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القرآن،  بأم  ورمحنا  الفرقان،  بنزول  أكرمنا  الذي  اهلل  احلمد 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده 
آله وصحبه  القرآن، صىل اهلل عليه وعىل  الذي كان خلقه  ورسوله 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم العرض عىل الرمحن، أما بعد:
بيان  القرآن، يف  فهذه درة ثمينة، وِعْلٌق نفيس، نقدمه إىل أهل 
يشء من معاين أم القرآن، التي َتَعبََّدنا اهلل هبا يف كل صالٍة -قارئني 
أخي  كنوزها،  بعَض  وأبرز  معانيها،  من  شيًئا  أو مستمعني-، جىلَّ 
ورفيق دريب: فضيلة الشيخ د. عصام بن صالح العويد، عضو هيئة 
يف  بالرياض،  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  التدريس 

هذه الرسالة املوسومة:
» حَتريُك الَجنان لَتدبُّر وَتوِقري ُأمِّ الُقرآن «
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إن عنوان هذه الرسالة لينبئ عن مضموهنا ومراد املؤلف منها، 
وهي تأيت حتقيًقا ألهداف مركز تدبر القرآن، الذي أصدر عدًدا من 

الكتب والرسائل يف هذا الباب، منها رسالتان للشيخ عصام:
األوىل: املراحل الثامن لطالب فهم القرآن.

الثانية: فن التدبر يف القرآن الكريم.
تدبر،  مركز  إصدارات  ضمن  الرسالتان  هاتان  طبعت  وقد 
وقد نفدت مجيع نسخ الطبعة األوىل للرسالة الثانية يف غضون ثالثة 

أسابيع وهلل احلمد.
وتأيت هذه الرسالة الثالثة لفضيلته؛ لتنتظم -مع أخواهتا- عقًدا 
كرياًم، مع بقية إصدارات املركز، والذي ال زال يسعى يف طبع ونرش 
كلِّ نافع ومفيد يف نرش عبادة التدبر؛ لتكون هذه الكتب والرسائل 

عوًنا لألمة عىل تدبر كتاب رهبا.
نسأل اهلل تعاىل أن يبارك يف الشيخ عصام، ويف علمه، وأن ينفع 

هبذه الرسالة، واحلمد هلل رب العاملني.

وكتبه/ املستشار العلمي يف مركز تدبر
د.عمر بن عبداهلل املقبل

عضو هيئة التدريس يف كلية الرشيعة - جامعة القصيم
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لَتـدبُّر وَتوِقـري ُأمِّ الُقـرآن
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بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، وُأصلِّ وأسلم 
املثاين والقرآن العظيم، وعىل آله وأصحابه،  بالسبع  عىل من ُخصَّ 

ومن أنعم عليهم فهداهم رصاطه املستقيم، أما بعد:
ر الطلب من طالب العلم يف دولة كازاخستان لكتابة  فقد تكرَّ
تفسري خمترص لفاحتة القرآن، ُيرك القلب لتدبرها، ومن ثمَّ توقريها 
وتعظيمها الالئق هبا، وكانوا سمعوا طرًفا من ذلك يف أثناء زياريت 
كنت  أين  اهلل  وعلم   ،1431 عام  من  اآلخرة  مجادى  شهر  يف  هلم 
ُأحاذر احلديث عنها من حني َعِلق قلبي تفسرَي آي الفرقان، اعرتاًفا 
بقصوري عن إدراك َمرامها، واخلوِض يف ُبحورها، والتحديق يف َعنْيِ 
شمسها، والجرم أن يضطرب الفؤاد هيبًة، ويرجتف القلم َفَرًقا قبل 
ل  اخلط بتفسريها؛ فإهنا أعظم ما انشقت عنه السموات الُعىل، وتنزَّ
الشافية  الكافية  القرآن،  الكتاب، وأم  فاحتة  الدنيا، هي  إىل األرض 
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اجتهدُت يف حثِّ اإلخوة  مًعا، وقد كنت  وح  والرُّ البدن  ألمراض 
هناك عىل تبنِّي مرشوع اسمه: )علمني الفاحتة(؛ لُيعلِّموا أهليهم من 
املسلمني »قراءة، وفهم، وامتثال« هذه السورة العظيمة، من خالل 
بُتهم إن أقبلوا،  كل القنوات والوسائل املتاحة هلم يف بالدهم، ورغَّ
بُتهم إن أعرضوا، فوافقوا برشط أن أكتب هلم تفسريها، فرجع  ورهَّ
، وال حول وال قوة إال باهلل، وكان أمر اهلل قدًرا  ترغيبي وترهيبي إيلَّ
الُعمر،  يف  ُيبارك  أن  اهلل  لعل  السفر)1(،  طريق  يف  فكتبتها  مقدوًرا، 
راجًيا يَل ولوالديَّ وأهِل بيتي، وملن راجعها، أو قرأها، أو طبعها، أو 
أفاد منها، أو دلَّ عليها؛ شفاعتها وبركتها وعلمها ونورها وهداها 
الرمحن  باهلل  عائًذا  وكفايتها،  وشفاءها  ورزقها  وخريها  ورمحتها 
الرحيم من هجر قراءهتا، أو حفظها، أو فهمها، أو االمتثال هلا، إن 

ريب قريب جميب، آمني.

وصويل  بني  الرحلة  هذه  من  عوديت  طريق  يف  الزمني  الفارق  كان   )1(
ملطار أبو ظبي ومغادريت له مخس ساعات، وكان ما جرى بيني وبني اإلخوة 
االنشغال هبا  ا من  ُبدًّ أجد  فلم  قلبي،  أركان  قد مأل  الفاحتة  تعليم  بخصوص 

وتفسري آياهتا، فبدأت تفسريها هنالك، أسأل اهلل أن يتقبَّلها بقبوٍل حسن.



