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مة
ّ
 املقد
 

احلمـــُد ب رّا العــــادلص ال  الّاـــالة   الّســــالم علـــ  أ ــــر  
 ادلرسلص ال سّيدان زلّمد ال  عل  آلو  صحبو أمجعص ال  بعد :

فهذه احملاضرة ِبُعْنوان : "در ٌس مسـتاادٌة مـن سـورة الاا ـة" 
عبارٌة عـن زُلاضـرٍة أُْلِقيـْت ُب ادلوسـم الّثقـاُّب لرابطـة العـامل اإلسـالمّي 

 ىـ .ٜٖٛٔعام 
َاـَه بـو ال  يُِثيـَ    للاَ  تعاىل أسأل أن يـَتَـَقبَّـ  ىـذا العمـ  ال  يـَنـْ

عليو ال إنّو َجواٌد كرمي .  صّل  للا  سّلم عل  سـّيدان زلّمـد ال  علـ  
 آلو  صحبو أمجعص ال  احلمد ب رّا العادلص .

 
 كتبو الاقري إىل عاو ربّو 
 د. حسن زلّمد ابجودة 
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الم علـــــ  أ ـــــر  الة  الّســـــلعـــــادلص  الّاـــــا احلمـــــد ب راّ  

ـثَ فَـ د  عل  آلو  صحبو أمجعص  بعد : دان زلمّ ادلرسلص سيّ  ة بعـ  مَّ
هنا بـص يـده ىـذه أن ند ِّ  قة بسورة الاا ة الكرؽلة نودّ ادلسائ  ادلتعلّ 

 ر س ادلستاادة منها :راسة عن الدّ الدّ 
ال أىي مـن  ة آراء سلتلاة للعلماء بشأن سور الاا ةمَّ ـال : ثأ ّ 

ــ ــو . فمــن العلمــاء مــن  ــال إهنــا  ِنِّ دَ مــن القــرآن أم مــن ادلَــ يِّ ادلكِّ من
 ة ال  ىــذا رأه مجهــور العلمــاء ال  ىــو الــراجان ُب اعتقــادان  نّ يَّــمكِّ 

ــر ادلكّ ْجــاإل ــارة إىل ســورة الاا ــة جــاءت ُب ســورة احلِ  ة ابإلمجــا  ّي
ع    ذلك ُب  ولو تعاىل :  َناَك سـَبـْ َن اْلَمثَاِن َواْلُقْرآَن اْلَعِظـي َ َوَلَقْد آتـَيـْ   ا مِّ

الة كــان فــرا الّاــ ة ابإلمجــا  ال  ال فــال  أنّ ّيــ ســورة احلجــر مكّ 
صــالة ب ــري احلمــد ب  و كــان ُب اإلســالم  ــ ّ أنّــ  ظَ ِاــمبكــة ال  مــا حُ 

السـورة الكرؽلـة مدنيـة  را العادلص .  من العلماء مـن ذىـ  إىل أنّ 
ة ة مبكــة  مــرّ  ل ال مبعــأ أهنــا ن لــت مــرّ د النــ  ال  مــنهم مــن  ــال بتعــدّ 

ة  ناـاها ها مبّكـاُ ْاـأفرى ابدلدينة . عل  أن منهم من  ال : ن ل نِ 
 ابدلدينة  ىذا أضعف اآلراء .

 حرفاً . ورة الكرؽلة مائة  ثالثة عشرعدد حر   السّ اثنياً : 
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 كلمة.  ورة الكرؽلة مخس  عشر نعدد كلمات السّ اثلثاً : 
ســورة  اء  العلمــاء أنّ ص اجلميــه مــن القــرّ رابعــاً : ال فــال  بــ

ا افتلاــوا ُب اآله الــر صــارت ن مــن ســبه آ ت ال إظلّــالاا ــة تتكــوّ 
ادلكيـون  الكوفيـون  مجاعـة مـن الاـحابة  هبا سبه آ ت . لقد عـدَّ 

ــ ابعص  فلــم مــن اخللــف "آيــومل" آيــة  مل يعــد ا  الّت
.   ــال آفــر ن ىــي ســبه آ ت ة بــذا ا مســتقلّ  أنعمــت علــيهم آيــةً 

ََََـيِمْ  ابعة الّسـ  ليس مـنهن "آيـومل"  لكـنّ   ََ أَنَعْمـ
 ّهيهم.اء أى  ادلدينة  متاقِّ ال  ذلك  ول أعظم  ر 

ىـذه السـورة الكرؽلـة   ضلن إىل ىذا الرأه ا فري أميـ  ال  نّ 
ث ة  ـــد جـــاء مـــن ىـــذه ا  ـــاء  ُب أحاديـــالـــر  رد ذلـــا أ ـــاء عـــدّ 

البسـملة  صحاح اسم احلمـد ال  مل يـرد بـص ىـذه ا  ـاء مـا يايـد أنّ 
ـ ى أبـو ىريـرة    َ حاح مـا رَ من أ ائها ال  من ىذه ا حاديـث الاِّ

أنــو  ــال :  عــت رســول للا صــل  للا عليــو  ســّلم يقــول :  ــال للا 
الة بيـ   بـص عبـده ناـاص ال  لعبـده مـا الّاـ تُ مْ َسـ:  َ   ج ّ  ع ّ 

 ال للا : محـدن عبـده  . العادلص سأل ال فإذا  ال : احلمد ب راّ 
ــ ــال للا : أثــأ عَ  . حيممحن الــرّ .  إذا  ــال : الــرّ  عبــده ال فــإذا  يَّ َل

ة : دن عبــده .   ــال مــرّ  ــال : مالــك يــوم الــدين .  ــال للا : رلَّــ
 بـص ك نسـتعص  ـال :ىـذا بيـ  نعبـد  إ ّ ك ا عبده . فإذا  ـال : إ َّ فوَّ 
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ذين تقيم ال صراط الّــادلس راطفإذا  ال : اىدان الاّ  . لعبده ما سأل عبده
 ص .  ـال للا : ىـذا لعبـدهلِّ اـــعلـيهم  ال الوعليهم غـري ادل وـوا  أنعمت

  لعبده ما سأل . 
فامســاً : أمكــن إحاــاء تســعة عشــر ا ــا للســورة الكرؽلــة . 

 ىي :  ذه ا  اء ى ر  ادلسم ـعل    كثرة   اء دلي  معر   أن 
 فا ة الكتاا )الاا ة( (  ٕ) احلمد (  ٔ)
 به ادلثانالسّ  (  ٗ) الكتاا  أمّ  (  ٖ)
 الكافية (  ٙ) الوا ية (  ٘)
 افيةالشّ  (  ٛ) ااءالشّ  (  ٚ)
 الكن  (ٓٔ)  يةالرّ  (  ٜ)
 ورالنّ  (ٕٔ) ا ساس (ٔٔ)
 سورة تعليم ادلسألة (ٗٔ) (الة)الاّ الة سورة الاّ  (ٖٔ)
 اوي  سورة التّ  (ٙٔ) ادلناجاةسورة  (٘ٔ)
 الوا ية (ٛٔ) القرآن أمّ  (ٚٔ)

  (1)( القرآن العظيمٜٔ)            
 

 ــــــــــــــــ
بعــدد أ ــاء ســورة الاا ــة إىل مخســة  عشــرين  ٜٔٔ/ٔبلـ  اإلمــام الّســيو ّي ُب اإلتقــان  (ٔ)

ظــر ّّمــالت ُب ا ــاً.   ــال بشــأن ىــذه ا  ــاء َ ــّم : " مل قتمــه ُب كتــاا  بــ  ىــذا" ان
 ىـ .ٛٓٗٔالطّبعة الثّالثة . مّكة ادلكّرمة  ٜٔسورة الاا ة ص
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سادســاً :  رد ُب ســـورة الاا ـــة مــن أ ـــاء للا تعـــاىل احلســـأ 
 حيم . ادلالك .محن . الرّ . الرّ  اّ مخسة : للا . الرّ 

أحــد علــ  العمــوم  ركعــة لكــ ّ  نــة ُب كــ ّ ســابعاً : الاا ــة متعيّ 
ال صــــالة دلــــن مل يقــــرأ فيهــــا فا ــــة : م يــــو  ســــلّ   للا عللقولــــو صــــلّ 

القـــرآن فهـــي    صـــالة مل يقـــرأ فيهـــا  مّ الكتـــاا.   ولـــو : مـــن صـــلّ 
داج ثالاث .   ـال أبـو ىريـرة : أمـرن رسـول للا أ أن أانده أنـو فِ 

 بقراءة فا ة الكتاا فما زاد. أفرجو أبو دا د . : ال صالة إالّ 
ــاً : للقــر ي ــيّ  اثمن عــن   َ َجــم بشــأن مــن عَ ُب تاســريه كــالم  

