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الحم��د هلل على نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة، مس��تحق 
الحمد وأه��ل الثناء والمجد، وأصلي وأس��لم على خير خلقه 

وخاتم رسله سيدنا محمد.

أما بعد:

إهنا س��ورة الفاتحة، س��ورة الهداية والنعمة، وس��ر الخلق 
واألمر، ه��ي الفضل المبين والخير العمي��م الذي هو للمؤمن 

نور وهدى وورحمة وبشرى.

يف هذه الصفحات نقف خاشعين أمام جالل وجمال أنوار 
الحمد والرحم��ة، والعبادة والنعمة، نتواص��ى بالحق، ونتأمل 
ونتدب��ر ونتفكر يف بعض م��ن معاين وهدايات س��ورة الفاتحة، 

أعظم سورة يف القرآن، بل هي أم القرآن كله.

لق��د ج��اءت الفاتح��ة لتح��رر العقل البش��ري م��ن أدران 
الش��رك، وتبع��ده ع��ن الزي��غ والض��الل، وترك��ز في��ه عقي��دة 
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التوحيد، وتوجهه إل��ى الخالق الديان، وتؤصل فيه اإلخالص 
لرحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، جاءت لرتسم للمرء الغاية 
من حياته، وُتْرش��ده إلى وس��يلة تحقيقها، فيزداد المؤمن إيماًنا 

وِصَلًة برب العالمين.

إنه مهما تحدث المتحدثون، وكتب المفسرون، وحاضر 
وَدّرس الفقه��اء والمعلِّم��ون على مر األزمن��ة والعصور، تبقى 
س��ورة الحمد منه��اًل ال ينضب، يس��تحق أن تب��ذل الجهود يف 
بي��ان داللته��ا العظيمة ومقاصدها وأس��رارها، وإع��ادة صياغة 
ذل��ك البي��ان بأس��لوب س��هل، بعي��ًدا ع��ن اإلس��هاب العلمي 
المتخصص، م��ن أجل توضيحه وتبس��يطه لعامة المس��لمين، 
وتذكيرهم بفضل الس��ورة وهدايتها، فهي أعظم وحي نزل من 
الس��ماء عل��ى اإلطالق، هي س��ر الهداية، هي س��ر الحياة، هي 

أنشودة المؤمن يف كل حين.

والهتمام��ي هب��ا وكث��رة ق��راءيت ع��ن أس��رارها ومعانيه��ا 
التدبري��ة، رجعت إل��ى كثير من المصادر المتنوعة، واقتبس��ت 
بتص��رف أحياًنا كثيًرا مما كتب عنها يف أكثر من كتاب ومؤلف، 
أو منش��ور على اإلنرتنت، أو مما سمعته من مقاطع صوتية، أو 
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عل��ى اليوتيوب من أهل العلم الثقات المش��هود لهم بالفضل، 
فجمع��ت م��ا اطلعت علي��ه، ودونت م��ا اطمأنت نفس��ي إليه، 
راجي��ا أن أك��ون ق��د أحس��نت فيم��ا استحس��نت جمع��ه، فلم 
أح��رص على مادة علمية عميقة، ب��ل تخففت من بعض القيود 
واألم��ور التي ينبغي أن تراعى يف تأليف الكتب العلمية، مبتعًدا 
عن اللغة األكاديمية العلمي��ة، قاصًدا توضيح المعنى والفوائد 
التدبرية بشكل مباش��ر، والتشويق والتخفيف على القارئ غير 

المتخصص يف العلم الشرعي.

وكنت أرجو لو أين احتفظت بنسبة كل قول إلى قائله، لكن 
لم أتمكن لطول الوقت الذي استغرقه هذه البحث، فأستسمح 
كل من اقتبست منه أو أخذت عنه ولم اذكر اسمه، وأجره على 

اهلل، وحسبنا من ذلك نشر العلم وتقريبه للناس.

وإين ال أدعي لنفسي يف ذلك شيًئا، بل الفضل يف ذلك كله 
هلل تعال��ى وح��ده، ثم ألهل العل��م الذين جمع��ت عنهم أطيب 
الثمر، ممن دونوا وس��جلوا، وأس��ماؤهم معروف��ه ومؤلفاهتم 
منشورة ومقاطعهم الصوتيه مبذولة، لكني اجتهدت واقتبست 
من كلٍّ أفضل ما لديه من الفوائد واللطائف والمعارف التدبرية، 
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وأخرجتها ورتبتها على ش��كل جمل مختصر وبأسلوب سهل 
ما أمكن، فاقتصر دوري على الجمع والرتتيب.

وقد يالحظ القارئ بعض التكرار عند شرح معاين اآليات 
الكريم��ة، مع تغيير الصياغة واألس��لوب، وذلك بس��بب تعدد 
النق��ل م��ن المصادر، وه��و مفيد أيًضا لتبس��يط المعن��ى وبيان 

الشرح التدبري على أكثر من صورة.

وختاًما، فإهنا محاولة جديدة لنشر العلم النافع والتواصى 
به، بأن نتدبر س��ورة الفاتحة كمنه��ج لإليمان والعمل الصالح، 
فهو الس��بيل للنجاة والطريق الموصل إل��ى الجنة، فإن أصبت 
فمن اهلل  وله الحمد والش��كر، سائاًل المولى  أن 
يجزل المثوبة لمن جمعت عنهم، ولكل من ش��ارك يف مراجعة 
أو تصحي��ح لتع��م الفائدة، وحس��بي من ذلك نش��ر العلم ونفع 

إخواين المسلمين.
أمحد عبد اهلل الدوسري

حمرم 1443 هـ
dosar2022@gmail.com

***
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تعريف عام
L   بني يدي السورة  J

سورة الفاتحة هي أعظم سورة يف القرآن، وهي خير ما نزل 
من السماء إلى األرض، وس��ميت »القرآن العظيم« داللة على 
��ْبُع الَمَثانِي،  أهنا اعظم س��ورة فيه، ق��ال : »ِهَي السَّ

َوالُقْرآُن الَعِظيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه«)1(.

لم ينزل اهلل مثلها يف كتبه، هي »أم الكتاب« داللة على أهنا 
جمع��ت كل القرآن، وهي يف أربعة س��طور، فهي فهرس��ه - إن 

صح التعبير - فما أحرانا باالهتمام بكل حرف فيها.

اشتملت سورة الفاتحة على مضامين القرآن من المعارف 
القرآني��ة والعل��وم الكلية، فاش��تملت عل��ى مقاص��ده ومطالبه 

ومعانيه الجليلة واحتوت أسراره.

هي تحم��ل الوحدة الموضوعية التي تدور حولها مطالب 
الق��رآن الكري��م كله��ا، وكليات العقي��دة اإلس��المية، وكليات 
التص��ور اإلس��المي، وكلي��ات المش��اعر والتوجه��ات، وهذا 

))( أخرجه البخاري يف كتاب التفسير، باب: ما جاء يف فاتحة الكتاب )رقم 4474(.
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ما يش��ير إلى طرٍف م��ن حكمة اختيارها للتك��رار يف كلِّ ركعة، 
وحكمة بطالن كلِّ صالة ال ُتذَكر فيها.

فيها قواعد كلية تلخص الدين من أوله إلى آخره، اليخرج 
منها ش��يء مما أراده اهلل  من عباده، فكل ما جاء يف كتاب 

اهلل هو تفسير لها وبيان لمعناها.

فيه��ا أس��رار المبدأ والمعاد، فحريٌّ بن��ا أن نجعلها منهج 
حي��اة، إذ هي تعدل كل القرآن، وبناء على ذلك كانت مش��تملة 

على غاية الكمال اإلنساين.

س��ميت بالفاتحة ألنه افتتح به��ا المصحف، وألهنا مفتاح 
القرآن، أي لمعانيه، فيها تفتتح كل سورة من سوره، فكل كنوز 
الق��رآن فيها، ولو فهم المرء الفاتحة فس��يفهم كل س��ور القرآن 

التي بعدها.

يف وضع الفاتحة بداية المصحف إشارة إلى أنه ينبغي البدء 
باأله��م قب��ل المهم، وباألصول قب��ل الفروع، فس��ورة الفاتحة 
ش��افية ألمراض القلوب واألب��دان، وحاجة القلوب إليها آكد، 

وسر الشفاء فيها خشوع قلبك واليقين فيه.
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حم��د اهلل ه��و الذي ت��دور عليه الس��ورة، ب��ل أول الخلق 
ابت��دئ بالحمد وآخ��ر ما ينتهي إليه الخلق إل��ى الحمد، وخلق 
الس��ماوات واألرض بالحمد، وحين ينته��ي الجزاء يكون إليه 

الحمد، ولهذا صار الحمد أعظم ما يفتتح به الكتاب العظيم.

هي ملخص مطالب اهلل الرحمن الرحيم من اإلنسان، وهي 
تسمى سورة الكنز؛ ألهنا خفيفة اللفظ، لكنها ثمينة النتائج لمن 

سعى يف امتثالها.

هي الواجبة يف الصلوات، فال صالة إال هبا، وهي الكافية، 
تكفي من غيرها وال يكفي غيرها عنها.

هي الوافية ألنه��ا وافي��ة بم��ا يف الق��رآن من المع��اين، وتفي 
بالمعرفة الضرورية لإلنسان، وتفي بحسن عاقبته وبطيب حياته.

هي سورة الحمد ألهنا ابتدأت بالحمد.

وهي السبع المثاين ألهنا تثنّى يف كل صالة)1(.

))( أخرجه البخاري يف كتاب التفسير، باب: ما جاء يف فاتحة الكتاب )رقم 4474(.
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 )1(
 وهي فاتحة الكتاب كما سماها رسول اهلل

وهي مفتتح كل خير.

ه��ي الش��افية؛ ألهنا إذا امُتثِل��ت ش��فت اإلنس��انية من كل 
أدوائها الحسية والمعنوية، كما أهنا رقية، كما دل ذلك الحديث 

.)2(
 الصحيح عن النبي

هي سورة الصالة، فكلها ثناء على اهلل، فأنت تثني هبا على 
اهلل تعالى فيثني هبا عليك، فالسورة تعّلم المرء كيف يتعامل مع 
اهلل، ف��إن أراد الدعاء فيس��تّحب له أن يثني عل��ى اهلل أواًل، فيبدأ 
بحمد اهلل تعالى وتمجيده، ثم الصالة على رس��وله، وبعد ذلك 

يدعو بما يشاء، فإنَّ دعاءه يستجاب بإذن اهلل.

ه��ي أم الق��رآن)3( ففيه��ا اثب��ات التوحيد واثبات الرس��اله 

))(   أخرج��ه البخ��اري يف كتاب األذان، باب: وجوب الق��راءة لإلمام والمأموم يف 
الصلوات )رقم 756( ومس��لم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة 

يف كل ركعة )رقم 394(.
))(   أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة، باب: ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب 
بفاتح��ة الكت��اب )رق��م 76))( ومس��لم يف كتاب الس��الم، باب: ج��واز أخذ 

األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار )رقم )0))(.
)3(  أخرج��ه البخ��اري يف كتاب التفس��ير، ب��اب: قول��ه: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې(  ]سورة الحجر: آية 87[ )رقم 4)47(.
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بنتيجته��ا وانقس��ام الن��اس فيها، المنَع��م عليه��م والمغضوب 
عليهم والضالين، والحديث عن اليوم اآلخر.

هي س��ورة المناج��اة، إن تالوة س��ورة الفاتح��ة تفتح لك 
أعظ��م أبواب الش��رف، وهو الحوار م��ع اهلل  حيث إن 
أعلى وصف وأش��رف وصف يف الوجود ه��و وصف العبودية 
اَلَة َبْينِي َوَبْيَن َعْب��ِدي نِْصَفْيِن«)1(  »َق��اَل اهلُل َتَعاَلى: َقَس��ْمُت الصَّ
فأن��ت تخاطب بلف��ظ العبودي��ة 8 مرات، فتستش��عر أنك كلما 
قرأت س��ورة الفاتح��ة فإّن اهلل تعالى يجيبك، فأي ش��رف هذا! 
حوار يكرر رب العزة ذكرك في��ه بالعبودية ويكافئك باإلجابة، 

مع أنك لم تأت بجديد، ولم تتفضل بشيء من عندك.

هي أول سورة يف القرآن على اسم فاعل، واليوجد فتح إال 
بعد اغالق،  يعني أهنا يف أول س��ور القرآن، والبداية هي الفتح، 
ه��ي مفاتي��ح لقلبك المغل��ق، هي مفاتي��ح لفهم الق��رآن حيث 

يقرؤها المسلم يف كل ركعة من صالته.

هي بحق س��ورة العبودية؛ يف أولها توس��ل بالحمد والثناء 

))( أخرجه مس��لم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 
.)395
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والتمجيد لمس��تحق العبودية  ويف أوسطها توسل وإقرار 
واع��رتاف بالعبودي��ة، ويف آخره��ا وص��ف لطري��ق العبودي��ة، 
وس��ؤال وطلب تحقيقه، والهداية إلى االستقامة على الصراط 
المستقيم، وأنه ال سبيل له إلى االستقامة إال هبدايِة ربِّه له؛ كما 
ال س��بيَل له إلى عبادته إال بمعونته، فال سبيل له إلى االستقامة 

على الصراط إالَّ هبدايته.

هي س��ورة التربية، تعلمك الشكر على نعمه، والثناء عليه 
بكل ما له من أسماء وصفات ومحامد، ثم تربيك على الرحمة. 
وتكرر أربع مرات لتعلم أن دينك رحمة، وأن حياتك ال تستقيم 

إال بالرحمة، لوال رحمته سبقت غضبه لعذبنا جميًعا.

وقد أذن اهلل لرس��وله  أن تكرر يف كل ركعات 
الصل��وات، وإال فاألص��ل أن المصلي مش��روع ل��ه أن ينوع يف 
الق��رآن، بمعنى أال يعتاد قراءة س��ور بعينها حتى ال يقرأ بس��هو 

أو يذهب خشوعه.

إنها ن��ور، ونزلت خاص��ة بالنبي  دون س��ائر 
 األنبي��اء، ونزل بالبش��ارة هبا َمَل��ك، وُوعد  بإعطاء
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ما احتوى عليه معناها من فضائل وخصائص له وألمته)1(.

ومن أس��رارها أنه ال تص��ح الصالة إال بها للتس��هيل على 
العب��اد، ويكفي يف ش��رفها أنه ال يكاد يوجد مس��لم يف الدنيا إال 
ويحفظها، حتى إن اإلنس��ان أول ما يدخل يف اإلس��الم وينطق 
بالش��هادتين يحف��ظ س��ورة الفاتح��ة قب��ل غيرها؛ حت��ى تصح 
هبا صالت��ه، ول��و أن اإلنس��ان اقتصر عليه��ا يف الصالة لصحت 

صالته، فما زاد عنها فهو نفل مستحب وليس بواجب.

الس��ورة تفتتح )پ پ پ پ ڀ( ثم تكرر 
)ڀ ڀ ڀ(  يف اآلي��ة الثاني��ة، اذ أن الرحم��ة ب��ارزة يف 

أس��ماء اهلل الحس��نى، ف��أول ما يتعرف به اإلنس��ان إل��ى ربه أن 
يتعرف إليه برحمته وإحس��انه، فيحبه قبل الرجاء والخوف، ثم 

إن الحب مع الرجاء يتفوق على شعور الخوف.

فيها المقاصد اإلجمالية الثالثة يف القرآن؛ العقيدة والعبادة 
واألخالق، فهي اش��تملت على الدي��ن كله، فالقرآن يدعو أواًل 
للعقي��دة الصحيح��ة، أي أن تؤمن ب��اهلل تعالى إيماًن��ا صحيًحا 

))( أخرج��ه مس��لم يف كتاب صالة المس��افرين، ب��اب: فضل فاتح��ة الكتاب )رقم 
.)806
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على أس��س س��ليمة. وهو ثانًيا يدعو للعب��ادة الصحيحة وإقامة 
الش��عائر، ويف نفس الوقت هو منهج لألخالق وللحياة ش��امل 

ومتكامل.

والقرآن كله بعد س��ورة الفاتحة إما أن يكون مبّيًنا للعقائد، 
ومعن��ى  ڀ(  پ  پ  پ  )پ  معن��ى  ��ًرا  مفسِّ
مبيِّنً��ا  أو  ٺ(  ٺ ٺ  )ٺ  ومعن��ى  ڀ(  ڀ  )ڀ 

أو  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعال��ى  اهلل  نعب��د  كي��ف 
يخ��ر ع��ن المناه��ج يف األرض وط��رق الظالمي��ن والهالكين 

وطرق الناجين، فنجد آيات كثيرة تشرح معنى )ٹ ٹ 
ٹ ڤ(.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  )پ  قول��ه:  يف 
ڀ( معرف��ة اهلل بإثبات التوحيد وإثبات الرس��الة، وإظهار نعم 
اهلل بمحب��ة الخالق لخلقه والخل��ق لخالقهم، فتتذكر رحمة اهلل 
بعباده التي شملت الدنيا واآلخرة، فتطلب منه الرحمة وتخشع 

يف صالتك.

يف سورة الفاتحة معرفُة اإلنسان ربه ومعرفة نفسه؛ فإنه إذا 
كان هناك ربٌّ فال بد من مربوب، وإذا كان هنا راحٌم فال بد من 
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مرحوم، وإذا كان هناك مالٌك فال بد من مملوك، وإذا كان هناك 
،وإذا  عبد فال بد من معبوٍد، وإذا كان هناك هاٍد فال بد من َمهديٍّ
كان هن��اك ُمنِعم فال بد من ُمنَعم عليه، وإذا كان هناك مغضوب 
. عليه فال بد من غاضٍب، وإذا كان هناك ضالٌّ فال بد من ُمِضلٍّ

فيها أصل أس��ماء اهلل الحسنى، مع الرتكيز على أسماء اهلل 
)الرب، الرحمن، الرحيم( فأصل عالقة ربنا  بالبش��ر هي 
الرحمة، ولذلك ورد قول��ه: )ڀ ڀ ڀ(  مرتين، ويف 
ذكر هذه األسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضموهنا يدل 
عل��ى أنه تعال��ى محمود يف إالهيته وربوبيت��ه ويف رحمانيته ويف 
ملك��ه، وألنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك 

محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال.

فيها ذكر يوم الدين بأهمية االس��تعداد للحياة اآلخرة، من 
الزجر والخوف م��ن النار، وجزاء الكافرين، ومش��اهد القيامة 
يف الق��رآن، فتذكر يوم القيامة وأهواله، وتس��أل ربك أن يخفف 

عنك تعب ذلك اليوم، فتخشع يف صالتك.

فيها إرش��اد الخلق إلى حم��د اهلل والثناء علي��ه وتمجيده، 
وعبادته، واالس��تعانة به يف جمي��ع أمورهم الديني��ة والدنيوية، 
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وإخ��الص العم��ل هلل، وإع��الن الراءة م��ن حوله��م وقوهتم، 
وطل��ب الهداية إل��ى الصراط المس��تقيم المؤدي بس��الكه إلى 

سعادة الدارين.

ل��ك  لخص��ت  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  فيه��ا 
اإلخالص وآيات المجاهدة واألوامر والنواهي، حيث تش��عر 
عند كلمة )إِيَّاَك( أن اإلخالص يتجدد يف قلبك كل يوم، وأنه ال 

معبود إال اهلل وال معين إال اهلل، فتخشع يف صالتك.

فيه��ا تقديم العبادة على االس��تعانة، ألنن��ا ياربنا نعبدك ال 
على غرض أنفسنا )مرادك من اهلل باالستعانة( بل على مراد اهلل 
منك )بالعبادة( عندما تؤثر مراد اهلل على مراد نفسك هنا تحقق 

غاية وجودك.

فيه��ا )ٹ ٹ ٹ ڤ( ه��ي الش��ريعة كله��ا، 
فتشمل جميع آيات الدعوة إلى االستقامة، واألحكام الشرعيه 
الموصل��ة للجن��ة، واألعم��ال الصالح��ة الموصل��ة له��ا، م��ع 
طل��ب الصحبة الصالحة، فتش��عر أنه ليس ل��ك من يهديك إلى 
االس��تقامة يف الدنيا ويثبتك عليها إال اهلل تعالى، وليس لك من 
يهدي��ك إلى صراط اآلخرة ويثبت قدم��ك عليه لتجتازه إال اهلل 
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تعالى، فيزي��د قربك منه ورجاؤك لرحمت��ه وخوفك من عذابه 
فتخشع يف صالتك.

فيها إثبات الرس��ل والرس��االت والوحي، إذ كيف يحمده 
العباد، وكيف يعبدونه َوفق ما ش��رع، وكيف لهم بمعرفة طريق 
المنعم عليه��م والحذر من أهل الضالل والزيغ، إال عن طريق 
الرس��ل والكت��ب، وكيف يج��ازون على ذل��ك إال بع��د البيان 

وإقامة الحجة.

فيه��ا )ڤ ڤ ڦ( واإلخبار عما كان للس��ابقين، 
وقصص أهل الحق يف القرآن من النبيين وأتباعهم، فيستش��رف 

قلبك منازلهم وصحبتهم وتطلب القدوة هبم.

ملخ��ص  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  فيه��ا 
لقص��ص وم��آالت أه��ل الزي��غ والكف��ر والش��رك والض��الل، 

فتستشعر طلب السالمة وحسن الختام.

تعلمك الفاتحة أن تداوم وتستمر يف مجاهدتك وعبادتك 
لتحصل على الثمرة )أدومها وإن قل( وتركز يف باب من أبواب 
العبادة، وتدعو ربك أن تستمر يف السير على هذا الطريق وتثبت 

عليه حتى تلقاه.
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تعلم��ك الفاتح��ة رو ح المبادرة، بادر بالعب��ادة قبل طلب 
االس��تعانة والهداي��ة )ۉ ۉ ې( ]س��ورة الكهف: آي��ة 14[ ثم 
ج��اءت )ۋ ۅ ۅ( ]س��ورة الكه��ف: آي��ة 14[ أقبل أنت 
أواًل، اب��دأ أن��ت أواًل، وعندما تخط��و يف الطريق تج��د الهداية 

والفتح.

تعلم��ك الفاتح��ة مجاهدة نفس��ك بقدر معرف��ة اهلل وحبه 
)پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ( وبق��در 
االفتقار والتفويض إل��ى اهلل وتمجيده )ٺ ٺ ٺ ٺ(  

وبق��در حال القل��ب واإلخ��الص والعب��ادة )ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ(.

تعلم��ك الس��ورة كيف تدعو ب��أن تثني وتعت��رف بالفضل 
)پ پ پ پ ڀ( وتطل��ب الع��ون مفتقًرا إليه 
وإل��ى ما عنده، ثم يأيت الدور لطرح مس��ألتك بدعاء هلل بالهداية 
أس��باب  قب��ُل  وضع��ت  وق��د  ڤ(  ٹ  ٹ  )ٹ 

اإلجابة.

الفاتح��ة فيها اإلق��رار واالعت��راف هلل تعال��ى بالكمال من 
جميع الوجوه، وبالفضل واإلنعام واإلحس��ان محبة وتعظيًما، 
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واإلقرار من العبد على نفسه بفقره وضعفه وحاجته إلى ربه يف 
أم��ور دينه ودني��اه ذالاًّ وافتقاًرا، وهذا من أج��ل أنواع العبادة هلل 

وأفضلها.

الفاتح��ة تدعو إلى تحقيق كمال العبودية هلل تعالى، فيتقدم 
بين يدي ربه بالحم��د والثناء والتمجيد، ثم يتوجه إليه باإلقرار 
بالعبودي��ة له وحده س��ائاًل إي��اه المعونه عليه��ا، ولما كان البد 
يف العبودي��ة من إخالص هلل تعالى، وموافقة لش��رعه ليقوم هبا، 
ومن اس��تعانة ليقوى عليها، توجه إلى دعاء وس��ؤال اهلل تعالى 
الهداية إلى الصراط المس��تقيم، فهو سبيل النجاة والفوز برضا 
اهلل وجنت��ه، فهو صراط أهل النعمة المطلق��ة، وأن يجنبه طرق 

أهل الزيغ والضالل واتباع الهوى.

الفاتح��ة تضمنت أنواع التوحيد الثالثة؛ فتوحيد األس��ماء 
والصف��ات دل على ذلك قول��ه: )پ پ( فإثبات الحمد 
الكام��ل ل��ه يقتضي ثبوت كل ما يحمد علي��ه من صفات كماله 
  ونعوت جالله، التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله
م��ن غي��ر تعطي��ل وال تمثيل وال تش��بيه، وأم��ا توحي��د الربوبية 
فيؤخذ من قوله: )پ پ ڀ( فهو المتفرد بالخلق 
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والتدبير والنعم، وأم��ا توحيد اإللوهية؛ إفراد اهلل بالعبادة، ففي 
قوله: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ف��ال نعبد إال إياك حباًّا 
وخوًفا ورجاء وطاعة تعظيًما، وال نس��تعين إال بك توكاًل وثقة 

واعتماًدا، ويسمى أيًضا توحيد العبادة.

س��ورة الفاتح��ة أولها رحمة، وأوس��طها هداي��ة، وآخرها 
نعم��ة، والنعمة الحقيقية تك��ون بالرحمة والهداي��ة، ونقل عن 
ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة أن��ه كان إذا صل��ى الفج��ر مكث يف 
مجلس��ه يقرأ الفاتحة ويردده��ا حتى طلوع الش��مس أو ارتفاع 
النهار، فهي أس��اس الذك��ر، وتأملها يبعث عل��ى تحقيق الدين 

كله الذي يريده اهلل.

فيه��ا من األس��رار والعل��وم والهداية والخير م��ا الحد له، 
والس��ورة تطل��ق عل��ى المنزلة العظيم��ة العالية، كس��ور تحيط 
بجم��ال معانيه��ا، بما يعني أنك لتجتاز الس��ور يج��ب أن يفتح 
ل��ك، لذا وجب تكراره��ا مرات عديده يف الي��وم والليلة، كمن 

يطرق الباب؛ هل يكتفي بمرة واحدة!

