر للبقاعي (.)580-579/2
( )299ينظر :املوافقات للشاطيب ( .)407-406/3املوافقات املؤلف :إبراهيم بن موسى بن ُممد اللخمي الغرانطي
الشهْي ابلشاطيب (املتوىف790 :ه ) احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر :دار ابن عفان الطبعة :الطبعة اِلول 1417ه /
1997م عدد اِلجزاء.7 :
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اْلم ُد َهَ
ّلِل ﴾وعلى نعمة اإلبقاء اِلول :أي :اإلبقاء ِف
(وأما سورة الكهف) فإ هن اْلمد فيها كان على كمال ذاته ﴿ حَ ح
ائَل﴿ :
اِلرض بنعمة اَلداية وذلك اإلبقاء إهمنا يكون ابلكتاب املنزل وابلنيب املرسل ﷺ ،ولذلك استفتح السورة َبذين ق ً
يدا َمن لَ ُدنحه وي ب َشر الحمؤَمنَ ه َ
َ
َ َ
ح ََ َ
َ
ََ َ
ين
تاب َوََلح َحَي َع حل لَهُ ع َو ًجا ( )1قَيَ ًما ليُ حنذ َر َِبح ًسا َشد ً ح ُ َ َُ َ ُ ح َ
اْلَ حم ُد هّلِل الهذي أَنح َزَل َعلى َعحبده الحك َ
ْي الذ َ
َ هَ
صَ
اْل َ
ات أَ هن ََلم أَجرا حسنًا ( )2ماكَثَ َ َ
اّلِلُ َولَ ًدا ( )4ما ََلُحم بََه َم حن َع حل ٍم
ين قالُوا هاختَ َذ ه
يَ حع َملُو َن ال ه
َ
ْي فيه أَبَ ًدا (َ )3ويُحنذ َر الذ َ
ُح ح ً َ َ
َ َ
ت َكلَ َمةً َختحُر ُج َم حن أَفحو َاه َه حم إَ حن يَ ُقولُو َن إَاله َك َذ ًاب ([﴾ )5الكهف.]5-1:
َوال آلابئ َه حم َك َُِب ح
ََ
ََ
َ
ص ححبَ َه
فن ه
صلى هللاُ َعلَحيه َ
وعلَى آله َو َ
قدما قولهَ ﴿ :على َعحبده﴾ تشري ًفا للرسول َ -
ص على إنزال الكتاب على عبده م ً
َ
يما َكثَ ًْيا -وتباينًا ملنزلته ،وأنه أنزل عليه الكتاب هداية للناس إل اْلق استبقاء َلم ِف اِلرض دون إهَلك ،وَل
َو َسله َم تَ حسل ً
كل ٍ
عوجا ،فهو املستقيم الذي ال عيب فيه مما َيعل أسباب البقاء متينة ،فهو اَلادي إل َ
حق وخْي ،وهو
َيعل لكتابه ً
الكتاب القيم املهيمن على غْيه واملقيم له ولكل من استمسك به .وغْي َ
خفي أن نظام العاَل وبقاء النوع اإلنساِن يكون
ابلنيب والكتاب»( .)300وقد نص عليهما ِف مفتتح السورة.
وقد كثر اْلديث عن أسباب البقاء اِلول ِف اْلياة الدنيا ،فذكر قصة أهل الكهف الذين كتب هللا -سبحانه وتعال-
َلم البقاء والعصمة من اَلَلك ابلفتنة ِف دينهم كما انتظم َبم أمر من اطلع عليه من أهل زماهنم الذين كانوا على غْي
هدى من هللا-عز وجل  -فأسلموا ملا عرفوا من أمرهم ،قال تعال ﴿ :وَك ََٰذلَك أَعث رَان علَي َهم لَي علَموا أَ هن وع َد هَ
اّلِل َح ٌّق َوأَ هن
َح
ُ
َ َ حَح َ ح ح َ ح ُ
َ
َ
َ
َ
ََ
اان هرَُّبُحم أ حَعلَم َب حم قَ َ ه
ين َغلَبُوا َعلَ َٰى أ حَم َره حم لَنَ تهخ َذ هن
ب ف َيها إَ حذ يَتَ نَ َازعُو َن بَحي نَ ُه حم أ حَمَرُه حم فَ َقالُوا ابحنُوا َعلَحي َهم بُحن يَ ً
ال هس َ
ال الذ َ
اعةَ َال َريح َ
ُ
َعلَحي َهم هم حس َج ًدا ( [ ﴾ )21الكهف ]
وجاء اِلمر بتَلوة ما أوحى فيه اَلدى واْلفظ ﴿ :واتحل ما أ َ
ك َمن كَتَ َ
ك َال ُمبَ َد َل لَ َكلَ َماتََه َولَن ََجت َد َمن
اب َربَ َ
ُوح َي إَلَحي َ
َ َُ
ُدونََه ُم حلتَ َح ًدا ([ ﴾)27الكهف].
هَ
ين يَ حدعُو َن َرهَبُم
اصَ حِب نَ حف َس َ
﴿و ح
مع الذين يدعون رَبم ابلغداة والعشى يريدون وجه واِلمر ابلصِب ِف قوله تعال َ
ك َم َع الذ َ
َ
يد َزينَةَ ح َ
َ
يدو َن َو حج َههُ َوَال تَ حع ُد َعحي نَ َ
اك َعحن ُه حم تَُر ُ
َابلحغَ َد َاة َوالح َع َش َي يَُر ُ
اْلَيَاة الدُّنحيَا َوَال تُط حع َم حن أَ حغ َف حلنَا قَ حلبَهُ َعن ذ حك َرَان َواتهبَ َع َه َواهُ
َوَكا َن أ حَم ُرهُ فُ ُرطًا ( [﴾ )28الكهف ]،ففي ذلك تعاون على الِب والتقوى الذين مها من أسباب البقاء اِلول وذكر قصة
ط بَثَ َم َرَه
صاحب اجلنتْي وصاحبه وما أحاط بصاحب اجلنتْي من فنائهما لعدم إميانه واستمساكه ابَلدىَ ﴿ :وأ َُحي َ
فَأَصبح ي َقلَب َكفهي َه علَى ما أَن َفق فَيها وَهي خا َويةٌ علَى عر َ
َ
وش َها َويَ ُق ُ
َح ًدا (َ )42وََلح تَ ُكن لههُ فَئَةٌ
ول َاي لَحي تََِن ََلح أُ حش َرحك بَرَيب أ َ
ح َ َ ُ ُ ح َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ُُ
صرا ( ) 43هنالَك الحوَاليةُ َهَ
ون هَ
َ
ينصرونَه َمن د َ
اْلَ َق ُه َو َخ حْيٌ ثَ َو ًااب َو َخ حْيٌ عُ حقبًا ([﴾ )44الكهف].
ّلِل ح
َ ُُ ُ ُ
َُ َ َ َ
اّلِل َوَما َكا َن ُمنتَ ً
وذكر من قصة العبد الصاحل (اْلضر) مع موسى عليه السَلم أح وال من حفظ وا من الفناء واَلَلك كحال
أصحاب السفينة وحال اِلبوين الصاْلْي بقتل غَلمهما الطاغي الكافر استب قاء َلم على اإلميان والصَلح،
وحال الغَلمْي اليتيمْي ابِن الرجل الصاحل ،وبناء اجلدار استبقاء لكنزمها.
وهذه اْللقة من قصة «موسى عليه السَلم» َل تذكر ِف غْي سورة الكهف على الرغم من ذكر قصته ِف
مواطن كثْية من سور القرآن الكرمي( .)301
( )300املرجع السابق (.)442/4
( )301ينظر :تفسْي ابن كثْي :أول سورة الكهف ،وأسباب النزول للواحدي( :ص.)1388( )197 :
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إذا ما أتملت اِلحداث الثَلثة اليت كانت من العبد الصاحل (اْلضر) ،وما كان من شأن موسى عليه السَلم
ِف االستفهام ع هم ا كان من العبد الصاحل (اْلضر) عليه السَلم ،وأتملت حال موسى عليه السَلم من قبل؛
ل رأيت أنه قد كان موسى عليه السَلم حال ،وهو رضيع ،كمثل حال خرق السفينة ،أال ترى أن أم ه قد ألقت
به ِف اليم لينجو؟ أتكون مبنطق العقل البشري ْناة ِف إلقاء وليد ِف اليم؟ أتلحظ شيئًا من اإلشارة إل معن ﴿
نش حر لَ ُك حم َربُّ ُكم َمن هر حمحَتَ َه َويُ َهيَ حئ لَ ُكم َم حن أ حَم َرُكم َم حرفَ ًقا ([﴾)16الكهف].
يَ ُ
وكان منه قتل القبطي كمثل ما كان من العبد الصاحل (اْلضر) قتل الغَلم الكافر.