ر ذلـك : مـن تعـذّ  (1)حاظ الاا ة رغم اجتهاده يقول رمحو للا تعاىل
م الاا ــة أ   ــيء مــن يقــدر علــ  تعّلــعليــو بعــد بلــوه رلهــوده فلــم 

ــــرآن  ال َعــــ ِِ الق ق منــــو بشــــ ء . ل مــــو أن يــــذكر للا ُب موضــــه ِ 
ـــد أ  تســـبيان أ  القـــراءة مبـــا أمكنـــو . مـــن تكبـــري أ   ليـــ  أ    مي

ه أ  مـــه إمـــام دَ ْحـــة إال ابب ال إذا صـــل   َ متجيـــد أ  الحـــول  ال  ـــوّ 
ى أبـو دا د ال  غـريه عـن عبـدللا بــن  َ فيـو اإلمـام ال فقـد رَ  فيمـا أسـرّ 

   للا عليــو  ســّلم فقــال :صــلّ  ِيِّ   ــال : جــاء رجــ  إىل النَّــََب  ْ أيب أَ 
 
 ــــــــــــــــ
 . ٓٔٔال  ٜٓٔص  (ٕ)
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ــو فــذ مــن القــرآن  ــيلاً ال فعلّ آطيه أن إن ال أســت مــ  مــا غلــ ئ  من
 ـــال : ســـبحان للا  احلمـــد ب  ال إلـــو إال للا  للا أكـــ   ال حـــول 
 ال  ــوة إال ابب .  ــال :  رســول للا ىــذا ب فمــال   ــال :  ــ  : 

مــن إصــابة  ــيء  . َ َجــاللهـم ارمحــ   عــاف   اىــدن  ارز ــ  فـإن عَ 
ه ال فاإلمـام ػلمــ  دَ ْهـالة مـه اإلمـام جُ يـد  الّاــ اـظ فـالمـن ىـذا اللّ 

ــ ذلــك عنــو إن  ــاء للا .  عليــو أبــداً  م فا ــة أن غلهــد ناســو ُب تعّل
الكتاا فما زاد إىل أن ػلول ادلوت د ن ذلك  ىـو  ـال االجتهـاد 

ة مـن ا عجميــص م ابلعربّيــكلّ فيعـذره للا.. مــن مل يواتـو لســانو إىل الـتّ 
بلســانو الــذه ياقــو إل امــة صــالتو.  ء العــريبّ عا غــريىم تــرجم لــو الــدّ 

 فإن ذلك غل ئو إن  اء للا تعاىل .
اتسعاً : أمجه العلماء رمحهم للا تعاىل عل  صحة صـالة مـن 

 ال  ب احلمد  ادلنة . جهر ابلبسملة  من أسرّ 
ىـ  عا راً : افتلف العلماء بشـأن "آيـومل" 

تقلّ  ـــة مســـ ـــذا ا أم أىـــي آي ةهّنـــ ة ب ـــ ــ  .ا ليســـت آي ص   ـــد خلّـ
ــو " مجلــة مــذى  مالــك مــرل (1)القــر ي ُب تاســريه   اآلراء بقول

 عندىم آية من فا ة الكتاا  ال غريىا .  ت أصحابو أهنا ليس
 

 ــــــــــــــــ
 . ٖٛص  (ٔ)
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ــة  ال ُب غريىــا ال ال ســر   ا  ال جهــرا.  ال يقــرأ هبــا ادلاــل  ُب ادلكتوب
ىـــذا ىـــو ادلشـــهور مـــن مذىبـــو عنـــد   غلـــوز أن يقرأىـــا ُب النوافـــ  .

ـ  أصحابو .  وافـ   ال ل السـورة ُب النّ ا تقـرأ أ ّ عنو ر ايـة أفـرى : أهنَّ
ـــداء القـــراءة هبـــا ُب اى عنـــو ابـــن انفـــه  َ ل أم القـــرآن .  رَ تقـــرأ أ ّ  بت

 مـن أىـ  ادلدينـة مـن يقـول ا   ال تـكك  ـال . الة الارا  النّ الاّ 
 " مـــنهم ابـــن عمـــر ال فيهـــا مـــن " آيـــومل :إنـــو ال بـــدّ 

 ابــن  ــهاا ال  بــو  ــال الشــافعي  أمحــد  إســحاق  أبــو ثــور  أبــو 
  .ةادلسألة مسألة اجتهادية ال  طعيّ  عل  أنّ  عبيد .  ىذا يدلّ 
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 الّدر س ادلستاادة من سورة الاا ة
فلنبــدأ در ســـنا مـــن ســورة الاا ـــة مبـــا ؽلكــن أن يســـتااد مـــن 

ُب  كرؽلــــةٍ   مـــن آيــــةٍ  " الــــر ىـــي جــــ ءٌ در س "آيـــومل
   . مْ سورة النَّ 

 . ِبْسِ  اّلّلِ الرَّْْحَِن الرَِّحي ِ 
ران للقــول "آيــومل" الــذه تبــدأ بــو ســورة بتــدبّ 

ستايد درساً عظيماً مقتبسـا مـن  ولـو نالاا ة الكرؽلة ال نستطيه أن 
ببســم للا الــرمحن الــرحيم فهــو أجــذم أ   فيــو أُ دَ ْبــأمــر ال يُـ  أ : كــ ّ 

أمورىم ابب  عل  ادلسلمص أن يربطوا ك َّ  رس ىو أنّ أبك .  مااد ىذا الدّ 
ال  داد ُب القـــولال  يســـتلهمون الّســـ ن العـــون عـــال يســـتمدّ  فمنـــو جـــ ّ . تعـــاىل

 اإلصابة ُب العمـ  ال  عليـو يتوكلـون ُب كـ  مـا متـون مـن أعمـال ال 
 .  ج ّ  بو ع ّ  ة إالّ فال حول  ال  وّ 

العـــادلص أن غلعلــوا لســـاهنم ر بـــاً  مــا أفلـــم ادلســلمص ب راّ 
ــ مــن    " آيــومل " الــذه ىــو جــ ءٌ هبــذا التعبــري الطّي

بو مائة  ثـالث عشـرة  تْ رَ دِّ    الذه صُ مْ القرآن الكرمي ُب سورة النَّ 
ن ىـذا   المن سـور القـرآن الكـرمي ادلائـة  ا ربـه عشـرة سـورة سورةً 
 ُب أعما ـو   ادلبارك غلع  ادلسـلم ب را العـادلص ػلـسّ يّ عبري الطّ التّ 
 ـوه ادلـالزم   ج ءاً من معجمـو الل  يِّ عبري الطَّ حينما يكون ىذا التّ ال 

يــ  لـو ال  ن ا عمـال الـر يقـوم هبــا ينب ـي أن تكـون رلانسـة ُب الطِّ 
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 ال مٌب مـــــن ىـــــو بعـــــون للا تعـــــاىل   ال  مـــــن ٍبَّ ّيـــــعبـــــري الطّ ذلــــذا التّ 
 با .ما كان  يّ  ا عمال إالّ 
ر ا  ـاء اآلمال البعيدة لطي  القول ىذا حينمـا نتـدبّ   تبد 

امية الـر يشـتم  عليهـا .  ادلعان السّ  النهاتومّ يالثة احلسأ الر الثّ 
نـا باـدد دد إنّ حيم ال  ؽلكن أن يقـال ُب ىـذا الّاـمحن ال الرّ للا ال الرّ 

 بادد عظـيم صـااتو . الرمحـة .  يكاـي أن عظيم أ اء للا تعاىل ال 
. (1)اإلســراءيقــال ُب ىــذا الاــدد إن ىــذه اآليــة الكرؽلــة مــن ســورة 

َُهاْ  ـَََـــُو اَ ْ َـــا    ـــال تعـــاىل :  ـــا تَـــْد ُو مَّ َُـــهاْ الـــرَّْْحََن َأ ُْ َُـــهاْ اّلّلَ أَِو ا ُْ قُـــِا ا
َْ ِ َــا ــ ََ َو َ ُتَاِ  ََْْمــْر ِبَتــ َِت ْســَ  َو َ  ََ َســِبي    اْلُْ ِــ ــْذَ َكل ــِ  بـَ َت قمــه  َوابـْ

بـــص عظـــيم ا  ـــاء "للا"  بـــص صـــاة مـــن عظـــيم الاـــاات .. 
 "الـــرمحن"  شلـــا غلعـــ  الرمحـــة الـــر ياتقـــر إليهـــا اخلالئـــم أ ـــدّ 