بدأت الفاتحة بالتعريف باهلل   بنعمته وبرحمته وبملكه 
وبمجده، وأعطت أربع مفاتيح لفتوح وسعادة الدارين: مفتاح 
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الذكر والثناء واألذكار الموظفة واالستغفار الدائم يف )پ 
پ پ پ ڀ( ومفتاح التبتل والعبادة ومحبة فضائل 

األعمال يف )ٿ ٿ( ومفتاح التوس��ل والدعاء يف )ٿ 
ٿ ٹ( ومفت��اح علو الهمة يف طلب الحق يف )ٹ 

ٹ ٹ ڤ(.

فيها تعليم العباد بالتوجه إلى بارئهم بتقديم الوس��ائل التي 
ش��رعها لهم ربهم، والتقرب إليه بخالص النيات لتثبيتهم على 
شرائع اإلس��الم، بالتمس��ك بالعروة الوثقى وحبل اهلل المتين، 
الذي تمس��ك ب��ه عباده المنع��م عليهم من النبيي��ن والصديقين 
والش��هداء والصالحين، والذي طرفه من عند اهلل وطرفه اآلخر 

يف جنات النعيم.

فيها أطيب وأش��رف الذكر بحمد اهلل وش��كره والثناء عليه 
وتمجيده بأس��مائه وصفاته، فإن أعظم ما تقرب به اإلنسان إلى 
ربه س��بحانه هو ذك��ره والثناء علي��ه متذكًرا معانيه��ا بقلبه، فقد 
أدى أفضل األعمال، فذكر اهلل خير من سائر األعمال، خير من 
الصدق��ة والجهاد، فما طلب اهلل االس��تكثار من ش��ي مثله وما 

جاءت )كثيًرا( يف القرآن إال مع الذكر.
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فيه��ا أجل المطال��ب العالي��ة يف التعبد القلب��ي: فالمطلب 
األول ه��و كمال محبة الرب، والمطلب الثاين هو كمال الرغبة 
والرجاء بالرحم��ة، والمطلب الثالث كم��ال الرهبة والخوف. 
واش��تملت عل��ى أص��ول تحصي��ل الهداي��ة، بالحم��د والثن��اء 
والتمجيد، والعبودية، والذل والخضوع واالستعانة، والدعاء، 

ثم جاء بعدها طلب الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم.

اش��تملت الفاتحه على الرحمة، وه��ي الكلمة األولى، ثم 
جاء تعالى بأخص أنواعها، وهي الهداية، ثم جاء بأخص أنواع 
الهداي��ة، وه��ي النعمة،  فال يمكن أن يهت��دي حتى يرحمه اهلل، 

وال يمكن أن ينعم عليه حتى يهديه اهلل.

اش��تملت على التعلي��م والتعري��ف بالمعبود )پ پ 
پ پ ڀ( مقدم��ة حت��ى تع��رف اهلل، ف��إذا عرفت 
فاعبده ثم خذ العون من اهلل، فإن اهلل لو لم يعنك لما اس��تطعت 
أن تعب��ده »َلْن ُتَطاَع إاِلَّ بِإِْذنِ��َك«)1( »َوَأِذَن لِي بِِذْكِرِه«)2( فإن لم 

يوفقه ولم يعنه فما أذن اهلل له.

))(  ج��زء م��ن حدي��ث طويل أخرج��ه الطراين يف المعج��م الكبي��ر )64/8) رقم 
.)80(7

))( جزء من حديث أخرجه الرتمذي يف كتاب الدعوات )رقم )340(
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أراد اهلل منا أن نجعل قراءتها ديدننا يف ليلنا ونهارنا، ندعوه 
ونتوس��ل إليه بفهم وحضور قل��ب لمعانيها، لتكون معنا يف كل 
أحوالن��ا وأوقاتنا، لكي تحدث تغيي��ر يف حياتنا. جمعْت معاين 
الوح��ي ومقاصد الش��رع، فم��ن تدبَّرها ح��قَّ التدبُّ��ر فتحْت له 

جميع مراتب الهداية، كلٌّ على حسب إيمانه.

تدب��ر س��ورة الفاتحة يوص��ل لمرتبة اإلحس��ان، حيث إن 
أول طريق إلحس��ان العبادة هو أن يجمع المرء قلبه حال قراءة 

الفاتحة.

إذا تأملت وجدت أول الس��ورة افتتحت بأمور ثالثة: بذكر 
اإللهي��ة، والربوبي��ة، والملك، وه��ذه األمور الثالث��ة موجودة 
يف آخ��ر س��ورة يف الق��رآن )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( الربوبي��ة 
األلوهي��ة،  ژ(  ڈ  )ڈ  المل��ك  ڎ(  ڎ  )ڌ 

فه��ذه ثالثة أوصاف لربِّنا  ذَكَره��ا مجموعًة يف موضٍع 
واح��ٍد يف أول الق��رآن، ثم ذَكَرها مجموع��ًة يف موضٍع واحٍد يف 
آخ��ر ما َيطُرق س��معك من الق��رآن؛ فينبغي أن ُيعل��م أنَّ العليم 
الخبي��ر لم يجَمْع بينهم��ا يف أول القرآن ثم يف آخره إالَّ لَِما َيعَلُم 

ِة حاجة العباد إلى َمعرفتِها. مِن شدَّ
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بربوبي��ة العالمي��ن يطمئ��ن قل��ب المؤمن إلى ه��ذا الرب 
المعبود، وتس��كن نفس��ه إلي��ه، وتنقاد إلي��ه بكليت��ه، فربه الذي 
يعبده هو رب العالمين، فمن يخرج من ربوبيته وقهره وتسلطه! 
وه��و أيًضا مالك ليوم الدي��ن، يملك ذلك اليوم الذي فيه الكل 
خاض��ع، فهو يملك الدنيا واآلخرة، وهو رحمن رحيم، نتقلب 
يف ألطاف��ه، وُنقبل عليه، ونس��أله رحمته، ونتوج��ه إليه بُكليتنا، 
وتتعلق قلوبنا به دون ما س��واه، فهو رحي��م بنا، وهو ربنا، وهو 
مالكن��ا، إلى م��ن نتوجه إن ل��م نتوجه إلي��ه  فهو الذي 
خلقنا وأوجدنا، وهو الذي هدانا، وهو الذي أخرنا أنه رحمن 

رحيم.

الكلم��ة التي ت��دور حولها الفاتحة ه��ي )ٹ( فاألمة 
كلها حين تصل��ي تطلب وتدعو بالهداية، ف��كأن كل المصلين 
يدعون لبعضهم وقد توس��لوا إلى اهلل تعالى بأنواع التوحيد من 

أجل طلب الهداية.

نالح��ظ أن كلمة )ڀ ڀ ڀ( قد تكررت مرتين 
يف الس��ورة، يف قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ويف قوله 
تعال��ى: )ڀ ڀ ڀ( وهذا يش��عرنا برحم��ة ربنا التي 
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ش��ملت الدنيا واآلخ��رة، فلف��ظ )ڀ ڀ(  األول جاء 
بع��د )پ پ پ پ ڀ( فالعالمين والدنيا كلها 
تس��ير برحم��ة ربن��ا  و)ڀ ڀ ڀ( ج��اء بعدها 
)ٺ ٺ ٺ ٺ( لإلش��ارة أن الي��وم اآلخ��ر أيًضا يس��ير 
برحمة اهلل، فهذه السورة تطمئن المرء بأن األصل يف الكون هو 

رحمة اهلل، وأن أصل عالقة اهلل بعباده هي الرحمة.

يف الس��ورة التي تليه��ا )البقرة( أوله��ا )ڀ ڀ ڀ( 
ووصفه��م بأوصافهم، ثم كرر أهن��م )ڄ ڄ ڃ ڃ( وكأن 

فيه��ا إجاب��ة لس��ؤال الداع��ي بطل��ب الهداي��ة )ٹ ٹ 
ٹ ڤ( يف الفاتح��ة أن ُوصف��ت ل��ه أوص��اف المهتدين 
يف أوائل س��ورة البق��رة ثم أن الصنف الث��اين )ٱ ٻ ٻ( 
يقابله��م يف س��ورة الفاتحة ) ڄ( والصن��ف الثالث هم 
المنافقون )ڦ ڦ( ألهن��م عرفوا الحق ويتنكبون 

الصراط المستقيم.

وألن جوهر الدين عبودية واستعانة، فال يكتمل لك دينك 
إال إذا كملتهم��ا، فمقام��ك عند اهلل بقدر افتق��ارك إليه )ٿ 
ٿ ٹ(  مقدم��ة لالع��رتاف بي��ن ي��دي اهلل باالفتق��ار 
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وسؤال الهداية »َولَِعْبِدي َما َسَأَل«)1( ماذا تريد يا عبدي؟  يلقنه 
أن يدعو بطلب الهداية )ٹ ٹ ٹ ڤ(.

ُل الفاتحه مش��تماًل على حم��د اهلل وتمجيده  ولم��ا كان أوَّ
والثناء عليه، وآخُرها مشتماًل على الذمِّ للمعرضين عن اإليمان 
ب��ه واإلقرار بطاعته، دلَّ ذلك عل��ى أنَّ َمطلع الخيرات وُعنوان 
الس��عادات هو اإلقب��اُل على اهلل  ومطل��َع اآلفات ورأس 

المخالفات هو اإلعراُض عنه سبحانه والبعُد عن طاعته.

من تحقق معاين الفاتحة علًما ومعرفة وعماًل وحااًل وواقًعا 
فق��د فاز بالكم��ال البش��ري بأوفر نصي��ب، وص��ارت عبوديته 

عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين.

هي سورة تش��مل معاين الكمال اإللهي، ويستحضر حمد 
ربه تعال��ى وكمال فضله ونعمته هبذا الق��رآن العظيم، ويتعرف 
عل��ى أس��ماء اهلل وأوصافه الدال��ة على كماله وجالل��ه، فيزداد 
معرف��ة برب��ه ومحبة وقرًبا، ث��م هو يعرتف لربه بح��ق العبودية، 
فيش��تاق أن يرتق��ي يف ش��رف مدارجه��ا ويستش��رف مرات��ب 

))(   أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 
.)395
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المقربين، وهو يف هذا يطلب العون من ربه اس��تحضاًرا لضعفه 
وتقصيره، وحاجته لربه يف كل أحواله، خاصة لتحقيق عبوديته 

كما يحب ويرضى.

اش��تملت على المطالب العالية يف أصول العبادات القلبية 
الثالث��ة، فال توجد عبادة إال على المطالب الثالثة: محبة الرب 
رب  اهلل  أن  باعتق��ادك  ڀ(  پ  پ  پ  )پ 
العالمي��ن، هذا مفتاح كمال المحب��ة، ألن النفوس جبلت على 
  من أحس��ن إليها، وال أحد أحسن إلى البشر أكثر من رهبا
)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]س��ورة البق��رة: آي��ة 21[ الث��اين 

كمال الرغبة والرجاء فيما عنده، والثالث كمال الرهبة.

وألن��ه س��بحانه يعل��م ضعفك، ويعل��م ش��دة حاجتك يف 
دني��اك، أمرك بالصالة كقناة تواص��ل معه، وعلمك كيف يكون 
الحوار بالفاتحة، فالبداية حمد وثناء وتمجيد، ثم إقرار وإعالن 
وتحقي��ق عبوديتك له واس��تعانتك به، ثم يأيت الس��ؤال وطلب 
الهداي��ة والتوفي��ق إل��ى الجنة، وق��د وعدك اإلجاب��ه متى كنت 

حاضر القلب مخلص القصد منكسر القلب خاشًعا مخبًتا.
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والم��راد بالص��الة يف قول��ه  يف الحدي��ث القدس��ي: 
اَلَة َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي نِْصَفْيِن«)1( هي الفاتحة، فهي  »َقَسْمُت الصَّ
الركن الركين يف الص��الة وال تصح إال هبا، فهي جوهر الصالة 
ولبها، وهي قس��مان: قسم هلل  وقس��م للعبد، ثالث آيات 
ونصف خالصة هلل، وثالث آيات ونصف خالصة للعبد،  نصف 

يقرأ يف األرض ونصف يقرأ من فوق سبع سموات، استشعر.

لقد تناولت سورة الفاحتة أربعة حماور رئيسة: �
1 ( احملور العقدي:  �

االعتق��اد ب��اهلل واختصاص��ه ج��ل ش��أنه باس��تغراق الثناء 
والحم��د، كج��زء م��ن التعريف به جل��ت عظمت��ه، واعتقاد أنه 
المنعم المجازي الذي إليه المرجع والمعاد، فال شريك له وال 
نظير للمس��تحق للعبادة، وتجس��د هذا المح��ور يف قوله تعالى 

ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  )پ 
ٺ ٺ( فه��و س��بحانه مصدر كل أمر يس��توجب الحمد، 

فهو الخالق المبدئ المعيد المربي بكل اآلالء والنعم.

))(   أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 
.)395
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2 ( احملور العبادي:  �
لقد دعت الس��ورة الكريمة إلى توجيه العباد بعبادهتم إلى 
اهلل وح��ده  وأنه ال مألوه بحق س��واه، ف��كان ذلك اجتثاًثا 
لجذور الش��رك والوثنية التي كانت قد ضربت أطناهبا يف أرجاء 
المعمورة، وإرس��اء لتوحيد األلوهية الذي يعد أهم ما جاء من 

أجله الدين، ،وهذا المح��ور يتمثل يف قوله تعالى: )ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ(.

3 ( احملور املنهجي:  �
وهو الذي بينت الس��ورة من خالله س��بيل السعادة الذي هو 
منهج النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من استمسك به 
حاز نعم الدنيا واآلخرة، ومن زاغ عنه باء بالخسران فيهما، وتمثل 

هذا المحور يف قوله تعالى: )ٹ ٹ ٹ ڤ(.

4 ( احملور االعتباري أو القصصي:  �
وع��ن طريقه أوضحت الس��ورة الكريمة م��آل الموحدين 
الواقفين عند حدود اهلل تعالى اآلخذين بأحكام شرعه، وعاقبة 
ين لحدود اهلل تعال��ى النابذين ألحكام دينه،  المش��ركين المتعدِّ
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وج��اء هذا المحور ملخًص��ا يف قوله تعالى: )ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(.

إن س��عادة اإلنس��ان التام��ة تتوق��ف على اس��تكمال قوتيه 
العلمية والعملية اإلرادية، واس��تكمال القوة العلمية إنما يكون 
بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق 
التي توصل إليه، ومعرفة آفاهتا، ومعرفة نفس��ه ومعرفة عيوهبا.

واستكمال القوة العملية اإلرادية ال يحصل إال بمراعاة حقوقه 
س��بحانه عل��ى العب��د، والقي��ام هب��ا إخالًص��ا وصدًق��ا ونصًحا 
وإحساًنا ومتابعة، وشهوًدا لمنّته عليه وتقصيره هو يف أداء حّقه.

إن اس��تكمال هاتي��ن القوتي��ن ال يك��ون إال بمعونته، فهو 
يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاّصته، 
وأن يجنّب��ه الخ��روج ع��ن ذل��ك الصراط، ام��ا بفس��اد يف قوته 
العلمي��ة فيقع يف الضالل، واما بفس��اد يف قّوته العملية فيوجب 

له الغضب.

قوله تعالى: )پ پ پ پ ڀڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ( يتضّم��ن األص��ل األّول، وه��و معرفة 

الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقفات تدبرية و فوائد خمتصرة مع آيات سورة الفاحتة 

33

وقول��ه: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( يتضّمن معرفة 
الطريق الموصلة اليه، وأهنا ليس��ت إال عبادت��ه وحده بما يحّبه 

ويرضاه، واستعانته على عبادته.

وقول��ه: )ٹ ٹ ٹ ڤ( يتضّمن بيان أن العبد 
ال سبيل له إلى سعادته إال باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه 

ال سبيل له إلى االستقامة على الصراط إال هبداية اهلل تعالى له. 

وقول��ه: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( يتضّمن 
بيان طريف االنح��راف عن الصراط المس��تقيم، وأن االنحراف 
إل��ى أحد الطرفي��ن انحراف إلى الضالل الذي هو فس��اد العلم 
واالعتقاد، واالنحراف إلى الطرف اآلخر انحراف إلى الغضب 

الذي سببه فساد القصد والعمل.

فأّول الس��ورة رحم��ة، وأوس��طها هداية، وآخره��ا نعمة، 
وح��ظ العبد من النعمة على ق��در حّظه من الهداية، وحّظه منها 
على قدر حّظه من الرحمة، فعاد األمر كّله إلى نعمته ورحمته. 
والنعم��ة والرحم��ة م��ن ل��وازم ربوبّيته، ف��ال يك��ون إال رحيًما 
منعًما، وذلك من موجبات ألوهّيته، فهو اإلله الحق وإن جحده 
الجاحدون وعدل به المش��ركون. فمن تحّق��ق بمعاين الفاتحة 
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علًم��ا ومعرفة وعم��اًل وحااًل فقد فاز من كمال��ه بأوفر نصيب، 
وص��ارت عبودّيته عبودّية الخاّصة الذين ارتفعت درجتهم عن 

عوام المتعّبدين، واهلل المستعان.

***
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(. �

أبتديء مستعيًنا باهلل

اهلل هو جامٌع لمعاين أس��ماء اهلل الحس��نى كلها، دال عليها 
��ن لكمال الج��الل والجم��ال، الدال على  باالجم��ال، وُمتضمِّ

األلوهية، وهي العبادة مع غاية المحبة والتعظيم والخضوع.

اهلل ال��ذي تألهه القل��وب تعظيًم��ا وخضوًع��ا، وتحن إليه 
بالمحبة والش��وق والحني��ن إلى رؤيته، وتأن��س بذكره، وتفزع 
َظ��ِر إَِلى َوْجِهَك،  َة النَّ إلي��ه يف الحوائ��ج والنوائب »َوَأْس��َأُلَك َلذَّ

ْوَق إَِلى لَِقائَِك«)1(. َوالشَّ

اهلل هو الذي تحار فيه العقول فال تحيط به علًما وال تدرك 
له من الكنه والحقيقة إال ما بّين سبحانه يف كتابه، وهي قد تحار 
يف بع��ض مخلوقات��ه فكي��ف بذات��ه  فالعقل يرتد حس��يًرا 

كس��يًرا ع��ن إدراك ذات اهلل  )ې ې ى ى ائ( 
]سورة طه: آية 110[.

))( أخرجه النسائي يف كتاب السهو )رقم 305)(.
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اهلل ه��و اإلله المعبود المس��تحق للعبادة دون س��واه )ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ( ]س��ورة مريم: آية 65[ فالعقل والفْكر يحتاران يف 
حقائ��ق صفات��ه ويف عجيب مخلوقاته، والقلوب ال تس��كن إال 
بِذْك��ره، وليس للعب��اد ملجأ يفزعون يف النوائ��ب إال إليه، وهو 
سبحانه َمن ارتفع بذاته مستوًيا على عْرشه، فهو وحَده سبحانه 

ك. ه والتعبُّد والتنسُّ المستحق للتألُّ

اهلل هو االس��م الذي يتضم��ن توحيد اهلل بأفع��ال العبد من 
األعم��ال القلبي��ة، م��ن الخش��ية والت��وكل، واألفع��ال الظاهرة 

كالصالة والذبح والصدقة وغيرها.

اهلل هو االسم المستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمن 
بأن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ر قلُب العب��د يف هذه المعاين الجليلة الس��م )اهلل(   ل��و تفكَّ
ألوجبْت له الس��كون إلى مواله واللج��وء إليه، ووقوف العقل 
عن التفكير يف ذاته إلى تدبُّر أس��مائه وصفاته، والنظر يف عظيم 

مخلوقاته.

قها  تكاد القلوب المؤمنة أن تتفطر من فرط محبَّتها له وتعلُّ
ب��ه؛ مم��ا يثمر ُأنس ه��ذه القلوب ب��ه وحَده ال بس��واه، فال يفرت 
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الجس��د ع��ن ِخْدمته، وال يْس��َأم اللس��ان ع��ن ِذك��ره، وُيوِجب 
خض��وَع العبد لم��واله والذل واالنقي��اد على التم��ام، وتقديم 

رضاه على كلِّ ما سواه.

كيف ُيحصى جالل هذا االس��م الجلي��ل العظيم، الذي له 
م��ن كل كم��ال أكمله وأعاله وأوس��عه وأعظمه، فم��ا ذكر هذا 
االسم يف قليل إال كثره، وال عند خوف إال أزاله، وال عند كرب 
إال كش��فه، وال عند هم إال فّرجه، وال عند ضيق إال وسعه، وال 
تعلق به ضعيف إال قواه، وال ذليل إال أعزه، وال فقير إال أغناه، 
به تس��تنزل ال��ركات، وتجاب الدع��وات، وترف��ع الدرجات، 
وتستجلب الحسنات، وتستدفع السيئات، فال أعظم من جالل 

. )اهلل(

عندم��ا يعلم المؤم��ن ب��أن اهلل تعالى متصف بهذا االس��م 
العظي��م ينبغ��ي ل��ه أن يق��وم بحقه، م��ن التعبد الذي ه��و كمال 
الحب مع كمال الذل والتعظيم، فال ش��يء أطيب للعبد وال ألذ 
وال أهنأ وال أنعم لعيش��ه ولقلبه م��ن محبته تعالى، ودوام ذكره 
يف لس��انه وقلبه، والسعي إلى مرضاته، والخشوع والخضوع له 

ظاهًرا وباطنًا.
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الرحم��ن ذو الرحم��ة الواس��عة بجميع الخلق، وهو اس��م 
مش��تق من صف��ة الرحمة القائمة به س��بحانه، وه��و متصف هبا 
يف نفس��ه، والرحي��م ذو الرحمة الواصلة، فهو س��بحانه موصل 
الرحمة إلى خلق��ه، وهي للمؤمنون خاصة، فالرحمن وصف، 
والرحي��م فع��ل، حيث وس��عت رحمته األش��ياء وش��ملت كل 

األحياء، فكل ما هم فيه من نعم فمن آثار رحمته.

اهلل والرحمن: تستش��عر عظمة اهلل تعالى وتستقر يف نفسك 
س��عة رحمة اهلل تعالى بأن قرن اس��مه بنعمة الرحمة الواس��عة، 
فتفاءْل واطمئن، وأحس��ن الظن بربك يف عس��رك بأن يفرج اهلل 

عنك، ويف يسرك بأن يديم عليك رحمته ونعمته.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ( الواس��عة  الرحم��ة  الرحم��ن: 
عل��ى  فت��دل   ]156 آي��ة  األع��راف:  ]س��ورة  ڤ(  ٹ ڤ ڤ 
االمتالء بالصفة، لكن ال تدل على ديمومتها، )نعس��ان فإذا نام 
ذهب نعاس��ه( فرحمة اهلل بأه��ل الدنيا من جن��س المخلوقات 
جميعها تزول عنهم بقيام الساعة، ألن يوم القيامة غضب عام.

الرحي��م ذو الرحمة الواصلة إلى عب��اده، وهي فعله تعالى 
الذي يفعله متى شاء، ومن وصلت له الرحمة استمرت معه يف 
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الدني��ا واآلخرة )جث مث ىث يث( ]س��ورة األحزاب: 
آي��ة 43[ )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]س��ورة الطور: آية 28[ )ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ( ]س��ورة ي��س: آية 58[ وهي ت��دل على الديمومة 

حت��ى يف اآلخ��رة )ڀ ڀ ٺ ٺ( ]س��ورة األنبي��اء: آية 
103[ )ڃ ڃ ڃ چ چ( ]سورة فصلت: آية 32[.

والبدء بالبسملة فيه طلب العون من اهلل وحده رجاء البركة 
منه، وداللة على كمال ألوهية اهلل  باتصافة بالرحمة، ولذا 

يبدأ المسلم هبا يف كل شئون حياته استعانة وتوكاًل.

الباء للمصاحبة واالس��تعانة، أي أستصحب جالل أسماء 
اهلل طيل��ة الحياة، فجالل أس��مائك يف قلبي، وهي اس��تعانة باهلل 
أن يفتح قلبك لفهم أس��رار السورة، واستعانة باهلل أن يفتح لك 
أنواره��ا المليئة بالرحمات لتمالء قلب��ك باإليمان واليقين فال 

تخرج إال بكنوزها.

وإذا أقبلت لتتفاعل مع أي شيء يف الكون فإنك تبدأ باسم 
اهلل الذي سخر لك هذا الشيء، ألنك ال سيطرة لك على جنس 
من أجناس الك��ون لينفعل لك أو ليخدمك بقدرتك، فال قدرة 
ل��ك وال علم ل��ك، فأنت حين تقب��ل عليه تتذكر هب��ة اهلل لك، 
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وتذك��ر اس��مه على كل فعل تق��وم به، تذكر نعم��ة اهلل عليك يف 
التسخير، فذكرك السمه قد ضمن لك ثواب تذكرك لنعمة اهلل.

بس��م اهلل كذلك ترف��ع الحياء عن العاصي هلل حين يباش��ر 
عم��اًل، فال تمنعك معصيت��ك له أن تبدأ كل عمل باس��مه، فقد 
جاء بالحيثية، فهو رحمن رحيم، أي أن تعيش حياتك بتجليات 
الرحم��ة، وحين تبدأ بقولك )بس��م اهلل الرحمن الرحيم( عماًل 
لغاي��ة ونتيجة، فإذا أثمرت الغاية كان مناس��ًبا أن تس��تقبل هذه 

النتيجه بقولك: الحمد هلل.

اهلل والرحمن هما أعمدة أسماء اهلل الحسنى )ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک( ]س��ورة اإلسراء: آية 110[ فأسماء الجالل ترجع إلى 
اهلل مما يثير كمال الخوف، وأسماء الجمال ترجع إلى الرحمن 
مما يثير كمال الرجاء، و»َرْحَمتِي َسَبَقْت َغَضبِي«)1( فأسماء اهلل 
ال تخرج عن الجالل والجمال )ڳ ڳ ڱ ڱ( ]سورة 

السجدة: آية 16[ أي بأسمائه.

