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 احملاضرة الرابعة
*** 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
فالتفسري أييت على ضروب فمنه تفسري املفردات وهو غالب ما يروى عن الصحابة والتابعني 

اإلمجايل الذي تضمنته اآلايت وهي  يف التفسري ومنه التفسري اإلمجايل وهو عرض للمعىن
طريقة كثري من املفسرين كما يالحظ يف تفسري الطربي قبل أن يسوق الرواايت أو بعدها وهو 

 موجود أيضا يف تفسري ابن كثري كما سيأيت معنا .
وهناك التفسري التحليلي وهو مبين على حتليل اآلية من حيث تركيبها اللغوي ومعاين مفرداهتا 

بط منها من أحكام وهو موجود لدى كثري من املفسرين ويعد الطربي يف أوائل من وما يستن
 سلك هذا املسلك التفسريي .

وهناك التفسري املوضوعي وهو مجع اآلايت املتعلقة مبوضوع معني كاجلهاد مثال والربط بينها 
ه ال وبيان ما يستفاد منها وهو نوع من التصنيف ال يذكر كثريا ضمن كتب التفسري ألن

 يستوعب آايت القرآن الكرمي بل هو أقرب إىل التصنيفات املستقلة .
 والذي نسلكه غالبا يف دراستنا هو التفسري التحليلي ويندرج فيه اإلمجايل وشرح املفردات .

 
 العنصر األول : 

 ةالكالم على تفسري االستعاذ
إما ينزغنك من الشيطان خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني و ] قال هللا تعاىل : 

 [ 199،200]األعراف  نزغ فاستعذ ابهلل إنه مسيع عليم 
مبصانعة العدو اإلنسي واإلحسان إليه لريده )عنه( طبعه الطيب  هللا أيمرففي هذه اآلية 

األصل إىل املوادة واملصافاة ، وأيمر ابالستعاذة به من العدو الشيطاين ال حمالة إذ ال يقبل 
حساان وال يبتغي غري هالك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبني أبيه آدم من قبل  مصانعة وال إ

]األعراف  اي بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة  كما قال تعاىل :



5 
 

إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من [ وقال تعاىل : 27
 [ 6]فاطر  أصحاب السعري 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان  وقال هللا تعاىل :

 [ 98،99]النحل  على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون 
واالستعاذة هي االلتجاء إىل هللا تعاىل وااللتصاق جبانبه من شر كل ذي شر والعياذة تكون 

 قال املتنيب :    لدفع الشر واللياذ لطلب جلب اخلري كما 
 اي من ألوذ به فيما أؤمله           ومن أعوذ به ممن أحاذره                 

 ال جيرب الناس عظما أنت كاسره          وال يهيضون عظما أنت جابره  (      
ولفظ االستعاذة أييت احلديث عنه يف مسائل اآلية ومن ذلك أن تقول : أعوذ ابهلل من 

 يم .الشيطان الرج
ومعىن أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم : أي أستجري جبناب هللا من الشيطان أن يضرين يف 
ديين أو دنياي أو يصدين عن فعل ما أمرت به أو حيثين على فعل ما هنيت عنه . فإن 

 الشيطان ال يكفه عن اإلنسان إال هللا . 
بطبعه عن طباع البشر وبعيد والشيطان يف لغة العرب مشتق من شطن : إذا بعد ، فهو بعيد 

بفسقه عن كل خري ، وقيل : مشتق من شاط ؛ ألنه خملوق من انر، ومنهم من يقول :  
 كالمها صحيح يف املعىن ، ولكن األول أصح ، وعليه يدل كالم العرب . 

) وقال سيبويه : العرب تقول : تشيطن فالن إذا فعل فعل الشياطني ولو كان من شاط  
( فالشيطان : مشتق من البعد على الصحيح . وهلذا يسمون كل ما مترد من لقالوا : تشيط 

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني  جين وإنسي وحيوان شيطاان . قال هللا تعاىل : 
 [ 112]األنعام  اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا 

وذ ابهلل من شياطني اإلنس واجلن . : اي أاب ذر ، تع عن أيب ذر قال : قال رسول هللا 
 فقلت : أو لإلنس شياطني ؟ قال : نعم . 

ضمن حديث طويل وقد أخرجه احلاكم وغريه وصححه وسكت الذهيب وإسناده رواه أمحد 
 فيه مقال من عدة جهات إال أن له طرقا وشواهد تكفي يف حتسني اجلزء املذكور من احلديث

 . ومنه اآلية نفسها 
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: " يقطع الصالة املرأة واحلمار  لم عن أيب ذر أيضا قال : قال رسول هللا ويف صحيح مس
والكلب األسود " . فقلت : اي رسول هللا ما ابل الكلب األسود من األمحر من األصفر ؟ 

 فقال :" الكلب األسود شيطان ". 
تعاىل : والرجيم : فعيل مبعىن مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن اخلري كله كما قال )هللا( 

 ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني  [ وقال تعاىل :  5]امللك
 ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إال من

 [ إىل غري ذلك من اآلايت . 18-16]احلجر  اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني 
 …( راجم ألنه يرجم الناس ابلوساوس والرابئث)وقيل : رجيم مبعىن

 . والرابئث مجع ربيثة وهي : احلاجات اليت حتبسهم عن اخلري
: استب قال سليمان بن ُصَرد ومما يذكر يف فضل االستعاذة ما رواه البخاري وغريه عن 

وحنن عنده جلوس فأحدمها يسب صاحبه مغضبا قد امحر وجهه .  رجالن عند النيب 
: إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيده ؛ لو قال : أعوذ ابهلل من  لنيب فقال ا

؟ . قال : إين لست  الشيطان الرجيم . فقالوا للرجل : أال تسمع ما يقول رسول هللا 
 . مبجنون

 
 العنصر الثاين : الكالم عن البسملة :

)محاره ( ، فقلت :  لنيب قال : عثر اب متيمة عن رديف النيب  أيب عناإلمام أمحد روى 
، تعس الشيطان: " ال تقل تعس الشيطان ؛ فإنك إذا قلت :  تعس الشيطان فقال النيب 

 تعاظم وقال : بقويت صرعته . وإذا قلت : بسم هللا ، تصاغر حىت يصري مثل الذابب ". 
 .  رمحه هللا األلباين الشيخ قال اهليثمي : رجاله رجال الصحيح وصححه

بكسر العني وفتحها أي كب لوجهه أو هلك ويبدو أنه كان من عادهتم إذا عثر تعس : و 
أحدهم دعا بذلك على من يكره كما يف حديث اإلفك ؛ كما يف حديث اإلفك تعس 

 .مسطح 
كما اييت تفصيل ذلك فهذا من أتثري بركة بسم هللا ، وهلذا تستحب يف أول كل عمل وقول  

 يف املسائل إن شاء هللا تعاىل .
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ومها يف تقدير املتعلق ابلباء يف قولك : بسم هللا ؛ هل هو اسم أو فعل ؟ وللنحاة قوالن 
 متقارابن ، وكل قد ورد به القرآن . 

وقال اركبوا فيها بسم هللا  أما من قدره ابسم تقديره : بسم هللا ابتدائي ، فلقوله تعاىل : ف
قدره ابلفعل )أمرا أو خربا حنو :  [، ومن 41]هود  جمريها ومرساها إن ريب لغفور رحيم 

وكالمها  اقرأ ابسم ربك الذي خلق  ابدأ بسم هللا ، أو ابتدأت بسم هللا ( ، فلقوله : 
صحيح ؛ فإن الفعل البد له من مصدر ، فلك أن تقدر الفعل ومصدره ، وذلك حبسب 

أو وضوءا أو صالة الفعل الذي مسيت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكال أو شراب أو قراءة 
؛ فاملشروع ذكر اسم هللا يف الشروع يف ذلك كله ، تربكا وتيمنا واستعانة على اإلمتام والتقبل 

 وهللا أعلم .
مسألة من ، وهي  وأما مسألة االسم هل هو املسمى أو غريه ؛ ففيها للناس ثالثة أقوال
كثرية وليت احلافظ مل   مسائل مايسمى بعلم الكالم وهو علم حمدث أدى أبصحابه إىل زالت

فثبت أن اخلوض يف هذا ، ويكفي قوله بعد أن أشار إليها : يذكر هذه املسألة هنا أصاًل 
 البحث على مجيع التقديرات جيري جمرى العبث " .

هللا : علم على الرب تبارك وتعاىل . يقال : إنه االسم األعظم ألنه يوصف جبميع الصفات .  
 الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم هو هو هللا كما قال تعاىل : 

هللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان هللا 
عما يشركون هو هللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن يسبح له ما يف السموات 

 [ فأجرى األمساء الباقية كلها صفات له  22،24]احلشر  م واألرض وهو العزيز احلكي
قال : " إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال  الصحيحني : عن أيب هريرة أن رسول هللا ويف 

واحدا ، من أحصاها دخل اجلنة". وجاء تعدادها يف رواية الرتمذي ، )وابن ماجه، ويف 
يف تفسريه عن بعضهم أن هلل مخسة  الرازير الروايتني اختالف وزايدة ونقصان . وقد ذك

آالف اسم ، ألف يف الكتاب والسنة الصحيحة ، وألف يف التوراة ، وألف يف اإلجنيل ، 
 وألف يف الزبور، وألف يف اللوح احملفوظ( 

وهذا من خرافات تفسري الرازي وتوسعاته غري املرضية اليت ال أزمة هلا وال تثبت ال عقال وال 
 نقال .
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اسم مل يسم به غريه تبارك وتعاىل ، وهلذا ال يعرف يف كالم العرب )له( اشتقاق من فعل وهو 
ويفعل ، فذهب من ذهب من النحاة ، إىل أنه اسم جامد ال اشتقاق له ، ) وقد نقل 
القرطيب عن مجاعة من العلماء منهم الشافعي واخلطايب وإمام احلرمني والغزايل وغريهم وروي 

ه أن األلف والالم فيه الزمة . قال اخلطايب: أال ترى أنك تقول : اي هللا ، عن اخلليل وسيبوي
وال تقول : اي الرمحن ، فلوال أنه من أصل الكلمة ملا جاز إدخال حرف النداء على األلف 

 والالم ( . 
 وقيل : إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج :  

ِه         سبحن واسرتجعن من أتهلي     هلل َدرُّ الغانيات                   دَّ
ُ
 امل

 املده : املدح ، املاده املادح واجلمع املده . والغانية اجلارية اليت غنيت بزوجها .و 
فقد صرح الشاعر بلفظ املصدر وهو : التأله ، من أله أيله إالهة وأتهلا . كما روي أن ابن 

 نه كان يُعبد وال يَعبد . عباس قرأ : ويذرك وإالهتك . قال : عبادتك أي أ
 وهي قراءة شاذة .

وأصل ذلك اإلله ؛ فحذفت اهلمزة اليت هي فاء الكلمة ، فالتقت الالم اليت عينها ، مع الالم 
الزائدة يف أوهلا للتعريف ، فأدغمت إحدامها يف األخرى ، فصارات يف اللفظ الما واحدة 

 مشددة ، وفخمت تعظيما فقيل : هللا .
اشتقاقه أصح واملشتق املذكور هو لفظ اإلله وليس لفظ هللا ، ومن األدلة على  والقول بعدم

 عدم اشتقاقه أنه ال يثىن وال جيمع .
الرمحن الرحيم : امسان مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة ، ورمحن أشد مبالغة من رحيم ، 

 ويف كالم ابن جرير ما يفهم منه حكاية االتفاق على هذا .
طيب : والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الرتمذي ، وصححه عن عبد الرمحن بن وقال القر 

يقول : قال هللا تعاىل : " أان هللا وأان الرمحن ، خلقت الرحم ،  عوف أنه مسع رسول هللا 
 وشققت هلا )امسا( من امسي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته" . 