أخرج البيهقي يف »شعب اإليامن«

، قال: َعِن الَحَسِن البصري 

َماِء، »َأْنَزَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ ِماَئًة َوَأْرَبَعَة ُكُتٍب ِمَن السَّ

ُبوَر،  َأْوَدَع ُعُلوَمَها َأْرَبَعًة ِمنَْها: التَّْوَراَة، َواإِلْنِجيَل، َوالزَّ

َوالُقرآَن، 

ُبوِر في َاْلُقرآِن،  ُثمَّ َأْوَدَع ُعُلوَم التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل َوالزَّ

ِل)�(،  ُثمَّ َأْوَدَع ُعُلوَم اْلُقْرآِن في اْلُمَفصَّ

ِل في َفاتَِحة الكَِتاِب،  ُثمَّ َأْوَدَع ُعُلوَم اْلُمَفصَّ

َفَمْن َعلَِم َتْفِسيَرَها َكاَن َكَمْن َعلَِم َتْفِسيَر 

َلِة«. ِه اْلُمنَزَّ َجِميِع ُكُتِب اللَّ

ل: من سورة  ق إىل الناس. )1( املفصَّ
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ٱ  ٻ ٻ ٻ
نثپ پ پ پ ٻ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  

ڤ  ڦ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄمث)1(.

v فضلها:
ومن  السنة،  وصحيح  القرآن  يف  مستفيًضا  عليها  الثناء  جاء   

ذلك:
الُمَعلَّى  قال:  * هي أفضل القرآن: فعن َأيب َسِعيد بن 
ثم  الُقْرآِن؟«،  ُسوَرٍة يف  َأْعَظَم  ُمَك  ُأَعلِّ »َأالَ   :× اهللِ  قاَل يل رسوُل 

)1( هكذا َعدُّ آيات الفاحتة عند أئمة القراء من أهل املدينة والبرصة والشام 
بدون عدِّ البسملة، وهو األقوى كام سيأيت بيانه خمترًصا بإذن اهلل يف )ص35، 

36(، ولالستزادة ينظر: »البيان يف عد آي القرآن« أليب عمرو الداين.



14

الَعظِيُم!«.  َوالُقْرآُن  امَلَثاِن  ْبُع  السَّ ِهَي  الَعامَلنَِي؛  َربِّ  »احَلْمُد هللِ  َقاَل: 
رواه البخاري.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  نثٴۇ  تعاىل:  قوله  إىل   × يشري  وهو 
ۉ  ۉ مث احلجر: 87.

* مل ينزل يف القرآن وال يف التَّوراِة وال يف اإلنجيِل مثُلها، فقد 
 : مذيُّ وصححه: أنَّ النبيَّ × قال أليُبِّ بِن كعٍب  أخرج  الرتِّ
»أحتبُّ أن ُأعلِّمَك سورًةً مل ُينزل يف التَّوراِة، وال يف اإلنجيِل، وال يف 
بوِر، وال يف الفرقاِن مثُلها؟«، قلت: نعم. فقال ×: »كيف تقرأ  الزَّ
الة؟«، فقرأُت ُأمَّ القرآن، فقال: »والذي نفيس بيِده ما ُأنزل  يف الصَّ

يف التَّوراِة، وال يف اإلنجيِل، وال يف الزبوِر، وال يف الفرقاِن مثُلها«. 
: »َبْيناََم ِجرْبيُل  َقاِعٌد ِعنَْد النبي ×  وعن ابِن َعبَّاٍس 
اَمِء ُفتَِح  َسِمَع َنقيًضا)1( ِمْن َفوِقِه، َفَرَفَع َرأَسُه، َفَقاَل: َهَذا َباٌب ِمَن السَّ
َنزَل  َمَلٌك، فقاَل: هذا َملٌك  الَيْوَم، فنَزَل منُه  إاِلَّ  ُيْفَتْح َقطٌّ  َومَلْ  الَيْوَم 
إىل األرِض مل َينِْزْل قطُّ إالَّ اليوَم َفَسلََّم، وقال: أْبرِشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِيَتُهاَم 
َتْقَرَأ  َلْن  الَبَقَرِة،  الِكَتاِب، َوَخواتِيُم ُسوَرِة  ُة  َفاحِتَ َقْبَلَك:  َنبيٌّ  اَم  ُيؤهَتُ مَلْ 

بَِحْرٍف ِمنَْها إاِلَّ ُأْعطِيَتُه«.  رواه مسلم.
بن  عبادة  فعن  اإلسالم:  عمود  هي  التي  الصالة  لبُّ  أهنا   *
الصامت  أن رسوَل اهلل × قال: »ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة 

)1( أي: صوًتا كصوت الباب إذا ُفتح.
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الكتاب« أخرجه الستة.
واألحاديث يف فضلها متواترة.

v موضع نزوهلا:
 ، علٍّ عن  ذلك  ُنقل  الصحيح،  عىل  املكرمة  مكة  القرى  أم  يف 
يٌَّة  ، ويدل عليه أنَّ »سورة احِلْجر« مكِّ وابن عبَّاٍس، وأيب هريرة 

ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  نثٴۇ  فيها:  ُأنزل  وقد  باالتفاق، 
ۉ مث احلجر: 87، وقد بنيَّ النبيُّ × أن املراد هبا الفاحتة، فُعلم أنَّ 

نزوهلَا متقدٌم عىل نزول »احِلْجر«. 
v أمساؤها:

أم  -أو  القرآن  وأم  املثاين،  والسبع  الكتاب،  فاحتة  منها:  كثرية 
القرآن، وغريها  الكتاب-، والشافية، والكافية، والوافية، وأساس 

كثري. 
v عدد آياتها:

مث،  نثۋ ۅ ۅ  آياٍت كام دلَّ عليه قوُله تعاىل:  وهي سبُع 
بالفاحتة كام سبق، ونقل غرُي واحٍد االتفاق عىل   × النبي  وفرسها 

ا سبٌع، منهم ابُن جرير الطربي، وفيه خالف شاذ. أهنَّ
v معاني كلماتها:

للممدوح،  واإلجالل  احلب  مع  باجلميل،  الثناء  مث:  نثپ 
ى مدًحا ال محًدا. وبدون ذلك ُيسمَّ
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وهو  املألوه،  أي:  املقدسة،  العلية  الذات  عىل  علم  مث:  نثپ 
يتسّم هبذا االسم  القلوب؛ فتعبده سبحانه،  ومل  تأهلُه  الذي  املعبود 

غريه جل وعال.
نثپ مث: الرب هو الذي يريب غريه بنعمه وعنايته . 