))(   أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  ]سورة 
األع��راف: آي��ة 56)[ )رق��م ))74( ومس��لم يف كتاب التوبة، باب: يف س��عة 

رحمة اهلل تعالى وأهنا سبقت غضبه )رقم )75)(.
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فجمي��ع أس��ماء اهلل تعالى منطوي��ة يف )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ( فم��ن قاله��ا فقد ذك��ر اهلل بجميع أس��مائه، فالرحمن من 
صف��ة الرحمة، وه��ي تقتضي الرجاء، ولف��ظ الجاللة )اهلل( من 

صفة األلوهية، وهي تقتضي الخوف.

فعندما نبدأ بالبسمله يتبين لنا أن جميع أعمالنا وتصرفاتنا 
ينبغي أن تبنى على أساسين اثنين؛ خوف منه وطمع فيما عنده، 
وكال األساس��ين ال يوج��دان إال بع��د معرفة به وكم��ال محبته 
يف القلب، فمن عرف اهلل بأس��مائه وصفات��ه تعلق قلبه به محبة 

وخوًفا ورجاء، والتأله هو كمال الحب والشوق واألنس.

وكلم��ا زاد الحب يف الخال��ق زاد الخوف منه وزاد الرجاء 
فيه، ألن المحبوب إن أعرض خاف المحب من إعراضه، وإن 
أقبل طمع المح��ب يف إقباله )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]س��ورة 

البقرة: آية 165[.

ورحم��ة اهلل تعال��ى لخلقه نوع��ان: رحمة لجمي��ع الخلق 
المؤمنين والكافرين وس��ائر المخلوقات فرحمته وس��عت كل 
شيء، والثاين رحمة خاصة بالمؤمنين، وهي األعلى واألغلى؛ 

إذ هبا يكتمل نور اإليمان ويتدرج هبا العبد يف منازل الجنان.
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وقد بدأت بالبس��ملة هنا، وهي ليس��ت م��ن الفاتحة على 
الصحيح، ألن المصلي يش��رع له قراءهتا، ولكوهنا آية مس��تقلة 

من القرآن الكريم، وألن هذا أول ورود لها يف المصحف.

***
)پ پ پ پ ڀ(. �

»َحِمَدنِي َعْبِدي«)1(.

هذه هي روعة االستهالل، وحسن الثناء على خالق الكون 
ومدب��ر أمره، الذي خل��ق ورزق، ولطف بعموم رحمته وعميم 
فضل��ه، وإليه يمضي الخالئق للحس��اب ج��زاء وفاًقا. وحقيقة 
الحمد الثناء عليه سبحانه بِِذْكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة، 

المثمر لحبِّ القلب وخضوعه.

الحمد هلل لظهور س��لطانه والس��تحقاقه لجالله وجماله، 
وله الشكر لوفور إحسانه ولجزيل نواله وعزيز أفضاله، فحمده 
س��بحانه لنفس��ه العلية هو مِن صفات كماله، وحم��د الَخْلق له 

))(   ج��زء م��ن حديث »قس��مت الصالة بيني وبي��ن عبدي نصفي��ن« الذي أخرجه 
مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 395(.
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هو على إنعامه وعلى جالله وجمال استحقاقه لصفات العلو، 
واستيجابه لنعوت العزِّ والسمو.

وهذا االس��تهالل فيه قطع بأنه البد م��ن أن يوجد حمد يف 
هذا الكون بش��كل فطري لتستقبل هبا البش��ريه سيل النعم التي 
تفيض على الخالئق، وما ينفعل لهم من اسباب مادية وحيوان 

ونبات سخرت لهم ولمنفعتهم ولمعيشتهم.

)پ پ( )ال( تدل على االس��تغراق بأن هذا الحمد 
موجه بش��كل حصري مس��تغرق هلل  بكل أنواع المحامد، 
م��ا علمنا منها وم��ا لم نعلم، له وحده ال ش��ريك له، ويصح أن 

تضع مكاهنا )كل(. 

وال��الم يف )هلل( هن��ا تدل عل��ى االس��تحقاق لجميع أوجه 
الحمد وأنواعه، وال يستحقها على هذا الوجه العظيم الخالص 
الش��امل إال اهلل، وكل ماج��اء بعد الحمد فه��ي حيثيات له، فهو 
اهلل، وه��و رب العالمي��ن، وه��و الرحمن، وه��و الرحيم، وهو 
مالك يوم الدين، فهو مس��تحق الحم��د وأهله لما له من جالل 

وجمال وكمال سبحانه وبحمده.
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الحمد هو الثناء التام بالجميل والوصف الجامع بالكمال 
المطل��ق، وهو االع��رتاف هلل بالتقصي��ر والفق��ر والحاجة إليه، 

وشكره على نعمته وإحسانه إلى عباده.

)پ پ( اس��تحقاًقا واختصاًصا، فهو تعالى مستحق 
ل��كل أجناس المحام��د، وكل أن��واع الثناء الكام��ل من جميع 
الوجوه لذاته، ولربوبيته الكاملة على خلقه، وألسمائه وصفاته 

وأفعاله، وعلى خلقه ونعمه وهدايته وقضائه وقدره.

ابت��داء اهلل تعالى الس��ورة بحمد نفس��ه يعلمنا أن��ه لن يبلغ 
كم��ال حمده تعال��ى وال يحصى ثناء عليه إال ه��و تعالى ليربي 

عباده على كيفية حمده »اَل ُأْحِصي َثَناًء َعَلْيَك«)1( .

)پ پ( هو الش��عور الذي ُيس��تقبل بالفكر ويستقر 
يف الوج��دان ويفيض به قلب المؤمن، ثم يش��ع يف كل جوارحه 

فتن��زع فعاًل وش��كًرا، فالنعمة لكل كيان��ك )ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]س��ورة الزم��ر: آي��ة 23[ ثم 

))(   ج��زء م��ن حدي��ث أخرجه مس��لم يف كتاب الص��الة، باب: ما يق��ال يف الركوع 
والسجود )رقم 486(.
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تتس��ع الدائرة إلى خارجك، فتكون حركة الحياة منس��جمة بما 
اس��تقر يف عقيدتك، فال يصدر منك ش��يء إال بمنهج اهلل الذي 

أقره.

اهلل هو المستحق للحمد بذاته ألنه )اهلل( لفضائله وكماالته، 
وبأفعال��ه الدائ��رة بين الفض��ل والعدل، وإن لم تتع��د الفضائل 

إلي��ك فذات��ه  تس��تحق الحم��د قبل خلق��ه للخلق )ڭ 
ۇ ۇ( ]س��ورة البقرة: آية 117[ يس��تحق أن يلتفت إليه 
خلق��ه باإلعجاب والثناء والتس��بيح والتحميد؛ ألنه أبدع ش��يًئا 
عل��ى غير مثال، فكي��ف إذا نالك من هذه الذات اإللهيه ش��يء 
بس��يال الربوبية من النعم التي س��بقت وجودك، والنعم الحالية 

التي أنت فيها، أو التي تنتظرك بالرحمة يف اآلخرة )وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ( ]سورة األعراف: آية 43[.

أن  ببال��ك  يخط��ر  أن  فإي��اك  )پ پ(،  ه��و 
عالًما من العوالم التي تخدمك - أيها اإلنس��ان - سينكث عن 

خدمت��ك، فناصيتهم بي��ده ال رب لهم س��واه )ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ( ]سورة المؤمنون: آية 91[ فهي ربوبية رحمة ال جروت.
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)پ پ( ألن��ه اهلل يف كماالت��ه، وألن��ه رب العالمين 
لفيض اإلحس��ان من��ه لخلقه، فإن وجودك ابت��داًء قبل وجودك 
)ۉ ې ې ې ې( ]س��ورة اإلنس��ان: آية 1[ لي��س إال فيًضا من 

النعمة اإللهية التي تس��تجيش الشكر والحمد والثناء، وتفيض 
عل��ى الجوارح لتنفعل مع الوجود انفع��ال الحب والرحمة مع 

من حولك.

)پ پ( هو االعتراف بالفضل، وهو أن تثني على اهلل 
وتجّله، وتشكره على عطاياه، وتذكره وتمجده بجميع أسمائه، 
ألن م��ن ُيحمد ال ُيحمد إال على كمال، وعلى أوصاف الجمال 

والجالل، ويثبت هلل كل أسمائه ما عرف منها وما لم يعرف.

افتتاح الكتاب العزيز بالحمد فيه داللة على أن هذه الكلمة 
ه��ي أجم��ع كلمة يف وص��ف الكم��ال هلل  وأن الحمد من 
أكمل أنواع الذك��ر، وأن أول ما يتلقاه العباد من كالم رهبم هي 
كلمة الحمد، فيس��تقر ذلك يف نفوسهم، وأن السورة مبنية عليه 
م��ن حيث داللتها عل��ى كمال اهلل تعالى الدال على اس��تحقاقه 
للعبودية، وإرش��اد العباد إلى أن يبدأوا بحمد اهلل تعالى والثناء 

عليه وتمجيده يف سائر أحوالهم.
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)پ( هو اإلخبار عن إحس��ان ومحاس��ن المحمود 
ا ظاهرة  ا قائمة بذاته وإمَّ على وجه الُحبِّ له، ومحاسنُه تعالى إمَّ

يف مخلوقاته.

)پ( ه��و وص��ُف المحم��ود بصف��ات الكمال مع 
المحب��ة والتعظيم، فإن لم يكن مع المحب��ة والتعظيم كان نفاًقا 
ًفا ومدًحا مذموًما. فهو الثناء التام هلل  يف  ورياًء وكذًبا وتزلُّ
ذاته وصفات��ه وأفعاله؛ ألنه خالق الخلق كلهم ومالكهم ومدبر 

شؤوهنم ومربيهم بنعمه العامة والخاصة.

)پ پ( ه��و اإلخبار عنه بصف��ات كماله   مع 
محبته والرضا به، فال يكون المحبُّ الساكت حامًدا وال الُمثنِي 

بال محبة حامًدا حتى تجتمع له المحبة والثناء.

)پ( أفضل من التسبيح، بل يقوم مقام التسبيح لما 
تضمن��ه الحمد من معنى التس��بيح، وه��و تنزيه هلل  وزيادة 
علي��ه، بإثب��ات كل كم��ال لل��رب  فع��اًل ووصًفا واس��ًما 
وتنزيًها عن كل س��ؤ وعيب ونقص، وألن التسبيح تنزيه، فغالًبا 
ي��أيت مقروًنا إما بالحمد أو باس��م من أس��ماء اهلل العلي العظيم 
»س��بحان اهلل وبحمده« وكذلك فإن الحمد معناه الثناء على اهلل 
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والش��كر له، وهذا تنزيه له واعرتاف بأن��ه أهل ألن ينزه ويعظم 
ا للثن��اء إال إذا كان منزًها عن  ويثنى عليه،ألنه ال يكون مس��تحقاًّ

النقص، فحمد الحامد هلل تسبيح له.

ن  )پ( أعمُّ المعارف وأوس��ع العلوم، وهو متضمِّ
م��ع محبت��ه    ونع��وت جالل��ه  كمال��ه  لجمي��ع صف��ات 
ن لِحْكمته يف جميع  والخضوع له مس��تلزم لها، كما ه��و متضمِّ
أفعاله وأوامره، وهو س��بحانه المحم��ود على كلِّ حال، وعلى 
كلِّ ما خَلقه وشَرعه، فَمن امتأل قلبه بالحمد امتأل ميزانه به يوم 
ِه َتْم��َ�ُ اْلِميَزاَن«)1(  لق��اء مواله، ق��ال : »َواْلَحْمُد لِلَّ
فاللهم لك الحمد مِلء الس��ماوات واألرض، وملء ما بينهما، 
وملء ما ش��ئَت من ش��يٍء بعد، ولك الحم��د كلُّه حتى ترضى، 

ولك الحمد إذا رضيَت، ولك الحمد بعد الرضا.

وق��د بدأ بوص��ف األلوهي��ة )پ پ( قبل تخصيص 
وص��ف عطاء الربوبية )پ پ( مع أن األخير أكثر 
تعلًقا بمصلحة العباد وأكمل يف اإلحس��ان إليهم، دليل على أن 

))(   ج��زء من حديث أخرجه مس��لم يف كتاب الطهارة، ب��اب: فضل الوضوء )رقم 
.)((3
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األلوهية تكليف، وهي يف حقيقتها نعمة تستحق الحمد بمنهج 
تس��تقيم به حيات��ه )ڃ ڃڃ چ چ( ]س��ورة الرحمن: آية 
1-2[ ألهنا تس��توجب الجزاء يف اآلخرة، وه��ي امتداد لحياتك 

الحقيقي��ة يف اآلخ��رة الت��ي ال تفوت��ك النعم��ة وال تفوهت��ا أنت 
بالموت.

كلمة الحمد هلل هي س��ر الك��ون كله ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں(  ]اإلسراء: 44[ لو فقهت وعلمت، ففي الضراء »الحمد هلل 
ال��ذي بنعمته تتم الصالحات« ويف الس��راء »الحمد هلل على كل 
ح��ال« والحمد ه��ي يف مجموعها كلمة تحم��ل معنى العبودية 
والحب والثناء والشكر والعرفان بالقلب واللسان والجوارح، 
ومن يوفق إلى ذلك يستشعر فضل اهلل عليه بالهداية إلى معرفته 

وتوحيده.

أص��دق وأحق كلمة قالها العب��اد هي )پ پ( وهي 
أفض��ل الدعاء، وه��ي تمأل الميزان، وهو س��بحانه المس��تحق 
للحم��د كله، واألولى به على أعلى صف��ات الكمال، وقد كان 
الحم��د وذكر الثن��اء والمجد هلل تعال��ى بعد الرفع م��ن الركوع 

تأكيد وتكرار ما ورد يف الفاتحة.
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إن كمال الحمد يتضمن التوحيد، فهو أولى بأن يعبد؛ ألنه 
أولى أن يحمد، وحيث يس��تلزم الحمد اإلق��رار بكمال حكمة 
اهلل  يف خلق الخلق وكمال رحمته بإرس��ال الرسل وإنزال 
الكت��ب، فالحمد يس��تلزم ش��هادة أن ال إل��ه إال اهلل وأن محمًدا 

رسول اهلل.

والحم��د يش��مل أيًضا الثن��اء بالمحاس��ن العلي��ا وإثبات 
صفات الكمال والجالل المطلق، والفضل واإلحسان، والنعم 
الظاه��رة والباطنة ل��ه تعالى، محبة وتعظيًم��ا، فهو اإلخبار عن 
محاس��ن المحمود مع المحبة له، والمحاس��ن تش��مل الكمال 
اإلله��ي يف ذات��ه وصفات��ه وأفعال��ه، وأثره��ا يف ربوبيت��ه لخلقه 
وإنعام��ه عليه��م، فه��و المحمود س��بحانه أللوهيت��ه وربوبيته، 
وه��و المحمود لرحمته، فتكرار الحمد هنا يس��مى )ثناء( وهو 
المحم��ود لملكه ي��وم الدين، فتك��رار الحمد مرة ثالثة يس��مى 
َدنِي َعْبِدي«. مجًدا »َحِمَدنِي َعْبِدي ... َأْثَنى َعَليَّ َعْبِدي ... َمجَّ

إن أنواع المحامد كثيرة ال تحصى، ولو استحضرها العبد 
وه��و يق��رأ )پ پ پ پ ڀ( لفت��ح ل��ه أنواع 
وأبواب من محبة اهلل ومن تمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه، 
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ولفتح له علوم وعبادات قلبية ال يعلمها إال من عاشها وعرفها 
)لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم(.

وه��و  محم��ود م��ن وج��وه ال تحص��ى وجوانب ال 
تس��تقصى، له أس��ماء وأوصاف ومدائح وثن��اء ال يعلمها ملك 
مق��رب وال نب��ي مرس��ل، تقص��ر بالغ��ة الواصفين ع��ن إدراك 
كنهها، لم تتحرك هبا الخواطر، وال هجس��ت هبا الضمائر، وال 
الحت لمتوس��م، وال س��نحت يف فكره، فه��و تعالى محمود يف 
الك��ون كله دائًما بدوامه، خالًدا مع خلوده، حمًدا ال يزول أبًدا 

يف الدنيا واآلخرة.

واحلمد يدور على مخسة معان:  �

أن يحمد اهلل على ربوبيته.. )

وأن يحمد اهلل على ألوهيته.. )

وأن يحمد على أسمائه وصفاته.. 3

وأن يحمد اهلل  على خلقه وإبداعه الكائنات.. 4

وأن يحمد  على شرعة وكتابه.. 5
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و)پ پ پ پ ڀ( تضمن��ت توحيد اهلل 
بالعب��ادة، وهو يف الحقيقة معنى العبادة، فالعبودية مدارها على 
قاعدتي��ن هما أصلها: ح��ب كامل وذل تام »َأُبوُء َل��َك بِنِْعَمتَِك 

، َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي«)1(. َعَليَّ

لحظ القلب إلى النعمة ومش��اهدة المنة يورث هذا ش��كًرا 
وحباًّا لولي النعم واإلحسان وتعظيًما له ورضا عنه.

مطالع��ة عيب النف��س والتقصي��ر يف العم��ل والذنب التي 
تورث ذالاًّ وانكس��اًرا وخضوًعا له سبحانه واالفتقار والتوبة يف 

كل وقت وأال يرى نفسه إال مفلًسا.

)پ( فيه معنى الشكر، بل هو أعم منه؛ ألنه يتضمن 
الم��دح والثن��اء يف حال الس��راء والضراء، والش��كر يكون عند 
النعم��ة الظاه��رة فق��ط، فالحم��د هلل تعال��ى يكون عل��ى جميع 
األحوال، بخالف الش��كر فاهلل  يحمد على كل حال حتى 

عند نزول المصيبة ووقوع الضرر والسوء.

))(   جزء من حديث س��يد االس��تغفار الذي أخرجه البخ��اري يف كتاب الدعوات، 
باب: أفضل االستغفار )رقم 6306(.
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)پ( يتضم��ن المدح والثناء عل��ى المحمود بذكر 
محاسنه، سواء كان إحساًنا إل��ى الحامد أو لم يكن، والشكر ال 
يكون إال على إحس��ان المش��كور، فمن هذا الوجه الحمد أعم 
من الش��كر، ألن��ه يك��ون على المحاس��ن واإلحس��ان، فإن اهلل 
يحمد على ما له من األس��ماء الحس��نى ويحمد على ما خلق، 
أما الشكر فإنه ال يكون إال على اإلنعام؛ فهو أخص من الحمد 

من هذا الوجه.

)پ( فيه معنى االعت��راف بالجميل، ويف ذلك ترؤ 
م��ن اإلنكار والجحود، وهو الذن��ب األول إلبليس، ألنه إقرار 
من العبد بتقصيره وفقره وحاجته، واعرتاف هلل  بالكمال 
والفضل والنعمة واإلحس��ان، وضرورته إلى ربه  وكمال 
فاقت��ه وفق��ره إلي��ه، وأن يف كل ذرة من ذراته الظاه��رة والباطنة 
فاق��ة تامة، وضرورة كاملة إل��ى ربه  وأنه إن تخلى عنه 
طرفة عين هلك وخس��ر خسارة ال تجر، إال أن يعود اهلل تعالى 
علي��ه ويتدارك��ه برحمت��ه، وهذا من أعظ��م ألوان العب��ادة، وال 
لِّ له  يدخل العبد على ربِّه من باٍب أوس��ع، وأفضل من باب الذُّ

واالنكسار بين يديه.
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)پ( خاص باللس��ان، ولهذا جعل اهلل الحمد قواًل 
)وئ وئ ۇئ( ]س��ورة األع��راف: آي��ة 43[ )ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ( ]س��ورة اإلس��راء: آية 111[ والش��كر يكون باليد واللس��ان 
والقلب )وئ وئ ۇئ ۇئ( ]س��ورة س��بأ: آية 13[ فالقول الكريم 
ش��كر، والنية الحس��نة ش��كر، وجعل اهلل الحمد عب��ادة الكون 
)پ پ پ( ]سورة الزمر: آية 75[ والحمد يدخل فيه الثناء 

والش��كر، فبداية كل ش��ي )بس��م اهلل( وهناية كل شيء )الحمد 
هلل(.

وكل ش��يء يسبح بحمده، وجعل اهلل تسبيح عباده بحمده 
لكونه رب العالمين تس��بيح المحبة، ولكونه الرحمن الرحيم، 
وتس��بيح الخ��وف بمال��ك ي��وم الدي��ن، والحم��د هلل  ألنه رب 

العالمين، فلو أن للعالم رباًّا آخر لفس��د )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 
]سورة المؤمنون: آية 91[ الكون كله يديره رب واحد .

واهلل تعال��ى يس��تحق الحمد على أن هدان��ا لصيغة الحمد 
الت��ي يرتضيها، ففيها كل الثناء على اهلل كما وصف نفس��ه، فلم 
يرتك ذلك للناس على اختالف قدراهتم العقلية والفكرية وعدم 
تكافؤ الفرص، فرحم اهلل من ال يقدر بأن قيد من يقدر أن يحمد 
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هبذه الصف��ة فقد أخرج اهلل عبيده من الحي��رة يف صيغة الحمد، 
وال يمكن ألي بيان بش��ري أن يلم بكماالت المحمود فهي ال 
تتناهى، وال تس��تطيع أن تعر بقدراتك البياني��ه »اَل ُأْحِصي َثنَاًء 

َعَلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك«)1(.

وحمد اهلل موجب لرحمت��ه وال يصرف لغير اهلل، وقد أذن 
اهلل بصرف الش��كر دون الحمد )ڇ ڍ ڍ ڌ( ]س��ورة 

لقمان: آية 14[ فكان الحمد له وحده بينما الشكر له ولخلقه.

والحم��د رتب��ة إيماني��ة، فأن��ت هنا تعق��د مع رب��ك عهًدا 
للدخ��ول يف ابتالء الحم��د لينظر هل تنجح في��ه، فحينما تصر 
عل��ى االبت��الء م��ن البأس��اء أو الض��راء، وحين تثب��ت يف حال 

ا. االستغناء فال تزيغ وال تطغى، فأنت حامد حقاًّ

والرب هو الس��يد المطاع المالك المتصرف، الذي ال نظير 
له يف سؤدده، وله الخلق والملك والتدبير، وهو يتولى تربية خلقه 
وإصالحهم فيما يغدق عليهم من نعمه، وإنه رب للكون كله، وإن 
كل هذه المخلوفات ال تستغني عن إنعامه وسيادته طرفة عين يف 

))(    ج��زء م��ن حديث أخرجه مس��لم يف كتاب الص��الة، باب: ما يق��ال يف الركوع 
والسجود )رقم 486(.
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ذات أنفس��ها وفيما يحيط هبا، قلب ينبض، وهواء يتنفس، وأنعم 
ظاهرة وباطنة، وهذه ليس��ت إال هلل س��بحانه، وم��ن مقتضى هذه 
الربوبي��ة أال يخلق الخلق س��دى، وأال يرتكهم هماًل، بل يعرفهم 
بكل ما يصلحهم يف معاش��هم ومعادهم، وعطاء الربوبية يش��مل 

جنس اإلنسان مؤمنهم وكافرهم وغيرهم من المخلوقات.

 ]8 آي��ة  الزم��ر:  ﴾]س��ورة  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ﴿

)ۀ ۀ( وال��رب هو الس��يد والُمدبر والُمتصرف يف ش��ؤون 

المربوبين، والمالك له��م الذي ُيربيهم بصنوف النعم بأنواعها 
المتعلقة برتبية األبدان وبرتبية األرواح بالوحي، فهذا فيه إثبات 
الوحي والنبوة، وإرس��ال الرس��ل، عليهم الصالة والسالم، إنه 
ُيرس��ل إليهم رس��اًل وُينزل عليهم ُكتًبا، فالرتبية تكون لألرواح 
ولألبدان، ل��ألرواح بالوحي والهدى، ولألبدان بما يغذوها به 

من أسباب كونية أودعها اهلل مما يف األرض حالاًل طيًبا )ې 
ى ى ائ ائ ەئ( ]س��ورة البقرة: آي��ة 168[ فهو تعالى المربي 

جميع العالمين، وهم من سوى اهلل، بخلقه إياهم، وإعداده لهم 
بحواس التعلم، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها 

لم يمكنهم البقاء، فما هبم من نعمة فمنه تعالى.
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وتربيته تعال��ى لخلقه نوعان: عامة وخاص��ة، فالعامة هي 
خلق��ه للمخلوقين مؤمنهم وكافره��م، ورزقهم، وهدايتهم لما 
في��ه مصالحه��م التي فيه��ا بقاؤه��م يف الدنيا. والخاص��ة تربيته 
ألوليائ��ه المؤمنين به، فيربيهم باإليم��ان، ويوفقهم له، ويكمله 
له��م، ويدف��ع عنهم الص��وارف والعوائق الحائل��ة بينهم وبينه، 

وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر.

ولعل هذا المعنى هو الس��ر يف أن هذا االسم العظيم الكبير 
الشأن عزيز يف قلوب ونفوس األنبياء، فكان أكثر أدعية األنبياء 
بلف��ظ الرب لتضمن��ه معاين الجم��ال والج��الل والكمال، فإن 

مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله: )پ 
پ ڀ( على انفراده بالخلق والتدبير، والنعم، وكمال 

غناه، وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.

و)ال��رب( هي المالذ لنا منذ أن أخذ اهلل من ذرية آدم العهد 
على الربوبية )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]س��ورة األعراف: آية 172[ وهي 
اإللف األول قبل اإليجاد، وهي اإللف المصاحب؛ ألن الرب 
ه��و المتولي اإليجاد والرتبية، ورب كل ش��يء ومليكه، فيدعو 
( أيًضا على  مس��بب األس��باب باالضطرار، ويدل اس��ُم )الربِّ
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إصالحه ألمور عباده بجميل رعايته وُحسن كفايته.