ري مـــن ـن الكثـــ ضـــوحا ال ىـــو كـــون لاـــظ اجلاللـــة "للا" يتوـــمّ 
ــــعلـــ  عظ دلّ ـان الـــر تــــادلعـــ هـــا  فيمة للا تعـــاىل الـــر تتحـــرّي ـ

ـ ش الاِ ـــا  ىـام  تدى علـ  كـون اخللـم إليــو  ن ال  الـر تــدلّ َط
 يلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ن ُب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 
 ــــــــــــــــ
 . ٓٔٔآية  (ٔ)
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مـا  ون إليو فيمـا ياـيبهم ال  يوـرعون إليـو ُب كـ ّ ع يا   ال حوائجهم
ــوْ ينــوهبم كمــا يَـ  ــ كــ ّ   وُ َل ــم إىل  فمــا أ ــدّ  (1)و اــ  إىل أّم حاجــة اخلالئ

 العادلص . حيم راّ الرّ  رمحة للا تعاىل ال ّ 
 نســم معــّص  مَ ْفــالثــة  َ ترتيــ  أ ــاء للا تعــاىل احلســأ الثّ   إنّ 

ُب القـــول "آيـــومل"  بنـــاء علـــ  ادلعـــأ الـــذه ذىـــ  
م نوعـا مـن إليو مجهور العلماء بشأن ىذه ا  اء الثالثة  الذه ػلقّ 

ـعَ طيف ُب اببـو ال ؽلكـن أن يُـ اللّ  ج ادلعنوهّ درّ التّ  نـا عنـو ابلقـول : إنّ  رَ بـَّ
فاوصـية . إذ ادلعـر     ِّ  َـإىل ا َ  ل منتظم من ا فـصّ بادد  وّ 

ــة "للا" ىــو االســم ال  أن مــا عــداه مــن ا  ــاء متــام  أن لاــظ اجلالل
 صـــــــاات ىـــــــيا إظلّـــــــ اللـــــــو جـــــــ   عـــــــال التســـــــعة  التســـــــعص ا ـــــــاً 

لاـــظ اجلاللـــة "للا"  للا تعـــاىل الواحـــد ا حـــد ال الاـــرد الاـــمد . إنّ 
ا ًعـوْ ن نَـ محن" يتوـمّ االسم اآلفر "الرّ   إنّ  ال  عال سم ينارد بو ج ّ ا

ذه ىـو ُب ىذا االسـم الّـ  عال ال حيث إنّ  ة بو ج ّ من الرمحة فاصّ 
 أنّ  سللــوق .  ادلعــر     بــو أهّ أن يتســمّ  ة صــاة ال ال ياــانّ تــحقيق

بال ـة ادل مـن محن" أ ـدّ "الـرّ  ُب لاظـة مجهور العلماء ير ن أن ادلبال ـة
   . "حيمالرّ " ةُب لاظ

 ــــــــــــــــ
 لو( .أانظر اللسان ) (ٔ)
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ا مــن رمحــة للا ا فاص ــحيم نوعــ ضلــن نســتطيه أن ناهــم مــن الــرّ 
ــنّ ال ؽلكــن أن نتبيّ تعــاىل قلقــو : (1)ُب لســان العــرا صّ نهــا مــن ىــذا ال

معنـاه  ال  نّ  اة ا  ىل علـ  فـَْعـاَلنت الّاـيَـنِ حيم ال بُ محن الرّ  للا الرّ 
امحص  ىـو أرحـم الـرّ   ـيء . كـ ِّ   تْ عَ ِسـ ن رمحتـو  َ الكثرة ال  ذلك 

محن مقاــور علــ  للا الــرّ  محن  نّ ا ذكــر بعــد الــرّ حيم فإظّلــ.  أمــا الــرّ 
 راّ  إىل أنّ حيم  د يكـون ل ـريه .  هبـذه ادلناسـبة نشـري  الرّ   ج ّ  ع ّ 
ال   عــال ة  ــد فلــه علــ  حبيبــو ادلاــطا  أ ا ــص مــن أ ائــو جــ ّ العــ ّ 

ــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــاىل مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــك ُب  ول ــــــــــــــــــةالتّ   ذل  : (2)وب
   ََـــــْيُم ََ ََنِــــت ْ  َحـــــرُّ س  ََََْيــــِو َمـــــا  ُّـــــِس  ََ َُِســــُمْ   ـــــْن أَن َلَقــــْد َكـــــا ُوْ  َ ُســــهُس مِّ

 ِِبْلُمْؤِمِنَذ َ ُؤوفس  َِّحي س 
 ادلســــلم ب را العــــادلص ُب القــــول "بســــم للا  ىكــــذا يعــــّ  

حيم مالــك ادللــك الــرّ  ائم لرمحــة الــ ّ دّ حيم" عــن افتقــاره الــمحن الــرّ الــرّ 
ة لري ــــــدان إىل ذلــــــك ال  إّن ذه اجلــــــالل  اإلكــــــرام . إّن را العــــــ ّ 

 ادلاطا  أ ليحثّنا عليو . 
 

 ــــــــــــــــ
 انظر اللسان )الو( . (ٔ)

 . ٕٛٔاآلية  (ٕ)
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  : ّللِِّ َ بِّ اْلَعاَلِمذَ  اْْلَْمدُ 
نــاء رين أن احلمــد ىــو الثَّ دلتــأفِّ ا ــتهر عنــد كثــري مــن العلمــاء ا

كر ال يكـون ية .  الش  زمة  ادلتعدِّ اات الالّ ابلقول عل  احملمود ابلاِّ 
سـان ال  ا ركــان ال كمـا  ــال يــة  يكـون ابجلَنــان ال  اللِّ إال علـ  ادلتعدِّ 

 اعر :الشّ 
 (1)بامري احملجّ يدى   لساىن  الوّ *   ثالثةً مأِّ  أفادتكم النعماءُ    

 -الحظ عل  اآلية الكرؽلة ما يلي : ؽلكن أن ي
احلمــد ينب ــي أن يكــون فالاــاً  ننــا  نّ ة يلقِّ را العــ َّ  نّ إ -ٔ

مـا يـرى  من د نو ال  د ن كـ َّ  دُ بَ عْ ثناؤه د ن سائر ما يُـ  ب تعاىل ج ّ 
عم الـر ال ػلاـيها العـدد ال من فلقـو ال مبـا أنعـم علـ  عبـاده مـن الـنِّ 
 متكـص  اليان اآلالت لطاعتـو ال ػلـي  بعـددىا غـريه أحـد ال ُب تاـح

عــن ابــن عمــر  ىَ  ِ   ــد رُ  (2)اــص  داء فرائوــوجــوارح أجســام ادلكلَّ 
ـــو  ســـّلم حـــدثهم أن  رضـــي للا عنهمـــا أنَّ  رســـول للا صـــل  للا علي

ينب ـي جلـالل  جهـك ال لك احلمد كمـا  من عباد للا  ال :  راّ  عبداً 
ــــــــــــــال فعَ  طانك عظــــــــــــــيم ســــــــــــــل ــــــــــــــابدللكــــــــــــــص ف تْ لَ وَّ ــــــــــــــدرابل  م ي

 
 ــــــــــــــــ
 . ٕٕ/ٔتاسري ابن كثري  (ٔ)

 . ٙٗ/ ٔانظر تاسري ابن جرير  (ٕ)
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 عبــدا  ــد  ــال نــا : إنّ دا إىل الســماء فقــاال  ربّ كيــف يكتباهنــا فاــعِ 
 –أعلـم مبـا  ـال عبـدهىـو   -.  ـال للا مقالة ال ندره كيـف نكتبهـا

لـك احلمـد كمـا  إنـو  ـد  ـال :  راّ  عبده  فقـاال   راّ  ذا  الما
فقــال للا ذلمــا : اكتباىــا   ل  جهــك  عظــيم ســلطانك .ينب ــي جلــال
 . (1)عبده حىت يلقان فأج يو هبا كما  ال

لسـان بـ  ينب ـي أن يـكجم كر ابلّ  ال يقف احلمد ب عند الشّ 
ادلســلم ب  ىــذا العمــ   ــاىد صــدق علــ  أنّ إىل عمــ   أن يكــون 

نب ــي أن ا يظّلــُب كــون احلمــد إِ    الــدرس القــرآنّ َعــرا العــادلص  ــد  َ 
ــ هصــور  يكــون ُب كــ ِّ  ذه م اإلنســان اذلــد  اّلــب تعــاىل ال  هبــذا ػلقِّ

ـــادة للا تعـــاىل  َ  مَ ِلـــفُ  ـــو مبعـــأ  هُ دَ ْحـــمـــن أجلـــو  ىـــو عب ال  ـــريك ل
مــا يقـوم بــو اإلنسـان مــن  ُب اإلسـالم  ن يكــون كـ    العبـادة الواســه