نثپ مث: مجع عامَل، وهو كل موجود سوى اهللّ تعاىل . 
والرمحن:  الرمحة،  من  مشتقتان  هلل  صفتان  مث:  ڀ  نثڀ 
صيغة مبالغة؛ أي: عظيم الرمحة، وهو اسم عام يف مجيع أنواع الرمحة 
لكل املخلوقني بال استثناء، وأما الرحيم؛ فهي أخص، كام قال تعاىل: 

نثجث مث ىث مث األحزاب:43.
نثٺ ٺ   ٺمث: أي: مالك يوم احلساب واجلزاء، وخص 
القيامة؛ ألن املقصود  لفظ )الدين( من دون األسامء األخرى ليوم 

التنويه بام يكون يف ذلك من املجازاة واملحاسبة التامة الشاملة.
نثٿ ٿ مث: أي: نخصك بالعبادة وال نعبد غريك، والعبادة 

هي: الطاعة والتذلل . 
نثٿ ٿ مث: أي: نخصك بطلب املعونة، فأنت مصدر 

العون والفضل واإلحسان .  
الطريق  إىل  رب  يا  ودلنا  فنا  عرِّ ٹمث:  ٹ  نثٹ  

املعتدل، الذي هو أقرب الطرق املوصلة إليك وإىل جنتك .
نثڤ ڤ ڤ  ڦ مث: طريق من أنعمت عليهم من النبيني 

والصديقني والشهداء والصاحلني . 
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املغضوب  من  جتعلنا  ال  مث:  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  نثڦ 
الضالني:  من  وال  به.  يعملوا  فلم  احلق  عرفوا  الذين  وهم  عليهم: 

الذين مل يعرفوا احلق فعبدوا اهلل بجهل. 
»آمني«: أي استجب دعاءنا يا ربنا، وهي ليست من القرآن.

وقد أخرج األئمة الستة عن أيب هريرة  أن رسول اهلل × 
ن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة، غفر  قال: »إذا أمَّ

له ما تقدم من ذنبه«.
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1- مقصود السورة:
السورة هي أم القرآن كام وصفها النبي × بذلك، فهي جامعة 
الكامل والشمول  مبنية عىل معاين  الفاحتة  لكل علومه، ولذا كانت 
حلق اخلالق ومصلحة املخلوق، فتأمل -سلمك اهلل- هذه املعاين يف 

أم القرآن:
تعاىل  اهلل  استحقاق  إثبات  عىل  مبنيٌّ  األول:  نصفها   )�

پ  پ  نثپ  تعاىل:  قوله  فإن  املطلق،  بالكامل  واختصاصه 
األصل  يتضمن  مث  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

األول، وهو معرفة الرب تعاىل، ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله.
2( ونصفها الثان: مبنيٌّ عىل ما يقق للعبد كامله البرشي، وُيويف 
ظاهر  وهذا  واآلخرة،  الدنيا  يف  سعاداته  ونيل  حاجاته،  بقضاء  له 

ٹ  نثٹ   قوله:  تضمنها  التي  والوجوه  املعاين  من  حققته  بام 

إشارات
إىل بعض ما حتويه سورة 

الفاحتة من العلوم
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له  العبد ال سبيل  أن  بيان  فهو  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦمث، 

إىل سعادته إال باستقامته عىل الرصاط املستقيم، وأنه ال سبيل له إىل 
االستقامة إال هبداية ربه له)1(.

وأن  املستقيم،  الرصاط  عن  االنحراف  طريف  بيان  ويتضمن 
فساد  هو  الذي  الضالل  إىل  انحراف  الطرفني  أحد  إىل  االنحراف 
العلم واالعتقاد، واالنحراف إىل الطرف اآلخر انحراف إىل الغضب 

الذي سببه فساد القصد والعمل)2(.
إليه، وأهنا ليست إال عبادته  املوصلة  الطريق  بيان  3( وبينهام: 

ٿ  ٿ  نثٿ  عبادته:  عىل  واستعانته  ويرضاه،  يبه  بام  وحده 
ٿ مث، فهو ال سبيل له إىل عبادته إال بمعونته.

ولذا كان مقصودها أعظم املقاصد، وهو حتقيق كامل العبودية 
هلل: نثڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مث الذاريات: 56.

* فأوهلا: بيان ألسباب االستحقاق: نثپ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ مث.

* وأوسطها: اعرتاف وإقرار: نثٿ ٿ ٿ ٿمث.
ٹ  نثٹ   لتحقيقه  وطلٌب  للطريق  وصٌف  وآخرها:   *

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄمث.

)1( ُينظر: جمموع الفتاوى )132/17(.
)2( ُينظر: الفوائد البن القيم )19/1( . 
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2- حتوي مقامات اإلميان الثالثة:
املحبة والرجاء واخلوف، والتي ال يستقيم إيامن املسلم إال هبا، 
فاملحبة يف قوله: نثپ پ مث، والرجاء يف قوله: نثڀ ڀمث، 

واخلوف يف قوله: نثٺ ٺ   ٺ مث.
الالزمة  واألخبار  واألحكام  العقيدة  أصول  على  وتشتمل   -3

لكل مسلم:
* أما أصول العقيدة فهي:

�( اإلقرار بالربوبية هلل وحده؛ فال خالق، وال رازق، وال حميي، 
وال مميت، إال هو سبحانه.

2( اإلقرار له باأللوهية؛ فال معبود بحق إال هو وحده سبحانه.
3( إثبات النبوة والبعث.