وم قام بنفس��ه؛ وقام به كلُّ ش��يٍء، فهو قائٌم  وال��رب هو القيُّ
د  ها، قد اس��توى على عرش��ه، وتفرَّ على كلِّ نفس بخيرها وش��رِّ
بتدبي��ر ُملك��ه، فالتدبي��ر كلُّه بيدي��ه، ومصي��ر األمور كلُّه��ا إليه، 
فمراس��يم التدبيرات نازلة من عنده بالعط��اء والمنع، والخفض 
والرفع، واإلحياء واإلماتة، والتوبة والعزل، والقبض والبس��ط، 

وكش��ف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين )ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]سورة الرحمن: آية 29[.

والعاَلمون: كل ما سوى اهلل تعالى من أجناس الموجودات، 
الش��تماله عل��ى العق��الء والجم��ادات م��ن العوال��م المتقدمة 

والمتأخرة من كل جنس يف السماء واالرض وما بينهما. 

وهو رب كل ش��يء ومليكه، رب الس��ماوات ومن فيهن، 
ورب األرض وم��ن فيه��ن، ورب م��ا بينه��ن، مما نعل��م ومما 
ال نعل��م، ف��ال تخ��رج عن ملكوت��ه وقدرت��ه، فكله��م مربوبون 
النقائ��ص والعي��وب،  مقه��ورون، وربوبيت��ه منزه��ة ع��ن كل 
متضمن��ة لكل كمال وتعظيم، وه��ذه الرعاية بالربوبية ال تنقطع 
أبًدا وال تفرت وال تغيب، واهلل  سبحانه لم يخلق الكون ثم يرتكه 
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هماًل، بل يتصرف في��ه باإلصالح ويرعاه ويربيه، وكل العوالم 
والخالئ��ق ُتحفظ وُتتعه��د برعاي��ة اهلل رب العالمين، فليطمئن 
المؤم��ن المكل��ف إلى أن ه��ذه العوالم ال تخ��رج عن خدمته، 

فهي يف رعاية اهلل الدائمة وربوبيته القائمة.

لفظ��ة )پ( ت��دل على معنى لطي��ف، فالفاتحة 
وهي أول سور القرآن قد ابتدأت ب� )پ پ پ پ 
ڀ( بينما آخر س��ورة يف القرآن س��ورة الناس قد انتهت بقوله 
تعال��ى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ( فالمصح��ف ابت��دأ بكلم��ة 
العالمي��ن وختم بكلم��ة الن��اس، وكأن المعنى أن ه��ذا القرآن 
ليس للمسلمين فقط بل إن هذا القرآن هو لهداية البشرية كلها.

وربوبية اهلل تعالى أعظم دليل على ألوهيته وأنه المس��تحق 
للعبادة دون س��واه، وهي دليل على كمال غن��اه، وتمام فقرهم 
إلي��ه من كل وجه، وش��مول ه��ذه الربوبي��ة للعالمي��ن جميًعا، 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد اإللهية، فإذا قلت: )ال خالق إال 
اهلل، وال رازق إال اهلل، وال ُمحي��ي إال اهلل، وال ناف��ع إال اهلل، وال 
ُمعطي إال اهلل، وال ضار إال اهلل( فما الحاجة لغيره أن ُيعبد أو أن 
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ُيقص��د! هذا يقتضي أن تتوجه إليه بالعب��ادة، فإذا كان هو الذي 
يملك النف��ع والضر، فالعبادة والخضوع ينبغ��ي أن توجه إليه، 

فهذا معنى أن توحيد الربوبية يستلزم ويقتضي توحيد اإللهية.

ولو استعشر المرء ضعفه وحاجته إلى ربوبية مواله يف كل 
ش��يء ألورثه ذلك الح��ب والخض��وع هلل رب العالمين مالك 
الملك، فالتذلل والثناء هلل يشعرك بالعزة ويزداد السمو والرفعة 
يف نفسك، فتشعر بلذة العبودية هلل، وهي الزاد الحقيقي للحرية 

من ذل المخلوقين.

واهلل  يربي عباده بما يجري عليهم من األقدار، فحياة 
المؤمن منطوية على ابتالء يمتحن فيها إذا استقام على أمر اهلل، 
وتأدي��ب إذا خالف منهج اهلل، ويعلم أن اهلل يس��وق له مصالحه 
من حيث ال يحتس��ب، فيقبل تربية اهلل له ويرضى هبا، ويحمده 
أن عجله��ا له يف الدنيا ول��م يؤخرها له يف اآلخرة، وأن لطف به 

إذ لم يضاعف مصابه.

***
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)ڀ ڀ ڀ(. �

»َأْثَن��ى َعَليَّ َعْبِدي«)1( عبودية الرج��اء والتعلق برحمة اهلل 
والتعرض ألسباهبا.

بوبيَّة، التي َتعني أنَّه  ا جاء وصف اهلل س��بحانه نفَسه بالرُّ َلمَّ
ف يف ِعباده، والتي  السيِّد المالك المعبود، الذي له مطلق التصرُّ
حمة  ق��د ُيفهم منها معن��ى الجروت والقهر - ج��اء وصُفه بالرَّ
، وَيْق��َوى رجاؤه إْن  بعده��ا لينبس��َط أمُل العبد يف العف��و إْن زلَّ
هَف��ا، وأيًضا لما وصف اهلل تعالى نفس��ه بالربوبية بيَّن أن تربيته 
تعالى للعالمين ليس��ت لحاجة به إليه��م، كجْلب منفعة أو دْفع 

مضرة، وإنما هي لعموم رحمته، وشمول إحسانه.

ا اس��ماه س��بحانه )ڀ ڀ ڀ( فجمعا صفات  أمَّ
اإلحس��ان والجود، والر والحن��ان، والمنَّة والرْأف��ة واللُّْطف، 
وُك��ررت الصف��ة لعمومها وثب��وت تعلُّقها، فنعم��ة اهلل بربوبيته 
لخلقه وإفضاله عليهم جارية على وجه الرحمة والرفق واللين 
واللطف، فرحمته أرَسل إليهم رسله، وأنَزل عليهم كتبه، وهبا 

))(   ج��زء م��ن حديث »قس��مت الصالة بيني وبي��ن عبدي نصفي��ن« الذي أخرجه 
مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 395(.
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هداهم، وهبا أس��كنهم داَر ثوابه، وهب��ا رَزقهم وعافاهم، وأنَعم 
عليه��م، وبرحمت��ه وض��ع الرحم��ة بين عب��اده ليرتاَحم��وا هبا، 
وبرحمته رزق عباَده وخَلق لهم ما ُيصلح دنياهم، وهداهم إلى 

ر بينهم ما تتمُّ به معايشهم. ما ُيصلح ُأْخراهم، وقدَّ

)ڈ( أوس��ُع أس��مائه، والرحم��ة أوس��ع صفاته، قال 

تعالى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]س��ورة طه: آية 5[ فاس��توى 
��ا َخَلَق الَخلَق  بأوس��ع صفاته على أوس��ع مخلوقاته، وكتب َلمَّ
كتاًب��ا، فه��و عنده ف��وق عرش��ه: »أنَّ رحمَته س��بقْت غضَبه«)1( 
وكان هذا الكتاب العظيم الش��أن كالعهد منه س��بحانه للخليقة 
كلِّه��ا بالرحمة له��م، والعفو عنهم، والصف��ح عنهم، والمغفرة 

والتجاُوز، والسرت واإلمهال، والِحلم واألناة.

تأم��ل: جع��ل اهلل الرحمة مائة جزء، فأمس��ك عنده تس��عة 
وتس��عين، وأنزل يف األرض ج��زًءا واحًدا، فه��ذه الرحمة التي 

تشعر هبا هي )% من رحمة اهلل. 

))( أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب: }ورحمتي وس��عت كل ش��يء{ )رقم 
))74( ومس��لم يف كتاب التوبة، باب: يف س��عة رحمة اهلل تعالى وأهنا س��بقت 

غضبه )رقم )75)(.
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انظر: ه��ؤالء الخالئق من اآلدميين، وأن��واع الحيوانات، 
والطي��ور، واله��وام، كل ذل��ك إنما يش��رتك برحم��ة واحدة قد 
ُوزع��ت عليهم! ياهلل يا اهلل! ما أرحمك ما أرحمك! س��بحانك 

وبحمدك.

وهنا هي الرحمة الواس��عة العظيمة التي وسعت كل شيء 
وعم��ت كل ح��ي، فتش��عر أن ظ��الل الرحمة تحوط��ك وأنت 
تصل��ي من كل اتجاه، وأنت تستش��عر الثناء والدعاء: )يارب يا 
رحمن يا رحيم، أدخلني يف رحمتك التي وس��عت كل ش��يء، 
ف��ال غنى لي عنها طرفة عين( فالدني��ا دار هموم وباليا وآالمها 
وتقلباهتا التي ال تنتهي، فتتلهف نفسك وتتوق لرحمة الرحمن 

الرحيم.

ورحمة اهلل  سبقت غضبه وهو يف كتاب عنده موضوع 
عل��ى العرش، وهذا الكتاب العظيم الش��أن، كما هو العهد منه 
س��بحانه، للخليقة كلهم بالرحمة له��م، والعفو عهم والمغفرة 
والتجاوز، والسرت واإلمهال والحلم، فكان قيام العالم العلوي 
والس��فلي بمضمون هذا الكتاب الذي لواله لكان للخلق شأن 
آخ��ر. فرحمته عمت حت��ى الكافر، لكن تلك الرحمة جس��دية 
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بدنية دنيوية، من رزق وطعام وش��راب ومسكن ومنكح وعافية 
بدن، إلخ، أما المؤمنون فرحمتهم أخص من هذه وأعظم ألهنا 

رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية.

وب��دأ بالرحمن ألنه االس��م العظيم الخ��اص به تعالى عام 
متضمن لصفات االحسان والجود والر لجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم، بتيس��ير أمورهم يف معيش��تهم وحياهتم، فتنفعل لهم 
األس��باب بأمره ورحمت��ه لهم، وإنعام��ه عليه��م بالعقل، ومن 
رحمته أن أقام عليهم الحجة وأعذرهم بالرسل. واسم الرحيم 

م��ن آث��ار فعله يف خلق��ه خ��اص بالمؤمنين )جث مث 
ىث يث( ]س��ورة األحزاب: آية 43[ وقد ذكرت كلمة الرحمن يف 
الق��رآن 57 مره وذكرت الرحيم 4)) م��رة، أي ضعفها تماًما، 

فسبحان اهلل جلت حكمته.

ق��رن تعال��ى بي��ن ربوبيت��ه ورحمت��ه )پ پ 
ڀڀ ڀ ڀ( ألن ذك��ر الربوبية والرحمة يؤدي إلى 
الحب، فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأعظم ما 
يستدر العبد به رحمة ربه أن ينكسر بين يديه، وأن يظهر عبوديته 
له وذله وعجزه وفقره، فذكر الربوبية بعد الرحمة يشعر بالحب 
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فهو س��بحانه يربي عب��اده برحمته قبل غضبه »رحمتي س��بقت 
غضبي«)1( فهو محبوب لربوبيت��ه ولرحمته، والقلوب مجبولة 

على حب من أحسن إليها، فشمل جميع العالمين برحمته.

وصل��ة الرحم��ة والرعاية التي تس��تجيش الحم��د والثناء 
ه��ي صلة تقوم عل��ى الطمأنين��ة وتنبض بالم��ودة، فالحمد هو 
االس��تجابة الفطري��ة للرحم��ة الندي��ة. والرحم��ة هب��ة من اهلل، 
ورحم��ات الخالئق فيم��ا بينهم هي فيض م��ن رحمة اهلل، ولذا 
جاء الحمد س��ابًقا لنعمة الرحمة، وكل رحمة صدرت منك أو 
وقعت عليك فهي هبة من اهلل  وال يجد المؤمن أمام هذه 

الهبة إال أن يحمد اهلل ويرضى عن اهلل، فهو سبيل محبته.

والرحم��ة ه��ي ب��اب اهلل األول، م��ن طرق��ه فتح ل��ه، ومن 
أع��رض نودي علي��ه، فإن لم يصغ تحس��ر علي��ه )ٹ ڤ 
ڤ ڤ( ]س��ورة يس: آي��ة 30[خلقه��م اهلل  بالرحمة، ورزقهم 
بالرحم��ة، وهداهم بالرحم��ة، حتى إذا ظلوا أو كف��روا ناداهم 

))(    أخرج��ه البخ��اري يف كت��اب التوحيد، ب��اب: )ٿ ٹ ٹ ٹ(  
]س��ورة األعراف: آية 56)[ )رقم ))74( ومس��لم يف كت��اب التوبة، باب: يف 

سعة رحمة اهلل تعالى وأهنا سبقت غضبه )رقم )75)(.
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بالرحم��ة وفتح لهم أب��واب الرحمة ليتوب��وا، ولم يجعل ألحد 
اليأس من رحمته، وهو أوس��ع أبواب الوصول إليه )ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ( ]س��ورة األع��راف: آي��ة 156[ ونب��ي الرحم��ة س��ابق 
للعذاب )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]س��ورة اإلس��راء: آية 
15[ وكذلك المصائب واآلالم التي تنزل بالمؤمنين هي رسائل 

رحمة حتى يعودوا أو يتأدبوا ويتضرعوا.

ولو تأمل اإلنس��ان حاله مع ربه، كيف يشكر غيره ويعصي 
أمره ويواقع هنيه، ثم هو سبحانه يعمهم بره وإحسانه، يهديهم 
ويبتليه��م بالخير والش��ر ويمهلهم، ألوجب ذل��ك يف قلبه توبة 

وحياء ومزيد حب وتعلق ورجاء.

فه��ل نج��د ه��ذه المحب��ة يف قلوبن��ا )الوج��د والش��عور 
واإلحس��اس( والمح��ب لربه ال يس��تطيع أن يجد نفس��ه حيث 

هناه، فهو يستحي أكثر من أن يخاف  ألنه محب )ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ( ]سورة آل عمران: آية 175[  ألن أسماء اهلل تعالى الدالة 

على الرحمة سابقة إلى قلبه.

والجم��ع بي��ن الرحمن والرحيم يدل عل��ى كمال رحمته،  
فهو المتصف بالرحمة ذاًتا وفعالً وأثًرا يف المخلوقين، وأعظم 
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ما تستدر به الرحمه أن ينكسر العبد بين يدي ربه ويظهر عبوديته 
وعجزة وضعفه وفقره إلى رحمته، وهو محسن الظن به.

وكل م��ا ترى يف الك��ون من آثار رحم��ة اهلل، وهذ الكتاب 
العزي��ز ال��ذي بي��ن أيدين��ا م��ن آث��ار رحم��ة اهلل، والتكاليف يف 
حقيقته��ا من رحمة اهلل، وكل ما تراه وما تس��معه من فضل اهلل، 
وش��رعه وتقديره يف كونه فهو من آث��ار رحمة اهلل، فال تعلم أين 
  رحمة اهلل يف المرض واالبتالءات، فقد يكون ادخرها اهلل
لك جبااًل من الحس��نات فتفرح هبذا االبت��الء، قد تتعثر قدمك 
يف حيات��ك مما ق��د تكرهه فيكون من آثار رحمة اهلل بك لو أنك 
تبص��ر م��ا يف الغيب، كذلك ه��ي أقدار اهلل، نح��ن نعيش يف كل 
ثانية وما يف أجسادنا وما يحيط بنا من حولنا كلها من آثار رحمة 
اهلل الرحيم هبذه التش��ريعات كلها رحمة وحكمة ولطف وعون 

من اهلل العظيم.

فهذه األس��ماء الثالثة: اهلل وال��رب والرحمن، هي أصول 
األس��ماء الحس��نى، فاس��م اهلل متضمن لصفات األلوهية؛ حق 
اهلل عل��ى العب��اد وتوحي��د اهلل وإف��راده بأفعالهم، واس��م الرب 
متضم��ن لصفات الربوبية؛ حق العباد على اهلل وإفراد اهلل تعالى 
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بأفعال��ه كالخلق والمل��ك والتدبير، واس��م الرحم��ن متضمن 
لصف��ات الجود والر واإلحس��ان، والرحمة س��بب واصل بين 
ال��رب وعباده، فقَرن س��بحانه رحمت��ه هنا بربوبيَّت��ه للعالمين، 

فقال سبحانه: )پ پ پ پ ڀڀ ڀ 
ڀ( فش��مَل جمي��َع الخالئ��ق برحمته؛ فوِس��عْت رحمُته كلَّ 
، فبلغْت رحمُته حيث بلَغ ِعلُمه،  شيٍء، ووسعْت نعمُته كلَّ حيٍّ
فبي��ن َخْلقه وبينه س��بُب العبودية، وبينه وبينهم س��بُب الرحمة، 
وهو رب كل شي وخالقه والقادر عليه، وكل من يف السماوات 

واألرض عبد له ويف قبضته وقهره.

***
)ٺ ٺ ٺ ٺ(. �

َدنِي َعْب��ِدي«)1( التمجيد بصف��ات الكرياء والعظمة  »َمجَّ
والملك.

الدين يف هذا الس��ياق معن��اه الجزاء بالع��دل، فهو مجازاة 

))(   ج��زء م��ن حديث »قس��مت الصالة بيني وبي��ن عبدي نصفي��ن« الذي أخرجه 
مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 395(.
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المكلفين من جنس كس��بهم، فيثاب المطيع المحسن ويعاقب 
المسيء العاصي، ويقتص للمظلوم من الظالم.

حمة، وكان ه��ذا قد يؤدِّي  فلم��ا وص��ف تعالى نفس��ه بالرَّ
ين  جاء علي��ه، نبَّه بصف��ة الِمْلك لي��وم الدِّ بالعب��د إل��ى غَلب��ة الرَّ
ليك��ون العبد من عمله على وَجل، وليعلَم أنَّ لعمله يوًما تظهر 
له فيه ثمرته من خيٍر وش��ر، وأيًضا لما كانت الربوبيَّة ال تتمُّ إال 
ة، المقرون بالهيبة المثمرة للبطش والقهر  بالمل��ك المفيد للعزَّ
ونف��وذ األمر - أْتَبَع ذلك بقوله: )ٺ ٺ ٺ ٺ( ترهيًبا 

من سطوات مجده.

 هذا ه��و التمجيد يف أعظ��م صوره، وذلك أن��ه مالك يوم 
الدي��ن )وتأمل العظمة( والمالك ه��و من اتصف بصفة الملك 
والسلطان والقدرة التي من آثارها يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، 
ويتص��رف بمماليكه بجميع أنواع التصرف��ات، ويوم الدين هو 
يوم القيامة يوم يدان كل الخلق ويحاسبون فيه بأعمالهم خيرها 
وش��رها، وإنما أضيف إلى يوم الدين ألن��ه ال يدعي هناك أحد 
غي��ره  وال يتكلم أحد إال بإذنه س��بحانه، كما قال تعالى: 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ 
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ڌ ڎ( ]س��ورة النب��أ: آي��ة 38[ يف اآلي��ة تمجي��د وتعظيم للرب 
 حي��ث يتجلى في��ه كمال ملك��ه وعدله وتف��رده بالملك 
يومئ��ذ، وانقط��اع أم��الك الخالئق ب��ال دعوى م��ن أحد، حيث 

يجتمع الخالئق ويتجردون من ملك وتصرف.

ذكر أن��ه  ملك يوم الدي��ن، بعد كونه رباًّ��ا للعالمين، 
بي��ان أنه تعالى رب لهم يف الدني��ا واآلخرة، وأن مقتضى حمده 
فه  ورحمت��ه أن يج��ازي الن��اس بعدله وي��ويف كل عمل��ه، فتصرُّ
يف ُملك��ه دائ��ٌر بين الع��دل واإلحس��ان، والِحْكم��ة والمصلحة 

فه عن ذلك. والرحمة، وال يخرج تصرُّ

فيه إثب��ات للبعث والي��وم اآلخ��ر ) ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی(  ]س��ورة غاف��ر: آي��ة 16[ وإثب��ات المع��اد، وفي��ه إثب��ات 
أيًضا الرس��ل والرس��االت والكت��ب؛ ألن يوم المع��اد والجزاء 
والحس��اب، فاهلل ال ُيعذب الن��اس إال إذا أق��ام عليهم الحجة، 

بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

ويف دنيا األس��باب يمد اهلل من يش��اء بأسباب الملك، لكن 
يف ي��وم الدين يزول الملك والمال��ك ) ېئ ىئ ىئ (  ]غافر: 
16[  )ۓ ڭ ڭ ڭ(  ]سورة االنفطار: آية 19[ وهو  مالك 
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أم��ور هذا اليوم كل��ه زمنًا ومكاًن��ا )ىئ ی ی ی ی(  ]س��ورة 
األعراف: آية 187[.

ويطل��ق الي��وم مقاب��ل النه��ار )ک گ گ گ گ 
ڳ(  ]س��ورة س��بأ: آية 18[  ألن الناس قبل القيامة يف ليل تش��ملهم 
 قب��ل ذل��ك غيبوبة الموت، فكأنه اس��تيقاظ هنار، وهو س��بحانه 
) ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(  ]الرحمن: 29[ وش��انه ال ينتهي ال لياًل وال 
هن��اًرا، ومن أس��رار الفلك أنه يف أي لحظة يب��دأ هنار ويبدأ يوم، 
حت��ى أن أه��ل الجنة يقيل��ون يف الجنة ذلك الي��وم يف آخر هناره 

)ڇ ڍ ڍ(  ]سورة الفرقان: آية 24[.

والمؤم��ن يقرأ )ٺ ٺ ٺ ٺ(   ف��إن فاته جزاء يف 
الدني��ا فيطمئن أن جزاءه يف اآلخرة لن يفوت��ه، وهو أربى فائدة 
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ(  ]س��ورة آل عم��ران: آية 185[ 

ف��إن كنت تفرح بمن يعطي��ك فانت من أهل الدني��ا، وإن كنت 
تفرح بمن يأخذ منك كنت من أهل اآلخرة.

ي بذلك ألنه يوم الجزاء بالعدل ويوم  )ٺ ٺ( ُسمِّ
القْه��ر، وهو ي��وم ال تنفع في��ه إال الطاعة، يوم يق��وم الناس من 
قبوره��م، ويقوم األش��هاد من الرس��ل والمالئكة، ي��وم العدل 
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الحقيقي، يوم إدانة الخالئق ومجازاهتم ومحاسبتهم بأعمالهم، 
ده س��بحانه فيه بالُحْكم، وألنه اليوم الحقُّ  ه بالملك لتفرُّ وخصَّ
وما قبله كس��اعة، وألنه الغاية وأيام الدني��ا مراحل إليه، ومعناه 

عند جميع المفسرون ما فسره اهلل تعالى به يف قوله تعالى: )ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  ]سورة االنفطار: آية 19[.

خ��ص )ٺ ٺ( بالملك لخطورت��ه وعظمه، وألنه 
ختام أليام يظهر في��ه ملك اهلل الكامل، ففي الدنيا قد يوجد من 
يملك شيًئا مع كونه خاضعا لملك اهلل، أما يوم القيامة فال ملك 
وال مالك إال اهلل . وأيًضا خص يوم الدين بالملك مع أنه 
س��بحانه مالك كل األيام، وقد تقدم اإلخبار أنه رب العالمين، 
وذلك عام يف الدنيا واآلخرة، إال لش��أن عظيم ولمس��ألة كبيرة، 
بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل هبا دخل 

النار من دخلها.

من فهم اس��م المالك )الملك( وفقهه علم أن كل مخلوق 
يف هذا الكون خاضع وطائع ألمره، ومهما يملكوا من مناصب 

وأموال فهم يف الحقيقة عاجزون عن التصرف الكامل )ک 
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گ گ (  ]البق��رة: 258[ يملكه��م ويقهرهم رهب��م، فيولد العزة 
يف قل��ب المؤم��ن، ويتحق��ق توحيد ال��ذل هلل، وهو م��ن أركان 

العبودية.

والمصلي حين يقرأ )ٺ ٺ ٺ ٺ( يحاسب نفسه 
يف محط��ات الصلوات الت��ي يقف فيها بين يدي ربه ليستش��عر 
عظمة مالك ي��وم الدين، فيعيد النظر فيم��ا قدمه بين الصالتين 
من قول أو عمل، لي��درك يف أي كفتي الميزان توضع، وليدرك 
أْن ال توفي��ق وال ف��الح إال من وفق��ه الرحم��ن الرحيم، وأخذ 
بناصيته إلى الخير والطاعة وثبته عليها، وأن من س��لك س��بيل 
الغي واتبع هواه وانس��اق وراء أهل الزيغ والضالل فنهايته إلى 

غضب اهلل وعذابه.

)ٺ ٺ( ي��وم يجازى الناس بأعمالهم، يوم الجزاء 
ا فش��ر،  بالعدل يف الحقوق من بعضهم، إن خيًرا فخير وإن ش��راًّ
ولهذا يجد المؤمن أثًرا بليًغا يف نفسه ويف كل تصرفاته يف شؤون 
الحياة، س��لوًكا ومعاملة وإنصاًفا مع كل أحد، فيحس��ن العمل 
واالستعداد واالس��تقامة، ويتجنب حقوق اآلدميين؛ ألنه يعلم 

يقينً��ا أن الموعد هو اليوم العظيم، يوم الدين، يوم الجزاء )وئ 
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ۓ  ۓ  ے  )ے    ]6 ]المطففي��ن:  ۈئ(   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ڭ(  ]سورة النور: آية 25[ أي جزاء أعمالهم بالعدل.

ه��و اليوم ال��ذي يس��تحق أن يعمل له وأن يحس��ب له كل 
حس��اب، ال أي��ام الدنيا، ب��ل وال الدني��ا كلها، لذا نج��د القرآن 
الكري��م كثي��ًرا ما يق��رن بين اإليم��ان باهلل تعال��ى واإليمان هبذا 

اليوم؛ ألنه أكر حافز على االستعداد باألعمال الصالحة.

إذا كان��ت نعم اهلل تعالى تس��تحق الحمد، ف��إن ملكه ليوم 
الدين محمدة يس��تحق عليها الحمد الكثير، فهذه الملكية نعمة 
ك��رى، فه��ي التي تحم��ي ح��ق كل ضعيف أو مظل��وم يف هذه 
الدني��ا، فه��ي من تم��ام وكمال ملكه س��بحانه، فإنم��ا يظلم من 

نق��ص ملك��ه )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(  
]سورة غافر: آية 17[.