  : (2)هبـا  جـو ربـو ا علـ  .   ـد  ـال تعـاىل بـة إظلـا يريـدأعمال  يّ 
نَس ِإ َّ لِيَـْعُبُدوِن  َُ اْلِْنَّ َواْْلِ   َوَما َخََْق

احلمـد إذا كان ابالمكان أفـذ درس مـن اآليـة الكرؽلـة  -ٕ
كر ب ّشـالأ  من صـدرىا "احلمـد ب" ُب  جـوا   ب را العادلص

 ىــا ؽلكــن أن يمفــذ منــو َ جُ تعــاىل  الثنــاء عليــو مبــا ىــو أىلــو ال فــإن عَ 
     
 ــــــــــــــــ
 . ٘ٔٔ تاسري القر ي ص ٖٕ/ ٔانظر تاسري ابن كثري  (ٔ)

 . ٙ٘سورة الذار ت  (ٕ)
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ل فيمفـذ مـن رس ا  ّ ا الـدّ أّمـ .درس ذ   قص أ  درسان عظيمـان 
ا  أّمـ .ادلطـا   ادلاـلان ديّ مبعـأ ادلالـك  الّسـ ـة  ىي ُب اللّ  اّ لاظة الرّ 

 العالمـة  مْلـان فيمفذ من لاظـة العـادلص ادلـأفوذة مـن العِ رس الثّ الدّ 
  ـد  ـال  تـادة: العـادلون  . عالمـة علـ  موجـده  دليـ  عليـو وُ نَّ ِ َ . 

موجــود ســـوى للا تعــاىل ال  ال  احـــد لــو مـــن  مجــه عـــامل ال  ىــو كـــ ّ 
 . (1)لاظو مث  رى    وم

 نَّ إِ رســـــص عـــــن ىـــــذين الدّ   ُب اإلمكـــــان أن يقـــــال ابتـــــداءً  
البشـر أن  لـ  كـ ّ الواحد  ادلعبود الواحد ال فع اّ م ابلرّ أحدعلا يتعلّ 

ِــرَ دا ال فهـم إفــوة مـن زا يــة كـون يعـوا ىــذه احلقيقـة جّيــ . ا  احــدً  مْ ـهبِّ
ـــادة للا  فيجـــ  أن يكمجـــوا ىـــذه احلقيقـــة الـــر عرفـــوا إىل عمـــ  بعب

 م إحــدى دعــامتص تعتــ ان أىــمّ ال  ــريك لــو .  بــذلك تتحّقــ هُ دَ  ْحــ
ــــدّ  ىــــذه الم ُب العــــامل .   عامات الــــر يقــــوم عليهــــا ا مــــن  الّســــال
انيـة عامـة الثّ الدِّ ا ة .  أّمـبوبيّـالرّ  ةُ دَ حْ عنها  هنا  َ  رَ بـَّ عَ عامة ؽلكن أن يُـ الدّ 
ــ خــذ لاظــة  لنــا إهنــا تتّ  ان مــن الــدرس القــرآن  الــرالثّــ مّ   الّشــر تشــكّ  اّل

 .ة ة اإلنســــانيّ وّ ة أ  ا فــــة البشــــريّ دَ ْحــــذلــــا فهــــي  َ  العــــادلص  اعــــدةً 
  الفلقهم للا ع   ج  ذين البشر مجيعا ال الّ   حيث إنّ 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٕٓٔتاسري القر ي ص  (ٔ)
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ـــاً مشـــككون ُب ا ا الواحـــد  ا مّ إظلّـــ ـــاءً  ا ىـــم مجيع  الواحـــدة .  بن
كــاثر اب مــوال  ا  الد  ا   ــان اــافر  التّ علــ  ذلــك ال رلــال للتّ 

  تتلّهـ ىذه ا عـراا ينب ـي أالّ  ك ّ   ماء  ا لسنة  ا لوان . إنّ  الدّ 
 احـد  من كوهنم مجيعـا سللـو ص لـراٍّ  ةة عن احلقائم ا زليّ ا البشريّ هب

 هُ دَ ْحـقـوى ُب عبـادة للا تعـاىل  َ ابلتّ  ال من ذكر  أنث  فـال تااضـ  إالّ 
 ال  ريك لو .

اإلنســـــان أفـــــو اإلنســـــان مـــــن جهتـــــص ال   أنّ  ىكـــــذا يتبـــــّص 
 اّ الــرّ   نّ  - ىــي ا ســاس– ةً تص ال مــرّ  اإلنســان أفــو اإلنســان مــرّ 

  (1) . احد .  مرة اثنية  ن ا ا  احد  
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٜٖانظر ىنا ا ركان ا ربعة  ىب احلسن الّند ه ص  (ٔ)
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 : اَلرَّْْحَِن الرَِّحي ِ 
ة أثنـــاء ات العلّيـــ ــدثنا مـــن ذه  بـــ  عـــن ىــذه اال ـــص للـــذّ 

ــال مــن زا يــة ا  ِبْســِ  اّلّلِ الــرَّْْحَِن الــرَِّحي ِ  حــديثنا عــن   ج ادلعنــوهّ درّ لّت
ذه ة إىل االسـم الّـات العليّـمن االسم العظـيم للـذّ  ل ادلنطقيّ حوّ  التّ 

علــــ  فاــــوص  ذه يــــدلّ م الّــــســــمحــــة إىل االعلــــ  عمــــوم الرّ  يــــدلّ 
احلســـأ إىل اآليتـــص  تعـــاىل الرمحـــة. فـــإذا نظـــران مـــن زا يـــة أ ـــاء للا

نـا وـان أنّ اتّ  . حيممحن الرّ الرّ  . الكرؽلتص معا : احلمد ب را العادلص
ـــة مـــه  ـــة الســـابم اباـــدد أربعـــة أ ـــاء ال ثالث حتاـــاأل ا  ـــاء الثالث

الســابم .  ىنــا نالحــظ أننــا اآلن باــدد نــو  آفــر  تيــ ابلكّ  نـــهابيا
ــ ــد عــن ســابقو .  نــوّد أن طلــصّ  ج ادلعنــوهّ درّ مــن الّت القــول  غــري بعي

 بِّ اْلَعــــاَلِمَذ َ  ّــــا ســــبم  أن  ــــد اء ثنا عــــن ا  ــــابحلــــديث ال  نن
 ىـــي مبعـــأ  اّ ران للمعـــان ادلرتبطـــة بلاظـــة الـــرّ نـــا بتـــدبّ ا فـــرى . إنّ 

ابدلعنيـص ا  ـادرة علـ  اإلدالء  أهّنـالسيد أ  ادلالـك أ  ادلعبـود ال يتبـّص 
ىيــــ  ال إياــــال اخلــــري غيــــ   الكّ هبــــا  علــــا الكّ  ةذين يرتبطــــان ُب العــــادالّلــــ

 أن  ىنــا نتبــّص كمــو.حل   ال معّقــ  جــ ّ  لقوــائو عــ ّ  فال رادّ ال إياــال الشــرّ 
ـــــــرَِّحيِ  اال ـــــــص الكـــــــرؽلص ـــــــرَّْْحَِن ال ـــــــ  اإلػلـــــــاء ابحلقيقـــــــة اَل ـــــــادران عل   

 
 ــــــــــــــــ
 . ٜٖانظر ىنا ا ركان ا ربعة  يب احلسن الند ه ص  (ٔ)
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 د  وُ غوبوال  م ارتَ  تْ قَ بَـ حيم  د سَ الرّ  رمحة ال ّ  ة من أنّ ا زليّ 
تي  العجي  يء من ر عة الكّ   عذابو .  هبذا يتبّص  تْ قَ بَـ سَ 

ّللِِّ َ بِّ  اْْلَْمدُ   اء للا احلسأ ا ربعة ُب اآليتص الكرؽلتص 
حيث إننا  د نظران إىل اآلية الكرؽلة    اَلرَّْْحَِن الرَِّحيِ  . اْلَعاَلِمَذ 

  ِاَلرَّْْحَِن الرَِّحي  ّائه ُب ج الرّ   التدرّ من زا ية ما سبقها  يث قل
أن ننظر إىل اآليتص الكرؽلتص   نودّ للمعان ال فإانّ  را ادلنطقيّ الع

 من زا ية ما غلئ بعدعلا من آيتص كرؽلتص أ  آ ت كرؽلات . إنّ 
ّللِِّ  اْْلَْمدُ  ل ما الحظنا بشأن ذكر أ اء للا احلسأ ُب نسم أ ّ 