يقول احلافظ ابن رجب يف تفسريه لسورة الفاحتة)1(: »وسورُة 
نت: الفاحتِة تضمَّ

بِّ سبحانه بثالثة أسامٍء ترِجُع سائُر األسامِء إليها،  التَّعريف بالرَّ
اإِلهليَّة  عىل  ورُة  السُّ وُبنَيِت  محُن(،  و)الرَّ  ،) بُّ و)الرَّ )اهللُ(،  وهي: 

ونثٿ  اإِلهليَّة،  عىل  َمْبنيٌّ  مث  ٿ  نثٿ  فـ  محة؛  والرَّ بوبيَّة  والرُّ
بوبيَّة، وطلُب اهلداية إىل رصاطِه املستقيِم  ٿ مث َمْبنيٌّ عىل الرُّ

محِة. َمْبنيٌّ عىل الرَّ

)1( )ص 19(.
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نثٿ ٿ  بوبيَِّة بقولِه:  ورُة: توحيَد اإِلهليَِّة والرُّ نت السُّ وتضمَّ
إىل  اهِلدايِة  طلِب  إىل  حُمتاًجا  أحٍد  كلُّ  كاَن  وملا  مث،  ٿ  ٿ 

ِعْلاًم ومعرفًة، ثم َعماًل وتلبًُّسا، احتاَج  الرصاِط املستقيِم، وُسلوِكه 
عاُء أعظَم  الدُّ بيِده، وكان هذا  العبُد إىل ُسؤاِل ذلك وَطلبِه ممن هو 
، فإنَّ النَّاَس ثالثُة  ما َيفتِقُر إليِه العبُد وَيضطرُّ إليه يف كلِّ طرفِة َعنْيٍ

أقساٍم:
- قسٌم َعَرُفوا احلقَّ وحاُدوا عنه، وهم: املغضوُب عليهم.

الون. - وقسٌم َجِهُلوُه، وهم: الضَّ
- وقسٌم َعَرُفوُه وَعِمُلوا به، وهم: املنَعم عليهم.

ا احتاَج إىل سؤاِل  وملا كان الَعبُد ال يملك لنفِسه نفًعا وال رضًّ
اهِلدايِة إىل رصاِط املنَعِم عليهم، والتخلُّص من طريق أهل الَغَضِب 

الِل ممن َيْمِلُك ذلك ويقدُر عليه. والضَّ
املعاُد: فمن  ا  أمَّ النُُّبَوِة واملعاِد،  إثباَت  أيًضا:  ورُة  السُّ نت  وتضمَّ
ِذْكِر  فِمن  ُة:  النبُّوَّ ا  وأمَّ باألعامل،  اجلَزاِء  يوُم  وهو  ين،  الدِّ يوِم  ِذْكِر 
بحسِب  الِقْسَمة  هذه  انقسُموا  وإنَّام  أقساٍم،  ثالثِة  إىل  اخللق  تقسيم 

اِت وَمعرفتِهم هبا وُمتابعتهم هلا«. ا هـ. النَُّبوَّ
* وأما أصول األحكام:

فهي مضمنة يف قوله تعاىل: نثٿ ٿ مث، فالعبودية التامة هلل 
د أيًضا. ال تكون إال بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، والضدُّ بالضِّ
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* وأما أصول األخبار:
فهي مضمنة يف قوله تعاىل: نثڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ 
من  واحد  عن  خترج  ال  كلها  القرآن  فأخبار  مث،  ڄ  ڄ  ڦ  

ثالث: إما عامل عامل، أو عامل معاند، أو عابد جاهل.
واستشعاره  القلب  حضور  وهي  الصالة،  حقيقة  وفيها   -4

خلطاب الرب:
يوضح ذلك احلديث القديس يف »صحيح مسلم« من حديث 
اَلَة َبْينِي  َأبِى ُهَرْيَرَة: أن النَّبِي × قاَل: »َقاَل اهلل َتَعاىَل: َقَسْمُت الصَّ

نثپ پ  َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد:  ، َولَِعْبِدي َما َسَأَل،  َوَبنْيَ َعْبِدي نِْصَفنْيِ
پ پ مث َقاَل اهللُ َتَعاىَل: مَحَِديِن َعْبِدي، َوإَِذا َقاَل: نثڀ 

ٺ    نثٺ  َقاَل:  َوإَِذا  َعْبِدي،  َعَل  َأْثنَى  َتَعاىَل:  اهللُ  َقاَل  مث  ڀ 

ٺمث َقاَل: جَمََّديِن َعْبِدي، َفإَِذا َقاَل: نثٿ ٿ ٿ ٿمث 

نثٹ   َقاَل:  َفإَِذا  َسَأَل،  َما  َولَِعْبِدي  َعْبِدي،  َوَبنْيَ  َبْينِي  َهَذا  َقاَل: 
ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄمث َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل«.

فاستشعر هذا احلوار من اهلل معك أهيا القائم بني يدي ربك.
وهنا فائدة لطيفة:

وهي الرتقي يف اخلطاب من الربهان إىل العيان، واالنتقال من 
مشاهًدا،  واملعقوَل  عياًنا،  صار  املعلوَم  وكأن  الشهود،  إىل  الغيبة 

والغيبَة حضوًرا.
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* كيف جاء الرتقي يف سورة الفاحتة؟
نثپ پ  للغائب  فيه  أن اخلطاب  أوهلا سرتى  تأملت يف  لو 
زدت  فلام  مث،  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ 

تراه  فأنت  سبحانه،  حرضته  إىل  فوصلت  لك  ُأذن  كأنه  ثنائك  يف 
ٿ  نثٿ  فقلت:  اخلطاب  إىل  الغيبة  من  التفت  وهلذا  وختاطبه، 

ٿ ٿمث، ومل تقل: إياه.

فلام أذن سبحانه لك وأقررت له بتامم العبودية له وحده، وكامل 
االستعانة به سبحانه؛ طمعت باملزيد فسألت: نثٹ  ٹمث. 

فتأمل هذا املعنى واستحرضه يف الصالة، جتد يف قلبك عجًبا من 
متام اهليبة والرغبة مًعا.

بكاف  املواجهة  إىل  الغيبة  من  الكالم  وحتول  كثري:  ابن  يقول 
اخلطاب هو املناسب؛ ألنه ملا أثنى عىل اهلل، فكأنه اقرتب وحرض بني 

يدي اهلل تعاىل؛ فلهذا قال: نثٿ ٿ ٿ ٿمث)1(. 
ويقول ابن عاشور: وما هنا التفات بديع، فإن احلامد ملا محد اهلل 
تعاىل ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه 

يف حرضة الربوبية، فخاطب ربه باإلقبال)2(.