 للمخالفة والشقاق .  قال : وهذا أظهر يف االشتقاق فال معىن
الدليل املذكور يدل على أنه مشتق منه ال مشتق وال مينع أن يكون الرحم والرمحة قلت : 

 وتصريف ذلك كله مشتق من اسم هللا الرمحن .
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قال القرطيب : مث قيل : مها مبعىن ، كندمان وندمي . قاله أبو عبيدة . وقيل : ليس بناء فعالن  
إال على مبالغة الفعل ، حنو قولك : رجل غضبان . للرجل  كفعيل ؛ فإن فعالن ال يقع

املمتلئ غضبا . وفعيل قد يكون مبعىن الفاعل واملفعول . قال أبو علي الفارسي: الرمحن اسم 
عام يف مجيع أنواع الرمحة ، خيتص به هللا تعاىل ، والرحيم إمنا هو من جهة املؤمنني قال هللا 

 [  43]األحزاب :  ا وكان ابملؤمنني رحيم تعاىل : 
 وقال ابن املبارك : الرمحن إذا سئل أعطى ، والرحيم إذا مل ُيسأل يغضب . 

قل ادعوا هللا أو ادعوا  )وامسه تعاىل الرمحن خاص به مل يسم به غريه كما قال تعاىل :  
سلنا واسأل من أر  [ وقال تعاىل : 110]اإلسراء  الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن 

وملا جتهرم مسيلمة الكذاب وتسمى   قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون
برمحن اليمامة كساه هللا جلباب الكذب ، وشهر به ، فال يقال إال : مسيلمة الكذاب ، 
فصار يضرب به املثل يف الكذب بني أهل احلضر ، من أهل املدر ، وأهل الوبر من أهل 

 ب( .البادية واألعرا
جهرم : بلدة بفارس ومل أقف على شرح ملعناها وكأنه يراد هبا تزندق كأنه اتبع دين قلت : 

فارس وقد ذكرها احلافظ الذهيب يف املغين يف الضعفاء يف ترمجة علي بن عبد امللك 
 قال احلاكم : كان معتزليا متهاوان ابلرواية جتهرم حىت هجر .ا.هـ .   :الطرسوسي فقال 

ضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرمحن ألنه ُأكد به ، والتأكيد ال يكون إال أقوى وقد زعم بع
من املؤكد ، واجلواب : أن هذا ليس من ابب التأكيد ، وإمنا هو من ابب النعت )بعد 

 النعت( ، وال يلزم فيه ما ذكروه . 
قل ادعوا هللا  زعم بعضهم أن العرب ال تعرف الرمحن حىت رد هللا عليهم ذلك بقوله :  كما

[ وهلذا قال كفار قريش 110]اإلسراء  أو ادعوا الرمحن أاي ما تدعوا فله األمساء احلسىن 
: لعلي اكتب : بسم هللا الرمحن الرحيم _ فقالوا : ال  يوم احلديبية _ ملا قال رسول هللا 

إال رمحن  نعرف الرمحن وال الرحيم . رواه البخاري . ويف بعض الرواايت ال نعرف الرمحن
 اليمامة . 
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 يهذا اللفظ مل أجده إال يف طبقات ابن سعد عن ابن عباس يف قصة أخرى وهقلت : 
وفيه " يزعم أنه رسول الرمحن وال نعرف  إرسال قريش النضر وعقبة لسؤال اليهود عنه 

 الرمحن إال رمحن اليمامة . وفيه الكليب وهو مرتوك .
 ن أنسجد ملا أتمران وزادهم نفوراا للرمحن قالوا وما الرمحوإذا قيل هلم اسجدو  وقال تعاىل : 

وعناد ، وتعنت يف كفرهم . وإنه  [ والظاهر أن إنكارهم هذا إمنا هو جحود ،60]الفرقان 
وجد يف أشعار اجلاهلية تسمية هللا تعاىل ابلرمحن . قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض  قد

 اجلاهلية اجلهال 
 الفتاة هجينها            أال قضب الرمحن ريب ميينها     أال ضربت تلك        

 اهلجني هنا : يعين الزوج . وقضب : أي قطع .
 عن احلسن قال : الرمحن اسم ال يستطيع الناس أن ينتحلوه ) تسمى به تبارك وتعاىل(.  و
 

 العنصر الثالث : 
 احلمد هلل رب العاملني

 وهو مبتدأ وخرب .  احلمد هللالقراء السبعة على ضم الدال من قوله : 
 : احلمَد هلل ابلنصب . وهو على إضمار فعل . ت فيه قراءات أخرى وروي

 .احلمُد ُلُل بضم الدال والالم إتباعا للثاين األول وله شواهد  ،
 وكلها شواذ ال يقرأ هبا .احلمِدِ هلل بكسر الدال إتباعا لألول الثاين .  ،

ر ما يعبد من الشكر هلل خالصا ، دون سائ احلمد هلل قال أبو جعفر بن جرير : معىن
من خلقه ، مبا أنعم على عباده من النعم ، اليت ال حيصيها العدد ،  دونه ، ودون كل ما برأ

وال حييط بعددها غريه أحد ، يف تصحيح اآلالت يف طاعته ، ومتكني جوارح أجسام 
م من الرزق ، وغذاهم به من نعيم العيش ، املكلفني ألداء فرائضه ، مع ما بسط هلم يف دنياه

من غري استحقاق منهم ذلك عليه ، ومع ما نبههم عليه ، ودعاهم إليه من األسباب املؤدية 
 إىل دوام اخللود ، يف دار املقام يف النعيم املقيم ، فلربنا احلمد على ذلك كله أوال وآخرا. 

سه ، ويف ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه ؛ )وقال ابن جرير : احلمد هلل ثناء أثىن به على نف
 فكأنه قال : قولوا احلمد هلل( . 
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قال : وقد قيل : إن قول القائل : )احلمد هلل( ثناء عليه أبمسائه احلسىن ، وصفاته العلى . 
وقوله : الشكر هلل ثناء عليه بنعمه وأايديه . مث شرع يف رد ذلك مبا حاصله أن مجيع أهل 

 لعرب ، يوقعون كال من احلمد والشكر مكان اآلخر . املعرفة بلسان ا
اشتهر عند كثري من العلماء من املتأخرين ، أن احلمد هو الثناء ابلقول على احملمود وقد 

بصفاته الالزمة واملتعدية ، والشكر ال يكون إال على املتعدية ، ويكون ابجلنان واللسان 
  . واألركان

مد أو الشكر ؟ على قولني . والتحقيق أن بينهما عموما ولكنهم اختلفوا ، أيها أعم ، احل
وخصوصا ؛ فاحلمد أعم من الشكر ، من حيث ما يقعان عليه ، ألنه يكون على الصفات 
الالزمة واملتعدية ، تقول : محدته لفروسيته ومحدته لكرمه ، وهو أخص ألنه ال يكون إال 

كون ابلقول والفعل والنية كما تقدم . ابلقول . والشكر أعم من حيث ما يقعان به ؛ ألنه ي
وهو أخص ألنه ال يكون إال على الصفات املتعدية ، ال يقال : شكرته لفروسيته ، وتقول : 

 شكرته على كرمه وإحسانه إيل . هذا حاصل ما حرره بعض املتأخرين وهللا أعلم . 
ألسود بن سريع عن اوقد ورد يف فضل احلمد أحاديث كثرية ومن ذلك مارواه أمحد وغريه 

قال : قلت : اي رسول ، أال أنشدك حمامد محدت هبا ريب تبارك وتعاىل ؟ فقال: أما إن ربك 
 . حيب احلمد

 .حديث حسن وقد صححه أمحد شاكر وحسنه األلباين وهو 
وحكى القرطيب عن طائفة أهنم قالوا : قول العبد : احلمد هلل رب العاملني ، أفضل من قوله : 

  ؛ الشتمال احلمد هلل رب العاملني على التوحيد مع احلمد . الإله إال هللا
وقال آخرون : بل الإله إال هللا أفضل ، ألهنا الفصل بني اإلميان والكفر ، وعليها يقاتل 
الناس حىت يقولوا : ال إله إال هللا ، كما ثبت يف احلديث املتفق عليه . ويف احلديث اآلخر يف 

وهو والنبيون من قبلي : "ال إله إال هللا وحده ال شريك له" .  السنن :" أفضل ما قلت أان
 حديث حسن له طرق .

الستغراق مجيع أجناس احلمد ، وصنوفه ، هلل تعاىل . كما جاء  احلمدواأللف والالم يف 
يف احلديث :" اللهم لك احلمد كله ، ولك امللك كله ، وبيدك اخلري كله ، وإليك يرجع األمر  

 كله ". 
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رب هو : املالك املتصرف . ويطلق يف اللغة على السيد ، وعلى املتصرف لإلصالح . وال
ابإلضافة تقول : رب  إالوكل ذلك صحيح يف حق هللا تعاىل ، ) وال يستعمل الرب لغري هللا 

 الدار ، ورب كذا . وأما الرب فال تقال إال هلل عز وجل . 
  عز وجل(والعاملني : مجع عامل ، ) وهو كل موجود سوى هللا

ويف الرب  مواتيف السه . والعوامل : أصناف املخلوقات والعامل : مجع ال واحد له من لفظ
 والبحر ، وكل قرن منها وجيل يسمى عاملا أيضا . 

 وعكرمة ، عن ابن عباس : رب اجلن واإلنس .  ويف رواية سعيد بن جبري
 غري واحد من السلف .وكذلك قال 

[ وهم اجلن 1]الفرقان  ليكون للعاملني نذيرا  قول بقوله تعاىل : واستدل القرطيب هلذا ال
واإلنس . وقال الفراء وأبو عبيدة : العامل عبارة عما يعقل ، وهم اإلنس واجلن واملالئكة 

 والشياطني ، وال يقال للبهائم : عامل . 
 . سبق الكالم عليه يف البسملة  الرمحن الرحيموقوله : 

، ليكون من  رب العاملنيوإمنا وصف نفسه ابلرمحن الرحيم ، بعد قوله :  ) قال القرطيب :
نبئ عبادي أين أان الغفور الرحيم وأن عذايب  ابب قرن الرتغيب بعد الرتهيب ، كما قال :

قال : فالرب فيه  إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم  وقوله :   هو العذاب األليم
: "  رغيب . ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا ترهيب ، والرمحن فيه ت

لو يعلم املؤمن ما عند هللا من العقوبة ، ملا طمع يف جنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند هللا 
 من الرمحة ، ملا قنط من جنته أحد ".    