ة ادلطلقة ال ج من ا لوىيّ درّ ىو التّ   . اَلرَّْْحَِن الرَِّحي ِ َ بِّ اْلَعاَلِمَذ 
ال  ذلك يستااد من لاظ اجلاللة  ىِلّ زَ ة ال  ادللك ا َ  السيادة ا بديّ 

محة ادلطلقة ُب صورتيها العادلص" إىل الرّ  "للا"  من القول "راّ 
اليتص بعد ذلك ال ة . فإذا ضلن نظران إىل اآليتص التّ ة  اخلاصّ العامّ 
ة ادلطلقة   مه ا لوىيّ مشّ  أن أ ىل اآليتص الكرؽلتص يتتبّص 
َِ ُّـَْهِم الدُِّّنِ  :.  ال تعاىل ة  ادللك ا زلّ بديّ يادة ا  السّ    َماِل
ا ىو مكم  دلعناىا اآليتص الكرؽلتص  ما حلم هبا مـمّ اثنية   أنّ صَّ ب ت

  ِاْىِدنَ  :  اىلـ ال تع.محة ادلطلقة  مه الرّ شّ ـال يتم دلرماىا مبّص 
سْ 
ُ
رَاَط امل ََََيِمْ  َغيِ  َتِقيَ  .التِّ  ََ ََََيِمْ  َوَ    ِصرَاَط الَِّذَُّن أَنَعْم َغُضهِب 

امل
 .   الضَّالِّذَ 
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َِ ُّـَْهِم الدُِِّّن   :َماِل
ة بـص ىـذه اآليـة الكرؽلـة  مـا ال ة ادلعنويّـبعد أن أ ران إىل العَ 

ر ؽلكـن أن تسـتااد مـن اآليـة ر س الّـأن نشـري إىل الـدّ  نـودّ  ال سبقها
 . ؽلةالكر 

اآلية الكرؽلة تشري إىل يوم القيامة الذه سيتّم فيو  -ٔ
فإاثبتهم  ال صدر عنهم من فري أ   رّ  ك ّ   ما زلاسبة اخلالئم عل 

ُب  أ  معا بتهم .  معر   أن احلياة ا فرى ال تناا  عن ا  ىل
احلياة ا  ىل ليست سوى   نّ  الالعادلص يقص ادلسلم ب راّ 

د فيو لآلفرة .   د جاء ُب أن يقطه  يت  ّ ذه ينب ي الطريم الّ 
ََ اْلِمَتاُب  ورة البقرة  ولو تعاىل : ـل سقص أ ّ اات ادلتّ ـص َ  َ َُّْب َكِل

الَِّذَُّن ُّـُْؤِمُنهَن ِِبْلَغْيِب َوُُِّقيُمهَن التََّهَة َوِمَّا َ َزقْـَناُىْ   .ِ يِو ُىد ى ّلَُِْمتَِّقَذ 
َُِقهَن  ََ َوِِبآلِخَرِة ُىْ  والَِّذَُّن ُّـُْؤمِ  .ُُّن َُِِ ِمن قـَْبَِ ََ َوَما أُن َُِِ ِإلَْي ُنهَن ِبَا أُن
   ُُّهِقُنهنَ 

 العادلص بيـوم القيامـة يشـم  كـ ّ  إؽلان ادلسلم ب راّ  إنّ  -ٕ
ــــوم الّــــمتعلَّ  ــــات ذلــــك الي ر  صــــلت عــــن  ريــــم القــــرآن الكــــرمي ق

ـــة ىـــذه ادلتعلَّ  ـــوه الشـــريف .  ُب مقدم ان قـــات اإلؽلـــ احلـــديث النب
ُب  ال  ـــريك لـــو ىـــو ادللـــك احلقيقـــي   هُ دَ ْحـــالعـــ ة  َ  ادلطلـــم  ن راّ 

أمور ذلك اليوم اجملمـو  لـو   ىو ادلالك لك ّ  ال ذلك اليوم العاي 
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ــ محــة اــف تعــاىل ابلرّ : "  دلــا اتّ  (1)يقــول أبــو حبــان . اس ادلشــهودالّن
و باــاة ادللــك أ  ادلالــك جــاء ال فنّبــالرّ  انبســ  العبــد ال  غلــ  عليــو

لعملو يوما تظهر لو فيو مثرتو مـن  ال  أنّ  عل  َ َج ون من عملو ليك
  " . فري   رّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٖٕ/ ٔالبحر احملي   (ٔ)
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َك َنْسَتِعذ َُّ َك نـَْعُبُد وِإ َُّ  : ِإ
 الكرؽلة  ؽلكن أن تالحظ بشأن اآليةرلموعة من ا مور  ةَ مَّ ـثَ 
ت الســـــابقة مســـــتعمال بعـــــد أن كـــــان احلـــــديث ُب اآل  -ٔ

ل مستعمال ضمري ادلخا   .  ؽلكـن ضمري ال ائ  ال فإذا بو يتحوّ 
أن يقال ُب ىذا الادد إننا إزاء ىذا االنتقـال مـن ضـمري إىل آفـرال 

ن ُب  ىـــو نـــو  مـــن التاـــنّ  ال ىـــو مـــا يســـم  ُب البالغـــة اباللتاـــات 
 ةً ّصــامه ال فاانتبـاه الّســ دّ  ـادر علــ   ــ ال عبــرينويــه ُب التّ القـول  التّ 

مري )ال ائـــ ( إىل حـــال ل مـــن حـــال ضـــعيف للّوـــ أننــا باـــدد  ـــوّ 
 مري )ادلخا  ( .للوّ  ىٍّ وِ  َ 

مري إ ك دلــــيال علــــ  االفتاــــاص يالحــــظ تقــــدمي الّوــــ -ٕ
اه ادلســـلم ب را اّقــ .  كـــأنّ  ادلعبـــود  ــمّ  هُ دَ ْحــ كونــو جــ   عـــال  َ 

 ب  امتثالـوبسـ والعادلص إىل ابرئو  د جع  من لتو عالية رفيعـة .  كأنَـّ
ـــلَ  ىــا ىــو ذا يُـ  ال ةنيّــابَّ لأل امــر  ــد أصــبان  ريبــا مـــن احلوــرة الرّ   نُ قَّ

 ات العلية .و فيها ابحلديث إىل الذّ الكياية الر يتوجّ 
 انّ ؽلة من زا ية ما سبقها من آ ت فإاآلية الكر  إىل إذا نظران -ٖ

سبقها من ال ة متينة جدا بص اآلية الكرؽلة  بص ما عَ  إىل مثَّةَ  نتبّص 
 ث عن اآلفرة تحدّ ـخاصة اآلية الكرؽلة الثالثة الر تـ ب ال آ ت

َِ ُّـَْهِم الدُِِّّن   ر ينب ي أن يهتمّ القوا  الّ   ىذا معناه أن أىمّ  َماِل
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 العبادة ال أه جان   ىو جان  العقيدةنيا إنسان ُب حياتو الدّ  ذلا ك ّ 
َِ ُّـَْهِم الدُِِّّن . ص اآليتص الكرؽلت نّ القول إ ين ال  هبذا ياانّ الدّ   َماِل

َك َنْسَتِعذ  َُّ َك نـَْعُبُد وِإ َُّ  ا فرى. ة َ ّفذ إحداعلا جبُحْ  ِإ

 نيا ُب  ولــو تعــاىل : م علــ  الــدّ ين مقــدّ ظ أن الــدِّ ـنالحــ -ٗ
َك نـَْعبُــــدُ  َُّ اب  بــــص اآليتــــص الــــكّ  ال   نّ  ذلــــك ىــــو ادلهــــمّ   نّ   ِإ

مــن   ٍّ ُكـ  اآليــة الكرؽلـة يعطــي لِ ُجـعَ فَـ  . ضــوحا الكـرؽلتص يبــد  أ ـدّ 
َك َنْســَتِعذ  نيا ناــيبو  ــال تعــاىل : ين  الــدّ الــدّ  َُّ االســتعانة   نّ  وِإ

 نيا معا .ين  الدّ ابب تعاىل تكون عل  أمور الدّ 
َك َنْســَتِعذ  ت اآليــة الكرؽلــة : َعــمجََ  -٘ َُّ ــُد وِإ َك نـَْعُب َُّ بــص  ِإ

نيا. ين  الـدّ انة من للا تعاىل عل  أمـور الـدّ العبادة  بص  ل  االستع
ــ  ــد تقــدّ  مــن حيــث كوهنــا  ا ىــي ا ىــمّ مت اإل ــارة إىل العبــادة  هنَّ

اذلــد  الــذه مــن أجلــو فلــم للا تعــاىل اإلنســان  أســب  عليــو نعمــو 
ا  سـيلة إليهـا رت اإل ارة إىل االستعانة  هنّ اىرة  البا نة .  ّفّ الظّ 

ذلمــــا يتعلــــم اــــدد درســــص عظيمــــص أ ّ .  ضلــــن ُب حقيقــــة ا مــــر ب
 ابلعبادة  الثان يتعلم ابالستعانة .