وكان من موسى عليه السَلم سقي الغنم للفتاتْي دون أجر ،وهو الذي كان ِف افتقار إل ذلك ،وهذا كمثل
ما كان من العبد الصاحل (اْلضر)من بناء اجلدار ِف ق رية استطعما أهلها ،فأب وا أن يضيفومها.
وهي قد نسقت ِف السورة كمثل ما نسقت نظا ئرها وقوعً ا ِف حياة «موسى عليه السَلم » :اِلول فاِلول.
أتمل هذا التقارب ،وما فيه من لطائف اإلشارات ،ووجه البيان عنه ِف سورة اْلمد على نعمة اإلبقاء اِلول،
ومنزلة الفقه عن هللا -عز وجل -وأثره ِف حتقيق كمال البقاء اِلول».
صة ذي القرنْي ما انتظم به من حال َجيع أهل اِلرض مبا أقامه من الردم اْلاجز بينهم وبْي أيجوج ومأجوج
وذكر من ق ه
فحفظ َلم البقاء اِلول
ويشْي الباحث« :إل أن هذا فيه من التناسب الشيء البْي الواضح الذي ال تكلف فيه وال تعسف وال إعمال للنص
وتوجيهه على غْي وجهته ،واْلمد هلل».
﴿ فََإ َذا َجاءَ َو حع ُد َرَيب َج َعلَهُ َد هكاءَ َوَكا َن َو حع ُد َرَيب َحقًّا (﴾)98اآلية [الكهف].
هذا القصص مشْي إل أسباب البقاء اِلول ،وَل يذكر ِف غْي هذه السورة وهو َل يذكر معها قصة (الروح) وجعلها ِف
وح َم حن أ حَم َر َرَيب َوَما أُوتَيتُم َم َن الحعَحل َم إَهال قَلَي ًَل ([﴾ )85اإلسراء] ،على
الر َ
وح ۖ قُ َل ُّ
ك َع َن ُّ
﴿ويَ حسأَلُونَ َ
الر ُ
سورة (اإلسراء) َ
الرغم من أ هن سؤال الكافرين كان عن الثَلثة :أصحاب الكهف وذي القرنْي والروح فجاء حديثه عن الروح ِف (اإلسراء)
ِلنهه به أليق وأنسب ،وذكر قصة الكهف وذي القرنْي هنا ملا فيهما من داللة على نعمة اإلبقاء اِلول ابَلداية إل اْلق
والصراط املستقيم.
السورة مبا هو ٌّ
متناغما متآخيًا مع ما استفتحت به إذ يقول -سبحانه وتعال:-
أيضا -فكان
وقد ختم ُّ
دال على ذلك ً -
ً
َ
َ
َ َ َ َ
ات َرَيب َولَ حو َجحئ نَا مبََثحلَ َه َم َد ًدا ( )109قُ حل إَهمنَا أ ََان
﴿ قُل لهحو َكا َن الحبَ حح ُر م َد ًادا ل َكل َمات َرَيب لَنَف َد الحبَ حح ُر قَ حب َل أَن تَن َف َد َكل َم ُ
اح ٌد فَمن َكا َن ي رجو لََقاء ربََه فَ حلي عمل عم ًَل َ
َ َ َ ََ
ِل أَهمنَا إَ َََٰل ُكم إََٰلَه و َ
َ
َح ًدا
وح َٰى إَ َه
َ َ َحَ ح ََ َ
صاْلًا َوَال يُ حش َرحك بعبَ َادة َربه أ َ
َح ُ
بَ َشٌر مثح لُ ُك حم يُ َ
َ
ُ ح ٌَ
([﴾ )110الكهف] (.)302
-3سورة سبأ
(وأما سورة سبأ) فإ هن اْلمد فيها كان على كمال ذاته  -سبحانه وتعال(-اْلمد هلل) وعلى نعمة اإلَياد الثاِن ابلبعث
﴿اْلم ُد َهَ
ّلِل اله َذي لَه ما َِف ال هسمو َ
ات َوَما َِف حاِل حَر َ
اْلَبَْيُ ()1
اْلَ َك ُيم ح
اْلَ حم ُد َِف حاآلَ َخَرَة َوُه َو ح
ض َولَهُ ح
من القبور ويوم القيامة حَ ح
َُ
ََ
﴾[سبأ]،
( )302وفيما يتعلق ِبوجه املناسبة ِف سورة الكهف فينظر :العزف على أوًتر الذكر
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اْلم ُد َِف حاآلَ َخرَة ﴾ دون ذكر اِلول ،بينما جاء ِف سورة «القصص» ﴿ :وهو ه َٰ
اّلِلُ َال إَلَهَ إَهال ُه َو لَهُ
فقد جاء قولهَ ﴿ :ولَهُ حَ ح
َ َُ
َ
حم َوإَلَحي َه تُ حر َجعُو َن ([ ﴾)70القصص].
ُول َو حاآل َخَرَة َولَهُ ح
ح
اْلَ حم ُد َِف حاِل َ َٰ
اْلُك ُ
وَل يرد ما جاء ِف سورة «سبأ» من اختصاص اآلخرة ابلذكر ِف أي سورة أخرى.
وذكر علمه مبا يلج ِف اِلرض وما خيرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهذا العلم الدقيق احمليط يستلزم القدرة على
البعث وقد ذكر ِف السورة ما يدل على التبديل والبعث ِف مواطن عديدة ﴿ وقَ َ َ
َ
اعةُ قُ حل بَلَ َٰى
ال الهذي َن َك َف ُروا َال َأتحتينَا ال هس َ
َ
َ
ال ذَ هرٍة َِف ال هسماو َ
َ
َ
َٰ
ك وَال أَ حك َِب إَهال َِف كتَ ٍ
ورَيب لَتَأحتَيَ نه ُكم َع َاَل الحغَحي َ
ات َوَال َِف حاِل حَر َ
اب
ب َعحنهُ َمثح َق ُ
ض َوَال أ ح
ب َال يَ حع ُز ُ
ح
ََ
َصغَُر من ذَل َ َ
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّمبَ ٍ
ه
َ
ْي ( )3ليَ حج َز ه
ك
ين َآمنُوا َو َع َملُوا ال ه
ين أُوَٰلَئ َ
صاْلَات أُوَٰلَئ َ
ين َس َع حوا َِف َ
آايتنَا ُم َعاج َز َ
ك ََلُم هم حغفَرةٌ َورحز ٌق َك َرميٌ (َ )4والذ َ
ي الذ َ
َ
اب َمن َر حج ٍز أَلَ ٌيم ([﴾ )5سبأ] ويبْي -سبحانه وتعال -التعجيب من حال الذين كفروا ِف انكارهم اإلَياد الثاِن
ََلُحم َع َذ ٌ
ال اله َذين َك َفروا هل نَ ُدلُّ ُكم علَى رج ٍل ي ن بَئ ُكم إَ َذا م َزقح تم ُك هل ممَُهزٍق إَنه ُكم لََفي خ حل ٍق ج َد ٍ
يد ( )7أَفحَت َٰى علَى هَ
اّلِل َك َذ ًاب أَم
ََ َ
َ َ
ح
ح َ َٰ َ ُ َُ ُ ح ُ ُ ح
﴿ َوقَ َ َ ُ َ ح
ََ
بََه َجنهةٌ ب َل اله َذين َال ي حؤَمنُو َن َاب حآل َخرَة َِف الحع َذ َ
ْي أَيح َدي َه حم َوَما َخ حل َف ُهم َم َن ال هس َم َاء
اب َوالض َ
هَل َل الحبَعيد ( )8أَفَلَ حم يََرحوا إَ َ َٰل َما بَح َ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ك َآليَةً ل ُك َل َعحبد ُّمن ٍ
َو حاِل حَر َ
يب ([ ﴾)9سبأ].
ض ۚ إَن ن َ
ض أ حَو نُ حسق حط َعلَحي َه حم ك َس ًفا م َن ال هس َماء إَ هن َِف ََٰذل َ
هشأح ََنحس ح
ف َب ُم حاِل حَر َ
فمقصود السورة تقرير أمر اآلخرة البعث واإلَياد الثاِن للحساب «ولقصة «سبٍَأ» اليت مسيت َبا السورة مناسبة كبْية َلذا
املقصد ملا فيها من اآلايت الشهودية املشهودة السيما عند العرب على قدرته -سبحانه وتعال-على اإلَياد واإلعدام
َ
َ
اإلعطاء واملن َع ابتداءً وجزاءً ملن شكر أو
ابْلكمة ِف
للذات والصفات ،والتحويل ملا يريد من اِلحوال ،والتصرف
كفر(.)303
فآايت السورة كما ترى يشيع فيها اْلديث عن البعث واإلَياد الثاِن وما فيه من حشر وحساب وعقاب فظهر أ هن سياق
الكَلم إل إثبات اْلشر والرد على منكري الساعة وال سيما ِف اآلايت التالية-40-28-5-31-30-21-16( :
.)304( )46-42