 
 املبحث الرابع :
 مالك يوم الدين

 .  عة، وكالمها صحيح متواتر يف السب ملك: وقرأ آخرون  مالك:  القراءقرأ بعض 
ملكي على وزن فعيل ، و مليك على وزن سهل . و الالم ،  سكان: ملك _ إب وقرئ أيضا

وحكىعن أيب حنيفة أنه قرأ : َمَلَك يوَم الدين ، على أنه فعل وفاعل إبشباع الكسرة . 
  . وكلها شواذ ال يقرأ هبا .ومفعول 
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مرجحون من حيث املعىن ، وكالمها صحيحة حسنة . املتواترتني  وقد رجح كال من القراءتني
قوله احلق  و  ملن امللك اليوم ألهنا قراءة احلرمني ، ولقوله :  ملكورجح الزخمشري 

 .  وله امللك
 وقد روى أبو بكر بن أيب داود يف ذلك شيئا غريبا عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول هللا 

. مالك يوم الدين  ان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : وأاب بكر وعمر وعثم
 مروان .  ملكقال ابن شهاب : وأول من أحدث 

 : مروان عنده علم بصحة ما قرأه مل يطلع عليه ابن شهاب ، وهللا أعلم . قال ابن كثري
 ل ال يصح . : تركوه وهو أيضا مرسيف إسناده عدي بن الفضل قال الذهيب قلت : األثر 

وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عداه ؛ ألنه قد تقدم اإلخبار أبنه رب العاملني ، 
وذلك عام يف الدنيا واآلخرة . وإمنا أضيف إىل يوم الدين ألنه ال يدعي أحد هنالك شيئا ، 

نهم شقي يوم أيت ال تكلم نفس إال إبذنه فم وال يتكلم أحد إال إبذنه ، كما قال تعاىل : 
 [ .  105]هود  وسعيد 

هو هللا الذي ال إله إال هو امللك  )وامللك يف احلقيقة هو هللا عز وجل . قال هللا :  
ويف الصحيحني : عن أيب هريرة مرفوعا :" أخنع اسم عند هللا ؛ رجل  القدوس السالم

 قال : " يقبض هللا تسمى مبلك األمالك ، وال ملك إال هللا" . وفيهما عنه عن رسول هللا 
األرض ، ويطوي السماء بيمينه ، مث يقول : أان امللك ، أين ملوك األرض ؟ أين اجلبارون ؟ 

. فأما تسمية  ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار  أين املتكربون ؟ ". ويف القرآن العظيم 
قد بعث لكم طالوت إن هللا  غريه يف الدنيا مبلك ، فعلى سبيل اجملاز ، كما قال تعاىل: 

ويف الصحيحني :  إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا   وكان وراءهم ملك  ملكا 
 "مثل امللوك على األسرة" .

أئنا  وقال : يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلق  والدين : اجلزاء واحلساب كما قال : 
:" نه الرتمذي وفيه ضعف الذي حسأي: جملزيون . أي : حماسبون . ويف احلديث  ملدينون

كما قال عمر : و . أي حاسب نفسه لنفسه ،  الكيس من دان نفسه ، وعمل ملا بعد املوت"
حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وتزينوا للعرض األكرب ، 

 ( .    يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافيه  على من ال ختفى عليه أعمالكم 
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 إايك نعبد وإايك نستعني      ملبحث اخلامس : ا
، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع  إايكبتشديد الياء من  القراءة املتواترة املتفق عليها

. وقرأ بعضهم : أايك بفتح اهلمزة  الكسر، وهي قراءة شاذة مرذولة ، ألن إاي ضوء الشمس
 ، وكلها شواذ .هلمزة وتشديد الياء . وقرأ بعضهم : هياك ابهلاء بدل ا

ونستعني : بفتح النون أول الكلمة يف قراءة اجلميع ، سوى حيىي بن واثب واألعمش فإهنما  
 كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم . 

العبادة يف اللغة من الذلة . يقال : طريق معبد ، وبعري معبد ، أي : مذلل . ويف الشرع : و 
 ة واخلضوع واخلوف . عبارة عما جيمع كمال احملب

وقدم املفعول _ وهو إايك _ وكرر ، لالهتمام واحلصر ، أي : ال نعبد إال إايك ، وال نتوكل 
إال عليك . وهذا هو كمال الطاعة . والدين يرجع كله إىل هذين املعنيني . وهذا كما قال 

؛  تعني إايك نعبد وإايك نس بعض السلف : الفاحتة سر القرآن . وسرها هذه الكلمة 
فاألول : تربي من الشرك . والثاين : تربي من احلول والقوة ، والتفويض إىل هللا عز وجل . 

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل  وهذا املعىن يف غري آية من القرآن كما قال تعاىل : 
[ ، 29] امللك   قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا  [ ، 123]هود  عما تعملون 

 رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال  [ وكذلك هذه اآلية الكرمية 9] املزمل
إايك نعبد وإايك نستعني  . 

وحتول الكالم من الغيبة إىل املواجهة بكاف اخلطاب وهو مناسبه ؛ ألنه ملا أثىن على هللا 
. ويف  وإايك نستعني  إايك نعبد فكأنه اقرتب وحضر بني يدي هللا تعاىل ؛ فلهذا قال : 

هذا دليل على أن أول السورة خرب من هللا تعاىل ابلثناء على نفسه الكرمية ، جبميل صفاته 
 احلسىن ، وإرشاد لعباده أبن يثنوا عليه بذلك . 

ألن العبادة له هي املقصودة ، واالستعانة  وإايك نستعنيعلى  إايك نعبدوإمنا قدم 
 واحلزم هو أن يقدم ما هو األهم فاألهم ، وهللا أعلم .  وسيلة إليها ، واالهتمام

؟ فإن كانت للجمع ؛  إايك نعبد وإايك نستعني  فإن قيل : ما معىن النون يف قوله : 
فالداعي واحد ، وإن كانت للتعظيم ؛ فال يناسب هذا املقام . وقد أجيب : أبن املراد من 

منهم ، والسيما إن كان يف مجاعة أو إمامهم ، ذلك اإلخبار عن جنس العباد ، واملصلي فرد 
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فأخرب عن نفسه وعن إخوانه املؤمنني ، ابلعبادة اليت خلقوا من أجلها ، وتوسط هلم خبري . 
ألطف يف التواضع من إايك أعبد ، ملا يف الثاين من تعظيم   إايك نعبد  ومنهم من قال :

 ، الذي ال يستطيع أحد أن يعبده حق نفسه ، من جعله نفسه وحده أهال لعبادة هللا تعاىل
 عبادته ، وال يثين عليه كما يليق به .

والعبادة مقام عظيم ، يشرف به العبد النتسابه إىل جناب هللا تعاىل ، وقد مسى هللا رسوله 
  : بعبده يف أشرف مقاماته فقال  احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب [ الكهف
1 ، ] بد هللا يدعوه وأنه ملا قام ع  [ ، 19] اجلن  سبحان الذي أسرى بعبده 
 [ فسماه عبدا عند إنزاله عليه ، وعند قيامه يف الدعوة ، وإسرائه به . 1اإلسراء ]
 

 املبحث السادس :
 اهدان الصراط املستقيم

. قال الفراء : وهي لغة بين  ، وقرئ ابلزايط ابلسني قراءة اجلمهور ابلصاد وقرئ السرا
 ، وبين كلب .عدي

ليس ابلزاي اخلالصة كما رواه بعضهم خطأ وإمنا ابلصاد املشوبة ابلزاي ويسمى قلت : 
وهي قراءة محزة على تفصيل يف هكذا : ..... ، اإلمشام وتنطق مثل الظاء عند عوام مصر 

 هذه القراءات املذكورة متواترة .. و الروايتني عنه 
اء على املسؤول تبارك وتعاىل ، انسب أن يعقب ملا تقدم الثنوطلب العبد هنا ذلك أنه 

ابلسؤال ، كما قال : فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، وهذا أكمل أحوال 
اهدان  السائل أن ميدح مسؤوله ، مث يسأل حاجته )وحاجة إخوته املؤمنني( بقوله : 

هللا تعاىل إليه ألنه  ألنه أجنح للحاجة وأجنع لإلجابة ، وهلذا أرشد الصراط املستقيم 
 األكمل . 

اهدان الصراط  واهلداية ههنا : اإلرشاد والتوفيق ، وقد تعدى اهلداية بنفسها كما هنا
 وهديناه النجدين  فتضمن معىن : أهلمنا ، أو وفقنا ، أو ارزقنا ، أو أعطنا .  املستقيم 
اجتباه وهداه إىل له تعاىل : [ أي : بينا له اخلري والشر . وقد تعدى إبىل كقو 10] البلد 

[ 23] الصافات  فاهدوهم إىل صراط اجلحيم [ ، 121]النحل  صراط مستقيم 
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 وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم وذلك مبعىن اإلرشاد والداللة ، وكذلك قوله تعاىل : 
 احلمد هلل الذي هداان هلذا  [ . وقد تعدى ابلالم كقول أهل اجلنة 52الشورى ]

 . [ أي : وفقنا هلذا ، وجعلنا له أهال43عراف ]األ
  قلت : اهلداية نوعان : هداية داللة وإرشاد وهداية توفيق وإهلام وكله مراد هنا .

وأما الصراط املستقيم : فقال اإلمام أبو جعفر بن جرير : أمجعت األمة من أهل التأويل 
ال اعوجاج فيه. وكذلك ذلك يف مجيعا على أن الصراط املستقيم هو : الطريق الواضح الذي 
 لغة مجيع العرب ، فمن ذلك قول جرير بن عطية اخلطفي :

 أمري املؤمنني على صراط            إذا اعوج املوارد ُمستقيمِ             
قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن حتصر . قال : مث تستعري العرب الصراط ، فتستعمله 

امة أو اعوجاج ؛ فتصف املستقيم ابستقامته ، واملعوج يف كل قول وعمل وصف ابستق
 .  ابعوجاجه

مث اختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللف ، يف تفسري الصراط وإن كان يرجع 
كما يف حديث   حاصلها إىل شيء واحد ، وهو املتابعة هلل وللرسول ، فروي أنه كتاب هللا .

  احلارث األعور عن علي وهو حديث ضعيف .
 ابن مسعود ، وعن انس من أصحاب النيب ما روي يف تفسري السدي عن ابن عباس و ك
:  اهدان الصراط املستقيم  . قالوا : هو اإلسالم 

قال : اإلسالم ، هو  اهدان الصراط املستقيم  وقال عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر:
  وإسناده حسن . أوسع مما بني السماء واألرض.

قال  ث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن النواس بن مسعان ، عن رسول هللا ويف احلدي
: ضرب هللا مثال ؛ صراطا مستقيما ، وعلى جنبيت الصراط سوران ، فيهما أبواب مفتحة ، 

اي أيها الناس ! ادخلوا الصراط  وعلى األبواب ستور مرخاة ، وعلى ابب الصراط داع يقول :
أن يفتح شيئا من تلك  داع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد اإلنسانتعوجوا و مجيعا ، وال 

اإلسالم ، والسوران : األبواب قال : وحيك ! ال تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه . فالصراط 
: حدود هللا ، واألبواب املفتحة : حمارم هللا ، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب هللا ، 
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وهو إسناد حسن قال ابن كثري :  . قلب كل مسلم  منوالداعي من فوق : واعظ هللا
 . قلت : صححه أيضا احلاكم والسيوطي واأللباين . صحيح

 قال : احلق .  اهدان الصراط املستقيم  وقال جماهد : 
 وهذا أمشل وال منافاة بينه وبني ما تقدم . 