)1( تفسري ابن كثري / دار طيبة )1 / 135(.
)2( التحرير والتنوير )1 / 176(.
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5- وحتوي مفاتيح سعادتك يف يومك وليلتك، وهي سبعة:
* املفتاح األول: بدُء يومك باالستعاذة، وأمورك بالبسملة:

الرجيم(،  الشيطان  باهلل من  )أعوذ  بـ:  الفاحتة  ُبدئت سورة  كام 
فالعاقل يبدأ يومه بالدخول يف محى اهلل بقراءة املعوذات: نث ٿ ٿ 
ٹ ٹمث ونثڇ ڇ  ڍ ڍمث، قراءة قلب ولسان مًعا.

وبالبسملة يفتتح املسلم عمله كله هبا طلبة للربكة والعون من 
األنبياء  هدي  من  فالبسملة  األمور،  مغاليق  هبا  له  اهلل  فيفتح  اهلل، 

نث ک      گ   : نوح  تعاىل عىل لسان  اهلل  السابقني، ويف كتاب 
گ گمث هود:41، وابتدأ هبا سليامن  يف كتابه: نث ہ 
ہ ہ ہ ھ    ھ ھ  ھمث النمل:30، وكذلك القرآن 

فصار البدء هبا سنة إىل يومنا هذا.
بِالنَّبِيِّ  َعَثَر  قال:   × النبي  ِردِف  عن  »املسند«  يف  أمحد  وعند 
ْيَطان، َفَقاَل النَّبِّي ×: »ال َتُقْل: َتِعَس  × مِحَاُرُه، َفُقْلت: َتِعَس الشَّ
يِت  بُِقوَّ َوَقاَل:  َتَعاَظَم،  ْيَطان  الشَّ َتِعَس  ُقْلَت:  إَِذا  َفإِنَّك  ْيَطان،  الشَّ
َباب«، قال  ْعُته، َوإَِذا ُقْلَت: بِْسِم اهلل َتَصاَغَر َحتَّى َيِصري ِمْثل الذُّ رَصَ

ابن كثري: إسناده جيد.
ولذا ُترشع البسملة عند: الوضوء، واألكل، والتذكية، والصيد، 
واملساء،  الصباح  وأوراد  واخلروج،  والدخول  والنوم،  واجلامع، 

ورقية املريض، وإنزال امليت يف القرب، وغريها.
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فقد  ڀمث،  نثڀ  اهلل  رمحة  بسعة  الثقة  الثان:  املفتاح   *
آياهتا )أربع مرات(،  السورة مع قرص  تكررت »الرمحة« رصيًة يف 

نثپ  التنبيه عليها ضمنًا يف  البسملة وداخل السورة، وجاء  يف 
ٹ  ونثٹ   ٿمث،  ونثٿ  مث،  پ  پ  پ 

إال  الفاحتة  ما مل يكن ألي صفة أخرى يف سورة  ٹمث، وهذا 

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  نث  القانطني  وطريق  فإياك  الرمحة، 
چ چ مث احلجر: 56.

وليتذكر املذنب -وكلنا كذلك- ما ورد يف »الصحيحني« َعْن 
ا َقَض اهللُ اخلَْلَق َكَتَب  َأيِب ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ×: »َلمَّ

يِف ِكَتابِِه َفُهَو ِعنَْدُه َفْوَق اْلَعْرِش: إِنَّ َرمْحَتِي َغَلَبْت َغَضبِي«.

* املفتاح الثالث: املداومة عىل محد اهلل بالقلب واللسان واجلوارح 
يف كل األحوال واألزمان واألماكن، والفاحتة واحدة من مخس سور 
افتتحت باحلمد، وهي: )الفاحتة، واألنعام، والكهف، وسبأ،  كلها 
استغراقية،  جنسية  مث  پ  نثپ  تعاىل:  قوله  يف  و»ال«  وفاطر(، 

تستغرق كل أنواع احلمد له سبحانه دون استثناء.
القرآن  »غرائب  تفسريه  يف  النيسابوري  الدين  نظام  يقول 
ر نفيس عن مقامات احلمد: »احلمد  ورغائب الفرقان« يف كالم حمرَّ
عىل نعم الدين أفضل من احلمد عىل نعم الدنيا، واحلمد عىل أعامل 
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القلوب أوىل من احلمد عىل أعامل اجلوارح، واحلمد عىل النعم من 
حيث إهنا عطية املنعم أوىل من احلمد عليها من حيث هي نَِعم، فهذه 

مقامات جيب اعتبارها حتى يقع احلمد يف موضعه الالئق به«)1(.
واعلم -رعاك اهلل- أن أصول احلمد أربعة: 

وصفاته  احلسنى  وأسامئه  املقدسة  ذاته  عىل  سبحانه  محده   -�
العىل.

2- محده عىل خلقه ونعمته.
3- محده عىل وحيه وهدايته . 

4- محده عىل قضائه وقدره .

* املفتاح الرابع: تذكري النفس بيوم الدين واجلزاء: نثٺ ٺ   
ٺ مث:

فالنفس عالجها الذي ال ُتفلح إال به؛ أهنا إن أقبلت عىل الطاعة 
ترى  أال  بالنار،  فخوفها  املعصية  عىل  أقبلت  وإن  باجلنة،  فذكرها 
كيف مأل اهلل كتابه العظيم بالتذكري بيوم القيامة وما بعده، أمل تتفكر 
الصاخة،  الطامة،  )الغاشية،  القيامة  ليوم  الكثرية  األسامء  هذه  ملاذا 
والقرطبي  الغزايل  متان  العالَّ ها  عدَّ وقد  احلاقة،...(؟!  القارعة، 

فبلغت مخسني اساًم.