وقد ازداد جَلء مبا ختمها به من قوله تعال ﴿ ولَو تَر َٰى إَ حذ فَ َزعوا فَ ََل فَوت وأ َُخ ُذوا َمن هم َك ٍ
ان قَ َر ٍ
َىن ََلُُم
يب (َ )51وقَالُوا َآمنها بََه َوأ هَٰ
ُ
ح َ َ
َح َ
ٍ ٍَ
ٍ ٍَ
َ
َ َ َ َ
ََ َ
التهنَاو َ
ْي َما يَ حشتَ ُهو َن َك َما
يل بَحي نَ ُه حم َوبَ ح َ
ُُ
ش من هم َكان بَعيد (َ )52وقَ حد َك َف ُروا به من قَ حب ُل َويَ حقذفُو َن ابلحغَحيب من هم َكان بَعيد (َ )53وح َ
َ
َ
ٍ
فُعَل َِبَ حشيَاع َهم من قَ حبل إَ ههنُم َكانُوا َِف َشك ُّم َر ٍ
يب ([﴾)54سبأ](.)305
ُ ح
َ
-4سورة فاطر

َ
ضج َ
(وأما سورة فاطر) فإ هن تستَ َهلُّها بقوله  -سبحانه وتعال ﴿ :-ح َ َ َ
اع َل الح َم ََلئَ َك َة
اْلَ حم ُد هّلِل فَاط َر ال هس َم َوات َو حاِل حَر َ َ
ح
ُر ُس ًَل أ َ
دال
اّلِلَ َعلَى ُك َل َش حي ٍء قَ َد ٌير ([ ﴾ )1فاطر] ٌ
يد َِف ح
اْلَحل َق َما يَ َشاءُ إَ هن ه
ع يََز ُ
َجنَ َح ٍة َمثح َن َوثََُل َ
ث َوُرَاب َ
ُوِل أ ح
اْلَحل َق َما يَ َشاءُ ﴾يتجلى ظهوره لنا أعظم ما يتجلى
يد َِف ح
َداللة بينة على نعمة اإلبقاء الثاِن يوم القيامة فقوله ﴿:يََز ُ
ِف اجلنة؛ ِلنهه ال شيء يعدل ما ِف اجلنة من جتدد اْللق ،فإنهه ال ُأيكل منها شيءٌ إال عاد كما كان ِف اْلال ،وال

( )303مصاعد النظر للبقاعي (.)377/2
اختصارا وليسهل للقارئ الكرمي الرجوع إليها.
( )304مت اإلشارة لآلايت بذكر أرقامها
ً
( )305العزف على أنوار الذكر ( .)171:169/1بتصرف يسْي.
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َ
ود ُهم
يراد شيء إال وجد ِف أسرع وقت ،فهي دار اإلبداع واالخَتاع ابْلقيقة ،وكذا النار ﴿ ُكله َما نَض َج ح
ت ُجلُ ُ
َ
اب ۗ ﴾ [النساء:]56 :
اه حم ُجلُ ً
بَ هدلحنَ ُ
ودا َغ ح َْيَها ليَ ُذوقُوا الح َع َذ َ
فكانت جديرة ابسم (فاطر) الدال على كمال حتققه ِف الدار اآلخرة دار البقاء الثاِن .ومن أعظم ما يتجلى فيه
اّلِلُ لَلن َ
ك فَ ََل ُم حرَس َل لَهُ َم حن بَ حع َد َه
معن قوله -سبحانه وتعالَ ﴿ :-ما يَ حفتَ َح ه
ك ََلَا َوَما ميُح َس ح
هاس َم حن َر حمحٍَة فَ ََل ممُح َس َ
اْلَ َك ُيم ([﴾)2فاطر] (هو :أي :املعن) (أن) الدار اآلخرة :دار البقاء اِلخْي(.)307(،)306
َوُه َو الح َع َز ُيز ح
وقد توالت ِف السورة اآلايت الدهالة على ذلك اإلبقاء الثاِن ،كما هو ِف اآلايت:
()308
()32-29-21-10-12-7
مث ختم السورَة مبا هو َج ُّد جلي ِف نعمة اإلبقاء الثاِن إباثبة الطائع ومعاقبة العاصي ﴿ :ولَو ي ؤ َ
هاس َمبَا
اخ ُذ ه
ٌّ
َ ح َُ
اّلِلُ الن َ
َ
اّلِل َكا َن بَعَب َاد َه ب َ
َ
َ
َ ٍ َ َ َ
ص ًْيا﴾
َ َ
َج ٍل ُم َس ًّمى فَإذَا َجاءَ أ َ
َك َسبُوا َما تَ َرَك َعلَى ظَ حه َرَها م حن َدابهة َولَك حن يُ َؤخ ُرُه حم إ َل أ َ
َجلُ ُه حم فَإ هن هَ
[فاطر].
أبدا ،ويعلم العاصي ،فيجازيه بعصيانه ما يستحق.
يعلم الطائع ،فيُثيبُه بطاعته ثو ًااب ال ينقطع ً
كل سورة منها قد اختصت بغْي ما اختصت به اِلخرى من َ
مقتضيات اْلَ حم َد ،وكيف أهنا
َبذا تبْي لنا كيف أ هن ه
(أم الكتاب) جامعة للمحامد وكانت اِلنعام.
رتبت ترتيبًا ُحُم َك ًما ،فكانت ُّ
لإلَياد اِلول الذي يسبق اإلبقاء اِل هول الذي كانت له (الكهف) وكان اإلَياد الثاِن بسورة (سبأ) وكانت آخر
السور اْلمس (فاطر) للنعمة العظمى واِلخْية (اإلبقاء الثاِن).
وَبذا يتبْي لك عظيم داللة االستهَلل على املقاصد املتصاعدة ِف السياق القرآِن ،فَل يكون َمبَحل َ
ك أحد من
َ َ
العاملْي أن يقدم سورة على أخرى ﴿ قُل ُكلٌّ َمن َع َ
ند هَ
ادو َن يَ حف َق ُهو َن َح َديثًا (﴾)78
اّلِل فَ َم َال ََٰه ُؤَالء الح َق حوم َال يَ َك ُ
ح
ح
[النساء](.)309
املبحث ببيان أبْي أوجه التناسب بْي السور املفتتحة ابْلمد ِبوجز عبارة وأسهل إشارة كما ذكر ذلك
وخي ُتم
ُ
ُ
اْلَُويَ َي (.)310
نقَل عن تَ حف َس َْي ح
السيوطي ِف االتقانً :
( )306نظم الدرر لبقاعي (.)199/6
( )307وضمْي الغائب املذكور (هو) يعود على :املعن ال على الدار اآلخرة ،لئَل يُتوهم ذلك.
اختصارا وليسهل للقارئ الكرمي الرجوع إليها.
( )308مت اإلشارة لآلايت بذكر أرقامها
ً
()309العزف على أوًتر الذكر ( .)171/1وما بعدها.
( )310اْلَُويَي (637-583ه ) َ -شس الدين أمحد بن اْلليل بن سعادة بن جعفر اْلويي الشافعي .
قرأ العقليات على فخر الدين الرازي ،واجلدل على الطاوسي ،ومسع من املؤيد الطوسي ،وكان من أذكياء املتكلمْي ،وأعيان اْلكماء
واِلطباء ،ذا دي ٍن وتعبد ،وله مصنف ِف النحو ،وآخر ِف اِلصول ،وآخر فيه رموز فلسفية من إقليم أذربيجان .ووِل قضاء دمشق فحمد .
سْي أعَلم النبَلء للذهيب (.)65-64/23
-1البخاري (.)6205،6206
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َ
ب الحعالَ َمْي﴾ فَوصف َِبَنهه مالَ ُ َ
يقول « :اب تُ َدئَ َ
ت الح َف َاحتَةُ بََقولَه ﴿ :ح َ َ َ
ْيَ .:وَِف حاِلَنح َع َام
ك ََجي َع الح َم حخلُوق َ
ح
اْلَ حم ُد هّلِل َر َ َ َ َ َ ُ َ
ح
َ
ض والظُّلُم َ
َ َ ََ
َ ٍَ
َ ٍ َ
ات َوالنُّوَر
ف بَ َذل َ
وص ح
َوالح َك حهف َو َسبَأ َوفَاط ٍر ََلح يُ َ
ك؛ بَ حل ب َف حرد م حن أَفح َراد ص َفاتهَ ،وُه َو خلق السموات َو حاِل حَر َ َ َ
ض َِف سبٍأ ،وخ حل َق َهما َِف فَ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ
اط ٍرَِ .:لَ هن
َِف حاِلَنح َعامَ ،وإنح َزال الحكتَاب َِف الح َك حهفَ ،وم حلك َما َِف السموات َوَما َِف حاِل حَر َ َ َ َ َ َ
َ
آن ومطحلَعه فَناسب حَ َ
َ
َ
ََشَلَ َها»)312( .)311(.
َع َم َها َوأ ح
اإلتح يَا َن ف َيها َِبَبحلَ َغ الص َفات َوأ َ
الح َفاحتَةَ أ ُُّم الح ُق حر َ َ ُ ُ َ َ َ
ولعل يف هذا كفاية لطالب سلوك طريق معرفة احلق ومريد الدًللة على سبل اهلداية.