باه من بعده . قال وصاح قال : هو النيب  اهدان الصراط املستقيم وعن أيب العالية 
 إسناده حسن . عاصم : فذكران ذلك للحسن . فقال : صدق أبو العالية ونصح .

، واقتدى  وكل هذه األقوال صحيحة ، وهي متالزمة ؛ فإن من اتبع النيب قال ابن كثري : 
ابللذين من بعده _ أيب بكر وعمر _ فقد اتبع احلق . ومن اتبع احلق ، فقد اتبع اإلسالم ، 

اتبع اإلسالم ، فقد اتبع القرآن ، وهو كتاب هللا وحبله املتني وصراطه املستقيم ، فكلها  ومن
 صحيحة ، يصدق بعضها بعضا وهلل احلمد . 

إسناده  .قال : الصراط املستقيم ؛ الذي تركنا عليه رسول هللا بن مسعود وعن عبد هللا 
 صحيح .

: والذي هو أوىل بتأويل هذه اآلية عندي _ وهلذا قال اإلمام أبو جعفر بن جرير رمحه هللا 
أن يكون معنيا به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ، ووفقت  اهدان الصراط املستقيم أعين 

له من أنعمت عليه من عبادك ، من قول وعمل . وذلك هو الصراط املستقيم ، ألن من 
؛ فقد وفق  لشهداء والصاحلنيمن النبيني والصديقني وا وفق ملا وفق له من أنعم هللا عليه

لإلسالم وتصديق الرسل والتمسك ابلكتاب ، والعمل مبا أمره هللا به ، واالنزجار عما زجره 
. وكل ذلك من الصراط ومنهاج اخللفاء األربعة وكل عبد صاحل  عنه ، واتباع منهاج النيب 

 املستقيم . 
ة وغريها ، وهو متصف بذلك ؟ فإن قيل : فكيف يسأل املؤمن اهلداية يف كل وقت من صال

 وهل هذا من ابب حتصيل احلاصل أم ال ؟ 
فاجلواب : أن ال ، ولوال احتياجه ليال وهنارا إىل سؤال اهلداية ، ملا أرشده هللا إىل ذلك ؛ فإن 
العبد مفتقر يف كل ساعة وحالة إىل هللا تعاىل ، يف تثبيته على اهلداية ، ورسوخه فيها ، 

منها ، واستمراره عليها ؛ فإن العبد ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا إال ما شاء  وتبصره وازدايده
هللا ، فأرشده تعاىل إىل أن يسأله يف كل وقت أن ميده ابملعونة والثبات والتوفيق ؛ فالسعيد 
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من وفقه )هللا تعاىل( لسؤاله ، فإنه تعاىل قد تكفل إبجابة الداعي إذا دعاه ، وال سيما 
اي أيها الذين  اج املفتقر إليه ، آانء الليل وأطراف النهار، وقد قال تعاىل : املضطر احملت

اآلية .  آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
[ ، فقد أمر الذين آمنوا ابإلميان ، وليس ذلك من ابب حتصيل احلاصل ؛ 136] النساء 

 ت واالستمرار واملداومة على األعمال املعينة على ذلك ، وهللا أعلم . ألن املراد الثبا
 العنصر السابع :

 صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
 القراءة يف صراط كالقراءة يف الصراط معرفة .

هللا  إىل آخرها ؛ أن اهدان الصراط املستقيم  قد تقدم احلديث فيما إذا قال العبد : و 
 يقول : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 

ستقيم ، وهو بدل منه عند مفسر للصراط امل صراط الذين أنعمت عليهم  وقوله : 
 ، وجيوز أن يكون عطف بيان وهللا أعلم . النحاة

ومن يطع هللا  : ذكورون يف سورة النساء حيث قال تعاىلوالذين أنعم هللا عليهم هم امل
ع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن والرسول فأولئك م

 [ . 70-96] النساء  أولئك رفيقا ذلك الفضل من هللا وكفى ابهلل عليما 
 قال : هم النبيون . صراط الذين أنعمت عليهم  وعن الربيع بن أنس : 

 اهد .وقال ابن جريج عن ابن عباس : هم املؤمنون . وكذا قال جم
 وقال وكيع : هم املسلمون. 

 .  ومن معه وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم : هم النيب 
 أعم وأمشل . اآلية و 

  غري املغضوب عليهم وال الضالني  وقوله تعاىل : 
 .   ابجلر على النعت غريقرأ اجلمهور 

عمر بن اخلطاب ، و  قال الزخمشري : وقرئ ابلنصب على احلال ، وهي قراءة رسول هللا 
 . أنعمت  ، والعامل  عليهم  . وذو احلال : الضمري يف  ورويت عن ابن كثري
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أبصح  غري صحيح فإن قراءة العشرة هي قراءة رسول هللا  قلت : تعبريه بقراءة النيب 
 ابآلحاد الضعيفة أو الشاذ األسانيد بل ابلتواتر وأما هذا فاملراد به أهنا رويت عن النيب 

غري املغضوب عليهم  عن عبد اجلبار بن وائل بن حجر قال : قرأ النيب وقد روى الدوري 
وروى الطرباين عن  هاملرادة هنا وإسناده ضعيف إلرسالوال الضالني . وهي غري مشكلة ولعلها 

غري املغضوب عليهم خفض . قال اهليثمي : فيه  ابن مسعود أنه قرأ على رسول هللا 
 .ن وهو ضعيف ومجاعة مل أعرفهم الفياض بن غزوا
قد أخرجها ابن أيب داود يف املصاحف من طرق عن األعمش عن ف وأما قراءة عمر 

 وهي قراءة تفسريية أو منسوخة شاذة .،  إبراهيم عن األسود وعلقمة عنه وهذا إسناد صحيح
، م ونعتهمممن تقدم وصفه اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم  واملعىن : 

جره ، غري وهم أهل اهلداية ، واالستقامة والطاعة هلل ورسله ، وامتثال أوامره وترك نواهيه وزوا
عدلوا عنه . وال صراط الذين فسدت إراداهتم ، فعلموا احلق و  صراط املغضوب عليهم ، وهم

ق . وأكد العلم ، فهم هائمون يف الضاللة ، ال يهتدون إىل احل الضالني ؛ وهم الذين فقدوا
 الكالم بال ، ليدل على أن مث مسلكني فاسدين ، ومها طريقتا اليهود والنصارى . 

وقد زعم بعض النحاة أن غري ههنا استثنائية ، فيكون على هذا منقطعا الستثنائهم من املنعم 
أي : غري صراط املغضوب عليهم . اكتفى ابملضاف   واألول أوىلعليهم ، وليسوا منهم . 

اهدان الصراط املستقيم  ذكر املضاف ، وقد دل عليه سياق الكالم ، وهو قوله : إليه عن 
 . غري املغضوب عليهم  مث قال :  صراط الذين أنعمت عليهم 

زائدة ، وأن تقدير الكالم عنده : غري  وال الضالني  ومنهم من زعم أن ال يف قوله : 
 ج :املغضوب عليهم والضالني . واستشهد ببيت العجا 

 يف بري ال حور سعى وما شعر                               
 . تقدم أي : يف بري حور . والصحيح ما 

 وقوله حور : أي هلكة . أي بئر هلكة .
وهلذا روى أبو عبيد القاسم بن سالم عن عمر بن اخلطاب : أنه كان يقرأ : غري املغضوب 

 عليهم وغري الضالني . وهذا إسناد صحيح .
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. وهو حممول على أنه صدر منه على وجه  عن أيب بن كعب أنه قرأ كذلك يا حكوكذ
التفسري ، فيدل على ما قلناه من أنه إمنا جيء هبا لتأكيد النفي )لئال يتوهم أنه معطوف 
على الذين أنعمت عليهم ( ، وللفرق بني الطريقتني لتجتنب كل منهما ؛ فإن طريقة أهل 

ابحلق والعمل به ، واليهود فقدوا العمل ، والنصارى فقدوا العلم . اإلميان مشتملة على العلم 
وهلذا كان الغضب لليهود ، والضالل للنصارى ؛ ألن من علم وترك استحق الغضب ، 
خبالف من مل يعلم . والنصارى ملا كانوا قاصدين شيئا ، لكنهم ال يهتدون إىل طريقه ، ألهنم 

الرسول احلق ضلوا . وكل من اليهود والنصارى ضال  مل أيتوا األمر من اببه ، وهو اتباع
من لعنه هللا  مغضوب عليه ، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب )كما قال عنهم : 

قد  [ ( وأخص أوصاف النصارى الضالل . )كما قال : 60] املائدة  وغضب عليه 
ذا جاءت [ ( وهب77] املائدة  ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل 

 األحاديث واآلاثر .
عن قوله تعاىل :  عن عدي بن حامت قال : سألت رسول هللا من ذلك مارواه أمحد وغريه 

  غري املغضوب عليهم  قال : هم اليهود وال الضالني قال : النصارى هم الضالون  .
 وإسناده حسن .

قال : اليهود . قال :  املغضوب عليهم  عن   وعن أيب ذر قال : سألت رسول هللا 
 . قال : النصارى.   الضالنيقلت : 

 وعزاه البن مردويه إبسناد حسن .  فتح البارييف ابن حجر ذكره احلافظ 
غري    :أانس من أصحاب النيب  ابن مسعود ، وعنيف تفسري السدي عن ابن عباس و و 

 هم النصارى .  وال الضالني  هم اليهود .  املغضوب عليهم 
 . قال ابن أيب حامت : وال أعلم بني املفسرين يف هذا اختالفا
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 األسئلة :
 تفسري املفردات هو غالب ما يروى عن الصحابة والتابعني يف التفسري )صح( .1
التفسري اإلمجايل هو عرض للمعىن اإلمجايل الذي تضمنته اآلايت وهي طريقة القليل  .2

 من املفسرين )خطأ(
بين على حتليل اآلية من حيث تركيبها اللغوي ومعاين مفرداهتا التفسري التحليلي هو م .3

 وما يستنبط منها من أحكام )صح(
التفسري املوضوعي نوع من التصنيف ال يذكر كثريا ضمن كتب التفسري ألنه ال  .4

 يستوعب آايت القرآن الكرمي بل هو أقرب إىل التصنيفات املستقلة . )صح(
 .)صح( لطلب جلب اخلريالعياذة تكون لدفع الشر واللياذ  .5
 أصح ثاينالو والشيطان يف لغة العرب مشتق من شطن وقيل : مشتق من شاط  .6

 )خطأ(
 )صح( الرجيم : فعيل مبعىن مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن اخلري كله .7
يف تقدير املتعلق ابلباء يف قولك : بسم هللا ؛ هل هو اسم أو فعل ؟ للنحاة قوالن  .8

 )صح( رد به القرآنمتقارابن ، وكل قد و ومها 
على مجيع التقديرات جيري جمرى  فيهامسألة االسم هل هو املسمى أو غريه اخلوض  .9

 )صح( العبث
 )صح( يقال : إنه االسم األعظم ألنه يوصف جبميع الصفاتهللا  .10
ألف يف الكتاب  منهايف تفسريه عن بعضهم أن هلل مخسة آالف اسم  الرازيذكر  .11

 د تفسري الرازي القيمة  . )خطأ(وهذا من فوائوالسنة الصحيحة 
القول بعدم اشتقاق لفظ : هللا أصح واملشتق املذكور يف الشواهد هو لفظ اإلله  .12