.)95/1( )1(
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نثٿ  التذلل هلل  متام  مع  العبادة  إخالص  اخلامس:  املفتاح   *
ٿ ٿ ٿمث:

وقد جاء يف رشح حقيقة العبادة ولزوم التذلل واالستعانة باهلل 
وحده آيات كثرية من القرآن منها: قوله تعاىل: نثپ پمث 
الكوثر:2،  مث  ڑ    ژ  ژ  نث  وقوله:  إليه،  ُيصمد  الذي  أي 

وقوله: نث ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    مث األنعام: 162- 163، وهذه هي 

نث ٱ ٻ ٻ ٻ  حقيقة دعوة األنبياء عليهم السالم مجيًعا 
ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ ٺ  ٺ مث األنبياء: 25.

ۆئ  ۆئ     ۇئ  ۇئ  وئ  نث  تعاىل:  يقول  االستعانة  ويف 
مث  جئ  ی    ی       ی  ی  ىئ     ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ       ۈئ  ۈئ 

األنعام:17، وغريها كثري.

الصحيح  َعبَّاٍس   اْبِن  حديث  من  الرتمذي  وعند 
اَهَك، إَِذا  املشهور، َقاَل ×: »اْحَفِظ اهللَ َيَْفْظَك، اْحَفِظ اهللَ جَتِْدُه جُتَ
َة َلِو  َسَأْلَت، َفاْسَأِل اهللَ، َوإَذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهللِ، َواْعَلْم َأنَّ األمَّ
اْجَتَمَعْت َعىَل َأْن َينَْفُعوَك بَِشٍء، مَلْ َينَْفُعوَك إاِل بَِشٍء َقْد َكَتَبُه اهللُ َلَك، 
وَك إاِلَّ بَِشٍء َقْد َكَتَبُه اهللُ  وَك بَِشٍء، مَلْ َيرُضُّ َوَلِو اْجَتَمُعوا َعىَل َأْن َيرُضُّ

َعَلْيَك«.
فإياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعني تدفع الكربياء.
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* املفتاح السادس: اإلحلاح يف الدعاء، فكم نكرر الدعاء بقولنا 
نثٹ  ٹ ٹمث؟

الِعَباَدُة«،  ُهَو  َعاُء  »الدُّ  :× النبيُّ  قال  كام  العبادة  ُلبُّ  والدعاء 
نث ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ  قرأ:  ثم 
الرتمذي  رواه  غافر:60،  مث  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ 

وقال: حسن صحيح.
»سورة  أسامئها  من  كان  ولذا  دعاء،  نصفها  الفاحتة  وسورة 
الدعاء«، وفيها احلوائج األصلية التي ال بد للعباد منها، ففيها أفضل 
الدين  مصالح  جيمع  فإنه  ربه،  العبد  به  دعا  دعاء  وأنفع  وأوجب 
والدنيا واآلخرة، والعبد دائاًم حمتاج إليه، ال يقوم غريه مقامه، فلو 
حصل له أجر تسعة أعشار القرآن -دع ثلثه- ومل يصل له مقصود 

هذا الدعاء؛ مل يقم مقامه، ومل يسد مسده)1(. 
يكون  التي  الدعاء  آداب  ببيان  الفاحتة  سورة  جاءت  وقد   *

بسببها مقبواًل:
يف  ويطيل  لربه،  واحلمد  الثناء  هو  الداعي  به  يبدأ  ما  فأول   *
نصفني،  الفاحتة  سورة  ُقسمت  فقد  املسألة،  دعاء  ُيقارب  بام  ذلك 

نصًفا ثناء، ونصًفا دعاء.
 × اهللِ  َرُسول  أن  ُعَبْيٍد:  ْبن  َفَضاَلَة  النسائي من حديث  وعند 

)1( ُينظر: جمموع الفتاوى )132/17(.
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ِد اهللَ، َومَلْ ُيَصلِّ عىل النَّبِيِّ ×،  َسمَع َرُجاًل َيْدُعو يِف َصاَلتِِه، مَلْ ُيَمجِّ
َمُهْم َرُسوُل اهلل  َا الُمَصلِّي«، ُثمَّ َعلَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ×: »َعِجْلَت َأهيُّ
َومَحَِدُه، َوَصىلَّ  َد اهللَ  َفَمجَّ  ، × َرُجاًل ُيَصلِّ ×. َوَسِمَع َرُسوُل اهللِ 

ْب، َوَسْل ُتْعَط«. َعىَل النَّبِيِّ ×، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ×: »اْدُع جُتَ

وما أحسن قول القائل:

إذا كان اهلل قد أمر أصحاب رسول اهلل × بالصدقة بني يدي 

× كام يف سورة »قد سمع«، فالصدقة بني يدي  مناجاة رسول اهلل 

مناجاته تعاىل أفضل وأوىل بالفضيلة.

* ثم يتذلل هلل بذكر عبوديته وحاجته ملواله، وينطرح بني يدي 

وقوة  حول  من  إالَّ  وقوة  حول  كل  من  يتربأ  خاضًعا،  منكرًسا  ربه 

القادر وحده سبحانه .  

مث،  نثٹ   وأعظمها  شؤونه  أهم  ًما  مقدِّ بالسؤال  يبدأ  ثم   *

متبًعا ذلك بكل حاجة له مهام دقَّت وصغرت، كام جاء يف احلديث 

سوِل ×: »ليسأْل أحُدكم  عند الرتمذي وصححه ابن حبان عن الرَّ

ربَّه حاجته كلها حتى ِشْسَع َنْعِله)1(«.

وكان بعض السلف يسأل اهلل كل حوائجه؛ حتى ملح عجينه 

وعلف شاته.

)1( ِشْسُع النعل: أي سري من سيور النعل . 
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* وعلمتنا سورة الفاحتة اإلحلاح وتكرار الدعاء، فاملسلم يكرر 
نفس الدعاء يف كل ركعة منها دون ملل وال كلل، ففي »الصحيحني« 
× قال: »يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، يقول: دعوت  النبي  أن 
× قال:  فلم يستجب يل«، وثبت يف »مسند أمحد«: أن رسول اهلل 

»َألِظُّوا)1( بـ: يا ذا اجلالل واإلكرام«.
ودعاء املسلم ربه ال خيلو من ثالثة أحوال جاء ذكرها فيام ثبت 
عن النبي × قال: »ما من مسلم يدعو اهلل عز وجل بدعوة ليس فيها 

إثم وال قطيعة رحم، إال أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث خصال: 
إما أن يعجل له دعوته.