 إنّ  : يقــول باــريان اللاــظ ةم ابلعبــادل ادلتعّلــالــدرس ا  ّ  إنّ 
ة أن ال  ـــريك لـــو فعلـــ  البشـــريّ  هُ دَ ْحـــتعـــاىل  َ ىـــو للا  ادلعبـــود  ـــمٍّ 

 تكجم ىذه احلقيقة إىل  ا ه ..
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و انة يقول باريان اللاـظ إنّـم ابالستعان ادلتعلّ رس الثّ الدّ   إنّ 
ـــــو احلســـــن  ة لإلنســـــان إالّ ال حـــــول  ال  ـــــوّ  ابب تعـــــاىل . يقـــــول أب

اـ  اإلنسـان هما يتّ ـة  اسـتعانة  بـد: "  مـا احليـاة إال عبـا (1)الند ه
ال  احملكـوم ابحلـاكمال  عيف ابلقـوه ال  الاقـري ابل ـ ّ ابإلنسان ال  الوّ 
ـــ تعـــاىل فُ دات  أفـــردات بفـــإذا ُجـــرّ  .  العابـــد ابدلعبـــود السالســـ   تِ كَّ

مــــت ا  اثن  ا صــــنام .  بطــــ  الشــــرك  زالــــت  حطّ  ال  ا غــــالل
 أكـــ   الين كلـــو ب . أعظــم إعـــالن يعلنـــو مســـلمالاتنــة .  كـــان الـــدّ 

 . ا ر يبـاه . فلينظر ما يقول .  ليكن عل  ناسو حسـيبً دُ ه  عَ تَـ د يَـ تعهّ 
 خلوـــو ٍ  ا أن يـــدعوهمـــا يواجهـــو ُب احليـــاة فـــارج الاـــالة إّمـــ فكـــ ّ 

ة .   ـد كاـر هبمـا مجيعـا نَ  اسـتعا  إما أن يدعوه لسـمالٍ  ال  استكانة
 مهما أ  تظاىر هبما" .ال  اثر عل  من ت عّ 

ىا ىــذه القــرآن  ســرّ  لف : الاا ــة ســرّ  ــال بعــ  الّســ -ٙ
َك َنْسَتِعذ  الكلمة  َُّ َك نـَْعُبُد وِإ َُّ  . ِإ
ه قـئ صـي ة مجاعـة ة إ ّ العـ ّ  ننا راّ ذه يلقّ عاء الّ ُب الدّ  -ٚ

َك َنْسـَتِعذ  مص  ليس صـي ة ادلاـرد ادلتكلّ  َُّ َك نـَْعبُـُد وِإ َُّ ا يـوحي شلّـ ِإ
ـــــالـــــرّ بقيمـــــة   وـــــان ىـــــذه ستتّ .ة ُب اإلســـــالم  ضـــــر رة تقويتهـــــا ح اجلماعّي

 
 ــــــــــــــــ
 . ٓٗا ركان ا ربعة ص  (ٔ)
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َُّ  اىرة باـــورة أ ـــوى ُب اآليـــة الكرؽلـــة التاليـــة : الظّـــ َك ِإ َُّ َك نـَْعبُـــُد وِإ
 . َنْسَتِعذ 
 معبــود بــو  كــ ّ  أ لــم العبــادة  االســتعانة لتتنــا ل كــ ّ  -ٛ 

مـن العبـادة  االسـتعانة سـيقا  ك ليكـون كـ   ر إ ّ  كـرّ  ال مستعان عليو
ناــيص علــ   لــ  العــون منهمــا مقاــودة .  للتَّ  ُب مجلتــص ال  كــ   

إنــو كــان ػلتمــ  أن ف . منــو ال قــال  لــو كــان : إ ك نعبــد  نســتعص
ن  شلّـيكون إفبارا بطل  العون أه  ليطل  العون مـن غـري أن يعـّص 

َك َنْسَتِعذ   ال تعاىل :  (1)يطل  َُّ َك نـَْعُبُد وِإ َُّ  . ِإ
 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٕ٘/ ٔنظر البحر احملي  ا (ٔ)
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ْسَتِقي َ   ِاْىِدنَ 
ُ
رَاَط امل  : التِّ

َك َنْسـَتِعذ  ابقة أ ارت اآلية الكرؽلة الّسـ َُّ َك نـَْعبُـُد وِإ َُّ إىل  ِإ
 أنّ  أمــرين يعتــ ان  ــوام ىــذه احليــاة ال العبــادة  االســتعانة.  معــر  ٌ 

ىـــذه  ة ال  إنّ ة   مـــور دنيويّـــم  مـــور دينّيـــاالســتعانة ؽلكـــن أن تتعّلـــ
ْســَتِقيَ    ِاْىــِدنَ  اآليــة الكرؽلــة 

ُ
ــرَاَط امل م  تعــّص اجلانــ  الــذه يتقــدّ  التِّ

ميــــادين  ين أ  العبــــادة الــــذه يعتــــ  أىــــمّ و جانــــ  الــــدِّ اآلفــــر ال إنّــــ
ينب ـي أن يُِلـانَّ العبـد  دانٍ ْيـمَ   أىـمّ االستعانة .  إن اآلية الكرؽلة تعـّص 

ــُب دعائــو للا تعــاىل  راط ادلســتقيم ال بشــأنو  ىــو ميــدان اذلدايــة للاِّ
م ســـلّ   للا عليـــو   ة ادلاـــطا  صـــلّ نـــو القـــرآن الكـــرمي  ســـنّ الـــذه بيّ 

عبـري جـاء ُب صـي ة التّ  أنّ   السلف الااحل بعد ذلك .  ليس قـا ٍ 
ْسَتِقيَ    ِاْىِدنَ  اجلمه : 

ُ
رَاَط امل   ليس ُب صي ة ادلارد .  التِّ

اإلسـالم علـ  تقويتهـا  ر ػلثّ ة الّ  ح اجلماعيّ  ما  ي  عن الرّ 
َك َنْسَتِعذ  بشأن  ولو تعاىل  َُّ َك نـَْعُبُد وِإ َُّ ال ىنـا .  يقـول ابـن يقـ ِإ

مــن أىــ  التأ يــ  مجيعــا  ةُ ّمــا ُ  تِ َعــمجَْ أَ "  (1)جريــر الطــ ه ُب تاســريه
ريــم الواضــان الــذه ال اعوجــاج راط ادلســتقيم ىــو الطّ الّاــ علــ  أنّ 

  "   فيو  كذلك ُب ل ة مجيه العرا
 

 ــــــــــــــــ
(ٔ) ٔ /٘ٚ . 
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ََََيِم ْ   ََ  : ِصرَاَط الَِّذَُّن أَنَعْم
   ما يلي : عن ىذه اآلية الكرؽلة ؽلكن أن يقال

ال ة  ثيقة بسابقتهاال فيكاي أن عَ ال ة ىذه اآلية الكرؽلة عَ  -ٔ
مبدلة من ا  ىل "  ِصرَاَط الَِّذَُّن  انية لاظة الاراط الثّ  يعر  أنّ 

نا الزلنا بادد  ل  العبد من للا الاراط "  يكاي أن يعر  أنّ 
 ةً رّ مَ  فَ صِ راط الذه  ُ  الاِّ تعاىل استمرار العون بشأن اذلداية إىل

ذين أنعم للا عليهم ة أفرى  نو صراط الّ مرّ  فَ صِ  نو مستقيم ال   ُ 
اىدان  عبريالتَّ ّن  كأ ال نا بادد تكرير صريان للاظ اذلداية.  كأنّ 

ذين أنعمت عليهم .   اضان الاراط ادلستقيم . اىدان صراط الّ 
 ال ة ا  ىلاذلداية ُب ادلرّ  لطل  ةٌ وَّ  ُـ  ىذا التكرار ادلاهوم ضمناً  أنّ 
َك  ذه جاء من ذه  ب  ُب القول : ل  العون الّ ـلط ةٌ وَّ   ُـ  َُّ وِإ

  أ ضان ما يكون ُب  ل  اذلداية  استمرارىا الذه قلَّ  َنْسَتِعذ 
َك َنْسَتِعذ  .  ال تعاىل :  َُّ َك نـَْعُبُد وِإ َُّ ْسَتِقيَ    ِاْىِدنَ  .ِإ

ُ
رَاَط امل  .التِّ

ََيِمْ  َغيِ ِصرَا ََ  ََ ََيِم ْ   َط الَِّذَُّن أَنَعْم ََ َغُضهِب 
 . َو َ الضَّالِّذَ  امل