 وليس لفظ هللا . )صح(
أان الرمحن ، خلقت  ابحلديث القدسيمشتق  اسم الرمحن القرطيب على أن استدالل .13

 استدالل دقيق يف حمله )خطأ( الرحم ، وشققت هلا )امسا( من امسي
وفعيل قد يكون مبعىن  ن فعالن ال يقع إال على مبالغة الفعلالرمحن أبلغ من الرحيم أل .14

 )صح( الفاعل واملفعول
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احلديث الذي يدل على ان العرب مل يكونوا يعرفون الرمحن إال رمحن اليمامة حديث  .15
 اثبت )خطأ(

فاته الالزمة اشتهر عند كثري من العلماء ، أن احلمد هو الثناء ابلقول على احملمود بص .16
  . )صح( واملتعدية ، والشكر ال يكون إال على املتعدية ، ويكون ابجلنان واللسان واألركان

ما سواء . أيها أعم ، احلمد أو الشكر ؟ على قولني . والتحقيق أهناختلف يف  .17
 )خطأ(

 للعهد )خطأ( احلمداأللف والالم يف  .18
 )صح(ابإلضافة  إالال يستعمل الرب لغري هللا  .19
على أن العاملني يراد به كل من يعقل  ليكون للعاملني نذيرا  تدل بقوله تعاىل : اس .20

 من اإلنس واجلن واملالئكة )خطأ(
وأاب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن  أن رسول هللا  حديث الزهري .21

حديث  مروان . ملك. وأول من أحدث مالك يوم الدين  معاوية كانوا يقرؤون : 
 له توجيه معترب . )خطأ( حسن

يومئذ يوفيهم هللا دينهم  :  يف قوله مالك يوم الدين مثل الدين يف قولهالدين  .22
 )صح( احلق
    )صح( الذي يقرأ إايك نعبد بدون تشديد الياء كأمنا يقول ضوء مشسك نعبد  .23
 قراءة الصراط مع إمشام الصاد زااي مثل ظاء العوام ال تنبغي )خطأ( .24
ت املفسرين من السلف واخللف ، يف تفسري الصراط وإن كان يرجع اختلفت عبارا .25

 )صح( والرسول  حاصلها إىل شيء واحد ، وهو املتابعة هلل
العبد  ألنيسأل املؤمن اهلداية يف كل وقت من صالة وغريها ، وهو متصف بذلك  .26

 )صح(مفتقر يف كل ساعة وحالة إىل هللا تعاىل ، يف تثبيته على اهلداية 
ومن يطع هللا  : ن يف سورة النساءيملذكور ال يصح أن يفسروا ابعليهم  تأنعمالذين  .27

 ... اآلية  )خطأ(والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم
عن عمر بن اخلطاب : أنه كان يقرأ : غري املغضوب عليهم وغري الضالني وهو  .28

 )صح( حممول على أنه صدر منه على وجه التفسري
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ل ، والنصارى فقدوا العلم . وهلذا كان الغضب لليهود ، والضالل اليهود فقدوا العم .29
 )صح( للنصارى

يف أن املغضوب عليهم يف هذه اآلية هم اليهود  بني املفسرين اختالف ال يوجد .30
 )صح( .والضالني هم النصارى 
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 احملاضرة اخلامسة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 بعد أما

فمحاضرة اليوم استكمال حلديثنا عن الفاحتة وسيكون البحث يف املسائل واألحكام املتعلقة 
 ابلفاحتة فنقول :

اشتملت هذه السورة على محد هللا ، ومتجيده ، والثناء عليه ، وعلى ذكر املعاد _ وهو يوم 
ن حوهلم وقوهتم ، وإىل إىل سؤاله ، والتضرع إليه ، والتربي م العباد هللا الدين _ وعلى إرشاد

إخالص العبادة له ، وتوحيده ابأللوهية _ تبارك وتعاىل _ وإىل سؤاهلم إايه اهلداية إىل 
الصراط املستقيم _ وهو الدين القومي _ وتثبيتهم عليه ، حىت يفضي هبم ذلك إىل جنات 

غيب يف النعيم ، يف جوار النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني . واشتملت على الرت 
األعمال الصاحلة ، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة . والتحذير من مسالك الباطل ، لئال 

 . النصارى والضالوناليهود املغضوب عليهم  أمههمحيشروا مع سالكيها يوم القيامة ، و 
 ومن املسائل واألحكام املتعلقة هبذه السورة العظيمة :

رة حترير النطق ابلضاد يف قوله : وال الضالني . أوال : يتعذر على بعض من يقرأ هذه السو 
فمنهم من ينطقها داال مفخمة أو طاء ومنهم من ينطقها ظاء خالصة ومنهم من ينطقها ظاء  
كظاء عوام مصر دون إخراج طرف اللسان وعلى القارئ أن حياول حتقيق خمرجها ونطقها 

و أهون خطأ من نطقها داال أو نطقا صحيحا فإذا تعذر عليه ذلك فنطقها مبا يشبه الظاء وه
والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر طاء اغتفر له ذلك ولذا قال احلافظ ابن كثري : 

اإلخالل بتحرير مابني الضاد والظاء لقرب خمرجيهما ؛ وذلك أن الضاد خمرجها من أول 
لثنااي العليا حافة اللسان ، وما يليها من األضراس ، وخمرج الظاء من طرف اللسان وأطراف ا

، وألن كال من احلرفني من احلروف اجملهورة ، ومن احلروف الرخوة ، ومن احلروف املطبقة ؛ 
 فلهذا  اغتفر استعمال إحدامها مكان األخرى ملن ال مييز ذلك ، وهللا أعلم . 

وضد اجلهر اهلمس وضد الرخاوة الشدة وضد اإلطباق هلا أضداد هذه صفات للحروف و 
 . نفتاحاال
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قد أبعد بعضهم النجعة فظن أن نطقها ظاء صوااب وضمن كالمه ما تقدم عن احلافط ابن  و 
خطأ مغتفرا يف حق من تعذر عليه النطق الصحيح فأمليت  اعتربهكثري وملن يفطن إىل أنه 

رسالة خمتصرة يف الرد عليه مسيتها : تنزيه املثاين من النطق ابلضاد عند عبيد هللا األفغاين . 
 لتوسع يف تلك املسألة فلرياجع الرسالة املذكورة . فمن شاء ا

أصل له . وقال  قد قال ابن كثري : الأما حديث : أان أفصح من نطق ابلضاد ؛ فو 
 . : معناه صحيح ولكن ال أصل لهالسيوطي

؟  أال إىل من قام به  يف هذه السورة الضالل اثنيا : إذا طرحنا سؤاال فقلنا ملاذا أسند هللا
، ومن حذا حذوهم ، من أن العباد هم الذين خيتارون ذلك ،  لك حجة للقدريةيكون يف ذ

 ؟ويفعلونه 
حيتجون على بدعهم مبتشابه من القرآن ، ويرتكون ما فاجلواب : إن أصحاب الفرق الضالة 

فأما الذين  تعاىل :  قاليكون فيه صرحيا يف الرد عليهم ، وهذا حال أهل الضالل والغي . 
ذي أخرجه [ . وقد ورد يف احلديث ال7]آل عمران  غ فيتبعون ما تشابه منهيف قلوهبم زي

:" إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم" البخاري ومسلم 
فليس حبمد هللا ملبتدع يف القرآن حجة صحيحة ، ألن القرآن جاء ليفصل احلق من الباطل ، 

ضالل ، وليس فيه تناقض وال اختالف ؛ ألنه من عند هللا تنزيل من مفرقا بني اهلدى وال
هو الذي أضلهم بقدره ،  . والصواب هو ما عليه أهل السنة واجلماعة وأن هللا حكيم محيد 
[ 17]الكهف  من يهد هللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا  كما قال : 

[ إىل 186] األعراف  يذرهم يف طغياهنم يعمهونمن يضلل هللا فال هادي له و  وقال : 
، وأما نسبة ذلك غري ذلك من اآلايت الدالة على أنه سبحانه هو املنفرد ابهلداية واإلضالل 

هلم فهو من ابب التأدب يف اخلطاب من العبد لربه كما يف قول إبراهيم عليه السالم : وإذا 
 والكل منه سبحانه واألمثلة على مرضت فهو يشفني . فنسب املرض لنفسه والشفاء هلل

     ذلك من الكتاب والسنة مشهورة .
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 اثلثا : حكم االستعاذة ولفظها :
 قال الشاطيب رمحه هللا :

 إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ         جهارا من الشيطان ابهلل مسجال
 على ما أتى يف النحل يسرا وإن تزد     لربك تنزيها فلست جمهال

 قل مل يبق جممالذكروا لفظ الرسول فلم يزد      ولو صح هذا النوقد 
االستعاذة مستحبة ليست مبتحتمة أيمث اتركها ، وحكى الرازي عن عطاء  واجلمهور على أن

بن أيب رابح وجوهبا يف الصالة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال ابن سريين إذا تعوذ مرة 
ط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر اآلية فاستعذ وهو واحدة يف عمره فقد كفى يف إسقا

أمر ظاهره الوجوب ومبواظبة النيب صلى هللا عليه وسلم عليها وألهنا تدرأ شر الشيطان وما ال 
. وهو  ستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب يتم الواجب إال به فهو واجب وألن اال

 كالم وجيه ويؤيده ما نقلناه عن الشاطيب .
. واختيار الشاطيب جيهر ابلتعوذ وإن أسر فال يضر وغريه : قال الشافعي اجلهر هبا ف أماو 

 اجلهر والشك يف أنه أوىل .
 .أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم وأما لفظ االستعاذة فاختلف فيه : فقيل : 

 من الشيطان الرجيم .أعوذ ابهلل السميع العليم وقيل : 
 الرجيم إن هللا هو السميع العليم أعوذ ابهلل من الشيطان  وقيل :
 أستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم  وقيل :

وأصح ذلك وأكمله ما ثبت يف األحاديث الصحيحة وهو القول الثاين ملا رواه أمحد 
إذا قام من الليل فاستفتح  عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا وأصحاب السنن 

تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك . ويقول حبمدك و وكرب قال : سبحانك اللهم و صالته 
: ال إله إال هللا . ثالاث . مث يقول : هللا أكرب ثالاث مث يقول : أعوذ ابهلل السميع العليم من 

 الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه . 
والنفخ  من اجلنون أو غريه مث يفيقيعرتي املصروع وقد فسر اهلمز ابملوتة وهي اخلنق الذي 

 ابلكرب والنفث ابلشعر .
 وهو وإن كان يف الصالة فهو أوىل ما يتبع يف القراءة خارجها كذلك .
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 يف غري القراءة وهو ما دلت عليه سورة النحل . واألول كاف أيضا ملا ثبت من لفظه 

  وقد روي يف لفظ االستعاذة عند القراءة حديث ال يصح ولو ثبت مل يبق يف هذا األمر إمجال
 بن عباس قال : أول ما نزل جربيل على حممد ابن جرير عن كما قال الشاطيب وقد رواه ا

أستعيذ ابلسميع العليم من الشيطان الرجيم مث قال : قل : بسم  قل :قال : اي حممد استعذ 
 ... إخل . اقرأ ابسم ربك الذي خلق  هللا الرمحن الرحيم . مث قال : 

 .  ضعف وانقطاعيف إسناده قال ابن كثري : 
نقل هذا الكالم عن احلافظ ابن كثري اإلمام ابن اجلزري وأقره على ضعفه وانقطاعه قلت : 