-2ومسلم ( ،)2143والَتمذي ( ،)2837وأبو داود ( ،)4961وأمحد (.)315/2 ،244/2
( )311اإلتقان ِف علوم القرآن (.)231/2
 )314يُنظر :عرفة بن طنطاوي ،معاَل التوحيد ِف فاحتة الكتاب ،دراسة "حتليلية موضوعية" ،رسالة دكتوراه ،املؤلف /عرفة بن طنطاوي،
وهي أطروحة علمية انل َبا الباحث درجة "الدكتوراه" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف اِلول والوصية ابلطبع والتداول بْي اجلامعات.
الناشر :دار املأثور ،املدينة النبويةً ،تريخ النشر1441 :ه  ،عدد الصفحات550:صفحة ،عدد اجمللدات.1:
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أوًل :أبرز النتائج
ا

أبرز النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة وتوصيات البحث وخامتته.

توصلت تلك الدراسة لنتائج كثْية هامة من أبرز ها ما يلي:
-1أن الفاحتة أم الكتاب هي أفضل سورة ِف القرآن.
ولذا فإنه على إَيازها ال يقوم مقامها غْيها وال يسد مسدها سواها؛ ِلهنا قد احتوت على ما َل حتت َو عليه ٍ
أي من سور
القرآن؛ وهي وإن كانت قليلة املباِن فإهنا عظيمة املعاِن ،ولذلك َل ينزل ِف الكتب السابقة مثلها ،وأن َلا أمساء كثْية
وذلك لشرفها وفضلها وعلو قدرها ،وقد أوردت الدراسة أبرز ما ثبت َلا من أمساء وفضائل ومقاصد.
إَجاعا.
-2أن االستعاذة تُ حشَرعُ عند التَلوة وهي ليست آية من القرآن ً
-3أن البسملة آية ِف أول كل سورة ِلن كل ما بْي دفيت املصحف قرآ ٌن ،وذلك إبَجاع الصحابة رضي هللا عنهم ومن
َجيعا على إثباهتا ِف املصحف أول كل سورة عدا سورة براءةِ ،لهنا نزلت ابلسيف وال يتناسب معها
بعدهم ،وهم ً
البسملة ،مع اِلمر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه ،ومن مث َل يكتبوا (آمْي) ِف آخر الفاحتة ،كما أهنا جزء آية مستقلة
من سورة النمل.
إثباًت-من خَلل تلك الدراسة ،وذلك ِلنه
َ-4ل يرتفع اْلَلف لدى الباحث ِف قرآنية البسملة ِف الفاحتة خاصة-نفيًّا أو ً
خَلف معتِبٌ له قدره من حيث قوة أدلة الفريقْي.
ٌ
معتِباِ ،بَلف ما لو أنكر
-5عدم تكفْي أو تفسيق من نفى قرآنية البسملة ِف الفاحتة خاصة لكون اْلَلف ِف إثباهتا ً
إَجاعا.
جممعا عليه ولو حرفًا و ً
احدا أو أثبت فيه ما ليس منه وَل يقل به أح ٌد ،فقد كفر ً
شيئًا من القرآن ً
-6جعل بعض أهل العلماء االختَلف ِف قرآنية البسملة ،كاختَلف أئمة القراءات ِف بعض الكلمات واْلروف ،فقد
ت ِف غْيه ،وهذا قول معتِبٌ له قوته وتوجهه.
ت ُ
بعضها ِف قراءة أو رواية ،وقد ال يَثبُ ُ
يَثبُ ُ
-7أن البسملة يُ َسُّر َبا ِف الصَلة.
هر به ويُشرعُ ذلك عند ختم قراءة الفاحتة وهو ليس آبية منها.
-8وأن التأمْي َُي ُ
سبعا.
-9أن عدد آايت الفاحتة سبع آايت وذلك ً
إَجاعا ،وإمنا وقع اْلَلف ِف اآلية اليت تكون َبا ً
خَلف مشهور.
-10أن ِف عدد كلمات الفاحتة
ٌ
-11أن أبرز موضوعات السورة هي :العقيدة وبيان التوحيد ِبقسامه الثَلثة ،وبيان مكانة العبادة واالستعانة واَلداية،
وإثبات النبوة والرسالة والبعث بعد املوت واجلزاء ،وأحوال وأخبار اِلمم السابقة وبيان منازل السعداء واِلشقياء.
صل ِف القرآن أُ حَ
َ
َج َل فيها لذا مسيت «أم القرآن»،
-12أنه ِف ضوء َبث «املعن اإلَجاِل للسورة الكرمية» تبْي أن ما فُ َ
وأن فضائلها أكثر من أن حتصى.
-13أن تلك الدراسة َل تقف على سبب نزول للسورة اثبت صحيح ،وأما ورد ِف سبب نزوَلا فسنده منقطع ،ويتضح
من جراء ذلك أهنا نزلت للهداية ابتداءً كالكثْي من سور القرآن الكرمي ،وأهنا نزلت مبكة َجلة واحدة ،وأهنا سورة ُمكمة
ال انسخ فيها وال منسوخ.
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شرعا له أسسه وقواعده ،ومىت ظهرت املناسبة واملوضوع واُلتُ َزَمت فيه الشرو ُط
علم معتِبٌ ً
-14أن علم املناسبات ٌ
اط وال تفر ٍ
ط املعتِبةُ بَل إفر ٍ
يط فَل مانع من القول واِلخذ به.
والضواب ُ
-15وأنه علم يعْي على إبراز أوجه الصلة والتناسب بْي السور واآلايت ويقرب فهم معاِن القرآن وبيان مقاصده ومراميه،
ملفسره وقارئه ومتدبره وًتليه.
أيضا-على إدراك اْلكمة من التشريع والَتابط بْي أحكام الشريعة ِف كل جوانبها.
-16ويعْي ً
َ
القرآن الكرمي وكلياته مع ما اشتملت عليه ومع ماَلا من املكانة
مقاصد
-17أن سورة الفاحتة ملا حوت آاي ُهتا السبع
َ
ه
والقدر انسب افتتاح القرآن الكرمي َبا.
-18تبْي من خَلل تلك الدراسة أن هناك أوجه من التناسب بْي سورة الفاحتة وًتليتها وهي سورة البقرة.
أيضا-تبْي الَتابط النصي بْي آايت السورة الكرمية وكأهنا منظومة واحدة ِف الوحدة
-19ومن خَلل تلك الدراسةً -
املوضوعية والسيما ِف عرض قضية التوحيد وعَلقتها مبحور السورة الكرمية.
أيضا-تبْي العَلقة الوطيدة بْي سورة الفاحتة وهي من السور املفتتحة ابْلمد وبْي مثيَلته
-20ومن خَلل تلك الدراسةً -
من السور املفتتحة ابْلمد كذلك.
اثنيًا :بيان ِلهم توصيات الدراسة
وتدبرا ومدارسة والسيما فيما يتعلق بتفسْيه وأتويله،
تعلما
ً
-1توصى تلك الدراسة ابلعناية بكتاب هللا تعال ً
وتعليماً ،
ومنهاجا لكل
كما توصي كذلك بتحكيمه والتحاكم إليه ،والتداوي به من كل العلل حسيها ومعنويها ،واختاذه شرعةً
ً
جوانب اْلياة لتسعد به البشرية كما سعد به الرعيل اِلول من صدر هذه اِلمة.
صل ِف القرآن أ حَ
َ
َُج َل فيها ،كما توصي-
-2كما توصي الدراسة ابلعناية مبدارسة فاحتة الكتاب
ً
خصوصاِ ،لن ما فُ َ
كذلك -ابستخراج ما َبا من علوم واالستفادة من مقاصدها ومراميها وما اشتملت عليه وحوته من موضوعات.
واليت من أجلها وأَجعها وأبينها ما يلي:
أ-التوحيد ووجوب حتقيقه ولزومه مع جتنب كل نواقضه املفضية إل الشرك ابهلل تعال ،وبذلك يتحقق للعبد كمال
العبودية وينال سعادة الدارين.
ب-محد هللا تعال ومتجيده وإجَلله وتعظيمه ابلثناء عليه سبحانه مبا هو أهله ومبا له من أمسائه اْلسن املستلزمة لصفاته
العلى.
ج  -تذكر املعاد ،وهو يوم الدين ،وإعداد العدة َلذا اليوم العظيم الذي يُدان فيه اِلولون واآلخرون مبا قدمت أيديهم ،يوم
يقوم الناس لرب العاملْي.
وذال
افتقاراً ،
د -إخَلص الدين هلل تعال وحسن القصد ِف إفراده تعال ابِللوهية (عبادة ،واستعانة) ً
تضرعا إليه سبحانه و ً
حول ٍ
وتِبؤا من كل ٍ
وقوة ،وتنز ًيها هلل سبحانه وتعال عن الشريك والشبيه والند
له سبحانه ولكِبايئه وعظمته
وخضوعاً ،
ً
والنظْي واملثيل.
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ه -اإلْلاح على هللا ِف طلب اَلداية إل الصراط املستقيم ،وهو دين هللا القومي املتضمن للعلم النافع والعمل الصاحل،
وسؤاله سبحانه الثبات عليه حىت يفضي َبم ذلك إل جواز الصراط اْلسي املنصوب على منت جهنم يوم القيامة ،املؤدي
إل موعود هللا واملفضي َبم إل النعيم املقيم ِف جنات النعيم جبوار الرب الكرمي.
و-اْلرص على اِلعمال الصاْلة والوصية والَتغيب ِف اإلكثار من الباقيات الصاْلات واْلرص على صحبة الصاْلْي
ليكون العبد بذلك يوم القيامة ِف صحبة املنعم عليهم من النبيْي ،والصديقْي ،والشهداء ،والصاْلْي وحسن أولئك
رفي ًقا.
ز-التحذير من مسالك سبل أهل الغواية ممن غضب هللا عليهم كاليهود ،وممن أضلهم كالنصارى ،وكل من سار على
هنجهم واقتفى آاثرهم واتبع سبيلهم ،لئَل ُحُي َشر ِف زمرهتم.
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اثلثاا :خامتة البحث