إن عقي��دة اإليمان بي��وم الدين، اليوم اآلخ��ر، مفرق طرق 
بين رق الشهوات والنزوات، وانطالقة النفس من رق شهواهتا 
إلى رحاب العبودية هلل، ومفرتق طرق بين الخضوع لتصورات 

الدنيا وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية.
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وال تس��تقيم حياة البش��ر على منهج اهلل ما ل��م يؤمنوا بيوم 
البعث والنش��ور، وما لم تطمئن قلوُبهم إل��ى أنَّ جزاَءهم على 
األرض لي��س هو نصيبه��م األخير، وما لم يث��ق المؤمن بأنَّ له 
ي لنُصرة الحقِّ  حياًة أخرى تس��تحقُّ أْن يجاهَد له��ا، وأْن يضحِّ

والخير معتمًدا على العوض الذي يلقاه فيها.

ومن تيقن يف قلبه حقيقة )ٺ ٺ( ال يرى لضرورات 
الدني��ا الزائل��ة تحكًم��ا في��ه، فيس��تعلي عليها، فيبع��ث يف نفس 

المؤم��ن الطمأنين��ة، فعمل��ه الصالح لن يذهب س��دى )ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ(  ]سورة آل عمران: آية 185[ فال يستبد 
ب��ه القلق على تحقيق جزاء س��عيه يف عم��ره القصير المحدود، 
ويف مجال األرض المحصور، فيخلصه لوجه اهلل طمأنينة وثقة 
بوعد اهلل وانتظار الجزاء حيث يقدره اهلل، يف األرض أو يف الدار 
اآلخرة، يف طمأنينة هلل، ويف ثقة بالخير، ويف إصرار على الحق، 

ويف سعة وسماحة ويقين.

وال يس��توي المؤمن��ون باآلخرة والمنكرون لها يف ش��عور 
وال خلق وال سلوك وال عمل، فهما صنفان مختلفان من البشر، 
وطبيعت��ان مختلفتان ال تلتقيان يف األرض يف عمل، وال تلتقيان 
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يف اآلخرة يف جزاء، وهذا هو مفرق الطرق بينهما.

الذي��ن  والمحتس��بين  الصابري��ن  أم��ل  ٺ(  )ٺ 
جاهدوا أنفس��هم على ترك المعاصي والس��يئات وصروا عن 

الشهوات يف الدنيا، كانوا يقولون: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ(  ]س��ورة اإلنس��ان: آي��ة 10[ فموعده��م يوم الدين ي��وم الجزاء 

والحس��اب، تأتيهم البش��ارة من الرحمن )چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ(  ]سورة اإلنسان: آية 11[.

ي��وم  والمحرومي��ن،  المظلومي��ن  ع��زاء  )ٺ ٺ( 
تجتم��ع الخصوم، وهناك مال��ك يوم الدين ناص��ر المظلومين 
والمستضعفين، وهنا يصر المسلم ويرضى ويسلم وهتدأ آالمه 
وجراحه ودموعه، ويحتمل الظلم الذي يقاس��يه والظلم الذي 

يعيش��ه يف الدني��ا ألنه يعلم أنه هن��اك منصور )ک ک ک 
گ(  ]سورة الفجر: آية 14[.

انتهى القس��م األول من الفاتحة؛ الث��الث اآليات األولى، 
وتضم��ن الصف��ات األربع��ة؛ األلوهي��ة والربوبي��ة والرحم��ة 
والملك، وهي أصول األسماء كلها، وتضمنت أركان اإليمان 
باهلل، وهي أس��باب استحقاق العبودية؛ معرفته ومحبته بالحمد 
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ألوهي��ة وربوبية، رج��اؤه والطمع بما عنده م��ن الرحمه بكونه 
الرحم��ن الرحي��م، خوف��ه وخش��يته )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  ]س��ورة األنعام: آي��ة 15[ بكونه مالك يوم 

الدين.

وهذه األس��ماء األربعة: اهلل، والرب، والرحمن، الرحيم، 
والمالك، تدور عليها جميع األس��ماء والصفات، والكماالت 
جميًع��ا ترج��ع إليها، الصف��ات المتعلق��ة باإللهي��ة، والمتعلقة 
بالربوبي��ة، والمتعلق��ة بالرحمة، والصف��ات المتعلقة بالُملك، 
فعليه��ا مدار أس��مائه س��بحانه وصفات��ه، أي إنَّ ه��ذه الصفات 
يف اتِّس��اعها وش��مولها وكمالها تجمُع تحته��ا صفات الجالل 
والكمال والجم��ال التي تدل عليها َبقيَّة أس��ماء اهلل، فمن تدبَّر 

معانيها، ُفتحْت له أبواب الهداية والعلم بمواله.

يف ذْك��ِر ه��ذه األس��ماء بعد الحم��د، وإيق��اِع الحمد على 
مضموهنا ومقتضاها ما يدلُّ على أنَّه محمود يف إلهيَّته، محموٌد 
يف ربوبيَّت��ه، محم��ود يف رحمانيَّت��ه، محمود يف ُملك��ه، وأنه إله 

محمود، ورب محمود، ورحمن محمود،وَملِك محمود.
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فتأمل: حمد يحملك على الحب لهذا المحسن المتفضل 
بإحس��انه عليك، أن خلقك من عدم ورب��اك بنعمه، وأنت جزء 
م��ن هباءة يف ملكه، وه��و يف ذاته قبل هذا اإلحس��ان إليك أهل 

الثناء والمجد، حمد نفس��ه العلية وأثن��ى عليها )ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ(  ]س��ورة فاطر: آية 1[ المتع��زز بالعظمة والكرياء 

والمتفرد بالبقاء.

فال تملك إذا عرفته وآمنت به إال أن تحبه، والمحبة ليست 
ركعتين أو صوم يومين، المحبة إحساس ال يكتسب بل يوهب 
من اهلل )ڈ ژ ژ ڑ ڑ(  ]س��ورة البقرة: آية 165[ ومحبة اهلل 
يدركها المؤمن بجلب أسباهبا، بأن يتعرف على مواله إلحسانه 
ومحاس��نه وإنعامه وتفضله، ومع اعرتاف��ك هبذا الجميل الذي 
يأخ��ذ بمجامع قلبك أنت عاجز عن ش��كره، بل أنت مقصر يف 
حق��ه، فال تمل��ك إال أن تخجل وت��ذل نفس��ك وتزدريها، فإذا 
تملكك هذا اإلحس��اس تعّبد قلبك لربك وخضع له، ودخلت 
يف أه��م أعمال القلوب التي س��تفيض عل��ى جوارحك فتحقق 

العبادة، هذا بحمد ربك فقط.
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والمح��ب ال ي��رى كلفة يف عمل��ه، فالمح��ب منفعل لمن 
يح��ب ولمراضي��ه، حتى ل��و كان أمر حبيبه على ك��ره منه، فهو 
يعب��د اهلل ويح��س بأن��واره ترع��اه وتحيطه م��ن جهات��ه يمد هبا 

الكائنات بأسباب الوجود والرزق والرحمة.

ف��اهلل ق��د ض��رب ذل العبودية عل��ى الناس، فم��ن لم يذل 
اختياًرا أذله اهلل اضطراًرا رغم أنفه، يمضي إلى ما قدر اهلل عليه 
]س��ورة  )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(  

مريم: آية 93[.

وأن��ت مخلوق مرب��وب يف ه��ذا العالم، تتلم��س طريقك 
وتتس��اءل وترجو: يا ربي، إين أحبك، وأنت تستحق الثناء على 
نعمك وآالئك، فيلهج لسانك بحمد ربك وتنزيهه والثناء عليه 
وش��كره، في��أيت التمجيد الث��اين )ڀ ڀ ڀ( فتطمئن 

وترج��وه وتطمع يف رحمته بأن يتج��اوز عن تقصيرك )ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  ]س��ورة األحقاف: 
آي��ة 16[ فهو يقبل من قليل العمل برحمته ويتجاوز عن التقصير 

برحمت��ه )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(  ]س��ورة 
األعراف: آية 156[ )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ(  

]سورة الشعراء: آية 82[.
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ف��ال أح��د يدخ��ل الجن��ة بعمل��ه كم��ا ق��ال رس��ول اهلل 
: »َل��ْن ُيْدِخَل َأَحًدا َعَمُل��ُه الَجنََّة« َقاُل��وا: َواَل َأْنَت 
َدنِ��ي اهلُل بَِفْضٍل  َي��ا َرُس��وَل اهللِ؟ َق��اَل: »اَل، َواَل َأَن��ا، إاِلَّ َأْن َيَتَغمَّ
َوَرْحَم��ٍة«)1( فما بقي إال الطم��ع والرجاء يف اهلل: طائع يرجو أن 
يقبل عمله فال يرتك عماًل دقيًقا وال صغيًرا مهما كان إال عمله، 
لعل نجات��ه فيه، وعاص يرجو أن يغفر ذنب��ه فهو خائف، وهذا 
يح��دث كس��ًرا يف القلب، وأن تبس��ط أنامل الرج��اء، أن يريك 
ث��واب الكف عن المنهي، يغريك برتك��ه، والرجاء عبودية متى 

خرجت من القلب أوقعت المرء يف الياس.

ثم يأت��ي التمجيد والثناء الثال��ث )ٺ ٺ ٺ ٺ( 
حي��ث تذكي��ر المؤمن بي��وم الحس��اب والجزاء، وم��ا يلزم من 
الخوف من عذاب يوم عظي��م، فالخوف والرجاء متالزمان يف 

قل��ب المؤمن )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی 
ی ی ی جئ(  ]سورة الحجر: آية 50[.

))(   أخرج��ه البخاري يف كتاب الرق��اق، باب: القصد والمداومة على العمل )رقم 
6463( ومسلم يف كتاب صفات المنافقين، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله 

)رقم 6)8)(. 
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بعد أن أنهى اليقين بمستحق العباده فقد تهيأ قلبه للدخول 
يف العبادة واستعد لها، وامتأل بحب ربه، فهو يسير إليه بجناحي 
الرج��اء والخوف، فالمطيع العامل أكثر همه الخوف من س��وء 
الخاتم��ة وعدم قب��ول العمل )ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  ]س��ورة 
المؤمن��ون: آي��ة 60[ وهو أيًضا يخاف أن عمل��ه ال يدخله الجنة، أو 

ي��رد عليه ع��داًل من اهلل، فيجّد يف العمل م��رة أخرى حتى يصل 
إلى س��قف القدرة، فيأتيه الخوف مرة أخرى؛ هل شكرت نعم 
اهلل علي��ك؟ ال ي��زال يتقلب بي��ن الخوف والرج��اء حتى يصل 
إل��ى اهلل يف قمة عمله، والعاصي التائب أكثر همه أن يرحمه اهلل 

ويتجاوز عنه. 

فهذا القسم األول من هذه الس��ورة العظيمة يهيئ المؤمن 
الحتواء العبادة، فهو منعم يربي عباده بنعمه.

***
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)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(. �

»َهَذا َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي«)1( )ڳ ڳ ڱ(  ]س��ورة 
هود: آية 123[.

هذا هو القس��م الثاين أو األوسط من هذه السورة العظيمة، 
فبع��د ذك��ره تعالى اتصافه بأحس��ن صفات الج��الل والتمجيد 
والثناء والحمد والش��كر له، ولما استجمع األمر أنه المستحق 
للحمد كله وتحبيًبا لعباده بالربوبية وترغيًبا لهم بالرحمة وترهيًبا 
بي��وم الدين، كان من ش��أن كل عاقل اإلقب��ال إليه وقصر الهمم 
علي��ه وموجًبا الس��تحقاقه واختصاص��ه بالعبادة واالس��تعانة، 
قال: )ٿ ٿ(  هلل س��بحانه وبحمده )ٿ ٿ (  
للعبد، وللعبد ما س��أل، وهي بش��رى عظيمة للمصلين بأن اهلل 

يلبي طلبهم ويستجيب دعوهتم.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ه��ي الِعق��د م��ن فاتحة 
الكتاب، هي الوس��ط، قبلها ث��الث وبعدها ثالث، وهي العهد 
والوع��د بي��ن العب��د وربه، يق��ول العب��د: )ٿ ٿ(  فيقول 

))(   ج��زء م��ن حديث »قس��مت الصالة بيني وبي��ن عبدي نصفي��ن« الذي أخرجه 
مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 395(.
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ال��رب: »َهَذا َبْينِي َوَبْيَن َعْبِدي« )ٿ ٿ ( »َولَِعْبِدي 
َم��ا َس��َأَل« أي إن ل��ك بعد هذه اآلية أن تس��أل م��ا تريد )ى 
ائ ائ ەئ(  ]س��ورة البق��رة: آي��ة 186[ الذي��ن قالوا )ٿ 
ٿ(  بقلوهبم بألسنتهم بأفعالهم بأحوالهم يف حياهتم، وقالوا 
أيَضا )ٿ ٿ ( ألنه لوال عون اهلل لما اس��تطاعوا أن 

يعبدو اهلل.

إن سر الفاتحة وأساسها هاتان الكلمتان )ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ( فهم��ا م��دار العبودي��ة والتوحيد وس��ر الخلق 
واألم��ر، والمقص��ود األعظم، وه��ي ملخص رس��الة الحبيب 

 التي جاء القرآن لبياهنا وشرحها.

رغ��م  اآلي��ة  ه��ذه  يف  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ 
قصره��ا أس��رار غريبة ومعان عجيب��ة، وعليهما م��دار العبودية 
والتوحي��د، وهم��ا الكلمتان المقس��ومتان بين العب��د وبين ربه 
نصفين، فنصفهما ل��ه تعالى وهي )ٿ ٿ( ونصفها لعبده 
وه��و )ٿ ٿ ( ألن أوله��ا اقتض��ى عبادت��ه باألمر 
والنه��ي، والمحب��ة والخ��وف، والرج��اء والطاع��ة والتعظيم، 
وآخرها اقتضى عبوديته باالستعانة والتوكل والثقة والتفويض 
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والتسليم واالعتماد عليه.

إن أج��ل الغاي��ات عبوديته، وأفضل الوس��ائل إعانته، فهو 
يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته، ويهدي إلى الصراط المستقيم 
برحمته، فال معبوَد يستحقُّ العبادة غيره، وال ُمعيَن على عبادته 

غيُره، فعبادُته أعلى الغايات، وإعانُته أجلُّ الوسائل.

بعد الثناء بأحس��ن الصف��ات على اهلل تعال��ى أعقبها العبد 
بأحس��ن ما ينبغي له تجاه ربه وإله��ه الموصوف هبذه الصفات 
الحس��نى، فتوجه له بالعب��ادة وطلب منه اإلعان��ة عليها، وهذا 
توس��ل بالعبودية والتوحيد بعد أن توس��ل باألس��ماء الحس��نى 

والصفات العال، وهذان التوسالن ال يكاد يرد معهما الدعاء.

لما ذكر مس��تحق الحمد تحقيًقا وثن��اء وتمجيًدا، ووصفه 
بصف��ات عظ��ام تمي��ز هب��ا ع��ن س��ائر ال��ذوات، وتعل��ق العلم 
بمعل��وم معي��ن، خوط��ب بذل��ك، أي: يا م��ن هذا ش��أنه وهذه 
الصف��ات صفاته، نخص��ك بالعب��ادة واالس��تعانة، ليكون أدل 
على االختص��اص، وللرتقي من الرهان إلى العيان، واالنتقال 
م��ن الغيب��ة إلى الش��هود، ف��كأن المعلوم ص��ار عياًن��ا حاضًرا، 

والمعقول مشاهًدا والغيبة حضوًرا.
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ف��أول التدب��ر أن تقف مع نفس��ك وهذه اآلي��ة؛ هل تنطبق 
علي��ك؟ أي هل أنت تمتثل األوامر حتى تعرف أنت تعبد من؟ 
)ح��ّي على الصالة( أم��ر من ربك، دعوة من رب��ك، قالت لك 
نفس��ك: ارقد. قال لك الش��يطان: ارقد. فلمن تس��تجيب؟ هل 
تس��تجيب له��وى نفس��ك؟ إذا إردت أن تحق��ق )ٿ ٿ(  
بقلبك ولس��انك وبجوارحك وبأحوالك، ينبغي أن تتجرد، أن 

تتحرر، أن تخرج من س��لطان نفس��ك عليك ) پ پ پ 
پ(  ]سورة يوسف: آية 53[ ال تتبع أمرها وهي تأمر بالسؤ، وإذا 

تعارض��ت مصلحة دنيوي��ة وأخرويه فهناك قول��ه تعالى: )ۈ 
ۈ(  ]سورة طه: آية 132[.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( هذه الكلمة تجَمُع ِس��رَّ 
لة من السماء كلها؛ ألن الَخْلَق إنما ُخلقوا لُيؤَمروا  الكتب المنزَّ

بالعبادة، كم��ا ق��ال: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(  
س��ُل وُأنِزَل��ت الكُتُب  ]س��ورة الذاري��ات: آي��ة 56[ وإنما ُأرِس��َلت الرُّ

لذل��ك، فالعب��ادُة َح��قُّ اهلل على عب��اده، وال قدرَة للعب��اد عليها 
ب��دون إعان��ِة اهلل لهم، فلذل��ك كانت هذه الكلم��ة بين اهلل وبين 
عبده، ألن العبادَة حقُّ اهلل على عبده، واإلعانة من اهلل فضٌل من 

اهلل على عبده.
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)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( أي: نخص��ك وح��دك 
بالعبادة واالس��تعانة، نعبدك وال نعبد غيرك، ونستعين بك وال 
نس��تعين بغيرك، ونح��ن إذ نري��د أن نطيعك ونعب��دك ونتقرب 
إلي��ك فإننا نفوض األمر إليك، ونترأ من حولنا وقوتنا، فإن لم 
تعنا على ذلك خس��رنا، وال حول وال قوة لنا إال بك! تس��تنجد 
باهلل وتس��تغيث: يارب، إن��ا نعتمد عليك فأعن��ا على مرضاتك 

وطاعتك.

لين لَك وْحَدك ال ش��ريَك لك، وال  ال نعُب��د إاّل أنت، متذلِّ
نس��تعين إالَّ بك وْحَدك ال شريَك لك، نعبدك وحدك، نخصك 
بدعائن��ا وخوفن��ا ورجائنا وصومن��ا وصالتنا وذبحن��ا ونذرنا، 
وغير هذا من العبادات، كلٌّ هلل وحده، فهو الذي يدعى ويرجى 
ويخاف ويتقرب إليه بالص��الة والصوم والحج والنذر والذبح 
وغي��ر ذلك، ق��ال تعال��ى: )ڭ ڭ ڭ ڭ(  يعني ذبحي 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ې ې(  ]سورة األنعام: آية 163[.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( أش��ارت إل��ى تحقي��ق 
معن��ى )ال إله إال اهلل( بنفي م��ا يعبد من دون اهلل تعالى يف تقديم 
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)ٿ( واإلثبات بإفراد اهلل بالعبادة يف )ٿ( .

)ٿ ٿ(  مبني على اإللهية )ٿ ٿ ( مبني 
على الربوبية، وهذا أول شروط قبول العبادة، وهو اإلخالص، 
يف قوله تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٿ ( فتقديم المعمول 
يفيد الحصر، وهي تعلن ميالد التحرر البشري الكامل الشامل، 
التحرر من عبودية سوى اهلل. وإذا كان اهلل وحده هو الذي يعبد، 
واهلل وحده هو الذي يستعان، فهذا تخليص للبشرمن استذالل 
النظ��م واألوض��اع واألش��خاص، وم��ن اس��تذالل األس��اطير 

واألوهام والخرافات.

)ٿ ٿ( أن نبدأ مع أنفس��نا حقيقة ومصارحة، وكلٌّ 
خبير بنفس��ه، التجرد من جميع المتس��لطين على قلوبنا ونفرغ 
قلوبن��ا إل��ى ربن��ا  )ڳ ڳ ڱ ڱ(  ]س��ورة الفت��ح: آي��ة 18[ 
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]س��ورة األنف��ال: آي��ة 70[ إن المح��ب 

لمن يحب مطيع.

)ٿ ٿ( ألن��ك إن حققته��ا وج��دت م��ا بعدها، بل 
أعطيت ما بعدها، وهو )إياك نس��تعين( وإن وصلت إلى حقيقة 
)ٿ ٿ( فاعل��م أن )إياك نس��تعين( نات��ج موجود محقق 
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��ى ُأِحبَُّه«)1( أي: أعنت��ه على عباديت،  َواِفِل َحتَّ ُب إَِليَّ بِالنَّ »َيَتَق��رَّ
وس��هلت له ويس��رت له وقربته، فال يكون يف قلبه س��واي، وال 
يمشي إال إلى مرضايت )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  ]سورة 
فصلت: آية 30[ فقولك: )ٻ ٻ( س��هل لكن االستقامة صعب 

ألن عوامل االنحراف كثيرة.

)ٿ ٿ( هو  مس��تحق العب��ادة  ألن له الحمد، 
وهو مس��تحق العبادة بالمحبة والتعظيم قبل الرجاء والخوف. 
والعب��ادة ال يمك��ن أن تكون إال إذا كان المعب��ود معروًفا، لهذا 
كان العل��م ب�)ال إله إال اهلل( قبل كل عل��م وقبل كل عمل وقبل 
كل ني��ة أو قصد )يب جت حت خت مت ىت(  ]س��ورة محم��د: آية 19[ ال 
معب��ود بح��ق إال اهلل، وماخل��ق تعالى ه��ذا الك��ون بعوالمه إال 
ليعب��د وح��ده )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ (  ]الزخرف: 
84[ وال إل��ه يف الدنيا وال إله يف اآلخرة س��واه، وهو إله األولين 

واآلخرين.

)ٿ ٿ( وأن��ت تقولها فتصور الخل��ق كله وتنظر يف 

))(   ج��زء م��ن حدي��ث أخرجه البخ��اري يف كت��اب األدب، ب��اب: التواضع )رقم 
.)650(
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دق��ة الخلق وقوة الخلق وجمال الخلق وحس��ن الخلق )يت 
تدبي��ر  وأن   ]50 آي��ة  ط��ه:  ]س��ورة  جح(   مج  حج  يث  ىث  مث  جث 
الخلق والملك بيد اهلل )ژ ڑ ڑ ک ک ک(  ]س��ورة 

السجدة: آية 5[ وهو خلق بعلم، وهذا العلم مكتوب.

الحم��د هلل غيب، ورب العالمين غيب، ويوم الدين غيب، 
فالتفت السياق إلى إياك، ال )إياه( من الغيب إلى الحضور، إلًها 
رباًّا رحيًما مالًكا بفضائل األلوهية وفواضل الربوبية والرحمانية 
والرهبة يف ملك يوم الدين، فأصبح اإلله الغيب بتلك الحيثيات 
السابقه إلًها حاضًرا لديك بالتخصيص بضمير )إياك( ألن مقام 
اإلحس��ان أن تعبد اهلل كأنك تراه، فتحقق لك اإلحس��ان بعد أن 
تحق��ق لك اإليمان، كأن العبد لما حمد ربه وأثنى عليه ومّجده 
قربه وأدناه، فصار األسلوب فيه غيبة يف أوله، ثم صار حضوًرا 
بين يدي ربه. وسر هذا االلتفات أن الحامد لما حمد اهلل تعالى 
ووصفه بعظيم الصفات، بلغت به الفكرة منتهاها، فتخيل نفسه 
يف حضرة الربوبية، فخاطب ربه باإلقبال، ولذلك تحول الكالم 

من الثناء إلى الدعاء، والدعاء يقتضي الخطاب.
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واألصل يف العبادة التذلل والخضوع، ومنها سمي المملوك 
عب��ًدا لذلت��ه وخضوع��ه وس��كينته وخش��وعه وانقياده لس��يده 
وم��واله، ومنها الناقة الذل��ول، أي مذللة للركوب يف الحوائج، 
والطريق المعبَّد، هو المذلَّل للس��ير فيه، فهي التعبد والخضوع 
والتذل��ل هلل محبة وتعظيًم��ا، فلو عبَّد المرُء قلَبه لس��ارت عليه 
نص��وُص الوحي مثمرًة؛ امتث��ااًل لألمر واجتناًب��ا للنهي، وعلى 

قْدر وعورة القلب وقساوته يكون تململه وعناده.

فالعبادة هي كل ما ُتعّبد اهلل به، س��واء كان ذلك مما يجب 
فعله أو مما يجب تركه، أو مما يس��تحب فعله أو مما يس��تحب 
تركه، ويدخل يف ذلك المباحات مما يعمله اإلنسان لمصلحته 
إذا قصد به التقرب إلى اهلل بالتقوي على طاعته أو إظهار نعمته.

وللعبادة مبعنى التعبد شرطان: �
الشرط األول:  �

معرف��ة المعب��ود  فحت��ى يتحق��ق ال��ذل والخضوع 
للمعب��ود فإن��ه يش��ترط أن تتحقق معرفت��ه، والس��بيل إلى ذلك 
هو العلم بما للمعبود س��بحانه من األس��ماء والصفات ومعاين 
الربوبي��ة، وما له من كماالت، واهلل س��بحانه له الكمال المطلق 
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الت��ام يف كل وج��ه، وروبوبيت��ه لخلق��ه بنعمته وإفضال��ه مقابل 
تقصي��ر العبد )ھ ھ ے ے ۓ ۓ(  ]س��ورة عب��س: آية 23[ فيحبه 

وينكسر له ويذل ويخضع ويخشع. 

الشرط الثاني:  �
وهو معرفة دينه، فإن شرط المحبة هو متابعة أوامر المعبود 
واجتن��اب نواهيه، وأوام��ره ونواهيه هي دينه ال��ذي أنزله، وال 
يمك��ن أن تتحقق المتابعة لدين��ه إال بعد معرفته، ولذلك كانت 

معرفة دين اهلل شرًطا يف التعبد.