أعوذ ابهلل من : وعدم قيام احلجة به وذكر أن أاب عمرو الداين أخرجه أيضا بلفظ : قل 
 وهذا اللفظ هو الذي عناه الشاطيب .الشيطان الرجيم . 
وهو بشر بن عمارة اخلثعمي أحد الرواة وهو من جهة ثري يف كالم ابن كوالضعف املذكور 

 الضحاك وابن عباس .  راويه نقطاع فبني وأما اال،  ضعيف
 وأما موضع االستعاذة : 

واملشهور الذي عليه اجلمهور أن االستعاذة إمنا تكون قبل التالوة لدفع فقال ابن كثري : 
 لقرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيمفإذا قرأت ا الوسواس فيها . ومعىن اآلية عندهم 

 الصالة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إىل [  أي إذا أردت القراءة كقوله 98]النحل 
[ اآلية أي إذا أردمت القيام والدليل على ذلك األحاديث عن رسول هللا 6]املائدة  وأيديكم
  . بذلك 

قول خبالفه عن أحد ممن يعترب قوله وإمنا قال ابن اجلزري : هو قبل القراءة إمجاعا وال يصح و 
 .آفة العلم التقليد 

هريرة فالذي نقل  ال يصح إسنادها وأما أبو ...أما رواية ابن قلوقا عن محزة فهي منقطعة 
هريرة وهو يؤم الناس  عن صاحل بن أيب صاحل أنه مسع أاب... رواه الشافعي يف مسنده  هعن

. الشيطان الرجيم ( يف املكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن  رافعا صوته ) ربنا إان نعوذ بك من
هو األسلمي وقد _ يعين شيخ الشافعي فيه _ وهذا إسناد ال حيتج به ألن إبراهيم بن حممد 

احلديث على ضعفه ومل يوثقه سوى الشافعي ، قال أبوداود : كان قدراي و  أهل النقل مجعأ
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صاحل الكويف ضعيف وإن على تقدير صحته ال  أبوان كل بالء فيه ، وصاحل بن أيبمرافضيا 
يدل على أن االستعاذة بعد القراءة بل يدل على أنه كان يستعيذ إذا فرغ من أم القرآن أي 

 للسورة األخرى وذلك واضح . 
وقال ابن اجلزري : وأما ابن سريين والنخعي فال يصح عن واحد منهما عند أهل النقل 

هم موجودة ال تعد كثرة مل يذكر فيها أحد شيئا من ذلك وأما داود وأصحابه فهذه كتب…..
 مام أهل الظاهر على التعوذ قبل القراءة ومل يذكر غري ذلك .إونص ابن حزم 

وقد وقفت على خلط كثري يف نسبة قلت : الذي نقل جل هذه األقوال الرازي يف تفسريه 
 بنقله . اآلاثر لدى الرازي رمحه هللا يف عدة مواضع من كتابه فال يوثق

فإذا  ومن أغرب ماوجدانه قول مالك يف اجملموعة يف تفسري هذه اآلية : ابن العريب  قال
قال ذلك بعد قراءة أم القرآن ملن قرأ يف  قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم 

؛  هوال يشبه أصل مالك وال فهم……وهذا قول مل يرد به أثر وال يعضده نظر . الصالة 
  أعلم بسر هذه الرواية .فاهلل

: وأقول : هاهنا قول اثلث وهو أن يقرأ االستعاذة قبل القراءة مبقتضى اخلرب الرازي قال 
 وبعدها مبقتضى القرآن ، مجعا بني الدليلني بقدر اإلمكان . 

 وهو مجع غري وجيه ألن اخلرب مفسر للقرآن ال وجه غريه .قلت : 
، أحكام  1/77تفسري القرطيب ،  1/35شافعي ، وانظر مسند ال255-1/254) النشر 

 ( . 1/60 ، مفاتيح الغيب3/1176القرآن 
 

 رابعا : البسملة :
 مواضع استحباب البسملة :

من حديث أيب هريرة مرفوعا  وغريهأخرج اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي وهي كثرية وقد 
ع . وحسنه السيوطي ويف إسناده : كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم أقط

األلباين : ضعيف جدا ا.هـ وقد جاء فيه أمحد بن حممد بن عمران وهو ضعيف واحلديث قال 
 .بلفظ : ال يبدأ حبمد هللا وحسنه مجاعة من األئمة 

 وقد استند احلافظ ابن كثري هلذا احلديث يف استحباهبا عند اخلطبة .
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وتستحب البسملة عند دخول اخلالء ملا ورد  ر املسلم ،وتقدم ما يدل على استحباهبا إذا تعث
: "ال وغريه وتستحب يف أول الوضوء ملا جاء يف مسند اإلمام أمحد ، من احلديث يف ذلك 

العلم وصححها  لملن مل يذكر اسم هللا عليه" . وقد ضعف مجيع طرقه مجاعة من أه وضوء
 .  بعضهم والصواب أنه حديث حسن مبجموع طرقه

ههنا ، ومنهم من  ومن العلماء من أوجبها عند الذكر، هو حديث حسن ن كثري : قال اب
 قال بوجوهبا مطلقا . 

وكذا تستحب عند الذبيحة يف مذهب الشافعي ومجاعة ، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا 
 يف قول بعضهم كما سيأيت بيانه يف موضعه . 

قال لربيبه عمر بن أيب  ل هللا أن رسو  الصحيحنيوهكذا تستحب عند األكل ملا يف 
 سلمة : قل بسم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك" . ومن العلماء من أوجبها واحلالة هذه . 

قال :" لو  وكذلك تستحب عند اجلماع ملا يف الصحيحني عن ابن عباس أن رسول هللا 
شيطان ما رزقتنا ، أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم هللا ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب ال

 فإنه إن يقدر بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا ".
 وهناك مواضع أخرى كثرية وما ذكرانه كفاية .

، التحقيق يف أحاديث اخلالف  257-3/225، البدر املنري  1/122) إرواء الغليل 
اجلامع ألخالق ،  76-1/72، التلخيص احلبري  4-1/3، نصب الراية  140– 1/137
 ( 2/69وي الرا
    

 هل هي آية من كل سورة أم ال ؟
 .على أهنا بعض آية من سورة النمل أهل العلم  أمجع

مث اختلفوا : هل هي آية مستقلة يف أول كل سورة ، أو من أول كل سورة كتبت يف أوهلا ، 
بت كت  يف الفاحتة دون غريها ، أو أهنا إمناأو أهنا بعض آية من أول كل سورة ، أو أهنا كذلك 

 للفصل ال أهنا آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط يف غري هذا املوضع . 
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: عبد هللا بن املبارك والشافعي وأمحد بن حنبل  أهنا آية من كل سورة إال براءة ذهب إىلوممن 
ونسب جلماعة من  يف رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سالم رمحهم هللا .

 وإما ألفاظها ليست نصا فيما نسب إليهم .ة حابة والتابعني وجلها إما أسانيدها ضعيفالص
 .وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما : ليست آية من الفاحتة وال من غريها من السور 

وعنه أهنا بعض آية من أول  . : هي آية من الفاحتة وليست من غريها  وقال الشافعي يف قول
 ن . كل سورة ومها غريبا

رواية عن اإلمام أمحد بن  وقال داود : هي آية مستقلة يف أول كل سورة ال منها . وهذه
احلسن والكرخي ومها من أكابر أصحاب أيب حممد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن 

 حنيفة رمحهم هللا . 
 وأب رواه والراجح من ذلك أهنا آية مستقلة نزلت للفصل بني السور كما يف القول األخري ملا 

كان ال يعرف    إبسناد صحيح عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا وغريه داود 
 .   فصل السورة حىت ينزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم

وقد اختلف علماء العدد يف عد البسملة آية من الفاحتة فعدها الكويف واملكي ومل يعدها بقية 
 أول لفظ عليهم فهي ابتفاقهم سبع آايت . العلماء السبعة وعدوا بدال منها

 قال الناظم : الكويف مع مكي يعد البسملة       سوامها أوىل عليهم عد له 
والقول الثاين أصح حلديث أيب هريرة قسمت الصالة بني وبني عبدي نصفني فقد بدأ فيه 

وقال يف الرابعة :  ابحلمد هلل رب العاملني ومل يذكر البسملة مث جعل هلل الثالث آايت األوىل
هذه بيين وبني عبدي مث جعل الثالث آايت األخرية للعبد . فتمت القسمة بذلك معىن 

 وعددا .
قرأ البسملة يف أول الفاحتة يف الصالة  أن رسول هللا  ابن خزمية عن أم سلمةأما ما رواه و 

ك . فاحلديث قال فيه ابن حجر : مرتو من رواية عمر بن هارون البلخي فهو وعدها آية . 
 ضعيف وال يوجد ما يشهد له على عدها آية .

هبا فمفرع على هذا ؛ فمن رأى أهنا ليست منها فال جيهر هبا وكذا من  فأما مايتعلق ابجلهر
أوهلا وأما من قال أبهنا من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي إىل أنه  قال : إهنا آية من
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مذهب طوائف من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني  جيهر هبا مع الفاحتة والسورة ، وهو
 وقد ذكر ابن كثري أمساءهم مفصلة .خلفا وسلفا ، 

واحلجة يف ذلك أهنا بعض الفاحتة فيجهر هبا كسائر أبعاضها . وأيضا فقد روى مث قال : 
النسائي يف سننه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة 

.  نه صلى فجهر يف قراءته ابلبسملة وقال بعد أن فرغ : إين ألشبهكم صالة برسول هللا أ
 .  وصححه الدارقطين واخلطيب والبيهقي وغريهم

، ولكنه ليس نصا يف املسألة فاملشاهبة ال  أصل هذا احلديث يف صحيح مسلم خمتصراقلت : 
صالة اليت كان االختالف حوهلا  تعين املطابقة يف كل املواضع وقد يقصد يف بعض أمور ال

 كاجلهر ابلتكبريات أو الطول والقصر وحنو ذلك .
كان يفتح الصالة ببسم هللا الرمحن   وروى أبو داود والرتمذي عن ابن عباس أن رسول هللا 

 الرحيم مث قال الرتمذي : وليس إسناده بذاك . 
 قلت : هذا يف إسناده جمهول . فال يثبت .

جيهر ببسم هللا الرمحن  يف مستدركه عن ابن عباس قال : كان رسول هللا وقد رواه احلاكم 
 الرحيم . مث قال : صحيح .