فإن الباحث ِف ختام َبثه ُيمد ربَه الكرميَ الرمحن ذا اجلود واإلفضال واإلكرام واإلنعام على ما أنعم به وأول على عبده
الضعيف الفقْي ،ويسر له من َج ٍع لكَلم أول العلم من أئمة التفسْي وسادات التأويل والتحبْي ،فجمع من نفائس
استنباطهم وأتويلهم وعلمهم الغزير ،وكأنه يسمع صرير أقَلمهم كما يسمع خرير َ
َ
العذب النمْي ِف يوم مطْي ،ولكأنه
املاء
َ
ُ ُ ُ
َ
ملمسا
يشم من مدادهم أقَلمهم أطيب مسك وأحسن عنِب وأزكى رحيق وعبْي ،ولكأنه يلمس من ثنااي أتويلهم وفسرهم ً
فاد من مثر النخل بعد التأبْي ،بداية من شيخ
لينًا طيبًا كملمس الناعم من اْلرير ،وقد أفاد من ت أويلهم وفسرهم كما يُ ُ
ومرورا ابْلافظ ابن كثْي ،وحىت الشوكاِن صاحب فتح القدير ،وغْيهم من أهل العلم وأئمة
املفسرين اإلمام ابن جريرً ،
اِلمة قاطبةً وكل َ
التأويل والتفسْي ،وختاما ابلشنقيطي صاحب أضواء البيان ذاك العاَل النحرير ،فرحم هللا علماء َ
أئمة
ً
َ
َ
وخيص منهم كل عاٍَل َعلٍَم ح ٍِب ٍ
وإمام َنرير سار على السنة واجلماعة وأثبت هلل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ﷺ
َ
التفسْي ُ ُ
ُ
البشْي النذير من اِلمساء اْلسن والصفات العلى بَل أتويل ،وال تشبيه وال متثيل ،وال تعطيل وال تكييف ،وال تبديل وال
تغيْي ،قال ربنا اْلكيم اْلبْي ﴿:لَيس َك َمثحلَ َه َشيء وهو ال هس َميع الحب َ
صْيُ ([ ﴾) 11الشورى].
ُ َ
ح ٌ َ َُ
ح َ
وموضوع الفاحتة الرئيس هو التوحيد الذي هو حق هللا ِف رقاب َجيع العبيد ،والذي به حبل النجاة ملن حققه وعمل
وع َملُهُ كذلك صاحلٌ رشيد،
سليم سديدَ ،
واستمسك به ِف يوم الوعيد ،فصاحبه يَنال اِلمن ِف الدنيا واآلخرة فقولُهُ ٌ
والذي يطمع أن ينجو به من النار والعذاب الشديد ،ويسلك به أعاِل اجلنان وقد ُح َرَم منها ُك ُّل جبار َكفها ٍر عنيد ،يوم
أيمر اجلبار سبحانه زابنية جهنم فيقول َلم ﴿ :أَلح َقيا َِف جهنهم ُك هل َكفها ٍر عنَ ٍ
يد ([ ﴾ )24ق] وقد وعد سبحانه مبلئها
َ
َ
ََ َ
ٍ
ول َجلهنهم ه َل امتَ َأل َ
َ
ول َه حل من هم َزيد ([﴾ )30ق].
حت َوتَ ُق ُ
فيقول َلا ﴿ :يَ حوَم نَ ُق ُ َ َ َ َ ح
والباحث قد بذل ما ميلك من اجلهد واِلوقات إلمتام َبثه على وجه يرجو به رضا رب الِبايت ،وينال به رمحته ِف الدنيا
ويوم اْلسرة والفوات ،فلم يبخل ببذل اللحظات والساعات ِف حترير َبثه وَََل َشل كلماته وَجعها بعد شتات ،والبحث ِف
القرآن عموما وِف الفاحتة خصوصا ُيتاج لبذل جهود وأعمار وأوقات ،ومع ذلك ال ميكن ٍ
ِلحد أن ينال كل وطره ومأربه
ً
ً
ومطلبه منها لعظم مقاصد ومرامي آايهتا وما َشلته من العلوم وما حوته من العِب والعظات ،وملا حوت بْي ثنااي آايهتا من
التناسق النصي والوحدة املوضوعية املتضمنة لتوحيد وعبودية رب الِبايت.
والنقص وصف بشري يعَتي عموم اْللق قاطبة وإن ادعوا الكماالت ،إال رسل هللا وأنبيائه ،وأكملهم من ختمت به
َجيعا أفضل الصلوات وأطيب التسليمات والتِبيكات،
النبوات وببعثته الرسل وَجيع الكتب والرساالت ،عليهم من هللا ً
والبحث ما يزال ُيتاج جلهود وعقول وقلوب أصحاب اَلمم العالية والنفوس الزاكية الراغبة فيما عند رب اِلرض
والسماوات من الفضل والرفعة واملكانة وعلو الدرجات.
أخْيا فهذه دعوة جلميع الباحثْي والباحثات للتنافس ِف قرَب هلل من أعز وأنفس القرابت لتقدمي البحوث العلمية
و ً
غدا ِبعاِل املنازل ِف غرفات اجلنات.
طمعا ِف الفوز ً
واِلطروحات ِف بيان معاِن ومرامي ومقاصد فاحتة الكتاب ً
علي البيساينّ ملا قال:
ولقد َ
ص َد َق القاضي الفاضل عبد ال ارحيم بن ّ
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«إِن رأيت أنهه ال يكتُب إنسا ٌن كتااب ِف َ
َ
حس ُن،
قال ِف َغ َد َه :لو غَُ َْي هذا لكان
يومه؛ إاله َ
أحسن ،ولو َز َ
ُ
ً
َ
ُ
يد كذا لكان يُستَ َ
َ
َ
َ ََ
َ
استيَلء الن َ
هقص علَى َُجل َة
دليل علَى
ولو قُ َد َم هذا لكان
أَجل .هذا م حن أعظَم الع َِب ،وهو ٌ
أفضل ،ولو تُرَك هذا لكان َ
َ
البَ َش َر»(.)313
ومسك اْلتام مع كلمات معِبات وحروف مؤثرات انطلقت من قلب وعقل إمام عاَل َعلَم ،وحِب مهام انصح للِبايت ،ما
يزال قدوة لألانم ،على مر اِلايم والسنوات ،أال وهو ابن القيم رمحه هللا تعاىل حيث يقول ويسطر هذه الكلمات:

«فيا أيها الناظر فيه ،لك غنمه ،وعلى مؤلفه غرمه ،ولك صفوه ،وعليه كدره ،وهذه بضاعته املزجاة تعرض عليك ،وبنات
أفكاره تُزف إليك ،فإن صادفت كفئًا كرميًاَ ،ل تعدم منه إمسا ًكا مبعروف ،أو تسرُيًا إبحسان ،وإن كان غْيه ،فاهلل
وإحساان ،وبرد َجيل إن كان حظها
قبوال
املستعان ،وعليه التكَلن ،وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت ً
ً
استهجاان ،واملنصف يهب خطأ املخطئ إلصابته ،وسيئاته ْلسناته؛ فهذه سنة هللا ِف عباده جزاءً وثو ًااب ،ومن
احتقارا ،و
ً
ً
سديدا وعمله كله صو ًااب؟ وهل ذلك إال املعصوم الذي ال ينطق عن اَلوى ،ونطقه وحي يوحى؟:
ذا الذى يكون قوله كله ً
هق عن قائل معصوم ،وما جاء عن غْيه فثبوت اِلمرين فيه معدوم ،فإن صح النقل َل يكن
صد ٌ
فما صح عنه فهو نقل ُم َ
معلوما»(.)314
القائل
معصوما ،وإن َل يصح َل يكن وصوله إليه ً
ً
هذا وآخر دعواان أن اْلمد هلل الذي وحده عَل ﴿ :الهر حمحن علَى الحعر َش استَ وى ( )5لَه ما َِف ال هسمو َ
ات َوَما َِف حاِل حَر َ
ض
َُ
ََ
َ ُ َ َح ح َ
َ
اْلُ حس َن ()8
َمسَاءُ ح
َخ َفى ( )7ه
اّلِلُ َال إَلَهَ إَهال ُه َو لَهُ حاِل ح
ت الث َهرى (َ )6وإَ حن َحجت َه حر َابلح َق حوَل فََإنههُ يَ حعلَ ُم السهر َوأ ح
َوَما بَحي نَ ُه َما َوَما َححت َ
﴾[طه ،]8-5:وصلى هللا وسلم وابرك على النيب املصطفى والرسول اجملتىب ،وعلى آله وصحبه أوِل العلم واْللم والنُّهى،
َ
كثْيا ليس له عدد وال منتهى.
أوِل الِب واإلحسان والصِب والتُّقى ،وسلم اللهم ً
كثْيا ً
تسليما ً
أماله

العبد الضعيف الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته
ي
َع َرفةُ بْ ُن طَْنطَا ِو ِّ
وانتهى من حتريره يف مدينة الرايض
يف1442/10/14 :ه

الربيد -arafatantawy@hotmail.com :واتساب00966503722153 :

( )313كان اِلُستاذ أمحد فريد َ
الرفاعي (ت  1376ه ) هو الهذي شهر هذه الكلمةَ؛ حيث وضعها أ هوَل َ
كل جزء من أجزاء ُمعجم اِلدابء
بعث َبا إل
لياقوت اْلموي ،وغْيه من ال ُكتب ،وتداوََلا النهاس عنه منسوبةً إل العماد اِلصفهاِن!! وال ه
صواب نسبتُها للقاضي الفاضلَ ،
العماد؛ كما ِف = أ هول شرح اإلحياء للهزبيدي ( ،)3/1واإلعَلم ِبعَلم بيت هللا اْلرام لقطب َ
الدين ُممد بن أمحد النهر واِل اْلنفي (ت
نقَل عن كتاب إعَلم العابد ِف حكم تكرار اجلماعة ِف املسجد الواحد ،للشيخ /مشهور بن حسن بن سلمان( :ص ،)7دار
 988ه ) ً
املنار-اْلرج( ،ط.)2
( )314تضمْي من آخر مقدمة ابن القيم لكتابه روضة احملبْي ونزهة املشتاقْي(ص.)28 :
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أ-فهرس املراجع