اعتب��ار كمال الحب مع كمال ال��ذل هو أصل التأله )التعبد( 
والعب��ادة تجم��ع كم��ال المحب��ة وكم��ال ال��ذل، فالعاب��د محب 
خاض��ع، ويخرج من العبودي��ه من يحب لمن ال يخضع له، كمن 
يحب ليتوس��ل إل��ى محبوب آخ��ر،  ومن يخضع لم��ن ال يحب 
كمن يخضع للظالم رغًما عنه، فأساس العبادة المحبة والتعظيم، 
والعب��ادة مبنية على أمرين عظيمين: المحبة والذل له، إلحس��انه 
وإنعامه والش��عور بالتقصير يف حقه، والتعظيم والثناء لمحاس��نه 

ائ  ى  ى  ې  )ې  عنهم��ا  وينت��ج  وكماالت��ه، 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ(  ]سورة األنبياء: آية 90[.
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فبالمحبة تكون الرغبة والرج��اء، وبالتعظيم تكون الرهبة 
والخوف، ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي؛ أوامر مبنية على 
الرغب��ة وطلب الوصول إل��ى اآلمر، ونواٍه مبني��ة على التعظيم 

والرهبة من هذا العظيم.

فإذا أحببت اهلل تعالى رغبت فيما عنده، ورغبت يف الوصول 
إليه، وطلب��ت الطريق الموصل إليه،وقم��ت بطاعته على الوجه 
األكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت 
عظم��ة الخالق تعالى ومراقبته فنفرت، فهذه من نعمة اهلل عليك، 
إذا هممت بمعصية وجدت اهلل أمامك، فهبت وخفت وتباعدت 

عن المعصية؛ ألنك تعبد اهلل رغبة ورهبة.

وق��د جعل اهلل تعالى العبودية وصًفا ألكمل خلقه وأحبهم 
إليه، وهم أنبياؤه ورس��له، كما جعله��ا وصًفا لمن اصطفاه من 
المؤمني��ن، فوصف هب��ا نبيه محم��ًدا  أفضل خلقه 

وخاتم رس��له يف أفضل مقاماته، وهو إنزال الكتاب عليه )ۋ 
ۋ ۅ ۅ(  ]س��ورة الكه��ف: آي��ة 1[ ووص��ف هب��ا الصالحين 
م��ن المؤمني��ن )ۓ ڭ(  ]س��ورة الفرق��ان: آي��ة 63[ وجعل 
 إحس��ان العبودية أعلى مراتب الدين »َأْن َتْعُبَد اهللَ 
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َكَأنََّك َتَراُه«)1(.

ليس��ت العبادة عناء ومشقة كي يس��تريح منها المسلم، بل 
ه��ي محب��ة وتعظيم هلل تعال��ى، يبعث عليها ص��ادق الرغبة إلى 
اهلل، ويهيج إليها عظيم الش��وق إليه س��بحانه، يتذلل المسلم هبا 
بين يدي ربه وم��واله، يناديه ويناجيه مقباًل إليه، راجًيا رحمته، 

سائاًل فضله وكرمه وقربه.

إن محبته س��بحانه توجب عبوديته وطاعته، وتتبع مرضاته 
واستفراغ الجهد يف التعبد له، واإلنابة إليه، وهذا الباعث أكمل 
بواع��ث العبودي��ة وأقواه��ا، حتى ل��و فرض عدم وج��ود األمر 

والنهي والثواب والعقاب.

وعلة الخلق هي العبادة، وهي المراد األول، لتسعدنا وتنظم 
حركتنا، فهو سبحانه خلق لُيعبد، كل الخلق عبيد تسري عليهم 
أم��ور قهرية، فالعبيد متس��اوون فيما ُيقه��رون عليه، لكن مراده 
الش��رعي أن يكون له عباد، ويدخل يف العباد كل من يتنازل عن 

))( ج��زء من حديث جريل المش��هور، أخرجه البخاري يف كت��اب اإليمان، باب: 
س��ؤال جريل النبي  عن اإلسالم واإليمان واإلحسان)رقم 50( 

ومسلم يف كتاب اإليمان، باب: اإليمان واإلسالم واإلحسان )رقم 9(.
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اختي��اره يف الحياة لمراد ربه يف التكليف، فيدخل ضمن العباد، 
وه��م من يأتون بالح��ب وهو مختارون )ڭ ڭ(  ]س��ورة 
الزخ��رف: آية 19[ )ۀ ہ ہ ہ ہ(  ]س��ورة الزمر: آية 

53[ )ک ک ک گ گ(  ]سورة الحجر: آية 40[.

ف��اهلل س��بحانه ُيعَب��د وُيحَم��د وُيَح��ب ألن��ه أه��ل لذل��ك 
ومستحقه، بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمٌر ال تناله قدرهتم 
وال إرادهتم وال تتصوره عقولهم، وال يمكن أحًدا من خلقه قط 
أن يعبده حق عبادته، وال يوفيه حقه من المحبة والحمد، ولهذا 
قال أفضل خلق��ه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم 
ل��ه: »اَل ُأْحِصي َثَناًء َعَلْي��َك«)1( وأخر أن عمله  ال 
يس��تقل بالنجاة فقال: »َلْن ُيْدِخَل َأَح��ًدا َعَمُلُه الَجنََّة« َقاُلوا: َواَل 
َدنِي اهلُل بَِفْضٍل  َأْنَت َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »اَل، َواَل َأَنا، إاِلَّ َأْن َيَتَغمَّ
َوَرْحَمٍة«)2( عليه صلوات اهلل وس��المه عدد ما خلق يف السماء، 

))(   ج��زء م��ن حدي��ث أخرجه مس��لم يف كتاب الص��الة، باب: ما يق��ال يف الركوع 
والسجود )رقم 486(.

))(   أخرج��ه البخاري يف كتاب الرق��اق، باب: القصد والمداومة على العمل )رقم 
6463( ومسلم يف كتاب صفات المنافقين، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله 

)رقم 6)8)(. 
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وعدد ما خلق يف األرض، وعدد ما بينهما، وعدد ما هو خالق. 

ويف الحديث المرفوع المش��هور أن مِ��ن المالئكة َمن هو 
س��اجد هلل ال يرفع رأس��ه منذ خلق، ومنهم راكع ال يرفع رأس��ه 
من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة، وأهنم يقولون يوم القيامة: 

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)1(.

فاآلي��ات الث��الث قب��ل )ٿ ٿ( هي أص��ول العبادة 
بكم��ال المحبة والحم��د، وتقتضي الثناء والش��كر، وال يكون 
إال على النعمة؛ ألنه رب العالمين، وهذا يقتضي كمال محبته، 

وجميع العالمين وسعتهم رحمته )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(  
]اإلس��راء: 44[ وحمده دلي��ل محبته، فكل الكائنات محبة له، ولو 

رأي��ت يف كل عوال��م األحي��اء لرأيت محب��ة اهلل يف أرج��اء هذا 
الك��ون )وئ وئ ۇئ ۇئ(  ]س��ورة فصلت: آي��ة 11[ وهما جماد 

والطاعة تقتضي المحبة.

وم��ن مس��تلزمات الح��ب التعب��دي تيق��ن العب��د أن ليس 
بمقدوره أن يش��كر اهلل حق ش��كره على هذه النعم الدينية، من 
اإليمان والعلم والتقوى، والنعم الدنيوية، من الصحة والمال، 

))( أخرجه الحاكم يف المستدرك )4563(.
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إضافة إلى النعم األخروية والجزاء الجزيل على العمل القليل 
يف العمر القصير ومضاعفة الحس��نات إلى عش��رات أضعافها، 
فكيف له أن يستويف حق الشكر! فالشكر هو نفسه نعمة من اهلل 

تستوجب الشكر »ُسْبَحاَنَك اَل ُأْحِصي َثَناًء َعَلْيَك«)1(.

كل محب يصل إلى قلبه من محبوبه خاطًرا رجاء أن يقبل، 
أن يلتف��ت، أن يقرب، وهذا ه��و الطمع والرجاء، وهناك خاطر 
خ��وف أال ينظ��ر، أال يقبل، ف��إذا حصل كم��ال المحبة وكمال 
الرج��اء وكم��ال الخ��وف تحقق��ت أعل��ى مقام��ات العبودية، 
والكم��االت تتف��اوت عل��ى ق��در تف��اوت العل��م بالمحبوب، 

فأصبح العلم بالمحبوب أعلى درجات العبادة )ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]س��ورة آل عمران: آية 18[ فجعلهم 

مع المالئكة لعظم قدرهم.

فإذا خفت من يوم الدين انطلقت لعبادة رب العالمين )ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ(  ]س��ورة اإلنسان: 
آي��ة 10-11[ ألن��ه رب العالمي��ن، ألن��ه الرحمن، ألن��ه ملك يوم 

))(   ج��زء م��ن حدي��ث أخرجه مس��لم يف كتاب الص��الة، باب: ما يق��ال يف الركوع 
والسجود )رقم 486(.
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الدين، وألهن��م قالوا )ٿ ٿ( فالعبادة مبنية على المحبة، 
والمحبة على قدر اإلحس��ان، فمن أحس��ن إليكم أكثر من اهلل! 

وما بكم من نعمة فمن اهلل.

هو ق��ادر س��بحانه أن تصبح العبادة باإلك��راه )ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(  ]س��ورة الش��عراء: آي��ة 
4[ لك��ن العبودية تأيت بالحب ال باإلك��راه، فمن عَصوا وكفروا 

لم يخرجوا عن مراد اهلل؛ ألنه أعطاهم االختيار، لكنهم خرجوا 
عن محبوبه العبادي )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  ]س��ورة الحجرات: 
آي��ة 13[ وأعلى من حقق درجات التقى والعبودية )بمعنى عباد( 

هم األنبياء، وسيدهم المصطفى محمد  حيث هو 
يف القم��ة، فهو الذي حقق أس��مى درج��ات العبودية المرادة هلل 

كما يحبها اهلل ويف قوله: )نعبد(.

فحقيق��ة عب��د اهلل هو خض��وع يحررك أن تخضع لس��واه، 
فه��ي عبودي��ة أورثت حرية، فال تلتفت لس��واه م��ن خلقه مهما 

س��مت مراتبه��م ومكانته��م الدنيوي��ة )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ(  ]س��ورة الفرق��ان: آي��ة 58[ فإياك نعبد ونعت��ز بالخضوع لهذا 
اإلله المحمود بكماله وجالله، فهي يف الحقيقة رحمة لهم من 
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ا بأين عبد يحتفي بي بال  ذل عبوديتهم لس��واه )حسب نفسي عزاًّ
مواعي��د ربي .... هو يف قدس��ه األعز ولكن أن��ا ألقاه متى وأين 

أحب(.

وم��ن لطائ��ف صيغة الجم��ع يف )نعب��د( فيه معن��ى )هب 
المس��يئين من��ا للمحس��نين( إذا رأي��ت أح��د المس��لمين أعبد 
ى بِِهْم  منك فافرح أنك تدخل معه يف الزمرة »ُهُم اْلَقْوُم اَل َيْش��قَ

َجِليُسُهْم«)1(.

ه رك��وٌن إلى  م��ن ص��حَّ له العل��م بم��واله ال يص��ح يف حقِّ
ُته يف الطري��ق الموصلة لغايت��ه مِن رضا  دني��اه، بل تس��ير ب��ه ِهمَّ
ربِّ��ه وجنته، فيقطعها العبد بالعبادة، ومنه س��بحانه اإلعانة؛ قال 
تعال��ى: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( العب��ادة ُت��رئ م��ن 
الش��رك، واالستعانة ترئ من الحول والقوة، وتفويض إلى اهلل 
 وإل��ى هذين المعنيين يرج��ع الدين كلُّه، وهذا المعنى يف 

غير آية م��ن القرآن، كما قال تعالى:  )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

))( جزء من حديث أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات، باب: فضل ذكر اهلل )رقم 
6408( ومس��لم يف كت��اب الذكر والدع��اء، باب: فضل مجال��س الذكر )رقم 

.)(689
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ڱ ں ں ڻ ڻ(  ]س��ورة ه��ود: آي��ة 123[ )ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ(  ]س��ورة الملك: آي��ة 29[ )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  ]سورة المزمل: آية 9[ لذا قال بعض السلف: 
ها هذه الكلمة. الفاتحة سرُّ القرآن، وسرُّ

ج��اءت )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( بم��ا بين العبد 
وربه، وحس��ن أن تأيت مباش��رة بعدما ذكر اهلل تعالى يوم الجزاء 
الذي س��يجازي كل إنس��ان فيه على كل عم��ل، دل عباده على 
ما خلقهم ألجله وس��يجازيهم علي��ه، وهو عبادته، أي نخصك 

وحدك بالطاعة والعبادة واالستعانة.

)ٿ ٿ ٹ( نستعين بك يف إخالص العبودية 
لك، ولو قام بعد ذلك طغيان يحول بيننا وبينها من داخل أنفسنا 
األمارة بالسوء أو من خارجها، فيعلمنا اهلل أال هنين، بل نستعين 
ب��ه حين ذلك، وأن نعد لصولة الباطل ما اس��تطعنا من أس��باب 
ظاهرة، وتكون االستعانة باهلل، فهو يجيب دعوة المضطر الذي 

استنفذ كل األسباب التي أمدها به.

وتقدي��م المعب��ود المس��تعان )ٿ( في��ه األدب م��ع اهلل 
بتقديم اس��مه على فع��ل المخلوقين، وتك��رار )ٿ( للداللة 
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عل��ى ق��وة ووجوب التخصيص، وهذا مناس��ب لح��ال العبد مع 
رب��ه، فهو واقف بين يديه يدعوه بالضراعة واإلخبات يف الصالة، 
ويقر بالضراعة يف المناجاة، فناسب حال الشاهد ال حال الغائب، 
نخص��ك وح��دك بالعبادة واالس��تعانة بم��ا يفيد الحص��ر، فكأنه 
يقول: نعبدك، وال نعبد غيرك، ونستعين بك، وال نستعين بغيرك.

لك ي��ا ربنا وحدك نخش��ع ونذل ونس��تكين، فق��د توليتنا 
برعايتك وغمرتنا برحمتك، فنحن نخصك بطلب اإِلعانة على 
طاعت��ك وعلى أمورنا كله��ا، وال نتوجه هب��ذا الطلب إلى أحد 
س��واك، فأنت المس��تحق للعبادة، وأنت القدير على كل شيء، 
والعلي��م ببواطن األمور وظواهرها، ال تخفى عليك طوية، وال 

تتوارى عنك نية.

وتأم��ل أيًضا قال )نعبد( ولم يق��ل )أعبد( ويف هذا تواضع 
وافتق��ار وانكس��ار، أي أنني واحد من عبيدك، فلس��ت أهالً أن 
أتق��دم إل��ى جنابك العظيم وحدي، بل أضم نفس��ي إلى س��ائر 
عبيدك، فعسى أن أكون مقبول العبادة مجاب الدعوة. ولو قال 
)إي��اك أعبد( لكان معظًما لنفس��ه، قد ولج ب��اب الكرياء، كأنه 

وحيد الميدان.
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وتعلي��م اهلل تعالى للمؤمنين هذه الضراع��ة بصيغة الجمع 
أرجى للقبول والبركة واإلجابة، فالعابد قاصر بنفسه، فيخاطب 
ربه بلس��ان جماعة العابدين، فحتى لو كان المرء يصلي وحيًدا 
ال تص��ح صالته بأن يقول »إياك« أو »اه��دين« فال بد أن يقول: 
)ٹ( و)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( وكله��ا بصيغ��ة 
الجم��ع، حتى يع��رف الم��رء أنه ضمن أم��ة واح��دة وأنه ليس 
وحي��ًدا يف ه��ذا الكون، وفيها تذكير بأن ه��ذه الدين هو الرابطه 
الوطيدة بين المسلمين على اختالف أجناسهم ولغاهتم وتباعد 

أقطارهم وبالدهم.

وكرر الضمير )ٿ( مرة أخرى لالهتمام، وداللة على 
تعلق ه��ذه األمور بكل واحد من الفعلي��ن، ففي إعادة الضمير 
م��ن ق��وة االقتضاء لذل��ك ما لي��س يف حذفه، ف��إذا قلت لملك 
مث��اًل: إياك أحب وإياك أخاف، كان في��ه من اختصاص الحب 
والخوف بذاته واالهتم��ام بذكره ما ليس يف قولك: إياك أحب 

وأخاف.

وقدمت العبادة على االس��تعانة، لكون األولى وسيلة إلى 
الثانية، وتقديم الوس��ائل س��بب يف تحصي��ل المطالب، وليدل 
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على أهنم ال يستقلون بإقامة العبادات، بل إن عون اهلل هو الذى 
ييسر لهم أداءها. ولم يذكر المستعان عليه من األعمال، ليشمل 

الطلب كل ما تتجه إليه نفس اإِلنسان من األعمال الصالحة.

وتقديم العبادة على االس��تعانة من ب��اب تقديم العام على 
الخاص، ومن تقديم حق��ه تعالى على حق عبده، وألن العبادة 
ه��ي المقص��ود األعظم، وه��ي الغاية م��ن الخلق وم��ن العبد، 
واالس��تعانة وس��يلة إليها، وأن من قدم حق اهلل على كل ش��يء 
وس��عى إلى الخير وحقق العباده هلل وحده فإن اهلل تعالى يحقق 
له العون والوالية، وييس��ره لليس��رى يف دني��اه وأخراه، ويتواله 
بعطف��ه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يرضيه بما يقدره، 

وهذا يدل أن الدعاء بعد العبادة مستحب.

ف��� )ٿ ٿ(  متعل��ق بألوهيت��ه واس��مه الجلي��ل )اهلل( 
)ٿ ٿ ٹ( تتعلق بربوبيته واسمه الجليل )الرب( 
فق��دم )ٿ ٿ( عل��ى )ٿ ٿ ٹ( كم��ا تقدم 
اسم )اهلل( على )الرب( يف أول السورة وألن )ٿ ٿ( قسم 
الرب، وهو من القس��م األول يف السورة الذي فيه الثناء على اهلل 
)ٿ ٿ ٹ( قس��م العب��د، فكان من القس��م الثالث 
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الذي ه��و ل��ه )ٹ ٹ ٹ ڤ( والعب��ادة ال تكون 
إال من مخلص، واالس��تعانة تكون من مخلص وغير مخلص، 

وألن العبادة شكر نعمته عليك واالستعانة توفيقه لك.

وسر الجمع بين العبادة واالستعانة أنه قطع لمدخل الشرك 
يف العبادة، وهو االس��تعانه بغير اهلل، وهو الب��اب الذي وقع فيه 
كل مش��رك باهلل، فالش��رك يف األلوهية أخطر ألوان الشرك على 
اإلط��الق؛ ألن قضي��ة الربوبية، وهي االع��رتاف باهلل  أمر 
تق��ر به الفطر والنف��وس وال يحتاج إلى كبي��ر تقرير، وموضوع 
األس��ماء والصفات أيًضا حص��ل فيه انح��راف، لكنه ال يقاس 
باالنحراف الذي حصل يف موضوع الشرك يف توحيد األلوهية؛ 
وله��ذا ينبغي أن نعتني كثيًرا بدع��وة الناس إلى توحيد األلوهية 

ألنه أصل الدين وأساس التوحيد.

والعبودي��ة مق��ام عظي��م يش��رف به  اإلنس��ان، فقد س��مى 
اهلل تعال��ى رس��وله )ۅ( يف أش��رف مقامات��ه )ۋ ۋ ۅ 
ۅ(  ]س��ورة الكهف: آية 1[ )ٻ ٻ ٻ(  ]س��ورة اإلسراء: 
آية 1[ وهي تعني التحرر المطلق من كل عبودية لغير اهلل تعالى.
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العبادة يتحقق فيها التوازن، حيث يعمل  اإلنس��ان آلخرته 
ويعم��ل لدني��اه وهو مرتب��ط القلب ب��اهلل ومخلص ل��ه، فيثاب 
عل��ى أعمال��ه الدنيوية المحض��ة إذا قصد هبا التق��رب إلى اهلل، 
فيرتبى على القوة ومقاومة األهواء، فإذا زكت النفس وس��مت 
وتطه��رت فاض��ت بالخير والتضحية والب��ذل على من حولها، 
ف��ال تتحول العبادة إلى عادة ب��ل يتحقق المضمون االجتماعي 

للعبادة.

اعلم أن العبادة تكون عبادة إذا كانت مأخوذة من الوحيين 
مقص��وًدا هب��ا وج��ه اهلل وح��ده، أي اإلخ��الص )ٿ ٿ(
والمتابعة لرسوله )ٹ ٹ ٹ ڤ(  هبذين األمرين 

تك��ون عب��ادة، كما ق��ال الح��ق : )گ ڳ ڳ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ں ڻ(  ]الحج: 77[ .
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( اش��تملت عل��ى نْوَعي 
ن  التوحي��د: وهما توحي��ُد الربوبيَّ��ة وتوحيد األلوهيَّ��ة، وتضمَّ
التعب��َد باس��م الرب واس��م اهلل، فه��و ُيعب��د بألوهيته وُيس��تعان 
بربوبيت��ه، ويهدي إلى الصراط المس��تقيم برحمت��ه، فكان أول 
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السورة ذكر اسمه )اهلل والرب والرحمن( تطابًقا ألجل الطالب 
من عبادته وإعانته وهدايت��ه، وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله، ال 

ُيعين على عبادته سواه، وال يهدي سواه.

من أراد السعادة الحقيقية فليلزم عتبة العبودية )ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(  ]س��ورة النح��ل: 
آية 97[ فمن أراد الس��عادة فعليه بكث��رة العبادة فهي أقرب طريق 

إلى اهلل وإل��ى حب اهلل لك، فأما أنك تحب اهلل فهذا أمر فطري 
طبع��ي، لكن أن يحبك اهلل، يحبك المالك الخالق الغني عنك، 
فهذا هو أس��مى المقاصد وأعالها، فحافظ على الفرائض أكثر 
من النوافل، افهم ش��مولية العبادة لتجعل كل ش��يء يف حياتك 

عب��ادة )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(  
]س��ورة األنع��ام: آية 162[ ابتس��امتك صدقة، الكلم��ة الطيبة صدقة، 

األذى تميط��ه ع��ن الطريق صدقة ، الش��هوة تقضيها يف الحالل 
تؤجر عليها، جماع األمر إنما هو بتكميل عبودية اهلل يف الظاهر 
والباط��ن، فتكون حركات نفس��ه وجس��مه كله��ا يف محبوبات 
اهلل، وكم��ال عبودية العبد موافقت��ه لربه يف محبة ما أحبه، وبذل 
الجه��د يف فعل��ه، وموافقت��ه يف كراهة ما كرهه وب��ذل الجهد يف 
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تركه، وهذا إنما يكون للنفوس المطمئنة.

والعب��ادة واالس��تعانة متالزمتان ال تتحق��ق إحداهما دون 
األخ��رى، فال تتحقق العبادة دون ع��ون اهلل للعبد، وال يحصل 
الع��ون من اهلل دون عبادت��ه، فبهما مًعا يتحق��ق اإليمان وكمال 
الطاع��ة، فالعبادة الخالصة براءة من الش��رك، واالس��تعانة باهلل 
  دون س��واه براءة من الحول والق��وة وتمام التفويض إليه
فال س��بيل إلى النج��اة إال بالقيام هبما، وجاءت االس��تعانة بعد 
العب��ادة م��ع دخولها فيها الحتي��اج العبد يف جمي��ع عباداته إلى 
االس��تعانة باهلل تعالى، فإنه إن لم يعنه اهلل لم يحصل له ما يريده 
من فعل األوامر واجتناب النواهي، فبهما تتحق السعادة األبدية 

والنجاة من جميع الشرور.

حقيق��ُة االس��تعانة هي الثقة ب��اهلل واالعتماد عليه، وَمنش��أ 
د بالَخلق  ذل��ك معرف��ة القلب بم��واله، وأن��ه س��بحانه المتف��رِّ
ر والنْف��ع، والعطاء والمنع، وأنَّه ما ش��اَءه كان  والتدبي��ر، والضُّ
وإْن لم يش��أ الناس، وما لم يش��ْأ لم يكْن وإْن ش��اَءه الناس، فال 
ض أمَره إال إليه، وال يطمئن قلُبه إال به،  يعتمد إال عليه وال يفوِّ
فحال المس��تعين كحال الطفل مع أبوي��ه فيما يرجوه أو يخافه، 
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ال تج��د قلَبه يلتفُت إلى غي��ر أبويه، وتراه كامَل الثقة واالعتماد 
ل، وَمن كان هكذا مع اهلل فاهلل كافيه؛  عليهما، فهذه حال المتوكِّ
قال اهلل تعال��ى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  ]س��ورة الطالق: آية 

3[ أي: كافيه.

الت��وكل واالس��تعانة ه��و نصف الدي��ن، والنص��ف الثاين 
اإلناب��ة والعبادة، والحياة كلها ما هي إال عبادة واس��تعانة، فكل 
ما يواجهه العبد يف حياته إما أن يدعوه إلى خضوع واس��تكانة، 
وإم��ا أن يدع��وه إل��ى س��ؤال واس��تعانة، وأنفعها طل��ب العون 
ِرَك، َوُحْس��ِن  ُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك، َوُش��كْ على مرض��اة اهلل »اللَّ

ِعَباَدتَِك«)1(.

)ٿ ٿ ٹ( يفه��م المؤم��ن منه��ا أن الدني��ا 
محكوم��ة بقان��ون األس��باب، واهلل رب��ه ق��د خل��ق األس��باب 
المحسوس��ة المادية يف هذه الدنيا، وهي كلها لتكون له صديًقا 
مس��اعًدا متعاوًنا، لذا ف��إن األوهام لن تمأل عقل��ه أو قلبه تجاه 
الق��وى المحسوس��ة وغير المحسوس��ة، ولن تقوم بين��ه وبينها 

))(   ج��زء م��ن حديث أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب: يف االس��تغفار )رقم 
))5)( والنسائي يف كتاب السهو )رقم 303)(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقفات تدبرية و فوائد خمتصرة مع آيات سورة الفاحتة 

110

المخ��اوف ألنه يؤم��ن باهلل وحده، ويعبد اهلل وحده، ويس��تعين 
باهلل وحده. 