يعين عبد هللا بن عمرو بن حسان املذكور يف  –تعقبه الذهيب بقوله : ابن حسان  قلت : قد
 كذبه غري واحد ومثل هذا ال خيفي على املصنف .ا.هـ فاحلديث ضعيف جدا .  –إسناده 

فقال : كانت قراءته  يح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النيب ويف صح
 . مدا . مث قرأ : بسم هللا الرمحن الرحيم . ميد بسم هللا وميد الرمحن وميد الرحيم

ويف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود وصحيح ابن خزمية ومستدرك احلاكم عن أم سلمة أهنا 
طع قراءته بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمحن يق قالت : كان رسول هللا 

 . الرحيم مالك يوم الدين . وقال الدارقطين : إسناده صحيح
وروى الشافعي رمحه هللا واحلاكم يف مستدركه عن أنس أن معاوية صلى ابملدينة فرتك البسملة 

 الثانية بسمل . ، فأنكر عليه من حضره من املهاجرين ذلك ، فلما صلى املرة
. وهذه الرواايت ليست احلاكم : صحيح على شرط مسلم وسكت الذهيب قلت : قال 

 ابلبسملة يف الصالة . صرحية يف جهر النيب 
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ويف هذه األحاديث واآلاثر اليت أوردانها كفاية ومقنع يف االحتجاج هلذا قال ابن كثري : 
غريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها القول عما عداها . فأما املعارضات والرواايت ال

 فله موضع آخر .
وذهب آخرون إىل أنه ال جيهر ابلبسملة يف الصالة وهذا هو الثابت عن اخللفاء األربعة ، 
وعبد هللا بن مغفل ، وطوائف من سلف التابعني واخللف وهو مذهب أيب حنيفة والثوري 

 وأمحد بن حنبل .
 هما علي فلم أقف على ثبوته عنأعثمان فثابت عنهم كما سيأيت و أما أبو بكر وعمر و قلت : 

ابلتواتر ) انظر  بل روي عنه عكسه ونقل الرازي أن عليا كان جيهر ابلتسمية وأن ذلك ثبت
  .أن يكون كما قال ( وهيهات 1/205مفاتيح الغيب 

أكثر أهل  : والعمل عليه عند ذكرهقال الرتمذي عقب حديث عبد هللا بن مغفل اآليت قد و 
  .منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم  العلم من أصحاب النيب 

روى الطرباين عن أيب وائل قال : كان علي وعبد هللا ال جيهران ببسم هللا الرمحن كما قد 
 .وقال اهليثمي : فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس . الرحيم وال ابلتعويذ وال ابلتامني 

أنه ال يقرأ البسملة ابلكلية ال جهرا وال سرا واحتجوا مبا يف صحيح مسلم  وعند اإلمام مالك
يفتتح الصالة ابلتكبري والقراءة ابحلمد  عن عائشة رضي هللا عنها قالت : كان رسول هللا 

 هلل رب العاملني . 
وأيب بكر وعمر  ومبا يف الصحيحني عن أنس بن مالك قال : صليت خلف النيب 

 .   يستفتحون ابحلمد هلل رب العاملنيوعثمان فكانوا 
آخرها . وحنوه يف السنن عن  الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يفوملسلم : ال يذكرون بسم هللا 

 عبد هللا بن مغفل .
قد مسع ولده جيهر ابلسملة فقال : أي بين إايك قلت : يف رواية عبد هللا بن مغفل أنه 

 . وإسناده حسن . واحلدث
وهي قريبة ألهنم أمجعوا على  يف هذه املسألة فهذه مآخذ األئمة رمحهم هللاري : قال ابن كث

 صحة صالة من جهر ابلبسملة ومن أسر وهلل احلمد واملنة . 
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قلت : لكن القول بعدم اجلهر هبا أظهر لثبوت احلديث به ، مث يبقى احلكم فيمن مل يقرأها 
رجحناه أوال فصالته صحيحة وال شيء أصال عند من يعتربها سابعة الفاحتة . وحسب ما 

   عليه ألهنا ليست منها ، وإن كان األوىل اإلتيان هبا خروجا من اخلالف .
 خامسا : حكم قراءة الفاحتة يف الصالة :

: القراءة ، كقوله  أراد هبالفظ الصالة ، و سبق يف حديث أيب هريرة قسمت الصالة إطالق 
[ أي : 11]اإلسراء  ت هبا وابتغ بني ذلك سبيال وال جتهر بصالتك وال ختاف تعاىل : 

 بقراءتك كما جاء مصرحا به يف الصحيح عن ابن عباس
فدل على عظمة القراءة يف الصالة ، وأهنا من أكرب أركاهنا ، إذ أطلقت العبادة ، وأريد به 

وقرآن   جزء واحد منها وهو القراءة ، كما أطلق لفظ القراءة ، واملراد به الصالة يف قوله :
ر كما جاء مصرحا [واملراد : صالة الفج 78]اإلسراء  الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 

أنه تشهدها مالئكة الليل ومالئكة النهار. فدل ذلك كله على أنه  به يف الصحيحني من
 . البد من القراءة يف الصالة ، وهو اتفاق من العلماء

ة فاحتة الكتاب ، أم جتزئ هي وغريها ؟ على قولني يتعني للقراءة يف الصال ولكن اختلفوا هل
 مشهورين ؛ 

فعند أيب حنيفة رمحه هللا ومن وافقه من أصحابه وغريهم أهنا ال تتعني ، بل مهما قرأ به من 
]املزمل  فاقرءوا ما تيسر من القرآن القرآن أجزأه يف الصالة . واحتجوا بعموم قوله تعاىل 

من حديث أيب هريرة يف قصة املسيء يف صالته أن رسول هللا  [ومبا ثبت يف الصحيحني 20
  قال له : إذا قمت إىل الصالة فكرب ، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن . قالوا : فأمره

 بقراءة ما تيسر ، ومل يعني له الفاحتة وال غريها ، فدل على ما قلنا .
وال جتزئ الصالة بدوهنا . وهو قول بقية  والقول الثاين : أنه يتعني قراءة الفاحتة يف الصالة ،

األئمة مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وأصحاهبم ومجهور العلماء . واحتجوا على ذلك هبذا 
احلديث املذكور ، حيث قال صلوات هللا وسالمه عليه : " من صلى صالة مل يقرأ هبا أبم 

 يث "غري متام ". القرآن فهي خداج"  . واخلداج هو الناقص ، كما فسر يف احلد
واحتجوا أيضا مبا ثبت يف الصحيحني من حديث الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن 

 : " ال صالة ملن )مل( يقرأ بفاحتة الكتاب" .  الصامت قال : قال رسول هللا 
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: " ال جتزئ صالة  ويف صحيح ابن خزمية وابن حبان عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا 
 أ فيها أبم القرآن" .ال يقر 

مث إن مذهب الشافعي ومجاعة من أهل العلم أنه جتب قراءهتا يف كل ركعة . وقال آخرون : 
إمنا جتب قراءهتا يف معظم الركعات . وقال احلسن وأكثر البصريني : إمنا جتب قراءهتا يف ركعة 

 الكتاب " . واحدة من الصلوات أخذا مبطلق احلديث : " ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة 
 هل جتب قراءة الفاحتة على املأموم ؟ فيه ثالثة أقوال للعلماء :مث 

 أحدها : أنه جتب عليه قراءهتا ، كما جتب على إمامه ، لعموم األحاديث املتقدمة .
والثاين : ال جتب على املأموم قراءة ابلكلية ، ال الفاحتة وال غريها ، ال يف الصالة اجلهرية وال 

أنه  ا رواه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده عن جابر بن عبد هللا عن النيب السرية ، مل
  ولكن يف إسناده ضعف : " من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " .قال

اع وهو مدلس . لسمرجاله كلهم ثقات إال أن أاب الزبري راويه عن جابر مل يصرح ابقلت : 
ون وأظن أن التوجه الفقهي كان له أثر يف  خر آوقد ضعف هذا احلديث مجاعة وصححه 

كالم بعضهم حول هذا احلديث ، وال يستبعد حتسينه وقد حسنه الشيخ األلباين بعد مبحث 
 ( 499)انظر اإلرواء .نفيس فيه وقال احلافظ ابن حجر : مشهور من حديث جابر 

عا بني األدلة فال ولكن ليس صرحيا يف قراءة الفاحتة وهو حممول على القراءة بعد الفاحتة مج
 يقرأ املأموم سوى الفاحتة خلف اإلمام ألن قراءة اإلمام جتزئ عنه .

والقول الثالث : أنه جتب القراءة على املأموم يف السرية ملا تقدم ، وال جتب يف اجلهرية ملا 
: " إمنا جعل  ثبت يف صحيح مسلم عن أيب موسى األشعري قال : قال : رسول هللا 

 وذكر بقية احلديث .  …" به ؛ فإذا كرب فكربوا ، وإذا قرأ فأنصتوا اإلمام ليؤمت
تكلم بعض احلفاظ يف زايدة وإذا قرأ فأنصتوا يف هذا احلديث والصواب ثبوهتا فهي  قلت :

 .زايدة ثقة وليست شذوذا والفرق بينهما دقيق 
وابن ماجه عن أيب  وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والرتمذي والنسائيقال ابن كثري : 
 .  أنه قال : "وإذا قرأ فأنصتوا" . وقد صححه مسلم بن احلجاج أيضا هريرة عن النيب 
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وإذا قرأ  إسناده حسن وقد طعن بعض احلفاظ يف زايدة مل خيرجه الرتمذي ، و  قلت :
أيضا كما يف احلديث السابق ووجهوا اللوم فيها على أيب خالد االمحر ولكن قد  فأنصتوا 

 اتبعه حممد بن سعد األنصاري وهو ثقة وغريه أيضا فهي زايدته اثبتة كذلك 
، إرواء الغليل 2/156، السنن الكربى للبيهقي 330-1/328انظر )سنن الدارقطين 

2/121،122) 
فدل هذان احلديثان على صحة هذا القول ، وهو قول قدمي للشافعي رمحه قال ابن كثري : 

 محد بن حنبل . هللا ، ورواية عن اإلمام أ
يف ذلك نظر بل إمنا دال فقط على اإلنصات عند قراءة اإلمام ماسوى الفاحتة أو قلت : 

( وقد دل على ذلك 310-3/308القراءة يف وقت سكوته مجعا بني النصوص )انظر احمللى 
صالة الصبح فثقلت عليه  صراحة حديث عبادة بن الصامت بلفظ : صلى بنا النيب 

وراء إمامكم قال : قلنا : أجل وهللا ايرسول  تقرؤوننصرف قال : إين ألراكم القراءة فلما ا
 هللا هذا ! قال : فال تفعلوا إال أبم الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا . 
 هذا لفظ ابن خزمية يف صحيحه وقد أخرجه غريه أيضا وإسناده صحيح 

 (.43-1/40) موسوعة فضائل سور وآايت القرآن 
  التأمني بعدها : اثمنا :

ا  ويقال : أمني _ ابلقصر أيض  .كياسني يستحب ملن قرأ الفاحتة أن يقول بعدها : آمني  
 _ ومعناه : اللهم استجب . كيمني 

آمني ونقل أبو نصر القشريي عن احلسن وجعفر الصادق أهنما شددا امليم من آمني مثل 
 [2. ]املائدة البيت احلرام

 سنة األول .والثابت احملفوظ يف ال
غري قرأ  وائل بن حجر قال : مسعت النيب  والدليل على استحباب التأمني ما رواه

: هذا وقال الرتمذي أخرجه فقال : آمني _ مد هبا صوته .  املغضوب عليهم وال الضالني
 حديث حسن . 

.  غري املغضوب عليهم وال الضالني  إذا تال  وعن أيب هريرة قال : كان رسول هللا 
 قال : آمني . حىت يسمع من يليه من الصف األول . 
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: يرتج هبا املسجد _ والدارقطين ، وقال : هذا إسناد  رواه أبو داود ، وابن ماجه _ وزاد
 حسن . 