جمموع الفهارس

ً-1تج العروس من جواهر القاموس املؤلفُ :ممد بن ُممد بن عبد الرزاق اْلسيِن ،امللقب مبرتضى الهزبيدي (املتوىف:
1205ه ) عدد اِلجزاء 20 :الناشر :دار الفكر -بْيوت الطبعة :اِلول  1414/ه .
-2تناسق الدرر ِف تناسب السور اْلافظ جَلل الدين السيوطي عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن ُممد سابق
الدين خضر اْلضْيي اِلسيوطي ،املشهور ابسم جَلل الدين السيوطي( ،القاهرة  849ه  1445 /م -القاهرة
 911ه  1505 /م) -خمطوط -املكتبة اِلزهرية.
-3متام املنة لأللباِن (  ،)169متام املنة ِف التعليق على فقه السنة املؤلف :أبو عبد الرمحن ُممد انصر الدين ،بن
اْلاج نوح بن ْناِت بن آدم ،اِلشقودري اِللباِن (املتوىف 1420 :ه ) الناشر :دار الراية الطبعة :اْلامسة عدد
اِلجزاء.1 :
 -4تيسْي العزيز اْلميد (الطبعة السابعة) ،بْيوت :املكتب اإلسَلمي- .سليمان بن عبد هللا بن ُممد بن عبد
الوهاب ( 1408ه 1988-م).
 -5التأمْي عقب الفاحتة ِف الصَلة (حكمه وصفته) :د/عبد هللا بن إبراهيم الزاحمَ ،بث من جملة اجلامعة
اإلسَلمية :العدد ( .)125
-6التبيان ِف تفسْي غريب القرآن -شهاب الدين أمحد بن ُممد اَلائم املصري -دار الصحابة للطباعة ط 1992 1م.
-7التلويح على التوضيح ملنت التنقيح ِف أصول الفقه لصدر الشريعة اْلنفي :طُ :ممد على صبيح :القاهرة-السعد
التفتازاِن(-د.ت).
-8التذكرة ِبحوال املوتى وأمور اآلخرة (ط .املنهاج)؛ املؤلفُ :ممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح اِلنصاري اْلزرجي
َشس الدين القرطيب؛ احملقق :الصادق بن ُممد بن إبراهيم؛ حالة الفهرسة :مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر :دار املنهاج؛
سنة النشر1425 :؛ عدد اجمللدات3 :؛ رقم الطبعة1 :؛ عدد الصفحات.1539 :
-9تفسْي اِللوسي-روح املعاِن ِف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثاِن املؤلف :شهاب الدين ُممود بن عبد هللا اْلسيِن
اِللوسي (املتوىف1270 :ه ) احملقق :علي عبد الباري عطية الناشر :دار الكتب العلمية -بْيوت الطبعة :اِلول1415،ه
عدد اِلجزاء( 15 :وجملد فهارس).
-10تفسْي القرآن العظيم املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف774 :ه )
احملقق :سامي بن ُممد سَلمة الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة :الثانية 1420ه  1999 -م عدد اِلجزاء:8 :
-11تفسْي البيضاوي-أنوار التنزيل وأسرار التأويل املؤلف :انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن ُممد الشْيازي
البيضاوي (املتوىف685 :ه ) احملققُ :ممد عبد الرمحن املرعشلي الناشر :دار إحياء الَتاث العريب  -بْيوت الطبعة :اِلول
 1418-ه .
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-12تفسْي الواحدي-الوجيز ِف تفسْي الكتاب العزيز املؤلف :أبو اْلسن علي ابن أمحد بن ُممد بن علي الواحدي،
النيسابوري ،الشافعي (املتوىف468 :ه ) حتقيق :صفوان عدانن داوودي دار النشر :دار القلم ،الدار الشامية -دمشق،
بْيوت الطبعة :اِلول 1415 ،ه عدد اِلجزاء .1:
 -13تفسْي القرآن اْلكيم (تفسْي املنار)ُ ،ممد رشيد بن علي رضا بن ُممد َشس الدين القلموِن اْلسيِن ،اَليئة
املصرية العامة للكتاب 1990 ،م ،عدد اِلجزاء 12 :جزءًا.
-14تفسْي أضواء البيان للشنقيطي- :أضواء البيان ِف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطيُ :ممد اِلمْي بن ُممد بن
املختار اجلكِن ،دار الفكر ،سنة النشر1415 :ه 1995 /م ،عدد اِلجزاء :تسعة أجزاء.
-15تفسْي ابن اجلوزي-زاد املسْي ِف علم التفسْي املؤلفَ :جال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن ُممد اجلوزي
(املتوىف597 :ه ) احملقق :عبد الرزاق املهدي الناشر :دار الكتاب العريب -بْيوت الطبعة :اِلول  1422-ه .
-16تفسْي الزخمشري-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل املؤلف :أبو القاسم ُممود بن عمرو بن
أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :ه ) الناشر :دار الكتاب العريب -بْيوت الطبعة :الثالثة  1407-ه عدد اِلجزاء:
.4
-17تفسْي ابن عطية-احملرر الوجيز ِف تفسْي الكتاب العزيز املؤلف :أبو ُممد عبد اْلق بن غالب بن عبد الرمحن بن
متام بن عطية اِلندلسي احملاريب (املتوىف542 :ه ) احملقق :عبد السَلم عبد الشاِف ُممد الناشر :دار الكتب العلمية -
بْيوت الطبعة :اِلول 1422-ه .
-18تفسْي ابن عاشور-التحرير والتنوير (حترير املعن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسْي الكتاب اجمليد) املؤلف:
ُممد الطاهر بن ُممد بن ُممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف1393 :ه ) الناشر :الدار التونسية للنشر-تونس سنة
النشر 1984 :ه عدد اِلجزاء(30 :واجلزء رقم ِ 8ف قسمْي ).
-19تفسْي البغوي  -معاَل التنزيل :البغويُ :ميي السنة ،أبو ُممد اْلسْي بن مسعود بن الفراء ،حتقيق وختريج:
ُممد عبد هللا النمر -عثمان َجعة ضمْيية  -سليمان مسلم اْلرش .الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة:
الرابعة1417 ،ه .
 -20تفسْي القرطيب ،اجلامع ِلحكام القرآن املؤلف :أبو عبد هللا ُممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح اِلنصاري
اْلزرجي َشس الدين القرطيب (املتوىف 671 :ه ) حتقيق :أمحد الِبدوِن وإبراهيم أطفيش الناشر :دار الكتب املصرية
 القاهرة الطبعة :الثانية1384 ،ه 1964 -م ،عدد اِلجزاء 20 :جزءا (ِف  10جملدات).-21تفسْي السيوطي-الدر املنثور ِف التفسْي ابملأثور ،السيوطي :جَلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،دار الفكر،
بْيوت ،الطبعة اِلول1403 ،ه 1983-م.
َ-22جال القراء وكمال اإلقراء ،السخاوي :علي بن ُممد بن عبد الصمد اَلمداِن املصري الشافعي أبو اْلسن
علم الدين ،دراسة وحتقيق  :عبد اْلق عبد الدامي سيف القاضي ،أصل الكتاب رسالة دكتوراه إبشراف :دُ /ممد
ساَل احمليسن ،مؤسسة الكتب الثقافية – بْيوت ،الطبعة  :اِلول1419 ،ه  1999-م ،عدد اِلجزاء.2 :
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العزف على أنوار َ
الذكر-معاَل الطريق إل فقه املعن القرآِن ِف سياق السورةُ-ممود توفيق ُممد سعد :أستاذ
ُ -23
البَلغة والنقد ورئيس القسم ِف كلية اللغة العربية جامعة اِلزهر-شبْي الكوم1424-ه ( - .)57/1( .غْي مطبوع).
-24العجاب ِف بيان اِلسباب -املؤلف  :أبو الفضل أمحد بن علي بن ُممد ابن أمحد بن حجر العسقَلِن (املتوىف:
852ه ) احملقق :عبد اْلكيم ُممد اِلنيس -الناشر :دار ابن اجلوزي -عدد اِلجزاء.2:
-25اجلدول ِف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد َنوية هامة -دار الرشيد ومؤسسة اإلميان -املؤلفُ :ممود
صاِف الناشر :دار الرشيد  -مؤسسة اإلميان رقم الطبعة1416 – 3 :ه 1995-م -طبعة مزيدة إبشراف اللجنة
العامة بدار الرشيد عدد اجمللدات.16 :
-26زاد املعاد ِف هدي خْي العباد -املؤلف ُ :ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف751 :ه ) الناشر :مؤسسة الرسالة ،بْيوت -مكتبة ا ملنار اإلسَلمية ،الكويت الطبعة :السابعة والعشرون،
1415ه 1994 /م -عدد اِلجزاء .5:
-27السنن الكِبى ،النسائي :أمحد بن شعيب بن علي اْلراساِن ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب،
أشرف عليه ،شعيب اِلرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الَتكي ،مؤسسة الرسالة – بْيوت -الطبعة:
اِلول1421 ،ه  2001-م.
-28صفحات ِف علوم القراءات :املؤلف :د .أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي الناشر :املكتبة اِلمدادية
الطبعة :اِلول  1415-ه عدد اِلجزاء .)314-311 /1 ( .1 :بتصرف يسْي جدًّا.
-29صحيح البخاري ،أبو عبد هللا ُممد بن إمساعيل ،ضبطه ورقمه مصطفى ديب البغا -ط -3دار ابن كثْي -
دمشق -بْيوت 1407-ه .
-30الطحاوية -شرح العقيدة الطحاوية املؤلف :صدر الدين ُممد بن عَلء الدين علي بن ُممد بن أيب العز
اْلنفي ،اِلذرعي الصاْلي الدمشقي (املتوىف792 :ه ) حتقيق َ :جاعة من العلماء ،ختريج :انصر الدين)
الطبعة :الطبعة املصرية اِلول1426 ،ه 2005-م -عدد اِلجزاء..1 :
-31عرفة بن طنطاوي ،معاَل التوحيد ِف فاحتة الكتاب ،دراسة "حتليلية موضوعية" ،رسالة دكتوراه ،املؤلف /عرفة بن
طنطاوي ،وهي أطروحة علمية انل َبا الباحث درجة "الدكتوراه" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف اِلول والوصية ابلطبع
والتداول بْي اجلامعات .الناشر :دار املأثور ،املدينة النبويةً ،تريخ النشر1441 :ه  ،عدد الصفحات550:صفحة ،عدد
اجمللدات.1:
-32عرفة بن طنطاوي -عناية اإلسَلم بَتبية ا ِلبناء بَتبية اِلبناء كما بينتها سورة لقمان -رسالة ماجستْي -اجلامعة
اإلسَلمية العاملية -القاهرة1437(.ه ).
-33غريب القرآن املؤلف :أبو ُممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :ه ) احملقق :أمحد صقر الناشر:
دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة املصرية) السنة1398 :ه 1978-م.
-34فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر :اْلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقَلِن -راجعه :قصي ُمب
الدين اْلطيب -دار الراين ،القاهرة -الطبعة اِلول 1407 ،ه .
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-35فتح القدير :اجلامع بْي فِن الرواية والدراية ،الشوكاِنُ :ممد بن علي ابن ُممد الشوكاِن ،دار املعرفة ،سنة النشر:
1423ه 2004-م ،عدد اِلجزاء :جزء واحد.
-36فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء-ابململكة العربية السعوديةَ ،جع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
الدويش ،دار املؤيد للنشر والتوزيع-الرايض1424 ،ه  ،ط ،2عدد اجمللدات.23:
-37القاموس احمليط ،الفْيوز آابدي :جمد الدين ُممد بن يعقوب ،بْيوت ،دار إحياء الَتاث العريب1417 ،ه /
1997م ،ط.1
-38لسان العرب املؤلفُ :ممد بن مكرم بن على ،أبو الفضلَ ،جال الدين ابن منظور اِلنصاري الرويفعي اإلفريقي
(املتوىف711 :ه ) الناشر :دار صادر – بْيوت الطبعة :الثالثة  1414-ه -عدد اِلجزاء.15:
-39جمموع فتاوى ه
العَلمة عبد العزيز عبد ابز رمحه هللا املؤلف :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز (املتوىف1420 :ه ) أشرف
على َجعه وطبعهُ :ممد بن سعد الشويعر-عدد اِلجزاء ثَلثون جزءًا.
 -40جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ُممد بن صاحل العثيمْي -املؤلف ُ:ممد بن صاحل بن ُممد العثيمْي
(املتوىف1421 :ه ) َجع وترتيب :فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان -الناشر :دار الوطن -دار الثري -
الطبعة اِلخْية  1413-ه -عدد اِلجزاء .26:
-41معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم اِلصول-املؤلف :حافظ بن أمحد بن علي اْلكمي (املتوىف1377:ه )
احملقق :عمر بن ُممود أبو عمر-الناشر :دار ابن القيم – الدمام-الطبعة :اِلول 1410 ،ه  1990-م-عدد
اِلجزاء.3
-42مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،امل هَل علي القاري :علي بن (سلطان) ُممد ،أبو اْلسن نور الدين امل هَل
ُ
ُ
اَلروي ،دار الفكر ،بْيوت – لبنان الطبعة :اِلول1422 ،ه 2002-م ،عدد اِلجزاء.9 :
-42مراح لبيد لكشف معن القرآن اجمليد ،اجلاويُ :ممد بن عمر نووي ،حتقيق ُممد أمْي الصناوي ،دار الكتب
العلمية -بْيوت ،الطبعة :اِلول  1417-ه عدد اِلجزاء.4:
-43مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور؛ املؤلف :إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي برهان الدين أبو اْلسن؛
احملقق :عبد السميع ُممد أمحد حسنْي؛ حالة الفهرسة :غْي مفهرس؛ الناشر :مكتبة املعارف؛ سنة النشر1408 :ه م-
عدد اجمللدات3 :؛ رقم الطبعة.1 :
-44ملوافقات املؤلف :إبراهيم بن موسى بن ُممد اللخمي الغرانطي الشهْي ابلشاطيب (املتوىف790 :ه ) احملقق :أبو
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر :دار ابن عفان الطبعة :الطبعة اِلول 1417ه 1997 /م عدد اِلجزاء.7 :
-45مباحث ِف التفسْي املوضوعي -املؤلف :مصطفى مسلم -الناشر :دار القلم -الطبعة :الرابعة 1426ه -
2005م عدد اِلجزاء .1:
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-46منهاج السنة النبوية ِف نقض كَلم الشيعة والقدرية ،ابن تيمية :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اْلليم بن عبد
السَلم بن تيمية اْلراِن اْلنبلي الدمشقي ،حتقيقُ :ممد رشاد ساَل ،الناشر :جامعة اإلمام ُممد بن سعود اإلسَلمية،
الطبعة :اِلول 1406 ،ه  1986-م.
-47مدارج السالكْي :اإلمام ابن قيم اجلوزية -حتقيقُ :ممد حامد الفقي -دار املعرفة ،بْيوت -الطبعة الثانية1359 ،
ه.
-48جمموع الفتاوى ،ابن تيمية :أمحد بن عبد اْلليم بن عبد السَلم بن تيمية اْلراِن اْلنبلي الدمشقي ،دار الوفاء،
1426ه  ،ط.3
-49املفردات ِف غريب القرآن ،الراغب اِلصفهاِن :أبو القاسم اْلسْي بن ُممد املعروف ابلراغب اِلصفهاِن ،حتقيق:
صفوان عدانن الداودي ،ط ،1دار القلم ،الدار الشامية – دمشق بْيوت 1412-ه .
-50معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس :أبو اْلسْي أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبد السَلم ُممد هارون ،دار
الفكر1399 ،ه 1979-م ،عدد اِلجزاء.6 :
-51نيل اِلوطار املؤلفُ :ممد بن علي بن ُممد بن عبد هللا الشوكاِن اليمِن (املتوىف1250 :ه ) حتقيق :عصام الدين
الصبابطي-الناشر:دار اْلديث ،مصر الطبعة :اِلول1413 ،ه 1993-م-عدد اِلجزاء .8:

106

ب -فهرس املوضوعات

َدي باجةُ البح َ
ث 4 ....................................................................................................
حَ َ َ ح
ملخص البحث6 ....................................................................................................
خطة البحث7 ......................................................................................................
أوال :أمهية موضوع البحث10 ........................................................................................
ً
اثنيًا :أهم الدراسات السابقة وأبرزها 10 ...............................................................................
وصف الدراسة11 ................................................................................................. :
اثلثًا :أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 15 .......................................................................
ابعا :أهداف البحث16 ........................................................................................... :
رً
خامسا :منهج البحث 16 ...........................................................................................
ً
الفصل األول ب ني يدي السورة الكرمية17 ..........................................................................

أوال :مفهوم االستعاذة ومعناها 17 ....................................................................................
ً
اثنيًا :مفهوم الشيطان ومعناه18 ......................................................................................
اثلثًا :ذكر بعض مثار االستعاذة19 ...................................................................................:
املطلب الثاِن :البسملة وأحكامها 21 .................................................................................
أوال :بيان ومفهوم معن البسملة21 ...................................................................................
ً
اثنيًا :هل البسملة آية من الفاحتة 23 ..................................................................................
اثلثًا :حكم اجلهر ابلبسملة 28 .......................................................................................
املطلب الثالث :التأمني بعد الفاحتة وأحكامه31 ......................................................................

أوال :مفهوم التأمْي 31 ..............................................................................................
ً
اثنيًا :فضائل التأمْي 33 .............................................................................................
اثلثًا :املراد مبوافقة املَلئكة ِف التأمْي34 ...............................................................................
املبحث الثالث39 ................................................................................................. :
عدد آايهتا وكلماهتا وحروفها39 ..................................................................................... :
املطلب اِلول :عدد آايهتا39 ....................................................................................... :
تفصيَل45 ................................................................... :
املطلب الثاِن :بيان ُمور مواضيع السورة
ً
وقوله ﴿ :الهر حمحَ َن الهرَحي َم ﴾ متضمن لتوحيد اِلمساء والصفات46 .........................................................
﴿ إَ هاي َك نَ حعبُ ُد ﴾48 ................................................................................................ :
املطلب الثالث :بيان املعن اإلَجاِل للسورة 49 .........................................................................
ك ي وَم َ
ََ
الدي َن ﴾53 ................................................................................
وقوله تعالَ ﴿ :مال َ ح
107

وقوله تعال﴿ :اه َد َان َ
الصَرا َط الح ُم حستَ َق َيم﴾56 ..........................................................................:
ح
َ هَ
ت ﴾59 .................................................................................
ين أَنح َع حم َ
ف َق حولُهُ ﴿ :صَرا َط الذ َ
الكَلم حول قول آمْي بعد انتهاء السورة61 ..........................................................................:

الفصل الثاين املناسبات ِف السورة الكرمية 7171 .......................................................................
املطلب اِلول :عَلقة إعجاز القرآن وبَلغته بعلم املناسبات 71 ..........................................................
املطلب الثاِن :مفهوم علم املناسبات ِف اللغة واالصطَلح73 ............................................................
املطلب الثالث :فوائد ومثار معرفة علم املناسبات 73 ....................................................................
املطلب الرابع :موقف العلماء من علم املناسبات 74 ....................................................................
املطلب اْلامس :مناسبة افتتاح القرآن الكرمي بسورة الفاحتة76 .......................................................... .
املبحث الثاِن78 ...................................................................................................:
مناسبة سورة الفاحتة مع ًتليتها وبيان أوجه املناسبة بْي السورتْي78 ..................................................... .
املطلب اِلول :املناسبة بينهما ِف مطلع السورتْي78 ................................................................... .
املطلب الثاِن :التناسب العام بْي ُمتوى السورتْي الكرميتْي81 ...........................................................
املبحث الثالث :مناسبة آايت سورة الفاحتة مع بعضها البعض83 ....................................................... .
املطلب اِلول :املناسبة ِف مطلع السورة83 ........................................................................... .
املطلب الثاِن :مناسبة قوله ﴿ :الهر حمح َن الهرَحي َم ﴾ ابآلية السابقة َلا وهي قوله ﴿ :ح َ َ
َ
ّلِل ر َ
ْي ﴾83 .............. :
َ
ب الح َعالَم َ
اْلَ حم ُد ه َ
َ
َ
َ
َ
املطلب الثالث :مناسبة قولهَ ﴿ :مالَك يَ حوم الدي َن ﴾ ابآلية السابقة وهي قوله﴿ :الهر حمحَ َن الهرحي َم ﴾84 ........................
ك ي وَم َ
َ
ْي ﴾ ابآلية السابقة وهي قولهَ َ :
الدي َن ﴾85 .............. :
املطلب الرابع :مناسبة قوله ﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
َ
﴿مال َ ح
َ
َ
َ َ
ْي﴾86 .... .
املطلب اْلامس :مناسبة قوله ﴿ :حاهد َان الصَرا َط الح ُم حستَق َيم ﴾ .ابآلية السابقة وهي قوله ﴿ :إَ هاي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هاي َك نَ حستَع ُ
املبحث الرابع :عَلقة السورة الكرمية ابلسور املفتتحة ابْلمد هلل88 ...................................................... :
املطلب اِلول :ترتيب السور املفتتحة ابْلمد هلل88 .....................................................................
املطلب الثاِن :بيان بعض أوجه املناسبة بْي السور املفتتحة ابْلمد88 ................................................... .
املطلب الثالث :العَلقة اْلاصة بْي الفاحتة وبْي كل سورة من تلك السور املفتتحة ابْلمد90 .............................. .
أبرز النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة وتوصيات البحث وخامتته97 .............................................. .

اثلثاا :خامتة البحث100 .............................................................................................
جمموع الفهارس102 .................................................................................................
ب -فهرس املوضوعات 107 .........................................................................................

108

109

110

111