نعــام مطلقــا غــري مقيــد كــي يشــم  كــ  نعــم  ــد جــاء اإل -ٕ
متها نعمــــة  ُب مقــــدِّ  ال للا تعــــاىل الــــر ال ؽلكــــن أن ػلاــــيها العبــــد

 اإلسالم ب را العادلص .
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آليــة دليــ   اضــان : " ُب ىــذه ا (1) يقــول الطــ ه ُب تاســريه
علـــ  أن  اعـــة للا جـــ  ثنـــاؤه ال يناذلـــا ادلطيعـــون إال  نعـــام للا هبـــا 

ِصـــرَاَط الَّـــِذَُّن  ال يســـمعونو يقـــول : . َأ َ   توفيقـــو إ ىـــم ذلـــا معلـــيه
ََََيِم ْ   ََ ما كان منهم من اىتداء   اعة  عبـادة  فأضا  ك َّ   أَنَعْم

 و إنعام منو عليهم .إىل أنّ 
ِصـــرَاَط  الكرؽلــة  ر  ادلــراد ابدلــنعم علـــيهم ُب ىــذه اآليــةؽلكــن أن نعــ -ٖ

ََََيِم ْ   ََ سـاء مـن سـورة النّ  من تعيص ىـذه اآليـة الكرؽلـة  الَِّذَُّن أَنَعْم
ــَ  اّلّلُ :  (2)ذلــم.  ــال تعــاىل ــّلَل الَّــِذَُّن أَنـَْع ََ َم َوَمــن ُُِّعــّلِل اّلّلَ َوالرَُّســهَُ  َـُْولَـــَِ
َن النَِّبيِّذَ  ََ َ ِ يق ا ََََْيِم  مِّ َمَدا  َوالتَّاِْلَِذ َوَحُسَن أُولَـَِ  ُ دُِِّّقَذ َوال  .  َوالتِّ

 
 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــ
(ٔ) ٔ /ٜ٘ . 

 . ٜٙسورة النساء آية  (ٕ)
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ََََيِمْ  َوَ  الضَّالِّذَ  َغيِ  (ٖ) َغُضهِب 
 : امل

ـــــرَاَط   ِاْىـــــِدنَ  ابقة : نـــــت اآليـــــة الكرؽلـــــة الّســـــيَّ بعـــــد أن بَـ  التِّ
ْســـتَ 
ُ
أنـــوا   لـــ  العـــون مـــن للا تعـــاىل  ىـــو اذلدايـــة إىل  أىـــمّ  ِقيَ  امل

ــراط ادلســتقيم .  فَ الّاــ ِصــرَاَط الَّــِذَُّن  اليــة : ت اآليــة الكرؽلــة التّ رَ سَّ
ََََــيِمْ    ََ ــو صــراط الــذين  بيعــة الّاــ أَنَعْمــ راط ادلســتقيم  ىــو كون

غُضـهِب   َغـيِ  ىـذه اآليـة الكرؽلـة  تْ اَ َصـأنعـم للا تعـاىل علـيهم ال  َ 
َ
امل

غــري ال  ذين أنعــم للا تعـاىل علــيهم مـن كــوهنمال الّــ ََََـيِمْ  َو َ الضَّـالَِّذ 
  اسـتنتاجاتنا بشــأن أن نســجّ  ص .  نـودّ الّ ّوــالادل وـوا علـيهم  ال 

 اآلية الكرؽلة ُب ىيلة نقاط : 
ـــه ُب التّ يالحـــظ التّ  -ٔ عبـــري بشـــان ناـــ  صـــاة ال وـــ  نوي
ــالِّذَ   َغــيِ يهمعلــ الل عــن ادلــنعم صــاة الّوــ ََََــيِمْ  َو َ الضَّ َغُضــهِب 

ال   امل
ها معطوفـة علـ  )غـري( ـفإنـ ال فإذا كانت . )ال( تايد الناـي الواضـان

 الر تتومن معأ الناي .
ن أداة الناـي "ال"  ال يسـت أ عنهــا ال ياق يتوـمّ إن الّسـ -ٕ

نا بادد صاتص غري مرغوا فيهما ال  علا صـاة ال وـ   صـاة  نّ 
وكيـد ال م للتّ عبـري معّمـفنحن من انحية بادد تنويه ُب التّ  . لالالوّ 

اــي "ال"  ــد يــوىم داة النّ أاالسـت ناء عــن   مـن انحيــة أفــرى صلــد أنّ 
 ذين أنعم للا عليهم .الص عل  الّ عطف الوّ 
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ََــــيِمْ   ياق م الّســــلقــــد  ــــدّ  -ٖ ََ َغُضــــهِب 
لســــببص فيمــــا  امل

ابقة  اإلنعــام ُب اآليــة الّســاإل ــارة إىل ل ىــو أنّ ب  ا  ّ الّســ اليبــد 
اة ادلقابلـة ما دام احلـديث بعـد ذلـك عـن الّاـ–تقذ  إىل ا ذىان 

ـــ ال  نّ  بلاظـــة ال وـــ  -اات ادلقابلـــةأ  الّاـــ ذه ال وـــ  ىـــو اّل
ـــيهم  م وـــوا يقابـــ  اإل نعـــام .  مـــن ذلـــك  ولنـــا مـــثال "مـــنعم عل

ــــ ــــيهم" .  الّس ــــان مَ ب  الثّــــعل علــــ  معرفــــة ادل وــــوا علــــيهم  ِ   ْب
ـــوه الّشـــجـــاء ُب احلـــديث النّ  . الصالّوـــ   ـــال :  رٍّ ريف عـــن أيب ذَ ب  

.  لــت:  اليهــود :ســألت رســول للا أ عــن ادل وــوا علــيهم  ــال
اــارى مون النّ اليهــود يتقــدّ   معــر   أنّ  (1)اــارىالص  ــال : النّ الّوــ

    الل.ان ُب تقدمي ال و  عل  الوّ ب  الثّ زمنا  عدا ة.  ىذا السّ 
ــــــ ــــــات تمّك  د أن اليهــــــود م وــــــوا علــــــيهم مثــــــة آ ت كرؽل

:  (2)تعـــاىل : ُب بـــ  إســـرائي  وُ لُـــوْ  مـــن ذلـــك  َـ  الوناـــارى ضـــالّ  النّ 
 اّلّلُ ِمـن َ ْضـَِِو َُِِّ َُ اّلّلُ بـَْغيـا  َأن ُّـُنَــ َُُرواْ ِبَا أنـََِ ََُسُمْ  َأن َُّْم بََِْسَما اْشتَـَرْوْا ِبِو أَن

 ُِ ََِبا َُا  ِمْن  َََذابس ََََى َمن َُّ ََََى َغَضٍب َولََِْماِ رَُّن   ِه  ـََبآُؤواْ ِبَغَضٍب 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٜٕ/ ٔتاسري ابن كثري  (ٔ)

 . ٜٓسورة البقرة آية  (ٕ)
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َِنـَد اّلّلِ  :  (1)تعاىل وُ .   ولُ  م ِمذس  ََ َمثُهبَـد   ـن َكلِـ ـرٍّ مِّ َُ ُقْا َىـْا أُنـَبِّـَُُم  ِب
 ََ ََ َمن لََّعَنُو اّلّلُ َوَغِضَب  َََبَد العَـّاُغهَت أُْولََِـ ُمُ  اْلِقَرََُة َواْْلََنازَُّر َو ََْيِو َوَكَعَا ِمنـْ

ـِبياِ  ََـن َســَها  السَّ َوََبُؤوا ِبَغَضــٍب  :  (2)تعــاىل وُ   ولُـ  َشـر  مََّمـان  َوَأَلــا  
ــَن اّلّلِ  ََََــْيِم   :  (3)تعــاىل وُ   ولُــ مِّ  ُ   : (4)تعــاىل وُ   ولُــ َغِضــَب اّللَّ

َر اْلَْقِّ َو َ تـَتَِّبُعهاْ َأْىَها  قـَـْهٍم قَـْد َلـَ هاْ  ُُِِّنُمْ  َغيـْ َُ َأْىَا اْلِمَتاِب  َ تـَْغَُهاْ ِف  ُقْا 
ــِبيِا  ََــن َســـَها  السَّ   للعلمـــاء أنّ   ـــد تبــّص  ِمــن قـَْبــُا َوَأَلــَ هاْ َوِثـــي ا َوَلــَ هاْ 
 صـلهم فعرفـوه  احلـم  ـد اليهود  صـاوا  هنـم م وـوا علـيهم  نّ 