وهذه القوى كلها من خلق ربه )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]سورة 
الفلق: آية 2[ وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أس��رارها ويستعين باهلل 

عليها أو يستعيذ به من شرورها، فتبذل له معونتها، وتكشف له 
عن أسرارها فيعيش معها يف كون مأنوس صديق.

وم��ع أن االس��تعانة هي نوع م��ن العب��ادة، والدعاء أخص 
أحوالها، إال أن المؤمن يعلم يقينًا أنه لن يعبده إال بعد أن يعينه 
فيدعوه بذلك )ٿ ٿ ٹ( هنا قد غمرتك السكينة 
والطمأنية بأنك قد ألقيت له مقاليد نفسك ليعينك على الخير، 
و)ٿ ٿ( ه��ي الغاية، فلن تس��تطيع أن تعب��د ربك إال به، 

وهنا تأيت الوسيلة )ٿ ٿ ٹ(.

توحي��د  أص��ل  والتخصي��ص يف  للحص��ر  )ٿ ٿ( 
األلوهي��ة وإف��راد اهلل بالعبادة،  ألنه أص��ل الدين وحق هلل تعالى 
عل��ى العبد، فيقر ب��ه »هذا بيني وبين عبدي«)1( ثم هو يس��تعين 

))(    ج��زء م��ن حديث »قس��مت الصالة بين��ي وبين عبدي نصفي��ن« الذي أخرجه 
مسلم يف كتاب الصالة، باب: وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )رقم 395(.
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ب��اهلل تعالى على ذلك، إذ ال قوام ل��ه، حتى على التوحيد فضاًل 
عن غيره من أمور الدنيا واآلخرة، إال بعون اهلل.

ولم��ا كان العب��د ضعيًفا فقي��ًرا احتاج أن يس��أل اهلل تعالى 
الع��ون، ق��ال )إي��اك نس��تعين( واالس��تعانة هنا عل��ى إطالقها، 
فنس��تعين بك ي��ا اهلل على كل ش��يء، وإن كان أعظم مقاصدها 
هم��ا الع��ون عل��ى العبادة، وكأن��ه يقول: نح��ن يا ربن��ا نريد أن 
نطيع��ك ونعبدك ونتق��رب إليك، ف��إن لم تعن عل��ى ذلك فقد 

خسرنا.

و يق��ول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة : )تأمل��ت أنفع 
الدعاء فإذا هو س��ؤال العون على مرضاته، ثم رأيته يف الفاتحة 
يف )ٿ ٿ ٿ ٿ(( ولهذا روي أن حملة العرش 
إنم��ا أطاقوا حمل الع��رش بقولهم )ال ح��ول وال قوة إال باهلل( 
وقد ثب��ت يف الصحيحين أن النبي  ق��ال إهنا: »َكْنٌز 
ِم��ْن ُكُن��وِز الَجنَِّة«)1( وكم��ا أن )ٿ ٿ( ترؤ من الش��رك 

))( ج��زء من حديث أخرج��ه البخاري يف كتاب الغزوات، ب��اب: غزوة خير )رقم 
05)4( ومس��لم يف كت��اب الذكر والدع��اء، باب: اس��تحباب خفض الصوت 

بالذكر )رقم 704)(.
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ف��إن )ٿ ٿ ٹ( ترؤ من الحول والطول والقوة، 
وتفويض هلل للواحد القهار.

واالستعانه جتمع أصلني:  �

أواًل: الثقة باهلل والتعلق بقدرته ورحمته. * 

ثانًيا: صدق التوكل واليقين واالعتماد عليه، وهبا يكون * 
التفات القلب إلى اهلل وحده ال إلى األسباب، وكأهنا ال 
شيء لذاهتا إن لم ينفع اهلل هبا، فاالستعانة هي االعتماد 
على اهلل تعالى يف جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة 

به يف تحصيل ذلك. 

فم��ا أحوجن��ا إل��ى عقيدة االس��تعانة ب��اهلل والت��وكل عليه 
تنغرس يف األذهان وتتأصل يف الجنان، فمن توكل على اهلل حق 

توكله كفاه، ومن استعان به أعانه اهلل ووقاه.

من المعين إذا ادلهم الخطب وحل الكرب وعم الجدب؟  
)ٿ ٿ(.

م��ن المعين إذا ضعف اإليمان وكثرت فتن الزمان وتفرق 
اإلخوان؟ )ٿ ٿ(.
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م��ن المعين عن��د فقد األحب��اب وموت األصح��اب وقع 
المصاب؟ )ٿ ٿ(.

م��ن المعين إذا قس��ت القلوب وكث��رت الذنوب وظهرت 
العيوب؟ )ٿ ٿ(.

م��ن المعي��ن إذا ع��م الك��ر وكثر الس��حر ونافق الش��عر؟ 
)ٿ ٿ(.

من المعين إذا كثر إفس��اد ذات البين وكثر الدين وصوبت 
العين؟ )ٿ ٿ(.

ه��ي تحقيق لقولك )ال حول وال ق��وة إال باهلل( ففيها ترؤ 
من الحول والقوة إال باذن اهلل.

و)ٿ ٿ( ه��ي ع��الج للري��اء ألهن��ا تذكي��ر بمق��ام 
اإلخالص )ٿ ٿ ٹ( هي عالج للكر؛ ألن فيها 

تذكيًرا بحاجة العبد إلى ربه وافتقاره إليه، ألن يف قوله )ٿ 
ٿ ٹ( تحقيق لكلمة )ال حول وال قوة إال باهلل(.

وم��ن أخطر أم��راض القل��وب مرضان يعرض��ان للقلب، 
فُيْتلَِفانه وُيفسدانه وُيذهبان اإليمان منه؛ الرياء والكِر، فلو تدبَّر 
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المرائ��ي حقيقة العبوديَّة ومقام األلوهيَّة لما التفَت إلى البش��ر؛ 
فم��ا لهم من األمر ش��يء، ول��و نَظَر المتكبِّر لحقيقة االس��تعانة 
ل��رأى ِصغر نفس��ه وعجزه��ا وَضعفها وحاجتها، ف��دواء الرياء 
)ٿ ٿ( ودواء الك��ر )ٿ ٿ( ألن من عويف 
م��ن مرض الرياء وم��رض الكر والعجب وم��ن مرض الجهل 
والض��الل ب��� )ٹ ٹ ٹ ڤ( عويف م��ن أمراضه 

وأسقامه وتمت عليه النعمة.

والدين ملخص يف قوله )ٿ ٿ( فيها أركان اإلسالم 
م��ن عبادات القل��وب والج��وارح كلها، ويف جمي��ع انفعاالت 
الحي��اة وحركاهت��ا نحتاج إل��ى )ٿ ٿ ( فما خرج 
ش��ي عن ه��ذه اآلية، فه��و يستش��عر الق��ول: إين أتق��رب إليك 
بالعب��ادات، وأحتاج إلى عونك ي��ا ربي يف قضاء حوائجي كلها 

وأهمها عباديت لك.

)ٿ ٿ ٿ  فالدي��ن والدني��ا مجموع��ان يف قول��ه: 
ٿ ٹ( فالص��الة تعب��د تحتاج ألن تع��ان على أدائها، 
والصي��ام تعبد تحتاج ألن تعان على القيام به، حتى أمور الدنيا 
المجردة تحتاج إلى اإلعانة، وإذا نويت أن تجعلها )إياك نعبد( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقفات تدبرية و فوائد خمتصرة مع آيات سورة الفاحتة 

115

بالتقرب إلى اهلل هبا )ٿ ٿ ٹ( وإذا استعنت باهلل 
على قضائها.

وكانت جماليات )ٿ ٿ ٹ( يف أهم مس��ألة 
يستعان باهلل على تحقيقها: اهدين يارب إلى الصراط المستقيم، 
  صراط اإلس��الم والقرآن وااللتزام بمنهج محمد
يف العب��ادات والمعام��الت يف كل نف��س من أنف��اس عمري يف 

دقائق الحياة وتفاصيلها.

)ٿ ٿ ٹ( ال أستعين إال بك، وال ألتجئ يف 
كش��ف كربتي وإجابة دعويت إال إليك؛ ألنك تطلب من عبادك 
أن يس��ألوك، فأنت قريب، ياربي أعن��ي يف إجابة دعائي، ياربي 
ل��ي إليك حاجة هي أعظم حاجة، ه��ي الهداية، اقضها، يا ربي 
دلن��ي على الدين القويم، ثبتني عليه، بصرين فيه، علمني كلياته 
وقواعده وتفاصيله يف كل حركة وس��كنه، فهو اإلس��الم النعمة 
الحقيقي��ة، وهي االس��تقامة عل��ى الصراط م��ع المنعم عليهم، 
يارب��ي إين أطلب الع��ون منك ي��ا اهلل )ٿ ٿ ٹ( 

فاهدنا.
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فالعبادة ُنزهة القاصدين، وأنس المحبِّين، وبهجة العارفين، 
ُة أعينه��م، وفيها َمس��رة قلوهبم، ومنها راح��ة أرواحهم،  هب��ا ُقرَّ

وإليه أشاَر  بقوله: »َأِرْحَنا بَِها َيا باَِلُل«)1(.

واالس��تعانة إجالل��ك لنع��وت كرم��ه، ونزول��ك بس��احة 
جوده، وتسليمك إلى يد ُحْكمه، فتقصده بأمٍل فسيح، وتخطو 
إليه بخطو وس��يع، فوجب مِن ذلك عل��ى المعرضين عن مقام 
العب��ادة واالس��تعانة المنش��غلين بسفاس��ف الدني��ا الخ��ذالن. 
الله��م إنا نس��تعينك ونس��تهديك، ونؤمن بك ونت��وكل عليك، 

ونستغفرك ونتوب إليك.

ومن هن��ا تظه��ر هداي��ات الوص��ول يف )ٿ ٿ ٿ 
ص عند  ٿ( حيث هبا ص��الح اإلرادة والعمل، فتتمحَّ
العبد غايته يف حياته، وهي العبادة، فال ينشغل بغيرها، والوسيلة 

ل بما سواها. لة إليها، وهي االستعانة، فال يتوسَّ الموصِّ

يف قوله تعالى )ٿ ٿ( إثبات النبوة، فإن طريق التعبد 
ال يع��رف إال عن طريق رس��له، يف قوله: )ٿ ٿ( 
إيم��ان بالق��در، ألن العبد يطلب العون م��ن اهلل القادر على كل 

شيء، المتصرف كيف يشاء.

))(   أخرجه أبو داود يف كتاب األدب، باب: يف صالة العتمة )رقم 4985(.
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وعط��ف )ٿ ٿ( عل��ى )ٿ ٿ( يفي��د 
أن من س��عى للخير فحقق العبادة هلل، ف��إن اهلل يحقق له العون، 
لك��ن درجات الع��ون والوالية تتفاوت بحس��ب تفاوت الناس 
يف العب��ادة، فكلما كان المرء أكث��ر تعبًدا هلل حصل له من العون 
والتأييد ما ه��و أكثر، فإذا التزمت بعبوديته ودخلت تحت رقها 
أعان��ك عليها، وكلم��ا كان العبد أتم عبودي��ة كانت اإلعانة من 
اهلل ل��ه أعظ��م، وألن )ٿ ٿ( له )ٿ ٿ( به، 
وما له متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشيئته والكون كله 

متعلق بمشيئته، فتقدم ما له على ما يكون به .

ومن كان حاُله بين العبادة واالس��تعانة، فهذا مظنَّة التوفيق 
والهداية )ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ(  ]س��ورة هود: 
آية 88[ ومن هنا كانْت نصيحة المحب  لحبيبه معاذ 

َك َيا ُمَعاُذ، َفاَل َتَدْع أن تقوَل ُدبَر كلِّ  ِحبُّ بن جبل : »إِنِّي أَلُ
ِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك«)1( ُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك، َوُش��كْ صالة: اللَّ

نصيحة بأنفع الدعاء، مما يحتاجه العبد يف جميع أحواله.

))(   أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب: يف االستغفار )رقم ))5)( والنسائي 
يف كتاب السهو )رقم 303)(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





القسم الثالث
الدعاء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقفات تدبرية و فوائد خمتصرة مع آيات سورة الفاحتة 

119

)ٹ ٹ ٹ ڤ(  �

سؤال الهداية إلى أعظم المطالب وأشرف الرغائب.

هذا هو القس��م الثالث واألخير من الفاتح��ة، فلما ُذكَِرت 
العب��ادة واالس��تعانة باهلل تعالى وح��ده جاء س��ؤال الهداية إلى 
الطري��ق الواضح، فبالهداية إليه تصح العبادة، فمن لم يهتد إلى 

السبيل الموصلة لمقصوده ال يصحُّ له بلوغ مقصده.

والصراط هو الس��بيل، وهو الطريق الس��هل، والصراط يف 
اللغة: هو الطريق بخمس��ة أوصاف: مس��تقيم، سهل، مسلوك، 
واس��ع، فيه سهولة ويس��ر، فالطريق المستقيم هو أوسع طريق، 
والمس��تقيم ه��و أقصر وأق��رب خط يص��ل بين نقطتي��ن، وهو 

المعتدل المستوي ال اعوجاج فيه وال التواء.

والصراط هو الطريق الواضح ش��ديد الوضوح، والس��بيل 
ه��و الطريق المنبثق��ة عنها، فالس��بل هي الط��رق المتفرعة عن 
الصراط؛ س��بل الخير وسبل الش��ر، وأصلها )سراط( بالسين، 

من: سرط؛ أي ابتلع، ألنه يبتلع السالكين فيه. 

وهن��ا فائ��دة: اس��تقى اإلنجليز م��ن اللغ��ة العربي��ة كثيًرا، 
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 )street فيقول��ون )س��رتيت straight( مس��تقيم و)س��رتيت 
وه��و الطري��ق باإلنجليزية، ألن اللغة العربي��ة هي أقدم اللغات 
الموجودة المس��تعملة، واللغات األخرى تبع لها، وليس هناك 

لغة أقدم منها.

ولذل��ك ال ُيجمع الصراط يف القرآن، ولم يرد يف القرآن إال 
مف��رًدا؛ ألنه ُيراد به اإلس��الم )چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(  ]س��ورة األنع��ام: آية 153[ 
وهذا َمَثُل دين اإلس��الم يف س��ائر األديان؛ فإن��ه ُيوِصل إلى اهلل 
وإلى داره وجواره، مع سهولته وَسَعته، وبقيُة الطرق وإن كانت 
كثيرًة فإنَّها كلَّها مع ضيِقها وُعسِرها ال ُتوِصل إلى اهلل، بل تقَطُع 

عنه وُتوِصل إلى دار َسَخطه وغضبه ومجاورِة أعدائه.

فال س��بيل إلى سعادتك إال باستقامتك على منهج اهلل، وال 
سبيل الستقامتك إال هبدايتك، فالهداية إلى الصراط المستقيم 
نعم��ة عظيم��ة ومنة جليل��ة، يف الهداي��ة تجد النف��وس راحتها، 
وبالهداية تجد القلوب س��عادهتا وأنس��ها، فه��ي تجمع مصالح 
الدين والدنيا واآلخرة، فهي مطلب الجميع، وكلنا محتاج إليها 
يف كل حي��ن، خاصة يف زمن صعب تكثر فيه الفتن والضالالت 
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، ُدلَّني على ما تح��بُّ وترضى يف كلِّ ما  واالنحراف��ات. ي��ا ربِّ
ين وأعنِّي على العمل هبذا  يواجهني من أمور هذه الحياة، ثمَّ قوِّ

الَّذي دللتني عليه.

الهداي��ة ه��ي الحي��اة الطيب��ة )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
آي��ة  ]س��ورة ط��ه:  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی(  
124[ وم��ن معاين اهدنا: مِْل بن��ا إليك، وُخْذنا لك، وكْن دليلنا، 

��ْر إليك سبيَلنا، علمنا وأرش��دنا ووفقنا، وحبب إلينا العلم  وَيسِّ
الناف��ع لنعبدك بما ش��رعت، ثبتنا حتى ال ننحرف ونزيغ ونضل 

بأهوائنا، فقوِّ ربنا هدايتنا وزد إيماننا.

ولتحقي��ق الهداية الب��د من معرفة الحكم، وم��اذا يريد اهلل 
ورس��وله منه، والعمل هبذا الحكم عن طريق وجود إيمان قوي 
يف قل��ب العبد يحدوه إلى العمل، فحي��ن يقول العبد منادًيا ربه 
قائ��اًل: يا ربنا، دلنا على ما تحب وترضى يف كل ما يواجهنا من 
أمور الحياة، ثم قّونا وأعنَّا على العمل هبذا الذي عرفناه ودللتنا 

عليه وعلمتنا إياه.

والهداي��ة درج��اٌت، والمهت��دون طبقاٌت، منه��م من يبلغ 
ديقيَّة، ومنهم من هم دون ذلك، وبحس��ب هدايتهم  درجة الصِّ
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راط، فإنَّ هلل تعالى صراطين: صراًطا يف  يكون سيرهم على الصِّ
راط األخروي،  نيا، وصراًطا يف اآلخرة، وس��يرك عل��ى الصِّ الدُّ
وهو الجس��ر المنص��وب على مت��ن جهنَّم يمش��ي النَّاس على 
راط  ني��وي، فالصِّ راط الدُّ ق��در أعمالهم، بقدر س��يرك على الصِّ
ني��وي هو طري��ق اهلل بطاعته فيما أمر واجتن��اب ما هنى عنه،  الدُّ

قال تعال��ى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(  ]سورة الشورى: آية 53-52[.

والعبد أح��وُج ما يكون إلى هذه الهداي��ة وإال انقطع، فهو 
محت��اٌج إل��ى هداي��ة اهلل ليعلَم الح��قَّ ويدرَك��ه، ث��م ليحببه فيه 
وليقدره عليه، ثم ليجعَله ُمريًدا له، ثم ليجعَله فاعاًل له، ثم ليثبَِّته 
عليه ويستمر به عليه، ثم ليصرف عنه الموانع والعوارض، كلُّ 
ه��ذا يحتاجه المرُء ليهتدي لطري��ق الحقِّ إجمااًل، ثم بعد ذلك 
يحت��اج إلى هداية أخصَّ من األولى؛ ليعرَف تفاصيله وتفصيل 
منازل��ه، ثم ه��و يف حاجة إلى أن يهديه م��واله ليبتعَد عن طريق 
، طري��ق أهل العضب الذي��ن عدلوا عن  المنحرفي��ن عن الحقِّ
اتِّب��اع الحقِّ قصًدا وعن��اًدا، وطريق أهل الض��الل الذين عدلوا 
عن��ه َجْه��اًل وضالاًل، فَم��ن هداه اهلل إل��ى ذلك فق��د ُهدي إلى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقفات تدبرية و فوائد خمتصرة مع آيات سورة الفاحتة 

123

��راط المس��تقيم الواح��د الذي س��اَر عليه جمي��ُع أنبياء اهلل  الصِّ
َهداء والصالحين. يِقين والشُّ دِّ وُرسله وأْتباعهم من الصِّ

و بعد التوس��ل إل��ى اهلل تعالى بحم��د اهلل وتمجيده والثناء 
عليه تعالى بأس��مائه وصفاته، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، 
وبع��د االع��رتاف بالعبودي��ة ل��ه وتوحي��ده والترؤ م��ن الحول 
والق��وة إال ب��ه س��بحانه - جاء س��ؤال أه��م المطال��ب وأنجح 
الرغائ��ب )ٹ ٹ ٹ ( ونيل��ه أش��رف المواهب 
وأج��ل األعطي��ات، كيف وهو س��ؤال اهلل الهداي��ة! وهذا دليل 

على أن كتاب اهلل تعالى كتاب هداية لمن يطلبها.

والهداي��ة أجمل ما يطلب وأش��رف ما يوهب، لذا أرش��د 
��ل إليه  اهلل عب��اَده إلى وس��يلتين ال يكاد ُيردُّ معهما دعاء؛ التوسُّ
��ل إلي��ه بعبادته، يأيت طل��ب الهداية  بأس��مائه وصفاته، والتوسُّ
ويتف��اوت المؤمنون يف عمق وإخ��الص تحقيقهم ويقينهم من 
التوس��َلين المذكوَري��ن، ومن ثم تتفاوت اس��تجابة اهلل لهم كل 
بحس��به، فإذا حقق��ت العبادة بالحم��د والتوحيد واالس��تجابة 
له باالس��تعانة فاطلب الهداية لالس��تقامة حت��ى تصل إلى تمام 

النعمة يف الجنة.
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 ووصف��ه ب���)ٹ ٹ( إش��ارة إلى قربه ويس��ره 
ووضوحه وحص��ول األمن فيه، بخالف المع��وج، وهذا داللة 
على كمال اإلس��الم وس��هولته واليس��ر فيه، وإنه أقرب وأيسر 
ط��رق النج��اة، موصل إل��ى المقص��ود، وهو مس��تقيم فيوصل 

مباش��رة، فه��و الص��راط ال��ذي عليه ربن��ا  )چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ(  ]س��ورة هود: آي��ة 56[ وهو الصراط المؤدي إليه 
)ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]س��ورة النح��ل: آية 9[ أي الس��بيل القاصد 

المعتدل.

و)ٹ ٹ( هو دينه تعالى الذى ارتضاه لخلقه، 
ال ترى فيه عنًتا وال مش��قة، يسلكه الصالحون، ومن صر عليه 
وص��ل إلى مقص��وده من رض��ا اهلل والجنه، وحقيقت��ه إفراد اهلل 
بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة )ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل(.

وحقيق��ة الهداية أن تس��أل اهلل أن يدلك ويعلمك ويبصرك 
لكل ما يح��ب ويرضى يف كل ما يواجهك يف أمور هذه الحياة، 
ث��م ه��و  يحبب��ك يف العمل الصال��ح ال��ذي يرضيه عنك، 
ويقوي��ك على العمل بم��ا علمت على أدائه عل��ى الوجه الذي 
يرض��اه  وهذا هو الش��رط الثاين لتحقي��ق العبودية، وهو 
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المتابع��ة، ألن اهلل ال يقب��ل العم��ل إال إذا كان موافًق��ا للصراط 
المستقيم، وهو صراط الذي أنعم اهلل عليهم، وأولهم األنبياء.

واهلداية نوعان:  �
هداية البي��ان والتعليم والداللة واإلرش��اد، وهذه الهداية 

عام��ة، ف��اهلل تعال��ى ه��اد للعب��اد، أي مبين لهم ومرش��د )ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  ]س��ورة فصلت: آية 17[ ومن 
دقائق تلك الهداية يف األمور المختلف فيها »اْهِدنِي لَِما اْخُتِلَف 

ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنَِك«)1( والرسل هداة إلى اهلل تعالى.

وهداية التوفيق واإللهام وش��رح الص��در للقبول والعمل، 
وه��ي فيض وإنعام من اهلل  وخاصة به )گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ(  ]سورة القصص: آية 56[ وهي قبول القلب للحق، وانشراحه 

به، ومحبته له، والعمل به.

  ودع��اء طل��ب الهداي��ة إثب��ات نب��وة محم��د
وض��رورة اتباع��ه، فإذا قام هبا ح��ق قيامها بطاعة الرس��ول فيما 

أم��ر كان ج��زاؤه من جن��س العم��ل )ڤ ڦ ڦ(  

))(   ج��زء م��ن دع��اء االس��تفتاح يف قي��ام اللي��ل، أخرج��ه مس��لم يف كت��اب صالة 
المسافرين، باب: الدعاء يف صالة الليل وقيامه )رقم 770(.
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]س��ورة يون��س: آي��ة 9[ فم��ن اهت��دى بداللة وإرش��اد النب��ي محمد 

 إل��ى معرفة الحق، واهت��دى بتوفيق اهلل إلى العمل 
والثب��ات )وفقني واه��دين إلى ما تحب وترض��ي( فإن اهلل يمن 

عليه بتمام الهداية بأن يشاهد تقصيره وذنبه ليتوب منه )ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(  ]س��ورة النور: 
آية 31[ وهكذا الرس��ل جميًعا كلهم بعثوا ليهدوا ويدعوا الناس 

إل��ى )ٹ ٹ( وهو توحي��د اهلل وطاعة أوامره وترك 
نواهيه.

والهداية هي الداللة بتلطف، فمن دلك على ش��ي بتلطف 
فق��د هداك، فإذا دلك بغير تلطف فقد أمرك، وربنا هدانا بلطف 
بأن بعث لنا الرس��ل، وأن��زل علينا الكتب وبين معالم الس��بل، 
فح��ذر من طرائق الضاللة وأبصر بطريق الحق، وهو اإلس��الم 
الذي اشتمل على سعادة الدنيا واآلخرة، وحاجتنا إلى استمرار 
تلك الهداية وثباتنا عليها حتى نلقاه أشد من حاجتنا إلى الطعام 

والشراب والنفس ألهنا النجاة وسبيل الفوز.

سؤال اهلل تعالى الهداية أجل مطلوب وأعظم مقصود، فهو 
خي��ر الدنيا واآلخرة، فاذا ه��داه إلى )ٹ ٹ( أعانه 
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على طاعته وترك معصيته، فهو يف حمايته لم يصبه شر يف الدنيا 
وال يف اآلخ��رة، ل��ذا فرض��ه اهلل تعالى على جميع عب��اده فرًضا 

متكرًرا يف اليوم والليلة.

)ٹ ٹ ٹ ڤ( يشمل طلب الهدايتين: بّين 
لنا ودّلنا وأرش��دنا إلى معرفة الطريق المستقيم الموصل للعلم 
وللعم��ل الصالح، أقصر وأيس��ر الطرق إل��ى معرفتك ورضاك 
وجنتك. وألهمنا رش��دنا ووفقنا لالس��تقامة علي��ه والثبات بعد 

معرفته حتى لقاءك.