 وعن بالل أنه قال : ايرسول هللا ال تسبقين آبمني . رواه أبو داود . 
لى شرط الشيخني ومل خيرجاه : صحيح عوقالاحلاكم أخرجه أيضا إسناده صحيح و  قلت :

 .وسكت الذهيب 
 مكان منفردا ، أأويستحب ذلك ملن هو خارج الصالة ، ويتأكد يف حق املصلي ، سواء 

أن رسول هللا  مأموما ، ويف مجيع األحوال ملا جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة مإماما ، أ
 املالئكة غفر له ما تقدم من قال : إذا أمن اإلمام فأمنوا ، فإنه من وافق أتمينه أتمني 

 ذنبه .
قال : إذا قال أحدكم يف الصالة آمني ، واملالئكة يف السماء  أن رسول هللا يف لفظ و 

 .  آمني ؛ فوافقت إحدامها األخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه
  يف اإلجابة . وقيل : يفقيل : معىن من وافق أتمينه أتمني املالئكة : يف الزمان . وقيل : 

  . اإلخالص
 واألول أظهر .

ويف صحيح مسلم عن أيب موسى مرفوعا : وإذا قال _ يعين اإلمام _ : وال الضالني . فقولوا 
 .  : آمني جيبكم هللا

وقال جويرب : عن الضحاك عن ابن عباس قال : قلت : اي رسول هللا ! ما معىن آمني ؟ قال 
 .  : رب افعل

وهو هالك وفيه انقطاع بني الضحاك وابن عباس . فسري صاحب التيف إسناده جويرب قلت : 
 فاليصح .

وقال اجلوهري : معىن آمني : كذلك فليكن . وقال الرتمذي : معناه ال ختيب رجاءان . وقال 
 األكثرون : معناه اللهم استجب لنا . 

وحكى القرطيب عن جماهد وجعفر الصادق وهالل بن يساف أن آمني اسم من أمساء هللا 
  . وروي عن ابن عباس مرفوعا ، وال يصح . قاله أبو بكر بن العريب املالكي.تعاىل
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ال  فقصدهم ما تضمنه من لفظ اجلاللة ، اللهم استجب أنه مبعىناملراد وهللا أعلم قلت لعل 
ألنه ال معىن لذكر ذلك بعد الدعاء ولكان صحيحا عندهم  اسم من أمساء هللاكلها أن آمني  

ول : اي آمني ارمحين . أو أن يتسمى شخص بـ عبد آمني . وهذا كله أن يدعو الداعي فيق
 ابطل مل يرد شيء يدل عليه .

وإذا قال _ يعين اإلمام _ : لقوله : وقال أصحاب مالك : ال يؤمن اإلمام ويؤمن املأموم 
وال الضالني  احلديث … فقولوا : آمني 

فأمنوا . وأنه عليه السالم كان يؤمن إذا : إذا أمن اإلمام  ثبت غري هذا اللفظ وهو قولهوقد 
 . غري املغضوب عليهم وال الضالني قرأ 

وهذا هو املعتمد ، ألن قوله إذا قال وال الضالني فقولوا آمني ال يعين أنه ال يؤمن بل هو 
فكله بعد قول اإلمام وال حث على أن يكون توقيت التأمني هلم موافقا لتأمني اإلمام 

 .الضالني
والصحيح أنه جيهر بذلك لثبوت يف اجلهر ابلتأمني للمأموم يف اجلهرية ، ختلف اوقد  

 حىت يرتج املسجد .  األحاديث به كما تقدم من قوله :
ذكرت عنده اليهود فقال : إهنم مل  وقد روى اإلمام أمحد عن عائشة أن رسول هللا 

ا وضلوا عنها ، وعلى القبلة حيسدوان على شيء ، كما حيسدوان على اجلمعة اليت هداان هللا هل
 .  اليت هداان هللا هلا وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف اإلمام : آمني

 .وقال اهليثمي : إسناده حسن . أصله يف الصحيح  قلت :
ء ما حسدتكم على السالم ورواه ابن ماجه ولفظه : " ما حسدتكم اليهود على شي

 ". والتأمني
وصححه املنذري ومغلطاي . ج مسلم جبميع رواته صريي : إسناد صحيح احتو قال الب

 واأللباين 
 

: أعطيت آمني يف الصالة ، وعند الدعاء ، مل يعط أحد  وعن أنس قال : قال رسول هللا 
قبلي إال أن يكون موسى ؛ كان موسى يدعو ، وهارون يؤمن ، فاختموا الدعاء آبمني ، فإن 

 هللا يستجيبه لكم . 
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ذه اآلية الكرمية وهي قوله : ومن هنا نزع بعضهم يف الداللة هبعليه قال ابن كثري تعقيبا 
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا  : تعاىل

عن سبيلك ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم 
[ 89-88]يونس   ستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمونقال قد أجيبت دعوتكما فا

فذكر الدعاء عن موسى وحده ، ومن سياق الكالم ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة 
فدل ذلك على أن من أمن على دعاء ،  قد أجيبت دعوتكما  من دعا لقوله تعاىل : 

رأ ؛ ألن أتمينه على قراءة الفاحتة مبنزلة فكأمنا قاله ؛ فلهذا قال من قال : إن املأموم ال يق
 قراءهتا . فدل هذا املنزع على أن املأموم ال قراءة عليه يف اجلهرية وهللا أعلم . 

ضعيف وله شاهد أخرجه عبد الرزاق  وهويف إسناده زريب بن عبد الرمحن قلت : احلديث 
ون على دعائه . وفيه بشر من هار أعن أيب هريرة من قوله وفيه كان موسى بن عمران إذا دعا 

 بن رافع ضعيف . 
ولو صح احلديث ملا كان فيه حجة ألن هارون مل يؤمر أبن يقول مثل قول موسى عليه 

 السالم ولكن املصلي أمر ابلقراءة كما سبق بيانه فال يسقطها عنه جمرد التأمني وهللا أعلم .
  عن أيب هريرة مردويه وقد ذكر ابن كثري هنا حديثني يف فضل التأمني روامها ابن 

 قال : آمني ؛ خامت رب العاملني على عباده املؤمنني .  رسول هللا  األول عن
. وقال السيوطي : إسناده ويف إسناده أبو أمية إمساعيل بن يعلى قال الذهيب : مرتوك 

 ضعيف .
. فقال :  غري املغضوب عليهم وال الضالني : إذا قال اإلمام :  رسول هللا  والثاين عن

 آمني . فوافق آمني أهل األرض ، آمني أهل السماء ، غفر هللا للعبد ما تقدم من ذنبه .
ومثل من ال يقول : آمني ، كمثل رجل غزا مع قوم ، فاقرتعوا ، فخرجت سهامهم ومل خيرج  

 . سهمه . فقال : مل مل خيرج سهمي ؟ فقيل : إنك مل تقل : آمني
ل الكالم املعروف يف ليث بن أيب سليم . وقال اهليثمي : يف وإسناده فيه ضعف ألج قلت :

 . الصحيح بعضه رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أيب سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه
 هذا وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 



39 
 

 
 األسئلة :

مابني الضاد والظاء لقرب  الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر اإلخالل بتحرير .1
 )صح( خمرجيهما

من الناس من ينطق الضاد داال مفخمة أو طاء ومنهم من ينطقها ظاء خالصة ومنهم  .2
 من ينطقها ظاء كظاء عوام مصر دون إخراج طرف اللسان وهو أهوهنا خطأ )صح(

 حديث اثبت )خطأ(حديث : أان أفصح من نطق ابلضاد ؛  .3
من ابب تعليم األدب يف اخلطاب  إىل من قام به ورةيف هذه الس الضالل أسند هللا .4

 وإال فهو سبحانه الذي أضلهم )صح(
قول وجيه ويؤيده كالم  يف الصالة وخارجها كلما أراد القراءة االستعاذة وجوب .5

 الشاطيب )صح(
أصح صيغ االستعاذة وأكملها ما ثبت يف األحاديث الصحيحة وهو قوله : أعوذ  .6

 . )خطأ( ابهلل من الشيطان الرجيم
 روي يف لفظ االستعاذة عند القراءة حديث ال يصح . )صح( .7
 قبل القراءة إمجاعا وال يصح قول خبالفه عن أحد ممن يعترب قولهموضع االستعاذة  .8

 )صح(
 دقيق جدا يف نقله لآلاثر . )خطأ( الرازي رمحه هللا اإلمام .9

آن ، مجعا بني الدليلني االستعاذة قبل القراءة مبقتضى اخلرب وبعدها مبقتضى القر  اءةقر  .10
 )صح( غريه اوجهوليس مجع غري وجيه ألن اخلرب مفسر للقرآن 

 حديث صحيح )خطأ(كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم أقطع .  .11
 تشرع البسملة عن األكل وعند الذبح وعند اجلماع ويف مواضع أخرى عديدة )صح( .12
 . )خطأ(من سورة النمل كاملة آية   البسملة على أنأهل العلم  أمجع .13
 الراجح من أقوال العلماء أن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بني السور ملا رواه  .14

 )صح( إبسناد صحيح عن ابن عباسوغريه داود  وأب
 القول األصح هو عد البسملة آية من سورة الفاحتة )خطأ( .15
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غري اثبتة  لرمحن الرحيمجيهر ببسم هللا ا كان  رسول هللا األحاديث الصرحية يف أن  .16
 )صح(

 أيب بكر وعمر وعثمان )صح(ابلبسملة يف الصالة هو الثابت عن  عدم اجلهر .17
 القول ابجلهر ابلبسملة أظهر لثبوت احلديث به . )خطأ(  .18
 )صح( على صحة صالة من جهر ابلبسملة ومن أسر األئمة أمجع .19
 )صح( ذلك سبيالوال ختافت هبا وابتغ بني _ أي بقراءتك _ وال جتهر بصالتك  .20
 )خطأ( إن قرآن الفجر كان مشهودا_ أي ما يقرأ يف قيام الليل  _ وقرآن الفجر  .21
دليل على صحة صالة  من صلى صالة مل يقرأ هبا أبم القرآن فهي خداج:  قوله  .22

 من مل يقرأ ابلفاحتة مع نقصان أجرها )خطأ(
ولكن ليس حتسينه  ال يستبعد من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " .حديث  .23

 صرحيا يف قراءة الفاحتة وهو حممول على القراءة بعد الفاحتة مجعا بني األدلة )صح(
دال فقط على اإلنصات عند قراءة اإلمام احلديثان الواردان بلفظ : وإذا قرأ فأنصتوا  .24

 )صح( ماسوى الفاحتة أو القراءة يف وقت سكوته مجعا بني النصوص
: معناه ال ختيب رجاءان . وقال األكثرون : يل لنا. وق معىن آمني : اللهم استجب .25

 . )خطأ( معناه كذلك فليكن
يصح أن يقول القائل اي آمني ارمحين على قول من يقول آمني اسم من أمساء هللا  .26

 تعاىل . )خطأ(
قوله إذا قال وال الضالني فقولوا آمني ال يعين أنه ال يؤمن بل هو حث على أن يكون  .27

 هلم موافقا لتأمني اإلمام )صح(توقيت التأمني 
 الصحيح اجلهر ابلتأمني لثبوت األحاديث به. )صح( .28
 من األمور اليت حسدان عليها اليهود التأمني خلف اإلمام )صح( .29
حديث أتمني هارون خلف دعاء موسى عليهما السالم يصح االستدالل به على  .30

 عدم قراءة املأموم يف الصالة اجلهرية . ) خطأ(
 
 