ـــك جحـــد ه .  أنّ  ـــالنّ   مـــه ذل م ون  هّنـــم ضـــالّ اـــارى  صـــاوا  هّن
 حيان .ريم الاّ أفطأ ا الطّ 
ــ ــون ادلتّ أّم  قــون ادلــنعم علــيهم فهــم الــذين عرفــوا احلــمَّ ا ادلممن

مـن عـر    َّ كُ   لوا بو .  نستطيه أن ناهم  راء ذلك أنّ مِ بعوه  عَ فاتّ 
فهـــو   مـــن أفطـــأ احلـــمّ غوـــ  للا تعـــاىل .  فجحـــده يســـتحمّ  احلـــمّ 

ـاّل . نعـــوذ ـــ ضــ ـبو عـــ ّ   َّ ابب تعـــاىل مـــن أن ػلَِ   َّ ِوـــأ  أن نَ   جـــ ّ  بنـــا غوــ
 
 ــــــــــــــــ
 . ٓٙسورة ادلائدة  (ٔ)

 . ٕٔٔسورة آل عمران  (ٕ)

 . ٗٔسورة اجملادلة  (ٖ)

 . ٚٚسورة ادلائدة  (ٗ)
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نـا باـدد درس بليـ  علـ  ادلسـلمص أنّ  عن سواء السبي  .  ال  ـكّ 
 ال صالح ذلم إال فيما صلان عليـو  ال داجيّ  هُ و عُ  أن يَـ العادلص ب راّ 

ليم القـــرآن الكـــرمي اك بتعـــمّســـ ذلـــك ابلتّ  ال احللف الّاـــحـــال الّســـ
  احلمد ب را العادلص . . ة فاًب ا نبياء  ادلرسلص سنّ 

ق كلمــــة : "ال يتــــذ ّ  (1)أبــــو احلســــن النــــد ه ةمــــيقــــول العالّ 
مــن   هـا علــ  اليهـود إالّ تها  انطباادل وـوا علــيهم  ال يـممن باــحّ 

ــدَّ  ــ  اذلــدّ  رَ  ْ درس اترؼلهــم  عــر  ســري م  ال ام الــذه لعبــوه ُب اتري
ة ة ال  مــا ػلملونــو مــن حقــد دفــص لألجيــال البشــريّ ة  ادلدنّيــاإلنســانيّ 

سـتلثار .  كـذلك ال ياهـم اإلنسـان االستعالء ابال  ِّ ة ال  من حُ عامّ 
ص إال إذا  ـــرأ الِّ الل   صـــاهم ابلّوـــفتاـــاص الّناـــارى ابلّوـــا ســـرّ 

حريـف ال  ال مـوا ضت لـو مـن ادلسـ   التّ اتري  ادلسيحية  ما تعرّ 
ـــــــاس ـــــــذهال  االلتب ـــــــد ر ال ـــــــاكر  ال ـــــــذ نشـــــــأ ا  ُب عهـــــــدىا الب  من

 ر ال  الـدّ   نـة  تلوينهـا بلـون فـاصّ لعبو "بـولس" ُب تطـوير ىـذه الدّ 
اـرانية  تاسـريىا  فوـو  الذه لعبتو الكنيسة ُب تلوين العقيدة النّ 

 رات" .   جلميه ىذه العوام   ادلمثّ   ادلسيحيّ العامل
مـا جـاء مـن إسـناد اإلنعـام إليـو جـّ   عــال ُب  نَ َسـحْ مـا أَ  -ٗ

 ــــــــــــــــ
 . ٖ ر م  ٕىامش ر م  ٔٗا ركان ا ربعة ص (ٔ)
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ََــــيِمْ  َغــــيِ  اىل :ـو تعـــــ ولــــ ََ  ََ غُضــــ  ِصــــرَاَط الَّــــِذَُّن أَنَعْمـــ
َ
ََــــيِمْ  َو َ ـامل ََ هِب 

ـــالِّ    َغـــيِ    ُب  ولـــو تعـــاىل : ـالااعـــ  ُب ال وـــ  ِ ذْ ـــــ حَ    ذَ الضَّ
ََََيِمْ   َغُضهِب 

 .  (1)امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٖٓ/ ٔتاسري ابن كثري  (ٔ)
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 :آمـــذ 
دلن يقـرأ الاا ـة أن يقـول بعـدىا آمـص مثـ  "يـس"ال  يستح ّ 

 هَ ِضـــنـــا ال  ُ اســـتج  ل هـــمّ  معـــأ آمـــص عنـــد أكثـــر أىـــ  العلـــم : اللّ 
و  ــال : َلقََّنــِ    للا عليـو  ســلم أنّــي صــلّ عاء .  عــن الّنــموضـه الــدّ 

ج ي  عليو السالم آمص عند فراغي من  راءة فا ـة الكتـاا   ـال 
و كــاخلتم علــ  الكتــاا" .  ىــو لــيس مــن القــرآن بــدلي  أنــو مل : "إنّــ

 يثبت ُب ادلااحف .
 علـ  آلـو  صـحبو  يّ ّمـي ا ُ د النّـدان زلمّ   للا عل  سيّ  صلّ 

 م تسليما كثرياً   احلمد ب را العادلص . سلَّ 
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 اخلامتـــة
ِبَاْوــــٍ  مــــن للا تعــــاىل  نعمــــة ال ًّب ُب الّاــــاحات الّســــابقة ال 
بشــأن احملاضــرة بعنــوان : الــّدر س ادلســتاادة مــن ســورة الاا ــة ال ًّب 

 الكرؽلة .ِذْكُر َأَىمِّ الّدر س ادلستاادة من سورة الاا ة 
ىــــذا العمــــ  ال  يثيــــ  عليــــو ال تعــــاىل أســــأل ال أن يقبــــ    للاَ 

 بو ال إنّو َجواٌد كرمي .  يناه
 صّل  للا  سّلم عل  سّيدان زلّمد  عل  آلو  صـحبو أمجعـص 

 .  احلمد ب رّا العادلص .
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   فهرسثُاملصادرُواملراجع
  القرآن الكرمي
آن العظـيم دار إحيـاء )إ اعي  بن كثـري( تاسـري القـر  ابن كثري

 م .ٜٜٙٔىـ ٖٛٛٔالّكاث العريّب . بري ت . 
)مجــال الــّدين زلّمــد بــن مكــّرم( لســان العــرا . دار  ابن منظور

 ىـٖٗٚٔم ٜ٘٘ٔصادر بري ت . بري ت 
ــن حيّــان(  أبو حّيان ــن يوســف ب ــن علــ  ب ــن يوســف ب ــد ب )زلّم

 البحر احملي  . تاوير بري ت . بد ن اتري  .
ــــة )حســــن  ابجودة ــــالت ُب ســــورة الاا ــــة الطبع ــــد( ّّم زلّم

 مٜٚٛٔىـ ٛٓٗٔالثّالثة . مكة ادلكّرمة 
)جالل الّدين عبـدالّرمحن( اإلتقـان ُب علـوم القـرآن.  الّسيو  

ـــة ادلاـــريّة  ـــراىيم ال اذليل ـــو الاوـــ  إب ـــد أب  قيـــم زلّم
 مٜٗٚٔالعاّمة للكتاا 

 )أبـو جعاــر زلّمــد بــن جريـر( جــامه البيــان ُب تاســري الّط ى
 ىـ ٜٕٖٔالقرآن . الطّبعة ا  ىل بوالق 

)أبــــو عبــــدللا زلّمــــد بــــن أمحــــد ا ناــــارى( اجلــــامه  القر ي
  حكام القرآن . القاىرة . بد ن اتري  .

ـــــة  الّند ه ـــــة الثالث ـــــة . الطّبع ـــــو احلســـــن( ا ركـــــان ا ربع )أب
 م دار الاكر ابلكويت .ٜٗٚٔىـ ٜٖٗٔ
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 فهرسثُاملىضىعات
 

 الااحة ر م ادلوضو 

 ٖ ادلقّدمـــة 
 ٗ متهيد

 ٖٗ-ٓٔ الّدر س ادلستاادة من سورة الاا ة
 ٓٔ بسم للا الّرمحن الّرحيم
 ٗٔ احلمد ب رّا العادلص

 ٛٔ الّرمحن الّرحيم
 ٕٓ مالك يوم الّدين

 ٕٕ إّ ك نعبد  إّ ك نستعص
 ٕٙ اىدان الّاراط ادلستقيم

 ٕٚ صراط اّلذين أنعمت عليهم
 ٜٕ ووا عليهم  ال الّواّلصغري ادل 
 ٖٗ آمص
 ٖ٘ اخلامتة

 ٖٙ فهرست ادلاادر  ادلراجه
 ٖٚ فهرست ادلوضوعات
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