فالمعرف��ة واالس��تقامة كلتاهم��ا ثمرة لهداي��ة اهلل ورعايته 
ورحمته، والتوجه إلى اهلل يف هذا األمر ثمرة االعتقاد بأنه وحده 
المعي��ن، وهذا األمر هو أعظ��م وأول ما يطلب المؤمن من ربه 
العون فيه، فالهداية إلى الطريق المس��تقيم هي ضمان الس��عادة 
يف الدني��ا واآلخرة عن يقين بتحقيق الغاية من الوجود، وهي يف 
حقيقتها هداية فطرة اإلنسان يف االتجاه إلى اهلل رب العالمين.

طل��ب الهداي��ة يعني: أرش��دنا يا ربن��ا ودّلنا إل��ى ما تحب 
وترض��ى م��ن األقوال واألفع��ال، وثبتنا ووفقنا إلى االس��تقامة 
واالس��تدامة. تسأل ربك أن يهديك هذا الصراط كمنهج حياة، 
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وأن يرش��دك إلي��ه، وأن يعلم��ك إياه، وأن يثبت��ك عليه حتى ال 
ننحرف أو نزيغ )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(  ]س��ورة آل عمران: آية 

8[ حتى تحقق ما عاهدت ربك به من العبادة واالستعانة.

اهلل  توحي��د  ه��و  اهلل،  دي��ن  ه��و  ٹ(  )ٹ 
واإلخ��الص له، وهو اإليمان والعمل الصال��ح يف الدنيا، وهو 
العب��ادة الت��ي أنت مخلوق لها، فالرس��ول بعث��ه اهلل ليهدي إلى 

صراط مستقيم.

الهداي��ة: أن تعلم حق اهلل علي��ك، وأن تعلم ما أوجب اهلل 
علي��ك، وأن تعلم ما حرم اهلل عليك، وأن تس��تقيم على أداء ما 
أم��رك اهلل به، وعلى ترك م��ا حرم اهلل عليك، وتعمل بطاعة اهلل، 
وتح��ذر معاص��ي اهلل، وتق��ف عند حدود اهلل، ترج��و ثواب اهلل 

وتخشى عقاب اهلل، والوقوف عند حدوده.

)ٹ ٹ( هو أداء أوامر اهلل  وترك نواهيه، 
وأن يفع��ل العب��د يف كل وق��ت م��ا أمر ب��ه يف ذل��ك الوقت من 
عل��م وعم��ل، وال يفعل ما ُنه��ي عنه، وأعظ��م األوامر توحيده 
واإلخ��الص ل��ه، وأعظ��م المناه��ي هو الش��رك به، ف��اهلل وعد 
المهتدي��ن بالس��عادة يف الداري��ن، يف الدنيا بالرحم��ة، يرحمهم 
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اهلل بالتوفيق والهداية والتس��ديد، ويف اآلخ��رة بإدخالهم الجنة 
والرضا عنهم، هذا هو جزاء أهل )ٹ ٹ(.

أهل )ٹ ٹ( هم أهل االس��تقامة يف الدنيا عن 
محب��ة وعن رغبة، وعن صدق وعن إخ��الص هلل، وعن مواالة 
ألولي��اء اهلل ومع��اداة ألعداء اهلل، وصر عل��ى طاعة اهلل، وكف 
ع��ن محارم اهلل، وت��واٍص بالحق، وتعاون عل��ى الر والتقوى، 
وأم��ر بالمعروف وهن��ي عن المنك��ر. هكذا المؤمن��ون، هكذا 

الصادقون، هكذا هم أصحاب الصراط المستقيم.

والمصلي حين يدعو ويسأل ربه سلوك )ٹ ٹ( 
طري��ق أهل الجنه، يستش��عر منة اهلل وفضل��ه ورحمته حين عّرفه 
ه��ذا الص��راط، في��زداد قلب��ه محب��ة هلل تعال��ى وش��كًرا لنعمت��ه، 
ويسأله الس��المة من حال المخالفين، فيش��تد خوفه من مسالك 
المغضوب عليهم والضالي��ن، فيعيش بين الخوف والرجاء بعد 

المعرفة والحب، وبذلك تكتمل عبوديته وتتحقق سعادته.

ح��رّي بالمس��لم أن يله��ج يف ليله ونه��اره بطل��ب الهداية 
والثب��ات عليها، فإنه تعالى إذا ه��داك هذا الصراط أعانك على 
طاعته وحبب إليك عبادته وترك معصيته، فلم ولن يصيبك شر 
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ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، ويدخل يف ذلك من أنواع الحاجات 
ما ال يمكن إحصاؤه.

)ٹ ٹ ٹ ڤ( تعن��ي: اهدنا إلى الصراط، 
واهدن��ا يف الص��راط، أي: أرش��دنا إلى لزوم اإلس��الم يف أصله 
وتفاصيله الدينية، فقد ُيهَدى إلى األصل ويضل التفاصيل، فقد 
يهدى إلى الصالة لكن ال يهدى إلى الخشوع فيها، والهداية ال 
تكتم��ل إال إذا تحق��ق لك العلم باإليمان والعم��ل الصالح بما 
علم��ت والدع��وة إلى الخي��ر والصرعلى ذل��ك، يف كل لحظة 
وكل َن�َف��س تحتاج إلى الهداية، فاحم��د ربك على هذه النعمة 
العظيمة، واح��رص على هذا الدعاء، وأحض��ر قلبك عند هذا 
الدع��اء يف الص��الة وغيرها؛ ه��ذا الدعاء العظي��م الذي أنت يف 

أشد الحاجة إليه.

)چ چ چ چ ڇ( يعني: الزموه واستقيموا 

علي��ه )ڇ ڇ ڍ(  ]س��ورة األنع��ام: آي��ة 153[ وه��ي البدع، 
والمعاص��ي التي ينهى اهلل عنها، فالس��بل هي البدع والمعاصي 
والمنك��رات الت��ي حرمه��ا اهلل على عب��اده، فالواج��ب الحذر 

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  منه��ا 
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گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ ڳ ڳ ڳ(  ]س��ورة الحجرات: آية 7-8[ فاللهم لك الحمد 
والش��كر عل��ى نعمة الهداي��ة، فهي من أعظم المن��ن، وهذا هو 
الصراط المس��تقيم الذي لم يعط أحد يف الدنيا واآلخرة أفضل 
من��ه، كم��ا م��ّن اهلل على رس��وله  بعد الفت��ح بقوله 
)ٿ ٿ ٿ ٹ(  ]س��ورة الفت��ح: آي��ة 2[ فالله��م اهدنا 

الصراط المس��تقيم إذا انتش��رت الب��دع والخرافات، وعصفت 
بالناس الش��هوات واللذات، واللهم اهدنا الصراط المس��تقيم 
كلما ضلت العقول واألفهام، وش��طت اآلراء واألقالم، واشتد 

الضالل والظالم.

أحض��ر - أخي - قلبك يف كل ركع��ة تركعها، وتذكر هذا 
الدع��اء العظيم، فمن ل��م يهده اهلل فمن يهديه؟ ومن لم يثبته اهلل 
فم��ن يثبته؟ من لم يحفظه اهلل يف مث��ل هذا الزمن فمن يحفظه؟ 
فاعتص��م ب��اهلل، وإي��اك أن تعتم��د على نفس��ك الضعيف��ة مهما 
بلغت، ف��اهلل تعالى يقول )ٿ ٹ ٹ ٹ(  ]س��ورة 

ٿ(   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ   ]28 آي��ة  النس��اء: 

]سورة آل عمران: آية 101[.
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أعل��ن الضع��ف واالفتق��ار، وأكثر من الدعاء واالنكس��ار 
للعزيز الغفار، فال معين لك يف الس��ير على الصراط المس��تقيم 
إال اهلل، ال عاص��م ل��ك من الفت��ن إال اهلل، ال منجي لك يف زمن 
الش��هوات إال اهلل، ولذا فقد كان الرس��ول  يكثر يف 
َب الُقُل��وِب َثبِّْت َقْلبِي َعَلى ِدينَِك«)1(  س��جوده من قول: »َيا ُمَقلِّ
ُكْم َضالٌّ إاِلَّ َمْن  ويف الحدي��ث: »َيُق��وُل اهلُل َتَعاَلى: َيا ِعَب��اِدي ُكلُّ
َهَدْيُت��ُه، َفاْس��َتْهُدونِي َأْهِدُك��ْم«2( وفيه��ا أهمي��ة الدع��اء وأدب 

الدعاء، فالسورة قد اختتمت بالدعاء.

يا من س��رتم عل��ى الصراط المس��تقيم ، يا م��ن تجاهدون 
أنفسكم للثبات عليه اصروا وابشروا وال يغركم كثرة الهالكين 
آي��ة  يوس��ف:  ]س��ورة  خت(   حت  جت  يب  مب ىب  )خب 

103[ هكذا أهل االستقامة يشعرون بغربة كلما كثرت الشهوات، 

فص��رًا يا من جاهدتم أنفس��كم على ترك المعاصي والس��يئات 
وصرتم عن الشهوات، ولسان حالكم يقول: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

))(   أخرجه الرتمذي يف كتاب القدر، باب: ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن 
)رق��م 40))( واب��ن ماجه يف كت��اب الدعاء، باب: دعاء رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم)رقم 3834(.
))(   أخرجه مسلم يف كتاب الر والصلة، باب: تحريم الظلم )رقم 577)(.
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ڃ چ چ(  ]اإلنس��ان: 10[ فأبش��روا حين يقال لكم: )ی ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ(  ]سورة اإلنسان: آية 22[.

وللهداي��ة مرتبة أخرى هي آخ��ر مراتبها، وهي الهداية يوم 
القيامة إلى طريق الجنة، نسأل اهلل الكريم من فضله، فمن ُهدي 
يف ه��ذه الدار إلى صراط اهلل المس��تقيم الذي أرس��ل به رس��له 
وأنزل به كتبه، ُهدي هن��اك إلى طريق جنته ودار مثوبته، وعلى 
قدر ثب��وت قدم العبد على هذا الصراط ال��ذي نصبه اهلل لعباده 
يف ه��ذه الدار يكون ثبوت قدمه عل��ى الصراط المنصوب على 
متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على 

ذاك الصراط.

ولينظ��ر إلى الش��بهات والش��هوات التي تعوقه عن س��يره 
عن هذا الصراط المس��تقيم، فإهن��ا الكالليب التي بجانبي ذلك 
الص��راط، تخطف��ه وتعوقه ع��ن الم��رور عليه، ف��إن كثرت هنا 
وقوي��ت فكذل��ك هي هناك، فم��ن التزم صراَط��ه يف الدنيا جاَز 
الص��راط يف اآلخرة، وَمن علقْت كاللي��ب الدنيا والهوى بقْلبه 
خطفْته كالليُب جهنَّم من على طريف الصراط، نسأُل اهلل الهداية 

إلى صراطه المستقيم إرشاًدا وتوفيًقا.
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، واهتدى  من اهتدى بالداللة واإلرش��اد إلى معرف��ة الحقِّ
ت له هدايته بأْن ُيهدى إلى  بتوفي��ق اهلل إلى العمل والثبات، وتمَّ
تقصي��ره وذنبه ليتوَب منه، كان ممن يهديهم ربُّهم إلى منازلهم 

يف الجن��ة، ق��ال تعال��ى:)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ(  ]سورة يونس: آية 9[.

***
ڄ  � ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ڄ(.

)تفاصيل االنتماء للفريق الفائز(.

فيه إس��ناُد النِّعمة إلى اهلل تعالى وْحَده يف ِهداية الَّذين أنعم 
عليه��م؛ ألنَّها فضٌل مح��ٌض من اهلل، وهو تفصي��ل بعد إجمال 
لقول��ه تعالى: )ٹ ٹ ٹ( فإذا جاء التفصيل بعد 
اإلجمال ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه، وفيه دليل 
عل��ى أن العقل ال يس��تقل بإدراك تفاصيل الصراط المس��تقيم، 
بل هو مفتقر يف ذلك إلى الش��رع، فهو ش��عور الش��وق لالنتماء 
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واالنضم��ام واللحاق هب��ذا الفريق الفائز المنع��م عليهم، وهم 
الرسل وأتباعهم، وعلى رأس��هم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد 
 وس��ر إعادة لفظ )الصراط( م��رة أخرى لتعريفه 

وتعيينه والتأكيد على أن الدين يف ذاته نعمة عظيمة.

ه��ذا صراطه��م، ص��راط المنع��م عليهم، هم أهل��ه، ممن 
حققوا الكمال يف عبادهتم، أو حقق اهلل لهم ذلك من أهل العلم 
النافع والعمل الصالح، الذين أنعم اهلل عليهم بس��لوكه تش��ويًقا 
إليه وتش��ريًفا ألهله الذين أنعم اهلل عليهم بنعمة اإليمان وطاعة 
اهلل ورسوله والهداية واالستقامة، عرفوا الحق وفقهوه، وعملوا 
ب��ه ودَعوا الناس إلى ما تعلموا، فالمنع��م عليهم هم من عرفوا 
الحق وتمس��كوا به وعمل��وا به، من وفقهم اهلل لس��لوك الهدى 
ودين الحق، واهلل إهنا أجل نعمة وأعظمها، هي س��ر السعادة يف 

الدارين.

ثم أنت أيًضا يش��تد ش��وقك إلى المنعم عليهم إذا علمت 
أن��ك تنجو أيًضا م��ن الفريق اآلخ��ر، وهم المغض��وب عليهم 
والضالين الذين تنكروا للدين القويم وللصراط المستقيم، إما 

جهالً وإما تكرًا وعناًدا.
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فالمغض��وب عليهم ه��م الذين عرفوا الح��ق وحادوا عنه 
ولم يعملوا به وجحدوه فغضب اهلل عليهم، كاليهود ومن س��ار 
على طريقتهم من علماء الس��وء الذين يعرفون الحق ويحيدون 
عنه وال َيُدلُّون إليه، فاليهود تعبدوا على خالف العلم، وتابعوا 
أهواءهم حس��ًدا وبغًيا، وهم يعرفون أن محمًدا رسول اهلل وأن 
اهلل بعثه بالحق، ولكن ح��ادوا عن الحق تكرًا وتعاظًما وإيثاًرا 

للدنيا على اآلخرة وحسًدا من عند أنفسهم.

والضال��ون ه��م الذين ال عل��م عندهم ويعمل��ون بال علم 
ويعبدون اهلل على جهل، وهم النصارى ومن سار على طريقتهم 

ممن جهل الحق ولم يبال بدين اهلل بل اتبع هواه. 

والنص��ارى جهال، يغلب عليهم الجه��ل والضالل، وهم 
أق��رب إلى الخير من اليهود؛ ولهذا يس��لم منهم الجم الغفير يف 
كل وق��ت، أما اليهود فيندر أن يس��لم منه��م أحد، أما النصارى 
فكثي��ًرا ما يدخل��ون يف االس��الم ألن قلوهبم أق��رب إلى الخير 
م��ن قلوب اليه��ود، فالنصارى أقرب وقلوهب��م ألين من قلوب 
اليه��ود؛ ألن علته��م الجهل والض��الل، فإذا عرف��وا وُبين لهم 
رج��ع كثير منه��م إلى الحق، أما علة اليهود فليس��ت الجهل بل 
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علتهم الحس��د والبغ��ي ومخالف��ة الحق على بصي��رة، فعلتهم 
خبيثة، وهي التكر عن اتباع الحق والحسد ألهل الحق؛ ولهذا 

قّل وندر من يسلم منهم، نعوذ باهلل من ذلك.

و ألن س��ر الضالل يرجع إلى أحد هذي��ن األمرين؛ العلم 
والعم��ل، والوقوع يف ضدهما، فض��د العلم الجهل، فقد توجد 
عند اإلنس��ان الرغبة يف عم��ل الخير لكنه يس��لك طرًقا مبتدعة 
ويجهد نفس��ه وهو يحس��ب أنه يحسن صنًعا بس��بب قلة العلم 
ونقص هدايته.وضد العمل الهوى، فقد يكون  اإلنس��ان عالًما 
بما يرضي اهلل وفق شريعته، لكنه ال يجد العزيمة، فيغلبه الهوى 
وي��رتك الواج��ب، أو يرتك��ب المح��رم عام��ًدا لضع��ف إيمانه 

ونقص هدايته.

ــة: أن أس��باب الخ��روج ع��ن الصراط المس��تقيم  واخلالص
والوقوع يف ش��رك الش��بهات والش��هوات إما العناد والهوى أو 
الجه��ل والض��الل، فيحتاج العب��د المؤمن أن يهدي��ه اهلل، فقد 
تك��ون لديه العزيم��ة والرغبة يف عم��ل الخير فيجه��ل الطريقة 
الش��رعية فيسلك طرًقا مبتدعة )فس��اد العابد( وقد يكون عالًما 
لكن ليس لديه عزيمة لينبعث بالعمل هبذا العلم، فيغلبه الهوى 
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فيرتك الواجب أو يرتكب المحرم لضعف إيمانه )فساد العالم( 
وكالهما على خطر.

فمن غلب عليه االستهانة بالدين ونبذه عن عمد فهو شبيه 
باليهود، وهم من عرفوا الح��ق وتركوه، يجتمع فيهما الغضب 
والضاللة لقتلهم األنبياء، فمعهم علم لكن لم يعملوا به، فأمرهم 
وذنبهم أخطر، فالغضب يف اليهود أخص. أو ضال يركب هواه 
بس��بب الجهل والضاللة وعدم اإلصغاء لتعاليم اهلل، وال يمنع 
أن يك��ون قد طرأ عليهم بعد ذل��ك العناد واإلصرار، والضاللة 

يف النصارى أخص بإصرارهم على أن عيسى ابن اهلل.

م المغضوب عليهم على الضالِّي��ن  ألن أمرهم أخطر؛  ق��دَّ
ألن  اإلنسان إذا كان يف ضالل بسبب الجهل فإنه يرتفع بالعلم، 
أم��ا إذا كان ضالل��ه بس��بب الهوى فال ي��كاد يرج��ع أو يتوب، 
ين فيصُع��ب رجوُعهم،  وألنَّهم أش��دُّ مخالفًة للح��قِّ من الضالِّ
بخ��الف المخالِ��ف ع��ن جه��ل، وألنَّ أخ��ص الموصوفي��ن 
ين  الِّ بالَمغُض��وِب عليهم هم اليهود، وأخص الموصوفين بالضَّ

هم النصارى، واليهود سابقون على النصارى يف الزمن.
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الك��رم  يظه��ر صف��ات  )ڤ ڦ(   : قول��ه  يف 
والحم��د والرحم��ة، وقول��ه: )ڦ ڦ ڦ( تظه��ر 
صف��ات الق��در والمج��د، وفيها إيم��ان بقضاء اهلل وق��دره، بأن 
النعم��ة كله��ا من اهلل الذي وه��ب الهداية لمن أنع��م عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم األنبياء والرسل 
وأتباعه��م، وكفى هبا من نعم��ة أن يكون المؤمن يف صحبة هذا 
الرك��ب المبارك، فال يس��توحش وإن كان وح��ده، وال يكرتث 
��ة والعزة،  بمخالف��ة من خال��ف؛ ألن مرافقيه فيه��ا يف غايِة الِقلَّ
د، وعلى األُنس بالرفيق-  والنفوُس مجبولة على وحش��ِة التف��رُّ

نبه اهلل س��بحانه عل��ى الرفيِق يف هذه الطري��ق وأنَّهم هم )ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ(  ]س��ورة النس��اء: آي��ة 69[ لي��زوَل عن الطال��ب للهداية 
ده عن أه��ل زمانه وبني ِجنِس��ه،  وس��لوك الص��راط وحش��ُة تفرُّ
وليعلَم أنَّ رفيقه يف هذا الصراط هم الذين أنعَم اهلُل عليهم، فال 

يكَتِرث بمخالفة الناكبيَن.

وعندم��ا يتوس��ل العب��د بقول��ه: )ڤ( أي: أنعم��ت 
بالهداي��ة على من هدي��ت، وكان ذلك نعمة من��ك، فاجعل لي 
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نصيًبا بأن أكون واحًدا من هؤالء المنعم عليهم. ويف )ڤ( 
توس��ل واس��تعطاف لقبول الدع��اء »اْهِدنِ��ي ِفيَم��ْن َهَدْيَت«)1( 
واحس��ن لي يف جملة من أحس��نت إليهم، ربي أدخلني يف هذه 
��ٌل إلى اهلل بنعمه  الزم��رة، واجعلني رفيًقا لهم ومعهم، فهو توسُّ
وإحس��انه؛ أي كم��ا أنعمَت بالهداي��ة عليهم فاجع��ْل لي نصيًبا 
م��ن هذه النعم��ة، واجعلني واح��ًدا من ه��ؤالء المنَعم عليهم، 
ْقَت عليهم، وَعلِّْمنَي يف جملة  ق علي يف جمل��ة َمن تصدَّ وتصدَّ

َمن َعلَّْمَتهم، وأْحِسْن إلي يف جملة َمن شملَتهم بإحسانك.

والنعم��ة العام��ة تكون لس��ائر الخلق، أما هن��ا فهي النعمة 
المطلقة الكاملة الخاصة من كل وجه، وتكون لمن علم بالحق 
علًم��ا نافًعا وعم��ل به عماًل صالًحا، فهو س��ائر عل��ى الصراط 

المستقيم أصحاب النعمة المطلقة.

ويف قول��ه : )ڤ( ول��م يق��ل )المنع��م( كما يف 
المغضوب داللة أن أفعال الجود والرحمة تنسب وتضاف إلى 

))( ج��زء من دعاء القن��وت، أخرجه أبو داود يف كتاب الوتر، باب: القنوت يف الوتر 
)رقم 5)4)( والرتمذي يف كتاب الوتر، باب: ما جاء يف القنوت يف الوتر )رقم 

464( والنسائي يف كتاب قيام الليل، باب: الدعاء يف الوتر )رقم 745)(.
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اهلل  وأن اإلنع��ام يس��توجب ذكرالمنِعم، فكان من األولى 
إب��راز الضمي��ر المتضمن ذك��ره  وأن النعم��ة بالهداية هلل 
وح��ده؛ أنت وحدك المنعم المتفضل هبذه النعمة، أما الغضب 
ف��إن اهلل  غضب على كل من لم يكن من أهل الهداية إلى 
الصراط، وأم��ر المؤمني��ن بمعاداهتم، وذلك يس��تلزم غضبهم 
عليه��م موافقة لغض��ب رهبم، وفيه إش��عار بإهان��ة المغضوب 
عليه��م وتصغيرهم يف ح��ذف فاعل الغضب مقاب��ل ذكر فاعل 

النعمة من إكرام المنعم عليه واإلشادة بذكره.

ث��م إن النعم��ة هي الخي��ر والفض��ل، والغض��ب من باب 
االنتق��ام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفس��ه 
أكم��ل األمرين وأس��بقهما وأقواهم��ا، وهذه طريق��ُة القرآن يف 
إسناِد الَخيراِت والنَِّعم إليه وَحْذِف الفاعل يف ُمقابلتهما، كقول 

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   : الج��نِّ مؤمن��ي 
ۉ ۉ(  ]سورة الجن: آية 10[.

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  ويف قول��ه تعال��ى: 
لي��س بتخصي��ص يقتض��ي نف��ي كل صف��ة ع��ن أصح��اب الصفة 
األخرى، فإن كل مغضوب عليه ضال، وكل ضال مغضوب عليه.
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ونستش��عر أن طريق الحق واحد، وهو اإلس��الم، فنلتزمه، 
وأن النعم��ة الحقيقية يف الدنيا واآلخ��رة ال تكون إال بطاعة اهلل 
والعبودية الحقة له، وهو مس��ار األنبياء والصديقين والش��هداء 

والصالحين، وأن المرء يحشر مع من أحب.

ويف ه��ذا الدع��اء تصري��ح وإقرار م��ن الداع��ي بمعتقده، 
وتصدي��ق ب��ه، وتوس��ل إلى ربه هب��ذا المعتق��د، وإخب��ار به أنه 
)ٹ ٹ ڤ( وأن ه��ذا الص��راط ه��و الح��ق لم��ن 
اختصهم اهلل برحمته ونعمته وكرامته، بل أن أوصاف المطلوب 
تجعله أشد طلًبا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على تكرار ودوام 

السؤال.

ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، 
كان لهما ضدان، هما الضالل والغضب، فأمرنا  أن 
نس��أله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليه��م، وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب 
عليه��م، وهم ض��د المرحومي��ن، وطريق الضالي��ن، وهم ضد 
المهتدي��ن، وله��ذا كان ه��ذا الدعاء م��ن أجمع الدع��اء وأنفعه 
وأفضله، فندعوه تعال��ى 7) مرة يف اليوم والليلة أن يميتنا على 
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اإلسالم ال مبدلين وال مغيرين، وأن يعصمنا من االنحراف، أو 
االفتتان بملة أهل الغضب والضالل أو غيرهم.

وعندم��ا تلح��ظ مواهبهم وذكاءه��م وأمواله��م وتنعمهم 
بدنياه��م وانفعال اس��باب الدنيا له��م، وأنت لم تن��ل من ذلك 
ش��يًئا، فتذكر من��ة اهلل عليك هبدايته لك إل��ى النعمة )ڤ( 
نعمة اإلسالم، ال بذكائك، فالزم عبودية اهلل حتى تستحق ثوابه 
األخروي )پ پ پ پ(  ]س��ورة األعلى: آية 17[ وكن من 
الذي��ن يؤتون ما آت��وا وقلوهبم وجلة، وال تأم��ن الخاتمة كيف 

تكون.

وكلم��ا تق��رأ )ڤ ڤ ڤ ڦ( تذكر م��ن أنعم اهلل 
عليهم من قبلك، هذا الكم الهائل من المعاين المتجددة يف ختام 
الس��ورة يطبع يف ذهن قارئ الق��رآن آالف الصور عن القدوات 
الصالح��ة، الماضية والمعاصرة، وآالف الص��ور عن القدوات 
السيئة، مما يعطيه خشوًعا رائًعا وزيادة يف القرب من اهلل والتزام 

شرعه، صالة بعد صالة، وبذلك تصبح صالتنا حية.

تم بحمد اهلل، وهو سبحانه من وراء القصد.

***
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