وإما أن يدخرها له يف األخرى.
وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها«.

قالوا: إًذا نكثر، قال: »اهلل أكثر«.
رواه أمحد والرتمذي، وهو حديث صحيح.

* وعلمتنا جوامع الدعاء:  فاخلري كله يف كلمة واحدة: نثٹ  
ٹ ٹمث.

* وعلمتنا أيًضا التفصيل، وتكرار املعاين عند الدعاء يف املهامت 
واألمور العظام.

)1( َألِظُّوا: مأخوذ من ألظَّ بالشء: إذا الزمه، أي: الزموه، وثابروا عليه.
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ففي الثناء جاء محد الرب عىل ربوبيته وألوهيته ورمحته وملكه، 
ومل تكتف السورة بواحد منها.

ويف دعاء املسألة جاء تكرار املعاين بذكر: نثڤ ڤ  ڦ مث 
و نثڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ مث، مع أن الثاين بدٌل من األول، 

لكنه من باب التوكيد الذي ُيستحب يف مثل هذه املواطن.
× ما ثبت يف »الصحيحني« يف قوله  وكان من دعائه املفصل 
َسْمِعي  َوِف  ُنوًرا،  ي  َبرَصِ َوِف  ُنوًرا،  َقْلبِي  ِف  اْجَعْل  »اللَُّهمَّ   :×
تِي  َوحَتْ ُنوًرا،  َوَفْوِقي  ُنوًرا،  َيَساِري  َوَعْن  ُنوًرا،  َيِمينِي  َوَعْن  ُنوًرا، 
ُنوًرا، َوَأَماِمي ُنوًرا، َوَخْلِفي ُنوًرا، َوَعظِّْم يِل ُنوًرا«. ويف رواية: »ويف 

ي«. َعَصبِي َوحَلِْمي َوَدِمي َوَشَعِري َوَبرَشِ
املفتاح السابع: احلب يف اهلل والبغض يف اهلل نثڤ ڤ ڤ  

ڦ مث:

فهذه أوثق عرى اإليامن، ومن كان يدعو ربه يف كل ركعة وقلبه 
التامة  بمحبته  إال  يكون  لن  فهذا  عليهم؛  باملنعم  ُيلحقه  أن  حارض 
هلم، واملحبة هلا يف ديننا شأن عجب، ومن أعظم التوفيق أن يرزق 
»الصحيحني«:  ففي  بعملهم؛  يعمل  مل  وإن  الصاحلني،  حمبة  املسلم 
يف  َتُقوُل  َكْيَف  اهلل،  َرُسول  َيا  َفَقاَل:   × اهلل  َرُسوِل  إىل  رجٌل  جاء 
 ،» أَحبَّ َمْن  َمَع  »امَلْرُء   :× َفَقاَل  هِبِْم؟  َيْلَحْق  َومَلْ  َقْوًما  َأَحبَّ  َرُجٍل 
ٍء َفَرَحنَا بَِقْولِه ×: »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«. َقاَل أَنس: َفاَم َفِرْحنَا بَِشْ
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الشيطان  من  باهلل  )أعوذ  أشهرها:  كثرية  االستعاذة  صيغ   -�
بداللة  فحسٌن،  العليم..(  السميع  باهلل  )أعوذ  زاد:  ولو  الرجيم(، 

ڭ    ۓ    ےۓ  ے  ھ        ھ    ھ  ھ  نثہ  تعاىل:  قوله 
ونفخه  مهزه  )من  أيًضا:  زاد  ولو  فصلت:36،  مث  ڭ  ڭ 

ونفثه()1( فال بأس.
من  آيًة  ليست  أهنا  اهلل-  عند  -والعلم  األظهر  البسملة:   -2
احلديث  يِف  مرَّ  أيب حنيفة ومالك وأمحد، وقد  الفاحتة، كام هو قول 
اَلَة َبْينِي َوَبنْيَ  حيِح«: »َيُقوُل اهللُ َتَعاىَل: َقَسْمُت الصَّ السابق يف »الصَّ
َفإَِذا  َسَأَل،  َما  َولَِعْبِدي  لَِعْبِدي،  َونِْصُفَها  يِل،  نِْصُفَها   ، نِْصَفنْيِ َعْبِدي 
َقاَل اْلَعْبُد: نثپ پ پ پ مث َقاَل اهللُ: مَحَِديِن َعْبِدي..«، 

الصحابة،  من  عدد  عن  االستعاذة  حديث  يف  الزيادة  هذه  ُرويت   )1(
وطرقها كلها معلولة ال يصح منها حديث، لكن قد عمل هبا عدد من األئمة، 

ومعناها صحيح، فاألمر يف ذلك واسع.

أحكام ولطائف
تتعلق بسورة الفاحتة
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ِة، فإن املقصود  َا َلْيَسْت ِمَن اْلَفاحِتَ يٌح يِف َأهنَّ َفَهَذا احْلَِديُث َصِحيٌح رَصِ
ذكٌر  فيها  ليس  قسمني  ُقسمت  وقد  الفاحتة،  سورة  هنا  بالصالة 

للبسملة.
ڤ   ڤ  نثڤ  تعاىل:  قوله  يكون  بأن  آيات،  سبع  وتكون 
مث  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ونثڦ  السادسة،  اآلية  هي  مث  ڦ 

هي السابعة كام تقدم، كام هي طريقة أهل املدينة يف عدِّ آيات سورة 
الفاحتة، واهلل أعلم.

- وهل جيهر هبا يف الصالة؟
 من الصحابة من جهر هبا، ومنهم من مل جيهر، وذهب اخللفاء 
األظهر؛   وهو  جيهر،  ال  أنه  وأمحد:  حنيفة  أيب  مذهب  وهو  األربعة 
أنه جهر هبا، ولو   × النبي   إىل  يثبت حديث واحد مرفوع  ألنه مل 
كان جيهر هبا يف كل صالة لنُقل ذلك نقاًل مستفيًضا، ولو جهر هبا 
اإلمام أحياًنا للتعليم فال بأس، كفعل عدد من الصحابة رضوان اهلل 

عليهم أمجعني.
حروف  بعض  يف  جليًّا  حلنًا  فيلحنون  العامة  بعض  خيطئ   -3
)أهدنا(،  فيقول:  اهلمزة،  بفتح  مث  نثٹ   بعضهم:  فيقرأ  الفاحتة، 
يفتح  أو  )املغظوب(،  أو  )الظالني(،  بالظاء  مث  نثڄ  ويقرأ: 
النون األخرية حني الوصل يف نثٿمث، أو يقرأ: )نستاعني(، 
ونحو ذلك، وهذا كله ال جيوز إال لعاجز، وليس املقصود هنا إتقان 
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خمرج هذه احلروف، ولكن نطقها صحيًحا، بحيث تتميز عامَّ يشبهها 
فقط.

يتلو  ما  تيمية  ابن  إىل  أستمع  وكنت  البزار:  احلافظ  قال   -4
الفاحتة  يقرأ  فرأيته  الشمس،  ارتفاع  إىل  الفجر  وما يذكر حينئذ من 

ويكررها، ويقطع ذلك الوقت كله يف  تكرير تالوهتا)1(.
ومفاتيح  الرموز  »حل  كتابه  يف  عبدالسالم  بن  العز  يقول   -5
الكنوز«: الطريقة إىل اهلل هلا ظاهر -أي: عمل بدين-، وباطن -أي 
من  واملراد  احلقيقة،  وباطنها:  الرشيعُة،  فظاهرها:  قلبي-،  عمل 

الرشيعة واحلقيقة: إقامة العبودية عىل الوجه املراد من املكلف.
ٿ  ٿ  نثٿ  قوله:  مها  كلمتان  واحلقيقة  الرشيعة  وجيمع 

ٿمث، فإياك نعبد رشيعة، وإياك نستعني حقيقة. ا هـ .

6- يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء؛ فإذا هو 
نثٿ ٿ ٿ  الفاحتة يف  العون عىل مرضاته، ثم رأيته يف  سؤال 

ٿمث)2(.
ثامنية  مث  پ  نثپ  »الكبري«:  تفسريه  يف  الرازي  يقول   -7
قلبه  الثامنية عن صفاء  قال هذه  ثامنية، فمن  اجلنة  أحرف، وأبواب 

استحق أبواب اجلنة الثامنية)3(.

)1( »األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية« )ص 38(.
)2( مدارج السالكني  )1/ 78(.

.)132 /1( )3(
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ا هلا)1(، واهلل أعلم. وأوردها ابن رجب يف  تفسريه للفاحتة مقرًّ
فعدى  ٹمث،  ٹ  نثٹ   تعاىل:  قال  مِلَ  مسألة:   -8
تعاىل:  قوله  يف  كام  )إىل(،  بـ  يعده  ومل  بنفسه،  مث  نثٹ   الفعل 
قال  كام  بالالم  أو  الشورى:52،  نثٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ مث 

تعاىل: نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ مث  اإلرساء: 9؟
تارة،  بنفسه  يتعدى  اهلداية  فعل  أن  »جواهبا:  القيم:  ابن  قال 

وبحرف إىل تارة، وبالالم تارة، والثالثة يف القرآن:
ٿ  نث  وقوله:  الفاحتة،  يف  اآلية  هذه  بنفسه  املعدى  فمن 

ٿ ٿ مث الفتح:2.
ومن املعدى بـ )إىل( قوله: نثٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ مث 
الشورى:52،  وقوله تعاىل: نث ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہمث 

األنعام:161.

نث وئ ۇئ  ومن املعدى بالالم قوله تعاىل يف قول أهل اجلنة: 
ٺ  ٺ  نثٺ  تعاىل:  وقوله   ،43 األعراف:  مث  ۆئ     ۆئ  ۇئ 

ٿ ٿ ٿ ٿ مث  اإلرساء: 9.
ي بإىل تضمن اإليصال إىل الغاية املطلوبة،  ففعل اهلداية متى ُعدِّ

فأتى بحرف الغاية )إىل(.
ي بالالم تضمن التخصيص بالشء املطلوب، فأتى  ومتى ُعدِّ
لكذا،  َهَديُته  قلت:  فإذا  والتعيني،  االختصاص  عىل  الدالة  بالالم 

)1( ) ص 32(.



3�

ُفهم معنى ذكرُته له، وجعلته له، وهيأته، ونحو هذا.
وإذا تعدى بنفسه تضمن املعنى اجلامع لذلك كله، وهو التعريف 

والبيان واإلهلام.
اهلل  من  طالب  هو  ٹمث  ٹ  نثٹ   قال:  إذا  فالقائل 
أن يعرفه إياه، ويبينه له، ويلهمه إياه، ويقدره عليه، فيجعل يف قلبه 
ًدا  علمه وإرادته والقدرة عليه، فجرد الفعل من احلرف، وأتى به جمرَّ

ى بنفسه، ليتضمن هذه املراتب كلها. معدًّ
ي بحرف تعنيَّ معناه، وختصص بحسب معنى احلرف)1(. ولو ُعدِّ
9- يقول احلسن البرصي: إن دور اجلنة تبنيها املالئكة بالذكر، 
فإذا فرت العبد انقطع امللك عن البناء، فتقول له املالئكة: ما شأنك 
فأمدوهم   البرصي:  قال احلسن  إن صاحبي فرت،  فيقول:  يا فالن؟ 

-رمحكم اهلل- بالنفقة)2(. ا هـ.
الكتاب،  فاحتة  القرآن  وأعظم  القرآن،  هو  الذكر  وأعظم 

فاستمسك بغرزها -وفقك اهلل هلداه- فثّمَّ العلم والعصمة واجلنة.

كتبه     
    

يف 1431/6/28     

)1( ُينظر بدائع الفوائد )258/2(.
)2( فتح الباري البن رجب )151/1( . 
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